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Sammendrag: 

Multiconsult er engasjert av Kristiansand kommune til å gjennomføre en kartlegging av miljøgifter i overvann og 

bekker som har avrenning til Kristiansandsfjorden.  

Prosjektet har omfattet kartlegging av tungmetaller, PCB, PAH, HCB og TOC. Undersøkelsene er foretatt ved tre 

ulike avrenningssituasjoner (ved snøsmelting, tidlig i nedbørsfase og etter langvarig nedbør) og i ulike typer 

bebyggelser i avrenningsområdet.   
 

Følgende hovedresultater er fremkommet i undersøkelsen: 

Overvann  

- Forurensningsnivået (uavhengig av avrenningssituasjon) er generelt høyest ved sentrumsbebyggelse og 

næringsområde. 

- Nivået av Cu, Ni og Zn ligger generelt høyt ved alle bebyggelsestyper og avrenningssituasjoner. 
 

Bekkevann 

- Bekkevannet i de fleste bekkene kan klassifiseres som moderat/markert til sterkt forurenset ved alle tre 

avrenningssituasjonene. 
 

Overvann/bekkevann 

Det er foretatt en grov beregning av mengde miljøgifter som tilføres fjorden via overvann og bekkevann. Selv om 

det er store usikkerheter knyttet til beregningene, indikerer resultatene at overvann og bekkevann kan anses som 

én av i størrelsesorden flere kilder til tilførsel av miljøgifter til Kristiansandsfjorden.  
 

Tiltak 

- Ved nyetablering/oppgradering av ledningsnett bør det vurderes tiltak for å hindre at forurenset overvann 

slippes til sårbare resipienter (bekker). 

- Undersøkelsen kan med fordel følges opp med videre prøvetaking for å bedre beregningsgrunnlaget for 

utslipp av miljøgifter til fjorden. 

 

2 10.12.2010 Miljøteknisk undersøkelse 15+vedl. OYS SSÆ AOEA 

1 12.4.2010 Miljøteknisk undersøkelse 11+vedl. OYS SSÆ AOEA 

Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av 
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1. Bakgrunn 

I Kristiansand er det gjennomført omfattende kartlegging av miljøgifter i sjøsedimentene, og 

Kristiansandsfjorden har vært blant de mest forurensede områdene i Norge. Forurensningstil-

førslene til fjorden har vært dominert av store punktkilder, som utslipp fra industri og 

avfallsdeponier. 

Det er de senere årene foretatt en rekke tiltak både for å stanse utslipp fra de store punktkildene, 

og for å redusere videre spredning av miljøgifter fra sterkt forurensede sjøsedimenter. 

Etter at disse store utslippsreduksjonene nå er gjennomført, kan diffus forurensning ha større 

betydning enn tidligere. Kristiansand kommune har derfor ønsket en nærmere kartlegging av 

hvilken betydning overvann har for forurensningssituasjonen i fjorden. 

Med bakgrunn i dette ble Multiconsult engasjert av Kristiansand kommune til å kartlegge miljø-

gifter i overvann og bekker som har avrenning til Kristiansandsfjorden.  

Det er tidligere gjennomført kartlegging og målinger av miljøgiftsnivåer i overvann i flere 

norske byer. Det er relativt store forskjeller i resultatene mellom disse byene, bl.a. på grunn av 

naturlig variasjon i påvirkning fra jordsmonn, trafikkbelastning, samt omfanget av industri i 

nærområdene. I Kristiansand kan en forvente forhøyede nivåer bl.a. av enkelte metaller p.g.a. 

flere store industribedrifter.  

Det er ikke gjennomført kartlegging av miljøgifter i overvann eller bekker i Kristiansand 

tidligere, men det er analysert på ferskvannssediment i to innsjøer like utenfor byen. 

Samtidig som det er gjennomført en kartlegging av miljøgifter i overvann og bekker, er det 

gjennomført en kartlegging av miljøgifter i jordsmonnet i Kristiansand kommune, jf. 

Multiconsult rapport 311898/1.  

2. Ledningsnettet i Kristiansand 

Alderen på ledningsnettet i kvadraturen i Kristiansand varierer. Noen av ledningene er fra tiden 

da kvadraturen ble bygget, mens andre er blitt skiftet ut i nyere tid. Utskifting av ledninger pågår 

kontinuerlig. På Søm er ledningsnettet sannsynligvis fra rundt 1970, mens det på Lund og i 

Vågsbygd sannsynligvis er noe eldre.  

I ledningsnettet som er undersøkt i foreliggende rapport er kloakk og overvann separert. Det kan 

likevel forekomme kloakk i overvannsnettet. Kloakken stammer da ofte fra mindre ledninger 

som er tilknyttet overvannsnettet. Ved kraftig nedbør kan det også forekomme kloakk i over-

vannsnettet, da kloakken er koblet med overløp til overvannsnettet.  

3. Prøvetaking  

3.1 Materiale og metode 

God nøyaktighet og representative måledata for miljøgifter oppnås først ved svært ressurs-

krevende kartlegginger med mange målestasjoner og prøvetaking over en lengre periode. I fore-

liggende undersøkelse er det ikke tatt sikte på en slik omfattende kartlegging. I stedet er det gjort 

en innledende kartlegging med stikkprøvetaking fra overvannsnettet og fra bekker med utløp i 

Kristiansandsfjorden.  

I tillegg til undersøkelse av overvann og bekker er det også utført undersøkelser av sedimentert 

materiale i undersøkte overvannskummer eller i nærliggende sandfang (begge er i foreliggende 

rapport kalt ”sandfangmateriale”), og i sediment fra de undersøkte bekkene (kalt ”bekkesedi-

ment”).  
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Det er foretatt stikkprøvetaking ved tre ulike avrenningssituasjoner (jf. kapittel 3.2).  

Vannprøvetakingen fra overvannskummer og bekkevann ble gjennomført ved hjelp av en flaske 

festet til en lang stang. Ved hver prøvetaking ble vannet tømt over fra prøvetatt flaske til 

flaskene som skulle til analyse. Prøveflasken ble skiftet ut for hver lokalitet. Sandfangmateriale 

ble prøvetatt med grabb. Bekkesediment ble tatt med håndholdt spade. 

3.2 Prøveprogram 

Prøvetakingen av overvann og bekkevann ble gjennomført ved tre ulike avrenningssituasjoner: 

 Ved snøsmelting, 23. – 25. februar og 5. mars 2009 

 Tidlig i nedbørsfase, etter (lengre) tørrværsperiode (”first flush”
1
), 7. mai 2009  

 Etter langvarig nedbør, 4. september 2009 

Prøvetaking av sandfangmaterialer og bekkesedimenter ble gjennomført henholdsvis etter 

langvarig nedbør og ved snøsmelting. 

Ved prøvetaking av overvann og sandfang er det også lagt vekt på å ta prøver i kummer der 

avrenningen kommer fra ulike bebyggelsestyper eller områdebruk: 

 Villabebyggelse 

 Sentrumsbebyggelse 

 Næringsområde 

 Trafikkområde 

Det er verdt å merke seg at det innenfor hvert avrenningsområde også kan være flere andre 

bebyggelsestyper.  

 

Følgende 6 bekker ble undersøkt: 

 Grimsbekken 

 Hanneviksbekken 

 Auglandsbekken 

 Sagbekken (ved Kjos) 

 Prestebekken 

 Dalanebekken 

 

Valg av kummer til prøvetaking av overvann og sandfang, samt lokaliteter for prøvetaking i 

bekker ble gjort i samråd med Kristiansand kommunes ingeniørvesen. Kommunen har også 

bistått med god hjelp i forbindelse med prøvetakingsarbeidet i kummene og bearbeiding av data.  

Stikkprøvene er tatt på mest mulig representative og tilgjengelige steder. Lokalitetene for 

prøvetaking i overvannskummer og bekker lå lengst ned mot sjøen, for best å kunne fange opp 

totale tilførsler til sjø. 

  

                                                      
1
 Ved nedbør kan man få en såkalt ”first flush”-effekt. Dette medfører at forurensede masser som har samlet       

   seg opp siden forrige nedbør følger avrenningen. 
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3.2.1 Overvann og sandfang 

De utvalgte overvannskummene dekker mest mulig av hvert sitt nedbørfelt (avrenningsområde) 

og flest mulig overvannsledninger, mens de utvalgte sandfangkummene antas å fange opp mest 

mulig overflateavrenning i nærområdet. Vedlegg 1 viser kart over prøvetakingslokalitetene. 

Tabell 3-1 viser en oversikt over kummene hvor det ble foretatt prøvetaking, samt avrennings-

situasjon og type bebyggelse i avrenningsområdet. For ytterligere detaljer vedrørende lokalitet 

for kummer vises det til vedlegg 2.  

Prøver av sandfangmaterialer ble forsøkt tatt i de samme kummene som prøvetaking av 

overvann dersom det var nok materiale i disse kummene. Dersom det var for lite, ble det tatt 

prøver fra nærmeste overvannskum.  

I kummen i Hannevika er det grunnet vanskelig tilgjengelighet kun tatt prøver av 

sandfangmateriale.  

 

Tabell 3-1: Prøvetaking i overvannskummer og sandfang i ulike typer bebyggelse/lokaliteter og 

avrenningssituasjoner 

Type bebyggelse/ 
områdebruk  

Kumlokalitet Prøvetaking i overvann 
1)
 Prøvetaking i 

sandfang
1)
 

  
Tidlig i 

nedbørsfase 

Etter 
langvarig 
nedbør 

Ved 
snøsmelting 

Etter langvarig nedbør 

Villabebyggelse Vågsbygd ringvei X X  X X 

Kirsten Flagstad  
vei v/kirke 

X X  X X 

Vigeveien X X X X 

Torsvik X X X  

Sømskleiva/ 
Sømsveien 

 X  X X 

Sentrumsbebyggelse Ø. Strandgate/ 
Markens gate 

X X X X 

Elvegata/ 
Gyldenløvesgate 

X X  X X 

Næringsområde Nye Teglverks-
vei/Torsgate 

X X X X 

Ægirsvei X   X X 

Esso Bjørndals-
sletta/Østre ringvei 

X X  X X 

Trafikkområde 
/næringsområde 

Rutebilstasjonen 
sør 

 X X X 

Ved Samsen 
kulturhus 

X X X X 

Trafikkområde Hannevika 
2)
    X 

      1)
 Ved lokalitetene som IKKE er markert med ”X” var det for lite vann/materiale til å foreta prøvetaking  

    
2) 

Prøvetaking kun i sandfangkum pga. vanskelig tilgjengelighet 
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3.2.2 Bekkevann og -sediment 

Prøver av bekkevann ble tatt ved lokaliteter lengst mulig ned mot sjøen, men samtidig langt nok 

fra sjø til at tidevannet ikke kunne påvirke lokaliteten. Prøver av bekkesediment ble tatt fra 

samme lokalitet, i et parti i hver bekk hvor det var rolig vannstrømning (sedimenterbare forhold).  
 

3.3 Analyseparametere 

Alle prøvene ble sendt til ALS Scandinavia i Oslo for kjemisk analyse. Tabell 3-2 viser en 

oversikt over analyserte parametere, mens analysebevisene er samlet i vedlegg 6. Laboratoriet er 

akkreditert for de aktuelle parametrene.  

Vannprøvene er analysert uten filtrering siden det i kartleggingen av miljøgifter har vært viktig å 

undersøke total mengde stoffer som transporteres til sjø.  

 

Tabell 3-2: Analyseparametere i overvann, sandfang, bekkevann og -sediment 

Parametere  Overvann Sandfang Bekkevann Bekkesediment 

Uorganiske elementer og tungmetaller 
(As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)  

X X X X 

Polyklorerte bifenyler, PCB(7) X X X X 

Polysykliske hydrokarboner, PAH(16) X X X X 

Totalt organisk karbon, TOC X X X X 

Tørrstoff, TS X X X X 

Heksaklorbenzen, HCB X X   

Suspendert materiale X  X  

 

3.3.1 Sammenligningsgrunnlag for kjemiske analyseresultater 

Tilstandsklasser 

Analyseresultatene fra prøvene i overvann og sandfang er sammenlignet med tilstandsklassene i 

Klifs veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann (TA 2229/2007). 

Veilederen angir 5 klasser, fra "bakgrunn” til ”svært dårlig” forurensningstilstand.  

Det er vurdert at disse tilstandsklassene er det beste sammenligningsgrunnlaget, da overvannet 

renner ut i sjø. Materialet i sandfangkummene er avsatt etter erosjon fra landområdene med 

avrenning til kummene. Avsatt materiale skal vanligvis bli værende i sandfanget, men i praksis 

kan slikt materiale også transporteres videre til sjø. 

Analyseresultatene fra prøvene i bekkevann og -sedimenter er sammenlignet med tilstands-

klassene i Klifs veileder Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann (TA 1468/1997). Veilederen 

angir 5 klasser, fra ”ubetydelig forurenset” til ”meget sterkt forurenset”. 
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Sjablongverdier for overvann 

Avhengig av blant annet type bebyggelse og overflatedekke i avrenningsområdet påvirkes 

sammensetningen i overvannet. Overvann i byer transporterer ofte mer forurensning enn elver, 

bekker og annet ferskvann pga. større grad av tette flater uten evne til filtrering og absorpsjon av 

partikler og oppløste forbindelser. Som sammenligningsgrunnlag brukes derfor ofte sjablong-

verdier. Sjablongverdier er konsentrasjonsverdier som anses å være karakteristiske for 

ulike arealtyper (f.eks. villa-/blokkbebyggelse, sentrums-/næringsområder, veier, etc.). 

Foreslåtte sjablongverdier er utarbeidet av NIVA på basis av resultater fra andre prosjekter, 

vitenskapelige artikler, fagbøker, m.m. For detaljer om sjablongverdiene vises det til NIVA 

rapport 4775-2004 Miljøgifter i overvann fra tette flater – Litteraturstudie. 

Påviste verdier i overvannet i Kristiansand er sammenlignet med disse foreslåtte sjablong-

verdiene (se kapittel 6).  

4. Resultater 

4.1 Overvann 

4.1.1 Visuelle observasjoner 

Tabell 4-1 viser en oversikt over hovedobservasjonene ved de tre avrenningssituasjonene. For 

detaljer til observasjoner ved hver kum vises det til vedlegg 3.  

 

Tabell 4-1: Generelle observasjoner i overvann ved ulike avrenningssituasjoner 

Ved snøsmelting Tidlig i nedbørsfase Etter langvarig nedbør 

Ved alle lokalitetene var det noe 
snø og is. 

Det var generelt rolig/liten 
vannføring i alle kummene. 

I kummen ved Samsen kulturhus 
var det markant lukt av kloakk.  

Det var generelt svært 
varierende mengde og hastighet 
på vannet i de ulike kummene.  

Oppstrøms kummen i Kirsten 
Flagstadvei pågikk det 
gravearbeider.  

Det var mye vann i alle 
kummene. 

Kummen i Ægirsvei var 
sanert.  

 

 

4.1.2 Kjemiske analyseresultater  

Tabell 1 i vedlegg 3 viser en sammenstilling av analyseresultatene i overvannskummene ved 

ulike avrenningssituasjoner sammenlignet med Klifs tilstandsklasser.  

En sammenfatning av resultatene og vurdering av forurensningssituasjonen er presentert i 

kapittel 5.2. 

4.2 Sandfang 

4.2.1 Visuelle observasjoner 

I overvannskummen i Torsvika, Vågsbygd ringvei og ved Samsen kulturhus var det for høy 

vannføring til å påvise sedimentert materiale. Stor vannføring skaper for stor turbulens i vann-

massene til sedimentasjon og det oppstår i stedet eroderende forhold. Prøvetaking av sandfang-

materiale i disse kummene ble derfor ikke foretatt.  
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I Vågsbygd ringvei ble det i stedet foretatt prøvetaking av sedimenter i nærmeste kum nordøst 

for overvannskummen. Ved Samsen kulturhus ble det tatt sedimentprøver i kummen som ligger i 

utkanten av rundkjøringen, sørøst for kulturhuset. 

Generelt bestod sandfangmaterialet i alle kummene av sand, stein og varierende innhold av 

organisk materiale (planterester), samt noe søppel. 

4.2.2 Kjemiske analyseresultater 

Tabell 2 i vedlegg 3 viser en sammenstilling av analyseresultatene fra prøvetakingen i sandfang-

kummene etter langvarig nedbør, sammenlignet med Klifs tilstandsklasser.  

En sammenfatning av resultatene og vurdering av forurensningssituasjonen er presentert i 

kapittel 5.2. 

4.3 Bekkevann  

4.3.1 Visuelle observasjoner 

Tabell 4-2 viser en oversikt over hovedobservasjonene ved de tre avrenningssituasjonene. For 

detaljer til observasjoner ved hver bekk vises det til vedlegg 4.  

 

Tabell 4-2: Generelle observasjoner i bekkevann ved ulike avrenningssituasjoner 

Ved snøsmelting Tidlig i nedbørsfase Etter langvarig nedbør 

Ved alle lokalitetene var  
det en del snø og is til stede.  

Det pågikk gravearbeider ved 
siden av Hanneviksbekken. 

Varierende vannføring i de ulike 
bekkene. 

Det pågikk gravearbeider  
ved siden av Hanneviksbekken. 

Det var sterk vannføring i alle 
bekkene. 

Gravearbeidene ved 
Hanneviksbekken var avsluttet. 

 

4.3.2 Kjemiske analyseresultater 

Tabell 1 i vedlegg 4 viser en sammenstilling av analyseresultatene i bekkene ved ulike 

avrenningssituasjoner sammenlignet med Klifs tilstandsklasser. 

En sammenfatning av resultatene og vurdering av forurensningssituasjonen er presentert i 

kapittel 5.2. 
 

4.4 Bekkesediment 

4.4.1 Visuelle observasjoner 

Bekkesedimentene bestod hovedsakelig av sand. Mengden avsatte masser varierte mellom 

bekkene. I Prestebekken ble prøver tatt av materiale som var sedimentert på en betongdemning 

på lokaliteten.  

 

4.4.2 Kjemiske analyseresultater 

Tabell 2 i vedlegg 4 viser en sammenstilling av analyseresultatene ved snøsmelting i de ulike 

bekkesedimentene sammenlignet med Klifs tilstandsklasser.  

En sammenfatning av resultatene og vurdering av forurensningssituasjonen er presentert i 

kapittel 5.2. 
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5. Vurderinger 

5.1 Vurdering av datagrunnlag 

De ulike lokalitetene er klassifisert etter hva som er vurdert som den mest dominerende 

områdebruken/bebyggelsestypen innenfor nedbørsfeltet til undersøkt kum. Det er imidlertid 

verdt å merke seg at en lokalitet kan være påvirket også fra annen områdebruk/bebyggelsestype. 

Det gjelder for eksempel ved undersøkt kum i Kirsten Flagstad vei der det hovedsakelig er 

villabebyggelse, men også noe næringsvirksomhet i nedbørsfeltet. Dette kan være en årsak til at 

det har vært vanskelig å vurdere om noen av bebyggelsestypene skiller seg ut. 

Det er ikke gått inn på hvilke kilder til miljøgifter som befinner seg innenfor hver områdebruk/ 

bebyggelsestype. Sammenligningen mellom ulik områdebruk/bebyggelsestype er derfor relativt 

grov. 

Det er foretatt prøvetaking ved tre avrenningssituasjoner. I begynnelsen av snøsmelting gjorde 

snø og is det vanskelig å foreta prøvetaking ved alle lokalitetene. Ved enkelte av lokalitetene 

måtte derfor dato for prøvetaking forskyves. Ved disse lokalitetene kan dette ha ført til at da 

prøvetaking kunne gjennomføres (dvs. etter en del snøsmelting/avrenning) var avrennings-

situasjonen blitt relativt lik prøvetakingssituasjonen ”etter langvarig nedbør”.  

Prøvetaking i avrenningssituasjonen ”etter langvarig nedbør” ble gjennomført etter 3-4 dager 

med mye nedbør. Da hadde prosjektet i lengre tid ventet på en lengre periode med mye nedbør. 

Selv om det på dagen for prøvetakning var tydelig tegn til avrenning på asfaltdekket rundt 

kummene, kan det være at også denne avrenningssituasjonen ikke har skilt seg vesentlig fra de 

øvrige situasjonene. Dette kan være en medvirkende faktor til at resultatene fra de ulike 

avrenningssituasjonene ikke skiller seg vesentlig fra hverandre.  

Selv om innholdet av miljøgifter i vann og sediment vil variere fra dag til dag avhengig av over-

flatedekke, områdebruk, topografi, nedbørsintensitet og -varighet, m.m., vurderes det likevel at 

valgte kummer og utførte stikkprøvetaking vil kunne gi en god indikasjon på hva vann og 

sediment kan inneholde av miljøgifter. 

5.2 Vurdering av forurensningssituasjon 

5.2.1 Overvann 

Vurderinger mot Klifs tilstandsklasse 

Resultatene tyder på at nivået av forurensning i overvann generelt er høyest ved sentrumsbebyg-

gelse og næringsområde (uavhengig av avrenningssituasjon).  

Nivået av Cu og Zn ligger høyt (tilstandsklasse IV-V: dårlig - svært dårlig) ved alle bebyggelses-

typer og avrenningssituasjoner (vedlegg 5). 

Nivået av Ni ligger i tilstandsklasse III-IV (moderat - dårlig) ved alle bebyggelsestyper og 

avrenningssituasjoner (vedlegg 5). 

Nivået av Pb ligger generelt i tilstandsklasse II-V (god - svært dårlig) ved alle bebyggelsestyper 

og avrenningssituasjoner (vedlegg 5). 

De høye verdiene av kobber, nikkel og bly synes å sammenfalle godt med resultatene fra 

kartleggingen av miljøgifter i jordsmonnet i Kristiansand, hvor det også ble påvist høyere verdier 

av kobber, nikkel og bly (ref. Multiconsult rapport 311898/1). 

I sentrumsbebyggelse ble PAH påvist ved alle tre avrenningssituasjonene. For de øvrige bebyg-

gelsestypene ble det også påvist PAH, men ikke ved alle avrenningssituasjonene.  

Det ble ikke påvist PCB i overvannet i undersøkelsen. 
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Det er ingen av avrenningssituasjonene som skiller seg særlig ut mht. høyere eller lavere verdier 

av miljøgifter innenfor eller mellom de ulike bebyggelsestypene, med unntak av:  

 HCB som kun ble påvist ved snøsmelting i overvannet i Elvegata/Gyldenløvesgate 

(sentrumsbebyggelse) og i Ægirsvei (næringsbebyggelse). 

 i Ægirsvei hvor det ved snøsmelting ble påvist svært høye verdier av sum PAH og av 

den mest giftige typen; benso(a)pyren. Det var svært høyt innhold av suspendert 

materiale i vannet og det ble observert oljefilm på vannoverflaten. Det svært høye 

partikkelinnholdet er ikke vanlig i overvannskummer (ref. Kristiansand 

ingeniørvesen). Årsaken kan ha vært at det har foregått gravearbeider oppstrøms 

kummen. 
 

Vurderinger mot sjablongverdier 

Konsentrasjonene i overvannet i Kristiansand er sammenlignet med andre undersøkelser i Norge 

hvor det er beregnet verdier (sjablongverdier, NIVA rapport 4775-2004) i overvann fra tette 

flater (se tabell 5-1). 

 
 

Tabell 5-1: Sammenligning med sjablongverdier (sjabl.v.) og påviste konsentrasjoner 

(spredningsintervall, µg/l) fra ulike typer bebyggelse i Kristiansand (Kr.s). Antall prøver der 

ulike parametere er høyere enn sjablongverdier er uthevet.  

 

1)
 Verdier i parentes er fra kummen i Ægirsvei. Disse er vist for seg siden verdiene her er utypisk høyere enn verdier i de øvrige  

   kummene. Verdiene fra Ægirsvei er likevel tatt med ved sammenligning mot sjablongverdiene. 

 

Sammenligningen viser hovedsakelig følgende: 

o Det er generelt flere verdier som ligger under foreslåtte sjablongverdier enn over. 

o Avrenning fra sentrumsbebyggelse er den bebyggelsestypen hvor flest stoffer er over 

sjablongverdi (Cr, Cu, Ni, Zn). 

o Påviste verdier av Ni ligger over sjablongverdi i over 50 % av prøvene i bebyggelsestypene 

villabebyggelse, sentrumsbebyggelse og trafikkområder. 

Parameter 

Villabebyggelse  
(rekkehus/villa/ 

blokk) 

Antall 
prøver  

> 
sjabl.v. 

Næringsområde 
1)

 Antall 
prøver  

> 
sjabl.v. 

Sentrums-
bebyggelse 

Antall 
prøver  

> 
sjabl.v. 

Trafikkområde Antall 
prøver  

> 
sjabl.v. 

Kr.s Sjabl.v.  Kr.s Sjabl.v.  Kr.s Sjabl.v.  Kr.s Sjabl.v.  

Kadmium (Cd) 
<0,05-
0,09 

0,15-
0,2 

0 av 14 <0,05-0,4 
(0,7) 

0,5 1 av 8 0,05-
0,2 

0,5 0 av 6 <0,05-
0,13 

0,25-0,44 0 av 5 

Krom (Cr) 
<0,9-
11,9 

4-6 5 av 14  <0,9-24 
(49,7) 

5 4 av 8 <0,9-
15 

5 4 av 6 <0,9-
8,9 

1-5 1 av 5 

Kobber (Cu) 
3,24-
24,5 

10-20 3 av 14 5,43-35,1 
(488) 

30 3 av 8 6,98-
83,5 

30 4 av  6 2,53-
30,4 

38-72 0 av 5 

Kvikksølv (Hg) 
<0,02-
0,03 

0,05 0 av 14 <0,02-0,07 0,1 0 av 8 <0,02-
0,02 

0,1 0 av 6 <0,02 0,1 0 av 5 

Nikkel (Ni) 
2,4-17,8 6-9 7 av 14 3,4-20,2 

(68,3) 
10 3 av 8 4,2-

19,4 
10 3 av 6 3,1-

27,9 
1,2-4,4 5 av 5 

Bly (Pb) 
<0,6-
14,5 

4-7 1 av 14 1,03-48,4 
(81,5) 

20 2 av 8 1,41-
29,9 

20 1 av 6 <0,6-
16,2 

13,5-31 0 av 5 

Sink (Zn) 
13,2-
77,9 

30-45 5 av 14 28,6-306 
(1870) 

140 5 av 8 31,7-
465 

140 4 av 6 13,4-
138 

62-197 0 av 5 

Sum PCB(7) i.p. 0,01 0 av 14 i.p. 0,01 0 av 8 i.p. 0,01 0 av 6 i.p. 0,01 0 av 5 

Sum PAH(16) 
i.p.- 
0,48 

0,2-0,6 0 av 14 i.p.-0,31 
(26,3) 

0,6 1 av 8 i.p.-2,5 0,6 2 av 6 i.p.-
0,44 

0,3-1,5 0 av 5 
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5.2.2 Sandfang 

Generelt har villabebyggelse lavest nivå av forurensning, mens næringsområder og trafikk/ 

næringsområder har det høyeste forurensningsnivået.  

Påviste verdier av Cu skiller seg ut med å være høyt i åtte av tolv sandfang.  

Det ble påvist PAH i alle sandfangene.  

Ved Esso/Bjørndalssletta og i Hannevika ble det påvist høye verdier av PAH og HCB. Verdier 

av HCB ble også påvist ved Vågsbygd ringvei og Vigeveien. 

PCB ble kun påvist i sandfangkummen ved rutebilstasjonen. 

Med unntak av verdier av Cu, som generelt er høye både i sandfang og overvann, er det ikke noe 

tydelig samsvar mht. lave/høye verdier av de øvrige parametrene i sandfangmaterialer og 

overvann. 

5.2.3 Bekkevann 

Generelt kan vannet i de fleste bekkene klassifiseres som moderat/markert til sterkt forurenset 

(tilstandsklasse II-IV) ved alle tre avrenningssituasjonene. 

Det er ingen av avrenningssituasjonene som skiller seg særlig ut mht. høyere eller lavere verdier 

av miljøgifter innenfor eller mellom de ulike bebyggelsestypene, med unntak av:  

 etter langvarig nedbør hvor det ble påvist høye verdier av organisk materiale i 

samtlige bekker, samt  

 i tidlig nedbørsfase hvor forurensningsnivået i Hanneviksbekken ligger betydelig 

høyere enn i de øvrige bekkene uansett avrenningssituasjon. I tidlig nedbørsfase 

pågikk det gravearbeider tett inn til bekken. Gravearbeidene varte frem til like før 

prøvetaking ”etter langvarig nedbør” ble foretatt.  

PAH ble påvist ved ulike avrenningssituasjoner i Hanneviksbekken, Sagbekken, Prestebekken 

og Dalanebekken.  

PCB ble ikke påvist i noen av bekkene. 

Forurensningsnivået i Sagbekken (uansett avrenningssituasjon) er generelt lavere enn i de øvrige 

bekkene. 

5.2.4 Bekkesediment 

Det er ubetydelig til moderat forurensning (tilstandsklasse I-II) av tungmetaller i sedimentene i 

alle bekkene.  

PAH ble påvist i alle bekkene med unntak av Sagbekken. 

PCB ble påvist Grimsbekken, Prestebekken og Dalanebekken. 

I Klifs veileder Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann foreligger det ingen tilstandsklasser for 

PAH og PCB. For å vurdere forurensningsnivået er det derfor sammenlignet med tilstands-

klassene i Klifs veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann. 

Sammenligningen viser at også bekkesedimentene kan klassifiseres som ubetydelig til moderat 

forurenset av de to miljøgiftene. Unntaket var Grimsbekken og Prestebekken hvor det ble påvist 

noe høyere verdier av PCB.  
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5.3 Betydning – forurensning i overvann og bekkevann 

Bekkevann – helse 

Selv om det ut fra hygieniske årsaker ikke vil være aktuelt å drikke vann fra de undersøkte 

bekkene, kan likevel mennesker (f.eks. barn ved uhell og episoder) og dyr få i seg bekkevannet. 

For å vurdere eventuell fare ved inntak av bekkevannet, er det foretatt en sammenligning mot 

verdier det foreligger grenseverdier for i drikkevannsforskriften (jf. tabell 3.1 i nevnte forskrift 

under Kvalitetskrav til drikkevann.  

Med unntak av høye verdier av organisk materiale i samtlige bekker, ligger kun verdien av 

nikkel i Hanneviksbekken høyere enn grenseverdien i drikkevannsforskriften. For de øvrige 

undersøkte miljøgiftene ligger verdiene lavere enn grenseverdiene i drikkevannsforskriften (jf. 

tabell 1 i vedlegg 4)
2
. For de påviste verdiene av PCB og sink foreligger det ikke grenseverdier i 

forskriften. 

Sammenligningen er relativt grov da prosedyren for prøvetaking av bekkevann ikke er utført iht. 

kravene for prøvetaking i drikkevannsforskriften, men undersøkelse har da heller ikke hatt som 

mål å foreta en risikovurdering mht. helse for de påviste miljøgiftene i overvann og bekkevann. 

 

Årlig mengde miljøgifter tilført Kristiansandsfjorden fra overvann og bekkevann 

Kristiansand ingeniørvesen har foretatt en beregning av årlig mengde miljøgifter som tilføres 

Kristiansandsfjorden via det undersøkte overvannet og bekkevannet. For detaljer fra beregningen 

vises det til vedlegg 7.  

Det presiseres at det er store usikkerheter ved slike beregninger. Usikkerhetene er blant annet 

knyttet til at det ikke er benyttet stedsspesifikke data for parameterne som benyttes (f.eks. 

oppdaterte målinger av nedbørsmengde, samt grov geografisk inndeling av de ulike delområdene 

og tilhørende nedbørfelt). I tillegg er beregningene basert på data fra stikkprøver fra overvannet 

og bekkene (dvs. ikke gjennomsnittsmålinger over tid). Formålet med kartleggingen var 

opprinnelig heller ikke å kvantifisere utslippet til fjorden, det er derfor ikke tatt hensyn til dette 

ved utformingen av prøveprogrammet. 

Den utførte beregningen vurderes likevel å gi en nyttig indikasjon på utslippsmengdene og 

mengdeforholdet mellom miljøgiftene som årlig tilføres Kristiansandsfjorden via overvann og 

bekkevann. 

For å vurdere overvannet og bekkevannet som kilde til forurensning av Kristiansandsfjorden, er 

årlig tilførsel av miljøgifter sammenlignet med utslippene fra to andre kilder: Elkem Solar og 

Xstrata Nikkelverk (tabell 5-2).  

Sammenligningen indikerer at overvannet og bekkevannet i Kristiansandsområdet kan anses som 

én av i størrelsesorden flere kilder til tilførsel av miljøgifter til Kristiansandsfjorden (særlig mht. 

tilførsel av sink, krom og bly, samt nikkel (jf. tabell 5-1 og sammenligningen av sjablong-

verdier).  

For tiden arbeides det med et forurensningsbudsjett for Hannevika, hvor formålet er å belyse 

betydningen av ulike forurensningskilder til fjorden. Resultatet av dette arbeidet vil gi et bedre 

innblikk i betydningen av overvann og bekkevann som kilde til fjorden. 

  

                                                      
2
 Verdien av sum PAH(16) etter langvarig nedbør i Prestebekken overskrider ikke grenseverdien slik det kan se ut i 

tabell 1 i vedlegg 4. Dette skyldes at grenseverdien i drikkevannsforskriften gjelder summen av konsentrasjonene av 

komponentene: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen og indeno(1,2,3-cd)pyren – hvorav alle 

de påviste verdiene ligger lavere enn grenseverdien. 
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Tabell 5-2: Beregninger av mengde miljøgifter (kg/år) tilført Kristiansandsfjorden via overvann 

og bekkevann, og mengde miljøgifter tilført sjø i 2009 fra Elkem Solar og Xstrata Nikkelverk. 

Luftutslipp fra nevnte bedrifter er ikke tatt med i beregningene. 

 
Beregnede 
verdier (kg/år)  
fra overvann og  
bekkevann

1)
 

Målte og estimerte verdier (kg) i 2009 

Elkem Solar
2)
 Xstrata 

Nikkelverk
3)
 

Totalt utslipp fra 
nevnte bedrifter Parameter 

Arsen (As)  15 2,0 135 137 

Kadmium (Cd)  2 0  0 

Krom (Cr)  112 5,1  5 

Kobber (Cu)  348 0,8 1010,8 1012 

Kvikksølv (Hg)  0,3 0  0 

Nikkel (Ni)  205 4,4 880,3 885 

Bly (Pb)  90 0 3,6 4 

Sink (Zn)  1287 1,3 306,7 308 

Sum PCB7 0    

Sum PAH16 8 0  0 

B(a)P 0,4    

HCB  0,05    

 1)
 Verdiene er forbundet med usikkerheter. 

 2)
 Mengdene er hentet fra bedriftens egenrapport som er sendt Klif. 

 3)
 Mengdene er hentet fra www.norskeutslipp.no. 

 
 

6. Tiltak 

Overvann/bekkevann 

 I overvannet i Ægirsvei og i bekkevannet i Hanneviksbekken er det påvist særlig høye 

verdier av miljøgifter. Disse lokalitetene kan derfor følges opp med ytterligere undersøkelser 

for å se om stikkprøveresultatene kan skyldes lokale episodiske forhold eller om lokalitetene 

skiller seg ut ved med et høyere innhold/utslipp. Det vil også være nyttig å se på hvordan 

f.eks. veiarbeider/graving nært inntil vannveiene påvirker stofftransporten, om den 

representerer en uakseptabel skade eller ulempe og hvordan slikt arbeid og andre inngrep bør 

gjennomføres for å redusere stofftransporten. 

 Som nevnt er det store usikkerhetsfaktorer knyttet til i beregningene av årlig mengde tilførte 

miljøgifter til Kristiansandsfjorden. Usikkerhetsfaktorene kan reduseres noe ved at det blant 

annet foretas noen flere prøvetakinger i områdene som skiller seg mest ut mht. innhold av 

miljøgifter. I tillegg bør beregningene utføres iht. metodikken beskrevet i NIVA rapport 

4775-2004. 

 For å bedre beregningsgrunnlaget bør det etableres én eller flere stasjoner hvor det foretas 

proporsjonalprøvetaking i forhold til vannføring over tid. Slike tall vil kunne jevnføres med 

det foreliggende materialet og øke den totale nytteverdien. 

 Det er foretatt beregninger av samlet tilførsel av miljøgifter fra overvann og bekkevann. For 

lettere å vite hvor man skal sette inn eventuelle tiltak for å redusere utslipp til sjø, bør det 

derfor utføres beregninger for overvannet og bekkevannet hver for seg.  

 Foreliggende undersøkelse har påvist høye verdier av miljøgifter i overvannet fra ulike 

bebyggelsestyper. Ved nye etableringer eller oppgradering av det gamle ledningsnettet bør 

det vurderes tiltak for å hindre at forurenset overvann slippes til sårbare resipienter (eks. 

bekker). 

  

http://www.norskeutslipp.no/
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 Mye av utslippet til Kristiansandsfjorden er trolig knyttet til innholdet av suspendert 

materiale i vannet. Ved etablering av sedimentasjonsdammer eller å la vannet renne gjennom 

en kunstig anlagt filterdam, vil trolig utslippet kunne reduseres i betydelig grad. Slike tiltak 

vil ikke være mulig å sette inn langs alle avløpsveiene, men en utprøving i ett eller to 

pilotanlegg ville kunne gi nyttige erfaringer. 

 

Sandfang 

 I massene i de undersøkte sandfangskummene ble det som forventet påvist høyest nivå av 

forurensning i kummer i trafikk og næringsområder. Ved tømming av disse 

sandfangkummene, må massene leveres godkjent mottak for forurensede masser. 

7. Referanser 

Drikkevannsforskriften: http://www.lovdata.no/for/sf/ho/to-20011204-1372-006.html (tabell 3.1 

i Kvalitetskrav til drikkevann – vedlegg i forskrift om vannforsyning og drikkevann) 

Klifs veileder Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann (TA 1468/1997) 

Klifs veileder Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann (TA 2229/2007) 

Multiconsult rapport 311898/1 Kartlegging av miljøgifter i grunn 

NIVA rapport 4742-2003 Tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslofjorden. Fase 1. 

Miljøtilstand, kilder og prioriteringer). 

NIVA rapport 4775-2004 Miljøgifter i overvann fra tette flater – Litteraturstudie 

http://www.lovdata.no/for/sf/ho/to-20011204-1372-006.html
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Vedlegg 2 

Tabell 1: Lokaliteter, type bebyggelse/områdebruk og koordinatfesting (UTM 32, WGS84) av prøvetatte overvanns- og 

sandfangkummer 

Område 
Hovedtype 
bebyggelse 
/områdebruk  

Lokalitet nr  
i vedlegg 1 

Lokalitet for prøvetakingskum Nord Øst 

Vågsbygd Villabebyggelse 2 
Vågsbygd ringvei: overvannskum  
  sandfangkum 

6442303 
6442345 (ca) 

438669 
438705 (ca) 

Vågsbygd Villabebyggelse 4 Kirsten Flagstads vei (vest for Vågsbygd kirke) 6442791 438399 

Hannevika Trafikkområde 5 Hannevika (vest for pumpehus, mellom sykkelsti og E39): kun tatt prøver av sandfang 6444303 438960 

Grim 
Trafikkområde 
/næringsområde 

7 
Ved Samsen kulturhus: overvannskummen ligger nordvest for bygningen  
         sandfangkummen ligger sørøst for bygningen 
    bygningen. (nordvest for Samsen kulturhus) 

6445408,41 
6445311 

439972,73 
440067 

Rutebilstasjonen 
Trafikkområde 
/næringsområde 

10 Rutebilstasjonen sør 6445275,74 440495,97 

Kristiansand sentrum øst Sentrumsbebyggelse 11 Østre Strandgate / Markensgate 6445103,06 440994,00 

Kristiansand sentrum nord Sentrumsbebyggelse 12 Elvegata / Gyldenløvesgate 6445855,83 441187,53 

Lund Næringsområde 13 Nye Teglverksvei / Tors gate 6446164,58 442737,29 

Lund Næringsområde 14 Ægirsvei 6446406,43 442858,43 

Lund Næringsområde 16 Esso Bjørndalssletta/Østre ringvei 6446856,74 442315,46 

Lund nord Villabebyggelse 17 Vigeveien 6447127,76 443331,61 

Torsvik Villabebyggelse 18 Torsvik 6446613,74 444464,86 

Søm Villabebyggelse  19 Sømskleiva/Sømsveien 6445793,48 444221,76 

  

 

  



 

 

Tabell 2: Lokalitetsbeskrivelse og koordinatfesting (UTM 32, WGS84) av lokalitet for prøvetaking av  

bekkevann og -sediment  

Bekk 
Lokalitet nr  
i vedlegg 1 

Beskrivelse av prøvetakingslokalitet Nord Øst 

Sagbekken (Kjos) 1B 

Lokalitet for prøvetaking lå et stykke fra sjøen. Dette skyldes at området nedstrøms prøvelokalitet 
er relativt flatt slik at det til tider kan være påvirket av tidevannet.  
Vannprøver er tatt like sør for en bekkegren fra sør, sedimentprøver er tatt like nord for 
bekkegrenen. 

6441965 438091 

Auglandsbekken 3B Vannprøver ble tatt i bekken hvor det var striest vannføring. 6442664 438465 

Hanneviksbekken 6B 
Prøvene ble tatt så langt ned som mulig mot innløp til kulvert. Det har pågått gravearbeider like 
ved bekken i en periode. Jord, sand og stein kan ha påvirket bekkevannet. Det foregikk ikke 
graving under prøvetakingene. 

6444480 438661 

Grimsbekken 8B 
Vannprøvene ble tatt i det mest strie partiet. Elvebunnen så ut til å være av treplanker. Det var 
svært vanskelig å skrape opp nok sedimenter. 

6445831 439852 

Dalanebekken 9B 
Lokaliteten ligger like sør for en lokalitet med bilopphugging. Mye røtter og organisk materiale 
langs bekkebredden. 

6447309 438179 

Prestebekken 15B 
Like oppstrøms prøvelokalitet er det et lite tjern. Vannet fra tjernet renner deretter relativt stille 
over en demning før det fosser videre. Prøver av sediment ble tatt fra demningen. Vannprøver 
ble tatt av ”fossen” nedenfor demningen.  

6446676 442788 

  

 

 



Vedlegg 3 

Tabell 1: Analyseresultat fra undersøkelser av overvann ved tre avrenningssituasjoner 

Fargene i tabellene viser tilstandsklassifisering iht. Klifs veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann (TA 2229/2007). Komplett analyserapport er vist i vedlegg 6. 

Bebyggelsestype Villa Næring Villa Næring Sentrum Trafikk/Næring 

Lokalitet  Kirsten Flagstad vei v/kirke Nye Teglverksvei / Tors gate Sømskleiva / Sømsveien Ægirsvei Østre Strandgate / Markensgate Rutebilstasjonen S 

Avrenningssituasjon 

 
Parametere 

Enhet Tidlig i 
nedbørsfase 

Etter 
langvarig 
nedbør 

Ved snø-
smelting 

Tidlig i 
nedbørsfase 

Etter 
langvarig 
nedbør 

Ved snø-
smelting 

Tidlig i 
nedbørsfase 

Etter 
langvarig 
nedbør 

Ved snø-
smelting 

Tidlig i 
nedbørsfase 

Etter langvarig 
nedbør 

Ved snø-
smelting 

Tidlig i 
nedbørsfase 

Etter 
langvarig 
nedbør 

Ved snø-
smelting 

Tidlig i 
nedbørsfase 

Etter 
langvarig 
nedbør 

Ved snø-
smelting 

Arsen (As) µg/l 1,8 <1 <1 <1 4,8 <1 

Ikke nok 
vann i kum 

til 
prøvetaking 

<1 <1 <1 

Kum nedlagt 

2,2 1,8 2,0 1,1 

Ikke nok 
vann i kum til 
prøvetaking 

<1 <1 

Kadmium (Cd) µg/l <0,05 0,09 <0,05 <0,05 0,4 <0,05 <0,05 <0,05 0,10 0,74 0,20 0,05 0,05 0,07 0,06 

Krom (Cr) µg/l 11,9 1,1 <0,9 24 15,4 <0,9 <0,9 1,6 4,8 49,7 4,7 8,2 1,8 7,0 <0,9 

Kobber (Cu) µg/l 24,5 15,1 5,5 12,9 35,1 5,43 6,32 4,91 36,0 488 83,5 26,2 37,7 11,9 6,98 

Kvikksølv (Hg) µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,07 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,027 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Nikkel (Ni) µg/l 17,8 16,9 8,8 3,4 20,2 3,7 9,9 2,5 7,9 68,3 14,4 4,2 6,8 14,2 13,5 

Bly (Pb) µg/l 14,5 1,0 <0,6 1,59 48 1,14 2,18 1,87 6,54 81,5 15,2 7,14 8,06 3,83 1,41 

Sink (Zn) µg/l 77,9 37,1 19,7 56,9 306 28,6 18,6 27,4 178 1870 465 289 262 35,8 31,7 

Sum PCB(7) 
1)
 µg/l i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p.  i.p. i.p. i.p.  i.p. i.p. i.p. i.p.  i.p. i.p. 

Sum PAH(16) 
1)
 µg/l i.p. i.p. i.p. 0,01 0,3 0,06  i.p. 0,14 i.p.  26,3 0,66 0,02 0,5  i.p. 0,02 

B(a)P 
2)
 µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,05 <0,02 

 

<0,02 <0,02 <0,02 

 

0,51 0,025 <0,02 0,03 

 

<0,02 <0,02 

HCB µg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

TOC 
1)
 mg/l 4,76 7,29 4,89 6,68 8,8 3,39 5,43 2,41 7,58 13,5 8,5 2,57 12,6 8,85 4,58 

Suspendert stoff 
1)
 mg/l 172 <5,0 <5,0 5,8 203 <5,0 <5,0 20,4 37,6 4050 60,4 5,4 26,2 <5,0 <5,0 

Spesielle observasjoner på 
lokalitet 

Stri 
vannføring, 

svært 
grumsete/ 
gult vann 

  

Rennende 
og klart 
vann. 

Plutselig 
kom det 
fossende 
med vann 

      

Noe grumsete 
vann, noe 
oljefilm på 

vannoverflaten 

Noe 
oljefilm, 

noe lukt av 
kloakk, 

grumsete 

Litt vann, 
klart vann 

 

Noe 
oljefilm, 

ikke 
oljelukt, 

grumsete 

Stillestående, 
svært skittent 

vann 
  

 

Bebyggelsestype Trafikk/Næring Sentrum Næring Villa Villa Villa 

Lokalitet  Ved Samsen kulturhus Elvegata / Gyldenløvesgate Esso Bjørndalssletta / Østre ringvei Torsvik Vågsbygd ringvei Vigeveien 

Avrenningssituasjon 

 
Parametere 

Enhet Tidlig i 
nedbørsfase 

Etter 
langvarig 
nedbør 

Ved snø-
smelting 

Tidlig i 
nedbørsfase 

Etter 
langvarig 
nedbør 

Ved snø-
smelting 

Tidlig i 
nedbørsfase 

Etter 
langvarig 
nedbør 

Ved snø-
smelting 

Tidlig i 
nedbørsfase 

Etter 
langvarig 
nedbør 

Ved snø-
smelting 

Tidlig i 
nedbørsfase 

Etter 
langvarig 
nedbør 

Ved snø-
smelting 

Tidlig i 
nedbørsfase 

Etter 
langvarig 
nedbør 

Ved snø-
smelting 

Arsen (As) µg/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1,3 <1 <1 <1 <1 

Kadmium (Cd) µg/l <0,05 0,13 <0,05 0,12 <0,05 0,12 0,09 0,28 0,27 0,07 0,09 0,08 <0,05 0,09 0,07 <0,05 <0,05 0,05 

Krom (Cr) µg/l <0,9 <0,9 <0,9 5,0 8,9 15 <0,9 8,4 1,8 <0,9 8,8 <0,9 <0,9 7,8 8,9 1,1 7,7 1,8 

Kobber (Cu) µg/l 2,53 18,1 3,06 30,4 8,73 71,8 7,42 9,99 13,2 5,54 8,21 3,24 9,33 14,6 7,3 8,13 7,8 7,58 

Kvikksølv (Hg) µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,021 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,029 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Nikkel (Ni) µg/l 3,1 27,9 4,1 10,5 3,6 19,4 3,4 10,4 4,7 2,5 4,5 2,4 6,8 11,3 7,7 2,7 3,0 2,9 

Bly (Pb) µg/l <0,6 2,19 <0,6 16,2 6,77 29,9 1,03 1,5 3,52 0,78 0,86 <0,6 0,67 1,11 <0,6 1,42 0,75 2,26 

Sink (Zn) µg/l 14,4 78,9 13,4 138 53,6 313 152 67,8 275 33,2 28,9 17,9 20,7 30 20,9 38,3 13,2 30,7 

Sum PCB(7) 
1)
 µg/l i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i,p. i.p. i.p. i.p. 

Sum PAH(16) 
1)
 µg/l i.p. i.p. i.p. 0,44 0,06 2,53 i.p. 0,02 0,25 i.p. i.p. 0,01 <0,18 i.p. 0,01 0,03 i.p. 0,48 

B(a)P 
2) 

 µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,18 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02. <0,02 <0,02 <0,02 0,02 

HCB µg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,006 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

TOC 
1)
 mg/l 2,48 6,8 2,24 4,45 1,31 4,4 6,25 7,58 17,9 4,67 5,76 7,91 6,14 11,7 7,79 4,07 11,5 8,62 

Suspendert stoff 
1)
 mg/l <5,0 <5,0 <5,0 84,6 13,2 228 8,6 <5,0 29 12,4 5 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 22,0 <5,0 20,4 

Spesielle observasjoner på 
lokalitet 

Klart vann, 
noe 

kloakklukt 
 

Markant 
lukt av 
kloakk i 

kum 

Ikke 
rennende 

vann 
     

Stri 
vannføring, 
svak lukt av 

kloakk 

 

Svak lukt 
av kloakk, 

stri 
vannføring 

Stri 
vannføring 
klart vann 

 
Rolig 

vannføring 
Lite vann  

Rolig 
vannføring 

 

i.p. = ikke påvist verdi. 
1) 

Ingen tilstandsklasse for parameteren. 
2) 

Pga. manglende tilstandsklasse for sum PAH(16) er det sammenlignet med benso(a)pyren (BaP) som er den mest giftige typen PAH.  

   
 Tilstandsklasse I – Bakgrunn   

 Tilstandsklasse II – God   

 Tilstandsklasse III – Moderat 

 

 Tilstandsklasse IV – Dårlig 

 Tilstandsklasse V – Svært dårlig  

 



Tabell 2: Analyseresultat fra undersøkelser av sandfangmaterialer etter langvarig nedbør 

Fargene i tabellene viser tilstandsklassifisering iht. Klifs veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann (TA 2229/2007). Komplett analyserapport er vist i vedlegg 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.p. = ikke påvist verdi.  B(a)P = benso(a)pyren. 
1) 

Ingen tilstandsklasse for parameteren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebyggelsestype Villa Næring Villa Næring Sentrum Trafikk/Næring Trafikk/Næring Sentrum Næring Trafikk Villa Villa 

Parametere Enhet 
Kirsten 

Flagstad vei 
v/kirke 

Nye Teglverksvei / 
Tors gate 

Sømskleiva /  
Sømsveien  

Ægirsvei
1)
 

Østre 
Strandgate / 
Markensgate 

Rutebil-
stasjonen S 

Ved Samsen 
kulturhus 

Elvegata / 
Gyldenløves-

gate 

Esso 
Bjørndalssletta 
/ Østre ringvei 

Hannevika 
Vågsbygd 

ringvei 
Vigeveien 

Arsen (As) mg/kg <0,5 3,3 <0,5 3,0 1,2 8,4 0,7 1,1 1,3 4,5 1,2 0,5 
Kadmium (Cd) mg/kg <0,1 <0,09 <0,1 0,17 <0,1 0,3 <0,1 0,11 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 
Krom (Cr) mg/kg 5 40 6 76 11 121 16 13 25 15 15 7 
Kobber (Cu) mg/kg 14 55 16 683 45 295 64 61 139 136 74 12 
Kvikksølv (Hg) mg/kg <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,4 <0,2 <0,2 <0,2 
Nikkel (Ni) mg/kg <5 34 69 308 18 43 34 17 34 60 31 <5 
Bly (Pb) mg/kg 3 16 5 170 16 58 8 56 19 17 13 4 
Sink (Zn) mg/kg 100 146 47 152 199 247 110 173 392 424 180 32 
Sum PCB(7) mg/kg i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. 0,129 i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. 
Sum PAH(16) mg/kg 0,216 0,068 0,081 0,236 0,64 0,248 1,3 0,91 5,2 13 0,553 0,343 
B(a)P mg/kg 0,012 <0,010 <0,010 0,014 0,032 <0,010 0,127 0,032 0,241 0,934 0,054 <0,010 
HCB mg/kg <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,0908 0,0628 0,0263 0,0411 
TOC 

1)
 % 0,328 0,508 0,685 0,738 1,06 <0,280 1,07 2,58 3,43 3,04 1,06 1,72 

Tørrstoff 
1)
 mg/kg 79,5 97,6 91,6 89 72,2 18,2 75 83,7 72,7 75,9 89 63,4 

 Tilstandsklasse I – Bakgrunn 

 Tilstandsklasse II – God 

 Tilstandsklasse III – Moderat 

 Tilstandsklasse IV – Dårlig 

 Tilstandsklasse V – Svært dårlig  



Vedlegg 4 

Tabell1: Observasjoner og analyseresultat av bekkevann ved tre avrenningssituasjoner 

Fargene i tabellene viser tilstandsklassifisering iht. Klifs veileder Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann (TA 1468/1997). Verdiene er også sammenlignet med grenseverdier i drikkevannsforskriften. Komplett analyserapport er vist i 

vedlegg 6. 

Vassdrag  Grimsbekken Hanneviksbekken Auglandsbekken Sagbekken (Kjos) Prestebekken Dalanebekken 
Grense-
verdier i 
drikke-
vanns-

forskriften 

Avrennings-
situasjon 

 
Parametere 

Enhet Tidlig i 
nedbørs-
fase 

Etter 
langvarig 
nedbør 

Ved snø-
smelting 

Tidlig i 
nedbørsfase 

Etter 
langvarig 
nedbør 

Ved snø-
smelting 

Tidlig i 
nedbørsfase 

Etter 
langvarig 
nedbør 

Ved snø-
smelting 

Tidlig i 
nedbørsfase 

Etter 
langvarig 
nedbør 

Ved snø-
smelting 

Tidlig i 
nedbørs-
fase 

Etter 
langvarig 
nedbør 

Ved snø-
smelting 

Tidlig i 
nedbørs-
fase 

Etter 
langvarig 
nedbør 

Ved snø-
smelting 

Arsen (As) 
1)
 µg/l <1 <1 <1 2,7 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 10 

Bly (Pb) µg/l 1,5 1,4 1,7 23,8 1,0 1,7 3,2 0,9 1,4 <0,6 0,8 <0,6 2,2 3,0 3,9 1,3 2,6 1,4 10 

Kadmium (Cd) µg/l <0,05 0,10 0,12 0,2 0,06 0,10 <0,05 0,06 0,11 <0,05 0,06 0,16 <0,05 0,06 0,13 <0,05 0,11 0,13 5 

Kobber (Cu) µg/l 4,8 6,2 3,8 58 8,4 7,9 9,1 8,6 6,9 2,5 2,6 2,8 4,1 5,7 5,3 7,4 3,2 3,2 100 

Krom (Cr) µg/l 20,4 6,5 <0,9 22,1 <0,9 <0,9 9,8 7,3 1,0 8,1 6,3 <0,9 12,7 <0,9 <0,9 <0,9 1,0 <0,9 50 

Kvikksølv (Hg) µg/l <0,02 <0,02 <0,02 0,02 0,040 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 0,021 <0,02 0,5 

Nikkel (Ni) µg/l 4,2 8,2 6,4 31,8 10,9 12,7 8,6 10,2 11,1 6,1 8,6 9,2 2 3,7 3,9 3,7 4,2 5 20 

Sink (Zn) µg/l 19 27 25 81 15 26 23 13 25 7 4 24 15 17 31 29 20 25  

Sum PAH(16) 
1)
 µg/l i.p. i.p. i.p. 0,05 i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. 0,01 0,02 i.p. 0,12 i.p. i.p. i.p. 0,03 0,10

2)
 

Sum PCB(7) 
1)
 µg/l i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p.  

Suspendert stoff mg/l <5,0 <5,0 <5,0 215 5,6 11,0 30,2 <5,0 9 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 8,2 6,6 5,4 <5,0  

TOC mg/l 3,3 7,9 3,5 5,9 5,8 4,9 4,7 6,1 5,8 3,9 6,1 6,3 3,9 6,4 2,6 4,0 6,6 4,1 5 

Spesielle observasjoner 
på lokalitet 

Klart vann, 
prøver tatt 
i mest stritt 
partiet  

Stri 
vannføring, 
noe grumsete 
vann 

 

Gravearbeider 
pågikk langs 
bekken. Brunt 
vann, stri 
vannføring 

Grave-
arbeidene 
var 
avsluttet 
Svært stri 
vannføring 

Pause i 
grave-
arbeidene 

Noe ”skittent” 
vann,  
relativt stri 
vannføring 

Stri 
vannføring 

 
Klart vann, 
relativt stri 
vannføring 

Stri 
vannføring 

 
Klart vann, 
stri 
vannføring 

Svært stri 
vannføring, 
noe lukt av 
kloakk 

 

Klart vann, 
mye 
flytende 
org. mat., 
rolig 
vannføring 

Stri 
vannføring, 
noe 
grumsete 
vann 

 

 

i.p. = ikke påviste verdier. 
1)
 Ingen tilstandsklasse for parameteren. 

2)
 Gjelder summen av konsentrasjoner av følgende komponenter: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren 

 

 

 

 

 

 

 Tilstandsklasse I – Ubetydelig forurenset 

 Tilstandsklasse II – Moderat forurenset. For TOC: – God 

 Tilstandsklasse III – Markert forurenset. For TOC: – Mindre god 

 Tilstandsklasse IV – Sterkt forurenset. For TOC og suspendert stoff: – Dårlig 

 Tilstandsklasse V – Meget sterkt forurenset. For suspendert stoff: – Meget dårlig  

 

Tabell 2: Observasjoner og analyseresultat av bekkesediment ved snøsmelting  

Fargene i tabellene viser tilstandsklassifisering iht. Klifs veileder Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann (TA 1468/1997).  

Komplett analyserapport er vist i vedlegg 6. 

Parametere Enhet Grimsbekken Hanneviksbekken Auglandsbekken Sagbekken (Kjos) Prestebekken Dalanebekken 

Arsen (As) mg/kg TS 6 5 1 3 9 4 

Bly (Pb) mg/kg TS 52 32 7 9 160 36 

Kadmium (Cd) mg/kg TS 1,0 0,2 <0,1 0,1 1,3 <0,1 

Kobber (Cu) mg/kg TS 49 55 12 4 71 53 

Krom (Cr)
1
 mg/kg TS 14,0 26,0 8,8 8,1 22,6 12,2 

Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 0,06 0,04 <0,01 <0,01 0,10 0,02 

Sink (Zn) mg/kg TS 178 93 47 49 298 80 

Sum PAH(16)
 1
 mg/kg TS 0,11 1,14 0,36 i.p. 0,98 0,11 

Sum PCB(7) 
1
 mg/kg TS 0,021 i.p. i.p. i.p. 0,046 0,008 

Tørrstoff 
1
 mg/kg TS 43,7 52,1 83,5 84,9 28,6 75,2 

TOC 
1
 % 7,2 2,5 0,7 0,3 6,0 0,5 

 
TS = tørrstoff.   i.p. = ikke påvist verdi.  

1
 Ingen tilstandsklasse for parameteren. 

 

 Tilstandsklasse I – Ubetydelig forurenset 

 Tilstandsklasse II – Moderat forurenset. 
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Vedlegg 6 

Analyseresultater – rådata 
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Vedlegg 7 

Tabell 1: Beregnet årlig tilførsel av miljøgifter til Kristiansandsfjorden 

Delområde  Delområde 1 Delområde 2 Delområde 3 Delområde 4 Delområde 5 Delområde 6 Delområde 7 SUM 

Parametere Enhet         

Årsavrenning
1)
  m

3
/år 11 800 000 750 000 430 000 870 000 2 000 000 167 000 3 900 000 20 000 000 

Arsen (As)  kg/år 9 0,4 0,2 0,8 2,1 0,08 1,9 15 

Kadmium (Cd)  kg/år 0,9 0,06 0,04 0,07 0,4 0,007 0,2 2 

Krom (Cr)  kg/år 69 3,6 0,3 5 24 0,6 9 112 

Kobber (Cu)  kg/år 144 4,8 2,0 28 146 1,3 22 348 

Kvikksølv (Hg)  kg/år 0,2 0,007 0,007 0,01 0,04 0,002 0,04 0,3 

Nikkel (Ni)  kg/år 140 7 1,9 10 28 0,5 18 205 

Bly (Pb)  kg/år 41 1 0,8 9 33 0,3 5 90 

Sink (Zn)  kg/år 333 22 11 158 662 4,6 96 1287 

Sum PCB7  kg/år 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum PAH16 kg/år 0,1 0 0,004 0,4 7 0,03 0,1 8 

B(a)P kg/år 0,1 0,007 0 0,03 0,2 0,002 0,04 0,4 

HCB  kg/år 0,029 0,002 0 0,003 0,008 0,0004 0,01 0,05 
1)
 Beregningene er foretatt av Kristiansand ingeniørvesen. 

Ved beregningene er følgende fremgangsmåte benyttet: 

 Middel årsavrenning for Kristiansand (langs kysten) i perioden 1961-1990 ble funnet fra NVE-atlas: 25 liter/sekund x km
2
. 

Hele det undersøkte området i kommunen ble delt inn i 7 avgrensede, geografiske delområder (se tabell 2). Inndeling ble gjort ved å sammenligne avrenningsområde og 
lokaliseringen av prøvetakingsstasjonene. Hvert delområde omfatter resultater både fra bekkeprøver og overvannsprøver. 

 Innenfor hvert delområde ble det regnet ut gjennomsnittskonsentrasjoner for hver analyseparameter. 

 Ut fra årsavrenningsareal for representativt  
delområde og gjennomsnittlige konsentrasjoner,  
ble det beregnet årlig tilførsel av miljøgifter  
til Kristiansandsfjorden. 

 I beregning av årstilførselen er  
verdier < deteksjonsnivå satt til  
deteksjonsnivå / 2, mens ikke  
påviste verdier (i.p.) er satt lik null. 

Tabell 2: Delområder, prøvetakingsstasjoner og navn på geografisk område 

Stasjonene for prøvetaking av bekkevann er vist med et tall og bokstaven ”B”, mens stasjonene for  
prøvetaking av overvann er vist kun med et tall. For stasjonenes lokalitet vises det til vedlegg 1. 

Delområde 1 Delområde 2 Delområde 3 Delområde 4 Delområde 5 Delområde 6 Delområde 7 

1B, 2, 3B, 4, 6B 7,8 9B 10, 11,12 13, 14, 15B, 16 17 18, 19 

 

 




