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07.12.2021 

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG 
VASSDRAG 

1. Generell informasjon
a) Søker (tiltakshaver)

Navn Bergmesteren Raudsand AS 

Adresse c/o Veidekke Industri AS, Postboks 508 Skøyen, 0214 OSLO 

Epost 

b) Kontaktperson (søker eller konsulent)

Navn Norconsult AS v/Eivind Huseby 

Adresse Postboks 626, 1303 Sandvika 

Telefon 476 40 505 

Epost Eivind.huseby@norconsult.com 

c) Ansvarlig entreprenør (dersom kjent)

Navn 

Tore.Frogner@veidekke.no 

Adresse 

Telefon 

2. Beskrivelse av tiltaket
a) Type tiltak (sett kryss): b) Lokalisering:

Mudring fra land Kommune Molde kommune 

Mudring fra fartøy Navn på sted Raudsand 

Dumping Gnr./bnr. 240/51 

Utfylling Koordinater  UTM32, x: UTM32, y: 

Annet (*) X (ved dumping) 

(*) Andre aktiviteter kan være f.eks. peling, sprenging eller strandkant-/sjødeponi. Forklar: 

Peling av 6-10 stk peler til berg. Det er mulig at noen steiner må flyttes på i steinfyllingen for å få ned 
pelene. Steinene vil da kun flyttes til side og ikke graves opp.  

_______________________________________________________________________________ 
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c) Formål med tiltaket: 

  

Ny kai fundamentert på peler 
 

 

 
  

 
Årstall forrige mudring:  

 
 

d) Mengde masser:  

 

 

  

e) Areal som omfattes av tiltaket (m2): 
- må vises på kartvedlegg! 

Ca. 1000 m2 

- ved utfylling, angi med og uten fyllingsfot 

  

f) Mudringsdyp (hvor dypt i sedimentene det 

skal mudres): 

 

 

 
g) Tiltaksmetode ved mudring (sett kryss): 

Graving fra lekter   

Grabbmudring   

Sugemudring   

Annet  

forklar: 

 

i) Metode for transport  

av massene ved mudring, 
utfylling, etc. 
forklar: 
 
  

 

j) Anleggsperiode (inkl. planlagt oppstart og 

avslutning): 

Høsten 2022 

 

 
k) Påvirkede eiendommer: 
Eier: Bergmesteren Raudsand AS Gnr./bnr.: 240/51 
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3. Lokale forhold 
 
a) Vanndyp før tiltaket: Vanndyp før tiltak vil være fra 1 til 15 m 

b) Beskrivelse av bunn- og 
strømforhold: 

Sjøbunnen består av en steinfylling i sjø, over naturlig sjøbunn. 
Vedlegg 4 viser tegning av den nye kaia. Det er sannsynlig at den 
ytterste rekka med peler vil bli satt i naturlig sjøbunn, mens resten av 
pelene vil trolig bli satt i steinfyllingen. Vedlegg 6 inneholder bilder av 
sjøbunnen, hvor dybden er registrert på bildet. Figur 1 viser 
sjøbunnen i området kaien planlegges bygd. Bildene viser at i deler 
av området går steinfyllingen ned til 18 meters vanndyp. Det er 
registrert en den bildekk på sjøbunnen. 
 

 
Figur 1 Bilde av sjøbunnen ved 10, 9 meters vanndyp i området hvor kaien er 

planlagt. Kilde: Vedlegg 6 (Abyss, 2017) 

Multiconsult gjennomførte sedimentundersøkelser i 2017 utenfor 
Kristenvika (Vedlegg 1). To av prøvene ble tatt utenfor det aktuelle 
området, men ved hhv. 35 og 42 meters vanndyp. Sedimentene ble 
beskrevet som følgende: «Lys grå homogen finsand og silt i toppen. 
Mørkere grå under ca 3 cm. Gjennomgående bløt og homogen. Ikke 
tegn til organismer, ikke skjell, skjellrester eller lignende.» 
Analyseresultatene viser høy konsentrasjon av kobber 
(tilstandsklasse V) og forhøyet konsentrasjoner av nikkel, sink og 
PCB (tilstandsklasse III). Innholdet av TOC er mindre enn 1% og og 
sedimentene består i hovedsak av silt.  
 
Strømmålinger utenfor Raudsand og modellering utført av Akvaplan 
NIVA er dominert av to hovedstrømretninger. I øvre lag er 
nettotransport ut fjorden, mens nettotransport i nedre lag er inn 
fjorden. Dette sirkulasjonsmønsteret er forholdsvis vanlig i fjorder 
med mye ferskvannstilførsel fra elver. I overflaten (10 meter), som er 
mest aktuelt for tiltaket, er gjennomsnittshastigheten målt til ca. 12 
cm/ ut av fjorden. 
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c) Beskrivelse av 
naturforholdene: 

I 2019 undersøkte NIVA miljøtilstanden i sedimenter og 
bløtbunnsfauna (vedlegg 7) i Tingvollfjorden for BMR. 
Bløtbunnsfauna oppnådde god tilstand, men den samlede 
økologiske tilstanden ble nedgradert fra god til moderat på grunn av 
overskridelse for de vannregionspesifikke stoffene kobber, sink og 
PCB-7 i sedimentene. Blåskjellanalyser foretatt av NIVA i 2021 
(Vedlegg 8) for Real Alloy mellom Kristenvika og Sjølia ble det ikke 
målt konsentrasjoner som overskred miljøkvalitetetsstandarder og 
alle de fem blåskjellstasjonene var derfor i «god» kjemisk stand.  
 

 
4. Mulig fare for forurensning 
 
a) Finnes det kilder til forurensning i nærheten? ja nei 

 X  
Følgende informasjon er hentet fra Vedlegg 1: 

• Kobberutslipp fra Aleris Aluminium 

• Aluvest AS har avløp til Sunndalsfjorden ved Raudsand på ca. 30 m dyp hvor 
hovedkomponentene i avløpet har vært metaller, ammonium og høy pH.  

• Det har også vært observert skrap på bunnen, blant annet ved hovedutslipps-
ledningen.  

• NIVA registrerte forhøyede konsentrasjoner for kobber, sink, krom, bly og PCB i 
sedimentene i området i 2003. 

 
De eksisterende pelene antas å være fra 1985-1990, og kaiens tilstand tilsier at den ikke 
har vært i bruk på en stund. Ved befaring ble det registrert noe som lignet på asfaltrester i 
utfyllingen.  
 
 

  

 
 
 

b) Prøvetaking av sjøbunnen (analyserapport legges ved søknaden) 

Antall prøvesteder (vis på kart): Se vedlagt rapport 

Totalt antall prøver: 10, hvor 2 er nært det planlagte tiltaksområdet. 

Analyser (sett kryss): 
 
Kvikksølv (Hg) x Nikkel (Ni) x Totalt organisk karbon (TOC) x 

Bly (Pb) x TBT x Tørrstoff x 

Kobber (Cu) x PAH x Kornfordeling  

Krom (Cr) x PCB x Annet (angi nedenfor):  

Kadmium (Cd) x Bromerte (PBDE, HBSD)   

Sink (Zn) x Perfluorerte (PFOS)  

 
c) Sedimentenes sammensetning (angi i %): 

Grus:  Skjellsand:  Leire: 2,6 % 

Sand: 38 % Silt: 59,4 % Annet: Stein og blokk på 
grunne områder ned 
til dybde 10-15 m 

 
 
 Vanninnhold i masser som skal dumpes (angi i %): 
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d) Vil tiltaket kunne medføre støy for omkringliggende boliger? ja nei 

  X 
hvis ja, beskriv tiltak som skal gjøres mot støyplager: 

 

_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
5. Utfyllingsmasser 

a) Hva slags masser skal brukes i 
fyllingen: 

 

(angi opphav/kilde) 

 

 
b) Avfall i massene  

 
  

Fyllmasser inneholder ofte sprengtråd, skyteledning, armeringsfibre eller lignende avfall som kan spre seg i vannmassene 
og miljøet ved utfylling. Forsøpling av det marine miljøet er forbudt. Se også kapittel 5 i veilederen vår. 

 

Er det fare for marin 
forsøpling under 
tiltaket? I hvilken grad 

inneholder massene avfall? 

 

Hvilke tiltak skal 
gjøres for å hindre 
marin forsøpling? 
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Vedlegg: 
 
Nr. Tittel 
1 Miljøgeologiske grunnundersøkelser. Multiconsult 2017 

2 Konsekvensutredning Miljøpåvirkning. Norconsult 2018 

3 Oversiktskart  

4 Plan og snitt. Norconsult 2022 

5 Strømmodelleringer. Akvaplan NIVA  

6 Inspeksjonsrapport Bergmesteren Raudsand, Abyss Subsea 2017 

7 Miljøtilstand i sedimenter og bløtbunnsfauna. NIVA 2020 

8 Tiltaksorientert vannovervåking etter vannforskriften for Real Alloy AS i Tingvollfjorden. 

Undersøkelse av blåskjell i 2021. NIVA 2021 

 

• Utfylt søknad underskrives og sendes til Statsforvaltaren. Når fullstendig søknad er 
innsendt, iverksetter Statsforvaltaren høring. Søknaden blir kunngjort på 
Statsforvaltarens nettside og eventuelt i lokalavis. Kopi av søknad blir sendt til relevante 
høringsparter. Obligatoriske høringsparter er listet opp nedenfor. Sett kryss dersom kopi 
allerede er sendt, eller uttalelse allerede er innhentet, fra disse. Eventuelle foreliggende 
uttalelser legges ved søknaden. 

 
 

PARTENE FÅR EN FRIST PÅ 4 UKER FOR Å SENDE STATSFORVALTAREN EN UTTALELSE TIL SØKNADEN. 

 
Høringspart: Uttalelse allerede innhentet: 

NTNU Vitenskapsmuseet (for Romsdal og Nordmøre)   

Bergen Sjøfartsmuseum (for Sunnmøre)   

Fiskeridirektoratet Region Midt (pb. 185 Sentrum, 5804 Bergen)   

Lokal havnemyndighet   

Aktuell kommune v/plan- og bygningsmyndighet   

Andre berørte parter (for eksempel naboer, interesseorganisasjoner og 

velforeninger. Listes opp nedenfor.) 
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Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag 
fra kunde.  Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen.  
Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten 
Multiconsults skriftlige samtykke.   

Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes 
til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig 
har avtalt eller samtykket til.  Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyt-
tet av opphavsrett.  Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller an-
nen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller 
eventuell annen opphavsrettshaver. 
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RAPPORT  

OPPDRAG Raudsand - KU for sjøutfylling og kai DOKUMENTKODE 617153-RIGm-RAP-001 

EMNE Miljøgeologiske grunnundersøkelser. Datarapport TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER Bergmesteren Raudsand AS OPPDRAGSLEDER Anne Birgitte Roe 

KONTAKTPERSON Vidar Aarvold UTARBEIDET AV Ingeborg S. Solvang 

KOORDINATER SONE: 33 V  ØST: 15030  NORD: 698725  ANSVARLIG ENHET 2213 Bergen Miljøgeologi 

GNR./BNR./SNR. 40  /  50  /  -  /  Nesset  

 

 

SAMMENDRAG 

I forbindelse med konsekvensutredning for utfylling i sjø på Raudsand, er Multiconsult ASA engasjert av Bergmeste-
ren Raudsand AS til å utføre geotekniske og miljøgeologiske grunnundersøkelser i området aktuelt for utfylling av 
sprengstein. Aktuell rapport er en datarapport for det miljøgeologiske arbeidet, hvor de utførte miljøgeologiske 
grunnundersøkelsene er presentert sammen med analyseresultater, datavurdering, samt risikovurdering og vurdering 
av videre arbeid. 

Det nærmeste landområdet ved den eventuelle utfyllingen er også tidligere fylt ut i sjø og det er funnet sprengstein i 
varierende mengder ned til ca. 30 m dyp. Generelt er det kjent at bunnsedimentene i Tingvollfjorden er forurenset. I 
denne undersøkelsen ble det totalt analysert 9 prøver fra 10 prøvestasjoner hvor det ikke er analysert prøver fra to av 
de aktuelle prøvestasjonene er. Undersøkelsen viser at bunnsedimentene i alle de analyserte prøvestasjonene har 
konsentrasjoner av kobber i tilstandsklasse V (svært dårlig), samt tilstandsklasse III (moderat) av nikkel og sink. I to 
stasjoner lengst sydøst er det også påvist konsentrasjoner av PCB7 i tilstandsklasse IV (dårlig), i tillegg til at fem stasjo-
ner inneholder PCB7 i tilstandsklasse III (moderat). Det er også påvist konsentrasjoner av bly i tilstandsklasse III (mo-
derat) i fire av de dyptliggende prøvestasjonene. Bunnsedimentene i det undersøkte området regnes derfor som for-
urenset. 

De planlagte arbeidene med dumping av sprengstein vil medføre en risiko for oppvirvling av bunnsedimentene, og 
dermed spredning av forurensede partikler. Et vanlig tiltak ved utfylling på forurenset sjøbunn er å først dekke bun-
nen med et lag av ren sand/grus. Av hensyn til geoteknisk stabilitet av en eventuell fylling vil dette ikke være mulig i 
dette tilfellet. Et annet spredningsbegrensende tiltak som ofte benyttes, er å skjerme tiltaksområdet med en siltgar-
din. I dette tilfellet vil eventuell utfylling foregå til dybder ned til ca. 170 m, og det vil i praksis ikke være mulig å bruke 
siltgardin. I dette tilfellet må en i stedet søke å finne utfyllingsmetoder som er mest mulig skånsomme med hensyn på 
spredning av forurensede partikler, og deretter gjøre en vurdering av om tiltaket medfører en forsvarlig miljørisiko 
slik at det kan gjennomføres. Den mest skånsomme måten vil trolig være å bygge opp det nederste laget av fyllingen 
ved å dumpe stor stein fra lekter. Steinen vil trenge ned i det bløte laget, og vil føre til noe oppvirvling, men denne er 
ventet å bli lokal og i de nedre vannlagene. Etter at det bløte laget er «fylt» med sprengstein kan resten av fyllingen 
legges ut på vanlig måte. Det er planlagt at alle massene til fyllingen under kote minus 4 skal dumpes fra lekter. 

 
 
 
 
 
 



Raudsand - KU for sjøutfylling og kai multiconsult.no 

Miljøgeologiske grunnundersøkelser. Datarapport  

 

617153-RIGm-RAP-001 6. juni 2017 / 00  Side 4 av 17 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

 

1 Innledning ............................................................................................................................................................................ 5 

2 Lokalitetsbeskrivelse............................................................................................................................................................. 5 

3 Planlagt arbeid...................................................................................................................................................................... 6 

4 Naturmangfold ..................................................................................................................................................................... 7 

5 Utførte undersøkelser ........................................................................................................................................................... 8 
5.1 Tidligere utførte undersøkelser ............................................................................................................................................ 8 
5.2 Miljøgeologiske grunnundersøkelser .................................................................................................................................... 9 

6 Resultater ........................................................................................................................................................................... 11 
6.1 Beskrivelse av bunn- og grunnforhold ................................................................................................................................ 11 
6.2 Kjemiske analyser ............................................................................................................................................................... 14 

6.2.1 Referanseverdier / tilstandsklassifisering .............................................................................................................. 14 
6.2.2 Analyseresultater ................................................................................................................................................... 14 

6.3 Beskrivelse av forurensningstilstand .................................................................................................................................. 15 
6.4 Vurdering av datagrunnlag ................................................................................................................................................. 16 

7 Risiko og vurdering av videre arbeid ................................................................................................................................... 16 
7.1 Utfyllingsmetode og bruk av siltgardin ............................................................................................................................... 16 
7.2 Sprengstein ......................................................................................................................................................................... 17 

8 Tiltaksvurdering .................................................................................................................................................................. 17 

9 Referanser .......................................................................................................................................................................... 17 
 
 
 

 
 
 
TEGNING 
617153-RIGm-TEG-001. Prøvetakingsplan miljø 

 
VEDLEGG 
Vedlegg A Analyserapport fra analyselaboratoriet ALS Laboratory Group. Sedimenter 
Vedlegg B Analyserapport fra analyselaboratoriet ALS Laboratory Group. Korngradering 

 



Raudsand - KU for sjøutfylling og kai multiconsult.no 

Miljøgeologisk grunnundersøkelse. Datarapport  

 

617153-RIGm-RAP-001 6. juni 2017 / 00  Side 5 av 17 

1 Innledning 

Det er startet reguleringsarbeid med konsekvensutredning, som gjelder planlegging av nasjonalt an-

legg for mottak av uorganisk farlig avfall på Raudsand. Det skal i forbindelse med det nye anlegget 

fylles ut til kai i kystområdet, et areal på omtrentlig 170 daa.  

I forbindelse med sjøfylling og kaianlegg har Bergmesteren Raudsand AS engasjert Multiconsult ASA 

til konsekvensutredning (KU) som omfatter både stabilitetsvurderinger, geotekniske og miljøgeolo-

giske grunnundersøkelser. Stabilitetsvurderingen basert på seismiske undersøkelser og overflateprø-

ver er presentert i Multiconsults notat 617153-RIG-NOT-002 (datert 31. mai 2017).  

Foreliggende rapport er en datarapport og inneholder beskrivelse av utførte miljøundersøkelser i sjø, 

presenterer de kjemiske analyseresultatene av analyserte prøver og gir en vurdering av forurens-

ningssituasjon. I tillegg inneholder rapporten en vurdering av risiko og videre arbeid i forbindelse 

med søknad om utfylling. 

2 Lokalitetsbeskrivelse 

Raudsand er lokalisert i Nesset kommune i Møre og Romsdal, se Figur 2-1. Det har tidligere forekom-

met utvinning av jernmalm i området, samt at det har forekommet gjenvinning av aluminiumsavfall 

fra aluminiumsindustrien. Jernmalmen ble utvunnet fra berget i dagen og i grunnen oppstrøms av 

planlagt utbygd sjøbunn og frem til 1983 pågikk det utslipp fra gruveavgang til sjø. Etter utvinning av 

jernmalm har gruvene vært benyttet til deponering av avfall fra sekundær og tertiær aluminiumsin-

dustri. 

 

Figur 2-1 Oversiktskart over aktuelt område. Omtrentlig område er markert med rød, stiplet linje (Kartdata: 
www.norgeibilder.no).  

Landområdet tilknyttet aktuelt området for planlagt utfylling er tidligere fylt ut basert på rapport fra 

Abyss (ABAS-IR-10155-01-Raudsand, datert 01.03.2017) samt høydekotekart av terreng. Landområ-

det har vært benyttet til knuse- og asfaltverk. I Abyss sin rapport beskrives det at det antakeligvis har 

vært dumpet steiner fra land tidligere og de er observert i varierende grad ned til ca. 30 m dybde. 

Det er ukjent når denne utfyllingen er fra.  

Raudsand 

Molde 

Tiltaksområde 

http://www.norgeibilder.no/
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3 Planlagt arbeid 

Konsekvensutredningen omfatter sjøbunnen vist i Figur 3-1 og medfører berøring av ca. 170 daa med 

urørte bunnsedimenter. I forbindelse med ny kai planlegges det å fylles ut ca. 3,22 mill. m3 i sjø til 

dybde minus kote 170. Mengden masser som skal benyttes til utfylling er fortsatt diffust, da deler av 

tenkt område ikke egner seg til utfylling. Den beregnede mengden tar ikke hensyn til svinn ved utfyl-

ling, som normalt er betydelig i sjøfyllinger.  

 

 

Figur 3-1 Utsnitt av RIG-TEG-001, hvor planlagt utfyllingsområde vises med rød, stiplet linje. Planlagt utfyl-
ling vil være til ca. kote minus 170 og ca. 170 m fra land.  

Stein til utfylling planlegges hentet fra nærliggende område hvor det er planlagt å sprenges ut ca. 1 

mill. m3 i bakkant av planlagt utfylling. Den andre delen av stein er planlagt hentet ut fra de to første 

deponihallene som er planlagt utbygd. 

Største delen av utfyllingen vil bli lagt ut med lekter fra sjø og toppen (fra ca. minus kote 4 og opp) vil 

bli fylt ut fra land. 

Det blir hurtig dypt fra land, til dybder større enn 20 m, se Figur 3-2.  

N 
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Figur 3-2 Viser relieff av fylling, utsprengt areal og sjøbunn. (Kilde: Multiconsult notat 617153-RIG-NOT-001, 
datert 20. mars 2017). 

4 Naturmangfold 

Ifølge www.miljostatus.no, se Figur 4-1, er det i aktuelt område kartlagt at det er fire fiskearter i Ting-

vollfjorden; Kolmule, brisling, annen sild og sei. Ingen av artene er registrert som rødlistede 

(www.artsdatabanken.no), men de er alle markert med mer enn 25 % av den europeiske bestanden i 

Norge, og regnes dermed som en ansvarsart. Brislingen er også nært truet. 

På andre siden av Tingvollfjorden, på Rottåsberga, er det naturreservat, hvor det er forekomst av 

kalkrik furuskog, hasselkratt, gammel løv-, furu- og almeskog. Det er også et artsrikt område 

(www.kart.miljostatus.no). Det er ikke ventet at tiltaket vil påvirke de nevnte naturtypene som er re-

gistrert eller ha en negativ effekt på de registrerte artene. 

Det er ikke registrert kulturminner i utfyllingsområdet eller i umiddelbar nærhet, og heller ikke of-

fentlige badestrender eller annet nærliggende rekreasjonsområde. 

http://www.miljostatus.no/
http://www.artsdatabanken.no/
http://www.kart.miljostatus.no/
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Figur 4-1 Skjermdump fra Naturbase. Viser registrerte områder fra databasene naturtyper, verneområder, 
arter av forvaltningsmessig interesse og kulturlandskap. Tiltaksområdet er markert med rød, stiplet linje. 
(Kartkilde: www.kart.naturbase.no)  

5 Utførte undersøkelser 

5.1 Tidligere utførte undersøkelser 

I 2003 og 2013 ble det utført miljøundersøkelser for hhv. aluminiumsbedriftene Aluvest AS og Aleris 

Aluminium Norway AS i forbindelse med kartlegging av miljøgifter i sedimenter. Ifølge NIVAs rapport 

i 2013 (Norsk Institutt for Vannforskning, rapport 6578-2013) ble det i 1989 blant annet påvist kob-

berkonsentrasjoner 10 ganger høyere enn normalt i sedimentene. Artsmangfoldet i utslippsområdet 

var også noe begrenset i forhold til ellers i fjorden. To muslingarter, påvist ellers i fjorden, manglet, 

og den forurensningstolerante børstemarken dominerte. Den høye konsentrasjonen av kobber ble 

antatt å skyldes utslipp fra tidligere virksomhet, i tillegg til at kobberutslippet fra Aleris Aluminium i 

2011 var beregnet til ca. 50 kg. 

I miljøundersøkelsen utført av NIVA i 2003 for Aluvest AS ble det påvist høy konsentrasjon av alumi-

nium, kobber, sink og krom i sedimentene. Forurensningen av sink og særlig kobber var også tydelig i 

fjordens dypbasseng. Bedriften har et avløp til Sunndalsfjorden ved Raudsand på ca. 30 m dyp hvor 

hovedkomponentene i avløpet har vært metaller, ammonium og høy pH. Sedimentene fra hele det 

tidligere undersøkte området har vært sterkt forurenset av kobber og nikkel. Noen områder har også 

vært sterkt forurenset av bly og sink. Et område direkte utenfor hovedutslippet hadde også høye 

http://www.kart.naturbase.no/
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konsentrasjoner av PCB7, som basert på dagens klassifiseringssystem (vist i Tabell 6-2) ville hatt kon-

sentrasjoner maksimalt i tilstandsklasse 4 (dårlig). 

Det har også vært observert skrap på bunnen, blant annet ved hovedutslippsledningen. Sedimentene 

i nærområdet til aluminiumsindustrien har tidligere blitt beskrevet som et sandaktig, gråsvart, gråkit-

tede partikler med innslag av grus, overlagt av et 1-2 cm tykt lag av et mykt, finkornet, brunt, sam-

menkittet sediment. Det overliggende laget var ikke beskrevet i NIVAs rapport fra 2003 og det antas 

dermed at det har sedimentert mellom 2003 og 2013. 

Ifølge NIVAs rapport 6578-2013 (datert 24.10-2013) sank konsentrasjonen av kobber noe fra 2003 til 

2013, men konsentrasjonene var i 2013 likevel klassifisert som forurenset til svært forurenset. Det 

totale området med høye kobberkonsentrasjoner er anslått til å være på minst 30 km2. 

I forbindelse med konsekvensutredningen av aktuelt prosjekt har det vært utført en overordnete sta-

bilitetsvurderinger basert på seismiske undersøkelser og overflateprøver, Multiconsults notat 

617153-RIG-NOT-002, datert 31. mai 2017. I et profil langs strandkanten er det påvist løsmasser som 

kan antakeligvis er tolket som morenemateriale. I den sydligste delen av profilet er det registrert et 

topplag på 3-4 m som kan bestå av leire. I et profil vinkelrett på land er det 0-90 m fra land registrert 

materiale som tolkes som sand og grus. I resten av profilet er massene tolket som morene. 

Sjøbunnen i området har vært kartlagt av Abyss Subsea AS som er presentert i rapport ABAS-IR-

10155-01-Raudsand rev. 02. Helningen på terrenget ble anslått til 1:2 i øvre del og 1:1,9 under kote 

minus 100. Ned til maksimalt 30 m dyp ble det observert varierende grad av stor stein fra tidligere 

utfylling og fra ca. 30 m dybde var hele bunnen dekket av fint støv/slam med ukjent mektighet. 

5.2 Miljøgeologiske grunnundersøkelser 

Prøvetaking og undersøkelser er utført i tråd med gjeldende veiledninger og standarder[1] [2] [3] [4]. 

Det er benyttet en 1000 cm2 van Veen-grabb til opphenting av prøvemateriale. Grabben tar prøver 

ned til ca. 20 cm dybde ved gode forhold, dvs. i sandige/ grusige som ikke sterkt konsoliderte sedi-

menter. Volumet av prøve i grabben er ca. 20 liter ved maksimal fylling. Hvor dypt grabben graver 

ned i sedimentet avhenger av sammensetning og konsistens av sedimentene.   

Alle prøver er kontrollert med hensyn til sedimentmengde, sedimenttype (fast eller løs konsistens, 

innhold av skjellsand, stein, grus o.a.) og farge. Grabb-hugg som ikke har tegn til utvasking, dvs. at 

sedimentoverflaten er uforstyrret, og hvor volumet er tilstrekkelig for uttak av delprøver regnes som 

godkjente. Kvaliteten til øvre sedimentlag er særlig viktig. Dette skal være uforstyrret og uten tegn til 

utvasking eller andre forstyrrelser [3]. I områder med særlig myk bunn (mudder/ gytje) kan det være 

vanskelig å få prøver med uforstyrret overflate da grabben ofte synker ned i sedimentet. I slike tilfel-

ler kan det være aktuelt å bruke andre typer prøvetakere for å innsamle uforstyrrede prøver av over-

flatesedimentet (f.eks. Ekman grabb eller en lett corer). Dette har ikke vært vurdert for undersøkel-

sen på denne lokaliteten.  

Tilfeller der det ikke kan tas prøver som er godkjente i henhold til gjeldende beskrivelser og standar-

der forkastes. Dersom dette er tilfelle for et større område blir området markert særskilt, ellers logg-

føres prøvene med visuelle beskrivelser og kommentarer, og nye prøver tas fra tilnærmet samme 

posisjon. 

En prøve til kjemisk analyse tas ut som blandprøve av flere mindre nivåbestemte prøver. Nivåer er 

delt i 0 -  5 cm og 5 – 15 cm. Alle prøver beskrives, merkes og emballeres i rilsanposer. Prøvene fryses 

snarest etter felt, og sendes laboratoriet i frossen tilstand. Prøver som ikke analyseres arkiveres ned-

frosset etter avtale. 
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Prøveplanen ble laget i forkant av feltarbeidet. Det ble benyttet en Garmin GPS, type Oregon 600 til 

navigasjon og innmåling av prøvestasjonene. Enheten har mottak av posisjonsdata både fra GPS og 

Glonass satelitter, og i tillegg feilkorreksjon via WAAS/Egnos. Dette gir en antatt nøyaktighet for posi-

sjoner innenfor ± 2,5 m. Sjødybder er hentet fra tidligere utarbeidet sjøbunnskart. Høydereferanse er 

NGO middelvannstand NN 1954.  

Undersøkelsesprogrammet med prøvetaking og kjemiske analyser er satt opp med utgangspunkt i 

Miljødirektoratet sin veileder M-350|2015 «Håndtering av sediment»[9]. 

Fra totalt 10 prøvestasjoner ble det tatt ut 9 sedimentprøver fra 8 stasjoner sendt til analyse. Sedi-

mentprøvene fra de 8 prøvetakingsstasjonene er analysert for innhold av de organiske miljøgiftene 

polyklorerte bifenyler (PCB7), polysykliske aromatiske hydrokarbon (PAH16 EPA) og tributyltinn (TBT). I 

tillegg er prøvene analysert for innhold av de uorganiske stoffene arsen (As), bly (Pb), kadmium (Cd), 

krom (Cr), kobber (Cu), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni) og sink (Zn). Det ble også bestemt finstoffinnhold 

mindre enn 63 µm og 2µm i de aktuelle prøvene i tillegg til TOC. 

Kjemiske analyser er utført av ALS Laboratory Group. Laboratoriet har akkreditering for de aktuelle 

analysene. Analyseprogrammet omfatter parametere som inngår i normverdilisten i henhold til Mil-

jødirektoratets veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann, TA-2230/2007 [4].  

Rapporten sees i vedlegg A. Rapporten beskriver metoder, usikkerheter osv. 
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6 Resultater 

6.1 Beskrivelse av bunn- og grunnforhold 

Feltarbeid med prøvetaking ble utført i uke 16. Det var gunstig vær under arbeidet, stille og ingen sjø, 

men til tider mye nedbør.   

Til sammen ble det forsøkt prøvetatt fra 10 stasjoner. Plassering av disse er vist på kart i Figur 6-1 og 

på tegning 617153-RIGm-TEG-001. De fleste stasjonene er plassert på dypt vann, med maksimal 

dybde i stasjon Sed_10 på over 225 m dyp. Stor dybde gir særlige utfordringer mht. forsiktighet og 

sikkerhet ved arbeidsutførelsen. Det fører til større risiko for utvasking av sedimenter fra grabben 

under opphal, samt større usikkerhet ved plassering av grabb på bunnen. Arbeidet vurderes likevel 

som vellykket utført.  

 

Figur 6-1 Omtrentlig plassering av prøvestasjoner. Innmåling er fra båt og kan dermed avvike noe fra lokalise-
ring av prøvestasjoner. (Kartdata: Produsert ved hjelp av ArcGIS). 

 

Andre feltdata, posisjoner og vanndyp samt prøvebeskrivelser/ observasjoner er gitt i Tabell 6-1. 

Sed_1 

Sed_2 

Sed_3 

Sed_4 

Sed_5 

Sed_6 

Sed_7 

Sed_8 

Sed_9 

Sed_10 

N 
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Tabell 6-1  Feltdata og -observasjoner.  Koordinater refererer til sone 33V.  Vanndyp er tatt fra eget oppmålt 
bunnkart (terrengmodell). 

Name Descript Vanndyp 
(m) 

UTM_N UTM_E 

Sed_1 Bunn består av antatt stor stein og blokk.  Kan kjenne grabben ramle 
inn i hulrom og bikke over større blokker.  Ikke mulig å ta prøve 

50 6987120 150369 

Sed_2 Lys grå homogen finsand og silt i toppen.  Mørkere grå under ca 3 
cm.   Gjennomgående bløt og homogen.  Ikke tegn til organismer, 
ikke skjell, skjellrester eller lignende. 

35 6987170 150293 

Sed_3 Lys grå homogen finsand og silt i toppen.  Mørkere grå under ca 3 
cm.   Gjennomgående bløt og homogen.  Ikke tegn til organismer, 
ikke skjell, skjellrester eller lignende. 

42 6987250 150206 

Sed_4 Lys grå homogen finsand og silt i toppen.  Mørkere grå under ca 3 
cm.   Gjennomgående bløt og homogen.  Ikke tegn til organismer, 
ikke skjell, skjellrester eller lignende. 

50 6987380 150185 

Sed_5 Lys grå homogen finsand og silt i toppen.  Mørkere grå under ca 3 
cm.   Gjennomgående bløt og homogen.  Ikke tegn til organismer, 
ikke skjell, skjellrester eller lignende. 

95 6987210 150422 

Sed_6 Lys grå homogen finsand og silt i toppen.  Mørkere grå under ca 3 
cm.   Gjennomgående bløt og homogen.  Ikke tegn til organismer, 
ikke skjell, skjellrester eller lignende. 

100 6987350 150286 

Sed_7 Lys grå homogen finsand og silt i toppen. Under ca 5 cm overgang til 
en markert lagdelt masse, mørk brunlig.   Lagtykkelser ca 0,2 til 0,5 
cm.  Sprekker opp langs lagene, virker tørr /  

162 6987220 150559 

Sed_8 Tilsvarende som for sedimenter i prøve Sed_7 140 6987310 150440 

Sed_9 Tilsvarende som for sedimenter i prøve Sed_7, men virker å være 
mindre lagdelt og litt mer homogen / ikke tilsvarende sprøtt. 

170 6987430 150431 

Sed_10 Lys grå til olivengrønn sand / finsand / dynn øverst i tykkelse ca 3 cm   
Detter klebrig og homogen silt / finsand, grålig, men blir mørkere 
mot dybden.  Anoksisk / sulfider.  

235 6987370 150622 

 

Generelt ble alle prøver vurdert å være svært like. Geotekniske laboratorium undersøkelser av tre av 

prøvene, viser at materiale består av siltig dy og humusholdig sandig silt, se 617153-RIG-NOT-002. De 

fleste prøvene var gjennomgående bløte, og særlig overflatelaget var tilnærmet flytende. Det ble ikke 

observert fauna i noen av prøvene (dvs. børstemark, nematoder, skjell eller lignende). Også svært lite 

skjellrester. Unntak var i den dypeste prøvestasjonen Sed_10, hvor ett levende skjell ble funnet helt i 

overflaten.  

I prøvestasjonene Sed_2 – Sed_6 er de øvre 3 cm beskrevet som homogen, lys grå, fin sand og silt 

som ligger over samme typer sedimenter med mørkere farge. Sedimentene i prøveseriene Sed_7 (se 

figur Figur 6-2), Sed_8 og Sed_9 utpekte seg særskilt. Her ble det påvist markert mørkere, brunlige 

sedimenter i dybde ca. 5 cm og dypere. Disse sedimentene var tydelige lagdelte, med lagtykkelse ca. 

0,2-0,5 cm. Sedimentene virket sprø, og brøt lett opp i lag og kubiske biter. I prøvestasjon Sed_9 vir-

ket det konsoliderte laget mindre lagdelt og ikke så porøst i hånden som ved de andre prøvestasjo-

nene. 
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Figur 6-2 Bilde av lagdelte mørke sedimenter fra stasjon Sed_7. Det pekes på det lagdelte, mørkere laget.  

I prøvestasjon Sed_10, som er den dypeste, er det noe grovere fraksjoner i de øvre 3 cm; Massene 

består av fin sand og sandfraksjoner. Dette laget dekker over et homogent lag av silt og fin sand som 

er grålig på farge, men som blir mørkere med dybden. Det observeres teppeskjell på overflaten. 

Sedimentene ble beskrevet som løse, og det var vanskelig å få opp sedimenter med grabb. Fra en 

prøvestasjon, Sed_1, var det ikke mulig å få opp bunnsediment på grunn av grove steinblokker. 

I de andre prøvestasjonene nærme land, Sed_2 - Sed_6, er bunnsedimentene beskrevet som homo-

gen finsand og silt.  

De analyserte prøvene har høyeste tørrstoffinnhold i prøvestasjonene ved grunneste dybde (63,2-

66,3%) og laveste tørrstoffinnhold i prøvestasjonene ved grunneste dybde (34,6-48,7%). Det er også 

noe innhold av organisk karbon (TOC = 0,39-1,85 %) i prøvene, se Tabell 6-3. Innholdet av TOC sier 

noe om forholdene mellom tilførsel og nedbrytningshastighet av organiske partikler i sedimentene. 

Lavt innhold av organisk materiale kan tyde på gode forhold for nedbrytning. 

Det ble utført en analyse av finstoffsammensetningen av sedimentene i fire prøvestasjoner. I samt-

lige prøver var det minst leire (2,77-3,36 %), mest silt (74,8-92 %) og sand (én prøve med 5% og res-

ten mellom 16 og 22,4 %). 
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6.2 Kjemiske analyser  

6.2.1 Referanseverdier / tilstandsklassifisering 

Miljødirektoratet har gitt ut en ny og revidert veileder for klassifisering av vann, sediment og biota, 

veileder M-608/2016[5].  Veilederen erstatter tidligere veiledere TA-2229/2007 [6] og TA-1467/1997 

[7]. 

Veilederen definerer som tidligere 5 tilstandsklasser, basert på en forventet økende grad av skade på 

organismer i vannsøylen og sedimenter.  Klasseinndelingen baseres bl.a. på vanndirektivets miljøkva-

litetsstandarder AA-EQS1 og MAC-EQS2.  Klasseinndelingen er vist i Tabell 6-2. 

Tabell 6-2 Klassifisering for vann og sediment (Miljødirektoratet M-608 / 2016) 

I 
Meget god 

II 
God 

III 
Moderat 

IV 
Dårlig 

V 
Svært dårlig 

Bakgrunnsnivå 
Ingen toksiske 

effekter 
Kroniske effekter ved 
langtidseksponering 

Akutt toksiske  
effekter ved  

korttidseksponering 

Omfattende 
toksiske  
effekter 

Øvre grense = 
bakgrunn 

Øvre grense: 
AA-EQS, PNEC 

Øvre grense:  
MAC-EQS, PNECakutt 

Øvre grense:  
PNECakutt x AF1  

 

1  AF = Sikkerhetsfaktor3 

Resultatene som er presentert etterfølgende er klassifisert i henhold til dette systemet, og gitt farger 

overens med klasseinndelingen i Tabell 6-2. 

6.2.2 Analyseresultater 

Kjemiske analyser ble utført på 9 av de innsamlede prøvene.  

En sammenstilling av resultatene er vist i Tabell 6-3.  Resultatene er fargekodet i henhold til M-

608/2016 [5] som beskrevet ovenfor.  Laboratoriets fulle rapport inklusive kornfordelingsdiagrammer 

er gitt i vedlegg. 

                                                                 
1   AA-EQS = «annual average – environmental quality standard = Grenseverdien for kroniske effekter ved langtidseksponering. 
2  MAC-EQS = «maximum admissible concentration – environmental quality standard» = Grenseverdien for akutt toksiske effekter ved korttids eksponering. 
3 For HBCD er sikkerhetsfaktoren i kystvann satt lik 50[8] 
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Tabell 6-3 Sammenstilling av resultater av kjemiske analyser. Resultatene er farget i henhold til tilstandsklasseinnde-
ling som beskrevet i M-608/2016. 

ELEMENT ENHET Sed 2A Sed 3A Sed 4A Sed 5A 
 

Sed 6A Sed 7A Sed 7C Sed 9A Sed 10A 

Trinn 1- 
grense-

verdi 

Kote (LAT) -           

Tørrstoff % 66,3 63,2 64,7 36,3 48,7 34,6 35,5 45,4 40,2 - 

Kornstørrelse <63 µm % TS 77,6 46,4 79,2 93,2 82,8 77,6 95 83,5 84 - 

Kornstørrelse <2 µm % TS 3,3 1,8 3,4 3,2 3,6 2,8 3 3,4 3 - 

TOC % TS 0,39 0,9 0,54 1,37 1,23 1,85 1,10 1,16 1,2 - 

Normalisert TOC mg/g          - 

As mg/kg TS <0.50 4,39 1,34 8,15 5,58 11,6 0,66 5,33 6,39 18 

Pb mg/kg TS 30,4 53,1 22,4 240 138 145 237 153 172 150 

Cd mg/kg TS 0,13 0,24 <0.10 1,14 0,53 0,68 1,8 0,78 1,07 2,5 

Cu mg/kg TS 456 506 414 2080 1400 1260 1960 1350 1660 84 

Cr mg/kg TS 51,2 66 50,2 214 136 151 209 144 180 660 

Hg mg/kg TS <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0,52 

Ni mg/kg TS 100 75,8 94,2 117 109 84,9 107 99,1 109 42 

Zn mg/kg TS 160 171 153 555 328 337 654 319 380 139 

Naftalen µg/kg TS <10 <10 <10 <12 <10 <13 <13 <10 <10 27 

Acenaftylen µg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 33 

Acenaften µg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 96 

Fluoren µg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 150 

Fenantren µg/kg TS 15 17 24 39 40 23 18 36 35 780 

Antracen1 µg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 4,6 

Fluoranten µg/kg TS 35 40 48 80 84 45 32 70 76 400 

Pyren µg/kg TS 29 33 39 63 64 35 24 54 60 84 

Benso(a)antracen µg/kg TS 19 20 25 36 36 21 14 32 34 60 

Krysen µg/kg TS 18 12 15 21 55 35 20 51 48 280 

Benso(b)fluoranten µg/kg TS 41 40 57 56 56 35 18 49 50 140 

Benso(k)fluoranten µg/kg TS 20 21 27 22 31 18 11 24 31 135 

Benso(a)pyren µg/kg TS 25 24 33 32 33 24 13 33 31 183 

Indeno(123cd)pyren µg/kg TS 22 21 25 23 21 20 12 22 26 63 

Dibenso(ah)antracen µg/kg TS <10 <10 11 <10 <10 <10 <10 <10 <10 27 

Benso(ghi)perylen µg/kg TS 26 24 33 31 29 27 14 33 26 84 

Sum PAH-16 µg/kg TS 250 250 340 400 450 280 180 400 420 2 000 

Sum PCB-7 µg/kg TS 1,5 10 2,5 46 31 40 45 22 17 4,1 

TBT2 µg/kg TS 1,2 3,6 <1 <1 1,5 2,8 1,5 <1 1,4 35 

< = mindre enn deteksjonsgrensen i.p. = ikke påvist  1 Deteksjonsgrense ligger i klasse III 2 Forvaltningsmessige grensever-

dier for TBT. 

Lys grønn farge er brukt der det ikke er påvist konsentrasjoner over deteksjonsgrensen, og deteksjonsgrensen ligger i tilstandsklasse 

II. 

6.3 Beskrivelse av forurensningstilstand 

Den øvre grensen for klasse II representerer den konsentrasjonen som, dersom den overskrides over 

lang tid, er antatt å gi negative effekter på enkelte arter i organismesamfunnene. Ved klassifisering i 

klasse I og II bedømmes risikoen fra sedimentene som ubetydelig og tiltak er ikke nødvendig. 

Av de uorganiske miljøgiftene er det påvist kobber i tilstandsklasse V (svært dårlig) og nikkel og sink i 

tilstandsklasse III (moderat) i alle de analyserte prøvene. Analyseresultater fra de dypeste prøvesta-

sjonene (Sed_5, Sed_7-Sed_10) påviser også bly i tilstandsklasse III (moderat). 

Det er påvist forurensning av den organiske miljøgiften PCB7 i tilstandsklasse IV (dårlig) i de to prøve-

stasjonene lengst sørøst i tiltaksområdet (Sed_5 og Sed_7), i tillegg til at PCB7 er påvist i til-

standsklasse III (moderat) i fem analyserte prøver (Sed_3, Sed_6, Sed_7, Sed_9 og Sed_10). 
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Sedimentene i hele det undersøkte området er forurenset av uorganiske miljøgifter, særlig av kob-

ber, nikkel og sink, men også av bly ved større dybder. Store deler av det undersøkte området er også 

forurenset av den organiske miljøgiften PCB7. 

Undersøkelsen er basert på stikkprøver. Det kan derfor ikke utelukkes at det finnes områder med lo-

kalt høyere konsentrasjoner enn det som er påvist i denne undersøkelsen. 

6.4 Vurdering av datagrunnlag 

I henhold til Miljødirektoratet sin veileder TA-2230/2007, skal prøvetettheten for en slik undersø-

kelse være én stasjon per 10 daa i områder grunnere enn 20 m. I områder dypere enn 20 m anbefa-

les det en stasjon per 40 daa. Det aktuelle området er bratt og dybder større enn 20 meter oppnås i 

kort avstand fra land. Antallet prøvestasjoner ble derfor anbefalt til å være minst 8, hvor de ble plas-

sert med størst tetthet i den grunne delen av området, og noe mindre på større dyp. Utført prøveta-

kingsarbeid regnes derfor som godt. 

Sedimentprøvene er analysert for innhold av de vanligste uorganiske miljøgiftene (arsen, bly, kad-

mium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink), samt PAH16, PCB7 og TBT. Det er etter vår mening ikke 

mistanke om at området er forurenset av andre miljøgifter som får betydning for vurderingen av ut-

fyllingsområde. 

I forbindelse med prøvetaking var sedimentene betraktet som veldig løse og det ble kommentert at 

de aktuelle prøvene ikke nødvendigvis representerer de overflatenære sedimentene. Dette kan mu-

ligvis gi en feilkilde i forbindelse med analyseresultatene, da det kan representere større dybder enn 

de øvreliggende sedimentene. 

7 Risiko og vurdering av videre arbeid 

7.1 Utfyllingsmetode og bruk av siltgardin 

Sedimentene viser høy grad av forurensning for kobber (tilstandsklasse V) i alle prøvestasjonene og 

PCB7 (maksimalt tilstandsklasse IV) i prøvestasjonene lengst sydøst. Det er ukjent hvor tykt dette la-

get med løst lagrede sedimenter er, men seismiske undersøkelser vurderer massene lengst syd til ca. 

3-4 m tykk. I den foreslåtte geotekniske utførelse av fyllingen, hvor det forutsettes fortrengning av et 

antatt 1 m tykt lag med overliggende bløte sedimenter, anbefales det å slippe utfyllingsmaser fra lek-

ter i dybder større enn minus kote 4. Sedimentene har et høyt finstoffinnhold i hele det aktuelle om-

rådet, 46,4-79,2 % i de grunneste prøvene og 77,6-95 % i de dypeste prøvene. Under dumping av 

sprengstein fra lekter vil sedimentene spres i vannfasen og det vil kunne medføre en fare for at opp-

virvling av finstoff og forurensede partikler kan spres utover Tingvollfjorden. Sedimentene på hav-

bunnen i dag karakteriseres som slam og lette sedimenter, og strømningen i vannmassene er dermed 

sannsynligvis svært lav, noe som vil redusere omfanget av spredning. Det er ikke utført målinger av 

strøm på stedet. 

Da sprengstein er planlagt utfylt fra lekter, vil det mudrede laget i mindre grad skyves i front enn der-

som det forekom utfylling fra land, og noe av de mudrede massene vil trenge opp mellom steinfyl-

lingen. Ved bruk av stor stein til utfylling, vil trolig en større mengde av de mudrede massene trenge 

opp imellom de utfylte steinmassene. Dette vil føre til at en mindre grad av de mudrede massene vil 

spres i fremkant av fyllingsfronten og dermed begrense spredningen av forurensning. Ved dumping 

fra lekter vil det forekomme oppvirvling, men sannsynligvis i mindre grad enn ved fortrengning fra 

land. 
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Tiltak i forbindelse med utfylling vil bli en utfordring basert på de geotekniske kravene som stilles, 

samt de store dybdene det ønskes å utfylles til. Da de geotekniske forutsetningene er at mudret lag 

på maksimalt 1 m som fortrenges, kan de forurensede massene ikke tildekkes med sandlag for å 

hindre spredning. Bruk av siltgardin til begrensning av spredning er ikke et alternativ på grunn av et 

stort areal med dybder ned til minus kote 170. Det vil være en utfordring å holde siltgardinen på 

plass i hele utfyllingsperioden og anses derfor som lite praktisk og mest sannsynlig ikke gjennomfør-

bart. Det kan eventuelt vurderes å benytte siltgardin på mindre dybder. 

I den videre prosessen er det nødvendig å se nærmere på tiltak mot forurensningsspredning, bl.a. 

vurdering ved spredning av forurensning, bestemmelse av strømforhold samt overvåkning i forbin-

delse med eventuell utfylling.  

7.2 Sprengstein 

Det er planlagt å bruke berg fra nærområdet til utfylling. Det skal sprenges i bakkant av kommende 

utfylling, ca. 1 mill. m3, samt at berg som sprenges ut fra de første to deponihallene (ca. 2,2 mill m3) 

ønskes brukt til resterende utfylling. Noe av berget i området er klassifisert som gabbro, en bergart 

som kan inneholde kobber. Det er ikke kjent om den geokjemisk sammensetningen i bergarten er 

bestemt og om den inneholder kobber, og det er derfor ukjent om den påviste kobberkonsentrasjo-

nen har sitt opphav fra bergarten. Det kan muligvis være at den aktuelle kobberforurensningen kom-

mer fra industriområdet syd for aktuelt tiltaksområde, hvor aluminium har vært gjenvunnet. I NIVA-

rapporten fra 2013 ble det antydet at den aktuelle kobberforurensningen kommer fra tidligere utvin-

ning fra fjell. Det vil derfor trolig være nødvendig å innhente informasjon om bergarten som er øns-

ket nyttet til utfylling, for å forhindre eventuell forurensning. 

8 Tiltaksvurdering 

Videre i prosessen med konsekvensutredning bør det ses på flere forhold som kan påvirke miljøet og 

naturmangfoldet. Det er viktig å komme opp med gode løsninger for utlegging av stein, eventuelt 

bruk av siltgardin ved mindre dybder. Det er også nødvendig å vurdere overvåking i området ved 

eventuelt utfyllingsarbeid samt vurdere utfyllingsmassene/sprengstein. 
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Analyse av sediment    
 
Deres prøvenavn 617153_Sed_2A 
  Sediment 
 
Labnummer N00497156 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Sedimentpakke-basis* ----------  Arbetsmoment 1 1 ELNO 
Tørrstoff (E) 66.3 4.01 % 2 2 NADO 
Vanninnhold 33.7 2.05 % 2 2 NADO 
       
Kornstørrelse >63 µm 22.4 2.2 % 2 2 NADO 
Kornstørrelse <2 µm 3.3 0.3 % 2 2 NADO 
Kornfordeling ----------  se vedl. 2 2 CAFR 
       
TOC 0.387  % TS 2 2 NADO 
       
Naftalen <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Acenaftylen <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Acenaften <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Fluoren <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Fenantren 15 4.60 µg/kg TS 2 2 NADO 
Antracen <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Fluoranten 35 10.4 µg/kg TS 2 2 NADO 
Pyren 29 8.84 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(a)antracen^ 19 5.68 µg/kg TS 2 2 NADO 
Krysen^ 18 5.27 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(b)fluoranten^ 41 12.2 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(k)fluoranten^ 20 6.02 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(a)pyren^ 25 7.55 µg/kg TS 2 2 NADO 
Dibenso(ah)antracen^ <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(ghi)perylen 26 7.89 µg/kg TS 2 2 NADO 
Indeno(123cd)pyren^ 22 6.50 µg/kg TS 2 2 NADO 
Sum PAH-16* 250  µg/kg TS 2 2 NADO 
Sum PAH carcinogene^* 150  µg/kg TS 2 2 NADO 
       
PCB 28 <0.70  µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 52 <0.70  µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 101 0.77 0.232 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 118 0.76 0.228 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 138 <0.70  µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 153 <0.70  µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 180 <0.70  µg/kg TS 2 2 NADO 
Sum PCB-7* 1.5  µg/kg TS 2 2 NADO 
       
As (Arsen) <0.50  mg/kg TS 2 2 NADO 
Pb (Bly) 30.4 6.1 mg/kg TS 2 2 NADO 
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Deres prøvenavn 617153_Sed_2A 
  Sediment 
 
Labnummer N00497156 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Cu (Kopper) 456 91.1 mg/kg TS 2 2 NADO 
Cr (Krom) 51.2 10.2 mg/kg TS 2 2 NADO 
Cd (Kadmium) 0.13 0.02 mg/kg TS 2 2 NADO 
Hg (Kvikksølv) <0.20  mg/kg TS 2 2 NADO 
Ni (Nikkel) 100 20.0 mg/kg TS 2 2 NADO 
Zn (Sink) 160 32.0 mg/kg TS 2 2 NADO 
       
Tørrstoff (L) 59.3 2 % 3 V MAMU 
Monobutyltinnkation 1.30 0.52 µg/kg TS 3 T MAMU 
Dibutyltinnkation 1.38 0.60 µg/kg TS 3 T MAMU 
Tributyltinnkation 1.15 0.38 µg/kg TS 3 T MAMU 
PCB/PAH: resultatene er gjennomsnitt av 3 prøver, pga uhomogen prøve  
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Deres prøvenavn 617153_Sed_3A 
  Sediment 
 
Labnummer N00497157 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Sedimentpakke-basis* ----------  Arbetsmoment 1 1 ELNO 
Tørrstoff (E) 63.2 3.82 % 2 2 NADO 
Vanninnhold 36.8 2.24 % 2 2 NADO 
       
Kornstørrelse >63 µm 53.6 5.4 % 2 2 NADO 
Kornstørrelse <2 µm 1.8 0.2 % 2 2 NADO 
Kornfordeling ----------  se vedl. 2 2 CAFR 
       
TOC 0.897  % TS 2 2 CAFR 
       
Naftalen <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Acenaftylen <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Acenaften <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Fluoren <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Fenantren 17 5.08 µg/kg TS 2 2 NADO 
Antracen <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Fluoranten 40 12.0 µg/kg TS 2 2 NADO 
Pyren 33 9.99 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(a)antracen^ 20 6.10 µg/kg TS 2 2 NADO 
Krysen^ 12 3.55 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(b)fluoranten^ 40 12.0 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(k)fluoranten^ 21 6.31 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(a)pyren^ 24 7.18 µg/kg TS 2 2 NADO 
Dibenso(ah)antracen^ <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(ghi)perylen 24 7.34 µg/kg TS 2 2 NADO 
Indeno(123cd)pyren^ 21 6.21 µg/kg TS 2 2 NADO 
Sum PAH-16* 250  µg/kg TS 2 2 NADO 
Sum PAH carcinogene^* 140  µg/kg TS 2 2 NADO 
       
PCB 28 0.78 0.235 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 52 1.23 0.369 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 101 2.24 0.674 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 118 2.20 0.659 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 138 2.17 0.651 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 153 1.38 0.413 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 180 <0.70  µg/kg TS 2 2 NADO 
Sum PCB-7* 10  µg/kg TS 2 2 NADO 
       
As (Arsen) 4.39 0.88 mg/kg TS 2 2 NADO 
Pb (Bly) 53.1 10.6 mg/kg TS 2 2 NADO 
Cu (Kopper) 506 101 mg/kg TS 2 2 NADO 
Cr (Krom) 66.0 13.2 mg/kg TS 2 2 NADO 
Cd (Kadmium) 0.24 0.05 mg/kg TS 2 2 NADO 
Hg (Kvikksølv) <0.20  mg/kg TS 2 2 NADO 
Ni (Nikkel) 75.8 15.2 mg/kg TS 2 2 NADO 
Zn (Sink) 171 34.2 mg/kg TS 2 2 NADO 
       
Tørrstoff (L) 57.4 2 % 3 V MAMU 
Monobutyltinnkation 2.29 0.91 µg/kg TS 3 T MAMU 
Dibutyltinnkation 3.38 1.37 µg/kg TS 3 T MAMU 
Tributyltinnkation 3.62 1.27 µg/kg TS 3 T MAMU 
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Deres prøvenavn 617153_Sed_4A 
  Sediment 
 
Labnummer N00497158 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Sedimentpakke-basis* ----------  Arbetsmoment 1 1 ELNO 
Tørrstoff (E) 64.7 3.91 % 2 2 NADO 
Vanninnhold 35.3 2.15 % 2 2 NADO 
       
Kornstørrelse >63 µm 20.8 2.1 % 2 2 NADO 
Kornstørrelse <2 µm 3.4 0.3 % 2 2 NADO 
Kornfordeling ----------  se vedl. 2 2 CAFR 
       
TOC 0.537  % TS 2 2 CAFR 
       
Naftalen <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Acenaftylen <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Acenaften <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Fluoren <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Fenantren 24 7.12 µg/kg TS 2 2 NADO 
Antracen <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Fluoranten 48 14.4 µg/kg TS 2 2 NADO 
Pyren 39 11.8 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(a)antracen^ 25 7.49 µg/kg TS 2 2 NADO 
Krysen^ 15 4.63 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(b)fluoranten^ 57 17.2 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(k)fluoranten^ 27 8.14 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(a)pyren^ 33 9.98 µg/kg TS 2 2 NADO 
Dibenso(ah)antracen^ 11 3.24 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(ghi)perylen 33 9.84 µg/kg TS 2 2 NADO 
Indeno(123cd)pyren^ 25 7.62 µg/kg TS 2 2 NADO 
Sum PAH-16* 340  µg/kg TS 2 2 NADO 
Sum PAH carcinogene^* 190  µg/kg TS 2 2 NADO 
       
PCB 28 <0.70  µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 52 <0.70  µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 101 0.85 0.256 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 118 0.85 0.256 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 138 0.81 0.243 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 153 <0.70  µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 180 <0.70  µg/kg TS 2 2 NADO 
Sum PCB-7* 2.5  µg/kg TS 2 2 NADO 
       
As (Arsen) 1.34 0.27 mg/kg TS 2 2 NADO 
Pb (Bly) 22.4 4.5 mg/kg TS 2 2 NADO 
Cu (Kopper) 414 82.9 mg/kg TS 2 2 NADO 
Cr (Krom) 50.2 10.0 mg/kg TS 2 2 NADO 
Cd (Kadmium) <0.10  mg/kg TS 2 2 NADO 
Hg (Kvikksølv) <0.20  mg/kg TS 2 2 NADO 
Ni (Nikkel) 94.2 18.8 mg/kg TS 2 2 NADO 
Zn (Sink) 153 30.7 mg/kg TS 2 2 NADO 
       
Tørrstoff (L) 54.9 2 % 3 V MAMU 
Monobutyltinnkation 2.87 1.14 µg/kg TS 3 T MAMU 
Dibutyltinnkation 1.12 0.53 µg/kg TS 3 T MAMU 
Tributyltinnkation <1  µg/kg TS 3 T MAMU 
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Deres prøvenavn 617153_Sed_5A 
  Sediment 
 
Labnummer N00497159 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Sedimentpakke-basis* ----------  Arbetsmoment 1 1 ELNO 
Tørrstoff (E) 36.3 2.21 % 2 2 NADO 
Vanninnhold 63.7 3.85 % 2 2 NADO 
       
Kornstørrelse >63 µm 6.8 0.7 % 2 2 NADO 
Kornstørrelse <2 µm 3.2 0.3 % 2 2 NADO 
Kornfordeling ----------  se vedl. 2 2 CAFR 
       
TOC 1.37  % TS 2 2 CAFR 
       
Naftalen <12  µg/kg TS 2 2 NADO 
Acenaftylen <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Acenaften <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Fluoren <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Fenantren 39 11.7 µg/kg TS 2 2 NADO 
Antracen <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Fluoranten 80 24.2 µg/kg TS 2 2 NADO 
Pyren 63 19.0 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(a)antracen^ 36 11.0 µg/kg TS 2 2 NADO 
Krysen^ 21 6.45 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(b)fluoranten^ 56 16.7 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(k)fluoranten^ 22 6.56 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(a)pyren^ 32 9.75 µg/kg TS 2 2 NADO 
Dibenso(ah)antracen^ <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(ghi)perylen 31 9.37 µg/kg TS 2 2 NADO 
Indeno(123cd)pyren^ 23 6.95 µg/kg TS 2 2 NADO 
Sum PAH-16* 400  µg/kg TS 2 2 NADO 
Sum PAH carcinogene^* 190  µg/kg TS 2 2 NADO 
       
PCB 28 4.70 1.41 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 52 6.92 2.08 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 101 10.5 3.16 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 118 7.68 2.30 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 138 8.97 2.69 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 153 5.81 1.74 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 180 1.53 0.458 µg/kg TS 2 2 NADO 
Sum PCB-7* 46  µg/kg TS 2 2 NADO 
       
As (Arsen) 8.15 1.63 mg/kg TS 2 2 NADO 
Pb (Bly) 240 48.0 mg/kg TS 2 2 NADO 
Cu (Kopper) 2080 416 mg/kg TS 2 2 NADO 
Cr (Krom) 214 42.9 mg/kg TS 2 2 NADO 
Cd (Kadmium) 1.14 0.23 mg/kg TS 2 2 NADO 
Hg (Kvikksølv) <0.20  mg/kg TS 2 2 NADO 
Ni (Nikkel) 117 23.5 mg/kg TS 2 2 NADO 
Zn (Sink) 555 111 mg/kg TS 2 2 NADO 
       
Tørrstoff (L) 33.9 2 % 3 V MAMU 
Monobutyltinnkation 4.38 1.79 µg/kg TS 3 T MAMU 
Dibutyltinnkation 1.68 0.75 µg/kg TS 3 T MAMU 
Tributyltinnkation <1  µg/kg TS 3 T MAMU 
PAH/ PCB: ØKt LOQ pga høuyr vanninnhold  
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Deres prøvenavn 617153_Sed_6A 
  Sediment 
 
Labnummer N00497160 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Sedimentpakke-basis* ----------  Arbetsmoment 1 1 ELNO 
Tørrstoff (E) 48.7 2.95 % 2 2 NADO 
Vanninnhold 51.2 3.10 % 2 2 NADO 
       
Kornstørrelse >63 µm 17.2 1.7 % 2 2 NADO 
Kornstørrelse <2 µm 3.6 0.4 % 2 2 NADO 
Kornfordeling ----------  se vedl. 2 2 CAFR 
       
TOC 1.23  % TS 2 2 CAFR 
       
Naftalen <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Acenaftylen <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Acenaften <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Fluoren <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Fenantren 40 12.1 µg/kg TS 2 2 NADO 
Antracen <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Fluoranten 84 25.3 µg/kg TS 2 2 NADO 
Pyren 64 19.3 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(a)antracen^ 36 10.8 µg/kg TS 2 2 NADO 
Krysen^ 55 16.6 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(b)fluoranten^ 56 16.8 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(k)fluoranten^ 31 9.31 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(a)pyren^ 33 10.0 µg/kg TS 2 2 NADO 
Dibenso(ah)antracen^ <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(ghi)perylen 29 8.76 µg/kg TS 2 2 NADO 
Indeno(123cd)pyren^ 21 6.25 µg/kg TS 2 2 NADO 
Sum PAH-16* 450  µg/kg TS 2 2 NADO 
Sum PAH carcinogene^* 230  µg/kg TS 2 2 NADO 
       
PCB 28 3.22 0.966 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 52 4.06 1.22 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 101 6.90 2.07 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 118 5.31 1.59 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 138 5.96 1.79 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 153 4.02 1.21 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 180 1.26 0.377 µg/kg TS 2 2 NADO 
Sum PCB-7* 31  µg/kg TS 2 2 NADO 
       
As (Arsen) 5.58 1.12 mg/kg TS 2 2 NADO 
Pb (Bly) 138 27.6 mg/kg TS 2 2 NADO 
Cu (Kopper) 1400 281 mg/kg TS 2 2 NADO 
Cr (Krom) 136 27.3 mg/kg TS 2 2 NADO 
Cd (Kadmium) 0.53 0.11 mg/kg TS 2 2 NADO 
Hg (Kvikksølv) <0.20  mg/kg TS 2 2 NADO 
Ni (Nikkel) 109 21.8 mg/kg TS 2 2 NADO 
Zn (Sink) 328 65.5 mg/kg TS 2 2 NADO 
       
Tørrstoff (L) 41.2 2 % 3 V MAMU 
Monobutyltinnkation 3.47 1.37 µg/kg TS 3 T MAMU 
Dibutyltinnkation 2.23 0.95 µg/kg TS 3 T MAMU 
Tributyltinnkation 1.46 0.50 µg/kg TS 3 T MAMU 

mailto:info.on@alsglobal.com
mailto:info.srp@alsglobal.com
http://www.alsglobal.no


Rapport 
 
Side 7 (14) 

 N1706519 
 

2LHJX6V189X 

   
 

__________________________________________________________________ 
ALS Laboratory Group Norway AS 
PB 643 Skøyen, N-0214 Oslo 
 
ALS avd. ØMM-Lab 
Yvenveien 17, N-1715 Yven 

E-post:  info.on@alsglobal.com 
Tel: + 47 22 13 18 00 
 
Epost: info.srp@alsglobal.com 
Tel: + 47 69 13 78 80 
 
Web: www.alsglobal.no 

Dokumentet er godkjent 
og digitalt undertegnet 
av Rapportør 
 
 
  

 

 

  

 
 
Deres prøvenavn 617153_Sed_7A 
  Sediment 
 
Labnummer N00497161 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Sedimentpakke-basis* ----------  Arbetsmoment 1 1 ELNO 
Tørrstoff (E) 34.6 2.11 % 2 2 NADO 
Vanninnhold 65.4 3.95 % 2 2 NADO 
       
Kornstørrelse >63 µm 22.4 2.2 % 2 2 NADO 
Kornstørrelse <2 µm 2.8 0.3 % 2 2 NADO 
Kornfordeling ----------  se vedl. 2 2 CAFR 
       
TOC 1.85  % TS 2 2 CAFR 
       
Naftalen <13  µg/kg TS 2 2 NADO 
Acenaftylen <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Acenaften <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Fluoren <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Fenantren 23 6.85 µg/kg TS 2 2 NADO 
Antracen <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Fluoranten 45 13.5 µg/kg TS 2 2 NADO 
Pyren 35 10.4 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(a)antracen^ 21 6.26 µg/kg TS 2 2 NADO 
Krysen^ 35 10.6 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(b)fluoranten^ 35 10.5 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(k)fluoranten^ 18 5.39 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(a)pyren^ 24 7.26 µg/kg TS 2 2 NADO 
Dibenso(ah)antracen^ <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(ghi)perylen 27 8.10 µg/kg TS 2 2 NADO 
Indeno(123cd)pyren^ 20 6.15 µg/kg TS 2 2 NADO 
Sum PAH-16* 280  µg/kg TS 2 2 NADO 
Sum PAH carcinogene^* 150  µg/kg TS 2 2 NADO 
       
PCB 28 3.41 1.02 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 52 5.21 1.56 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 101 9.20 2.76 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 118 7.36 2.21 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 138 8.30 2.49 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 153 4.87 1.46 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 180 1.48 0.445 µg/kg TS 2 2 NADO 
Sum PCB-7* 40  µg/kg TS 2 2 NADO 
       
As (Arsen) 11.6 2.32 mg/kg TS 2 2 NADO 
Pb (Bly) 145 29.0 mg/kg TS 2 2 NADO 
Cu (Kopper) 1260 253 mg/kg TS 2 2 NADO 
Cr (Krom) 151 30.2 mg/kg TS 2 2 NADO 
Cd (Kadmium) 0.68 0.14 mg/kg TS 2 2 NADO 
Hg (Kvikksølv) <0.20  mg/kg TS 2 2 NADO 
Ni (Nikkel) 84.9 17.0 mg/kg TS 2 2 NADO 
Zn (Sink) 337 67.4 mg/kg TS 2 2 NADO 
       
Tørrstoff (L) 35.3 2 % 3 V MAMU 
Monobutyltinnkation 8.77 3.46 µg/kg TS 3 T MAMU 
Dibutyltinnkation 9.74 3.84 µg/kg TS 3 T MAMU 
Tributyltinnkation 2.82 0.90 µg/kg TS 3 T MAMU 
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Deres prøvenavn 617153_Sed_7A 
  Sediment 
 
Labnummer N00497161 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
PCB/PAH: økt LOQ pga høyt vanninnhold  
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Deres prøvenavn 617153_Sed_7C 
  Sediment 
 
Labnummer N00497162 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Sedimentpakke-basis* ----------  Arbetsmoment 1 1 ELNO 
Tørrstoff (E) 35.5 2.16 % 2 2 NADO 
Vanninnhold 64.5 3.90 % 2 2 NADO 
       
Kornstørrelse >63 µm 5.0 0.5 % 2 2 NADO 
Kornstørrelse <2 µm 3.0 0.3 % 2 2 NADO 
Kornfordeling ----------  se vedl. 2 2 CAFR 
       
TOC 1.10  % TS 2 2 CAFR 
       
Naftalen <13  µg/kg TS 2 2 NADO 
Acenaftylen <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Acenaften <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Fluoren <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Fenantren 18 5.54 µg/kg TS 2 2 NADO 
Antracen <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Fluoranten 32 9.75 µg/kg TS 2 2 NADO 
Pyren 24 7.34 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(a)antracen^ 14 4.27 µg/kg TS 2 2 NADO 
Krysen^ 20 5.93 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(b)fluoranten^ 18 5.52 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(k)fluoranten^ 11 3.41 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(a)pyren^ 13 3.97 µg/kg TS 2 2 NADO 
Dibenso(ah)antracen^ <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(ghi)perylen 14 4.12 µg/kg TS 2 2 NADO 
Indeno(123cd)pyren^ 12 3.77 µg/kg TS 2 2 NADO 
Sum PAH-16* 180  µg/kg TS 2 2 NADO 
Sum PAH carcinogene^* 88  µg/kg TS 2 2 NADO 
       
PCB 28 3.80 1.14 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 52 6.17 1.85 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 101 11.0 3.28 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 118 8.52 2.56 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 138 8.93 2.68 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 153 5.23 1.57 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 180 1.55 0.465 µg/kg TS 2 2 NADO 
Sum PCB-7* 45  µg/kg TS 2 2 NADO 
       
As (Arsen) 0.66 0.13 mg/kg TS 2 2 NADO 
Pb (Bly) 237 47.4 mg/kg TS 2 2 NADO 
Cu (Kopper) 1960 392 mg/kg TS 2 2 NADO 
Cr (Krom) 209 41.7 mg/kg TS 2 2 NADO 
Cd (Kadmium) 1.80 0.36 mg/kg TS 2 2 NADO 
Hg (Kvikksølv) <0.20  mg/kg TS 2 2 NADO 
Ni (Nikkel) 107 21.4 mg/kg TS 2 2 NADO 
Zn (Sink) 654 131 mg/kg TS 2 2 NADO 
       
Tørrstoff (L) 35.4 2 % 3 V MAMU 
Monobutyltinnkation 2.46 0.97 µg/kg TS 3 C MAMU 
Dibutyltinnkation 1.28 0.56 µg/kg TS 3 C MAMU 
Tributyltinnkation 1.46 0.51 µg/kg TS 3 C MAMU 
PCB/PAH: økt LOQ pga høyt vanninnhold  
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Deres prøvenavn 617153_Sed_9A 
  Sediment 
 
Labnummer N00497163 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Sedimentpakke-basis* ----------  Arbetsmoment 1 1 ELNO 
Tørrstoff (E) 45.4 2.75 % 2 2 NADO 
Vanninnhold 54.6 3.31 % 2 2 NADO 
       
Kornstørrelse >63 µm 16.5 1.6 % 2 2 NADO 
Kornstørrelse <2 µm 3.4 0.3 % 2 2 NADO 
Kornfordeling ----------  se vedl. 2 2 CAFR 
       
TOC 1.16  % TS 2 2 CAFR 
       
Naftalen <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Acenaftylen <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Acenaften <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Fluoren <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Fenantren 36 10.7 µg/kg TS 2 2 NADO 
Antracen <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Fluoranten 70 20.9 µg/kg TS 2 2 NADO 
Pyren 54 16.4 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(a)antracen^ 32 9.51 µg/kg TS 2 2 NADO 
Krysen^ 51 15.4 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(b)fluoranten^ 49 14.6 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(k)fluoranten^ 24 7.22 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(a)pyren^ 33 9.98 µg/kg TS 2 2 NADO 
Dibenso(ah)antracen^ <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(ghi)perylen 33 9.81 µg/kg TS 2 2 NADO 
Indeno(123cd)pyren^ 22 6.75 µg/kg TS 2 2 NADO 
Sum PAH-16* 400  µg/kg TS 2 2 NADO 
Sum PAH carcinogene^* 210  µg/kg TS 2 2 NADO 
       
PCB 28 1.84 0.551 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 52 3.07 0.920 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 101 4.88 1.46 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 118 4.19 1.26 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 138 4.68 1.40 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 153 2.64 0.793 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 180 0.78 0.235 µg/kg TS 2 2 NADO 
Sum PCB-7* 22  µg/kg TS 2 2 NADO 
       
As (Arsen) 5.33 1.06 mg/kg TS 2 2 NADO 
Pb (Bly) 153 30.6 mg/kg TS 2 2 NADO 
Cu (Kopper) 1350 270 mg/kg TS 2 2 NADO 
Cr (Krom) 144 28.8 mg/kg TS 2 2 NADO 
Cd (Kadmium) 0.78 0.16 mg/kg TS 2 2 NADO 
Hg (Kvikksølv) <0.20  mg/kg TS 2 2 NADO 
Ni (Nikkel) 99.1 19.8 mg/kg TS 2 2 NADO 
Zn (Sink) 319 63.8 mg/kg TS 2 2 NADO 
       
Tørrstoff (L) 35.0 2 % 3 V MAMU 
Monobutyltinnkation 8.57 3.39 µg/kg TS 3 C MAMU 
Dibutyltinnkation 143 56 µg/kg TS 3 C MAMU 
Tributyltinnkation <1  µg/kg TS 3 C MAMU 
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Deres prøvenavn 617153_Sed_10A 
  Sediment 
 
Labnummer N00497164 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Sedimentpakke-basis* ----------  Arbetsmoment 1 1 ELNO 
Tørrstoff (E) 40.2 2.44 % 2 2 NADO 
Vanninnhold 59.8 3.62 % 2 2 NADO 
       
Kornstørrelse >63 µm 16.0 1.6 % 2 2 NADO 
Kornstørrelse <2 µm 3.0 0.3 % 2 2 NADO 
Kornfordeling ----------  se vedl. 2 2 CAFR 
       
TOC 1.20  % TS 2 2 CAFR 
       
Naftalen <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Acenaftylen <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Acenaften <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Fluoren <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Fenantren 35 10.5 µg/kg TS 2 2 NADO 
Antracen <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Fluoranten 76 22.8 µg/kg TS 2 2 NADO 
Pyren 60 18.0 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(a)antracen^ 34 10.1 µg/kg TS 2 2 NADO 
Krysen^ 48 14.4 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(b)fluoranten^ 50 15.1 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(k)fluoranten^ 31 9.22 µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(a)pyren^ 31 9.23 µg/kg TS 2 2 NADO 
Dibenso(ah)antracen^ <10  µg/kg TS 2 2 NADO 
Benso(ghi)perylen 26 7.96 µg/kg TS 2 2 NADO 
Indeno(123cd)pyren^ 26 7.89 µg/kg TS 2 2 NADO 
Sum PAH-16* 420  µg/kg TS 2 2 NADO 
Sum PAH carcinogene^* 220  µg/kg TS 2 2 NADO 
       
PCB 28 2.78 0.833 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 52 3.03 0.908 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 101 3.35 1.00 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 118 2.90 0.871 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 138 2.90 0.870 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 153 1.74 0.523 µg/kg TS 2 2 NADO 
PCB 180 <0.70  µg/kg TS 2 2 NADO 
Sum PCB-7* 17  µg/kg TS 2 2 NADO 
       
As (Arsen) 6.39 1.28 mg/kg TS 2 2 NADO 
Pb (Bly) 172 34.3 mg/kg TS 2 2 NADO 
Cu (Kopper) 1660 333 mg/kg TS 2 2 NADO 
Cr (Krom) 180 35.9 mg/kg TS 2 2 NADO 
Cd (Kadmium) 1.07 0.21 mg/kg TS 2 2 NADO 
Hg (Kvikksølv) <0.20  mg/kg TS 2 2 NADO 
Ni (Nikkel) 109 21.7 mg/kg TS 2 2 NADO 
Zn (Sink) 380 76.1 mg/kg TS 2 2 NADO 
       
Tørrstoff (L) 32.4 2 % 3 V MAMU 
Monobutyltinnkation 2.05 0.81 µg/kg TS 3 C MAMU 
Dibutyltinnkation 27.5 11.3 µg/kg TS 3 C MAMU 
Tributyltinnkation 1.44 0.48 µg/kg TS 3 C MAMU 
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*etter parameternavn indikerer at analysen er utført uakkreditert ved ALS Laboratory Group Norway AS eller 
underleverandør. Utførende laboratorium er oppgitt i tabell kalt Utf. 
n.d. betyr ikke påvist. 
n/a betyr ikke analyserbart. 
< betyr mindre enn. 
> betyr større enn. 
 
 
 
 Metodespesifikasjon 
1 Pakkenavn «Sedimentpakke basis» 

Øvrig metodeinformasjon til de ulike analysene sees under 
 
 

2 «Sediment basispakke» Risikovurdering av sediment 
   
  
Bestemmelse av vanninnhold og tørrstoff 
 
Metode: ISO 11465 
Måleprinsipp: Tørrstoff bestemmes gravimetrisk  og vanninnhold beregnes utfra målte 
 verdier. 
Rapporteringsgrense: 0,10 %  
Måleusikkerhet: 5 % 
 
 
Bestemmelse av Kornfordeling (<63 µm, >63 µm og <2 µm) 
 
Metode: ISO 11277:2009 
Måleprinsipp: Laserdiffraksjon 
Rapporteringsgrense: 0,10 %  
 
 
Bestemmelse av TOC 
 
Metode: ISO 10694, EN 13137, EN 15936 
Måleprinsipp: Coulometrisk bestemmelse 
Rapporteringsgrense: 0,010 %TS  
 
 
Bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner, PAH-16 
 
Metode: EPA 429, EPA 1668, EPA 3550 
Måleprinsipp: GC/MSD 
Rapporteringsgrenser: 10 µg/kg TS 
Måleusikkerhet: 30 % 
 
 
Bestemmelse av polyklorerte bifenyler, PCB-7 
 
Metode:  EPA 429, EPA 1668, EPA 3550 
Måleprinsipp:  GC/MSD 
Rapporteringsgrenser: 0,7 µg/kg TS 
Måleusikkerhet: 30 % 
 
 
Bestemmelse av metaller, M-1C 
 
Metode:  EPA 200.7, ISO 11885, EPA 6010, SM 3120 
Måleprinsipp:  ICP-AES 
Rapporteringsgrenser: As(0.50), Cd(0.10), Cr(0.25), Cu(0.10), Pb(1.0), Hg(0.20), Ni(5.0), Zn(1.0) 
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 Metodespesifikasjon 
 alle enheter i mg/kg TS  
Måleusikkerhet: 20 % 
  
 
 

3 «Sediment basispakke» Risikovurdering av sediment 
   
  
Bestemmelse av tinnorganiske forbindelser 
 
Metode:  ISO 23161:2011 
Deteksjon og kvantifisering:  GC-ICP-SFMS 
Rapporteringsgrenser: 1 µg/kg TS 
  
 
 

 
 
 Godkjenner 
CAFR Camilla Fredriksen 

 
ELNO Elin Noreen 

 
MAMU Marte Muri 

 
NADO Nadide Dönmez 

 
 
 
 Utf1 
C GC-ICP-MS 

 
Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige 
 
 

T GC-ICP-QMS 
 
Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige 
 
 

V Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige 
 
 

1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group Norway AS, Postboks 643 Skøyen, 0214 Oslo, Norge 
 Leveringsadresse: Drammensveien 173, 0277 Oslo, Norge 
 

2 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekkia 
 
Lokalisering av andre ALS laboratorier: 
 
Ceska Lipa  Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa 
Pardubice  V Raji 906, 530 02 Pardubice 
 
Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon 
 
 

 

                                                           
1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). 
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Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the 
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 
2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. 
 
Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere 
informasjon, kontakt laboratoriet. 
 
Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette 
oppgis ved henvendelse til laboratoriet. 
 
Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. 
Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene. 
Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no 
 
 
 
Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. 
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Vedlegg B 
  Analyseresultater fra ALS Laboratory Group. Korngradering 

  (2 sider) 

 

  



ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory Česká LípaAttachment No. 1 to the Test Report No.: PR1712184
Bendlova 1687/7, CZ-470 03  Česká Lípa, Czech Republic

N00497156 N00497157 N00497158 N00497159 N00497160

001 002 003 004 005
[g] 17.44 16.70 14.42 8.90 12.96
[%] 3.34 1.83 3.44 3.23 3.56
[%] 74.31 44.51 75.70 89.95 79.29
[%] 22.35 53.66 20.86 6.83 17.15

Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification:

Page: 1 / 2

Test method specification: CZ_SOP_D06_07_120 Grain size analysis using the wet sieve analysis using laser 
diffraction (fraction from 2 µm to 63 mm) Fraction > 0.063 mm determined by wet sieving method, other fractions 
determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand 
>63 μm", "Silt 2-63 μm" and "Clay <2 μm" evaluated from measured data. 

CLAY (< 2 μm)

SAND (> 63 μm)

SILT (2 - 63 μm)

R E S U L T S  O F  S O I L   T E X T U R E   A N A L Y S I S

Sample label:

Lab. ID:
Gross sample weight

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

N00497156 N00497157 N00497158 N00497159 N00497160

% 

samples 

Results of soil texture analysis 

CLAY (< 2 μm) SILT (2 - 63 μm) SAND (> 63 μm) 



ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory Česká LípaAttachment No. 1 to the Test Report No.: PR1712184
Bendlova 1687/7, CZ-470 03  Česká Lípa, Czech Republic

N00497161 N00497162 N00497163 N00497164

006 007 008 009
[g] 10.69 12.25 13.72 11.75
[%] 2.77 2.97 3.36 2.95
[%] 74.81 92.00 80.10 81.03
[%] 22.42 5.03 16.54 16.01

Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification:

Page: 2 / 2

Test method specification: CZ_SOP_D06_07_120 Grain size analysis using the wet sieve analysis using laser 
diffraction (fraction from 2 µm to 63 mm) Fraction > 0.063 mm determined by wet sieving method, other fractions 
determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand 
>63 μm", "Silt 2-63 μm" and "Clay <2 μm" evaluated from measured data. 

CLAY (< 2 μm)

SILT (2 - 63 μm)

SAND (> 63 μm)

R E S U L T S  O F  S O I L   T E X T U R E   A N A L Y S I S

Sample label:

Lab. ID:
Gross sample weight

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

N00497161 N00497162 N00497163 N00497164

% 

samples 

Results of soil texture analysis 

CLAY (< 2 μm) SILT (2 - 63 μm) SAND (> 63 μm) 
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Sammendrag 

Tiltaket på Raudsand er todelt: 
Del 1. Avslutning av eksisterende deponi og etablering av nye deponi for ordinært avfall.  

Del 2. Etablering av et nytt anlegg for håndtering av uorganisk farlig avfall bestående av mottak, 

behandling, gjenvinning, lagring av stabiliserte masser i fjellhaller, pukkverk, igjenfylling og tetting av 
rasområde ved fv. 666 (Deponi 6), samt et administrasjons- og forskningsbygg. 

Tiltakets del 1 er basert på avslutningsplan for Deponi 1 (inert avfall) og forslag til avslutning og 

etablering av nytt deponi i Deponi 2 (ordinært avfall) og eventuelt Deponi 3 (inert avfall), samt Deponi 
4 og 5 (ordinært avfall). Transporten vil skje sjøveien som i dag. 

Tiltakets del 2 er basert på myndighetenes oppfordring til Bergmesteren Raudsand om å komme med 

forslag til behandlingsløsning av farlig avfall basert på dagens prosess i Norge, og en alternativ 
løsning uten bruk av svovelsyre.  Den forespurte prosessen med svovelsyre fra Kronos er behandlet 
og analysert i konsekvensutredningen. BMR undersøker og utvikler flere prosesser som er aktuelle på 

Raudsand, enten som en «hovedprosess» (Halosep-prosessen) for stabilisering eller kombinert med 
en tilleggsprosess for videre gjenvinning av metaller for salg. Dette er også beskrevet. Videre 

planlegges det å ha fasiliteter for innovasjon innenfor behandling og gjenvinning av farlig avfall.  

Foreløpige beregninger basert på tilgjengelige erfaringstall viser at påvirkning fra et utslipp fra 
planlagte deponier og fra prosessanlegg og deponi i fjellhaller for uorganisk farlig avfall vil ha en svært 

lokal påvirkning i resipienten. Det vil si at man vil få negative effekter i et mindre område før utslippet 
blir fortynnet i fjorden. Dette området vil, basert på beregninger, være i størrelsesorden 100 meter fra 
utslippspunktet.  

Det er en viss usikkerhet i disse beregningene knyttet til bakgrunnskonsentrasjoner av metaller. Det er 

nylig gjort en innledende analyserunde av sjøvann på forskjellige dyp utenfor Raudsand mhp. 
parametere i forventet utslipp. Videre i prosessen bør det gjøres supplerende undersøkelser over noe 

tid av vannsøylen. Dette vil gi et utfyllende grunnlag for konklusjonen om effekter for 
vannforekomsten. 

Ut fra en samlet vurdering kan det ikke forventes at et framtidig utslipp fra prosessanlegg og deponier 

vil forverre den økologiske og kjemiske tilstanden i fjorden. Det er en mulighet for at det kan bidra til å 
forsinke forbedringsprosessen noe. 

Tilstand for vannforekomsten anses derfor for å bli noe forringet lokalt nær utslippspunktet som følge 

av tiltaket, og omfanget vurderes som lite negativt for vannmiljø. 

Det er utført støyberegninger ut fra aktuelle støykilder og driftstider. Det vil ikke være støy til 
omgivelsene som overstiger kravene til støy på forskjellige tidspunkt. 

Dersom det velges en våtprosess for behandling av flyveaske, vil det kunne dannes NH3, SO2 og H2S. 
Av disse kan NH3 og H2S gi lukt. Gassutslippene vil effektivt kunne renses med våtvasking i en 

scrubber, slik at lukt fjernes og utslippene blir lave nok til å overholde grenseverdiene for beskyttelse 
av vegetasjon og helse i forurensningsforskriften. Ved valg av tørrprosess vil det ikke være 

signifikante utslipp av luftforurensning eller lukt fra prosessanlegget. 

I forbindelse med søknad om tillatelse etter forurensningsloven må det dokumenteres gjennom 
spredningsberegninger at utslippet overholder grenseverdiene til lokal luftkvalitet i 

forurensningsforskriften, og grenseverdiene for lukt i veileder TA-3019. Disse beregningene må gjøres 
iht. Miljødirektoratets veiledere TA-3038 - Beregning av skorsteinshøyde og TA-3019 – Regulering av 
luktutslipp. Dersom dette gjøres vil tiltaket ha liten negativ konsekvens for områdets lokale luftkvalitet. 

Øvrige utslipp av luftforurensning vil ha liten negativ konsekvens, forutsatt full utnyttelse av landstrøm 
til skip, og etterlevelse av kravene til pukkverk i forurensingsforskriften. 
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KU   Konsekvensutredning 
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Mdir  Miljødirektoratet 

DMF   Direktoratet for mineralforvaltning 

BMR   Bergmesteren Raudsand AS 

VD  Veidekke ASA 
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VDE  Veidekke Entreprenør AS 

ENVN  Envoilution Norge AS 

Stena  Stena Recycling Norge AS/Stena Group AB 

BAT  Best Available Techniques 

Fjord / fjorden     Tingvollfjorden / Sunndalsfjorden 
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1 Innledning 

1.1 Hensikt  

Denne konsekvensutredningen er en del av reguleringsplanprosessen som ble igangsatt våren 2016 
for området Bergmesteren i Nesset kommune. Reguleringsplanen er initiert av selskapet 

Bergmesteren Raudsand AS (BMR). Formålet med planarbeidet er å legge til rette for massedeponi, 
stein- og masseuttak i fjell, mottak og gjenvinning av uorganisk farlig avfall, deponering av stabiliserte 

forurensede masser i fjellhall, samt anleggelse av industriområde og utvidelse av kaianlegg og 
pukkvirksomhet. Planområdet er ca. 1960 daa. 

BMR har to hovedhensikter med tiltaket. For det første å legge til rette for å kunne ta imot og 

deponere lettere forurensede overskuddsmasser (inert og ordinært avfall) i henhold til enhver tid 
gjeldene lovverk og forskrifter (Tiltak del 1). Det er stor etterspørsel for slike deponier langs hele 
Vestlandskysten. Slik deponering er planlagt i områder i dagen hvor det tidligere er tatt ut 

malmforekomster samt i et skogsområde som egner seg godt til formålet. Ved å fylle opp og dekke til 
de områdene hvor det har foregått malmuttak, vil dagens gjennomstrømming av vann i eksisterende 

underjordiske gruver bli betraktelig redusert.  

Den andre hovedhensikten med planen (Tiltak del 2), er å legge til rette for et anlegg som kan ta imot, 
behandle, gjenvinne og deponere stabilisert uorganisk farlig avfall. Planene ble initiert sommeren 2015 

da Miljødirektoratet (Mdir) oppfordret private aktører om å fremme forslag til lokaliteter for plassering 
av et nytt nasjonalt anlegg for behandling og deponering av farlig avfall. Etter innledende 
undersøkelser, fremmet derfor BMR høsten 2015 Raudsand som aktuell lokasjon.  

I tiden fra sommeren 2015 og frem til høsten 2017, har BMR gjennomført en rekke detaljerte 

undersøkelser og utredninger for å finne ut av hvorvidt planområdet for reguleringsplanen og 
tilstøtende område, egner seg til de to omtalte hovedaktivitetene. 

Denne rapporten, samt tilsvarende øvrige temarapporter, har til hensikt å svare ut de aktuelle og 

sentrale spørsmålstillingene knyttet til planene. 

1.2 Nasjonal lokalitetsvurdering (2015-5016) og andre nasjonale føringer 

Norge har påtatt seg internasjonale forpliktelser om å ha tilstrekkelig nasjonal behandlingskapasitet for 

farlig avfall. Klima- og miljødepartementet har derfor som et nasjonalt mål at farlig avfall skal 
behandles på en forsvarlig måte samt sikre nasjonal behandlingskapasitet.  

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) foretok i 2015 grovutvelgelsen av lokaliteter for behandling 

og deponering av farlig avfall. DMF ble bedt om å identifisere om lag ti lokaliteter langs kysten mellom 
svenskegrensen og Nord-Trøndelag som oppfylte følgende kriterier:  

 Eventuell pågående virksomhet på lokaliteten må være avviklet senest 2020.  

 Lokaliteten må være relativt nær en havn som kan ta imot middels store skip, eller ha mulighet for 
å anlegge en slik havn.  

 Lokaliteten bør ha et oppfyllingsvolum som kan romme minst 20 års drift, dvs. i størrelsesorden 10 
mill. m3.  

 Lokaliteten bør aller helst ligge under grunnvannstand og bestå av bergarter med begrenset 
sprekkdannelse og vanninntrengning.  

Undersøkelsen til DMF munnet ut i en liste på 12 lokaliteter. Norges geologiske undersøkelse (NGU) 

laget i desember 2015 en foreløpig rapport om geologiske og hydrogeologiske forhold ved alle 12 
lokalitetene.  
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Tre av lokalitetene ble grundigere vurdert og dokumentert gjennom befaring sammen med 
Miljødirektoratet og Norconsult/COWI. Dalen gruver og Rekefjord ble på bakgrunn av befaringen og 

stedlige forhold vurdert som aktuelle. NGU har også laget et vedlegg til rapporten som omhandler to 
påtenkte fjellhaller, i henholdsvis Lervika i Kvinesdal kommune og Raudsand i Nesset kommune. 

Disse to lokalitetene ble lansert av virksomheter som ønsket å etablere deponi høsten 2015. Det ble 
da gjort tilsvarende vurderinger av disse lokalitetene (Kilde: Sammenstilling av rapporter og 

Miljødirektoratets vurderinger, Miljødirektoratet 2015/3637). 

På bakgrunn av vurderingene som ble gjort, anbefalte Klima- og miljødepartementet lokasjonene 
Brevik og Raudsand. Begge må konsekvensutredes. I den forbindelse er det varslet oppstart og 
utarbeidet planprogram for å utarbeide reguleringsplan for området på Raudsand. Selv om en rekke 

tema er vurdert i rapportene som har konkludert med at Raudsand er egnet som lokalitet, skal alle 
beslutningsrelevante sider ved tiltaket likevel vurderes på vanlig måte i forbindelse med utarbeiding av 

reguleringsplan. Denne rapporten inngår i konsekvensutredningen som utarbeides i den forbindelse. 

Denne delen av tiltaket (anlegget som kan ta imot, behandle, gjenvinne og deponere stabilisert 
uorganisk farlig avfall) er basert på myndighetenes oppfordring til BMR om å komme med forslag til 
behandlingsløsning basert på dagens prosess i Norge, men også forslag om å legge frem en prosess 
basert på at jernholdig svovelsyre fra Kronos ikke vil komme til anlegget. Det er den forespurte 
prosessen som er behandlet og analysert her. Den forespurte prosessen (dagens praksis i Norge) er 
ansett som «worst case scenario» ift mulige teknologivalg som BMR har vurdert. BMR er utfordret på 
å komme med løsninger som betraktes som best tilgjengelig teknikker (BAT). Siden 2012 har BMR 
arbeidet med kartlegging og testing av diverse (BAT) metoder aktuell for Raudsand. Det ser ut som 
om den patenterte Stena eide prosessen «Halosep» i industrielt stort format vil være BMRs foretrukne 
prosess. I forhold til «dagens praksis» i Norge vil Halosep prosessen medføre reduksjon i de 
beskrevne konsekvensene.  

1.3 Bakgrunn  

Bergmesteren Raudsand AS (BMR) er tiltakshaver for reguleringsplanen der denne 
konsekvensutredningen inngår. BMR har gjennom sine eiere og samarbeidspartnere bred 

kompetanse innenfor bygging av tunnel og fjellhaller, samt teknisk miljøvern, marin transport, 
prosessering, forsking og utvikling, samt gjenvinning av farlig avfall. Partenes kunnskap, kompetanse 

og erfaring benyttes i forbindelse med planlegging av tiltaket samt for å begrense og få kontroll over 
dagens miljøbelastning fra gruveområdet.  

Veidekke-konsernet er Norges største entreprenørforetak med 7400 ansatte og en omsetning på ca. 
30 milliarder kr/år. Veidekke-konsernet består av tre virksomhetsområder: Entreprenør, Eiendom og 

Industri. 

Veidekke, er en av to eiere av Envoilution Norge AS som eier BMR 100 prosent. Veidekke har en solid 

posisjon både innen industri, bygg- og anlegg og eiendom. Veidekke-konsernet innehar en bred 

kompetanse som b.la. omfatter kompetanse i bygg- og anleggsvirksomheten (veganlegg, fjellhaller), 

råstoff, produksjon og sluttprodukt (asfalt, pukk og betong) og opprydding og tilbakeføring av 

forurensede eiendommer til utnyttbare arealer, for eksempel bolig- eller næringseiendommer.  

Veidekke er Norges største produsent av asfalt, samt pukk og grus. Det plasserer Veidekke blant 

landets størst industrielle aktører innen feltet for prosessering og behandling av masser som stein, 

asfalt og betong. Denne produksjonen krever solid kunnskap om aktuelle prosesser, utstyr og teknologi. 

I tillegg har Veidekke et stort forsknings- og utviklingssenter som arbeider med prosjekter knyttet opp 

både mot denne produksjonen samt anvendelse og bruk av betong i mange forskjellige varianter. 

Denne basisen og kunnskapen vil bli gjort tilgjengelig for BMR AS på Raudsand og vil være svært lik de 

prosessene som planlegges brukt i behandlingsanlegget for avfallet. 



Oppdragsnr.: 5168063   Dokumentnr.: 2   Versjon: E02
Konsekvensutredning   |  Reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand

Konsekvensutredning – Temarapport - Miljøpåvirkning 2018-02-09  |  Side 9 av 73

Spesielt skal nevnes pågående prosjekt på Vallø i Tønsberg hvor 

Veidekke, sammen med det belgiske firma DEC, gjennomfører det 

største og mest krevende prosjektet i Norge med fjerning, 

masseutskiftning og behandling av olje-forurensede masser og syrebek 

(«Acid tar»). Prosjektet har utviklet stedspesifikke behandlingsmetoder og 

resepter for håndtering av syrebek slik at dette kan leveres som brensel 

til forbrenning i sementovner eller til termisk behandling og gjenbruk. 

Prosjektet har etablert et eget laboratorium for kjemiske analyser, og 

utviklet et eget analyseregime og korrelasjoner for raskt å kunne 

klassifisere masser på stedet og skille gjenbruksmasser fra 

deponimasser. Det er satt høye krav til dokumentasjon og sporing av 

alle massestrømmer, samt kontroll og overvåking av utslipp til luft og 

vann. Prosjektet har derfor utviklet et eget IT system for sporing av 

masser, overvåkning av gass og turbidet, oppfølging og kjemisk 

klassifisering av massene. 

BMRs aksjeeier Envoilution International AS, har spisskompetanse 
innen ytre miljø og behandling og gjenbruk av bl.a. offshore avfall. 

Selskapets 3 aksjeeiere representerer til sammen 80 års erfaring med 
teknologivalg, etablering og drift av teknologisentre / laboratorier, og 
disponering av avfallsstrømmer fra landbasert virksomheter og olje- og 

gassindustrien, både nasjonalt og internasjonalt. Dette skaper et 
verdiskapende samspill som kombinerer miljø- og anleggsteknisk 

kompetanse. BMR vil knytte til seg dyktige samarbeidspartnere - og vil 
utvikle nye løsninger for gjenvinning, behandling og deponering av avfall 
og som oppfyller de strenge krav som er knyttet håndtering av avfall mht. 

HMS- og miljørisiko. BMR har siden 2012 arbeidet med å finne 
muligheter for ressursutnyttelse av innhold av tungmetaller og 

næringsstoffer i flyveaske og annet uorganisk farlig avfall.  

BMR inngikk i 2016 et tett samarbeid med Stena Recycling AS hvor 
blant annet valg og utvikling av metoder og teknologi for prosessering 

står sentralt. Stena Recycling AS inngår som del av Stena Metall 
konsernet, som er Nordens største selskap innen gjenvinning og 
avfallshåndtering. Konsernet har en omsetning på ca. 55 mrd SEK og 

drøyt 19.000 ansatte. Konsernet har nylig investert ca. 1 mrd i Nordic 
Recycling Center i Halmstad, som er selskapets ledende anlegg for 

metallgjenvinning. Stena Metall-konsernet bedriver gjenvinning i fem 
geografiske markeder. Konsernet har et stort nettverk av filialer og totalt 
finnes det nesten 200 anlegg i Norge, Danmark, Sverige, Finland og 

Polen, der avfall fra hele samfunnet foredles til nye råvarer.  

Stena Recycling utvikler innovative løsninger som gir merverdi gjennom 
gjenvinningskjeden: fra transport og praktisk gjenvinning, inklusiv 

avfallsrelaterte tjenester som opplæring, rådgivning og rapportering. 
Hovedmålet er at valgte løsninger skaper en effektiv og lønnsom 

avfallsøkonomi, miljønytte og høy sikkerhet. Bedriften har 
stor innovasjonskraft, nysgjerrighet og ambisjon om å drive utviklingen i 
bransjen. Det arbeides kontinuerlig med å utvikle løsninger som dekker 

dagens og fremtidens forventede behov. 

For anlegget på Raudsand planlegges det at Stena Recycling skal være 
driftsansvarlig for behandlingsanlegget for farlig avfall, mens Veidekke er 

driftsansvarlig for pukkverket samt fjellhallene. 

Farlig avfall: 
Avfall som kan medføre 

alvorlig forurensing eller 
fare for skade på 

mennesker og dyr.  

Farlig avfall innbefatter 
blant annet følgende typer 
avfall: 

 Tungmetaller  

 Avfall med etsende 
egenskaper 

 Eksempler på farlig 
uorganisk avfall er 

syrer, baser, forurenset 
betong og aske fra 

forbrenningsanlegg. 

Inert avfall: 
Avfall som ikke gjennomgår 

noen betydelig fysisk, 
kjemisk eller biologisk 
omdanning. Eksempler på 

dette kan være: 

 Ren jord, betong, 
murstein og takstein 

 Lett forurensede 
masser, tilstandsklasse 
2 og 3 

 Innhold av organisk 
karbon under 3% 

Ordinært avfall: 
Avfall som ikke er 
klassifisert som farlig og 

ikke overskrider 
utlekkingspotensial for 

ordinært avfall. 

 Jord- og gravemasser, 
betong og bunnaske.  

 Innhold av organisk 
karbon under 5% 

 Stabilt, ikke-reaktivt 
farlig avfall med 
utlekkingsegenskaper

tilsvarende de 
ordinære avfallstypene.  

Definisjoner  
Avfall
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1.4 Tiltak del 1 - Deponering av ordinært/inert avfall i dagen 

Løsninger for Deponi 1 og 2 er avklart gjennom egne prosesser med Miljødirektoratet, se omtale 

under. For Deponi 3-5 er det utarbeidet et forprosjekt (Kilde: Forprosjekt for etablering og drift av 
Deponiene 3, 4 og 5 på Raudsand, BMR, 2017) som gir en mer utfyllende omtale av eksisterende 
forhold, omfang og oppbygging av deponiene.  

1.4.1 Deponi 1 

Bergmesteren Raudsand (BMR) har fått pålegg fra Miljødirektoratet om å avslutte Deponi 1.  Det er 
utarbeidet en avslutningsplan med tilbakefylling og tildekking/tetting av deponi 1 med rene og inerte 
masser som Miljødirektoratet har godkjent. Deponi 1 skal være ferdigstilt høsten 2018. Deponi 1 ligger 
i sin helhet på BMRs eiendom og drenere ned i eksisterende gruvesystem. 

1.4.2 Deponi 2 

For Deponi 2 er det i 2017 sendt søknad om deponering av ordinært avfall. Dersom 

Forurensingsmyndighetene gir tillatelse i tråd med søknaden, vil deponiet bli avsluttet på følgende 
måte: 

For Deponi 2 er det i 2017 sendt søknad om deponering av såkalt ordinært avfall som definert i 

Avfallsforskriften § 9-8. Det er utarbeidet en miljørisikovurdering av lemping av krav gitt i Vedlegg I i 
kapittel 9 i Avfallsforskriften (og direktiv 80/68/EØF). Denne miljørisikovurderingen er utført i hht. 

Veileder TA 1995/2003. Miljørisikovurderingen konkluderte med at det ut fra forutsatte tiltak og 
stedlige forhold ikke er sannsynlighet for diffuse lekkasjer av sigevann over 5% av tilført vannmengde. 
Dermed kan det gis fritak for forskriftens krav om en fullverdig og heldekkende geologisk barriere 

kombinert med heldekkende kunstig bunnmembran i deponiets bunn og sider. Det er foreslått at det 

Deponi 1 

Deponi 2 

Deponi 3 

Deponi 4 

Deponi 5 

Figur 1-1 - Deponiene som inngår i tiltak del 1
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etableres en geologisk barriere i bunn gjennom eksistensen av tett fjell hvor dette påvises og 
supplerende tetting av sprekkesoner gjennom en kombinasjon av pålegging av leire på flate arealer 

og, sprøytemembran og injisering i brattere sider. Over dette legges en supplerende kunstig membran 
på det meste av bunnarealet. Over dette igjen legges et robust, min. 0,5 m tykt, drenslag over hele 

bunnarealet. Alt sigevann fra det nye deponiet skal samles opp, renses forsvarlig ihht. krav og slippes 
ut i fjorden på 30 m dyp. 

Det skal etableres egen løsning for områder med deponert møllestøv; flytting vekk fra bunnålen, 

tildekking med tett membran og egen sigevannsoppsamling og transport ut av område for Deponi 2. 
Nedstrøms deponiet gjennomføres overvåking og ved behov rensing, som renseanlegget er tilrettelagt 
og dimensjonert for. 

Deponi 2 vil fylle igjen dagens utsprengte område med bratte fjellsider, utsprengt stein og mangelfull 
vegetasjon og derigjennom bidra til å sikre området til beste for folk og dyr. 

Etter avslutning vil Deponi 2 bli tildekket med tette masser. Deretter tilføres et dekke med stedlige 
masser som gir et best mulig grunnlag for en naturnær revegetering. 

Deponi 2 ligger både på Statens og BMRs eiendom, og det deponerte avfallet (møllestøv) fordeler seg 
med en halvpart på hver av eiendommene. Løsningen for Deponi 2 forutsetter at Staten kommer til 
enighet med BMR hvordan dette løses. I dag drenerer området hvor møllestøvet ligger ut i en 

bremsebanetunnel med fangdam hvor vannet føres inn i gruvesystemet. Dette er foreslått endret med 
BMRs løsning. 

1.4.3 Deponi 3  

Deponi for inerte masser som planlegges etablert i sammenrast gruve hvor det tidligere ble tatt ut 
malm. Etter hvert som deponering avsluttes vil områdene bli tildekket med tette masser, og deretter 

tilføres et dekke med stedlige masser som gir et best mulig grunnlag for en naturnær revegetering. 
Deponi 3 ligger i sin helhet på Statens grunn.  

1.4.4 Deponi 4  

Deponi som planlegges etablert for deponering av ordinært avfall i jomfruelig terreng. Deponiet 
planlegges etablert i terreng som har en naturlig form som egner seg for et slikt tiltak. Etter hvert som 

deponering avsluttes vil områdene tilføres et dekke med stedlige masser som gir et best mulig 
grunnlag for en naturnær revegetering. Deponi 4 ligger i det vesentlige på Veidekkes grunn og delvis 

på Statens grunn. 

1.4.5 Deponi 5 

Deponi som planlegges etablert for deponering av ordinært avfall i gammelt dagbrudd hvor det 
tidligere er tatt ut malm (Bergmester Høyfjell). Etter hvert som deponering avsluttes vil områdene 
tilføres et dekke med stedlige masser som gir et best mulig grunnlag for en naturnær revegetering. 

Deponi 5 ligger på Veidekkes grunn. 
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1.5 Tiltak del 2 – Behandling, gjenvinning og deponering av stabilisert farlig 
avfall 

Tiltaket vil bestå av to hoveddeler: 

 Bygging av fjellhaller for deponering av behandlet stabilisert avfall. Disse er nærmere beskrevet i 
egen rapport. (Kilde: Bergteknisk beskrivelse for deponi av farlig avfall Raudsand (Multiconsult, 
2017)) 

 Utfylling av industriområde i sjøen. På industriområdet vil det både være et prosessanlegg for 
behandling, gjenvinning og stabilisering av avfall, og pukkverk for foredling av stein fra fjellhallene. 
Det er også planlagt et administrasjons- og forskningsbygg sørvest for industriområdet. Foreløpig 
valgt prosess er nærmere beskrevet i kapittel 2.4 med tilhørende utslipp til vann beskrevet i 
temarapport om miljøpåvirkning (kapittel 3) for de forskjellige råvarer som det er aktuelt å 
behandle i anlegget. I tillegg har Sweco beskrevet hvordan dagens behandling i Norge skjer i 
separat rapport (Kilde: Mottaks- og behandlingsanlegg for uorganisk farlig avfall (Sweco, 2017)). 

I tillegg fylles rasområdet ved fv. 666 med rene masser fra fjellhallene og revegeteres med stedlige 
masser. Dette er kalt Deponi 6 i reguleringsplanen, selv om det primært er en masseoppfylling. 

Se også utfyllende beskrivelse av tiltaket i pkt. 2.2. 

Figur 1-2 – Tiltakets del 2. Fjellhallene er vist med grått vest i området. Utfylling av industriområde øst i 
planområdet, Deponi 6 med igjenfylling og tetting av rasområdet ved fv. 666 og administrasjons- og 
forskningsbygg nord for sjakttårnet.  

Fjellhaller for 
deponering under 

bakkenivå 

Industriområde 
med 

prosessanlegg

Administrasjons- 
og forskningsbygg 

Deponi 6 
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1.6 Planprogram 

Det er utarbeidet planprogram for reguleringsarbeid med konsekvensutredning, risiko- og 

sårbarhetsanalyse. Forslag til planprogram ble lagt ut sammen med oppstartsmeldingen som ble 
annonsert 18.03.2016, Frist for å komme med innspill var 29.04.2016.  

Planprogrammet ble deretter revidert med bakgrunn i de innkomne merknadene og sendt til 
kommunen for behandling. Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret i Nesset kommune 

23.06.2016. 

Denne konsekvensutredningen er basert på fastsatt planprogram som definerer hvilke tema som skal 
utredes. En rekke av de tema som skal inngå i konsekvensutredningen er etter nærmere vurdering 

ikke konsekvenser, men en del av løsningen. Løsninger blir beskrevet i kapitel 2. og det er 
konsekvenser av løsningene som blir utredet i de fire temarapportene.  

Tema som i planprogrammet forutsettes skal inngå i konsekvensutredningen, men som er løsninger: 

 Infrastruktur og trafikksituasjon – noen deler innenfor dette temaet. 

I tillegg er følgende tema ikke tatt med i planprogrammet, men blir vurdert som beslutningsrelevant og 

inngår derfor i konsekvensutredningen: 

 Nærmiljø herunder barn og unge blir vurdert samlet under nærmiljø og friluftsliv ihht. Håndbok 
V712 Konsekvensanalyser. 

 Akutte utslipp – vurdering av aktiviteter som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- 
og/eller miljøskader. Dette blir vurdert i en egen miljørisikoanalyse. 

 Påvirkning av akvakultur og fiskeressurser blir vurdert under temaet naturressurser. 

1.7 Andre planer og retningslinjer 

Kapittelet gir en kortfattet oversikt over de gjeldende planene og retningslinjene som anses som mest 

relevant for den videre behandlingen av reguleringsplanforslaget. 

1.8 Nasjonale planer, føringer, retningslinjer og lovverk

 Tiltak i sjø krever tillatelse etter havne og farvannsloven § 27  

 Tiltaket krever utslippstillatelser fra Miljødirektoratet og Statens Strålevern,  

 Driften må registreres under Storulykkeforskriften som forvaltes av DSB. 

Lover og forskrifter:  
 Plan- og bygningsloven 

 Kulturminneloven 

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)  

 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften). 

 Tankforskriften (Forurensningsforskriften kapittel 18)  

 Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som 
benyttes ved håndteringen.  

 Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP)  

 Storulykkeforskriften  

 Forskrift om trykkpåkjent utstyr  

 Forskrift om minimumskrav for tunnelsikkerhet.  

 Arbeidsmiljøloven  

 DSB veiledning og forskrifter  
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Sentrale standarder og regulativer:  
 Norsk standard: for tanker og konstruksjoner  

 ISO: korrosjonsbeskyttelse og mekaniske  

 NS/ISO standard (ASTM og alt NORSOK): rør og rørsystemer  

Andre reguleringer og veiledere: 
 Veileder for miljørisikovurderinger for deponier TA 1995/2003 

 Maskindirektivet  

 CE godkjenning av maskiner.  

 Krav angitt av Justervesenet  

 BAT/BREF direktiver for avfallshåndtering og rensing av utslippsvann.  

 TEK17 for alle bygg  

 Standarder og forskrifter for sikkerhet i bygninger.  

Elektro lovverk og forskrifter:  
 Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) fastsetter at elektriske 

anlegg skal prosjekteres, utføres, driftes, vedlikeholdes og kontrolleres slik at de ikke frembyr fare 
for liv, helse og materielle verdier. Myndighet er delegert til DSB, som lager forskrifter.  

 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjoner for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk 
utstyr (FEK) regulerer kravene for den som skal forestå utførelsen og vedlikehold/reparasjon av 
elektriske anlegg.  

 Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område 
(FUSEX/utstyrsdirektivet) er rettet mot produsenter og importører av utstyr.  

 Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlig atmosfærer (Fhosex/brukerdirektivet) er en 
arbeidsplassforskrift. Den er rettet mot virksomheter og anleggseiere med eksplosjonsfarlige 
anlegg på land. Eksplosjonsvernsdokumentet er et sentralt krav i forskriften. Fhosex gjelder ikke 

for petroleumsvirksomheten offshore og skip.  

 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) henviser til normen NEK 400 Elektriske 
lavspenningsinstallasjoner. For eksplosjonsfarlige områder kommer i tillegg normen NEK 420 

Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder.  

 Forskrift om lavspent landstrøm så henvises det til NEK IEC. 

Statlige planretningslinjer: 

 2014 -  Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  - 
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å 

utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og 
fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme 

utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- 
og miljøvennlige transportformer.  Denne er vurdert som relevant ift. at transportbehovet til 
bedriften vurderes. 

 2011 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
- Retningslinjene følger opp den nye plan- og bygningsloven, der byggeforbudet i 100-
metersbeltet langs sjøen er videreført og strammet inn. Målet er å ivareta allmennhetens 

interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen. I 100-metersbeltet skal det tas særlig 
hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Denne er 

vurdert som relevant ift. at deler av planområdet ligger i strandsonen

 1995 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen - 
Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, 
trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg 

og skape sitt eget lekemiljø. Denne vurderes som relevant i forhold til å hensynta barn og 
unge. Dette er omtalt i Temarapport – Ikke prissatte konsekvenser under Nærmiljø og 

friluftsliv. 
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1.9 Regionale planer 

Fylkesplan for Møre og Romsdal 2017-2020 har flere prioriteringer og innsatsområder. Utvikling av ny 

virksomhet for behandling og deponering av farlig avfall kan komme inn under flere av punktene som 
er nevnt i innsatsområdet kompetanse og verdiskapning. De er utarbeidet et eget Handlingsprogram 
for Kompetanse og verdiskapning, 2017.

Møre og Romsdal har en rekke regionale delplaner. Følgende er vurdert å være relevant for tiltaket: 

 Regional delplan for kulturminner omtaler gruveområdet, se mer i temarapport ikke-prissatte 
konsekvenser under temaet kulturmiljø.  

 Regional plan for vassforvaltning i vassregion Møre og Romsdal 2016-2021 

Interkommunale kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre fra 2016 er også relevant. 

1.10 Lokale planer, føringer, retningslinjer og lovverk 

Kommunedelplan for Nesset kommune viser at planområdet på vestsiden av vegen er avsatt til 
gruvedrift. På østsiden er det avsatt areal til erverv. Det er krav om reguleringsplan for området. 
Områdeavgrensingen er ikke helt sammenfallende med kommuneplanen, så tilliggende LNF-områder 

kommer inn under planområdet.  

Strategisk næringsplan for Nesset 2014 – Under overskriften Industri & nyskaping, setter mål om å 
skape flere arbeidsplasser der Nesset har naturgitte, komparative fortrinn. Kartlegging av geologiske 

ressurser på Raudsand er nevnt spesifikt, det samme er opprydding i eksisterende deponi for 
industriavfall på Raudsand. Det er også en strategi som omhandler det å skape ny aktivitet på 

Industriområdet Bergmesteren på Raudsand. Formålet er å etablere et moderne deponi for rene og 
lettere forurensede masser i samarbeid med miljøvernmyndighetene.  

I lokaliseringsvurderingen ble det stilt følgende krav til lokale planer: 

Den planlagte aktiviteten mht. mottak, behandling/prosessering deponering må være i 
overensstemmelse med lokale kommuneplaner og reguleringsplaner og -bestemmelser. På bakgrunn 

av dette utarbeides denne konsekvensutredningen som grunnlagsdokumentasjon i 
reguleringsplanprosessen.  

I forbindelse med disse prosessene vil det bli krav til konsekvensutredning (KU) ihht. forskrift om KU 

av 2017, pkt.9 i vedlegg 1. (Henvisning til Forskrift om konsekvensutredning er oppdatert ihht. 
gjeldende lovverk). 

1.11 Konsekvensutredningens struktur 

Konsekvensutredningen er delt i følgende temarapporter: 

 Miljøpåvirkning 

 Geologi og hydrogeologi 

 Ikke-prissatte konsekvenser 

 Infrastruktur og samfunn 

 Sammenstillingsdokument - konsekvensutredning 

Kapittel 1 og 2 er likt for alle rapportene. 
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1.12 Planområde og influensområde 

Planområdet ligger i Nesset kommune på Nordmøre og strekker seg fra Tingvollfjorden i øst, via 

eksisterende industriareal, gamle gruveområder på Raudsand og til dagbrudd og høyspentlinje på 
fjellet i vest. Planavgrensningen følger høyspentlinja mot sørøst til Seterskaret og derfra i retning 
nordøst til nordsiden av oppdemt dam. Mot nord grenser planområdet til Gjemnes kommunegrense. 

Det er planlagt utfylling i sjø, og den forbindelse ser man at fyllingen vil ha et større omfang enn 

tidligere antatt pga. bratte undersjøiske skråninger. Derfor har man i juni 2017 varslet utvidelse av 
planområdet i samsvar med figur 1-4. 

Figur 1-3 - Oversiktskart som viser planområdets lokalisering i Møre og Romsdal 
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Figur 1-4 - Planavgrensningen viser både opprinnelig varslet område og utvidelse som ble varslet i juni 2017 

1.12.1 Planområdets eierforhold og historikk 

De gamle gruvene på Raudsand med tilhørende områder, er et komplekst område å bli kjent med. I 

tillegg har det gjennom mer enn hundre år vært drevet forskjellig typer av virksomhet her og mange 
aktører har opp gjennom årene hatt forskjellige roller.  

Det har vært drevet gruvevirksomhet på Raudsand fra omlag 1900 og frem til begynnelsen av 1990 

tallet. Det har vært uttak av malm og gråberg både i dagen og under jord. Det har opp gjennom årene 
vært forskjellige eiere av gruvevirksomhetene, men i 1977 gikk eierskapet av gruveanlegget og en del 

landarealer over fra Elkem AS til Den norske stat under bestemmelsene om hjemfallsrettigheter. Fra 
1977 og frem til underjordsgruven ble stengt midt på 80 tallet, leide Elkem underjordsgruven av 
Staten. Landarealene som Staten overtok eierskapet til samtidig, fortsatte Elkem å leie også etter at 

underjordsdriften ble stanset. Disse arealene (ca. 650 dekar omfattende gnr./bnr. 40/48, 40/49, 40/50 
og 40/51) leier Veidekke Industri AS av Staten i dag, gjennom en langsiktig leieavtale. Midt inne i 

Statens eiendommer ligger en parsell (40/81) på om lag 100 dekar som eies av BMR. Veidekke 
Industri AS eier et større landområde på ca. 6000 dekar (bla. gnr./bnr. 40/1, 40/6, 40/13), beliggende 

sør-vest for de omtalte arealene tilhørende Staten samt et mindre område nede ved sjøen (gnr./bnr. 
40/64).  

Underjordsgruvene ble stengt midt på 1980 tallet etter at grunnlaget for lønnsom drift ikke lenger var til 
stede. Litt senere ble det besluttet at gruvene skulle settes under vann og fullstendig stenges. Den 

avgjørelsen gav Staten grønt lys for som eier. På begynnelsen av 1990 tallet, inngikk Staten avtale 
med selskapet Aluscan AS om at selskapet kunne få benytte Malmsjakten til deponering av avfall fra 

selskapets virksomhet. Dagens Miljødirektorat, den gang SFT, ga de nødvendige driftstillatelsene for 
deponeringen. I 2001 utvidet Staten Aluscans tillatelse til også å omfatte oppfylling av 
Personheisesjakten. SFT gav samtidig utvidet driftstillatelse. Senere, i 2006, ga Staten selskapet 

Reox tillatelse til å benytte den øvre delen av Malmsjakten til renseanlegg for dette selskapets drift.  

Møllestøvet som i dag ligger lagret i Bergmesterområdet, har kommet dit i to omganger. En gang sent 
på nittitallet og en gang rundt 2003/2004. Begge deponeringer har skjedd med Statens samtykke og 

tillatelse.  
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På slutten av nittitallet hadde Aluscan AS behov for å deponere saltslaggskaker fra sin virksomhet 
innen aluminiums-gjenvinning. Selskapet søkte Staten om å få tillatelse til å fylle igjen et om lag 40 

meter dypt krater i dagen i den malmsonen som ble kalt Z- Malmen. Krateret hadde oppstått som en 
følge av et ras i den underliggende malmsonen i 1972/73. Næringsdepartementet som eier av område 

og SFT som tilsynsmulighet, gav begge sin tilslutning og godkjente tiltaket. I 2005 godkjente 
daværende SFT (nå Mdir) videre deponering i Deponi 1 av farlig avfall til Alumox AS. Denne ble 

senere overført til BMR som i 2007 fikk tillatelse til å deponere inntil 80 000 tonn saltslagg og filterstøv 
fra Alumox AS, og 25 000 tonn saltslagg fra Reox AS. Dette ble aldri gjennomført, men tillatelse ble 
gitt. 

Senere har BMR overtatt dette området og har nå pålegg om avslutning av oppfyllingen. Denne 

innfyllingen er i dag den nedre delen av det som kalles Deponi 1. Deponi 1 vil bli avsluttet høsten 2018 
ihht. avslutningspålegget. Avslutningstiltaket for Deponi 1 vil sørge for at avrenning av nedbør fra 

området hvor deponiet befinner seg og ned i underliggende gruve, vil stanse helt opp.  

Det er også et mindre innrast område i Z-Malmen i overkant rett vest for Deponi 1, hvor det har vært 
fylt inn en del prosessert avfall og en del lokalt kommunalt grovavfall fra nærområdet. Dette området 

er kalt Deponi 3. 

Det strømmer årlig betydelige vannmengder gjennom det underjordiske gruvesystemet på Raudsand. 
Vannmengdene utgjøres for det alt vesentlige av overflatevann som drenerer ned i gruvesystemet. 
Vannmengdene slippes ut av gruvesystemet på et punkt som er lokalisert på kote +4. Overflatevannet 

samles opp i til sammen fem overflateområder. For Bergmesterområdet, som utgjør to av disse fem 
områdene, har Staten ved tidligere SFT (nå Miljødirektoratet) bestemt at nedbørsvannet skal 

håndteres på denne måten. Næringsdepartementet, som er eier av både landområdene i dagen og 
det underjordiske gruvesystemet, har samtykket. Fra høsten 2013 har BMR kontinuerlig logget volum 

og kvalitet på dette vannet.   

Bedriften Real Alloy driver med prosessering/resirkulering av saltslagg fra aluminiumsindustrien. 
Bedriften benytter samme utslippsledning som Statens utslipp fra gruvene, men har siden 2014 sin 
egen utslippsovervåking gjennom tidvise analyser og løpende flowmåling, men muligheter for 

beregning av årlige utslippstall. 

BMR drifter og bekoster 100 % av vedlikeholdet samt målingene og analysene som gjøres ved 
målestasjonen på kote + 4. Dette til tross for at selskapet selv bare eier om lag en firedel av de 

områdene som dreneres ned i gruvene. Den viktigste hensikten med målingene på kote + 4, er å 
overvåke avrenningen fra selve gruvesystemet hvor det er lagret avfall som redegjort for tidligere. En 

deponivirksomhet som har skjedd i Statens gruver og med Statens tillatelse. 

Staten har siden overtagelse av eierskapet i 1977 utøvd sitt eierskap og sin disposisjonsrett over 
anlegget. Dette leder frem til at det er Staten som har tatt beslutningen om å fylle igjen gruvene en 
gang for alle. Det er i praksis ingen mulighet for at gruvene på Raudsand kan tømmes og gjenåpnes. 

Det avfallet som er deponert i gruvene ligger der det ligger og er meget vanskelig og risikofylt å fjerne. 
Dagens avrenning fra gruvene kan reduseres betraktelig dersom det blir etablert deponier i dagen 

med tilhørende arrondering av terrenget. Dette vil redusere vannmengdene som i dag strømmer 
gjennom/er i kontakt med avfallet som er deponert i gruvene betydelig (Kilde: Redegjørelse om 

historien på Raudsand, BMR/Veidekke, 2017). 
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2 Beskrivelse av tiltaket 

Den overordnede lokaliseringen av deponi for farlig avfall er gjort av relevante myndigheter, jf. kp. 1. 

På Raudsand vil hovedspørsmålet være om tiltakene skal gjennomføres eller ikke. Deler av tiltakene 
er gitt pga. eksisterende etableringer, mens det for andre vil være naturgitte forhold eller faglige 

vurderinger som ligger til grunn for hvordan tiltaket etableres. Når det gjelder behandling og 
deponering av stabilisert uorganisk farlig avfall er det stilt krav fra Klima- og miljødepartementet om at 

det skal vurderes prosesser med og uten svovelsyre fra Kronos Titan.    

2.1  Nullalternativet 

2.1.1 Generelt 

For å si noe om konsekvensene av et tiltak må man ha en referansesituasjon å sammenligne med. 
Denne blir kalt nullalternativet og beskriver dagens situasjon inkludert vedtatte tiltak som vil bli 

gjennomført uavhengig av tiltaket som skal utredes.  

For Raudsand er nullalternativet det samme som dagens situasjon, inkludert det pågående arbeidet 
med oppfylling, tetting og avslutning av Deponi 1.  

Aktiviteten ved Real Alloy vil også fortsette som før ved nullalternativet.  

Nullalternativet vil også inkludere at avrenning og utslipp fra alle andre kilder rundt fjorden vil fortsette. 

Dette inkluderer anleggene innen akvakultur, jordbruksaktivitet, kommunalt avløp, utslipp fra Hydro 
Aluminium på Sunndalsøra osv.  

Figur 2-1 - Oversiktsbilde som viser dagens virksomhet på Raudsand Foto: Øyvind Leren

BMRs anlegg 

Real Alloy 

Deponi 1 
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Her er utslippene fra Hydro Aluminium av særlig interesse, siden de er mye av samme parametere 
som fra aktivitetene på Raudsand. I tillegg vil de fortsette som en del av nullalternativet.  

Tabellene som følger viser en del tall for registrerte utslipp til vann. 

Tabell 2-1 Gjennomsnittstall for årlige utslipp fra Hydro Aluminium – Sunndalsøra basert på 21 målinger i 
perioden 2009-2014 (Kilde: Miljødirektoratet). 

Tabell 2-2  Utslipp til vann i 2011 fra Hydro Aluminium Sunndalsøra (Kilde: Miljødirektoratet). 

Som det framgår, vil dette være en betydelig utslippskilde ved nullalternativet, som kan ha innvirkning 

på framtidig tilstandsklasse. 
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2.1.2 Beskrivelse av nullalternativet 

Område med tidligere gruvevirksomhet, massetak og BMRs virksomhet 

Området omfatter område ved sjøen, nedraste gruver, massedeponi, anleggsveger, m.m. Fv. 666 går 
gjennom dette delområdet. Det er deponert avfall (i hovedsak sekker med møllestøv fra aluminium 

smelteverk og aluminium-saltslagg) i Deponi 1 og 2, og i de eksisterende gruvesjaktene (malmsjakten 
/ personheissjakten). Avfallet i Deponi 1 og 2 er deponert med tillatelse fra SFT (nå Mdir) med 

samtykke fra Staten som grunneier. Deponi 3 som eies av Staten har aldri vært omsøkt eller godkjent 
som deponi for avfall. 

BMR driver i dag mottak og håndtering av inert avfall i forbindelse med avslutningstiltak for Deponi 1 
og vil gjennomføre en tildekking av møllestøvet.  Dette er i tråd med godkjent avslutningsplan for 

Deponi 1 fra Mdir.  

Overordnet mål for hele delområdet er å tilbakefylle og tette dagbrudd og rasområder ved bruk av 
forurensede og rene tettemasser noe som vil hindre at nedbør infiltrerer inn i gruvene. Dette for å 

redusere utslippet fra gruvesystemet på kote +4. Arealberegninger viser at ved å tette 
innstrømningsområder til gruvene vil utslippet reduseres med mer enn 80-90 prosent på kote +4. 

Figur 2-2 - Blå skravur markerer avgrensing av område med tidligere gruvevirksomhet, samt BMRs virksomhet 

BMR har, for sin eiendom, fått pålegg fra Miljødirektoratet om å avslutte Deponi 1, og varsel om det 

samme for Deponi 2.  

På Deponi 2 legges det membran over møllestøvet og deretter etableres et nytt deponi over 
møllestøvet. Det nye deponiet vil følge EUs krav til deponi med arrondering/nedsprenging av terreng 
inkludert bunntetningsmembraner, og igjenfylling med rene, lettere forurensede og forurensede 

masser. Det inngår også revegetering og overvåkning av avrenning fra Deponi 2. Avslutning av 
Deponi 2 må skje i tett samarbeid med Nærings- og Fiskeridepartementet, som eier av det tilstøtende 

arealet hvor om lag halvparten av sekkene med møllestøv ligger. 
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Området er påvirket av denne aktiviteten på følgende måte:  

 Miljøpåvirkning 

o Utlekking fra møllestøv, Deponi 1 og 2 
o Utlekking fra deponert prosessavfall i det underjordiske gruvesystemet 

 Ikke-prissatte konsekvenser i form av: 
o Landskapsbildet har reduserte visuelle kvaliteter som følge av utfylling i strandsonen, 

industrivirksomhet nede ved sjøen og tidligere gruvevirksomhet og massetak på vestsiden 
av fylkesvegen 

o Friluftslivet har begrensninger som følge av at deler av området er avsperret. Eldre 
gruveganger, bratte skrenter ned mot massetak og sammenraste deler av 
gruvevirksomheten, gjør det for farlig å ferdes fritt. Strandsonen er ikke tilgjengelig for 

ferdsel og fiske siden eksisterende virksomhet knyttet til deponiet ikke kan ha ferdsel inne 
på området. 

o Nærmiljøet blir i liten grad påvirket av trafikk til og fra den virksomheten som foregår i 
dette området per i dag.  

o Det er langt fra området til nærmeste bebyggelse. 

 Infrastruktur og samfunn 
o Veidekke/BMR har lav aktivitet i dag, sett bort fra arbeidet med inntransport av 

dekkmasser og tildekking av Deponi 1. I forbindelse med det, var det 16 skipsanløp i 
2016.  

Utslipp til vann 
Det slippes i dag ut overflate- og grunnvann som har passert gjennom deponert prosessavfall i det 
underjordiske gruvesystemet. Det renner også en del vann gjennom møllestøvet som er deponert i 
område for Deponi 2. Vannet fra disse kildene slippes i dag ut i et samlet dypvannsutslipp, mengde 
måles kontinuerlig og det tas jevnlig analyser for overvåkning og rapportering av 
forurensningsutslippet. Dette er beskrevet mer i detalj i delrapport om miljøpåvirkning. 

Dette utslippet vil fortsette i nullalternativet. 

Utslipp til luft 
Det har tidligere vært et til tider merkbart utslipp av bl.a. ammonium som har kommet fra prosesser i 
det deponerte prosessavfallet i det underjordiske gruvesystemet. Dette kom tidligere mye opp i og 
rundt Deponi 1. Dette er utslipp som nå er sterkt redusert gjennom BMRs tildekking av Deponi 1 og 
gjennom at prosessene har avtatt. Noe kan fortsatt komme, bl.a. via Deponi 3.  

Det kommer også en del gasser fra prosessavfallet i det øvre gruvesystemet i området rundt 
heissjakten og personheissjakten. Dette kan være generert både over og under vann. Dette er mindre 
mengder av gasser som bl.a. H2 og CO, som ikke er et problem for omgivelsene, men som kan være 
et helse- og sikkerhetsproblem i selve gruvesystemet med åpne sjakter. Målinger i det gamle 
gruvesystemet bekrefter at det fortsatt er gassutvikling i heissjakten på Raudsand, men det måles lave 
konsentrasjoner fra 0 til 200 ppm hydrogengass. Dette viser at tidligere deponert avfall (aluminium 
saltslagg) har avreagert og er lite reaktiv. Konsentrasjonen av hydrogen ligger langt under nedre 
antenningsgrense (LEL), som er 4 vol-% (40 000 ppm) hydrogen i luft. 

Begge disse utslippene vil fortsatt være tilstede i nullalternativet. 

Fra åpent deponert møllestøv (Deponi 2) har det ikke vært registrert luktproblemer eller utslipp av 
gasser i dag. 
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Industriområde med Real Alloys virksomhet  

Figur 2-3 - Blå skravur markerer avgrensing av industriområde med Real Alloys virksomhet 

Real Alloy er etablert i planområdet. Real Alloy driver med prosessering/resirkulering av saltslagg fra 

nasjonal og internasjonal aluminiumsindustri. Bedriften har tillatelse til å ta imot opptil 50 000 tonn/år. 
Ved full produksjon går det i dag med ca. 40 000 tonn saltslagg pr år, som igjen gir ca. 30 000 tonn 

aluminiumoksid til salg. 

Utslipp til vann
Området er påvirket av denne aktiviteten på følgende måte: 

Prosessen genererer et prosessvann som det er gitt begrensning på i form av mengde (maks. tillatt 
45 000 m3/døgn), innhold av suspendert stoff -SS - (maks. 100 mg/l) og pH (7.5-10). Det er også 
angitt følgende: Dersom det suspenderte stoffet inneholder tungmetaller skal disse utslippet av disse 

stoffene inngå i utslippskontrollen, jf. pkt. 14.1, og inngå i måleprogrammet, jf. pkt. 14.2.

Bedriften foretar løpende måling av utslippsmengder og tar jevnlige målinger av pH og SS. Det har 
ikke vært tilgjengelig målinger/analyser av andre stoffer. Når felles analyser fra 2013 sammenlignes 

med separate tall for gruvesystemet i 2014-2016, framgår at bidraget fra Real Alloy er betydelig større 
enn fra gruvesystemet for de aller fleste parameterne.  

Real Alloy sitt utslipp ligger i dag på ca. 5000 m3/driftsdøgn. De har problemer med å oppfyllet kravet 

til pH<10 og oppgir å ha høye fluorkonsentrasjoner. 

Den siste utslippstillatelsen fra Miljødirektoratet sier følgende:  

En konklusjon ut fra dette er at det uansett vil være en betydelig lokal utslippskilde ved nullalternativet, 
som kan ha innvirkning på framtidig tilstandsklasse og forhold ved utslippspunktet. 

Utslipp til luft 

Dagens utslippstillatelse for Real Alloy sier følgende om luftutslipp (figur neste side): 
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Figur 2-4 - Vedrørende Real Alloy 

Det foreligger oversikt over målte utslipp til luft som vist i etterfølgende tabell. 
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Tabell 2-3 - Målte utslipp til luft fra Real Alloy 

Anlegget blir stilt ovenfor strengere krav fra 2019/2020, og dette blir hensyntatt i den pågående 

utbyggingen. Det skal bygges nye renseanlegg med prosessfilter og renseanlegg med dobbel 
renseprosess på avgasser (2 scrubbere med god kapasitet). Dette vil redusere utslipp til luft betydelig. 

Ikke-prissatte konsekvenser  

 Anlegget preger landskapsbildet for de som ferdes på fjorden. Det er et typisk industrianlegg, 
hvor både bygninger og uteområder som ligger nede ved sjøen, utgjør en vesentlig forringelse av 
strandsonen. Her er også eldre bygg som tilhører Staten. Landskapsbildet har reduserte visuelle 

kvaliteter som følge av utfylling i strandsonen, industrivirksomhet nede ved sjøen og tidligere 
gruvevirksomhet og massetak på vestsiden av fylkesvegen. 
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 Nærmiljø og friluftsliv.  Ferdsel begrenses, siden strandsonen ikke er tilgjengelig for ferdsel og 
fiske. Eksisterende virksomhet kan ikke ha ferdsel inne på området. Strandsonen er ikke 

tilgjengelig for ferdsel og fiske siden eksisterende virksomhet ikke kan ha ferdsel inne på området. 

 Nærmiljøet opplever til tider vond lukt fra anlegget (sannsynligvis primært ammonium). 
Folkehelseinstituttet har tidligere vurdert at lukt fra virksomheten til Real Alloy, Raudsand ikke vil 
medføre direkte helsefare, verken ved kortvarig eller langvarig eksponering, for beboere i 

nærmiljøet til bedriften. Over tid kan imidlertid ubehagelig lukt gi en stressfaktor som kan redusere 
trivsel og helse. Det er i dag bygd et nytt «scrubber» anlegg for rensing av avgasser som er satt i 

drift av Real Alloy. 

 Naturmangfold er ikke registrert i eller nær området.  

 Kulturmiljø - Gruvemiljøet er eit kjent kulturmiljø, jf. landsverneplan og kommunal 
kulturminneplan 

 Naturressurser Fjorden har geografisk mindre, men godt dokumenterte lokale gyteområder. 

Aktivt benyttet fjordsystem for yrkes- og fritidsfiske. Fjordsystemet har verdi som funksjonsområde 
for laks (utvandrende smolt) og sjøørret (oppvekstområde i sjøfase), og har status som nasjonal 
laksefjord. Utslippene til fjorden over tid fra bedriften (nåværende og tidligere aktører) har bidratt til 

dagens situasjon med forhøyede verdier i bunnsedimenter i et større område rundt utløp av 
utslippsledningen fra bedriften og gruvesystemet. 

Infrastruktur og samfunn 

 Det er etablert om lag 25 arbeidsplasser på Real Alloy sin virksomhet på Raudsand. 
Persontrafikken til virksomheten bruker adgangsport i syd ved Raudsand gård (gjennom 

boligområdet). Anleggstrafikk går også i hovedsak inn fra sør, men Real Alloy har egen 
tilkomstrett for trafikken gjennom Veidekke/BMR sin eiendom fra nord. Dette skal etter planen 

videreføres. Real Alloy har om lag 10 skip som ankommer anlegget årlig, samt rundt 700 lastebiler 
pr år. 

Del av planområde som er uberørt av gruvevirksomhet 

Figur 2-5 - Blå skravur markerer avgrensing av del av planområde som er uberørt av gruvevirksomhet 

Det er per i dag ikke aktivitet og området fremstår som et upåvirket naturområde. 
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2.2 Alternativ 1 – gjennomføring av tiltak 

Figur 2-6 Oversikt over plassering av ulike funksjoner innenfor planområdet ved alternativ 1. 

Figur 2-7 - 3D-illustrasjon av tiltak del 1 og tiltak del 2 i alternativ 1 sett fra fjorden 

2.2.1 Tiltak del 1 – Deponering av ordinært/inert avfall

Oppfylling og avslutning av eksisterende deponier og dagbrudd: 

 Deponi 2 – Deponering av ordinært avfall. Det foreligger søknad om driftstillatelse for deponiet. 
(Norconsult prosjekt nr. 5164095 april 2017) Denne er sendt til Miljødirektoratet (og er under 

behandling og høringsrunde høsten 2017). På Deponi 2 legges det membran over møllestøvet og 
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deretter etableres et nytt deponi over møllestøvet. Det nye deponiet vil følge EUs krav til deponi 
med arrondering/nedsprenging av terreng inkludert bunntetningsmembraner, og igjenfylling med 

rene, lettere forurensede og forurensende masser. Det inngår også revegetering og overvåkning 
av avrenning fra Deponi 2. Avslutning av Deponi 2 må skje i tett samarbeid med Nærings- og 

Fiskeridepartementet, som eier av det tilstøtende arealet hvor om lag halvparten av sekkene med 
møllestøv ligger. Det inngår også revegetering og overvåkning av avrenning fra områdene. 

 Deponi 3 – Deponering av inerte masser i en sammenrast gruve hvor det tidligere er tatt ut malm 
og hvor det ligger noe avfall. Det inngår også revegetering og overvåkning av avrenning fra 
området. Dette vil også medføre en fjerning av eventuelle restutslipp av gasser fra dette området. 

 Deponi 5 – Deponering av ordinært avfall i et dagbrudd hvor det tidligere er tatt ut malm. Det 
inngår også revegetering og overvåkning av avrenning fra områdene. 

Etablering av nye deponier 
 Deponi 4 – Deponering av ordinært avfall i jomfruelig terreng. Deponiet har en utstrekning på 1200 

meter og på det bredeste en bredde på 300 meter. Deponiet dekker et areal på ca. 300 dekar. 

Deponi 3-5 er nærmere beskrevet i egen rapport (Kilde: Forprosjekt for etablering av Deponi 3-5, 
Veidekke 2017). 

Tiltak i tilknytning til etablering av deponering av ordinært/inert avfall: 
 Stenging av veg opp til deponi, og etablering av planfri anleggsveg for frakting av masser til 

Deponi 1-5.  

 Etablering av renseanlegg for sigevann fra Deponi 2, 4 og 5. 

2.2.2 Tiltak del 2 - Behandling, gjenvinning og deponering av stabilisert uorganisk 
farlig avfall 

Deponi av stabilisert uorganisk farlig avfall i fjellhaller med tilhørende prosessanlegg vil omfatte: 
 Utfylling av industriområde i sjø og kaianlegg der det legges til rette for mottak av uorganisk farlig 

avfall 
 Områder der det legges til rette for prosessering av farlig avfall – stabilisering, nøytralisering osv. 

o Alternativ 1a) Prosess med svovelsyre – Der ikke annet er nevnt er det denne prosessen 
som er lagt til grunn 

o Alternativ 1b) Prosess uten svovelsyre – Flere alternative metoder er vurdert og nærmer 
beskrevet i temarapport om Miljøpåvirkning.

 Fjellhaller der stabilisert farlig avfall deponeres. Hallene er tenkt plassert ca. en kilometer inn i 
fjellet fra sjøen og slik at de blir liggende under havnivået. En fjellhall vil ha kapasitet til å ta imot et 
års avfall fra det norske markedet (ca. 500.000 tonn). Dimensjonene på en hall er Bredde x Høyde 
x Lengde: 25 m x 50 m x 300 m. Anlegget kan utvides og har et langsiktig tidsperspektiv og 
kapasitet. 

 Bygning med administrasjon, forskningssenter og laboratorier. Dette er plassert i området mellom 
prosessanlegg og fv. 666 og man har dermed god oversikt over industriområdet og fjorden.  

 Deponi 6 - Igjenfylling og tetting av rasområde ved fv. 666. Tiltaket vil benytte steinmasser fra de 
planlagte fjellhallene til å fylle og tette det nedraste området som ligger inntil fv. 666. Dette vil 
hindre overflatevann fra området å drenere inn i gruvesystemet. 

 Produksjonsområde for pukk og grus. Steinmassene som frigjøres ved bygging av hallene vil bli 
foredlet ved pukkverk i dagen ved sjøen. Pukkproduktene vil gå til markedet langs kysten av 
Norge og det Skandinaviske og nord Europeiske markedet som har underskudd på slike masser. 

 Etablering av renseanlegg for prosessvann og vann fra fjellhallene. 
 Tilkomstveger – Oppgradering av kryss med fv. 666 og veg ned til industriområde ved sjøen.  

 Lukking/tetting av det øvre gruvesystemet med sjakter i forbindelse med utsprengning av område 
for prosessanlegg. 

 Etablering av et kontrollert avtrekk av luft med overvåkning i tilknytning til en etablert luftesjakt i 
området nedenfor fv. 666. Dette hindrer ukontrollert utslipp til luft og hindrer oppsamling av 

eventuelle gasser i gruvesystemet. 
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2.2.3 Mulige teknologier, BAT – vurdering 

Flere mulige prosesser for behandling av flyveaske er blitt identifisert og er aktuelle på Raudsand 
(Kilde: Screening Report – Evaluation of Best Available Techniques, 12. sept. 2017, Bergmesteren 
Raudsand AS). Disse omfatter følgende:  

'Våt'-prosesser: 
1. Nøytralisering / stabilisering med brukt svovelsyre fra Kronos Titan 
2. Nøytralisering / stabilisering og saltutvinning med saltsyre (Halosep-prosess) 
3. Nøytralisering / stabilisering og saltutvinning med 'scrubbervæske,' redusert saltsyre forbruk 
(Halosep-prosess) 
4. Nøytralisering / stabilisering og saltutvinning med brukt svovelsyre fra Kronos Titan (Halosep-
prosess) 

'Tørr'-prosesser: 
5. Bruk av bindere for stabilisering  
6. Tørr blanding av gjenbruksbetong og flyveaske 
7. Vitrifisering ved smelteprosess inkludert viderebehandling til glassopor 
8. Nøytralisering av asken ved innstøping i betong 

Andre aktuelle gjenvinningsprosesser: 
9. FLUWA – FLUREC prosess for gjenvinning og salg av tungmetaller 
10. Elektrolyse prosess for gjenvinning og salg av tungmetaller, kombinert med flere alternativer 
ovenfor 

I dagens marked deponeres store deler av Europas flyveaske i saltgruver uten forbehandling. I Norge 
har slikt avfall blitt behandlet i mange år i en nøytraliseringsprosess (prosess nr. 1 nevnt ovenfor) med 
brukt svovelsyre. Dette danner en gips iblandet tungmetallene fra asken, mens vannfasen etter 
nøytralisering slippes ut i sjøen etter rensing. Denne nøytraliseringsprosessen med brukt svovelsyre 
er presentert i detalj i eget notat i KU.   

Videre forskes det på nøytralisering med CO2 (kalk omdannes til kalsiumkarbonat), men denne 
prosessen er ikke aktuell i Raudsand grunnet manglende CO2 kilder. 
BMR har også vurdert OiW sin prosess og hatt innledende samtaler med forskningsbedriften 
(Porsgrunn), men ved at BMRs partner Stena har patent på Halosep som tilsynelatende likner mye på 
OiW sin prosess er ikke disse samtalene videreført p.t.. BMR mener at OiW-prosess har noe å bidra 
med i ekstraksjon av metaller og polering av vannfase for å øke gjenvinningsgrad og redusere utslipp 
til vann. 

Uavhengig av om BMR velger en hovedprosess som dagens praksis (prosess nr. 1), en Halosep-
prosess (prosess nr. 2, 3, eller 4), eller vitrifisering av asken (prosess nr. 7), så vil infrastruktur slik 
som lagringshaller, kaiområder og bygninger i det alt vesentlige være likt. Hver prosess har imidlertid 
sine fordeler og ulemper relativ til hverandre. Dette er vist i tabell 2-3. 

Endelig avklaring av hvilken teknologisk plattform man velger på Raudsand, blir en del av 
søknadsprosessen for behandling inkludert utslippstillatelse, etter at man har fått en godkjent 
reguleringsplan. Dette valget vil kunne influere betydelig på forskjellige utslipp og annen påvirkning på 
omgivelsene.  

I kapittel 2.4 er de forskjellige, aktuelle, prosesser nærmere beskrevet med tilhørende 
utslippsvurderinger. Det mest detaljerte tallmaterialet har man selvsagt for på dagens 
behandlingsløsning i Norge (prosess nr.1), men resultater fra demonstrasjonsanlegget til Stena 
(Halosep) er beskrevet, siden dette er den mest sannsynlige prosessen man velger og den som 
foreløpig har høyest materialgjenvinningsgrad blant de prosesser som kan regnes som kommersielt 
tilgjengelige. Pga. tilgjengelig tallmateriale har de forskjellige utslippsberegninger og vurderinger 
primært tatt utgangspunkt i prosess 1; enkel nøytralisering/stabilisering med brukt svovelsyre fra 
Kronos Titan.  Utslippsmessig er denne å betrakte som et «worst case», men prosessen er enkel og 
relativt rimelig å bygge ut. 
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Prosess nr. 1 er likevel å anse som BAT-prosess, siden de andre prosessene (utenom FLUWA) ikke 
er ferdig utviklet i kommersiell skala og/eller utredet tilstrekkelig økonomisk av BMR ennå. Halosep 
installeres nå hos Vestforbrænding i København med støtte fra blant annet EU og antas få BAT status 
når dette er i drift.  Etter endelig metodevalg skal prosessanlegget bygges etter gjeldende «BAT for 
Waste Treatment» fra EUs gjeldende IPPC og Industrial Emissions Directive. 

Tabell 2-4 - Mulige behandlingsprosesser som er relevant for Raudsand med fordeler og ulemper 

Nr. Prosess betegnelse Fordeler Ulemper Kommentar 
'Våt'-prosesser: 

1 Nøytralisering / 
stabilisering med brukt 
svovelsyre fra Kronos 
Titan 

Kjent prosess som 
ivaretar Kronos 
Titans behov. 
Driftskostnader. 

Gir økt volum til 
deponi. 
Vanskeligere å 
skille ut 
tungmetaller. 
Gjenvinningsgrad. 

Eksisterende 
praksis i Norge. 
‘Basis-prosess’ for 
KU. P.t. dagens 
BAT for 
stabilisering. 

2 Nøytralisering / 
stabilisering og 
saltutvinning med saltsyre 
(Halosep-prosess) 

Økt 
materialgjenvinning. 
Mindre volum til 
fjellhall/deponi. 
Redusert 
gassdannelse. 

Full-skala prosess 
ikke ferdig 
avsluttet. 

Utvikles av Stena 
Recycling. 
Pågående 
utviklingsarbeid i 
Danmark, 
oppskalering 
pågår (2017/18).  

3 Nøytralisering / 
stabilisering og 
saltutvinning med 
scrubbervæske 

Forenklet drift. 
Redusert innkjøp av 
svovelsyre. 
Redusert kostnad 
for 
forbrenningsanlegg. 

Økt 
transportkostnad. 

Utvikles av Stena 
Recycling. Pågår 
utviklingsarbeid i 
Danmark, 
oppskalering 
pågår (2017/18).  

4 Nøytralisering / 
stabilisering og 
saltutvinning med brukt 
svovelsyre fra Kronos 
Titan (Halosep-prosess) 

Noe redusert 
deponivolum. 
Kan utvikles under 
drift av prosess 1 
eller og 2 på 
Raudsand. Testet i 
demoanlegg med 
gode resultater 
(Stena) 

Ikke ferdig utviklet 
prosess. 

Utvikles av Stena 
Recycling. 
Pågående 
utviklingsarbeid i 
Danmark, 
Oppskalering 
pågår (2017/18) 

'Tørr'-prosesser: 

5 Bruk av bindere for 
stabilisering

Enkel kjemi, enkel 
prosess, lett 
tilgjengelig.  

Ingen H2-gass 
dannelse. 

Kan utvikles videre 
på Raudsand. 

Delvis utviklet 
prosess (Norge) 

Fortrolig BMR 
prosess under 
utvikling med 
positive resultater 
fra forsøk. 
Samarbeider med 
laboratorier/ 
bedrifter ifm 
utvikling.  
Kan videre utvikles 
på Raudsand 
kompetansesenter.

6 Tørr blanding av 
gjenbruksbetong og 
flyveaske 

Investeringskostnad.
Driftskostnader. 
Enkel prosess. 

Fjerner ikke 
tungmetaller. 
Moderat 
stabilisering. 
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7 Vitrifisering ved 
smelteprosess inkludert 
viderebehandling til 
glassopor 

Høy 
gjenvinningsgrad, 
enklere prosess 

Imøtekommer ikke 
Kronos Titan 
behov, ikke ferdig 
utviklet prosess, 
spesielt i forhold til 
langtidig 
innlukking av 
urenheter. 

8 Nøytralisering av asken 
ved innstøping i betong 

Investeringskostnad.
Driftskostnader. 
Enkel prosess. 

Fjerner ikke 
tungmetaller. 
Moderat 
stabilisering. 

9 FLUWA - FLUREC Kjent teknologi. 
Effektiv og høy 
gjenvinning, direkte 
salg av metall, 
redusert behov for 
fjellhall / deponi, 
mindre metall-
utslipp til resipient 

Økonomi under 
vurdering. 
Imøtekommer ikke 
Kronos Titan 
behov. 

Pågår diskusjoner 
med leverandør 

10 Elektrolyse av 
tungmetaller 

Høy gjenvinning. 
Redusert 
gassdannelse. 
Rene 
metallprodukter. 
Kan utvikles videre 
på Raudsand. 

Delvis utviklet 
prosess 

Kan videre utvikles 
på Raudsand 
kompetansesenter 
eller utlandet 
(Stena) 

2.3 Nærmere beskrivelse av prosess 

2.3.1 Utgangspunkt – mottak av avfall

Konsekvensutredningen konsentrerer seg i det alt vesentlige rundt materialer som skal behandles for 
så å deponere den andelen som ikke kan materialgjenvinnes. Dette er i hovedsak flygeaske og 
forskjellige syre/bad løsninger som er tilgjengelig innen forsvarlig økonomisk radius fra anlegget 

(Skandinavia, UK og Nord-Europa med tilgang til kai).  

Oversikt over hvilke avfallsnumre som vil omfattes av deponiet vil det være naturlig å trekke inn i 
søknad om behandling av farlig avfall med tilhørende utslippstillatelse. Her konsentrerer man seg om 

fraksjoner som medfører utslipp / behandles. 

Råvarer til behandlingsanlegget mottas i all hovedsak over kai, men også noe i tankbil eller stykkgods 
vogntog (bigbags og IBC). Det legges ikke opp til mottak av farlig uorganisk avfall i småemballasje på 

anlegget, dette henvises til bl.a. Stenas avfallsmottak rundt omkring i landet, samt andre 
avfallsaktører, for re-emballering og avsetting av emballasjen. 

Tørr flygeaske fuktes ved ankomst av renset prosessvann til ca 20% fuktighet for å redusere 
eventuelle utfordringer med støv. Fuktet flygeaske og eventuell levering av slurry med syre/aske 

pumpes rett på lager/tank, klar til prosessering. Bigbags åpnes over spyd, og massene går til 
fukteanlegget og videre på lager. Brukte transportposer vaskes, granuleres og går til gjenvinning. 
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2.3.2 Basisanlegg - kun nøytralisering og avvanning 

Behandlingsanlegget inneholder en serie tanker hvor formålet er en nøytralisering av svovelsyren, ved 

både tilsetting av annen syre/base og innblanding av alkalisk materiale som kalkslurry og askeslurry i 
tillegg til annet materiale som skal behandles. Behandlingsprosessen styres av pH-verdier gjennom 

målinger foretatt underveis i prosesseringen. 

Nøytraliseringsprosessen av svovelsyren (pH < 2) vil foregå i flere trinn før det endelig produktet er en 
gipsslurry (pH ca. 9) som eventuelt kan avvannes før sluttdisponering. Denne nøytraliseringen gjøres i 

en serie på 6 reaksjonstanker med røreverk. Slurryen kan gå i overløp mellom tankene, eventuelt 
pumpes. Total oppholdstid for prosessen bør helst være opp mot 2,5 time. Underveis, særlig tidlig i 
prosessen, vil det kunne dannes hydrogengass, CO2-gass og mindre mengder hydrogensulfid (H2S) 

(avhengig av innblandet avfall). Det dannes også noe overskuddsvarme. Denne varmen kan utnyttes 
til oppvarming.  

Før asken går inn i nøytraliseringsprosessen, må den slemmes opp med vann til en askeslurry (pH 10 

- >12, med mulig dannelse av ammoniakkgass (NH3) og hydrogengass).   

Nøytraliseringen vil kunne gjøres med basiske avfallsfraksjoner, hovedsakelig flyveaske. I denne 
prosessen kan det enkelt tilsettes andre avfallsfraksjoner som er forbehandlet (slemmet opp, pH-

justert, ut-reagert eller annen forbehandling) underveis i nøytraliseringsprosessen, avhengig av pH og 
andre egenskaper.  Anlegget skal ventileres godt både fra tanker og i selve bygning da dette kan 
utgjøre en HMS utfordring, både for personer og utstyr. Alt utstyr i behandlingsanlegget må være EX 

sertifisert. Gassene skal behandles gjennom et skrubberanlegg, og utslipp av avgasser overvåkes.   

Det er tenkt et prosesseringsanlegg bestående av 6 tanker i størrelsesorden 300 m3 hvor de 
plasseres i to parallelle rekker for å spare plass. Hver av tankene har røreverk. Det er tiltenkt 

døgnkontinuerlig drift av nøytraliseringsanlegget, og gitt en oppholdstid gjennom 
nøytraliseringsprosessen på 2,5 timer vil man under de periodene med størst belastning til enhver tid 

ha 3-400 m3 slurrymasse til nøytralisering. To steder i prosessen måles pH, både før de siste 
alkaliske stoffene tilsettes og i tank etter tilsetting. 

Den produserte gipsslurryen har et høyt innhold av vann (60-70 %). Før deponering av disse massene 

skal de avvannes. Dette gjøres ved bruk av filterpresser for å presse ut mesteparten av vannet, og 
deretter transportert på transportbånd av restmassen relativt tørr, inn i fjellhallene. Overskuddsvann 
fra avvanning transporteres enten til bufferbasseng i fjellhall eller direkte til renseanlegg avhengig av 

tilgjengelig kapasitet til enhver tid.  

Pressene (minst to parallelle linjer) er en del av primær-prosessen slik at den ene kan fylles mens den 
andre blir presset. Dette er også viktig om det skulle oppstå uforutsette opphold på ene pressen for å 

kunne fortsette produksjon, da et lenger opphold vil medføre problemer med lagerkapasiteter og 
logistikk.  

Det er gjennomgående industriell tenkning bak prosessdesignet, dvs. at anlegget skal gå, men på 

redusert kapasitet, i perioder med vedlikehold og reparasjoner. 

En overordnet skisse av prosessen er gitt i etterfølgende flytdiagram: 
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Figur 2-8 - Flytdiagram for basisanlegget 

Etter prosessen går vannet til renseanlegg som vil være designet for en årlig gjennomstrømning av ca. 
300 m3 for utslipp til sjø etter rensing. Mer detaljer om dette finnes i kapittel 3. 

Utstyr som inngår og hvordan dette er plassert i forhold til hverandre i basisanlegget er gitt i 
nedenstående figur og tabell. 

Figur 2-9 - Basisanlegg 
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Figur 2-10 - Anleggsoversikt med komponenter - basisanlegget 

2.3.3 Halosep © patentert Gjenvinningsprosess  

Stena Recyclings danske avdeling har utviklet en metode for nøytralisering av flygeaske med 

scrubbervæske fra røykgassrenseanleggene i forbrenningsanleggene. Denne sure scrubbervæsken 
er i de fleste tilfeller basert på saltsyre og har typisk en styrke på 5-7% saltsyre. Den store fordelen 

med prosessen ligger i kjemien rundt saltsyre, da man ikke får dannet gipsen som er typisk for dagens 
norske basisprosess, mens klor fra syren inngår som løst salt i prosessvannet og kan gjenvinnes 
sammen med det saltet som er en betydelig bestanddel i flygeasken. Dette medfører at volumet som 

skal deponeres reduseres kraftig i forhold til basisanlegget.  

Prosessen er videre utviklet med en vaskeprosess for filterkakene, så ytterligere salt vaskes ut og en 
stor del av tungmetallene (sink, kobber, bly) i asken løses i vannet og inngår ikke i deponiet. Derved 

kan man felle ut tungmetallene og selge disse som ledd i rensedelen for gjenvinning av saltlaken. I 
tillegg til en betydelig verdi i sinken, vil ekstraksjonen av tungmetaller kraftig redusere gassdannelse i 

deponiet fra oksydasjonsreaksjonen mellom metall og fuktighet. 

Prosessanlegget designes til å ha stor fleksibilitet i syrevalg, med tre hovedkilder; tynnsyre fra Kronos 
Titan (svovelsyre 20% med 10% jernoksid), scrubbervæske fra forbrenningsanlegg og andre (5-7% 

saltsyre med flygeaskerester) og jomfruelig saltsyre (37-50%). Stenas demoanlegg i Brøndby utenfor 
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København har testet alle 3 varianter og har fått gode gjenvinningsresultater også med svovelsyre fra 
Kronos Titan. 

Prosessen designes opp i flere parallelle linjer for fleksibilitet på råvarer, der flygeaske fra anlegg som 
har benyttet tørr røykgassrensing prioriteres i saltsyrelinjer, mens asker fra anlegg med våt 
røykgassrensing prioriteres mot svovelsyreløsning. Dette for optimal saltlakeproduksjon. Asken siktes 

for å ta ut uforbrendte partikler som returneres til ovn for forbrenning. Fuktet flygeaske blandes inn 
med svovelsyre, enten som inline blending før reaksjonstank eller i tanken, noe avhengig av hvilke 

reaksjonstider man oppnår under oppstart. Fuktingen vil sannsynligvis skje med saltlake fra prosessen 
for å oppkonsentrere saltinnholdet i sluttproduktet nærmest mulig det nivået veimyndighetene 
anbefaler for veisalting (22%). 

Etter nøytralisering går slurryen over et vakuum transportbånd for avvanning. Vannet går til 
metallseparasjon og rensing, mens filterkaken går til vaskeanlegg (ferskvann, muligens fra 
renseanlegg for deponiene i tiltak del 1 for å fjerne resten av saltet og mer av tungmetallene). Ferdig 

vasket masse går til filterpresse der vannet går sammen med vann fra vakuumbåndet til 
metallseparasjon. Tørre filterkaker, uten salt og med kraftig redusert innhold av tungmetaller, 

transporteres med transportbånd til fjellhallene. Ved å deponere disse i egne fjellhaller, har man 
muligheten for å grave massene ut senere dersom man finner fornuftig bruk f.eks. basert på endret 
teknologi eller kraftig forverret ressurssituasjon i Norge. 

Vannet behandles med natriumlut (50%) for felling av metaller, utfelt metallkake går til vaske- og 

oppgraderingsanlegg enten in-house eller eksternt, for produksjon av rene fraksjoner. Den sveitsiske 
BHS Flurec prosessen eller en prosess under utvikling i Skandinavia vurderes for denne delen av 

anlegget. Hvorvidt metallene bare fjernes som kake eller oppgraderes i anlegget har liten betydning 
for utslippene, både til luft og vann. Det viktige er at man redusere tungmetall-konsentrasjonen på 

masser til deponi. Man anser likevel at man ikke klarer fjerne så mye tungmetaller at restmassene kan 
benyttes som tilsatsstoff i betong eller annen bruk, selv om man muligens kan endre 
basiskarakteriseringen av restavfallet til ordinært avfall. 

Saltet i rest-saltlaken vil være en blanding av natrium og kaliumklorid samt noe kalsiumklorid, med 

renhet som langt overgår kravene saltbransjen setter for jomfruelig salt. Dersom anlegget når det er 
satt i drift, har forhøyet innhold av tungmetaller i saltlaken, vil en etterinstallasjon av ytterligere 

rensetrinn, f.eks. med OiW sin polerings-masse, gjennomføres, og det settes av areal til dette i layout. 

En skisse av prosessen fra innsamling til gjenvunnet materiale er gitt i etterfølgende figur. 

Figur 2-11 - Prosess fra innsamling til gjenvunnet materiale og deponering 

De grå boksene er her materiale til gjenvinning, 15% saltløsning som råvare for veisalting og 

metallkonsentrat, hovedsakelig sink til smelteverk. 
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Noe mer detaljert beskrivelse av hver av prosesslinjene finner man i nedenstående skisse. Her vil 
noen av funksjonalitetene være felles for flere linjer, slik som presse og renseanlegg, noe som relativt 

enkelt styres fra kontrollrommet gjennom moderne prosessovervåkningssystem. 

Figur 2-12 - Prosesslinjer i Halosep 

Som indikasjon på hvilken renseeffekt tiltaket forventes ha på de mottatte flygeasker viser 
etterfølgende figur en oversikt over resultat fra forsøk Stena har gjort med flygeaske fra 

Vestforbrænding med Halosep-metoden og brukt scrubbervæske som syre.  

Figur 2-13 - Eksempel - Renseeffekter for flyveaske ved Halosep-metoden 

Fargekodene er i forhold til danske deponeringsregler. XRGA er forkortelse for renset røykgassavfall. 
Grønt tilsvarer inert deponi, gult er deponi for ordinært avfall, rosa er deponi for farlig avfall og rødt kan 

ikke deponeres, må behandles. Reduksjonen i farlighet er betydelig gjennom behandlingen. Tallene 
viser utlekking med L:S = 10.  
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3 Forurensing til vann 

3.1 Resipientforhold 

3.1.1 Ferskvann 

3.1.1.1 Overflatevann 

Det renner flere bekker gjennom og i nærheten av planområdet, og disse samles i 3 hovedbekkeløp 

gjennom området, i tillegg til at det finnes to bekkeløp som tar unna lokalt overvann og tilsig. Se 
etterfølgende figur. 

Figur 3-1 - Oversiktskart over bekkene og deponiområdet (markert i rødt). 

Utførte flomvurderinger viser at verken Rognbekken (bekk 2) eller vannet fra Kleivdammen (bekk 3) 
ventes å gi flomproblemer, da flommene herfra kan tas unna av det eksisterende 

flomavledningsanlegget. 

Bekkeløpene som håndterer lokalt overvann og tilsig, ligger på nedsiden av fv666 og må derfor tas inn 
i et nytt system for overvannshåndtering som må etableres i forbindelse med utbygging av anleggene.  

Bekk 1, Hålåvåbekken, er den eneste av bekkene som har potensiale for flomvann i planområdet. 

Denne fanger opp vann fra områder oppstrøms Deponi 2 og leder vannet i et adskilt dalsøkk nord for 
det øvre planområdet. Flompotensialet er på de nederste ca. 50 m ved utløpet til sjøen. 

Ingen av overflatebekkene i området er i dag forurenset når de når fjorden, siden vann som renner i 
disse løpene ikke er i kontakt med forurenset materiale, i motsetning til vann som passerer 

møllestøvet, som slippes inn på gruvesystemet. 

Bekk 1 
Bekk 2 

Bekk 3 
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3.1.1.2 Grunnvann 

Det har blitt utarbeidet mange rapporter hvor bl.a. Raudsand har blitt vurdert som kandidat som 

deponi for uorganisk farlig avfall, og hvor berggrunnen og dens beskaffenhet og egenskaper er 
vurdert. Tidligere rapporter er gjennomgått og data fra geofysiske, geologiske, hydrologiske og 
hydrogeologiske undersøkelser er vurdert. Hydrogeologiske forhold som vurderes er grunnvannsnivå, 

grunnvannsgradient, grunnvannskvalitet, bergets vannledningsevne, vannbalanse i berget, 
avrenningsforhold og evt. grunnvannsavhengige naturtyper. En hydrogeologisk numerisk modell er 

utarbeidet basert på tidligere rapporter og tilgjengelige data (Norconsult, 2017). I 2017 ble det 
gjennomført grunnboringer med 5 borehull som vist på etterfølgende figur (Bh 1 – Bh 5). 

Figur 3-2 - Plassering av borhull Bh 1 – Bh 5  i 2017 

Det er utført berggrunnsundersøkelser i området i form av geofysiske målinger for å kartlegge mulige 
forvitringssoner og malmforekomster, samt borehullslogging for å kartlegge bergartstyper, 

malmmineraler og sulfider, sprekkeforekomster og svakhetssoner, samt hydrauliske forhold i 
vannførende soner. 

Målte grunnvannsnivåer i disse observasjonsbrønnene viser at grunnvannet ved fjellhallene står 

generelt tett opp mot dagen (Norconsult, 2017). Dette tyder på relativt tett berg i de øverste 150 m, 
mens i de dypere områdene viser undersøkelsene massivt fjell. Fjellets vannledningsevne er i de 

dypere fjellhallområdene i størrelsesorden 10-8 m/s (dvs. lav).  Grunnvannsnivået ved østligste fjellhall 
er estimert til kote +265. Grunnvannsnivået ved brønnen Bh1 er ca. 80 meter under terreng og er 
dermed et unntak. Grunnvannsnivået i Bh1 er sannsynligvis redusert av underliggende 

bremsebanetunnel eller evt. nedlagte gruver syd for borehullet.  

En har sammenlignet årlig målt vannmengde som drenerer ut av gruvesystemet med årsnedbøren i 
området og finner da en nær korrelasjon mellom den totale teoretisk avrenningen fra de fem 

nedbørsområdene og det totale volumet som drenerer ut av gruvesystemet på kote +4. I perioder med 
0 nedbør (tørrværsavrenning) er målt avrenning fra gruvesystemet (tilsvarer ca. 5 fjellhaller) mindre 

enn 0,4 l/s, og dette indikerer at omsluttende fjell er tett og massiv rød og grå gneis.   

Modellbasert grunnvannstransport gir en innlekkasje som er opptil 10 ganger høyere og estimerer at 
grunnvannet vil bruke ca. 60 år på å sige fra der nærmeste fjellhall (østligste) er planlagt til dagens 
gruveganger. Dette er dermed vurdert som konservativ «worst case».
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Modellert grunnvannsspeil for et tverrsnitt som skjærer gjennom området med fjellhall ses i figuren 
som følger. Som det framgår ligger grunnvannsstanden (rød pil) noe under terrengoverflaten (grønn 

pil), men følger den overordnede terrengformasjonen ned til sjøen. 

Figur 3-3 - Terreng og modellert grunnvannsnivå gjennom planområdet 

3.1.2 Sjø 

3.1.2.1 Nærområde og bunnsituasjon 

Vannforekomsten utenfor Raudsand er «Tingvollfjorden ved Raudsand». Vannforekomsten er en 
ferskvannspåvirket, beskyttet fjord (Vann nett saksbehandler). Vannforekomsten oppnår ikke god

kjemisk tilstand, og har en dårlig økologisk tilstand. Klassifiseringen er oppgitt å være basert på 
resipientundersøkelser fra 2003 og 2013 (NIVA). Årsaken til at vannforekomsten ikke oppnår god 

status er forurensning i sedimentene. 

Sedimentene har tidligere blitt påvirket av gruveavgang fra Rødsand Gruber, som drev på en 
jernmalmforekomst. Utslippet av gruvegang stoppet i 1983. Produktet var magnetittkonsentrasjon; 
som inneholdt jern og vanadium (NIVA, 2013). 

En miljøundersøkelse gjennomført i 2013 (NIVA, 2013) viste at sedimentene utenfor Raudsand da 
fortsatt var forurenset av metaller (bly, sink, kobber og nikkel) og PCB. Det ble påvist gjennomgående 
lavere konsentrasjoner enn fra undersøkelsen i 2003, som tyder på at tilførselen av metaller (unntatt 

jern) og PCB hadde avtatt i denne perioden. I noe avstand (1,5 km) var sedimentene mindre 
forurenset, og det var her primært sink og kobber som var framtredende. Selv om sedimentene er 

forurenset, har bløtbunnssamfunnene god økologisk tilstand, på tross av en lav diversitet. 
Hardbunnsundersøkelsen i 2013 ga indikasjoner på at området nær utslippspunktet var 
næringssaltbelastet, på grunn av store forekomster av grønnalger. Makroalgevegetasjonen i 

fjæresonen viste gode til svært gode forhold, med noe lavere EQR (Ecological Quality Ratio) ved 
stasjonene nærmest bedriftsområdet. Undersøkelsen viser også at forholdene er mest påvirket nær 

utslippet.  

I 2016 ble det gjennomført undersøkelser av miljøgifter i biota (strandsnegl og blæretang), for å 
undersøke påvirkning av utslipp fra Raudsandområdet (Rambøll, 2016). Resultatene av 

undersøkelsen viste at strandsnegl hentet fra strandsonen ikke hadde forhøyet konsentrasjoner av 
metaller, men det ble påvist forhøyede konsentrasjoner av kobber i en prøve av tang. På bakgrunn av 
resultatene kunne man derfor ikke utelukke at det innsamlede prøvematerialet er påvirket av utslippet 

fra dagens utslipp, men rapporten anga at kildene til flere av stoffene (f.eks. kobber) må vurderes 
nærmere. 
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3.1.2.2 Fjordsystemet 

Sunndalsfjorden er ca. 2-3 km bred og i store deler over 300 m dyp. Innløpet til fjorden i 
Bergsøysundet er ca. 120 m dypt. Det er tidligere anslått av det kommer inn ca. 190 mill. m3 vann 

gjennom innløpet til fjorden i tidevannsskiftene 2 ganger pr. døgn. Ved Tingvoll, ca. 8 km nord for 
Raudsand, er det en terskel med ca. 200 m vanndyp. Denne er beskrevet å være et vesentlig hinder 
for dypvannsfornyelsen innenfor. Utenfor Sunndalsøra styres vannutskiftingen i overflatelaget (ca. 0-5 

m brakkvannslaget som påvirker vannstrømmer ned til ca. 15 m) i stor grad av ferskvannstilførsler fra 
Driva og Litledalselva. Det er angitt at det er 3 primære sjikt i fjorden; ett overflatesjikt 0-15m, ett 

mellomsjikt 15-120 m og et bunnsjikt på under 120 m i den dype midtdelen av fjorden. Etterfølgende 
figur antyder denne situasjonen.  

Figur 3-4 - Prinsipiell bunnfordeling og lagdeling i fjordsystemet (Uriansrud 2005) 

Dette medfører i hovedsak en utadgående strøm på vestsiden av fjorden, med brakkvann i overflaten 
og et stykke ned. Det er videre en svakere innadgående strøm av sjøvann under på østsiden av 
fjorden. Denne effekten avtar utover i fjorden der tidevann, vind og tetthetsvariasjoner er mer 

dominerende (NIVA, 1990).  

Det er opprettet kostholdsråd for Sunndalsfjorden på grunn av forurensning av PAH. Advarselen ble 
sist vurdert i 2005, og er formulert slik: «Ikke spis skjell plukka innenfor ei linje mellom Fjøseid og 

Eide» (Kilde: Mattilsynet). Grensen er vist på kartet nedenfor. Før dette gikk grensen utenfor Tingvoll. 
Kostholdsrådet omfatter ikke fisk eller skalldyr som krabbe og reker. 
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Figur 3-5 - Grense for kostholdsråd (primært pga. PAH) 

Det har ikke vært gjennomført undersøkelser av vannsøylen i fjorden med nyere dato, men det er gjort 

en analyserunde mhp. aktuelle utslippsparametere på forskjellige dyp utenfor Raudsand i 2017. Dette 
er omtalt senere i rapporten. Analyser fra lenger inne i fjorden fra 1990 antyder ut fra O2-innholdet at 
vannet er «tilfredsstillende» med liten eller moderat påvirkning av næringssalter. 

Det er gjort kartlegginger og beregninger av tilførsel av nitrogen og fosfor til fjordsystemet. Tilførsler av 

næringssalter til Norges kystområder, blir beregnet årlig av NIVA for hvert nedbørsfelt med 
tilførselsmodellen TEOTIL, og viser en total tilførsel av ca. 1500 tonn totalt nitrogen pr. år for fjorden. 

Av dette antas ca. 800 tonn/år å være fra menneskeskapt aktivitet, hvorav ca. 30% kommer fra anlegg 
for akvakultur. Ca. 120 tonn/år med fosfor anslås å være fra menneskeskapt aktivitet, hvorav ca. 70% 

kommer fra anlegg for akvakultur.  

Næringssalter i vannmassene ble undersøkt i resipientundersøkelse av Resipientanalyse i 2008. Det 
er ikke funnet nyere undersøkelser av næringssalter i vannmassene i fjorden. Analysen ga Sunndal- 
og Tingvollfjorden klasse II – god – som samlet miljøtilstand. 

En av prøvestasjonene i dette programmet lå like utenfor Raudsand (Resipientanalyse, 2011). 
Prøvetaking av vann ble gjort på følgende dyp i 2008-2009: 

• 0, 5, 10 og 15 meters dyp i vinterhalvåret og  

• 2, 10 og 150 meters dyp i sommerhalvåret 

I prøveserien fra vinterhalvåret var total-nitrogen i tilstandsklasse I for 3 av 4 tidspunkt. Prøvene 

samlet inn 2. desember hadde total-nitrogenkonsentrasjoner i klasse II og III i prøvene fra Raudsand. I 
prøveserien fra sommerhalvåret er det ikke rapportert total nitrogen over deteksjonsgrensen, men 
denne er oppgitt som svært høy. Ved to av måletidspunktene i sommerhalvåret ble det målt 

nitratkonsentrasjon i klasse I i prøvene fra 2 og 10 meter, mens dypvannsprøven (150 meter) hadde 
konsentrasjon i klasse V (dvs. dårlig tilstand). 
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3.2 Forurenset vann i driftsperioden – rensing og utslipp 

3.2.1 Utgangspunkt – dagens utslippskilder 

3.2.1.1 Vann fra avfall i Deponi 1,2,3 og i gruvene 

Pr. i dag er vann fra forskjellige områder drenert inn til gruvesystemet. Figuren som følger viser de 

forskjellige delområdene. 

Figur 3-6 - Delområder som drenerer overflatevann inn i gruvesystemet 

I tabellen som følger er det vist data for de forskjellige delområdene. 

Tabell 3-1  Størrelse på nedbørsfelt i delområdene 

Nedbørsfeltene A, B og E dreneres direkte ned i gruvesystemet gjennom de underliggende 

rasområdene, mens nedbørsfeltene C og D samles opp i en fangdam på kote +101 nedstrøms 
nedbørsfelt C (C og D utgjør område for Deponi 2). Nedbøren fra felt C og D (Bergmesterområdet) 

føres fra omtalte fangdam og via et rørsystem i dagen til gruvesystemet via sjakt nr 4. Gjennom sjakt 
nr 4 ledes vannet ned til kote – 220 og derfra inn i gruvesystemet gjennom D og K-Malmen og videre 
til målepunktet på kote +4 og til slutt til dypvannsutslipp herfra. 

En har sammenlignet årlig målt vannmengde over punktet med årsnedbøren i området og finner da en 

svært nær korrelasjon mellom den totale teoretisk avrenningen fra de fem nedbørsområdene og det 
totale volumet som drenerer over målepunktet.  
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Følgende totale vannstrømmer fra gruvesystemet er målt over målepunktet på kote + 4: 

2014: 83.000 m3 2015: 90.000 m3 2016: 118.000 m3  

Dette vannet har et innhold av forskjellige forurensninger som er beskrevet i et senere punkt. 

3.2.1.2 Vann fra møllestøv i Deponi 2 

Det ligger ca. 30 000 tonn møllestøv i Deponi 2. Møllestøvet er i dag fylt i bunn av dalen, så vann som 

renner fra den øvre del av område (delområde D og øvre del av C) må passere gjennom og under 
dette. 

Figur 3-7 - Møllestøv plassert i to deponier midt i og i siden av dalen 

Utlekkingstester som er utført på møllestøvet viser at dette for alle parametere unntatt ristetest for 

antimon og fluorid ligger under krav til masser som kan gå til deponi for inerte masser. For 
kolonnetesten (som er mer lik en reell deponisituasjon) er ingen verdier over krav til inert deponi. 
Prøver som tidligere er tatt av vann som kommer ut av møllestøvet viser forhøyede verdier av bl.a. 

kobber og sink, men vannmengdene er beskjedne. Vannet som renner fra møllestøvet i bunnen av 
Deponi 2 samles i sjakter og Bremsebanetunnelen og føres til Fangdammen og derfra til 

gruvesystemet og sjøutslipp.  

3.2.2 Utslippskilder fra planlagte aktiviteter 

3.2.2.1 Vann fra tilført framtidig ordinært avfall i Deponi 2 og 4 og 5. 

Disse deponiene vil ha tilnærmet dobbel bunntetting med et 0,5 m drenslag med pukk oppå. Det aller 

meste av vannet som kommer inn på deponiene som nedbør samles derfor opp kontrollert i 
sigevannssystemet. 

Et Deponi 2 (og framtidig Deponi 4 og 5) er planlagt å ta imot ordinært avfall som kan klassifiseres 

med koder i hht. NS 9431. Dette inkluderer bl.a.: 

 Middels og lett forurensede masser fra bygg- og anleggsvirksomhet 
 Middels og lett forurensede gravemasser i urbane og industrielle områder   
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 Sedimenter fra mudringsoperasjoner 
 Bunnaske fra avfallsforbrenningsanlegg etter utsortering av metaller 
 Gateoppsop, ristgods, silgods og sandfang- og aktiv kullavfall fra avløpsrenseanlegg  

Det vil ikke være tillatt å deponere: 

 biologisk nedbrytbart avfall, med unntak av avfall hvor totalt organisk karbon (TOC) ikke 
overstiger 10 % eller hvor glødetapet ikke overstiger 20 %. 

 Farlig avfall – avfallstyper merket med * i den Europeiske avfallslisten (EAL-listen) 
 Avfall med innhold som overskrider grenseverdiene i avfallsforskriftens kapitel 11, vedlegg II. 
 Smittefarlig avfall 
 Radioaktivt avfall 

Denne nye typen deponier (etter 2009) gir en helt annen sammensetning av sigevann enn de tidligere 
kommunale deponiene for ordinært avfall. Innholdet av organisk materiale er langt lavere. Foreløpig er 
det vanskelig å angi eksakt hvilke typer forurensing som vil forekomme, så renseprosessene må være 
fleksible og robuste. 

3.2.2.2 Vann fra prosessanlegg for uorganisk farlig avfall ved bruk av basisprosessen 

Prosesseringsanleggene som er beskrevet i kapittel 2 vil ha utslipp av vann til sjø etter renseanlegg, 
med mengder som er noe avhengig av valg av råvarer og marked for gjenvunne materialer. 

Behandlingsanlegget skal i basisprosessen benyttes til å nøytralisere syre. Dette skjer ved både 

tilsetting av annen syre/base og innblanding av alkalisk materiale som kalkslurry og askeslurry, i tillegg 
til annet materiale som skal behandles.  

Nøytraliseringsprosessen av syre vil foregå i flere trinn før det endelig produktet er en gipsslurry. Denne 

vil kunne kreve avvanning før sluttdisponering. Dette vannet inneholder betydelige mengder salt, noe 
metaller, nitrogen og små mengder tungmetaller og organiske miljøgifter. Vannet gjenbrukes som 

prosessvann, og overskuddsvann skal renses før det slippes ut til dypvannsutslipp i sjø. 

Ved basisprosessen, nøytralisering av flygeaske med brukt svovelsyre, vil det dannes reaksjonsvann 
fra nøytraliseringsprosessen i tillegg til at innkommende syre inneholder ca 70% vann. Noe vann 
fordamper i reaksjonen og en del vann vil følge gipskakene inn i fjellhallene. Restvannet inneholder 

betydelige mengder salt, noe metaller, nitrogen og små mengder tungmetaller og organiske miljøgifter. 
Vannet gjenbrukes som prosessvann, og overskuddsvann renses før det slippes ut til dypvannsutslipp 

i sjø.  

Med en prosess som i stor grad tilsvarer dagens prosess i Norge, er det forventet at en mengde på ca. 
140 000 m3 overskuddsvann pr. år må renses og deretter slippes ut til sjø.  

3.2.2.3 Vann fra prosessanlegg for uorganisk farlig avfall ved bruk av Halosep-prosess 

Ved bruk av den samme syren som i basisprosessen i Stenas Halosep-prosess, vil vannmengden 

til sjøutslipp omtrent halveres på årsbasis i volum da saltvannet i vinterhalvåret går til gjenvinning.

I alternativet uten tilgang på brukt svovelsyre vil man benytte brukt scrubbervæske fra 
forbrenningsanlegg eller virgin saltsyre som nøytraliseringsvæske i Halosep prosessen. Mens 
svovelsyre øker deponivolum ved at atomer fra syren inngår i gipsen som dannes, vil 

saltsyremolekylene ende som salt i prosessvannet og man får en renere, mer gjenvinnbar restmasse 
til deponi og høyere konsentrasjon av salt i vannet. 

Ved bruk av industriell saltsyrekvalitet (37 – 50%) vil mengde tilført vann per tonn flygeaske være 

lavere enn vann tilført med tilgjengelig svovelsyre. Fuktigheten i deponert masse vil være tilnærmet lik, 
den er avhengig av kvaliteten på filterpressen, slik at redusert mengde vann inn gir tilsvarende 



Oppdragsnr.: 5168063   Dokumentnr.: 2   Versjon: E02
Konsekvensutredning   |  Reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand

Konsekvensutredning – Temarapport - Miljøpåvirkning 2018-02-09  |  Side 45 av 73

reduksjon i vann ut. Også her vil man miste noen prosent av vannet som avdamping i 
reaksjonstankene, siden nøytraliseringsprosessene er moderat eksoterme.  

Får man tilgang til scubbervæske, vil mengden tilført vann være vesentlig større enn for 
svovelsyrealternativet. Årsaken er todelt, for det første er det 5-7% reaktivt materiale mot 20%. 
Svovelsyren har også 2 H+ molekyler mot saltsyrens ene. Totalmengden vann produsert blir høyere 

enn basisløsningen, men også her vil ca. halvdelen bli materialgjenvunnet og ikke sluppet i sjøen, og 
dermed blir belastningen på fjorden redusert i forhold til basisprosessen. 

3.2.2.4 Lekkasje- og drensvann fra fjellhaller med deponert farlig avfall 

Etter at avfall er lagt inn i fjellhallene vil det komme vann ut av disse fra 2 kilder: 

1. Vann som lekker inn til hallene fra fjellet rundt. I rapport om hydrogeologi (Norconsult 

2017) anslås ut fra borehullslogginger og grunnvannsmodellering at det lekker inn i 
snitt ca. 1,4 l/s pr. fjellhall med ca. 50 000 m2 overfalte. Dette utgjør ca. 44 000 m3/år. 

Hvis en antar at hallene etter hvert blir stengt og forseglet når de er fulle, er det antatt 
at det til enhver tid må tas hånd om vann fra to fjellhaller, dvs. ca. 90 000m3/år. Dette 

er usikre tall som er vurdert som konservativ «worst case». Hvis en ser på registrert 
tørrværsavrenning fra eksisterende gruvesystem er denne langt lavere regnet i 
lekkasje pr. m2 fjell. Selv om forholdene her er annerledes sier det likevel noe om at 

lekkasjemengden fra fjellhallene kan bli mindre.  
2. Vann som presses ut av deponert avfall i fjellhallene i de første årene etter 

deponering. Mengden av dette vannet er foreløpig usikker, men anslås å være 
vesentlig mindre enn lekkasjemengden. Med et deponivolum på 350.000 m3 vil det 
totalt være ca 70.000 tonn med vann i massene og eventuell utlekking antas være på 

noen få prosent og mesteparten vil komme før hallen avstenges. Dette vannet er 
forurenset og vil bli blandet opp med lekkasjevann. 

Denne vannmengden vil bli samlet opp kontrollert på toppen av det deponerte avfallet og pumpet ut 

via adkomsttunnelene til renseanlegget for prosessvann ved prosessanlegget.  

Det er gjort flere undersøkelser av hvordan grunnvannstrømmene oppfører seg i og rundt fjellrom med 
deponerte masser og vurdert hvordan man effektivt kan overvåke og kontrollere disse 

vannstrømmene. Erfaringene fra andre steder, blant annet fjellhallene i Odda, er at det ved den 
forutsatte innfyllingsmetoden oppstår et sjikt mellom de innfylte massene og fjellveggene. Dette sjiktet 
er ikke tett og er og forblir porøst, i motsetning til massene i hallene for øvrig, som komprimeres av 

vekten på de ovenforliggende massene.  

Etter hvert som oppfyllingen skjer, fylles mye av disse hulrommene med grunnvann. Grunnvannet som 
trenger gjennom fjellhallenes overflater og inn i deponiet, følger normalt minste motstands vei, som er 

de «porøse» sjiktene mellom masser og fjellvegger. Dermed strømmer mye av grunnvannet som 
trenger inn langs veggene i fjellhallene og ikke gjennom de deponerte massene. Grunnvannet 

kommer derfor i mindre kontakt med massene internt i deponiet.  

Etter den innledende perioden vil lite vann presses ut av avfallet. Etter dette vil fjellhallene suksessivt 
bli forseglet. Grunnvannet vil gå dels utenom og noe gjennom massene og fortsetter deretter gjennom 
fjellet nedstrøms deponiet, mot fjorden.  

3.2.2.5 Forurenset overflatevann fra område med prosessanlegg 

Det er anslått at mye av vannet som renner av området for prosessanlegget og massehåndtering må 
renses, og i prosessvurderingen er det benyttet et anslag på ca. 170 000 m3 pr. år. Dette ansees som 
et maksimumsanslag, da en gjennomtenkt dreneringsløsning må sørge for at minst mulig rent 

overvann går til rensing. I utgangspunktet er dette vann som normalt kun er svakt forurenset. 
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3.2.3 Utslipp av sigevann fra eksisterende deponert avfall i gruvesystemet 

3.2.3.1 Potensielt forurensningsinnhold og mengder 

Vann fra de nedlagte gruvene er utenfor BMRs ansvarsområde men trekkes inn i 

konsekvensutredningen da utslippene både påvirker området og kan påvirkes positivt av de tiltak BMR 
planlegger. De etterfølgende tabellene viser resultatene fra sigevannsovervåking fra 2013 til 2016, og 
er rapportert i egne rapporter (Bioforsk 2015 og NIBIO, 2016). Det er viktig å merke seg at tallene fra 

2013 er for utslipp fra gruvesystemet og Real Alloy samlet, mens tallene for 2014-2016 er for utslipp 
fra gruvesystemet alene. 

Det er påpekt i rapporteringen for 2016 (NIBIO 2016) at den reelle sigevannsmengden fra området 

sannsynligvis har vært større, pga. uttak av vann for bruk ved Real Alloy. 

Tabell 3-2  Utslipp i 2013 (merket rosa) og 2014 (merket grått) – 83 400 m3 utslipp i 2014 
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Tabell 3-3  Utslipp i 2015 og 2016 – 90 000 m3 utslipp i 2015 og 118 000 m3 utslipp i 2016 (gjennomsnittlig 
konsentrasjon og total utslippsmengde for hvert år) 

Det er en del forhold som kan observeres: 

 Utslipp av kobber har falt etter 2013 – ned fra 2,2 kg i 2013 til mellom 0,1 og 0,15 kg/år i 2014-

2016. Det meste av kobberutslippet kommer fra Real Alloy sin virksomhet, ikke fra gruvene.  

 For de fleste andre forurensningene har utslippet falt til mellom 10% og 30% av utslippet i 
2013. Dette tyder på at gruvene ikke har vært hovedkilden til utslipp av disse forbindelsene. 

 Utslippet fra gruvene har vært relativt likt de siste tre årene for de aller fleste 
forurensningskomponentene.  

 Det synes å være en sammenheng med årlig vannmengde og forurensningsutslipp for mange 
forurensingskomponenter de siste tre årene. 

3.2.3.2 Planlagte tiltak mot utslipp fra eksisterende gruver 

Det er forutsatt følgende tiltak: 

 Tildekking av Deponi 1 (under utførelse – i 0-alternativet)  

 Tildekking av Deponi 3 med inerte masser 

 Gjenfylling med stein fra fjellhallene og tildekking av nedraste gruvesjakter ved fylkesveg 666. 

 Samlet sett vil dermed sigevann som har passert gjennom deponert avfall i gruvesystemet og 
blitt forurenset, bli kraftig redusert. 

 Etablering av membran over møllestøv, tetting av fjell under møllestøv og oppsamling av vann 
fra møllestøv. Dette vannet overvåkes og føres til renseanlegg tilknyttet Deponi 2 hvis 
uakseptable forurensningsverdier registreres.  
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 Etablering av Deponi 2, med kontrollert oppsamling av vann fra dette området. Sigevann som 
har passert gjennom deponert avfall vil bli ledet til renseanlegg som skal ta ut 80-90% av 

forurensningene. Renset vann ledes direkte ned til samlet dypvannsutslipp. 

Tildekkingstiltakene vil ha som primærmål å lede overflatevann utenom gruvesystemet, og vil også 
fylle igjen skjemmende naturinngrep som i tillegg utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko pga. bratte sider. 
Samlet vil tiltakene redusere dagens vannmengde til utslipp på mellom 80 og 120 000 m3/år med opp 

mot 80-90%. 

3.2.3.3 Utslipp etter tiltak og rensning 

Når det meste av vannet som går gjennom gruvesystemet fjernes, vil også forurensningsmengden gå 
ned, selv om den ikke nødvendigvis følger reduksjonen i vannmengde proporsjonalt. Det er likevel 

realistisk å forvente reduksjoner i størrelsesorden opp mot 80%. I tillegg vil en få en gradvis nedgang i 
forurensingsmengden pga. utvasking og/eller stabilisering. 

3.2.4 Utslipp av sigevann fra Deponi 2 (og 4 og 5) 

3.2.4.1 Potensielt forurensningsinnhold og mengder 

Den nye typen deponier (etter 2009) gir en helt annen sammensetning av sigevann enn de tidligere 
kommunale deponiene. Innholdet av organisk materiale er langt lavere, så biologiske renseprosesser 

er lite aktuelle. Mye av forurensningene er knyttet til partikler, så det er viktig å få felt ut maksimalt av 
disse. 

Siden en ikke har full oversikt over fordelingen mellom avfallstyper som skal tas inn og hvordan 

utlekkingsegenskapene er for hver batch som tas inn, er det ikke mulig å gjøre detaljerte beregninger 
av hva som kommer ut av deponiet på dette tidspunktet. Av typiske parametere vil være forskjellige 
tungmetaller og en del organiske miljøgifter som PAH og BTEX. Ut fra kravet til hva som kan mottas 

må det likevel forutsettes at konsentrasjonene ikke er høye. Innholdet av stoffer som natrium, 
ammonium, fluorid, klorid og sulfat vil være lavt. 

Det er et nedbørsfelt på ca. 65 000 m2 som drenerer ut av Deponi 2. Det er målt ca. 100 000 m3/år i 

snitt fra et totalt nedbørsfelt på 166 000 m2. Ut fra dette vil det komme ca. 40 000 m3/år sigevann fra 
Deponi 2. 

3.2.4.2 Forutsatt rensning 

Med utgangspunkt i sannsynlig forurensingsinnhold fra Deponi 2 er det vurdert forskjellige 

rensemetoder og -kombinasjoner som: 

 Sedimentering/filtrering 

 Kjemisk felling 

 Oksidasjon 

 Biologisk rensing (aktivslam, biofilm) 

 Membranseparasjon (RO) 

 Adsorpsjon (aktivkull) 

 Ionebytting 

 Luftet lagune 

 Biodammer med og uten vegetasjon 

 Jordrenseanlegg 

 Våtmarksfiltere 
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Ut fra vurderingen er det forutsatt å legge til grunn følgende prosess: 

1 Innledende tilsetting av kjemikalier som øker flokkulering av partikler 
2 Etablering av trappeløsning med vannfall, hvor kjemikaliene blandes inn og det skjer en 

luftingsprosess 
3 Innføring i sedimenteringsdam, hvor det skjer flokkulering i første del (med delevegger) og 

rolig strømming for sedimentering/felling i siste del 
4 Overløpsanordning i nedkant av bassenget, som fører større overflateavrenning mer direkte til 

fangdammen.  
5 Etterpolering i sandfilter før avsluttende kullfilter 
6 Påslipp til fangdammen nedenfor og derfra overføring til overvåkingspunkt ved sjøen og felles 

dypvannsutslipp på 30 m. 

Anlegget er dimensjonert for å gi mellom 80 og 90 % utfelling av partikler, siden forurensningene i stor 

grad felles ut sammen med partiklene. Resterende oppløste forurensningene blir bundet til aktiv-
kullfilter i siste trinn. 

3.2.4.3 Utslipp etter rensning 

Siden forurensingsinnholdet i utgangspunktet er lavt, og det legges opp til rensning av 80 til 90 % av 

forurensningen, vil det resterende utslippet være beskjedent og er forventet betydelig lavere enn fra 
gruvesystemet og fra prosessanlegget. Det er ikke mulig å anslå utslippsmengder på dette 

tidspunktet, men de vil ligge innenfor grenseverdier som angis som akseptable i en utslippstillatelse 
fra Miljødirektoratet. 

3.2.5 Utslipp til vann fra prosessanlegg for uorganisk farlig avfall med basisprosess 

3.2.5.1 Potensielt forurensningsinnhold og mengder ved basisprosess 

Med utgangspunkt i basisprosessen og mengdene som generes i dagens nasjonale anlegg, er det 
anslått at forurensingsinnholdet vil være relativt betydelig før rensning. Man har ikke hatt tilgjengelig 

detaljerte data for overskuddsvann fra prosessanlegget før rensing. 

Det er anslått at det samlet fra prosessene knyttet til behandling og deponering av uorganisk farlig 
avfall vil gi en total mengde til behandling på mellom 200 000 og 300 000 m3/år. 

For et eksisterende anlegg i Norge er det gitt følgende grenser fra miljøvernmyndighetene, og en antar 

dette vil være representativt for basisprosessen Sweco har designet for BMR: 
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Tabell 3-4  Miljødirektoratets utslippskrav for anlegget i Norge (tillatt mengde er i kg/år)

3.2.5.2 Forutsatt rensning 

Basisprosessen er av Sweco designet med et klassisk renseanlegg for industriell vannrensing. 

Renseanlegget er tenkt gjennomført ved eventuell pH-justering, tilsetting av fellingskjemikalier, 
sedimenteringsbasseng og deretter en to-trinns løsning med kull- og sandfiltrering før avgang til sjø. 

En skisse av anlegget er vist i etterfølgende figur. 

Figur 3-8 - Renseprosess for prosessvann ved basisprosessen 

3.2.5.3 Utslipp etter rensning - basisprosess 

Som et eksempel på aktuelle utslipp fra en basisprosess med bruk av syre er det i tabellen som følger 

vist aktuelle utslipp fra og utslippskrav fra Miljødirektoratet for en tilsvarende aktivitet og nasjonalt 
mottak i Norge. 
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Tabell 3-5  Utslipp og krav fra referanseanlegget i Norge (www.miljostatus.no)

Som det framgår har en holdt seg langt under utslippsgrensene i utslippstillatelsen. Saltinnholdet i 
utslippet er relativt høyt, noe høyere enn sjøvann. 

Mengdene som vist fra referanseanlegg i Norge er som tidligere nevnt å anse som en worst case, 
siden alternative prosesseringsmetodene som vurderes som mer aktuelle vil gi betydelig lavere 
restvannmengder og forurensningsutslipp. 

3.2.6 Utslipp til vann fra prosessanlegg for uorganisk farlig avfall med Halosep-
prosess 

3.2.6.1 Forurensningsinnhold og rensning 

Ved bruk av en mer moderne behandlingsprosess for avfallet, slik som Halosep, vil prosessvannet ha 

et høyere innhold av salt og tungmetaller, da disse fjernes fra massene som skal deponeres (se 
kapittel 2.3.2 for detaljer). Vannet som er tatt ut av vakuum-båndet og filterpressen vil behandles med 

NaOH, og forurensingene felles ut til en tungmetallkake som også vil inneholde noe partikler fra 
masse som har sluppet igjennom filterpressene. Detaljene i videre rensing av vannet er ikke klarlagt 
på det nåværende tidspunkt, men filtrering med OiWs filtermedium synes være en sannsynlig prosess. 

Den aktive massen deres fungerer på samme måte som aktivt kull, men har en vesentlig større aktiv 
overflate per liter masse. Brukt filtermasse vil regenereres og gjenbrukes inntil de mister effekt og 
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deponeres i fjellhallene. Den rensede saltlaken selges så til veisalting og eventuelle annen bruk, inkl 
tørking og saltgjenvinning eksternt. 

Som indikasjon på renheten av vannet, gjengis analyseresultat av salt uttørket fra flygeaske fra 
Vestforbrænding i København i etterfølgende tabell. Denne er sammenlignet med CEN spesifikasjon 
på salt til deicing formål. DM er forkortelse for tørrstoff. Resultatene her vil variere med hvilket 

forbrenningsanlegg asken kommer fra. Her er det benyttet brukt scrubbervæske som syre. 

Tabell 3-6  Eksempel – forurensningsinnhold i salt fra flyveaske sammenlignet med krav til salt til «de-icing». 

3.2.6.2 Utslipp etter rensning 

Ved bruk av den samme syren som i basisprosessen i Stenas Halosep-prosess, vil utslippene til sjø 
omtrent halveres på årsbasis i volum, og for disse volumene vil mer enn 60% av tungmetallene som 

slippes ut i dag fjernes og gjenvinnes. 

Dette medfører at det vil bli sluppet ut i størrelsesorden 70 000 m/år. Mengdene i tabell 3-5 vil også bli 
betydelig redusert; med rundt 60% er nevnt for tungmetaller. Dette vil bli endelig tallfestet i 

søknadsarbeidet knyttet til utslippstillatelsen. 

Tabell 3-7 Utslipp til sjø etter rensing med forskjellige behandlingsprosesser 

Utslippsmengder Basisprosess 
Halosep med 
svovelsyre 

Halosep m 
saltsyre 

Volum vann m3         140 000           70 000              35 000 

Suspendert stoff kg 

Salter tonn            50 000             30 000                 30 000 

Nitrogen tonn 40 25 25

Fluor tonn 

Kobber kg 3 2 2

Bly kg 1 1 1

Kadmium kg 3 1 1
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3.2.7 Utslipp av sigevann fra fjellhaller med deponi for farlig avfall 

3.2.7.1 Potensielt forurensningsinnhold og mengder 

Siden mye av dette vannet er innlekket grunnvann, vil forurensingskonsentrasjonene være relativt 

lave. En må regne med noe innhold av tungmetaller, nitrogen og salter, samt noe organiske 
miljøgifter. Som beskrevet i et tidligere avsnitt er det sannsynlig at mye av grunnvannet strømmer 
rundt avfallet og ikke gjennom det.  

Reell vannmengde grunnvann som må pumpes ut anslås til et sted mellom 12 000 og 44 000 m3/år 
pr. aktiv fjellhall. Denne vannmengden er i utgangspunktet lett forurenset.  

Vann som presses ut av deponert avfall i fjellhallene har et visst innhold av tungmetaller og har relativt 
høy pH. Disse vannmengdene vil sannsynligvis være vesentlig mindre enn mengde grunnvanns-

lekkasjevann. Ved bruk av Halosep metoden vil innhold av salt og tungmetaller i deponert masse 
være vesentlig lavere enn for basisanlegget, med dertil hørende lavere konsentrasjoner i vann som 

passerer massene. 

3.2.7.2 Forutsatt rensning 

Dette vannet pumpes ut til felles renseanlegg med prosessvann, som er beskrevet i forutgående 
punkt. 

3.2.7.3 Utslipp etter rensning 

Dette utslippet inngår i tallene i foregående beskrivelse av samlede utslipp. Anslag for dette må inngå i 
arbeidet med en utslippstillatelse, som må baseres på en endelig valgt prosess. 

3.3 Utslipp til vann etter avslutning 

3.3.1 Utgangspunkt – driftstid 

Det er tre viktige utslippskilder som vil være aktive i mange år: 

1. Prosessanlegget for stabilisering av uorganisk farlig avfall 
2. Fjellhallene for deponering av uorganisk farlig avfall 

3. I rekkefølge: Deponi 2, 4 og 5 for deponering av ordinært avfall 

Det er beregnet et volum under havnivå i fjellhallene som gir en mottakskapasitet totalt på ca. 20 mill. 
tonn avfallsmasser for lokaliteten. Det vil dermed kunne være en drifts-/levetid for lokaliteten på 

mellom 40 og 90 år, avhengig av hvilke mengder som tilføres og hvilken behandlingsprosess som 
velges. Dette vil da også være levetiden på prosessanlegget, selv om dette vil medføre opprustninger 
undervegs. 

Deponiene 2, 4 og 5 vil også ha en lang levetid, som også er sterkt avhengig av hvilke mengder som 
tilføres pr. år. Det kan være snakk om en driftstid som er minst like lang som for anleggene for 
uorganisk farlig avfall. 
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3.3.2 Restutslipp fra prosessanlegg 

Når den siste fjellhallen er fylt opp, vil utslippet fra prosessanlegget stort sett opphøre ganske 

umiddelbart sammen med stopp av prosessen. 

3.3.3 Restutslipp fra fjellhallene 

Etter avsluttet deponi vil man stoppe pumpingen av vann ut av hallene og la deponimassene mettes 
med vann. Fjellhallene forutsettes plugget etter endt deponering gjennom betongplugger og evt. 

fjellinjisering, som hindrer drenering av grunnvann ut, og anlegget fylles med grunnvann. 
Grunnvannsnivået kommer dermed på sikt tilbake til opprinnelig nivå.  

Det er en mulighet for dypere grunnvannsstrømning gjennom deponimassene etter avsluttet deponi, 
som kan transportere forurensning fra deponiet og ut til resipient. Utlekking av forurensning fra 

deponiet etter avsluttet deponi vil være styrt av konsentrasjonen i vannfasen, arealet og den 
hydrauliske ledningsevne i sprekkesystemet, i tillegg til gradienten. Det er viktig å presisere at dette vil 

være en ekstremt langsom prosess. Dypere regional grunnvannsstrøm har en vesentlig lavere 
hastighet enn lokal strømning i øvre lag av akviferen. For Raudsand vil den geologiske barrieren være 

tykk, den hydrauliske ledningsevnen i fjellet og sprekkene vil være lav og gradienten vil være liten selv 
etter avsluttet deponi. Det er anslått at grunnvann vil bruke min. 60 år fra den nærmeste fjellhallen til 
sjøen. Forurensninger vil i stor grad avsettes på vegen i sprekkesonene, så lite vil nå sjøen av det 

som måtte komme ut av fjellhallene. 

Dersom man har fått tettet fjellet omkring deponiet, vil grunnvannet finne mer permeable soner å 
strømme i forbi de deponerte massene. I tillegg er det beskrevet hvordan mer permeable sjikt mellom 

deponimassene og fjellet rundt kan føre til slik omledning. Dette vil kunne redusere eventuell 
grunnvannsstrømning gjennom selve deponiet betydelig.  

Det forutsettes satt ned observasjonsbrønner i fjellet mellom fjellhallene og sjøen for å overvåke 

grunnvannet her. 

Dette vil være et utslipp som skjer diffust via sprekkesoner under sjøbunnen, men størrelsen på 
restutslippet vil være svært beskjeden og sannsynligvis nesten ikke eller ikke målbar i resipienten. 

3.3.4 Restutslipp fra Deponi 2, 4 og 5 

Utslippene fra deponiene vil gå drastisk ned når de er ferdige og overdekket med tette masser med 
vekstlag på toppen. Det aller meste av nedbøren vil da renne av som rent overvann. Kun beskjedne 

mengder vil komme ut av avfallet etter tildekning. Dette vannet vil fortsatt bli renset i 
etterdriftsperioden til forurensningsnivået kommer ned på et akseptabelt nivå som er avklares med 

miljømyndighetene.  

Deponiene vil bli drevet i etapper, hvor en etappe avsluttes og tildekkes før neste etappe starter opp. 
Deponi 2 planlegges med 2 etapper. Det vil dermed kun være et mindre område som til enhver tid er 
åpent. 

Samlet sett vil det dermed være beskjedne mengder som slipper ut etter rensning fra deponiene, og 

enda mindre mengder når alle deponiene er avsluttet og tildekket. 
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3.4 Påvirkning av fjorden 

3.4.1 Spredningsberegninger 

Spredningsberegningene som er utført er presentert i vedlegg 1. Disse er basert på et samlet utslipp 
fra eksisterende og planlagte anlegg på Raudsand. 

3.4.2 Aktuelle utslippspunkt 

Det er gjennomført en spredningsanalyse for et utslipp fra eksisterende og planlagte anlegg på 
Raudsand. Det er her testet forskjellige rørdiametere og utslippsdyp. Hovedkonklusjonen er at det bør 

etableres et dypvannsutslipp på 30 m dyp, med 300 mm utslippsledning. Dette gir en god og 
kontrollert spredning og en god uttynning nedstrøms utslippet. Primær spredningsretning er 
nordover/utover i fjorden, og utslippet holder seg relativt samlet på utslippsdypet. 

Selve plasseringen langs området ved sjøen vil være mindre kritisk i forhold til spredning og 
fortynning, siden bunnterrenget etter en planlagt utfylling følger relativt jevnt den overordnede 
kystlinjen. Forsenkningen i bunn som i dag går inn mot planområdet vil bli jevnet ut. Dette er vist på 

etterfølgende figurer sammen med mulig omtrentlig plassering av utslippsledning. 

Figur 3-9 - Bunnterreng og utslippspunkt. (blå linje – antydet utjevnet bunn etter utfylling, rød pil – utslippsledning) 
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Figur 3-10 - 3D-modell av fylling, utsprengt areal og sjøbunn. (Kilde: Multiconsult notat 617153-RIG-NOT-001, 
datert 20. mars 2017).

3.5 Resipientforhold knyttet til vannforskrift  

3.5.1 Tilstand i vannforekomsten 

Utslipp fra Raudsand går til vannforekomsten «Tingvollfjorden ved Raudsand» (ID: EU-
ID:NO0303010902-6-C), som ligger mellom «Sunndals-fjorden» og «Tingvollfjorden ved Angvik». 

Vannforekomsten er en ferskvannspåvirket beskyttet fjord med delvis lagdeling og svak 
strømhastighet (Kilde: Vann nett). Forekomsten er beskyttet for bølgeeksponering og har lang 

oppholdstid for bunnvann. 

Den økologiske tilstanden i vannforekomsten er oppgitt å være dårlig og den kjemiske tilstanden er 
«oppnår ikke god». Klassifiseringen er basert på resipientundersøkelser av NIVA (2003 og 2013). 
Sedimentene utenfor Raudsand er forurenset.  

På bakgrunn av sedimentundersøkelsen i 2013 beregnet NIVA at et område tilsvarende ca. 30 km2

(dvs. hele undersøkelsesområdet) var sterkt til meget sterkt forurenset av kobber og markert til sterkt 
forurenset av nikkel. Et lokalt område nær utslippet på ca. 0,3 km2 har konsentrasjoner av PCB som 

tilsvarer markert til sterkt forurenset. Resultatene viste at et lokalt areal på minimum 0,1-0,2 km2 nær 
utslippet var markert til sterkt forurenset av bly og sink.  

Sunndalsfjorden er et prioritert område i arbeidet med opprydding i forurensede sedimenter (Kilde: 

Miljødirektoratets faktaside). I de indre delene av Sunndalsfjorden er PAH-forurensningen den største 
miljøutfordringen. Elven Driva leder med seg rene partikler som over tid vil antas å føre til naturlig 
tildekking av de PAH-forurensede områdene. Hydro har et eget overvåkingsprogram i Sunndalsfjorden 

som overvåker denne naturlige tildekkingen. I forbindelse med dette programmet er det også gjort 
undersøkelser i fjorden lenger ut; hvor det er gjort analyser av PAH i passive prøvetakere og i 

blåskjellprøver (prøvetakingen er koordinert gjennom overvåkingen i CEMP-programmet) (NIVA, 
2010). Stasjonene Honnhammer og Fjøseid ligger nærmest gruveområdet ved Raudsand (på østsiden 

av fjorden). Målt konsentrasjon av PAH-16 i blåskjell fra disse stasjonene var i tilstandsklasse I 
(tilsvarer bakgrunnskonsentrasjon). Enkeltparameteren benzo(a)pyren ble målt i tilstandsklasse II 
(tilsvarer god tilstand) i prøven fra Honnhammer og i tilstandsklasse I i prøven fra Fjøseid- stasjonen. 

Fra målinger av PAH i passive prøvetakere ble det beregnet konsentrasjoner i vannmassene for disse 
to stasjonene (Fjøseid: 4,8 ng/L og Honnhammer: 8,4 ng/L). 
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Vannforekomstens verdi er vurdert i henhold til kriterier i tabell 6-13 (kriterier for vurdering av verdi av 
naturmangfold) i Vegvesenets Håndbok V712; Konsekvensanalyser. Vannforekomsten er oppgitt å ha 

dårlig økologisk tilstand og vurderes i hht. V712 derfor å ha liten verdi. 

I oktober 2017 ble det tatt vannprøver av sjøvann utenfor Raudsand på 5m, 15m, 35m, 110m og 145m 
dyp. Resultatene er vist i vedlegg 2. Disse viser at sjøvannet stort sett ligger innenfor tilstandsklasse I 

og II (for kystvann) for tungmetaller og miljøgifter. Det er noe for høye deteksjonsgrenser for noen av 
parameterne til å angis eksakt tilstandsklassen, her er det f.eks. antatt at zink ligger i klasse II når målt 

innhold er ‹ 4 µg/l og grense for klasse II er 3,4 µg/l. For arsen og tot-nitrogen ligger prøvene i klasse 
III, men dette slippes ut i mindre mengde og konsentrasjon fra Raudsand i dag og skyldes mest 
sannsynlig andre kilder rundt fjorden.  

Dette er en enkelt analyseserie på ett tidspunkt, og dette må følges opp med flere serier over en 
tidsperiode på ca. et år for å trekke fullverdige konklusjoner. En foreløpig konklusjon er likevel at 
sjøvannet utenfor Raudsand har en viss forurensning i dag, men ikke på et slikt nivå at det gir kroniske 

effekter på miljøet. 

3.5.2 Målsetting og krav 

Det har vært et krav fra miljømyndighetene at den økologiske og kjemiske tilstanden i 
vannforekomsten ikke skal bli dårligere, men primært bli forbedret. 

3.5.3 Forventet situasjon  

I vurderingen av forventet situasjon er det fokusert på utslipp fra prosessanlegg for farlig avfall. Det er viktig å 
påpeke at andre utslipp til samme punkt vil ha innvirkning på effekten i resipient, men med mindre bidrag fra 
deponiene og gruvesystemet. Bakgrunnskonsentrasjoner vil også ha innvirkning på fortynningen av utslippet i 
resipient. Informasjon om dagens konsentrasjoner av aktuelle utslippsparametere i vann i resipienten er som 
nevnt foran begrenset til en enkel måleserie. Informasjon fra  

Tabell 3-5 og 3-4 er benyttet for å gjøre vurderinger av påvirkning i resipient. 

Det må igjen presiseres at mengdene av utslipp her representerer «worst case», siden de andre 
prosesseringsmetodene som vurderes vil gi betydelig lavere restvannmengder og -utslipp. 

3.5.3.1 Vannkvalitet - fortynningsbehov 

Miljøkvalitetsstandarder 

For de prioriterte stoffene i Vanndirektivet er det egne miljøkvalitetsstandarder for enkelte av stoffene i 
kystvann (M-608). AA-EQS er grensen for årlig gjennomsnitt og MAC-EQS er grensen for maksimalt 

målte konsentrasjon som ikke kan overskrides dersom vannforekomsten skal oppnå god kjemisk 
tilstand.  

Tilstandsklasser for miljøgifter i kystvann 

Miljødirektoratet har fastsatt klassegrenser i vann og sediment for prioriterte miljøgifter og 

vannregionspesifikke miljøgifter (M-608). Øvre grense for tilstandsklasse II tilsvarer AA-EQS, som er 
grenseverdien for kroniske effekter ved langtidseksponering, og øvre grense for klasse III tilsvarer 
MAC-EQS, som er grenseverdien for akutt toksiske effekter ved korttidseksponering. Det er ikke 

tilstandsklasser for alle parameterne som kan forventes i utslippet. 
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Et overslag på fortynningsbehov kan som et første overslag beregnes ved å sammenligne 
konsentrasjonen i utslippet med tilstandsklassegrensene for forbindelsen (Fortynningsbehov = 

konsentrasjon i utslippet / tilstandsklassegrense). 

Tabellen som følger viser oversikt over fortynningsbehov for å nå grensen for tilstandsklasse II (tilsvarer AA-EQS 
der dette finnes) og III (tilsvarer MAC_EQS der dette finnes). Rapporterte utslippsmengder fra referanseanlegg i 
Norge fra  

Tabell 3-5 er benyttet, og konsentrasjonen i utslippet er beregnet ved å benytte en vannmengde på 
140 000 m3 per år (forventet vannmengde fra selve prosessanlegget ved basisprosess). For nitrogen 

er det beregnet fortynningsbehov for å oppnå tilstandsklasser fra 02:2013 (total nitrogen, 
sommersituasjon; som er den strengeste av de to årstidene). Det er ikke beregnet fortynningsbehov 

for PFOS, da det ikke er rapporterte mengder av forbindelsen (tabell 3-5) Det er heller ikke beregnet 
fortynningsbehov for parametere uten grenseverdi. 

Tabell 3-8   Beregnet fortynningsbehov for å oppnå grenseverdi for tilstandsklasse II og III for forventede 
konsentrasjoner fra prosessanlegg for farlig avfall (M-608). 

Forbindelse Utslipp (kg) 

Gjennomsnittlig 
konsentrasjon i 
ug/l 

Grenseverdi 
(AA-EQS 
II/III) 
kronisk i 
ug/l 

Grenseverdi 
(MAC- EQS 
III/IV) akutt 
i ug/l 

Forhold 
grenseverdi 
for kronisk 
effekt 

Forhold 
grenseverdi 
for akutt 
effekt 

As 2 14 0,6 8,5 24 1,7

Pb 2 14 1,3 14 11 1,0

Cd 3 21 0,2 0,45 107 48

Cu 3 21 2,6 2,6 8 8

Cr 0,7 5 3,4 36 1,5 0,14

Hg 0,02 0,1 0,047 0,07 3 2

Ni 6 43 8,6 34 5,0 1,3

Zn 10 71 3,4 6 21 12

TBT 0,004 0,03 0,002 0,0015 14 19

Tabell 3-9  Beregnet fortynningsbehov for å oppnå grenseverdi for tilstandsklasse II og III for forventede 
konsentrasjoner fra prosessanlegg for farlig avfall. 

Forbindelse Utslipp (kg) 

Gjennomsnittlig 
konsentrasjon 
ug/l 

Grenseverdi 
(II/III) 
moderat 

Grenseverdi 
(III/IV) 
dårlig 

Forhold 
moderat 
tilstand 

Forhold 
dårlig 
tilstand 

N-tot 40000 285714 330 500 866 571

Ut fra disse enkle overslagene er det vist størst fortynningsbehov for å oppnå AA-EQS (tilstandsklasse 
II) for kadmium (107 ganger). For å oppnå fortynning til grenseverdi for moderat og dårlig tilstand 
(sommersituasjon) for total nitrogen er det beregnet et betydelig fortynningsbehov, på hhv 866 og 571 

ganger. Her er det viktig å merke seg at nitrogenmengden fra dette utslippet bare utgjør 2-3% av den 
totale mengden tilført fjorden. 

Beregningene viser likevel at god fortynning oppnås i relativt korte avstander fra utslippspunktet basert 

på spredningsanalysen. Denne viste at en fortynning på 66-170 ganger (avhengig av vannmengde og 
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utslippsbetingelser) kan forventes i en avstand på rundt 100 meter fra utslippet når det gjelder 
tungmetaller og miljøgifter. 

Hvis de supplerende vannundersøkelsene viser samme tendens som de innledende analysene av 
sjøvannet i 2017, vil dette for noen av parameterne gi et noe større fortynningsbehov (antydningsvis 
20-50%), men dette vil ikke endre konklusjonen at utslippet kun vil ha en lokal påvirkning. 

Ut fra dette antas det at påvirkning for den kjemiske tilstanden av utslipp fra prosessanlegg for 

uorganisk farlig avfall vil være hovedsakelig innenfor et område på i størrelsesorden 100 meter, dvs. 
meget lokal. Det forventes derfor ikke at dette utslippet alene vil føre til en generell forverring av 

kjemisk tilstand i vannforekomsten (for forbindelsene det finnes forventede mengder og EQS-verdier 
for).  

Den forventede nitrogenmengden vil føre til et større fortynningsbehov i resipienten enn tungmetallene 

og miljøgiftene for å oppnå moderat tilstand. Siden det ikke er gjort undersøkelser av næringssalter i 
fjorden er det ikke mulig å sannsynliggjøre om dette kan føre til en forverring av tilstanden eller ikke på 
dette tidspunktet. Igjen er det viktig å se dette opp mot at dette nitrogenutslippet utgjør kanskje 2-3% 

av den totale mengden tilført fjorden. Utslipp på dypt vann reduserer risikoen for algeoppblomstring 
ettersom lystilgangen i dypet er begrenset. 

Tidligere undersøkelser av vannsøylen (Resipientanalyse, 2011) viste at tilstanden i dypvannet (150 

m) på det tidspunktet var dårlig mhp. næringssalter. Selv om økt utslipp av totalt nitrogen fra 
anleggene på Raudsand ikke forventes å forverre tilstanden i vannforekomsten, kan det bidra til å 

opprettholde dårlig tilstand i bunnvannet. Det forventes derimot ikke en forverring av tilstanden mhp. 
nitrogen i overflatelagene. 

Igjen må det presiseres at vurderingene og mengdene utslipp her representerer «worst case», siden 
de andre prosesseringsmetodene som vurderes vil gi betydelig lavere restvannmengder og -utslipp. 

3.5.3.2 Anbefalte undersøkelser 

Konsentrasjonene i forventet utslipp kan for noen av parameterne medføre et betydelig behov for 
fortynning. Bakgrunnskonsentrasjonene av disse forbindelsene i resipienten er som beskrevet 
innledende kartlagt i nylige undersøkelser.  

Det anbefales at det gjennomføres supplerende runder med prøvetaking av vannet i resipienten 
utenfor Raudsand over en tidsperiode, med prøvetaking av flere dyp, rett ved utslippspunkt og i 
nordlig og sørlig retning. Dette vil gi enda bedre grunnlag for å kunne beregne forventet 

innblandingssone for utslipp fra virksomheten. Undersøkelsene kan med fordel gjøres i forbindelse 
med utarbeidelse av utslippssøknad. 

3.5.4 Mulige endringer i den økologiske og kjemiske tilstanden i vannforekomsten 

Den nåværende vurdering av tilstanden i fjorden er primært basert på forurensing i sedimenter i et 
større område, særlig av kobber og nikkel. Dette må sees på med bakgrunn i historiske 

prosessutslipp, som er registrert som langt høyere enn i en framtidig situasjon. I NIVAs rapport fra 
2013 vises det til følgende vedr. utslipp fra Aleris Aluminium. 
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Utslippene fra de planlagte anleggene på Raudsand vil ligge på et langt lavere nivå; f.eks. er «worst 
case» utslippet ca. 3 kg kobber/år mot ca. 50 kg/år i 2011. Som spredningsvurderingene konkluderte 

med vil påvirkning av den kjemiske tilstanden av utslipp fra prosessanlegg for farlig avfall 
hovedsakelig være innenfor et område på ca. 100 meter. En har også som nevnt observert 

gjennomgående lavere sedimentkonsentrasjoner i 2013 enn i undersøkelsen i 2003.  

Foreløpige beregninger basert på tilgjengelige erfaringstall viser at påvirkning fra et utslipp fra 
prosessanlegg for farlig avfall vil ha en svært lokal påvirkning i resipienten. Det vil si at man vil få 

negative effekter i et område før utslippet blir fortynnet i fjorden. Dette området vil, basert på 
beregninger, være i størrelsesorden 100 meter fra utslippspunktet.  

Det er en viss usikkerhet i disse beregningene knyttet til bakgrunnskonsentrasjoner av metaller. 

Videre i prosessen bør det gjennomføres supplerende undersøkelser av vannsøylen mhp. parametere 
i forventet utslipp. Dette vil styrke konklusjonen om effekter for vannforekomsten. 

En kan ikke forvente at et framtidig utslipp fra prosessanlegg og deponier vil forverre den økologiske 
og kjemiske tilstanden i fjorden. Det er en mulighet for at det kan bidra til å forsinke 

forbedringsprosessen noe. 

Tilstand for vannforekomsten anses derfor for å bli noe forringet som følge av tiltaket, og omfanget 
vurderes som lite negativt for vannmiljø, primært for et lokalt område ved utslippsstedet. 

3.6 Avrenning og lekkasjer 

3.6.1 Mulig overflateavrenning 

Det legges opp til en klar inndeling i overflatevann som er upåvirket og påvirket av forurensinger fra 

aktiviteten i området. Bekker som kommer fra oppstrøms områder vil bli ledet rene til utslipp i fjorden. 
Nedbør og tilført vann som kommer fra områder med en eller annen potensiell form for forurensning vil 
bli overvåket og ført til renseanlegg og dypvannsutslipp hvis det påvises forurensninger. 

3.6.2 Lekkasjer i grunnen 

3.6.2.1 Fra dagens avfall i gruvene 

Dette er lekkasjemengder som er godt dokumentert gjennom kontinuerlig flowmåling på utslippet fra 
gruvene. Der har man verdier fra lengre tørrværsperioder på ca. 0,4 l/s fra hele gruvesystemet, som 

tyder på tett fjell og beskjedne lekkasjer.  

3.6.2.2 Fra deponi for uorganisk farlig avfall 

Dette punktet er behandlet i rapporten om hydrogeologi. Hovedkonklusjonen er at lekkasjepotensialet 
med de stedlige fjell- og grunnvannsforhold er akseptable og kan kontrolleres.  

3.6.2.3 Fra Deponi 2, 4 og 5 for ordinært avfall 

Deponi 2 er relativt godt kartlagt. Miljørisikovurderingen som er utført konkluderte med ukontrollerte 
lekkasjer til fjellgrunnen ikke ville overstige 5% av vann som tilføres området i form av nedbør og 
grunnvann. Dette er innenfor det kravet som settes i veilederen.  
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3.7 Utslipp til vann i anleggsperioden 

3.7.1 Utslipp fra utfyllingsmasser 

Sprengstein har et visst innhold av sprengningsrester, som kan resultere i nitrogenutslipp. Erfaringstall 
antyder utslipp/avrenning på 5 g Nitrogen fra 1 tonn sprengstein i fylling/deponi. 

Det er anslått et behov for ca. 5 mill tonn sprengstein, og hvis en legger erfaringstallene over til grunn, 
får en i størrelsesorden 25 tonn Nitrogen tilført Tingvollfjorden, fordelt på utfyllingsperioden på 

anslagsvis 2 år (12-13 tonn/år). Denne årlige mengder utgjør ca. 1% av den totale mengden nitrogen 
tilført fjorden årlig. 

3.7.2 Utslipp fra sedimenter som overfylles 

Forskjellige undersøkelser som er gjennomført, viser at sedimentene er betydelig forurenset i deler av 

det området som utfyllingen planlegges på. I tillegg er sedimentene bløte i overflaten. Faren for å 
virvle opp sediment med forurensning er derfor til stede. Multiconsult har gjort en rapport om dette, 
hvor det er vurdert forskjellige tiltak for å redusere en oppvirvling under utfylling med stein: 

 Utfylling fra lekter, som gjør at myke sedimenter ikke presses opp i forkant 

 Bruk av siltgardin i grunne områder 

Finheten på sedimentene tyder på lav strømning i de dypere områdene, noe som medfører mindre 
spredning av sediment som virvles opp. 

Det har ikke vært mulig å tallfeste en slik oppvirvling, men det er et forhold som vil bli tatt nøye hensyn 
til under planlegging av utfyllingsoperasjonen. Målinger er planlagt gjennomført høsten 2017 for å 

kartlegge og tallfeste disse forholdene. 

3.7.3 Støvutslipp til vann fra anleggsvirksomhet 

I anleggsperioden vil det genereres mye støv fra sprengning og massehåndtering, som ved nedbør 
delvis kan bli vasket ut i sjøen. Mengdene vil imidlertid bli beskjedne og primært ha lokal effekt ved 

planområdet. 
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4 Støyforurensing 

4.1 Dagens situasjon  

Nullalternativet kan beskrives som dagens situasjon, hvor en har noe vegstøy knyttet til Real Alloys 
virksomhet og til inntransport av masser primært til Deponi 1.  Her vil ikke forekomme drift av 

eksisterende steinbrudd, men gjennomført en avslutning av Deponi 1 primært. Dette vil medføre en 
viss transport på det eksisterende vegsystem fra kai til Deponi 1. Støykilder her vil være kjøring med 

lastebiler/dumpere, samt lasting og tipping av løsmasse. Fyllmassene vil bli fraktet med skip til 
Raudsand fra forskjellige steder i Norge. 

4.2 Grenseverdier 

Det er tatt utgangspunkt i grenseverdiene for støy fra industri med helkontinuerlig drift fra 
Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging», (T-1442 2016). I 
retningslinjen er det for motorsport definert støysoner, se tabell 1. 

 Rød støysone – angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål 

 Gul støysone -  angir en vurderingssone som kan godtas dersom avbøtende tiltak gir 

tilfredsstillende støyforhold.  

Tabell 4-1 - Kriterier for soneinndeling iht. T-1442. 

Støykilde Gul støysone Rød støysone

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå 
i nattperioden kl. 
23-07 

Utendørs  
støynivå 

Utendørs støynivå 
i nattperioden kl. 
23-07 

Industri med 
helkontinuerlig drift

Uten impulslyd: 
Lden 55 dB 
Med impulslyd: 
Lden 50 dB 

Lnight 45 dB 
LAFmax 60 dB 

Uten impulslyd: 
Lden 65 dB 
Med impulslyd: 
Lden 60 dB 

Lnight 55 dB 
LAFmax 80 dB  

Lden er det ekvivalente (gjennomsnittlige) støynivået for dag–kveld–natt (day–evening–night) med 5 dB 
og 10 dB ekstra tillegg på henholdsvis kveld og natt. L5AF er beregnet statistisk maksimalnivå som 
overskrides av 5 % av hendelsene. Lmax er maksimalt støynivå fra den mest støyende hendelsen 

man måler. Ved støy fra motorsykler vil L5AF og Lmax være tilsvarende målestørrelser. 

For dette prosjektet vil støyparameter Lden være dimensjonerende. LAFmax er derfor ikke omtalt videre i 
rapporten. 

4.3 Anleggsfasen 

Med anleggsfasen menes for Deponi 2, 3, 4 og 5 selve innfyllingen av avfallsmasser, dvs. en aktivitet 
som varer det meste av driftstiden. Under anleggsfasen vil disse deponiene bli innfylt og 

overdekket/tettet med tette masser. Det vil også bli utført revegetering av område til deponiene. For 
denne fasen vil støykildene være fra massetransport opp til deponiene og fra selve utleggingen på 
driftsområdet med hjullaster osv.. 
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For tiltakets del 2 med etablering av prosessanlegg og fjellhaller for uorganisk farlig avfall vil 
anleggsfasen være utfylling av nytt område i sjøen og etablering av prosessanlegget. Støykilder under 

anleggsfasen vil være i forbindelse med utviklingen av industriområdet med utfylling i fjorden for 
etablering av nytt kaianlegg og anlegging av prosessanlegget.   

4.4 Fremtidig drift 

Under produksjon av pukk og grus vil det være følgende støykilder: 

 Knusing av stein 

 Transport av ferdig produkter til deponi på kai 

 Anløp av skip 

 Hjelpemotor på båter som ikke kan tilkoples landstrøm 

4.5 Resultater 

I støysone beregningen er det lagt inn grovknuser med drift på dag mellom klokken 07:00 og 19:00. 

Utskiping av ferdig produkter er antydet til å kunne foregå på alle døgnets tider. 

Utbredelsen av støy fra anlegget vil ikke berøre nærmeste boligeiendommer.  

4.6 Støykart 

I vedlegg 3 er det vist et resulterende støykart. Som det framgår vil det ikke være støy til omgivelsene 

i noen faser som overstiger kravene til støy på forskjellige tidspunkt. 
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5 Vurdering av utslipp av luftforurensning og lukt  

5.1 Innledning 

5.1.1 Område for vurdering 

Dette er en vurdering av utslipp av luftforurensning og lukt fra planlagte tiltak på Raudsand. Formålet 

med planarbeidet er å legge til rette for massedeponi, stein- og masseuttak i fjell, deponering av 
forurensede masser og stabilisert farlig avfall, samt anleggelse av industriområde og utvidelse av 

kaianlegg. Planområdet er ca. 1960 daa, vist i figur 5-1. 

Figur 5-1 - Planavgrensning for planområdet. Figuren viser opprinnelig varslet område og utvidelse som ble 

varslet i juni 2017 

5.1.2 Meteorologi 

Nærmeste meteorologiske stasjon med sammenlignbare data er i Sunndalsøra, innerst i 
Sunndalsfjorden, ca. 30 km sørøst for Raudsand. Vinterhalvåret domineres av fralandsvind fra sør, 

mens det i sommerhalvåret også er vind fra nord. Vindstyrken er generelt svak, 5 m/s eller mindre, og 
det er vindstille i 4 % av året. Evt. utslipp av luftforurensning og lukt fra Raudsand vil følge 
vindretningen.  
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Figur 5-2 - Vindrose for Sunndalsøra, sommerhalvåret. Kilde: Meteorologisk institutt (eklima.met.no). 

Figur 5-3 - Vindrose for Sunndalsøra, vinterhalvåret. Kilde: Meteorologisk institutt (eklima.met.no). 

5.2 Dagens situasjon – utslipp til luft 

Dagens utslipp til luft er beskrevet under nullalternativet i kapitel 2. 

5.3 Utslipp knyttet til tiltaket i alt. 1 

5.3.1 Utgangspunkt 

Tiltaket på Raudsand er to-delt: 



Oppdragsnr.: 5168063   Dokumentnr.: 2   Versjon: E02
Konsekvensutredning   |  Reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand

2017-11-23  |  Side 66 av 73 Konsekvensutredning – Temarapport - Miljøpåvirkning 

Del 1. Avslutning av eksisterende deponi (Nullalternativet) og etablering av nye deponier for ordinært 
avfall.  

Del 2. Etablering av et nytt anlegg for håndtering av uorganisk farlig avfall bestående av mottak, 
behandling, gjenvinning, lagring av stabilisert masser i fjellhaller, pukkverk, igjenfylling og tetting av 
rasområdet ved fv666 samt et administrasjons- og forskningsbygg.   

Tiltakets del 1 er basert på avslutningsplan for Deponi 1 (med bruk av inert avfall) og forslag til etablering 

av nytt deponi i Deponi 2, 4 og 5 (ordinært avfall) og tildekking av Deponi 3. Transporten vil skje sjøveien 
som i dag. 

Tiltakets del 2 er basert på myndighetenes oppfordring til BMR om å komme med forslag til 

behandlingsløsning av farlig avfall basert på dagens prosess i Norge, og en alternativ løsning uten 
bruk av svovelsyre. BMR undersøker og utvikler flere prosesser som er aktuelle på Raudsand, enten 

som en «hovedprosess» for stabilisering eller kombinert med en tilleggsprosess for videre gjenvinning 
av metaller for salg. Videre planlegges det å ha fasiliteter for innovasjon innenfor behandling og 
gjenvinning av farlig avfall.  

Det er identifisert følgende kilder til utslipp til luft fra tiltaket: 

 Prosessutslipp fra behandling av uorganisk farlig avfall 

 Utslipp fra ventilasjonssjakt fra fjellhaller med deponert avfall 

 Evt. utslipp fra Deponi 2, 4 og 5 

 Utslipp av støv fra pukkverk 

 Utslipp fra veitransport 

 Utslipp fra skip og havnevirksomhet 

5.3.2 Utslipp fra Real Alloy 

Dette fortsetter som i dag innenfor tillatelsen, men forventes å gå ned når supplerende renseutstyr på 

luftutslippet installeres (også i Nullalternativet). 

5.3.3 Utslipp fra prosessanlegget 

5.3.3.1 Mulige prosesser 

Flere mulige prosesser for behandling av flyveaske er blitt identifisert og er aktuelle på Raudsand 
(Kilde: Screening Report – Evaluation of Best Available Techniques, 12.sept. 2017, Bergmesteren 
Raudsand AS). Disse omfatter følgende:  

'Våt'-prosesser: 
1. Nøytralisering / stabilisering med brukt svovelsyre fra Kronos Titan 
2. Nøytralisering / stabilisering og saltutvinning med saltsyre (Halosep-prosess) 
3. Nøytralisering / stabilisering og saltutvinning med 'scrubbervæske,' redusert saltsyre forbruk 
(Halosep-prosess) 
4. Nøytralisering / stabilisering og saltutvinning med brukt svovelsyre fra Kronos Titan (Halosep-
prosess) 
5. Prosessene over, men kombinert med elektrolyse for gjenvinning av tungmetaller. 

'Tørr'-prosesser: 
6. Bruk av bindere for stabilisering 
7. Tørr blanding av gjenbruksbetong og flyveaske 
8. Vitrifisering ved smelteprosess inkludert viderebehandling til glassopor 
9. Nøytralisering av asken ved innstøping i betong 
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Hvorvidt BMR velger en hovedprosess som dagens praksis (prosess nr. 1), en Halosep-prosess 
(prosess nr. 2, 3, eller 4), eller vitrifisering av asken (prosess nr. 8), så vil infrastruktur slik som 
lagringshaller, kaiområder og bygninger i det alt vesentlige være likt.  

Avklaring av hvilken teknologisk plattform man velger på Raudsand, blir en del av søknadsprosessen 
om utslippstillatelse etter at man har fått en aksept av Reguleringsplanen. 

5.3.3.2 Luftforurensning og lukt ved våtprosess 

Dersom det velges en våtprosess, vil det kunne dannes hydrogengass (H2), ammoniakk (NH3), CO2

og mindre mengder svoveldioksid (SO2) og hydrogensulfid (H2S). Mengdene som dannes vil avhenge 

av hvilken våtprosess som velges og avfallet som innblandes. Av disse er det gassene NH3, SO2 og 
H2S som har konsekvenser for lokal luftkvalitet. NH3 og H2S gir også lukt. 

Gassutslippene vil effektivt kunne renses med våtvasking i en scrubber for fjerning av NH3, SO2 og 

H2S. Med tilstrekkelig rensing vil utslippene bli lave nok til å overholde grenseverdiene for beskyttelse 
av vegetasjon og helse i forurensningsforskriften, samt fjerne evt. lukt. 

I forbindelse med søknad om tillatelse etter forurensningsloven må det dokumenteres gjennom 
spredningsberegninger at utslippet overholder grenseverdiene til lokal luftkvalitet i 

forurensningsforskriften, og grenseverdiene for lukt i veileder TA-3019. Disse beregningene må gjøres 
iht. Miljødirektoratets veiledere TA-3038 - Beregning av skorsteinshøyde og TA-3019 – Regulering av 

luktutslipp. 

5.3.3.3 Luftforurensning og lukt ved tørrprosess 

Ved valg av tørrprosess vil det ikke være signifikante utslipp av luftforurensning eller lukt fra 
prosessanlegget. 

5.3.4 Utslipp fra ventilasjonssjakter 

5.3.4.1 Utslipp fra fjellhaller med deponert avfall 

Det skal etableres en ventilasjonssjakt til toppen av fjellet over fjellhaller. Denne vil være ca. 350 
meter høy til overflaten, hvor det må settes opp et utslippstårn. Ved dette utslippspunktet vil det bli 

sluppet ut eksos fra anleggsmaskinene nede i fjellet, samt nitrøse gasser fra sprengninger og 
avgassing fra deponerte masser. Dette vil være et mindre utslipp, og sannsynligvis ha liten 
konsekvens for omgivelsene, men bør vurderes nærmere i forbindelse med søknad om tillatelse etter 

forurensningsloven. Utslippspunktet er min. 1,5 km fra nærmeste bebyggelse. Da utslippet skjer i 
høyden, vil spredningsforholdene være gode.  

5.3.4.2 Utslipp fra avtrekk fra gruvesystemet 

Nylige målinger har vist et lite innhold av gasser som hydrogen og CO, men dette er på svært lave 

nivåer, som ikke medfører risiko. Det forutsettes likevel etablert et kontrollert avtrekk med overvåkning 
av luft fra det gamle gruvesystemet i tilknytning til en etablert luftesjakt i området nedenfor fv. 666. 

Dette hindrer ukontrollert utslipp til luft og oppsamling av eventuelle gasser i gruvesystemet. Dette er 
primært et tiltak for sikring av forholdene i de lukkede gruvesystemet. Utslippet av ventilasjonsluft til 
luft ansees som lite og vil ikke være merkbart på naboarealene eller for naboene. 

Målinger i det gamle gruvesystemet bekrefter at det fortsatt er gassutvikling i heissjakten på 
Raudsand, men det måles lave konsentrasjoner fra 0 til 200 ppm hydrogengass. Dette viser at 
tidligere deponert avfall (aluminium saltslagg) har avreagert og er lite reaktiv. Konsentrasjonen av 

hydrogen ligger langt under nedre antenningsgrense (LEL), som er 4 vol-% (40 000 ppm) hydrogen i 
luft. 
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5.3.5 Utslipp av støv fra pukkverk 

Drift av pukkverk er regulert av forurensningsforskriftens kapittel 30. Det forutsettes at anlegget driftes 

etter dette regelverket med aktivt bruk av utslippsreduserende tiltak. Pukkverk med mindre enn 500 m 
til nærmeste nabo skal gjennomføre støvnedfallsmålinger. Siden nærmeste nabo er et stykke lenger 

unna enn dette utgår dette kravet. (En eventuell måleperiode skal vare minst et år og skal ikke 
avsluttes før målingene dokumenterer at kravene til støvnedfall overholdes.) 

I henhold til forskriftskravene skal det gjennomføres effektive tiltak for å redusere støvutslipp fra all 

støvende aktivitet slik som knusing, sikting, transport og lagring. Prosessutstyr skal enten være 
innebygget med en varig tett konstruksjon med avsug og effektivt støvfiltrering, eller det skal benyttes 
et automatisk vannpåsprøytingsanlegg med hensiktsmessig plasserte dyser beregnet til bruk ned til - 

10 °C ved knusing, sikting og transport. Vannet skal være tilsatt overflateaktivt stoff. Åpne lager av 
råvarer og produkter, trafikkarealer og støvdeponi skal fuktes med vann tilsatt et overflateaktivt stoff 

for å hindre støvflukt. 

Sikteanlegg og andre anleggsdeler som avgir støv skal være innebygget. Avsug fra disse skal være 
tilkoblet filter. Renseeffekten skal være slik at støvutslippet ikke blir synlig. For transport på grusvei vil 

avbøtende tiltak være vanning av vegene og tildekking av last som vil spre støv, eller etablering av 
fast veidekke. Permanent avbøtende tiltak som endring av dekke på dagens grusvei kan vurderes. 

Det vurderes at disse kravene blir godt ivaretatt på Raudsand, da knuseprosess etableres i eget bygg 
med ventilasjon og avtrekk. Utgående luft filtreres, og fukteanlegg etableres for å fukte området og 

lagerhauger regelmessig. Transportbånd blir bygd inn, og det skal etableres muligheter for å fukte 
under lasting av skip. 

Konsekvensen av etablering av pukkverk for områdets lokale luftkvalitet vurderes til liten negativ 

konsekvens. 

5.3.6 Utslipp fra veitransport 

Fra veitrafikk og særlig tungtransport er det utslipp av lokal luftforurensning i form av nitrogenoksider 
(NOx) og svevestøv (PM10). På Raudsand i dag er trafikkmengden lav (årsdøgntrafikk, ÅDT, under 
1000), og trafikkberegninger viser at det kun vil bli en beskjeden økning som følge av tiltaket. 

Mesteparten av transporten til området vil gå sjøveien. Utslipp fra veitransport har dermed ingen 
negativ konsekvens for områdets lokale luftkvalitet. 

5.3.7 Utslipp fra skip og havnevirksomhet 

Sjøtransporten til området vil øke, og det forventes ca. 2-3 skipsanløp per uke i den nye havnen. Skip 

har utslipp av både nitrogendioksid (NO2), svevestøv (PM10) og svoveldioksid (SO2). Skipsutslippene 
vil variere etter fartøytype, motorstørrelse og driftsmodus (kailigge, manøvrering til og fra kai, og 
seiling mellom havner). Kailigge utgjør brorparten av utslippene i norske havner. På Raudsand vil det 

bli installert landstrøm i den nye havnen for skip, og BMR opplyser at det kun unntaksvis vil være skip 
som ikke kan benytte seg av dette. Utslipp fra skip vil dermed begrense seg til innseiling og 

manøvrering til og fra kai. Det vil kunne oppstå spredning av støv ved lossing av flyveaske fra skip, 
men planlagt fukteanlegg vil redusere eller eliminere dette. 

Dersom det benyttes drivstoffdrevet godshåndteringsutstyr i havnen som gaffeltrucker osv., vil det 
være et mindre utslipp fra disse. Ved full utnyttelse av landstrøm vil utslipp fra skip og 

havnevirksomhet ha liten negativ konsekvens for områdets lokale luftkvalitet.  
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5.3.8 Utslipp fra Deponi 2 (og framtidig Deponi 4 og 5) 

Det nye Deponi 2 vil ikke ta imot særlig organisk materiale, siden det er forbudt å deponere avfall med 

mer enn 10% innhold av TOC. Normalt vil prosenten være langt lavere. Ut fra en vurdering av de 
massetyper som er planlagt tatt imot, vil det være beskjedne kjemiske, fysiske og biologiske prosesser 

som skjer, og dermed blir det generert svært lite gass og lukt i dette deponiet. Dette samsvarer også 
med erfaringer fra tilsvarende type deponier andre steder. Deponi 2 forutsettes derfor ikke bli 

tilrettelagt for eller bygd ut med kontrollert deponigassuttak eller gassovervåking.

5.3.9 Utslipp fra Deponi 3 og gruvesystemet 

Tiltaket inkluderer at det gjennomføres en tildekking/gjenfylling av Deponi 3 og av innraste partier av 

gruvesystemet ovenfor riksveg 666. Det kommer noe ammoniakk og andre gasser ut av disse 
åpningene i dag. Med en god tildekking og prosesser som over tid blir redusert, vil utslipp av gasser 

og lukt fra Deponi 3 og fra innraste partier av gruvesystemet bli neglisjerbart etter at tiltaket er 
gjennomført. 

5.4 Anleggsfasen 

I anleggsfasen vil utslipp til luft, som svevestøv og nitrogendioksid, fra anleggsmaskiner og kjøretøy 
være en kilde til lokal luftforurensning. I tillegg vil anleggsarbeid, som pigging, sprengning, 
gravearbeider, massehåndtering, transport på uasfalterte veger medføre spredning av støv til 

omgivelsene spesielt i tørre og vindfulle perioder.  

Konsekvensene av anleggsarbeid for lokal luftkvalitet reduseres ved å ha fokus på avbøtende tiltak 
ved planlegging og bygging. Det vil være aktuelt med avbøtende tiltak både på selve 

anleggsområdene og for omkringliggende arealer og veger. Erfaringsmessig bidrar massetransport 
mye til støvforurensning fra anleggsvirksomhet. Før anleggsarbeidene starter, bør det utarbeides en 
transportplan for all kjøring til og fra og inne på anleggsområdene. Transportplanen bør inneholde 

forslag til avbøtende tiltak.  

Avbøtende tiltak vil være krav til bruk av nyere anleggsmaskiner med lavere utslipp, støvreduserende 
tiltak som vask av kjøretøy før utkjøring fra anleggsområde på veier med hardt dekke, vanning av 

anleggsveier, områder og lagringshauger for å hindre støvflukt ved tørt vær, tildekking av masser samt 
spyling og feiing av veier med hardt dekke i nærområdene til anleggsområdene. 

Det foreligger lite kunnskap om faktiske konsentrasjonsnivåer fra bygge- og anleggsvirksomhet, men 

som en veiledning bør timemiddelkonsentrasjonen av PM10 maksimalt ikke overstige 200 μg/m³ på 
lokaliteter der folk bor eller oppholder seg. Det er tiltakshaver som er ansvarlig for at representative 

målinger blir gjennomført ved behov. 

Konsekvensen av bygge- og anleggsarbeidene vurderes til middels negativ for de nære omgivelsene. 

5.5 Usikkerhet 

Usikkerheten i utslippene er tilknyttet prosessanlegget, siden endelig prosess ikke er valgt. Det er 

beskrevet utslipp ved en våt prosess, som anses som «worst case» mht. luftutslipp. I forbindelse med 
søknad om tillatelse etter forurensningsloven må det dokumenteres gjennom spredningsberegninger 
hvilke utslipp som forventes ut fra hvilken behandlingsprosess som er valgt. Det forutsettes at en 

overholder grenseverdiene til lokal luftkvalitet i forurensningsforskriften, 
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6 Sammenstilling - Annen miljøpåvirkning 

6.1 Oppsummering og konklusjon – utslipp til vann 

Det vil etter en anleggsetablering i hht. alternativ 1 være følgende kilder til forurensning til vann, dvs. til 
fjorden utenfor: 

 Vann fra avfall i Deponi 1, 2 (møllestøv) ,3 og fra avfall deponert i gruvesystemet (direkte 

dypvannsutslipp, men med sterkt reduserte mengder pga. forutsatt tildekking av dette avfallet 
og gjenfylling av rasområde ved fv666). Beskjedne forurensingsmengder, og mindre enn 
dagens utslipp ved nullalternativet. 

 Vann fra tilført framtidig ordinært avfall i Deponi 2 og 4 og 5 (kontrollert sigevannsavrenning 
med rensing og dypvannsutslipp) Beskjedne forurensingsmengder, og økning i forhold til 
dagens utslipp ved nullalternativet. 

 Vann fra prosessanlegg for farlig avfall (kontrollert avrenning med rensing og dypvannsutslipp) 
Noe forurensningsmengder innenfor gitte utslippsgrenser fra Mdir. 

 Sigevann fra fjellhaller med deponi for stabilisert uorganisk farlig avfall (kontrollert oppsamling 
og samrensing med prosessvann og dypvannsutslipp) Beskjedne forurensingsmengder 
innenfor gitte utslippsgrenser fra Mdir. 

Utslippet for alle disse kildene forutsettes samlet i et planlagt dypvannsutslipp på 30 m dyp. 
Vannforekomsten er en ferskvannspåvirket beskyttet fjord med delvis lagdeling og svak 

strømhastighet og har lang oppholdstid for bunnvann. Den økologiske tilstanden i vannforekomsten er 
oppgitt å være dårlig og den kjemiske tilstanden er «oppnår ikke god». Sedimentene utenfor 

Raudsand er forurenset. 

Den nåværende vurdering av tilstanden i fjorden er primært basert på forurensing i sedimenter i et 
større område, særlig av kobber og nikkel. Dette må sees på med bakgrunn i historiske 

prosessutslipp, som er registrert som langt høyere enn i en framtidig situasjon. Utslippene fra de 
planlagte anleggene på Raudsand vil ligge på et langt lavere nivå; f.eks. er «worst case» utslippet ca. 
3 kg kobber/år mot ca. 50 kg/år i 2011. Som utførte spredningsvurderinger konkluderte med, vil 

påvirkning av den kjemiske tilstanden i resipienten fra utslipp fra prosessanlegg primært være innenfor 
et lite område. En har også observert gjennomgående lavere sedimentkonsentrasjoner i 2013 enn i 

undersøkelsen i 2003, så konsentrasjonene vil sannsynligvis ha gått ytterligere ned i 2017.  

Foreløpige beregninger basert på tilgjengelige erfaringstall viser at påvirkning fra et utslipp fra 
prosessanlegg for farlig avfall vil ha en svært lokal påvirkning i resipienten. Det vil si at man vil få 
negative effekter i et mindre område før utslippet blir fortynnet i fjorden. Dette området vil, basert på 

beregninger, være i størrelsesorden 100 meter fra utslippspunktet.  

Det er en viss usikkerhet i disse beregningene knyttet til bakgrunnskonsentrasjoner av metaller. De 
konsentrasjonene som er utført i en analyseserie av sjøvann nylig, viser at de tungmetaller og 

miljøgifter ligger innenfor tilstandsklasse i og II. Videre i prosessen bør gjennomføres supplerende 
undersøkelser av vannsøylen mhp. parametere i forventet utslipp. Dette vil styrke konklusjonen om 

effekter for vannforekomsten. 

Ut fra en samlet vurdering kan det ikke forventes at et framtidig utslipp fra prosessanlegg, fjellhaller og 
deponier vil forverre den økologiske og kjemiske tilstanden i en utvidet del av fjorden. Det er en 

mulighet for at det kan bidra til å forsinke forbedringsprosessen noe. 

Oppgradering av tilstand for vannforekomsten anses å kunne bli noe forskjøvet som følge av tiltaket, 
og omfanget vurderes som lite negativt for vannmiljø, med primær virkning lokalt rundt utslippsstedet. 
Konsekvensen av dette mht. fiske og akvakultur er behandlet i andre delrapporter. 
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6.2 Oppsummering og konklusjon – støy 

Det er utført støyberegninger ut fra aktuelle støykilder og driftstider. I vedlegg 2 er det vist et 

resulterende støykart. Det vil ikke være støy til omgivelsene som overstiger kravene til støy på 
forskjellige tidspunkt. 

6.3  Oppsummering og konklusjon – utslipp til luft 

Det er identifisert følgende kilder til utslipp til luft fra tiltaket på Raudsand: 

 Prosessutslipp fra behandling av flyveaske 

 Utslipp fra ventilasjonssjakt fra fjellhaller med deponert avfall 

 Utslipp av støv fra pukkverk 

 Utslipp fra veitransport 

 Utslipp fra skip og havnevirksomhet 

Dersom det velges en våtprosess for behandling av flyveaske, vil det kunne dannes NH3, SO2 og H2S. 

Av disse kan NH3 og H2S gi lukt. Gassutslippene vil effektivt kunne renses med våtvasking i en 
scrubber, slik at lukt fjernes og utslippene blir lave nok til å overholde grenseverdiene for beskyttelse 

av vegetasjon og helse i forurensningsforskriften. Ved valg av tørrprosess vil det ikke være 
signifikante utslipp av luftforurensning eller lukt fra prosessanlegget. 

I forbindelse med søknad om tillatelse etter forurensningsloven må det dokumenteres gjennom 

spredningsberegninger at utslippet overholder grenseverdiene til lokal luftkvalitet i 
forurensningsforskriften, og grenseverdiene for lukt i veileder TA-3019. Disse beregningene må gjøres 
iht. Miljødirektoratets veiledere TA-3038 - Beregning av skorsteinshøyde og TA-3019 – Regulering av 

luktutslipp. Dersom dette gjøres vil tiltaket ha liten negativ konsekvens for områdets lokale luftkvalitet. 
Nærmeste nabo er 600-700 m unna, så det vil normalt ikke være merkbare luftutslipp til naboområder. 

Øvrige utslipp av luftforurensning vil ha liten negativ konsekvens, forutsatt full utnyttelse av landstrøm 

fra skip, og etterlevelse av kravene til pukkverk i forurensingsforskriften.   
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Kilder 

Kilder for løsning 

Løsningen som er utredet er basert på følgende kilder: 

 Vurdering av geologiske forhold ved potensielle lokaliteter til deponi for uorganisk farlig avfall. 

(NGU, 2016) 

 Grunnundersøkelser ved Raudsand, Nesset kommune, Møre og Romsdal. Resultater fra 

helikoptermålinger og forslag til videre undersøkelser (NGU, 2016) 

 Logging av fem borehull ved Raudsand, Nesset kommune, Møre og Romsdal (NGU, 2017) 

 Grunnundersøkelser ved Raudsand, Nesset kommune, Møre og Romsdal. Tolkning av 

borehullslogging og vannanalyser (NGU, 2017) 

 Raudsand gruver - Miljøovervåking av avrenning i 2016 (Nibio, 2016) 

 Grunnvannsforhold Raudsand (Norconsult, 2017) 

 Mottaks- og behandlingsanlegg for uorganisk farlig avfall – delprosjekt prosess, grunnlag for 

konsekvensutredning (Sweco, 2017) 

 Utslippsvann – input til spredningsanalyse (Sweco, 2017) 

 Betraktninger rundt R-status for avfallsbehandlingsanlegg (Sweco, 2017) 

 Miljøgeologiske grunnundersøkelser. Datarapport (Multiconsult 2017) 
 Raudsand-Utfylling i sjø – stabilitetsvurderinger (Multiconsult, 2017) 
 Bergteknisk vurderinger av deponi (Multiconsult, 2017) 

 Raudsand utfylling, Nesset kommune (Multiconsult, nov-2017) 

 Rapport 17086:KU for utfylling i sjøen og kai, Raudsand - Refraksjonsseismiske undersøkelser 

(GeoPhysix, 2017) 

 Inspeksjonsrapport Bergmesteren Raudsand (Abyss Subsea AS, 2017) 

 Notat - GEOtektoniske forhold i Raudsand området, Nesset kommune. (Arne Råheim, 2017) 

 Nautisk vurdering av farled Grip-Raudsand (Kystverket Lostjenesten, 2017) 
 Forprosjekt for etablering og drift av pukkverk på Raudsand (Veidekke, 2017) 
 Notat - Historien knyttet til bergverksdriften på Raudsand og konsekvensene for fremtidig 

utnyttelse av gjenværende malmforekomster (BMR/Veidekke, 2017) 

 Notat - Innfylling av stabilisert avfall i hallene, ventilering av hallene samt tiltak som vil bli iverksatt 

ved avslutning av anlegget. (Veidekke, 2017) 

 Notat - Utslipp av hydrogengass fra heissjakt på Raudsand (Veidekke, 2017) 

 Forprosjekt for etablering og drift av deponiene 3,4 og 5 på Raudsand (BMR, 2017) 
 Transport ut og inn til Raudsand (BMR, 2017) 

 Oppsummering av miljøforhold og risikoreduserende tiltak knyttet til drift av pukkverk (BMR, 2017) 

 Rapport med vurdering om generell stabilitet av det gamle gruvesystemet på Raudsand inklusive 

spesiell vurdering av stabilitet av fjellet i forbindelse med planlagt etablering av 

prosess/industriområde nede ved sjøen. (BMR, 2017) 

 Fjellhaller på Raudsand. Notat om innfylling av stabilisert avfall samt ventilering av hallene. (BMR, 
2017) 

 Oversikt over estimerte arbeidsplasser (BMR, 2017) 
 Screening Report – Evaluation of Best Available Techniques, 12.sept. 2017 (BMR 2017). 
 Notat om grunnlag for og utførelse/resultater av gassmålinger i heissjakten i november 2017 

(BMR, 2017) 
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Kilder for temarapporter  

 Multiconsult 2017 KU for sjøutfylling og kai.  Miljøteknisk undersøkelse av sjøsediment utenfor 
Raudsand og potensialer for og løsninger mot forurensingsspredning ved masseutfylling 

 NIVA. 1990. Tiltaksorientert overvåking av Sunndalsfjorden, Møre og Romsdal. Delrapport 6 
Vannutskifting og vannkvalitet. Overvåkingsrapport nr. 382/89. 45 sider 

 NIVA, 2013. Miljøundersøkelser i Sunndalfjorden utenfor Raudsand 2013 

 NIVA, 2003. Kartlegging av miljø- tilstand i fjordområdet ved Raudsand, Sunndalsfjorden i 2003. 
Undersøkelser utført for Aluvest AS 

 Rambøll, 2016. Vannovervåkning Bergmester Raudsand AS. 

 Resipientanalyse 2011. Rapportutkast – Overvåking av Sunndal- og Tingvollfjorden. 
Undersøkelser utført for Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 

Andre kilder 

 Tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven for Aleris Aluminium Raudsand (Miljødirektoratet, 
2013) 

 Oversendelse av endret tillatelse Aleris Aluminium Raudsand (Miljødirektoratet, 2013) 

 Planprogram for Bergmesteren Raudsand, (Angvik Prosjektering, 2016) 

 Utvalgte lokaliteters egnethet for mottak, behandling og deponering av uorganisk farlig avfall 
(Miljødirektoratet, 2016) 
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Forord 

 
Akvaplan-niva AS har på oppdrag fra Bergmesteren Raudsand (BMR) gjennomført 

modellering av vannstrøm og vurdering rundt partikkeltransport ved etablering av steinfylling 

på Raudsand i Tingvollfjorden i Møre og Romsdal. Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært 

Keith Roebuck, HMS-leder BMR. Prosjektleder hos Akvaplan-niva AS har vært Ole Anders 

Nøst. Rapport er utarbeidet av Gjermund Bahr, Frank Gaardsted og Ole Anders Nøst. Anne 

Tårånd Aasen har stått for kvalitetssikring. Akvaplan-niva AS takker Bergmesteren Raudsand 

for oppdraget. 

Akvaplan-niva AS vil også takke Jøran Skår ved Lerøy Midt AS og Tore Mjelde ved AquaGen 

AS for tilgang på strømmålinger og driftsinformasjon ved lokalitetene. 

 

Ole Anders Nøst 

Trondheim, 18.4.2018 
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1 Innledning 

Denne rapporten er utarbeidet med bakgrunn i at Sjømat Norge etterlyste mer informasjon om 

mulige effekter fra BMRs anleggsfase på oppdrettsanleggene i fjorden, utover det som står 

beskrevet i konsekvensutredningen.  

En utfylling i sjø påvirker natur og miljø på ulike måter ved anlegg og i driftsfasen. Selve 

dumping av stein i sjø medfører støy, vibrasjoner og rystelser. Dette er kortvarige påvirkninger 

som opphører umiddelbart etter at dumping av stein opphører. Ved utfyllingen omdannes 

marint habitat til landområde, noe som er en ny, permanent tilstand. Dumping av stein kan også 

medføre oppvirvling av sediment når steinmassene treffer bunnen og dermed føre til økt 

turbiditet i nærliggende vannmasser. Nitrogenforbindelser fra sprengstoff vil kunne ha en 

eutrofierende (vekststimulerende) virkning på planktoniske og sessile alger i nærområdet, og 

fine partikler vil kunne ha en irriterende effekt på respirasjonsorganer hos marine organismer, 

eksempelvis fisk. 

Det er effekten av fine partikler (oppvirvling av sedimenter) på oppdrettsfisken vi ønsker å 

belyse med denne undersøkelsen. Den planlagte fyllingen skal etableres i et område der det 

tidligere er avsetninger med materiale fra gruvevirksomhet og gjenvinning av aluminium. Dette 

laget med partikler er opp mot 1 meter tykt. Oppå dette laget skal det etableres en steinfylling. 

Det er planlagt å stabilisere slamlaget med å dumpe steinblokker som er ca. to ganger to meter. 

Til dette skal det brukeslektre som laster 1500 tonn med stein. Dette steinlasset dumpes på den 

gamle fyllingen, og vil penetrere og stabilisere denne. Prosessen gjentas helt til den den gamle 

sjøbunnen er dekket med stein. Stabiliseringen av den gamle fyllingen vil virvle opp fine 

partikler i vannmassene.  

Selve utfyllingsprosessen vil ta om lag 1,5 år, dvs. 18 måneder fra start til ferdig oppfylling. 

Det representerer ca. 330 arbeidsdager hvis hele perioden benyttes. Utfyllingsvolumet er på ca. 

5 mill. tonn. Steinmassene kommer fra utsprenging i dagen (ca. 2,5 mill tonn) og fra tuneller 

og to stk. fjellhaller (2,5 mill tonn). Plassering av steinmasser med lekter vil skje fra kote -4 til 

kote -170. 

Tingvollfjorden er resipient for 6 oppdrettslokaliteter som benyttes av henholdsvis Lerøy Midt 

AS og AquaGen AS. Det er derfor gjennomført en modellering av vanntransport med 

oppvirvlede finpartikler i det aktuelle området. Dette gjøres for å vurdere mulighetene for at 

partikler fra steindumpingen vil kunne nå frem til oppdrettslokalitetene, og i hvilke 

konsentrasjoner. 

 

Rapporten består av to deler: 

1. Modellering av spredning av sedimenter i forbindelse med utfylling. Hovedmålet med 

dette arbeidet har vært å beregne spredning og fortynning til de fineste sedimentene i 

dumpeområdet, spesielt med tanke på fare for spredning til nærliggende 

oppdrettsanlegg. Metodikken og resultatene fra dette arbeidet er presentert i Kapittel 2.  

2. Basert på resultatene under pkt.1, samt annet bakgrunnsmateriale, gis det en vurdering 

av partikkel/miljøgift-eksponering på oppdrettslokalitetene i Kapittel 3.  
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2 Metodikk  

2.1 Strømmodellering 

Beregning av strømsirkulasjonen i Tingvollfjorden er utført med modellen FVCOM (The 

unstructured grid Finite Volume Community Ocean Model, Chen m.fl. 2013). FVCOM er 

utviklet ved The Marine Ecosystem Dynamics Modeling Laboratory ved University of 

Massachusetts-Dartmouth (USA) og er spesielt godt egnet til å simulere strøm i områder med 

irregulær og komplisert kystlinje. Grunnen til dette er at FVCOM er en ustrukturert-grid modell 

som tillater at man varierer avstanden mellom modellens beregningspunkter (oppløsning) fra 

område til område i modelldomenet. For å produsere gode resultater trengs det for eksempel 

mye høyere oppløsning (kort avstand mellom beregningspunkter) i smale deler av en fjord enn 

på åpent hav der lavere oppløsning (stor avstand mellom beregningspunkter) kan være 

akseptabelt.  

Selv om det i dette tilfellet er knyttet mest interesse til strømsirkulasjonen rundt Raudsand inne 

i Tingvollfjorden er det nødvendig å ta utgangspunkt i modellering av et betydelig større område 

for å sikre at storskalafenomener i havet utenfor forplanter seg riktig inn mot interesseområdet. 

Dette gjelder både vannmassenes egenskaper (saltholdighet og temperatur) og tidevann. 

Modellområdet som er brukt i dette prosjektet er vist i  Figur 1. Oppløsningen varierte fra ca. 

100 m i interesseområdet til ca. 800 m i havområdet i ytterste del av modellområdet. Modellen 

hadde 10 vertikale lag.  

Modellen ble kjørt for perioden fra oktober 2013 til november 2014. Dette tidsrommet er valgt 

fordi vi har driverdata for modell tilgjengelig, og vi antar at simuleringer av spredning innenfor 

dette tidsrommet vil gi et generelt bilde av hvordan et utslipp vil spre seg i fjorden.  Spredning 

av sedimenter ble inkludert fra og med januar 2014 (se Kapittel 2.2). En vurdering av kvaliteten 

på de hydrodynamiske modelldataene er gitt i Vedlegg 1. 

 

2.1.1 Inngangsdata til hydrodynamisk modellering 

 Bunndata er hentet fra Statens kartverk, Sjøkartverket. 

 Initialbetingelser, samt randbetingelser (saltholdighet, temperatur, vannstandsvariasjon) 

er tatt fra en større hydrodynamisk simulering med modellsystemet NorKyst-800 (se 

Vedlegg 1) 

 Atmosfæriske drivkrefter er hentet fra samme database som de atmosfæriske 

drivkreftene som brukes i NorKyst-800 oppsettet 

 Elveavrenningsdata er hentet fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 
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Figur 1. Modellområde. Øverst: Hele modellområdet. Fargene illustrerer bunndypet i modellen og 

firkanten markerer hovedinteresseområdet ved Raudsand. Nederst: Utsnitt av modellområde for 

området rundt Raudsand (markert med firkant i øverste figur). Den nederste figuren til venstre viser 

griddet, mens fargene i figuren til høyre illustrerer bunndypet.  Firkanten sentralt i figuren (ved 

Raudsand) markerer dumpeområdet. Den røde prikken i dumpeområdet markerer posisjonen som det 

presenteres strømresultater fra i Kapittel 2.2.2. Posisjonen til de seks oppdrettslokalitetene som det 

beregnes spredning til er markert med svart prikk og navn. 
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2.2 Sedimentmodellering 

For å simulere spredning av sedimenter kobles de hydrodynamiske simuleringene (Kapittel 2.1) 

opp mot en egenutviklet sedimentmodell ved hjelp av FABM (Framework for Aquatic 

Biochemical Models, Bruggeman og Bolding, 2014). Denne beregningen er integrert i de 

hydrodynamiske simuleringene og blir utført samtidig. I praksis vil dette si at sedimentene 

modelleres som et sporstoff som blir transportert med strømmene i vannet. Mange ulike 

sporstoffer kan inkluderes i samme simulering, og ved å gi disse ulike egenskaper (f.eks. 

synkehastighet) og startposisjon (f.eks. ulike startdyp langs skråningen ved Raudsand) kan én 

simulering gi informasjon om en rekke ulike spredningsscenarier. 

I praksis er det ofte graden av detaljkunnskap om egenskapene til sedimentene som legger 

begrensninger på hvor detaljert kunnskap man kan få gjennom modellering. Dette er til en viss 

grad også tilfellet når det gjelder spredning ved dumping ved Raudsand. Usikkerheten er 

primært knyttet til selve oppvirvlingsprosessen, dvs. mengden bunnsedimenter som 

suspenderes i vannsøylen idet dumpemassen treffer bunnen. Denne prosessen bestemmer 

starttilstanden (konsentrasjonen av suspendert sediment) før selve spredningen begynner og er 

dermed kritisk for å beregne den etterfølgende spredningen og konsentrasjon av sedimenter i 

vannsøylen. 

En ytterligere kompliserende faktor er at dumpingen vil foregå over en ca. 18 måneder lang 

tidsperiode og sannsynligvis med varierende intensitet, noe som gjør det vanskelig å simulere 

tidsforløpet nøyaktig. 

På grunn av disse usikkerhetsmomentene er det foretatt visse forenklinger med hensyn på 

sedimentene i modellen:  

1. Det er kun modellert for de fineste kornstørrelsene (middels silt, Figur 2). Disse har 

lavere synkehastighet enn større sedimenter og vil derfor transporteres lengre. Det vil si 

at med tanke på romlig spredning, kan man se på resultatene som et "worst case".  En 

betydelig andel av oppvirvlede (tyngre) masser vil spres kortere enn det som presenteres 

her.  

2. Selve oppvirvlingsprosessen på grunn av dumping er ikke implementert i modellen. Det 

antas i stedet at de fine sedimentene virvles opp slik at de er jevnt fordelt i vannet opp 

til 20 meter over bunnen. Estimering av utgangskonsentrasjonen av oppvirvlet masse er 

beskrevet nærmere i kapittel 2.2.1. 

 

På grunn av variasjon i strømmen over tid vil ikke spredningsmønsteret være det samme 

uavhengig av starttidspunkt. Det er derfor en viss tilfeldighet i hvilken retning et enkelt utslipp 

vil ta. Vi har simulert 44 enkeltutslipp og vurderer maksimal konsentrasjon over de simulerte 

utslippene. De 44 utslippene er fordelt over perioden fra januar til november 2014.  

Dumpeområdet er markert med firkant i Figur 1. For å ha mulighet til å skille mellom spredning 

fra ulike dyp er fire separate sporstoff med i hver simulering (Tabell 1). Disse fire sporstoffene 

har samme karakteristikker men forskjellig startdyp i modellen (se Tabell 1) som representerer 

oppvirvling fra forskjellige dyp. Modellen lagrer sedimentkonsentrasjoner over tid for alle grid-

punktene i modellen. I presentasjonen av resultatene fokuserer vi på sedimentkonsentrasjonene 

som registreres på de nærliggende oppdrettslokalitetene. 
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Figur 2. Korngraderingskurver fra dumpeområdet. Kilde: Multiconsult (2017 a). 

 

2.2.1 Beregning av utgangskonsentrasjon 

Modelleringen beskrevet i forrige kapittel beregner spredning og konsentrasjon av suspendert 

sediment relativt til en utgangskonsentrasjon. I prinsippet kan man bruke en vilkårlig verdi som 

ikke nødvendigvis tilsvarer en realistisk utgangskonsentrasjon, men man må da være klar over 

at de beregnede konsentrasjonene ikke forteller noe om faktiske konsentrasjoner, men kun om 

graden av fortynning. Dette vil i seg selv kunne være nyttig informasjon i mange 

sammenhenger, men ettersom det i dette tilfellet er ønskelig å sammenligne de beregnede 

verdiene med konkrete tilstandsklassifiseringsverdier, har vi forsøkt å estimere en 

utgangskonsentrasjon basert på enkle overslagsberegninger og antakelser.   

Lekterne som vil bli benyttet til dumping av masse har et areal på 280 m2 og kan ta en maks 

last på 900 m3 (Pers. med.). Vi vurderer spredning som resulterer fra dumping av et enkelt lass. 

Dumpemassen vil spre seg noe utover på vei ned i dypet, og vi antar at et lass vil dekke et areal 

på 500 m2. På bunn er det et sedimentlag som er ca. 1 meter tykt som ligger over et morenelag 

(Multiconsult 2017b). Gitt volumet på et lass (900 m3) og arealet det spres utover (500 m2) vil 

tykkelsen til den dumpede massen være ca. 1 meter større enn det opprinnelige sedimentlaget. 

Dette vil trolig virke noe hemmende på oppvirvlingen.  

For beregning av utgangskonsentrasjoner antar vi at de øverste 10 cm av sedimentlaget på de 

500 m2 blir virvlet opp og jevnt fordelt til 20 meter over bunn. Om vi setter tettheten til 

sedimentene til 1500 kg/m3, så tilsvarer dette oppvirvling av 75 tonn sedimenter per dumpelass. 

Ved å dele denne massen på et utslippsvolum får vi utgangskonsentrasjonen.  
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Estimatet av massen sedimenter oppvirvlet av et dumpelass har stor usikkerhet. Vi har derfor 

valgt å legge oss på den konservative siden. Blant annet har vi sett bort fra innhold av vann i 

sedimentene, som ifølge Multiconsult (2017c) er nær 50% i utfyllingsområdet. Hvis vi tar 

hensyn til dette vil de øverste 10cm kun inneholde 37.5 tonn sedimenter. Vi har også antatt at 

de 10 øverste cm kun inneholder finkornet sediment, som har potensiale til å spres langt med 

strømningene i fjorden. Vi vil diskutere effekten av disse antagelsene til slutt, etter at 

konsentrasjoner av kopper og partikler på oppdrettsanlegg er beregnet.  

Vi har delt dumpeområdet inn i fire delområder basert på dyp. Dette gir et utslippsareal som 

vist i Tabell 1. Da vi antar at sedimentene blir jevnt fordelt til 20 meter over bunn, vil 

utslippsvolumet være lik utslippsarealet multiplisert med 20. Utgangskonsentrasjonene som 

resulterer i å blande den oppvirvlede masses jevnt over utslippsvolumet er gitt i Tabell 1. 

Utslippskonsentrasjonene varierer mellom de fire dumpingsdypene i henhold til utslippsarealet. 

Den totale mengden sedimenter er derimot likt for alle fire sporstoffene. 

En konsekvens av hvordan vi slipper ut sedimentene i modellen er at utslippsarealet er betydelig 

større enn arealet som er påvirket av en dumpehendelse. Dette er gjort fordi modellen, med 

oppløsning på ca. 100 m, ikke er egnet til å simulere sirkulasjon og blandingsprosesser 

umiddelbart etter dumping.  

 

Tabell 1. Sedimentegenskaper. Fire ulike sedimentklasser er inkludert i modellen (S1 – S4). Alle 

sedimentklassene er jevnt fordelt fra bunnen og opp til ca. 20 m over bunnen, men vi skiller mellom fire 

ulike bunndyp (dumpingsdyp). Synkehastighet er basert på korndiameter 0.010 mm (middels silt) og 

beregnet i henhold til Soulsby (1997). 

Sporstoff Dumpingsdyp Utslippsareal Synkehastighet Utgangskonsentrasjon 

S1 < 30 m 11024 m2 5 m/dag 340 mg/l 

S2 30 – 60 m 67164 m2 5 m/dag 56 mg/l 

S3 60 – 120 m 124556 m2 5 m/dag 30 mg/l 

S4 120 – 180 m 97090 m2 5 m/dag 39 mg/l 
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Resultater 

2.2.2 Strøm   

Strømmen i modellområdet vil i stor grad reflekteres i spredningsresultatene og diskuteres ikke 

i detalj her. Det er likevel nyttig å se på et eksempel fra selve dumpeområdet ettersom det 

bestemmer spredningen i den første fasen (Figur 3). 

 

 

Figur 3. Strømroser basert på statistikk fra modellresultater fra perioden januar 2014 – nov 

2014(årstall?). Dataene er tatt fra en posisjon i dumpeområdet (rød prikk i Figur 1).  Totallengden på 

sektorene indikerer andel målinger (%) i respektive retninger i løpet av måleperioden. Lengden på hvert 

fargesegment i hver sektor bestemmer videre den relative andelen av målinger med korresponderende 

strømstyrke (se fargeskala) innenfor hver enkelt sektor. For eksempel, jo mer blå farge i en sektor, desto 
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mer strøm med styrke 3 – 6 cm/s i den sektoren. Rød pil indikerer størrelse og retning på 

middelstrømmen. Skaleringspil (0.5 cm/s mot øst) er vist i nede til venstre i hver figur. 

 

Strømmen i modellen i dumpeområdet var dominert av to hovedstrømretninger, utover i fjorden 

eller innover i fjorden. Netto vanntransport i alle dyp var imidlertid ikke den samme. Det var 

en nettotransport ut fjorden i øvre lag, svak total nettotransport i midtre lag, og nettotransport 

inn fjorden i nedre lag av modellen. En mulig forklaring er at dette er estuarin sirkulasjon. Dette 

sirkulasjonsmønsteret er forholdsvis vanlig i fjorder med mye ferskvannstilførsel fra elver. 

Ferskvann som blir tilført innerst i fjorden strømmer utover og river med seg noe vann fra laget 

under. Dette fører til en returstrøm innover i dypere vannlag. Disse resultatene er oppsummert 

i Figur 4. 

Etter hvert som sedimentene spres og synker, og avstanden til dumpeområdet øker, vil ikke 

dette vertikalprofilet nødvendigvis være helt representativt, men denne sirkulasjon er i dette 

tilfellet en viktig komponent av sirkulasjonsmønsteret i området rundt Raudsand. Dette vil si at 

oppvirvling på grunt vann (< ca. 60 m) vil i middel ha en tendens til å transporteres utover i 

fjorden i den første spredningsfasen, mens oppvirvling på dypere vann (> ca. 100 m) vil i middel 

ha en tendens til å transporteres innover i fjorden. 

 

 

Figur 4. Vertikalprofil av modellert nord-sør komponent av strømmen fra dumpeområdet (rød prikk i 

Figur 1). Rød heltrukken linje viser middelhastigheten i ulike dyp, og røde stiplede linjer viser +/- ett 

standardavvik av hastigheten i nord-sør retning. Positive verdier betyr strøm ut fjorden og negative 

verdier betyr strøm inn fjorden. Den blå kurven viser maksimal strømstyrke i nord-sør retning uavhengig 

av retning.  

 

 

2.2.3 Spredning av sedimenter  

Etter hvert som simuleringene skrider frem og sedimentene spres med strømmen reduseres 

konsentrasjonen raskt på grunn av fortynning (innblanding av vann med lavere eller ingen 

sedimenter). Her begrenser vi oss til å se på resultater fra de øverste 30 m av vannsøylen på de 

seks oppdrettslokalitetene markert i Figur 1. Tallene er gitt som konsentrasjon (mg/l).  Tabell 2 

viser statistiske verdier basert på maksimumsverdien for hvert dumpingsdyp i hver av de 44 

simuleringene.  

Sedimenter fra dumpeområdet ble spredd til alle oppdrettslokalitetene, og maksimalverdiene 

varierte fra en konsentrasjon på 0.2 mg/l på Merraberget til 1.41 mg/l på Sjølsvik. Høyeste 
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konsentrasjon på Merraberget ble registrert ved spredning fra dumpingsdyp på 120 – 180 m 

(S4), mens de andre lokalitetene registrerte høyeste konsentrasjon ved spredning fra det 

grunneste dumpingsdypet (S1).  

Tabell 2. Statistikk basert på maksimumsverdier av sedimentkonsentrasjon (mg/l) fra de 44 

simuleringene. Kun data fra de øverste 30 m på hvert anlegg er tatt med. Maksimumsverdi (Maks), 

minimumsverdi (Min) og median (Med) er oppgitt for hvert av dumpingsdypene. Medianen er den 

midterste verdien når alle de 44 maksimumsverdiene fra de ulike simuleringen sorteres i stigende 

rekkefølge. Medianen er derfor et sentralitetsmål: halvparten av verdiene er lavere enn medianen og 

halvparten er høyere. Den alt i alt største verdien for hver lokalitet er markert med grønt.  

 

 

S1 (< 30 m) S2 (30 – 60 m) S3 (60 – 120 m) S4 (120 – 180 m) 

Maks Min Med Maks Min Med Maks Min Med Maks Min Med 

Merraberget 0.06 < 0.01 0.02 0.09 < 0.01 0.02 0.15 0.01 0.03 0.20 < 0.01 0.06 

Honnhammarvika 0.30 < 0.01 0.01 0.11 < 0.01 < 0.01 0.04 < 0.01 < 0.01 0.02 < 0.01 < 0.01 

Hegerbergtrøa 0.99 < 0.01 0.01 0.83 < 0.01 < 0.01 0.4 < 0.01 < 0.01 0.08 < 0.01 < 0.01 

Sjølsvik 1.41 0.02 0.46 0.43 < 0.01 0.1 0.12 < 0.01 0.02 0.13 < 0.01 0.01 

Høyvikbukta 0.39 < 0.01 0.11 0.21 < 0.01 0.03 0.10 < 0.01 0.01 0.05 < 0.01 0.01 

Naustneset 0.83 < 0.01 0.13 0.47 < 0.01 0.03 0.17 < 0.01 0.01 0.07 < 0.01 0.01 

 

For alle lokalitetene var den minste maksimumskonsentrasjon (min-verdier i Tabell 2) mye 

lavere enn maksimumsverdiene for spredning fra samme dyp.  For spredning fra dumpingsdyp 

< 30 m (S1) var forholdet mellom høyeste og laveste verdi på Sjølsvik for eksempel større enn 

71 (1.41/0.02), og for spredning fra største dumpingsdyp (S4) var forholdet større enn 20 

(0.2/0.01) på Merraberget. Dette betyr at graden av eksponering er sterkt avhengig av 

variasjonen i strømfeltet; samme startsituasjon vil utvikle seg svært ulikt ved ulike 

strømforhold. 

Denne variabiliteten i eksponeringsgrad er vist i mer detalj for hver lokalitet i Figur 5 - Figur 

10.  

 

Merraberget 

Figur 5 viser maksimumskonsentrasjonen for alle simuleringene i de øverste 30 m over 

simuleringsperioden som registrert på Merraberget.  

Registrert maksimumskonsentrasjon: 0.20 mg/l. 

Som eneste lokalitet registrerte Merraberget høyeste konsentrasjoner ved spredning fra dypere 

vannlag (S3 og S4). Simuleringer nesten helt uten registrering av sedimenter forekom (for 

eksempel simulering nr. 7), men konsentrasjoner opp mot maksimalverdien var likevel 

forholdsvis vanlig. I alle simuleringene tok det mer enn 24 timer før sedimentene nådde 

lokaliteten. Varigheten på eksponeringen varierte, men vedvarende forhøyede konsentrasjoner 

ble registrert over flere dager.  

 

Honnhammarvika 

Figur 6 viser maksimumskonsentrasjonen for alle simuleringene i de øverste 30 m over 

simuleringsperioden som registrert på Honnhammarvika. 

Registrert maksimumskonsentrasjon: 0.30 mg/l. 
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Lokaliteten registrerte høyeste konsentrasjoner ved spredning fra <30 m (S1). Konsentrasjoner 

opp mot maksimumskonsentrasjonen var svært uvanlig og forekom bare i én av de 44 

simuleringene.  

 

Hegerbergtrøa 

Figur 7 viser maksimumskonsentrasjonen for alle simuleringene i de øverste 30 m over 

simuleringsperioden som registrert på Hegerbergtrøa. 

Registrert maksimumskonsentrasjon: 0.99 mg/l. 

Lokaliteten registrerte høyeste konsentrasjoner ved spredning fra <30 m (S1). Konsentrasjoner 

opp mot maksimumskonsentrasjonen var svært uvanlig og forekom bare i én av de 44 

simuleringene.  

 

Sjølsvik 

Figur 8 viser maksimumskonsentrasjonen for alle simuleringene i de øverste 30 m over 

simuleringsperioden som registrert på Sjølsvik. 

Registrert maksimumskonsentrasjon: 1.41 mg/l. 

Lokaliteten var eksponert for sedimenter fra alle dyp, men hovedsakelig fra det grunneste 

dumpingsdypet (S1). Simuleringer nesten helt uten registrering av sedimenter forekom (for 

eksempel simulering nr. 16), men konsentrasjoner opp mot maksimalverdien var likevel 

forholdsvis vanlig. Det tok vanligvis mindre enn 24 timer før sedimentene nådde lokaliteten. 

Varigheten på eksponeringen varierte, men vedvarende forhøyede konsentrasjoner varte mindre 

enn 24 timer.  

 

Høyvikbukta 

Figur 9 viser maksimumskonsentrasjonen for alle simuleringene i de øverste 30 m over 

simuleringsperioden som er registrert på Høyvikbukta. 

Registrert maksimumskonsentrasjon: 0.39 mg/l. 

Lokaliteten var eksponert for sedimenter fra alle dyp, men hovedsakelig fra det grunneste 

dumpingsdypet (S1). Simuleringer nesten helt uten registrering av sedimenter forekom, men 

konsentrasjoner opp mot maksimalverdien var likevel forholdsvis vanlig. Det tok vanligvis ca. 

24 timer før sedimentene nådde lokaliteten. Varigheten på eksponeringen varierte, men 

vedvarende forhøyede konsentrasjoner varte mindre enn 24 timer.  

 

Naustneset 

Figur 9 viser maksimumskonsentrasjonen for alle simuleringene i de øverste 30 m over 

simuleringsperioden som er registrert på Naustneset. 

Registrert maksimumskonsentrasjon: 0.83 mg/l. 

Lokaliteten var eksponert for sedimenter fra alle dyp, men hovedsakelig fra det grunneste 

dumpingsdypet (S1). Simuleringer nesten helt uten registrering av sedimenter forekom, men 

konsentrasjoner opp mot maksimalverdien var likevel forholdsvis vanlig.  
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Figur 5. Maksimumskonsentrasjoner i de øverste 30 m for alle simuleringer på Merraberget. Tid i timer 

etter simuleringsstart er vist på x-aksen mens alle simuleringene (1-44) er vist på y-aksen. 

Maksimumskonsentrasjonen for en gitt simulering og et gitt tidspunkt er markert med en farge (se 

fargekart på høyre side) på koordinaten til simuleringen og tidspunktet. Legg merke til at fargeskalaen 

på figurene ikke er den samme. 
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Figur 6. Maksimumskonsentrasjoner i de øverste 30 m for alle simuleringer på Honnhammarvika. Tid 

i timer er vist på x-aksen mens alle simuleringene (1-44) er vist på y-aksen. Maksimumskonsentrasjonen 

for en gitt simulering og et gitt tidspunkt er markert med en farge (se fargekart på høyre side) på 

koordinaten til simuleringen og tidspunktet. Legg merke til at fargeskalaen på figurene ikke er den 

samme. 
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Figur 7. Maksimumskonsentrasjoner i de øverste 30 m for alle simuleringer på Hegerbergtroa. Tid i 

timer er vist på x-aksen mens alle simuleringene (1-44) er vist på y-aksen. Maksimumskonsentrasjonen 

for en gitt simulering og et gitt tidspunkt er markert med en farge (se fargekart på høyre side) på 

koordinaten til simuleringen og tidspunktet. Legg merke til at fargeskalaen på figurene ikke er den 

samme. 
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Figur 8. Maksimumskonsentrasjoner i de øverste 30 m for alle simuleringer på Sjølsvik. Tid i timer er 

vist på x-aksen mens alle simuleringene (1-44) er vist på y-aksen. Maksimumskonsentrasjonen for en 

gitt simulering og et gitt tidspunkt er markert med en farge (se fargekart på høyre side) på koordinaten 

til simuleringen og tidspunktet. Legg merke til at fargeskalaen på figurene ikke er den samme. 
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Figur 9. Maksimumskonsentrasjoner i de øverste 30 m for alle simuleringer på Høyvikbukta. Tid i timer 

er vist på x-aksen mens alle simuleringene (1-44) er vist på y-aksen. Maksimumskonsentrasjonen for en 

gitt simulering og et gitt tidspunkt er markert med en farge (se fargekart på høyre side) på koordinaten 

til simuleringen og tidspunktet. Legg merke til at fargeskalaen på figurene ikke er den samme. 
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Figur 10. Maksimumskonsentrasjoner i de øverste 30 m for alle simuleringer på Naustneset. Tid i timer 

er vist på x-aksen mens alle simuleringene (1-44) er vist på y-aksen. Maksimumskonsentrasjonen for en 

gitt simulering og et gitt tidspunkt er markert med en farge (se fargekart på høyre side) på koordinaten 

til simuleringen og tidspunktet. Legg merke til at fargeskalaen på figurene ikke er den samme. 
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2.3 Oppsummering  

I dette kapitlet er det presentert resultater fra beregninger av spredning av sedimentmasser som 

forventes å kunne virvles opp ved steindumping i området utenfor Raudsand. På grunn av 

usikkerhet blant annet rundt selve oppvirvlingsprosessen har vi ikke forsøkt å modellere et 

fullstendig realistisk dumpescenario. I stedet har vi fokusert på de fineste sedimentmassene som 

har størst potensiale til å spres langt. 

Resultatene indikerer at alle oppdrettsanleggene til en viss grad kan treffes av sedimenter fra 

dumpeområdet, men det er stor variasjon både i graden av fortynning og hyppighet. 

Modellen indikerer at strømmønsteret er variabelt, men hovedsakelig strømmer vannet utover 

i fjorden eller innover i fjorden, og mer utover i øvre lag enn i dypere lag og omvendt. Man kan 

dele de seks oppdrettsanleggene inn i tre grupper basert på strømsirkulasjonen i fjorden og 

anleggenes posisjon i forhold til dumpeområdet. 

Anlegget som hyppigst mottar sedimenter fra dumpeområdet er Merraberget. Anlegget ligger 

lengre inne i fjorden enn dumpeområdet og en i middel stabil strøm innover i dypere vannlag 

vil med høy sannsynlig føre sedimenter fra dumping på dypt vann til dette anlegget. Etter hvert 

som sedimentene som begynte i øvre lag synker øker også sannsynligheten for at disse 

strømmer innover mot Merraberget. Den registrerte maksimalkonsentrasjonen på Merraberget 

var imidlertid lavere enn på de andre anleggene. 

Sjølsvik, Høyvikbukta og Naustneset befinner seg lengre ute i fjorden og ligger dermed sentralt 

plassert i hovedstrømmen ut fjorden i øvre vannlag. Det er også forholdvis stor sannsynlighet 

for at disse anleggene kan treffes av sedimenter fra dumpeområdet, men de unngår det i flere 

tilfeller enn Merraberget. Høyeste maksimalkonsentrasjon ble registrert på Sjølsvik. 

Honnhammarvika og Hegerbergtrøa er de to anleggene som ligger nærmest dumpeområdet. Til 

tross for dette har disse anleggene lavest sannsynlighet for å bli truffet av sedimenter fra 

dumpeområdet. Dette skyldes at transport på tvers av fjorden er mindre vanlig enn transport 

inn/ut fjorden. Simuleringene viser imidlertid at spredning til disse anleggene er mulig. 
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3 Vurdering av eksponering av oppdrettslokalitetene 

3.1 Oppdrettslokaliteter i Tingvollfjorden 

Det er totalt 6 oppdrettslokaliteter i Tingvollfjorden. Avstanden fra Raudsand fylling til 

lokalitetene er oppgitt i kilometer og er basert på avstand i luftlinje. Lokalitetene har følgende 

geografiske koordinater (WGS84): 

Tabell 3. Geografiske koordinater til oppdrettslokaliteter og avstand til planlagt fylling. 

Lokalitetsnavn: Drives av: Koordinater: Avstand (Km) 

Høyvikbukta Lerøy Midt AS. 62-57.487 N 8-03.125 Ø 12,8 

Naustneset Lerøy Midt AS. 62-57.630 N 8-04.718 Ø 11,0 

Sjølsvik Lerøy Midt AS. 62-54.317 N 8-06.791 Ø 6,5 

Hegerbergtrøa AquaGen AS 62-53.086 N 8-08.827 Ø 4,3 

Honnhammarvika AquaGen AS 62-51.809 N 8-09.448 Ø 2,4 

Merraberget AquaGen AS 62-47.029 N 8-16.782 Ø 10,6 

Raudsand fylling - 62-50.850 N 8-07.561 Ø 0 

 

3.2 Driftsplaner for lokalitetene 

Tingvollfjorden har vært igjennom en periode med brakklegging på grunn av infeksiøs 

lakseanemi (ILA). Produksjonen starter opp igjen i april 2018 og vil gå som normalt videre, 

forutsatt at det ikke kommer nye utbrudd av ILA. Fisken produseres i 30 meter dype enheter. 

(Pers. med. driftslederne ved AquaGen AS og Lerøy Midt AS). 

Tabell 4. Driftsplaner for 2018 – 2020. *AquaGen har stamfiskproduksjon på sine lokaliteter. 

Lokalitetsnavn: Drives av: 2018 2019 2020 

Høyvikbukta Lerøy Midt AS. Utsett august utslakt 
desember 

utsett august 

Naustneset Lerøy Midt AS. Utsett august utslakt 
desember 

utsett august 

Sjølsvik Lerøy Midt AS. Utsett august utslakt 
desember 

utsett august 

Hegerbergtrøa AquaGen AS* Utsett April drift drift 

Honnhammarvika AquaGen AS Utsett April drift drift 

Merraberget AquaGen AS Brakklagt utsett april drift 
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3.3 Miljøgifter i gammel fylling/utslipp 

Multiconsult sin konsekvensutredning av dumpeområdet (Multiconsult 2017c) viser at 

bunnsedimentene har konsentrasjoner av kobber i tilstandsklasse V (svært dårlig), samt 

tilstandsklasse III (moderat) av nikkel og sink. På to punkter er det også påvist konsentrasjoner 

av PCB7 i tilstandsklasse IV (dårlig), i tillegg inneholder fem punkter PCB7 i tilstandsklasse 

III (moderat). Det er også påvist konsentrasjoner av bly i tilstandsklasse III (moderat) i fire av 

de dyptliggende prøvestasjonene. Bunnsedimentene i det undersøkte området regnes derfor som 

forurenset, med spesielt høye verdier av kobber. 

Med tanke på miljøgifter har vi derfor utelukkende fokusert på kobber ettersom dette er den 

eneste miljøgiften i sedimentene som forventes å ha potensiale til å utgjøre en risiko for 

oppdrettsanlegg.  

 

Tabell 5. Sammenstilling av resultater av kjemiske analyser utført av Multiconsult (Multiconsult 2017c). 
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3.3.1 Grenseverdier og klassifisering i vann 

De fleste rapporterte tilfeller av stofftilførsler til resipienter fra sprengstein i forbindelse med 

fyllinger har funnet sted under og like etter anleggsperioden. Forhold som anses å kunne 

forårsake negative effekter på oppdrettsaktiviteten i fjorden deles inn i to grupper:  

1. Partikkelforurensning.  

2. Frigjøring og suspensjon av miljøgifter fra bunnsediment. 

Miljødirektoratet har gitt ut en ny og revidert veileder for klassifisering av vann, sediment og 

biota, veileder M-608/2016. I klassifiseringssystemet representerer klassegrensene en forventet 

økende grad av skade på organismesamfunnet i vannsøylen og sedimentene (se Tabell 6). 

Grensene er basert på tilgjengelig informasjon fra laboratorietester og risikovurderinger om 

akutt og kronisk toksisitet på organismer. 

Tabell 6. Klassifiseringssystem (Miljødirektoratet 2016). 

I 

Bakgrunn 

II 

God 

III 

Moderat 

IV 

Dårlig 

V 

Svært dårlig 

Bakgrunnsnivå Ingen toksiske 
effekter 

Kroniske effekter 
ved langtids- 
eksponering 

Akutt toksiske 
effekter ved kort- 
tidseksponering 

Omfattende toksiske 
effekter 

 

I Tabell 7 er det satt opp grenseverdier for partikler i ferskvann. Tilførsler av partikler gir 

grumset vann og redusert siktedyp. Dette virker blant annet inn på lysforholdene i vannmassen 

og forringer livsvilkårene for vannlevende organismer. Det er ingen egen klassifisering for 

partikler i sjøvann og vi benytter derfor ferskvannsreferansen. 

 

Tabell 7. Klassifiseringssystem av partikler i ferskvann (Andersen et.al.1997) 

Partikler I 

Meget god 

II 

God 

III 

Mindre god 

IV 

Dårlig 

V 

Meget dårlig 

Turbiditet, FTU < 0,5 0,5 - 1 1 - 2 2 - 5 > 5 

Susp. Stoff, 
mg/l 

< 1,5 1,5 - 3 3 - 5 5 - 10 > 10 

Siktedyp, m > 6 4 - 6 2 - 4 1 - 2 < 1 

 

Tabell 8 klassifiserer oppløst kobber i vann. Kobber er et mikronæringsstoff og inngår som 

komponent i mange livsviktige enzymer. Kobber er giftig for fisk ved langt lavere 

konsentrasjoner enn aluminium og jern. Toksisiteten av kobber er sterkt påvirket av vannets 

hardhet og organiske innhold (TOC). Ved resuspensjon av sedimenter vil kobberet kunne være 

koblet til de organiske partiklene i sedimentet. 

Tabell 8. Miljøklasser for kobber i kystvann (Miljødirektoratet 2016). 

µg/l I 

Bakgrunn 

II 

God 

III 

Moderat 

IV 

Dårlig 

V 

Svært dårlig 

Kobber 0,3 2,6 2,6 5,2 > 5.2 
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3.4 Effekter på lokalitetene 

3.4.1 Konsentrasjon på oppdrettsanlegg  

Basert på modellresultatene (Tabell 2) og kjemiske analyser av bunnsedimentene i 

dumpeområdet (Tabell 5) kan man klassifisere tilstanden på oppdrettsanleggene ved forventede 

maksimale sedimentkonsentrasjoner. Resultatene for alle oppdrettsanleggene er vist i Tabell 

10. For suspendert stoff er klassifiseringen klasse 1 "meget god" for alle lokalitetene. 

Påvirkning fra kobber klassifiseres som 1 "bakgrunn" på Høyvikbukta og Honnhammarvika. 

På de resterende lokalitetene er klassen mellom 1 "bakgrunn" og 2 "god". 

 

Tabell 9. Klassifisering etter Miljødirektoratet 2016 og Andersen et.al.1997. Suspendert stoff er hentet 

fra maksimalverdiene i modelleringsresultatene (Tabell 2). Kobberinnholdet er beregnet fra suspendert 

stoff og kobberinnhold som målt i kjemiske analyser utført av Multiconsult (Tabell 5). Kobberverdiene 

i sedimentene som er brukt i beregningene er satt til 500 mg/kg tørt sediment for alle lokalitetene utenom 

Merraberget, der 2000 mg/kg er brukt. Dette samsvarer med hvilket dumpingsdyp de ulike lokalitetene 

mottar høyeste sedimentkonsentrasjoner fra (120 – 180 m på Merraberget og 0 – 30 m på de andre 

lokalitetene).  Sedimentene inneholder mer kobber i de dypeste områdene enn de grunne.  

Lokalitetsnavn: Susp. stoff 
(mg/l) 

Kobber (µg/l) Avstand (Km) 

Høyvikbuktaa 0,39 0,20 12,8 

Naustneset 0,83 0,42 11,0 

Sjølsvik 1,41 0,71 6,5 

Hegerbergtrøa 0,99 0,50 4,3 

Honnhammarvika 0,3 0,15 2,4 

Merraberget 0.20 0,4  10,6 

 

3.4.2 Diskusjon 

 

I litteraturen brukes ofte partikkelkonsentrasjon i studier som undersøker effekter av partikler på 

akvatiske organismer.  

I tillegg til konsentrasjon er også eksponeringstid viktig for hvorvidt man finner negative effekter av et 

stoff. Dette betyr f. eks at en organisme kan tåle en høy konsentrasjon av et gitt stoff over kort tid, men 

vil ta skade av en betydelig lavere konsentrasjon av det samme stoffet dersom de eksponeres over tid. 

Newcombe & MacDonald (1991) viste at produktet av partikkelkonsentrasjon (mg/l) og varigheten av 

eksponeringen (timer) er en rimelig god indikator (forklarer 60 % av variasjon i effekter) på hvor 

alvorlige effekter man kan forvente når akvatiske organismer utsettes for suspenderte partikler. Dette 

arbeidet oppsummerte data for både fisk og evertebrater, samt arter både fra marint miljø og fra 

ferskvann.  

I teksten under er det referert til LC50 verdier. LC betyr ”lethal dose” eller ”dødelig dose” og LC50 

refererer til den konsentrasjonen hvor 50 % av forsøksdyrene dør. For at resultater skal kunne 

sammenliknes, trenger man som nevnt over også å vite eksponeringstiden, og dette er som regel oppgitt. 

Dersom det står 96 timers LC50, betyr dette ”den konsentrasjonen hvor 50 % av dyrene var døde etter å 

ha blitt eksponert i 96 timer”. 
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Det er generelt lite litteratur når det gjelder kobberpåvirkning på laks og ørret i sjøen. Toksisitet 

til kobber er som oftest beskrevet i forbindelse med ferskvann. Toksisitet til kobber avhenger 

av hardheten til ferskvannet, der den er generelt mindre toksisk ved økende hardhet og TOC 

innhold. Sjøvann er normalt sett godt bufret. I settefiskanlegg med ferskvann er de anbefalte 

maksimalverdiene på hardhet <100 mg/l ((som Kalsiumkarbonat) CaCO3), og man kan da 

akseptere kobbernivåer Cu < 6 µg/L. Ved hardhet >100 mg/l (som CaCO3) er Cu < 30 µg/L 

akseptabelt (Åtland et.al 2012). 

Laksefisk kan påvirkes av suspenderte uorganiske partikler både direkte og indirekte, og 

litteraturen beskriver letale (dødelige), subletale (ikke dødelige) og adferdsmessige effekter. 

Klogging og irritasjon på gjeller kan gi subletale effekter som svekker immunsystem (Herbert 

& Merkens 1961, Redding et al. 1987) og problemer med osmoregulering. Av adferdsmessige 

effekter er det vist at suspenderte uorganiske partikler kan påvirke fiskens bevegelsesmønster 

(Robertson et al. 2007), vandringsmønster (Bisson & Bilby 1982, Whitman et al. 1982), 

reproduksjonsevne (gir ugunstige forhold på gytegrunner, Walling et al. 2003, Greig et al. 

2005), næringstilbud (Shaw & Richardson 2001) og evnen til å finne næring (Robertson et al. 

2007). 

Mesteparten av litteraturen om effekter av partikler på fisk omhandler laksefisk i ferskvann. 

Litteraturen gir ikke så mange eksempler på akutt dødelighet forårsaket av forhøyede 

konsentrasjoner av uorganiske partikler, og de LC50-verdiene som oppgis, varierer svært mye 

(Tabell 10). Ytterpunktet er studien til Lake & Hinch fra 1999. De observerte LC50-verdier (96 

timers eksponering) på hele 164.500 mg/l for juvenil Coho laks, en konsentrasjon som ifølge 

forfatterne langt overstiger det som forekommer i naturlige systemer. Oppsummert viser andre 

studier med et noenlunde likt forsøksoppsett (med 96 timers eksponering) LC50-verdier fra 

rundt 10.000 -30.000 mg/l (Herbert & Merkens 1961, Servizi & Gordon 1990, Sevizi & Martens 

1991). De høyeste beregningene fra Tingvollfjorden (1.4 mg/l) er langt under de 

konsentrasjoner som tidligere er oppgitt som akutt dødelige for fisk og vi kan ikke se at det er 

noen fare for akutt dødelighet hos laksefisk i fjorden.  

Newcombe & Jensen (1996) gjennomførte en metaanalyse med over 80 ”published and 

adequately documented reports” på effekter av suspendert sediment på fisk i elver og estuarier. 

Basert på data fra disse arbeidene laget de modeller (likninger) som forsøkte å gi 

sammenhengen mellom biologisk respons, partikkelkonsentrasjon og varighet på 

eksponeringen. Summert opp gir modellen følgende grenseverdier for letale effekter 

(dødelighet) hos voksen laksefisk:  

Eksponeringstid 1-7 timer: letal dødelighet kan oppstå ved henholdsvis >22.000 og >3.000 

mg/l.  

Eksponeringstid 1-6 dager: dødelighet kan oppstå ved henholdsvis >3.000 og >400 mg/l.  

Eksponeringstid i 2-7 uker: dødelighet kan oppstå ved henholdsvis >400 og >55 mg/l.  

Første (høyeste) og siste (laveste) tall viser konsentrasjonen av partikler som må til for å gi letal 

dødelighet etter henholdsvis 1 time og 7 timer.  Juvenil laksefisk kom ut med omtrent samme 

grenseverdier. Det vi må ha i bakhodet er at mye av litteraturen stammer fra eksperimenter hvor 

fisken ikke har kunnet unngå vannet med partikler i.  

Subletale effekter skader vev og forstyrrer fysiologien til organismen, men skadene er ikke 

alvorlige nok til å forårsake død. Dette kan gi seg utslag direkte ved eksempelvis gjelleskader, 

og stress. Disse ”tilstandene” kan i neste runde føre til redusert vekst og endret atferd. I 

litteraturen er det også et stort spenn i hvilke konsentrasjoner som kan forårsake subletale 

skader. Når det gjelder gjelleskader rapportert i litteraturen, er det igjen studiet til Lake & Hinch 

(1999) som utgjør et ytterpunkt. De observerte mekaniske skader på gjellene ved 
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konsentrasjoner > 41.000 mg/l (coho laks) (96 timers eksponering). Oppsummert viser studier 

med et noenlunde likt forsøksoppsett gjelleskader (f. eks hyperplasi, hypertrofi og 

gjelleløsning) ved partikkelkonsentrasjoner fra 270 -10.000 mg/l (Herbert & Merkens 1961, 

Servizi & Martens 1987, Goldes et al. 1988).  

Fysiologisk stress er en subletal effekt og kan måles på flere måter. Hos årsyngel av coho laks 

ble det påvist et lineært forhold mellom blodsukker, en sekundær stressindikator, og 

partikkelkonsentrasjon (Servizi & Martens 1992). Forhøyede nivåer av blodsukker ble målt ved 

partikkelkonsentrasjoner på over 1.360 mg/l. En annen studie på coho laks viste 

sammenfallende resultater med forhøyede plasmakortisolverdier ved partikkelkonsentrasjon på 

2-3.000 mg/l (både ved 24 og 192 timers eksponering). Denne typen stressrespons ble ikke målt 

ved konsentrasjoner på 4-600 mg/l (Redding et al. 1987).  

Modellene til Newcombe & Jensen (1996) (beskrevet over) foreslår også grenseverdier for 

subletale effekter hos laksefisk. Summert opp gir modellen følgende grenseverdier for voksen 

laksefisk:  

Eksponeringstid 1-7 timer: effekter ved henholdsvis >403 og >55 mg/l.  

Eksponeringstid 1-6 dager: effekter ved henholdsvis >55 og > 7 mg/l.  

Eksponeringstid i 2-7 uker: effekter ved henholdsvis >7 og > 3 mg/l.  

Juvenil laksefisk kom ut med omtrent samme grenseverdier. Vi vil ikke forvente at de 

partikkelkonsentrasjonene vi har beregnet i Tingvollfjorden, skulle gi gjelleskader på kort sikt, 

men få studier har undersøkt gjelleskader på lang sikt. Det er verd å merke seg at periodene 

med høy partikkelkonsentrasjon har variabel varighet.  Når det gjelder subletale effekter som 

på en annen måte reduserer fiskens velferd og sykdomsresistens (stress,) så viser 

grenseverdiene over at vi trolig kan utelukke at konsentrasjonene som ble beregnet i 

Tingvollfjorden vil redusere fiskens velferd.  

En godt dokumentert indirekte subletal effekt er redusert vekst. Det kan se ut til at redusert 

vekst inntreffer ved relativt lave konsentrasjoner hos enkelte arter; eksempelvis 50 mg/l for 

ørret (Herbert & Richards 1963, Sykora et al. 1972), 84 mg/l for Coho laks (Sigler et al. 1984) 

og 100 mg/l hos harr (McLeay et al. 1987). Redusert vekst kan være et resultat av redusert 

fødeinntak og/eller økte metabolske kostnader (McLeay et al. 1987). Hos Atlantisk laks er det 

vist at fødeinntaket øker opp til partikkelkonsentrasjoner på 180 mg/l, for så å gå ned ved en 

ytterligere økning i partikkelkonsentrasjon (Robertson et al. 2007).  Tilsvarende effekter er også 

vist hos stillehavslaks (Gregory 1994, Gregory & Northcote 1993). En moderat økning i 

partikkelkonsentrasjon (og dermed turbiditet) gir fisken en oppfatning av redusert 

predasjonsrisiko, dvs. at fisken oppfatter at faren for å bli spist av andre er redusert. Over et 

spesifikt nivå blir imidlertid denne effekten utjevnet ved at fisken selv får økende problemer 

med å se (redusert reaktiv distanse) sitt eget bytte (gjelder for en visuell predator) (se Shaw & 

Richardson 2001). 

En siste type indirekte subletal effekt er adferdsrespons. Hos atlantisk laks er det vist at 

sammenbrudd i dominanshierarki og reduksjon i territoriell atferd inntreffer ved 

partikkelkonsentrasjoner >60 mg/l (Robertson et al. 2007). Tilsvarende effekt er også vist for 

coho laks, men effekten inntraff først ved konsentrasjoner rundt 130 mg/l (Berg & Northcote 

1985). Unnvikelses-/flukt- respons (fisken prøver å komme unna vannet med høy turbiditet) ser 

også ut til å inntreffe i spennet 60-180 mg/l hos atlantisk laks (Robertson et al. 2007).  Også 

fluktrespons ser ut til å inntreffe ved lavere konsentrasjon hos atlantisk laks enn hos 

eksempelvis coho laks (respons inntreffer rundt 180 mg/l) (Bisson & Bilby 1982, Berg & 

Northcote 1985, Servizi & Martens 1992). Det er også eksempler på andre typer adferdsmessig 

respons som kan endre predasjonsrisiko, konkurranse med andre arter etc. Utfallet av denne 
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type respons er umulig å forutse uten å se på andre elementer i økosystemet og blir ikke gått 

nærmere innpå her. Beregningene gjort i Tingvollfjorden er på et nivå hvor man neppe får 

effekter på vekst. Betydningen av forhøyet partikkelkonsentrasjon på vekst er imidlertid også 

avhengig av andre faktorer og ikke utelukkende negativ.  

Det er flere faktorer som kan forklare det store spennet i konsentrasjoner som gir direkte effekter 

(både letale og subletale) hos laksefisk, og som gjør det vanskelig å sammenlikne studier. Noe 

av variasjonen er selvsagt reelle forskjeller mellom arter, som igjen skyldes at ulike arter er 

tilpasset habitat med forskjeller i naturlig turbiditet. Ulik eksponeringstid i studiene forklarer 

trolig en god del. Selv ved lik eksponeringstid kan det hos en spesifikk art være stort sprik i 

toleranse (se over for coho laks). Disse forskjellene kan knyttes til egenskaper ved selve 

partikkelen, slik som størrelse og form: små partikler ser ut til å gjøre mindre skade enn store 

(Servizi & Martens 1987) og avrundede partikler gjør mindre skade enn kantede (Lake & Hinch 

1999). Her er det viktig å merke seg at partiklene i Tingvollfjorden er svært små.  

Det ser videre ut til at toleransen er lavere i studier hvor man har brukt naturlig sediment 

sammenliknet med studier hvor man har brukt ”kunstig” menneskeskapt sediment (Lake & 

Hinch 1999). Naturlig sediment er ofte ladet og tiltrekker seg tungmetaller og store organiske 

partikler. Konsentrasjonene av disse forbindelsene kan være høy i sediment selv om 

konsentrasjonen i vannet er lav. Forskjeller innenfor samme art kan også knyttes til egenskaper 

ved dyret slik som livsstadium, hvor tidlige livsstadier tenderer til å være mer følsomme 

(Servizi & Martens 1991). Forsøksbetingelser som eksempelvis årstid og temperatur spiller 

også inn, hvor samme art viser seg å ha ulik respons ved ulik årstid (Robertson et al. 2007) og 

ved ulike temperaturer (Servizi & Martens 1991). 
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Tabell 10. Tabellen oppsummerer data på effekter på laksefisk eksponert for ulike konsentrasjoner av 

uorganiske partikler over ulike tidsrom.  J=juvenile, V=voksne, ÅY=årets yngel 

Art Livs 

stadium 

Konsentrasjon 

uorganiske 

partikler  

(mg/l) 

Ekspo-

nerings-tid 

(timer) 

Effekt på organismen Referanse 

Atlantisk laks J 0-460 2.5 <180 mg/l – økt fødeinntak 

>180 mg/l-redusert fødeinntak 

>60 mg/l-hurtig reduksjon i 

territoriell atferd 

60-180 mg/l flukt respons 

Robertson et al. 

2007 

Coho laks J 40000  96 Nedbrytning av gjellefilamenter og 

stress respons (økt hematokritt 

redusert leucokritt) 

Lake & Hinch 

1999 

Coho laks J 100000 96 Observerte dødelighet. 

(LC50 var på 164500 mg/l) 

Lake & Hinch 

1999 

Coho laks J 2-3000 192 Mindre effektivt fødeopptak Redding et al. 

1987 

Coho laks V 84 336 Redusert vekst Sigler et al. 1984 

Coho laks ÅY 240 24 5-dobling i hostefrekvens Servizi & Martens 

1992 

Coho laks J 130  36 Sammenbrudd av sosialt hierarki, 

ingen territoriell adferd 

Berg & Northcote 

1985 

Coho laks J 180 96 Flukt respons Servizi & Martens 

1992 

Coho laks  J 310 0,5 Unnviklesesrespons Bisson & Bilby 

1982 

Sokeye laks ÅY 9850 96 Gjelle hyperplasi, hypertrofi, 

gjelleløsning og nekrose 

Servizi & Martens 

1987 

Chinook laks  J 207000 1 100% dødelighet Newcombe & 

Flagg 1983 

Chinook laks J 1400 

9400 

39400 

36 

36 

36 

10 % dødelighet 

50% dødelighet 

90 % dødelighet 

Newcombe & 

Flagg 1983 
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Regnbueørret J 90 456 5 % dødelighet Herbert & 

Merkens 1961 

Regnbueørret J 2-3000 192 Redusert fødeopptak, redusert 

motstand mot Vibrio anguillarum 

infeksjon. 

Redding et al. 

1987 

Regnbueørret J 2-3000 192 Økt plasma cortisol og økt 

hematocrit. 

Redding et al. 

1987 

Regnbueørret ÅY Pulser på 700 456 Redusert vekst Shaw & 

Richardson 2001 

Regnbueørret V 50 336 Redusert vekst Herbert & 

Richards 1963 

 

 

3.4.3 Oppsummering 

1. Den høyeste partikkelkonsentrasjoner er på maks 1,4 mg/l. Litteraturen gir ingen 

eksempel på at så lave konsentrasjoner har ført til akutt dødelighet hos fisk.  

 

2. Det finnes ikke eksempel i litteraturen hvor fisk har dødd ved tilsvarende 

partikkelkonsentrasjoner som det som er beregnet i Tingvollfjorden. Det er verdt å 

merke seg at de beregnede verdiene ikke er konstante verdier, og at de i perioder 

vil kunne være langt lavere. 

 

3. Det kan trolig utelukkes at konsentrasjonene som er beregnet i Tingvollfjorden, 

kan redusere fiskens velferd på grunn av stress og redusert sykdomsresistens. 

Kommentaren over om dette er maksimalverdier som ikke er konstante gjelder 

også for dette punktet. 

 

4. Effekter på grunn av forhøyede verdier av kopper er lite sannsynlig ut fra de 

verdiene man kommer frem til i denne beregningen. 
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4 Avsluttende kommentarer og konklusjon 

De beregnede konsentrasjonene av partikler og kopper på oppdrettsanlegg i Tingvollfjorden er 

ikke store nok til å ha effekt på fisk. Den største usikkerheten i disse beregningene er 

estimeringen av utgangskonsentrasjoner i utfyllingsområdet. Vil større utgangskonsentrasjoner 

kunne føre til at konsentrasjoner på oppdrettsanleggene allikevel er store nok til å ha effekter? 

Vi mener dette er utelukket og følgende eksempel illustrerer dette: 

Hvis vi tar hensyn til at sedimentene inneholder vann, så vil våre resultater være de samme ved 

oppvirvling av de øverste 20cm av sediment. For å oppnå toksiske effekter på fisk må vi opp i 

tilstandsklasse IV, "dårlig". Det er denne tilstandsklassen som vil gi toksiske effekter ved 

kortidseksponering. Kopper må da ha verdier over 2.6 µg/l og suspenderte sedimenter må ha 

konsentrasjoner over 5 mg/l. For å oppnå disse verdiene må 70cm sediment virvles opp. Disse 

70 cm må ha samme konsentrasjon av kopper som målt i overflaten, og alt oppvirvlet sediment 

må være finkornet (~0.01 mm kornstørrelse). Midlere tykkelse av sedimentlaget i overflaten er 

ca 1 meter (Multiconsult, 2017c), og dette inneholder også en andel grovere sedimenter som 

ikke vil nå oppdrettsanleggene fordi de synker for fort. I tillegg er konsentrasjon av kopper 

sannsynligvis mindre med dybden i sedimentet fordi kopper trolig kun har vært sluppet ut til 

området de siste 30 år. Totalt sett er det derfor trolig ikke nok sedimenter tilgjengelig for 

oppvirvling til å forårsake toksiske effekter på fisk ved oppdrettsanleggene i fjorden. 

Konklusjonen av dette er at dumping av stein utenfor Raudsand ikke vil ha negative effekter 

for oppdrettsanlegg i fjorden. 
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Vedlegg 1  

NorKyst-800 

Initialbetingelsene, samt randbetingelsene (saltholdighet, temperatur, vannstandsvariasjon) 

som er brukt i modelleringene er hentet fra en større hydrodynamisk simulering med 

modellsystemet NorKyst-800. Dette er en numerisk modell som simulerer strøm, saltholdighet 

og temperatur med 800 meters romlig oppløsning og med høy oppløsning i tid, for hele 

norskekysten (Albretsen m. fl., 2011). NorKyst-800 er utviklet på Havforskningsinstituttet i 

samarbeid med Meteorologisk institutt og Niva. Systemet bruker Regional Ocean Modeling 

System (ROMS, Shchepetkin & McWilliams, 2005) til hydrodynamiske beregninger og 

inkluderer både vinddrivkrefter og ferskvannstilførsel for å produsere mest mulig realistiske 

resultater.   

 

Figur 11. Området som dekkes av NorKyst-800 modellen. Resultater fra Norkyst-800 er brukt som 

inngangsdata til finskala modellering av Tingvollfjorden og det omkringliggende fjordsystemet. 

Fargeskalaen viser bunndypet i modellen. 
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Sammenligning modell/målinger 

En numerisk modell vil alltid til en viss grad være en forenkling av virkeligheten. Modellen har 

for det første begrenset oppløsning, og i tillegg vil små unøyaktigheter i bunntopografi og 

drivkrefter også kunne skape unøyaktigheter i modellen. Man kan altså ikke forvente at 

modellen produserer perfekte resultater på ethvert sted og til ethvert tidspunkt, men en god 

modell bør gjenskape hovedtrekkene i variasjonsmønstrene i modellområdet.    

Multiconsult målte strøm i dumpeområdet i september-oktober 2017 (Multiconsult, 2017a), og 

i dette tilfellet er det naturlig å sammenligne modellresultatene med resultatene fra disse 

målingene (Figur 12). Ettersom modellen er kjørt for 2014 og ikke 2017, kan ikke nøyaktig 

samme periode sammenlignes, bare samme årstid.   

Figur 13 viser strømroser fra modellen fra dumpeområdet (samme posisjon som i Figur 3) for 

perioden september-oktober 2014. Det er generelt godt samsvar mellom modellen og målingene 

på mange punkter. I begge datasettene er strømmen sterkere i overflaten enn dypere i 

vannsøylen.   Hovedstrømretningene i det øverste laget er mot nord-vest og sør-øst, og 

nettotransporten er svært liten. I laget under og nærmest bunnen er det en svak nettotransport 

innover fjorden i begge datasettene. Lagene i midten av vannsøylen skiller seg mest fra 

hverandre på den måten at målingene har noe mer retningsvariabilitet (strøm i flere 

retningssektorer) enn modellen.   

Det er vanskelig å sette opp nøyaktige og objektive kriterier for når en modell gjengir 

virkeligheten på en tilfredsstillende måte, men sammenligning av modelldata 

med strømdata fra interesseområdet tyder på at modellen i hovedsak produserer realistiske 

strømfelt i interesseområdet.  
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Figur 12. Strømroser fra målinger utført av Multiconsult i dumpeområdet i perioden september – 

oktober 2017(Multiconsult 2017a). Totallengden på sektorene indikerer andel målinger (%) i respektive 

retninger i løpet av måleperioden. Lengden på hvert fargesegment i hver sektor bestemmer videre den 

relative andelen av målinger med korresponderende strømstyrke (se fargeskala) innenfor hver enkelt 

sektor. For eksempel, jo mer gul farge i en sektor, desto mer strøm med styrke 15 -20 cm/s i den sektoren. 
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Figur 13. Strømroser av modellert strøm fra dumpeområdet for perioden september – oktober 2014.  

Totallengden på sektorene indikerer andel målinger (%) i respektive retninger i løpet av måleperioden. 

Lengden på hvert fargesegment i hver sektor bestemmer videre den relative andelen av målinger med 

korresponderende strømstyrke (se fargeskala) innenfor hver enkelt sektor. For eksempel, jo mer gul 

farge i en sektor, desto mer strøm med styrke 12 – 15 cm/s i den sektoren. Rød pil indikerer størrelse og 

retning på middelstrømmen. Skaleringspil (0.5 cm/s mot øst) er vist i nede til venstre i hver figur. 
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1 INTRODUKSJON 

Abyss Subsea AS ble kontrahert for å bunnkartlegge et gitt område på Raudsand samt inspisere 

punkter av interesse som kommer frem under bunnkartleggingen. 

 

1.1 ARBEIDSOMFANG 

Hovedformålet med bunnkartleggingen er for Veidekke å se på mulighetene for utfylling av størst 

mulig industriområde og prosjektere dette på vegne av Bergmesteren Raudsand AS. 

1.2 REFERANSE PROSEDYRER 

Inspeksjonen ble utført i henhold til utarbeidende operasjonsprosedyrer og hoved prosedyrene i 

Abyss Subsea AS.  

1.3 PROSJEKT PERSONELL 

         1 x Prosjekt leder 

         1 x Pilot 

         1 x Båtfører  

1.4 UTSTYR: 

         Fartøy:  Fosna Targa 

         ROV:  Seaeye Falcon 

         Kartleggingsutstyr:  SeaBat 7125 

1.5 VARIGHET 

         Operasjonen ble gjennomført fra 03.02.2017 til 07.02.2017                   

         03.02.2017:        Mobilisering og testing av utstyr 

         06.02.2017: Start bunnkartlegging  

06.10.2017: Slutt bunnkartlegging 

07.02.2017: Start ROV Inspeksjon 

07.02.2017: ROV inspeksjon ferdig 

10.02.2017 Utarbeidelse av rapport  
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2 BUNNKARTLEGGING RAUDSAND 

 

 

Området hvor bunnkartleggingen foregikk er basert på bilde over som viser hvor Bergmesteren 

Raudsand AS ønsket kartleggingen. 
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2.1 LOGG BUNNKARTLEGGING 

Abyss Subsea as  

 

Client: 

Bergmesteren Raudsand AS 

Job No.:10155 Date: 06.02.2017 

Location: Raudsand Vessel: Fosna Targa 

Conditions: Vind og sol  

Supervisor: 

Hans Christian Myhre 

Pilot: 

Karl Ove Weness 

Observer: 

crew 

Deck Hand: 

 

Dive No.: Consumables: 

Dive Task:  

 

 

Time Heading Depth Description 

08:35   Legger fra Kai, Melkvika. 

09:30   Ankommer Raudsand. 

09:47   Forberedende undersøkelser/logging før bunnkartlegging. 

11:20   Starter bunnkartlegging første sveip fra Nord mot Sør inne ved land. 

11:40   Andre sveip fra Sør mot Nord. 

11:49   Tredje sveip fra Nord mot Sør. 

12:00   Fjerde sveip fra Sør mot Nord. 

12:10   Femte sveip fra Nord mot Sør.  

12:20   Sjette sveip fra Sør mot Nord. 

12:35   Sjuende sveip fra Land og utover. (Midt i område) 

12:55   Åttende sveip fra Nord til Sør. 

13:08   Niende sveip fra Sør til Nord. 
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Time Heading Depth Description 

13:15   Tiende sveip fra Nord til Sør. 

13:30   Kontrollerer innsamlet data. 

14:30   Forlater Raudsand. 

15:30   Legger til Kai, Melkvika. 

15:45   Starter med grovprosessering av innsamlet data.  

 

2.2 GROVPROSESSERT KART 
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3 ROV INSPEKSJON RAUDSAND 

Etter bunnkartleggingen ble det klart at området ikke inneholder veldig mange punkter av interesse. 

Det som er av løsmasse, steiner etc. ser ut til å være dumpet fra land og er å finne i varierende 

mengder helt ned til ca. 30m dybde. Videre utover er terrenget relativt flatt med bratt skråning 

nedover mot bunn av fjord.  

Hele bunnen ser ut til å være dekket av fint melaktig støv/slam. Det er ikke mulig å fastslå hverken 

mengde eller dybde av støvet/slammet. Det ble forsøkt filmet med ROV fra land og utover/nedover 

mot bunn av fjord. Her måtte vi gi oss på ca.175m dybde pga forholdene. De lille forstyrrelsene ROV 

gjorde på bunn nedover skråningen utløste gjentatte skred av støv/slam som gjorde det umulig å se.  
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3.1 LOGG ROV INSPEKSJON 

 

Abyss Subsea as  

 

Client: 

Bergmesteren Raudsand AS 

Job No.:10155 Date: 07.02.2017 

Location: Raudsand Vessel: Fosna Targa 

Conditions: Vind og sol  

Supervisor: 

Hans Christian Myhre 

Pilot: 

Karl Ove Weness 

Observer: 

crew 

Deck Hand: 

 

Dive No.: 1 Consumables: 

Dive Task: Inspeksjon av bunn utfor kai/ inne ved land samt inspeksjon nedover skråning.  

 

 

Time Heading Depth Description 

09:30   Legger fra Kai, Melkvika. 

10:40   Ankommer Raudsand. 

10:45   Oppsett og testing. 

12:00   ROV av dekk. 

12:17   Starter inspeksjon inne ved land. Fra Sør mot Nord. 

12:22   Bilde 1. Start ved det store sorte tårnet. 

12:22   Bilde 2. Betongblokker delvis begravd. 

12:23   Bilde 3. Betongblokker delvis begravd. 

12:26   Bilde 4. Støv etter at ROV har berørt bunnen. Viser hvor finkornet bunnen 

er. 

12:29   Bilde 5. Utenfor hovedbrygge. 

12:30   Bilde 5.1 Utslippsrør under hovedbrygge. 
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Time Heading Depth Description 

12:30 

 

  Bilde 6. Start av fylling rett nord for hovedbrygge. 

12:31   Bilde 6.1 Midt på fyllingen rett nord for hovedbrygge. 

12:33   Bilde 7. Slutten på fyllingen rett nord for hovedbrygge.  

12:34   Bilde 8. Diverse skrot delvis begravd. 

12:34   Bilde 8.1 Nærbilde av skrot. 

12:36   Bilde 9. Eksempel på bunn, like ved første nes, nord for hovedbrygge 

12:37   Bilde 10. Bunn mellom de to nesene. Bratt jevn mudd med småstein. 

12:38   Bilde 10.1 Innslag av stein. 

12:39   Bilde 10.2 Ser forskjellige lag mudd, grus og innslag av småstein 

12:40   Bilde 11. Et lite parti med berg ved det utstikkende neset 

12:44   Bilde 11.1 Bergpartiet nordside. Gir en indikasjon på muddens dekkende 

egenskaper. 

12:44   Bilde 11.2 Bergpartiet nordside. 

12:46   Bilde 12. Steinfylling nordenfor nes 

12:48   Bilde 13. Inne på steinfylling nordenfor nes 

12:49   Bilde 14. Steinfyllingen slutter. deretter kan man se dumpet løs masse som 

ligger imot original bunn som har lysere farge 

12:49   Bilde 14.1 Nærbilde av grensen mellom de forskjellige massepartiene 

12:50   Bilde 14.2 Bilde gir en indikasjon på bunnens helling 

12:51   Bilde 15. Mer skrot og vanskeligere å se tegn på forskjellige masser jo 

nærmere vi kommer den gamle bryggen. 

12:52   Bilde 15.1 Mer skrot og vanskeligere å se tegn på forskjellige masser jo 

nærmere vi kommer den gamle bryggen. 

13:49   Bilde 16. Strekene i bunnen indikerer at det er forskjellige typer masse. 

Like nord for gammelbrygge 

13:54   Bilde 17. Påfylt masse møter original bunn like nord for gammelbrygge 

13:56   Bilde 18. Den påfylte massen slutter i det nordligste området 
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Time Heading Depth Description 

13:58   Bilde 19. Litt forbi den påfylte massens slutt i nord dukker det opp et felt 

som enten er stein eller øverste lag av berg 

14:02   Bilde 20. Ellers er det rimelig homogent med fin mudd 

14:25   Bilde 21. Går i fra gammelbryggen og ut i fjorden. 

14:27   Bilde 22. Går i fra gammelbryggen og ut i fjorden. Bunnen går relativt bratt 

14:30   Bilde 23. Fargebilde av bunnen. Pga lysforhold og partikler så kan vi i 

hovedsak bare bruke sorthvitt. 

14:31   Bilde 24. Man kan se mudd som renner ned etter å ha blitt forstyrret av 

ROV 

14:37   Bilde 25. Mer rennende mudd. Utfordrende å få til gode bilder 

14:45   Bilde 26. Rennende mudd er nå et stort problem. 

14:47   Bilde 27. Mudd renner til tider raskere enn ROV er i stand til å kjøre. 

14:52   Bilde 28. Muddskyen dekker stort sett hele synsfeltet. Avbryter 

inspeksjonen 

14:52   Bilde 28.1 Muddskyen dekker stort sett hele synsfeltet. Avbryter 

inspeksjonen 

15:22   ROV på dekk. 

15:35   Sjekker og kontrollerer innsamlet video. 

16:00   Forlater Raudsand. 

17:10   Legger til kai, Melkvika. 
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3.2 INSPEKSJONS BILDER 

Plassering av bilder i inspeksjonsområdet. 
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3.2.1 Bilde 1 
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3.2.2 Bilde 2 

 

3.2.3 Bilde 3 
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3.2.4 Bilde 4 

 

3.2.5 Bilde 5 

 



ABYSS SUBSEA AS   
 
Document title:   Inspeksjonsrapport Bergmesteren Raudsand 

 

 

 

Page 17 
Doc Nr:   ABAS-IR-10155-01-Raudsand                                                                        
 

 

 

3.2.6 Bilde 5.1 

 

3.2.7 Bilde 6 
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3.2.8 Bilde 6.1 

 

3.2.9 Bilde 7 
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3.2.10 Bilde 8 

 

3.2.11 Bilde 8.1 
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3.2.12 Bilde 9 

 

3.2.13 Bilde 10 
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3.2.14 Bilde 10.1 

 

3.2.15 Bilde 10.2 
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3.2.16 Bilde 11 

 

3.2.17 Bilde 11.1 
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3.2.18 Bilde 11.2 

 

3.2.19 Bilde 12 
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3.2.20 Bilde 13 

 

3.2.21 Bilde 14 
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3.2.22 Bilde 14.1 

 

3.2.23 Bilde 14.2 
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3.2.24 Bilde 15 

 

3.2.25 Bilde 15.1 
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3.2.26 Bilde 16 

 

3.2.27 Bilde 17 
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3.2.28 Bilde 18 

 

3.2.29 Bilde 19 
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3.2.30 Bilde 20 

 

3.2.31 Bilde 21 
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3.2.32 Bilde 22 

 

3.2.33 Bilde 23 
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3.2.34 Bilde 24 

 

3.2.35 Bilde 25 
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3.2.36 Bilde 26 

 

3.2.37 Bilde 27 
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3.2.38 Bilde 28 

 

3.2.39 Bilde 28.1 
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Forord 
 
 

Denne rapporten presenterer resultatene fra undersøkelsene av bløtbunnsfauna, samt 
miljøgifter og metaller i sedimenter utenfor Raudsand i Tingvollfjordens dypål i 2019. 
 
Undersøkelsen er utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) på oppdrag av 
Bergmesteren Raudsand AS. Kontaktpunkt mot oppdragsgiver har vært Tore Frogner ved 
Veidekke Entreprenør AS. 
 
Følgende personer har arbeidet i prosjektet og takkes for sitt bidrag: 

• Innsamling av bløtbunnsfauna og sedimenter: Siri Moy og Jarle Håvardstun og 
mannskapet på fartøyet «Finest», Magnus Angvik og Bjørnar Endresen. 

• Opparbeidelse av bløtbunnsfauna: grovsortering ved Eli Johansen og 
artsidentifisering ved Rita Næss (bløtdyr), Gunhild Borgersen (børstemark) og 
Marijana S. Brkljacic (krepsdyr, pigghuder og varia). 

• Kjemiske analyser: Tina Bryntesen m.fl. ved NIVAs laboratorium, og personell ved 
Eurofins (metaller og PCB) og Akvaplan-niva AS (kornfordeling). 

• Rapportering: Marijana S. Brkljacic (beregning av bløtbunnsindekser og 
rapportering av økologisk- og kjemisk tilstand) samt Gunhild Borgersen og Sigurd 
Øxnevad (faglig kvalitetssikring av hhv. bløtbunnsdata og sedimentkjemi). 

• Datahåndtering og overføring av data til Miljødirektoratets database Vannmiljø: 
Benno Dillinger ved seksjon for miljøinformatikk. 

• Kvalitetssikring av rapporten er utført av forskningsleder Mats Walday. 
 
 

Oslo, 5. oktober 2020 
 

  Marijana Stenrud Brkljacic 
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Sammendrag 

 
Bergmesteren Raudsand AS planlegger utbygging av industriområdet ved Raudsand i Tingvollfjorden, 
og ønsket i den forbindelse å få utført en undersøkelse av miljøtilstanden i fjorden utenfor Raudsand 
før anleggsarbeidet starter. Planarbeidet omfatter blant annet anleggsarbeider og oppstart av 
Deponi 2 samt anleggsarbeider knyttet til sjøfylling og kaianlegg. Denne rapporten omhandler 
resultatene av undersøkelsen av bunnfauna og et utvalg av metaller og miljøgifter i sedimentene som 
ble utført i 2019. Undersøkelsen har blitt gjennomført på en slik måte at en kan vurdere status for 
den økologiske og kjemiske tilstanden iht. vannforskriften, og sammenlikne resultatene med tidligere 
observasjoner. 
 
Innsamling av bløtbunnsfauna og sedimenter ble utført på fire stasjoner, hhv. RU1, RU2, RU6 og RU7, 
langs fjordbassengets dypområde på rundt 320 m dyp. På hver stasjon ble det tatt fire grabbprøver 
for bløtbunnsfauna og tilhørende støtteparametere, CTD-målinger samt sedimentprøver til analyse 
av ti metaller og PCB7 i sediment fra de øverste 0-2 cm av havbunnen. 
 
Vannforskriftens klassifiseringssystem er basert på konkrete klassegrenser av biologiske, kjemiske og 
fysiske parametere som har betydning for miljøforholdene. For klassifisering av den økologiske 
tilstanden har det biologiske kvalitetselementet bløtbunnsfauna samt konsentrasjoner av de 
vannregionspesifikke stoffene kobber, krom, sink og polyklorerte bifenyler (PCB7) i sedimentene blitt 
benyttet. Klassifisering av kjemisk tilstand i sedimentene har blitt vurdert på bakgrunn av 
konsentrasjoner av de prioriterte stoffene bly, kadmium og nikkel. 
 
Bløtbunnsfauna oppnådde «god» tilstand på samtlige stasjoner og tilstanden på stasjon RU6 var i 
øvre del av klassen, på grensen til «svært god». Generelt var den registrerte artsdiversiteten på 
stasjonene i 2019 lav. Som støtteparameter for bunnfauna, ble det også utført analyser av 
sedimentets kornfordeling (% silt og leire, < 63 μm), innhold av nitrogen (TN) og total organisk karbon 
(TOC). Resultatene viser at alle stasjonene hadde finkornet sediment og innholdet av nitrogen var 
lavt. Organisk innhold i sedimentene, målt ved normalisert TOC, varierte fra «god» til «svært god» 
tilstand på de ulike stasjonene, unntagen RU7 som hadde «moderat» tilstand. Sammenliknet med 
sist undersøkelse i 2013, er tilstandsklassen for bløtbunnsfauna uendret på alle stasjoner unntagen 
stasjon RU6, som hadde tilstandsklasse «svært god» i 2013. Det må påpekes at tilstandsklassene som 
ble rapportert i 2013, var basert på den første versjonen av klassifiseringsveilederen (Veileder 
01:2009). Veilederen har siden blitt revidert på bakgrunn av ny kunnskap, nye metoder og nye 
indekser. Med dette har flere av stasjonene som den gang ble klassifisert i tilstandsklasse «svært 
god», nå havnet i tilstandsklasse «god» iht. den nye klassifiseringsveilederen 02:2018 
(Direktoratsgruppen 2018).  
 
Sedimentene på de undersøkte stasjonene hadde overskridelse av grenseverdier for ett eller flere av 
de vannregionspesifikke stoffene, og samtlige hadde det for kobber. De påviste 
kobberkonsentrasjonene tilsvarte klasse V (svært dårlig tilstand) og kan medføre omfattende 
toksiske effekter på sedimentlevende organismer. Det ble også påvist overskridelser for sink og PCB7 
på stasjonene, unntagen stasjon RU2. Overskridelse av grenseverdiene for de vannregionspesifikke 
stoffene medfører at den samlede økologiske tilstanden nedgraderes fra «god» til «moderat» for de 
undersøkte stasjonene ved Raudsand. 
 
Klassifisering av kjemisk tilstand har blitt vurdert på bakgrunn av konsentrasjoner av de prioriterte 
stoffene bly, kadmium og nikkel i sedimentene. Både bly og kadmium viste «god» tilstand på alle 
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stasjoner. Imidlertid var det overskridelse av grenseverdien for nikkel, slik at kjemisk tilstand 
klassifiseres som «ikke god». 
 
Målinger av øvrige metaller viste høye konsentrasjoner av jern, aluminium, litium og vanadium i 
sedimentene. Resultatene er ikke uventede med tanke på historisk uttak av jernmalm (deriblant 
magnetitt (jernoksid) og vanadium) samt tidligere og nåværende aluminiumsindustri på Raudsand. 
Disse metallene regnes ikke som miljøgifter og aluminium og jern er vanlig forekommende 
grunnstoffer i jord og berggrunn. 
 
Undersøkelsen av miljøtilstanden i Tingvollfjorden ved Raudsand i 2019 viser at vannforekomsten 
ikke oppnår vannforskriftens mål om minst «god» tilstand. Både økologisk og kjemisk tilstand ble 
klassifisert som «moderat» på samtlige undersøkte stasjoner. 
 
Sammenliknet med forrige miljøundersøkelse i 2013, viser resultatene fra 2019 at tilstanden for 
bløtbunnsfauna er relativt uendret. Imidlertid er det en nedgang i antall registrerte arter- og individer 
på stasjonene. Det kan tenkes at høye konsentrasjoner av noen av miljøgiftene (især kobber) kan 
være en medvirkende årsak til de lave arts- og individtallene som har blitt observert hos 
bunnfaunaen i området. For miljøgifter i sedimentene viser tre av fire stasjoner en økning i 
konsentrasjonen av de fleste stoffene sammenliknet med 2013 (unntatt stasjon RU2), men 
tilstandsklassene er likevel mer eller mindre uendret.  
 
Indeksene som benyttes for tilstandsklassifisering av bløtbunnsfauna kan derfor i områder med 
industriutslipp gi en bedre tilstandsklasse enn hva faglig skjønn tilsier. Undersøkelsen ved Raudsand 
er etter vår mening et eksempel på et industripåvirket område hvor fauna er fattig (lave arts- og 
individtall) grunnet industripåvirkningen, samtidig som indeksene klassifiserer fauna til «god» 
tilstand. Konklusjonen i Oug (2013) var at klassifiseringssystemet for bløtbunnsfauna ikke var egnet 
til å detektere eventuelle effekter av miljøgifter, og siden har dette kvalitetselementet stort sett ikke 
vært benyttet ved den type industripåvirkning. NIVA anbefaler derfor at undersøkelse av 
bløtbunnsfauna ikke bør inngå i fremtidig overvåking av Tingvollfjorden ved Raudsand, med mindre 
bedriftenes utslipp av suspendert stoff eller TOC øker vesentlig og utløser krav om overvåking knyttet 
til effekter av eutrofi og organisk belastning.  
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Summary 
 
Title: Soft-bottom fauna, pollutants and metals in the sediments at Raudsand in Tingvollfjorden  
Year: 2020 
Author(s): Marijana S. Brkljacic, Gunhild Borgersen & Sigurd Øxnevad 
Source: Norwegian Institute for Water Research, ISBN 978-82-577-7274-1 
 
Bergmesteren Raudsand AS plans to expand the industrial area at Raudsand in Tingvollfjorden, which 
includes, among other things, construction of a landfill (Deponi 2) and a rock fill and quay. In advance 
of the planned construction work, a survey has been carried out to assess the biological and chemical 
status in the fjord in accordance to the Norwegian Water Regulation (the national implementation of 
the Water Framework Directive).  The survey was carried out in April 2019 at four stations (RU1, RU2, 
RU6 and RU7) in Tingvollfjorden. At each station soft-bottom fauna and sediments for analysis of 
metals and PCB7 were sampled. 
 
Ecological status was assessed by the biological quality element (BQE) soft-bottom fauna and the 
water region-specific substances copper (Cu), chromium (Cr), zinc (Zn) and PCB7 in the sediment. 
Soft-bottom fauna was classified as having "good" ecological status at all stations, however, the 
overall ecological status was downgraded from "good" to "moderate" due to high concentrations of 
copper, zinc and PCB7 in the sediments. Although the status of soft-bottom fauna was classified as 
"good" in accordance to the classifying system, it was clearly disturbed at several stations, having a 
low number of species and individuals. 
 
For the assessment of chemical status, the concentration of the priority substances (EU-priority 
pollutants) lead (Pb), cadmium (Cd) and nickel (Ni) were measured in the sediments. Both lead and 
cadmium showed "good" status at all stations. However, nickel concentrations exceeded the limit 
value (EQS), thus the overall chemical status was classified as "not good" at all stations. 
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1 Introduksjon 

1.1 Bakgrunnen for undersøkelsen 

Bergmesteren i Raudsand AS ønsker å etablere et mottaks- og gjenvinningsanlegg for uorganisk farlig 
avfall, noe som omfatter planer for oppstart av Deponi 2, utfylling av masser i sjø og utbygging av 
kaianlegg (dypvannskai). Utvidelsen inngår i en større reguleringsplan for industriområdet på 
Raudsand, og NIVA ble engasjert for å undersøke miljøtilstanden i fjorden i forkant av det planlagte 
anleggsarbeidet.  

 

1.2 Områdebeskrivelse og historikk 

Industriområdet til Bergmesteren på Raudsand ligger ved vannforekomsten «Tingvollfjorden ved 
Raudsand» (ID: 0303010902-6-C) i Molde kommune (tidl. Nesset kommune). Vannforekomsten 
befinner seg i økoregion «Norskehavet Sør» og vanntypen er ifølge Vann-Nett karakterisert som 
«Ferskvannspåvirket beskyttet fjord». 
 
På Raudsand har det vært lange tradisjoner for bergverks- og gruvedrift som kan spores tilbake til 
slutten av 1800-tallet. Det har blitt tatt ut malmforekomster fra dagbrudd og underjordiske gruver. 
Gruvedriften ved Rødsand Gruber var særlig produktiv på 1950- og 1960-tallet, og året 1964 var 
uttaket av jernmalm mellom 130-150 000 tonn (Kilde: Planbeskrivelse-planident:201601). Etter at 
malmdriften ble avviklet på 1980-tallet, har industriområdet ved Raudsand blitt benyttet til diverse 
virksomheter. Blant disse er gjenvinning og behandling av ulike typer avfallsprodukter fra 
aluminiumsindustrien, som representerer dagens virksomhet på Raudsand. 
 
Med over hundre års drift med blant annet gruvevirksomhet, masseuttak og avfallsdeponi, har 
industriaktivitetene naturlig nok satt sitt preg på området. Sedimentene i fjorden er tidligere påvist å 
være forurenset med gruveavgang, og fjordbunnen utenfor Raudsand har vært sterkt forurenset med 
kobber. Selv etter at utslippene fra gruveavgangen opphørte, har konsentrasjonene av kobber, 
vanadium og jern i området vært langt høyere enn normalt (Rygg & Næs, 1989, Rygg m.fl. 2003). I 
tillegg har virksomhet tilknyttet gjenvinning av aluminiumsavfall vært i drift i ca. 20 år. Denne 
virksomheten har utslipp av metaller som løste forbindelser og partikkelbundet aluminium til 
fjorden. Tidligere undersøkelser har også påvist at bunnfaunaen i det mest forurensede fjordpartiet 
utenfor Raudsand har vært fattig og forurensningspreget (Rygg & Næs, 1989, Rygg m.fl. 2003). 
 
Miljøtilstanden i Tingvollfjorden ved Raudsand ble sist undersøkt av NIVA i 2013 for Aleris Aluminium 
Norway AS, Raudsand (Berge m.fl. 2013). Det ble den gang gjort undersøkelser av alger og dyr på 
hardbunn, bløtbunnsfauna og miljøgifter i sediment. Hardbunnsundersøkelsene viste god økologisk 
tilstand i området. Tilsvarende ble det registrert gode forhold for bløtbunnsfauna, selv om det 
riktignok var relativt få arter og lav individtetthet på stasjonene. Konsentrasjonene av miljøgiftene 
bly, kadmium, krom, sink og til dels PCB7 i sedimentene var relativt lave, mens det ble observert 
høye nivåer av nikkel (tilsvarende «markert forurenset»). Sedimentene på samtlige stasjoner var 
«sterkt forurenset» til «meget sterkt forurenset» av kobber. Klassifisering av kjemisk tilstand var den 
gang iht. den nasjonale klassifiseringsveilederen TA- 2229/2007. 
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2 Vannforskriften og klassifisering av 

miljøtilstand 

Vannforskriften, forskrift om rammer for vannforvaltningen, har som hovedformål å sikre beskyttelse 
og bærekraftig bruk av vannmiljøet. Miljømålet er at alle vannforekomster skal ha minst god tilstand. 
Tilstanden måles både ut fra økologiske og kjemiske forhold. Vannforskriften gis nå med hjemmel i 
både forurensningsloven, plan- og bygningsloven, vannressursloven og naturmangfoldloven. 
Hjemmel i naturmangfoldloven gjør det klarere at vannforskriften også gjelder for 
kystvannsforekomster som utsettes for annen påvirkning enn det som klart kan anses som 
forurensning, for eksempel fysiske tiltak i kystvann som påvirker strømforhold og vannmengde, samt 
påvirkning fra levende dyr og planter som for eksempel fremmede organismer. De siste rettelsene i 
Vannforskriften ble gjort i januar 2019 (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-
1446?q=vannforskriften). 
 
Grunnleggende i vannforskriften er karakteriseringen og klassifiseringen av vannforekomster.  
Karakteriseringen inndeler vannforekomster i vanntyper og identifiserer belastninger og 
miljøvirkninger av belastningene, mens klassifiseringen ved hjelp av systematisk overvåking definerer 
den faktiske tilstanden i en vannforekomst. Klassifiseringssystemet gir klassegrenser for en rekke 
kjemiske, fysiske og biologiske kvalitetselementer som sammen med overvåkingsdata og 
ekspertvurderinger, danner et kunnskapsbasert grunnlag for å avklare miljøtilstanden i en 
vannforekomst. 
 

Økologisk tilstand viser dagens miljøtilstand i vannforekomsten, både når det 
gjelder artssammensetning, struktur og virkemåte for økosystemet. Den beregnes 
ved en kombinasjon av parametere og indekser for ulike kvalitetselementer, 
herunder biologiske kvalitetselementer (eksempelvis bunnfauna og makroalger), 
generelle fysisk-kjemiske støtteparametere (f.eks. næringssalter og oksygen), 
hydromorfologiske støtteparametere (f.eks. strøm og eksponering) samt 
vannregionspesifikke stoffer (dvs. kjemiske forbindelser som potensielt kan skade 
vannmiljøet, men som ikke står på EUs liste over prioriterte miljøgifter).  
 
Klassifiseringssystemet for økologisk tilstand omfatter fem tilstandsklasser: svært 
god, god, moderat, dårlig og svært dårlig tilstand, der svært god tilstand også 
kalles referansetilstand (naturtilstand). For hvert kvalitetselement er det utviklet 
metoder som angir i hvor stor grad den økologiske tilstanden avviker fra 
referansetilstanden. Avviket fra referansetilstanden uttrykkes som EQR-verdier 
(Ecological Quality Ratio). EQR-verdiene normaliseres for hver parameter eller 
indeks slik at de kan sammenliknes og kombineres.  
 

Grenseverdiene for de normaliserte EQR-verdiene (nEQR) er like for alle parametere og indekser, og 
gir en tallverdi på en skala fra 0 til 1 der 1 tilsvarer referansetilstand. Tabell 1 viser grenseverdiene 
mellom de ulike tilstandsklassene. 
 
Tabell 1. Tilstandsklasser med verdier for normalisert EQR (nEQR) for økologisk tilstand. 

Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig 
0,8-1,0 0,6-0,8 0,4-0,6 0,2-0,4 0-0,2 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446?q=vannforskriften
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446?q=vannforskriften
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Kjemisk tilstand bestemmes på bakgrunn av konsentrasjoner av prioriterte stoffer 
målt i vann, sediment eller biota. I vannforskriften er det nå 45 stoffer og 
stoffgrupper som er definert som prioriterte stoffer. Dette er stoffer som utgjør 
vesentlig risiko for eller via vannmiljøet. For disse stoffene er det utviklet 
grenseverdier eller miljøkvalitetsstandarder (EQS: environmental quality 
standard), som er en grense mellom «god» og «ikke god» kjemisk tilstand. Er de 
målte konsentrasjonene av prioriterte stoffer under grenseverdien settes tilstand 
til «god», og er den over settes tilstand til «ikke god». Det er nå grenseverdier for 
45 prioriterte stoffer i vann, 23 stoffer i biota og 28 stoffer i sediment. 

 
Dersom det er utslipp eller forekomst av andre stoffer utover listen over prioriterte stoffer, er det 
viktig å vurdere disse for å gi et helhetlig bilde av miljøtilstanden. I henhold til vannforskriften skal 
forurensning fra andre stoffer enn de prioriterte, som er påvist tilført vannforekomsten i betydelige 
mengder, inngå som kvalitetselement i klassifisering av økologisk tilstand. Disse stoffene omtales 
som vannregionspesifikke stoffer. Disse stoffene klassifiseres ved bruk av grenseverdier på samme 
måte som for prioriterte stoffer, men inngår i klassifisering av vannforekomster som et økologisk 
støtteelement. I vannforskriften inngår således miljøgifter i klassifiseringen av både kjemisk og 
økologisk tilstand. En oversikt over klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i en vannforekomst 
er vist i Figur 1. 
 

 
Figur 1. Prinsippskisse som viser klassifisering av miljøtilstand i en vannforekomst. Flere kvalitetselementer 

inngår i vurdering av økologisk tilstand, inkludert konsentrasjoner av vannregionspesifikke stoffer, mens 
prioriterte stoffer legges til grunn for kjemisk tilstandsvurdering.  Konsentrasjonene måles mot fastsatte 
miljøkvalitetsstandarder, såkalte EQS-verdier (Environmental Quality Standards), også kalt grenseverdier. Det 
kvalitetselementet som har dårligst tilstand styrer utfallet av den økologiske tilstandsklassifiseringen. Dersom 
biologiske kvalitetselementer er bestemt til «god» eller «svært god» kan den økologiske tilstanden nedgraderes 
til «moderat» dersom det er overskridelse av grenseverdi for vannregionspesifikke stoffer. 

God                        

- under EQS -

Ikke god                         

- over EQS -

Kjemisk      

tilstand
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3 Metoder 

3.1 Undersøkelse av bløtbunnsfauna, metaller og PCB7 i sediment 

Miljøundersøkelsen ved Raudsand i 2019 omfatter analyser av bunnfauna og ti utvalgte metaller 
samt PCB7 i sedimentene. Den har blitt gjennomført på en slik måte at en kan vurdere status for 
vannforekomsten iht. vannforskriften. Resultatene skal kunne sammenliknes med de fra tidligere 
undersøkelser, og gi et oppdatert bilde av miljøtilstanden.  
 

Bløtbunnsfauna  

Bløtbunnsfauna er et av de biologiske kvalitetselementene som inngår i klassifiseringssystemet for 
miljøtilstand i kystvann og benyttes som indikator for påvirkningstypene eutrofiering, organisk 
belastning og sedimentering (Veileder 02:2018). Bløtbunn finnes i alle dypere sjøområder og på 
steder beskyttet fra strøm- og bølgepåvirkning. Artene man finner på bløtbunn er relativt stasjonære 
slik at artssammensetningen i stor grad gjenspeiler miljøforholdene på en lokalitet. I områder med 
stor påvirkning fra for eksempel avløpsvann, avrenning fra land og annen forurensning, kan 
ømfintlige arter bli borte og medføre dominans av forurensningstolerante arter og dermed redusert 
biodiversitet (artsmangfold). Klassifiseringssystemet er utviklet for å fange opp slike endringer i 
artssammensetningen. For tilstandsklassifisering av bløtbunnsfauna brukes ulike indekser, hvorav 
noen er basert på artsmangfold, mens andre også tar i betraktning graden av ømfintlighet til artene 
som er til stede. 
 
Til hjelp for tolkning av artssammensetning brukes sedimentets kornstørrelse og innhold av organisk 
karbon og nitrogen som støtteparametere. Sedimentets kornstørrelse gir informasjon om hvor grovt- 
eller finkornet sedimentet er, hvilket kan ha stor betydning for faunaens artssammensetning. Den 
sier også noe om strømforholdene nær bunnen, der grove sedimenter tyder på erosjon mens fine 
sedimenter tyder på overveiende sedimentasjon (akkumulering). 
 
Totalt organisk karbon (TOC) er en støtteparameter som kan gi informasjon om graden av organisk 
belastning. Kunnskap om mengdeforholdet mellom organisk karbon og nitrogen i sedimentet (C:N-
forholdet) kan gi informasjon om det tilførte organiske materialet i en vannforekomst stammer fra 
landbasert aktivitet eller marin produksjon (plankton og makroalger).  
 
Innholdet av TOC, kornfordeling og TN i sedimentet benyttes som støtteparametere for 
bløtbunnsfauna, men inngår ikke i klassifiseringen av økologisk tilstand. 
 
Målinger av temperatur, saltholdighet og oksygen i vannmassene kan også gi informasjon som er 
viktig for å forstå bløtbunnsfaunaen på en lokalitet. Særlig vil oksygenforholdene i det bunn-nære 
vannet gi grunnlag for å forstå og vurdere resultatene ettersom lave oksygenforhold kan påvirke 
bunnfaunaen negativt. 
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Metaller og PCB7 i sediment 

Miljøgifter i sediment er et av elementene som benyttes for vurdering av kjemisk tilstand, især i 
områder med forurenset sjøbunn. Ved innsamling tas prøver fra overflatesedimentet, og helst fra 
områder der partikler fra vannsøylen akkumulerer på bunnen mer eller mindre uforstyrret. 
Sedimenteringshastigheten kan variere mye, men er ofte mellom 1 og 2 mm per år. Ved innsamling 
av 0-2 cm fra overflatelaget må det derfor gå mellom 10 til 20 år før man kan ta to uavhengige prøver 
fra samme sted for å overvåke tidstrend. Prøvetaking av sediment er like fullt godt egnet for 
vurdering av nåtilstand i en vannforekomst. 
 
Forbindelsene som ble undersøkt i 2019, har også blitt analysert ved tidligere undersøkelser og sist i 
2013. Disse er bly (Pb), kadmium (Cd), nikkel (Ni), kobber (Cu), krom (Cr), sink (Zn), aluminium (Al), 
jern (Fe), litium (Li), vanadium (V) og polyklorerte bifenyler (PCB7). Forbindelsene er ansett som 
miljøgifter, med unntak av metallene aluminium, jern, litium og vanadium. 
 

Klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand ved undersøkte stasjoner 

I undersøkelsene ved Raudsand i 2019 er miljøtilstand vurdert på bakgrunn av biologiske og kjemiske 
parametere i sedimentene. For klassifisering av den økologiske tilstanden har det biologiske 
kvalitetselementet bløtbunnsfauna samt konsentrasjoner av de vannregionspesifikke stoffene 
kobber, krom, sink og polyklorerte bifenyler (PCB7) blitt benyttet. Den kjemiske tilstanden har blitt 
klassifisert på grunnlag av konsentrasjon av de prioriterte stoffene bly, kadmium og nikkel (Tabell 2). 
 
Tabell 2. Oppsummering av undersøkte parametere som inngår i klassifisering av miljøtilstand i 
Tingvollfjorden ved Raudsand i 2019. 

  Parameter Element Habitat/Matriks Antall stasjoner 

Ø
ko

lo
gi

sk
 t

ils
ta

n
d

 

Bløtbunnsfauna Biologisk kvalitetselement Bløtbunn 4 

TOC og kornstørrelse* 
Støtteparameter for 

bunnfauna 

Sediment 4 
Kobber (Cu) 

Vannregionspesifikke 
stoffer 

Krom (Cr) 

Sink (Zn) 

PCB7 

K
je

m
is

k 
ti

ls
ta

n
d

 

Bly (Pb) 

Prioriterte stoffer Sediment 4 Kadmium (Cd) 

Nikkel (Ni) 

* Kun forklaringsvariabler - inngår ikke i klassifiseringen av økologisk tilstand 
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3.2 Feltinnsamling 

Prøvetaking av bløtbunnsfauna og sedimenter ble utført av NIVA 3. og 4. april 2019 om bord fartøyet 
«Finest». Det ble foretatt undersøkelser på fire stasjoner langs fjordbassengets dypområde; RU1, 
RU2, RU6 og RU7. Stasjonenes plassering er vist i Figur 2 og dyp og koordinater er gitt i Tabell 3. På 
samtlige stasjoner ble det også målt salinitet, temperatur og oksygen i vannmassene i en profil fra 
overflaten til bunnen.  

 
Figur 2. Kart med prøvetakingsstasjoner i Tingvollfjorden ved Raudsand. Det ble tatt prøver av bunnfauna og 

sediment samt måling av temperatur, salinitet og oksygen i hele vannsøylen på stasjonene RU1, RU2, RU6 og 
RU7.  
 

Tabell 3. Posisjoner og dyp for prøvetaking av bløtbunnsfauna og sediment i Tingvollfjorden ved Raudsand i 

2019. 
 

Vannforekomst 
 

Økoregion 
 

Vanntype Stasjon  Dyp (m) Prøvetakingsdato 
Posisjon (WGS84) 

N Ø 

 
Tingvollfjorden 
ved Raudsand 

 
Norskehavet 

Sør (H) 

 
Ferskvannspåvirket 
beskyttet fjord (4) 

 

RU1 320 03.04.2019 62,83585 8,15045 

RU2 321 04.04.2019 62,83100 8,16477 

RU6 324 04.04.2019 62,86018 8,13913 

RU7 323 03.04.2019 62,84947 8,13925 

 



NIVA 7539-2020 

14 

3.3 Prøvetakingsmetodikk  

Metodikken for innsamling av prøver ble utført iht. retningslinjene i standarden for kvantitativ 
prøvetaking og prøvebehandling av marin bløtbunnsfauna (NS-EN ISO 16665:2013) og 
sedimentprøvetaking i marine områder (NS-EN ISO 5667-19). 
 

3.3.1 Bløtbunnsfauna og støtteparametere 

Bløtbunnsprøvene ble samlet inn med en van Veen-grabb med prøvetakingsareal på 0,1 m2. Det ble 
tatt fire parallelle prøver til fauna på hver stasjon. Kun grabber med tilstrekkelig prøvevolum og en 
uforstyrret sedimentoverflate ble godkjent. Hver prøve ble beskrevet visuelt mht. sedimentets 
karakter, for eksempel konsistens, lukt, lagdeling, farge, tilstedeværelse av synlige dyr og innslag av 
terrestrisk materiale. Bunnmaterialet ble siktet gjennom 5 mm og 1 mm sikter og sikteresten ble så 
konservert i en 10-20 % formalin-sjøvannsløsning. 
 
Prøver til analyse av sedimentets kornfordeling (< 63 μm) og innhold av nitrogen (TN) og total 
organisk karbon (TOC) ble tatt fra en separat grabbprøve med uforstyrret sedimentoverflate. Prøver 
for TOC og TN ble tatt fra sjiktet 0-1 cm og kornfordeling fra sjiktet 0-5 cm.  
 
Temperatur, salinitet og oksygenkonsentrasjon i vannmassene ble målt fra overflaten og ned til 
bunnen med en CTD-sonde (SAIV) med en påmontert oksygensensor. CTD-målingen ble tatt på 
samme posisjon som prøvetaking av fauna.  
 

3.3.2 Metaller og PCB7 i sedimentene  

Sedimentprøver til analyse av metaller og PCB7 ble prøvetatt med en van Veen-grabb. Kun de 
øverste 0-2 cm ble samlet inn for å få med det nyeste sedimenterte materialet fra sjøbunnen. På hver 
stasjon ble sedimentprøver hentet fra to separate grabbprøver som ble slått sammen til én 
blandprøve.  
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3.4 Analysemetode 

3.4.1 Bløtbunnsfauna og støtteparametere  

Sikteresten fra grabbprøvene ble grovsortert i hovedgrupper ved NIVAs laboratorium, henholdsvis 
flerbørstemark, bløtdyr, krepsdyr, pigghuder og andre («varia»). Dyrene ble overført til 80 % sprit og 
deretter artsbestemt til lavest mulig taksonomiske nivå av spesialister på de respektive 
hovedgruppene. Sortering og artsidentifisering ble utført i henhold til standarden NS-EN ISO 
16665:2013.  
 
Bunnfaunaen karakteriseres ved totalt antall arter, totalt antall individer og artssammensetning. På 
grunnlag av artslistene ble det regnet ut indekser for artsmangfold og ømfintlighet. Følgende 
indekser ble beregnet:  

▪ artsmangfold ved indeksene H’ (Shannon-indeksen) og ES100 (Hurlberts diversitetsindeks). 
ES100 er et anslag på hvor mange arter man kan forvente å finne dersom det plukkes ut 100 
individ tilfeldig fra prøven.  

▪ ømfintlighet ved indeksene ISI2012 (Indicator Species Index) og NSI (Norwegian Sensitivity 
Index) 

▪ den sammensatte indeksen NQI1 (Norwegian Quality Index), som kombinerer både 
artsmangfold og ømfintlighet 

 
Faunatilstanden klassifiseres ut fra indeksene etter vannforskriftens system med fem tilstandsklasser 
fra «svært god» til «svært dårlig» tilstand. Det benyttes klassegrenser som er differensiert mellom 
vanntyper og økoregioner. I dette tilfellet er stasjonene plassert i vanntypen H4. Grenseverdiene for 
denne vanntypen er vist i Tabell 4. Ut fra hver enkelt indeks beregnes normaliserte EQR-verdier 
(nEQR), som gir en samlet tilstand basert på alle de fem indeksene. nQER beregnes etter følgende 
formel: 
 

nEQR = (Indeksverdi – Klassens nedre indeksverdi)/(Klassens øvre indeksverdi – Klassens 
nedre indeksverdi)*0.2 + Klassens normEQR basisverdi 
 

 
Tabell 4. Grenseverdier for bløtbunnsindeksene for vanntype H 4-5, inkl. normalisert EQR (nEQR) fra Veileder 

02:2018 (Direktoratsgruppen 2018). NQI1=Norwegian Quality Index; H’=Shannons diversitetsindeks; 
ES100=Hurlberts diversitetsindeks; ISI2012=Indicator Species Index; NSI=Norwegian Sensitivity Index. 

Indeks 
Vanntype H 4-5      

Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig 

NQI1 0,91 - 0,73 0,73 - 0,64 0,64 - 0,49 0,49 - 0,31 0,31 - 0 

H' 5,5 - 3,7 3,7 - 2,9 2,9 - 1,8 1,8 - 0,9 0,9 - 0 

ES₁₀₀ 46 - 23 23 - 16 16 - 9 9 - 5 5 - 0 

ISI₂₀₁₂ 13,4 - 8,7 8,7 - 7,8 7,8 - 6,4 6,4 - 4,7 4,7 - 0 

NSI 30 - 25 25 - 20 20 - 15 15 - 10 10 - 0 

nEQR 1-0,8 0,8-0,6 0,6-0,4 0,4-0,2 0,2-0 

 
Sedimentets kornstørrelse gir informasjon om hvor grovt- eller finkornet sedimentet er. Analyser av 
kornstørrelse ble utført ved Akvaplan-nivas kjemilaboratorium, der sedimentets finfraksjon (% < 63 
μm) ble bestemt ved våtsikting. I tillegg ble fraksjoner grovere enn 63 μm også beregnet, henholdsvis 
63-125 μm, 124-250 μm, 250-500 μm, 500-1000 μm, 1000-2000 μm, >2000 μm.  
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Totalt organisk karbon (TOC) og totalt nitrogen (TN) er støtteparametere som gir en indikasjon på 
graden av organisk belastning i sedimentet. Begge parametere ble analysert ved NIVAs 
kjemilaboratorium med en elementanalysator etter at uorganiske karbonater fjernes i syredamp.  
 
Organisk innhold i sediment inngår som nevnt ikke i klassifiseringssystemet i Veileder 01:2018. For 
likevel å få en indikasjon på graden av organisk belastning, benyttes Miljødirektoratets Veileder 

97:03 (Molvær m.fl.1997). Denne klassifiseringen er basert på andel finfraksjon (andel silt og leire, 
dvs. > 63 μm). For klassifiseringen av TOC standardiseres prøven derfor for teoretisk 100 % finstoff 
etter formelen:  
 

Normalisert TOC = målt TOC + 18 (1-F)  
 

hvor F er lik andelen finstoff (partikkelstørrelse < 63μm). Klassegrensene er gitt i Tabell 5.  

 
Tabell 5. Miljødirektoratets klassifisering av tilstand for organisk innhold i sediment. Karbonverdiene skal 

korrigeres for innhold av finstoff forut for klassifiseringen (kilde: Molvær m.fl.1997).  

Parameter Klassifisering av tilstand for organisk innhold i sediment 

  
Svært dårlig 

V 
Dårlig 

IV 
Moderat 

III 
God 

II 
Svært god 

I 

Organisk karbon (mg/g) >41 34-41 27-34 20-27 <20 

 
 

3.4.2 Metaller og PCB7 i sediment 

Kjemiske analyser av metaller og PCB7 i sediment ble utført av Eurofins akkrediterte 
analyselaboratorium, og tilfredsstiller krav gitt i EU Direktiv 2009/90/EC for kjemiske analyser og 
overvåking av tilstand i sedimenter. En oversikt over metoder og kvantifiseringsgrenser er gitt i 
analyserapporten i Vedlegg A, og en liste over stoffene er vist i Tabell 6.  
 
Tabell 6. Oversikt over stoffene som ble analysert i sedimentene i Tingvollfjorden ved Raudsand i 2019. Kjemisk 

tilstand bestemmes på bakgrunn av konsentrasjoner av de prioriterte stoffene. Vannregionspesifikke stoffer 
inngår i klassifisering av økologisk tilstand. 

Parameter Type stoff Vurdering 

Bly (Pb) 

Prioritert stoff Kjemisk tilstand Kadmium (Cd) 

Nikkel (Ni) 

Kobber (Cu) 

Vannregionspesifikt stoff 
Støtteelement for                                               
økologisk tilstand 

Krom (Cr) 

Sink (Zn) 

PCB7 

Aluminium (Al)  
Inngår ikke i vurdering av                                    

kjemisk- eller økologisk tilstand 
 
  

Jern (Fe)  

Litium (Li)  

Vanadium (V)  
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Resultatene er vurdert mot Miljødirektoratets fastsatte tilstandsklasser og EQS-verdier gitt i 
vannforskriften (Veileder 02:2018, Direktoratsgruppen 2018). Kjemisk tilstand blir bestemt til «god» 
eller «ikke god» avhengig av om konsentrasjon av prioriterte stoffer i sedimentet overstiger EQS-
verdi (dvs. grenseverdi) eller ikke. Likeledes klassifiseres vannregionspesifikke stoffer ved bruk av 
grenseverdier, men de legges imidlertid ikke til grunn for vurdering av kjemisk tilstand i 
vannforekomsten, men heller som støtteelement for vurdering av økologisk tilstand.  
Ved overskridelse av grenseverdier for de vannregionspesifikke stoffene kan ikke økologisk tilstand 
bli bedre enn moderat, selv om biologiske kvalitetselementer gir en bedre tilstand isolert sett.  
 
I klassifiseringssystemet som gjelder for konsentrasjoner av miljøgifter i sediment, representerer 
klassene en forventet økende grad av skade på organismesamfunnet i sedimentene. Klassegrensene 
er basert på tilgjengelig informasjon fra laboratorietester, risikovurderinger og dossierer om akutt og 
kronisk toksisitet på organismer. Utdrag av klassifiseringssystemet er vist i Tabell 7.  
 
Tabell 7. Klassifiseringssystem for sediment. Tabellen er hentet fra Veileder 02:2018 (Direktoratsgruppen 

2018). 
Klasse I 

Bakgrunn 
Klasse II 

God 
Klasse III 
Moderat 

Klasse IV 
Dårlig 

Klasse V 
Svært dårlig 

Bakgrunnsnivå 
 

Ingen toksiske 
effekter 

Kroniske effekter ved 
langtidseksponering 

Akutt toksiske effekter 
ved korttidseksponering 

Omfattende 
toksiske effekter 

Øvre grense: 
bakgrunn 

Øvre grense: 
AA-EQS, PNEC 

Øvre grense: 
MAC-EQS, PNECakutt 

Øvre grense: 
PNECakutt*AF1) 

 

1) AF: sikkerhetsfaktor  
PNEC: predikert konsentrasjon for ingen effekt 

 
Øvre grense for klasse I representerer bakgrunnsverdier, og naturtilstanden der slike data foreligger. 
For de fleste av de menneskeskapte miljøgiftene, og der miljøgiften ikke har en naturlig kilde, er øvre 
grense for klasse I satt til null. Kriteriene for øvre grense for klasse II og III i klassifiseringssystemet er i 
samsvar med vannforskriftens miljøkvalitetsstandarder for henholdsvis AA-EQS (kroniske effekter 
ved langtidseksponering) og MAC-EQS (grenseverdi for akutt toksiske effekter ved 
korttidseksponering). Øvre grense for klasse IV er basert på akutt toksisitet uten sikkerhetsfaktorer, 
og er grensen for mer omfattende toksiske effekter. Alle klassegrensene utenom øvre grense for 
klasse I er beregnet ut fra risiko/effekt. 
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4 Resultater 

4.1 Bløtbunnsfauna og støtteparametere 

 

4.1.1 Bløtbunnsfauna 

En oversikt over antall arter og individer, bløtbunnsindeksene og normaliserte EQR-verdier (nEQR) 
for de undersøkte stasjonene er gitt i Tabell 8. Her vises også hvilken tilstandsklasse hver stasjon har 
fått på grunnlag av kvalitetselementet bløtbunnsfauna. En oversikt over de mest dominerende 
artene på hver stasjon er presentert i Tabell 9. En fullstendig artsliste er gitt i Vedlegg B, og absolutte 

indeksverdier for hver grabbprøve er gitt i Vedlegg C. 
 
Samtlige av de undersøkte stasjonene ved Raudsand ble klassifisert til «god» tilstand (Tabell 8). 
Bløtbunnsfaunaen var dominert av muslinger og børstemark, og det ble funnet svært få pigghuder og 
til dels få krepsdyr på de fleste stasjonene. Generelt var faunaen relativt arts- og individfattig, noe 
som ikke fanges opp av tilstandsindeksene. 
 
Tabell 8. Gjennomsnittlige indeksverdier (for de fire grabbprøvene) for den sammensatte indeksen NQI1 

(Norwegian Quality Index), Shannon-Wiener indeksen (H’), Hurlberts diversitetsindeks (ES100) og 
sensitivitetsindeksene ISI2012 (Indicator Species Index) og NSI (Norwegian Sensitivity Index) for de undersøkte 
bløtbunnsstasjonene i Tingvollfjorden ved Raudsand, 2019. Normaliserte EQR-verdier (nEQR) er beregnet for 
hver indeks, og gjennomsnittet av disse gir nEQR for stasjonen. Gjennomsnittlig antall arter (S) og individer (N) 
per grabbprøve er også vist. Blå = Svært god tilstand, Grønn = God tilstand og Gul = Moderat tilstand. 

Økologisk tilstand for bløtbunnsfauna 

RU1 S N NQI1 H’ ES100 ISI2012 NSI 
Gj.snitt 
nEQR  

Gjennomsnittlig grabbverdi  11,5 40 0,661 2,76 * 8,5 22,7   

nEQR for gj.sn. grabbverdi   0,647 0,575 * 0,753 0,710 0,671 

RU2 S N NQI1 H’ ES100 ISI2012 NSI 
Gj.snitt 
nEQR  

Gjennomsnittlig grabbverdi  15,25 34 0,692 3,41 * 9,0 22,2   

nEQR for gj.sn. grabbverdi   0,715 0,728 * 0,812 0,687 0,735 

RU6 S N NQI1 H’ ES100 ISI2012 NSI 
Gj.snitt 
nEQR  

Gjennomsnittlig grabbverdi  27,75 95 0,732 4,01 23,5 9,3 22,6   

nEQR for gj.sn. grabbverdi   0,802 0,834 0,805 0,827 0,703 0,794 

RU7 S N NQI1 H’ ES100 ISI2012 NSI 
Gj.snitt 
nEQR  

Gjennomsnittlig grabbverdi  19,25 76,75 0,714 3,16 16,0 9,0 22,1   

nEQR for gj.sn. grabbverdi     0,765 0,664 0,600 0,814 0,684 0,705 

* Ikke tilstrekkelig antall individer for beregning av indeks 
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Tabell 9. Navn og antall individer av de ti mest dominerende artene per stasjon i Tingvollfjorden ved Raudsand 

2019 (0,1 m2). Prosent av totalt antall individer er også vist. 

RU1 Dyregruppe Art/Takson Antall % 

 

RU6 Dyregruppe Art/Takson Antall % 

  

MUSLINGER Thyasira equalis 54 34 

  

MUSLINGER Thyasira equalis 83 22 

BØRSTEMARK Nephtys hystricis 41 26 BØRSTEMARK Spiophanes kroyeri 35 9 

BØRSTEMARK 
Heteromastus 
filiformis 

10 6 BØRSTEMARK Heteromastus sp. 31 8 

MUSLINGER Kelliella miliaris 6 4 PØLSEORMER 
Onchnesoma 
steenstrupii 
steenstrupii 

28 7 

BØRSTEMARK Pectinaria belgica 5 3 BØRSTEMARK Heteromastus filiformis 27 7 

MUSLINGER Thyasira obsoleta 5 3 BØRSTEMARK Nephtys hystricis 25 7 

BØRSTEMARK Nephtys paradoxa 4 3 MUSLINGER Kelliella miliaris 19 5 

MUSLINGER Thyasira sp. juvenil 4 3 MUSLINGER Yoldiella lucida 16 4 

BØRSTEMARK Neogyptis rosea 3 2 MUSLINGKREPS 
Philomedes 
(Philomedes) lilljeborgi 

9 2 

BØRSTEMARK Augeneria sp. 3 2 BØRSTEMARK Chirimia biceps 8 2 

RU2 Dyregruppe Art/Takson Antall % RU7 Dyregruppe Art/Takson Antall % 

  

MUSLINGER Thyasira equalis 27 20 

  

MUSLINGER Thyasira equalis 110 36 

BØRSTEMARK 
Heteromastus 
filiformis 

21 15 MUSLINGER Kelliella miliaris 39 13 

BØRSTEMARK Nephtys hystricis 18 13 BØRSTEMARK Nephtys hystricis 37 12 

MUSLINGER Yoldiella lucida 14 10 MUSLINGER Thyasira sp. juvenil 25 8 

BØRSTEMARK 
Spiochaetopterus 
typicus 

8 6 MUSLINGER Yoldiella lucida 12 4 

BØRSTEMARK Heteromastus sp. 5 4 MUSLINGER Mendicula ferruginosa 8 3 

BØRSTEMARK Augeneria sp. 4 3 BØRSTEMARK Augeneria sp. 7 2 

BØRSTEMARK 
Lumbrineris cf. 
cingulata 

4 3 BØRSTEMARK Heteromastus filiformis 5 2 

MUSLINGER Kelliella miliaris 4 3 BØRSTEMARK Terebellides stroemii 5 2 

BØRSTEMARK Spiophanes kroyeri 3 2 SLIMORMER Nemertea indet 4 1 

 

 
RU1 
Stasjon RU1 ligger på 320 m dyp og befinner seg ca. 1,3 km sør for Raudsand. Stasjonen hadde det 
laveste registrerte artsantallet med i snitt kun 11,5 arter per grabbprøve (Tabell 8). Med totalt 24 
arter og 160 individer (per 0,4 m2) kan faunaen på stasjonen betegnes som arts- og individfattig. De 
lave arts- og individtallene gjenspeiles i de beregnede indeksene for artsmangfold H’ og ES100. 
Tilstanden ble moderat ut fra indeksen H’ mens ES100 ikke kunne beregnes ettersom individtallet var 
under 100 for alle fire grabbprøver. De øvrige indeksene, sensitivitetsindeksene ISI2012 og NSI samt 
den sammensatte indeksen NQI1, viste imidlertid god tilstand. Samlet tilstand ble «god». Den 
vanligste arten på stasjonen er muslingen Thyasira equalis (Tabell 9), som ansees å være en tolerant 
art. Høyt på listen over de mest dominerende artene, finner vi også børstemarken Heteromastus 
filiformis som er betegnet som en opportunistisk art. Såkalte «opportunistiske arter» er de med 
særlig evne til rask kolonisering eller tilpasning.  
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RU2 
Stasjon RU2 ligger på omtrent samme dyp som RU1 (321 m), men befinner seg noe lenger inn i 
fjorden. Her ble det registrert et større antall arter, men færre antall individer enn på RU1, med 
henholdsvis 33 arter og 136 individer totalt. Samtlige indekser viste «god» tilstand, med unntak av 
sensitivitetsindeksen ISI2012 som viste «svært god» tilstand. Samlet tilstand på stasjonen ble «god» 
(Tabell 8). Artssammensetningen viste innslag av tolerante- og opportunistiske arter, slik som de 
tidligere nevnte Thyasira equalis og Heteromastus filiformis, i tillegg til den rørbyggende 
børstemarken Spiochaetopterus typicus (Tabell 9). 
 

RU6  
Stasjon RU6 ligger på 324 m dyp og er den stasjonen som befinner seg lengst ut i fjorden. Med totalt 
54 arter og 380 individer (per 0,4 m2), var dette stasjonen hvor det ble registrert flest antall arter og 
individer. Dette tilsvarer et normalt til høyt artsantall og moderat individtall. Indeksene viste «svært 
god» tilstand med unntak av sensitivitetsindeksen NSI, som viste «god» tilstand (Tabell 8). Samlet 
tilstand ble imidlertid «god», men da i øvre del av klassen og på grensen til «svært god». Lik de øvrige 
stasjonene var faunaen hovedsakelig bestående av muslinger og børstemark, med den 
forurensningstolerante muslingen Thyasira equalis på topp (Tabell 9), men det var flere registrerte 
krepsdyrarter. Blant de mest dominerende artene på stasjonen, finner vi snabelormen Onchnesoma 
steenstrupii steenstrupii som er ansett å være sensitiv mot forstyrrelser som forurensning og organisk 
belastning (dvs. ikke-tolerant). Det er likevel innslag av flere arter som anses å være tolerante og 
opportunistiske, som f.eks. børstemarkene Spiophanes kroyeri og Heteromastus filiformis. 
 

RU7 
Stasjon RU7 ligger på 323 m dyp og var moderat arts- og individrik, med totalt 43 arter og 307 
individer (per 0,4 m2). Tilstanden ble «moderat» ut fra diversitetsindeksen ES100, «svært god» for 
sensitivitetsindeksen ISI2012 og «god» for de resterende indeksene (Tabell 8). Samlet tilstand for 
stasjonen ble «god». Det ble registrert få pigghuder og krepsdyr på stasjonen, og blant de ti hyppigst 
forekommende artene utgjorde muslingene Thyasira equalis og Kelliella miliaris, som begge ansees 
for å være tolerante, hele 47 % av faunaen (Tabell 9). 
 

4.1.2 Støtteparametere i sediment 

En oversikt over sedimentparametrene er gitt i Tabell 10. Alle stasjonene hadde finkornet sediment 
som klassifiseres til pelitt. Andelen leire og silt (finfraksjon < 63 µm) var relativt lik på stasjonene og 
varierte fra 86,9 % i RU1 til 91,9 % i RU6.  
 
Innholdet av normalisert organisk karbon var lavest på stasjon RU1 og tilsvarte «svært god» tilstand 
(klasse I). På stasjonen RU2 og RU6 var innholdet av TOC i sedimentet noe høyere og tilsvarte 
tilstanden «god» (klasse II), hvorav RU2 var på grensen til «svært god» tilstand. Stasjon RU7 fikk 
«moderat» tilstand, men den var tett oppimot grensen til «god». 
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Tabell 10. Kornstørrelse (andel finstoff, < 0,063 mm), innhold av TOC og normalisert TOC på 

bløtbunnstasjonene i Tingvollfjorden ved Raudsand, 2019. Klassifisering av tilstand er basert på Veileder 97:03 
(Molvær m.fl.1997), se Tabell 5.   

Stasjon 
Kornfordeling Totalt organisk karbon TOC Totalt nitrogen 

C/N forhold 
Sediment 

klassifisering (% <63 µm)  (TOC) mg/g normalisert mg/g 

RU1 86,9 13 15,4 1,4 9,3 Pelitt 

RU2 91,2 19,1 20,7 2,16 8,8 Pelitt 

RU6 91,9 21,2 22,7 2,28 9,3 Pelitt 

RU7 90,8 26,2 27,9 2,88 9,1 Pelitt 

 
C/N-forholdet (forholdstallet mellom karbon og nitrogen) kan gi indikasjon på opprinnelsen til det 
organiske materialet i sedimentet ettersom ulike typer materiale har ulikt innhold av nitrogen. 
Generelt vil sedimenter hvor detritusmaterialet hovedsakelig har sin opprinnelse i planteplankton, gi 
et C/N-forhold på 6-8 fordi planteplankton er relativt rikt på nitrogen. Derimot har bentiske 
makroalger (tang og tare) et C/N-forhold på 10-60 og terrestrisk plantemateriale >100. Sedimenter 
med stor tilførsel av terrestrisk plantemateriale har derfor gjerne et C/N-forhold >10-12. C/N-
forholdet var relativt likt mellom stasjonene ved Raudsand og lå mellom 8,8 til 9,3, noe som tyder på 
lave tilførsler av terrestrisk (landbasert) materiale. 
 

4.1.3 CTD – oksygen i bunnvann 

CTD-målingene viste at oksygenforholdene i det bunn-nære vannet var svært gode på tidspunktet for 
prøvetakingen, med oksygenkonsentrasjoner på ca. 4,8 ml O2/l og oksygenmetning på 73-74% på 
samtlige stasjoner (Tabell 11). 
 
Målingene representerer et øyeblikksbilde som ikke sier noe om hvordan oksygenforholdene varierer 
gjennom året og kan dermed ikke benyttes i tilstandsklassifisering iht. vannforskriften. De viser 
likevel at oksygenforholdet i vannet var bra på tidspunktet for prøvetaking (3.- 4. april 2019). I tillegg 
ble det ifm. prøvetakingen av fauna ikke registrert noen lukt i sedimentene, noe som tyder på at også 
oksygenforholdene i sedimentene var gode. Begge tilfeller er positivt for bunnfauna. CTD-profiler 
som viser saltholdig, temperatur, oksygenkonsentrasjon og oksygenmetning fra målingene på 
stasjonene er gitt i Vedlegg D. 
 
Tabell 11. Målt oksygenkonsentrasjon (ml O2/l) og oksygenmetning (%) i bunnvann vha. 
oksygensonde i Tingvollfjorden ved Raudsand, 2019. 

Stasjon  Dyp (m) Prøvetakingsdato 
Oksygen 

ml/l % 

RU1 325,8 04.04.2019 4,80 73 

RU2 322,5 04.04.2019 4,82 73 

RU6 325,9 04.04.2019 4,84 74 

RU7 320,2 03.04.2019 4,81 73 
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4.2 Metaller og PCB7 i sedimentene 

En oversikt over konsentrasjoner og tilstandsklasser for metaller og polyklorerte bifenyler (PCB7) i 
sedimentene ved Raudsand i 2019, er vist i Tabell 12. 

Det var varierende konsentrasjoner av metaller i sedimentprøvene, alt fra tilstandsklasse I (bakgrunn) 
til tilstandsklasse V (svært dårlig). Stasjonene RU1 og RU7, som ligger nærmest bedriftsområdet, 
hadde for de fleste miljøgifter (dvs. de prioriterte og vannregionspesifikke stoffene) gjennomgående 
høyere konsentrasjoner enn RU2 og RU6 som ligger lenger unna. Dette gir imidlertid ikke utslag i 
tilstandsklassene, som er mer eller mindre like mellom stasjonene. Stasjon RU2 viste gjennomgående 
lavere konsentrasjoner for samtlige metaller og PCB7, og er den eneste stasjonen som har «god» 
tilstandsklasse for sink og PCB7.  

Samtlige stasjoner hadde sediment med kobberkonsentrasjoner tilsvarende klasse V (svært dårlig 
tilstand). Dette forurensningsnivået kan medføre omfattende toksiske effekter på sedimentlevende 
organismer. De høye kobberkonsentrasjonene har i tidligere undersøkelser blitt nevnt som mulig 
årsak til at bunnfauna har vært påvirket (Rygg & Næs, 1989, Rygg m.fl. 2003) og kan trolig forklare 
det lave artsmangfoldet som er observert i nåværende undersøkelse. Kobber er et av de såkalte 
prioriterte farlige stoffene som myndighetene har som mål å stanse utslipp av til sjø fra norsk 
industri. 

Tabell 12. Konsentrasjoner av metaller og polyklorerte bifenyler (PCB7) i sedimentprøver fra Tingvollfjorden 

ved Raudsand i 2019. Resultatene er klassifisert i henhold til klassifiseringssystem i Veileder 02:2018 
(Direktoratsgruppen 2018). Metaller og støtteparametere som ikke inngår i klassifiseringssystemet for sediment 
er inkludert (ikke fargede celler). Merk at enhet for PCB7 er gitt i µg/kg = mikrogram pr kg (1000 µg = 1 mg).  

Klasse I 
Bakgrunn 

Klasse II 
God tilstand 

Klasse III 
Moderat tilstand 

Klasse IV 
Dårlig tilstand 

Klasse V 
Svært dårlig tilstand 

Parameter Element Enhet 
Stasjoner 

St. RU1 St. RU2 St. RU6 St. RU7 

Bly (Pb) 

Prioritert stoff 

mg/kg 

59 30 43 86 

Kadmium (Cd) 0,12 0,05 0,091 0,13 

Nikkel (Ni) 100 63 74 74 

Kobber (Cu) 

Vannregion- 
spesifikt stoff 

570 190 240 490 

Krom (Cr) 85 57 77 100 

Sink (Zn) 210 120 160 220 

Polyklorerte bifenyler (PCB7) µg/kg 14 0,6 4,4 39 

Aluminium (Al) 

Øvrige metaller mg/kg 

42 000 26 000 32 000 42 000 

Jern (Fe) 51 000 34 000 50 000 44 000 

Litium (Li) 45 33 43 51 

Vanadium (V) 190 130 160 160 

Kornstørrelse < 63 µm 

Støtteparameter 

% TS 86,9 91,2 91,9 90,8 

Totalt organisk karbon (TOC) 
mg/g 

13 19,1 21,2 26,2 

Totalt nitrogen (TN) 1,4 2,16 2,28 2,88 

Tørrstoff (TTS) % 38,1 33,2 32,8 26,7 
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4.2.1 Vannregionspesifikke stoffer 

Sedimentene hadde overskridelse av grenseverdier for ett eller flere av de vannregionspesifikke 
stoffene på samtlige stasjoner (Tabell 13). Overskridelse av grenseverdi betyr dermed at stasjonene 
ikke oppnår miljømålet for vannregionspesifikke stoffer. Alle stasjonene viste overskridelser av 
grenseverdiene for kobber. Det var også overskridelser for miljøgiftene sink og PCB7 på stasjonene, 
unntagen RU2.  
 
Tabell 13. Vurdering av vannregionspesifikke stoffer i sediment fra Raudsand mot grenseverdier (EQS) gitt i 

Veileder 02:2018 (Direktoratsgruppen 2018). Konsentrasjoner som overstiger EQS er markert med svart.  

Parameter  Enhet Grenseverdi (EQS) St. RU1 St. RU2 St. RU6 St. RU7 

Kobber (Cu) 

mg/kg 

84 570 190 240 490 

Krom (Cr) 660 85 57 77 100 

Sink (Zn) 139 210 120 160 220 

PCB7 µg/kg 4,1 14 0,6 4,4 39 

 
Bergmesteren Raudsand oppgir at de påviste konsentrasjonene av kobber, sink og PCB7 i 
sedimentene ikke samsvarer med målte utslipp fra deres virksomhet, men kan komme fra annen 
industri og historiske utslipp fra gruvedrift. 
 
Industriområdet ved Raudsand ligger ved det nedlagte gruveområdet, og det har ved tidligere 
undersøkelser blitt påvist en markert kobberforurensning av fjordbunnen selv etter at utslippene av 
gruveavgang opphørte i 1983 (Rygg & Næs, 1989, Rygg m.fl. 2003, Berge m.fl. 2013). Likeledes har 
det tidligere blitt påvist høye konsentrasjoner av sink i fjordens dypområde (nær stasjon RU7 i 2013). 
NIVAs undersøkelser fra 2013 viste at et område utenfor Raudsand (deriblant stasjon RU7) var sterkt 
forurenset med PCB (Berge m.fl. 2013). Kilden til PCB er ikke kjent, og ifølge Berge m.fl. (2013) finnes 
det ingen informasjon som tyder på at PCB kan ha blitt tilført fra produksjonen som ulike bedrifter 
har drevet på Raudsand. I rapporten ble det imidlertid påpekt at PCB, som finnes i eldre 
transformatoroljer, elektroniske komponenter (kondensatorer) og spesialmørtel, kan lekke ut og bli 
transportert ut i fjorden dersom slikt materiell brukes eller lagres på bedriftsområdet.  
 

4.2.2 Øvrige metaller 

Analyseresultatene for metallene aluminium, jern, litium og vanadium viste høye konsentrasjoner 
(Tabell 12). Resultatene er ikke uventede med tanke på historisk uttak av jernmalm (deriblant 
magnetitt (jernoksid) og vanadium) samt tidligere og nåværende aluminiumsindustri på Raudsand. 
Disse metallene regnes ikke som miljøgifter og aluminium og jern er vanlig forekommende 
grunnstoffer i jord og berggrunn. 
 

 
Foruten lokale utslipp fra industribedriftene ved Raudsand (Bergmesteren Raudsand AS og Real Alloy 
Norway AS), finnes det flere kilder som kan påvirke miljøtilstanden i Tingvollfjorden i dag. Av disse 
kan nevnes avrenning fra jordbruk og utslipp fra kommunalt avløp, akvakultur og annen industri 
hvorav Hydro Aluminium på Sunndalsøra har mange av de samme utslippskomponentene til fjorden 
som de ved Raudsand. 
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4.3 Klassifisering av tilstand 

4.3.1 Klassifisering av økologisk tilstand 

På bakgrunn av det biologiske kvalitetselementet bløtbunnsfauna samt de vannregionspesifikke 
stoffene kobber, krom, sink og polyklorerte bifenyler (PCB7) i sedimentene, klassifiseres den 
økologiske tilstanden som «moderat» ved samtlige undersøkte stasjoner ved Raudsand i 2019 (Tabell 
14). Stasjonene oppnår «god» tilstand for bløtbunnsfauna, men ettersom sedimentene hadde 
overskridelse av grenseverdier for de vannregionspesifikke stoffene, nedgraderes den samlede 
økologiske tilstanden fra «god» til «moderat». 
 
Tabell 14. Vurdering av økologisk tilstand på stasjonene i Tingvollfjorden ved Raudsand basert på det 
biologiske kvalitetselementet bløtbunnsfauna og vannregionspesifikke stoffer (miljøgifter) i sediment 
(støtteelement). Parameterne er klassifisert iht. Veileder 02:2018 (Direktoratsgruppen 2018), der Blå 
= Svært god tilstand, Grønn = God tilstand, Gul = Moderat tilstand, Oransje = Dårlig tilstand og Rød = 
Svært dårlig tilstand. 

Parameter   
    STASJONER 

St. RU1 St. RU2 St. RU6 St. RU7 

Bløtbunnsfauna 
Biologisk 

kvalitetselement 
God God God God 

Miljøgifter i sediment 
Kobber, krom, sink og 
PCB7 

Vannregionspesifikke 
stoffer 

Overskrider 
grenseverdi 

(EQS) 

Overskrider 
grenseverdi 

(EQS) 

Overskrider 
grenseverdi 

(EQS) 

Overskrider 
grenseverdi 

(EQS) 

Økologisk tilstand Moderat Moderat Moderat Moderat 

 

4.3.2 Klassifisering av kjemisk tilstand 

Kjemisk tilstand bestemmes som nevnt utfra konsentrasjoner av de prioriterte stoffene. Resultatene 
viser at nivåene av både bly og kadmium i sedimentene er lave, men ettersom det var overskridelse 
av grenseverdien for nikkel på samtlige stasjoner, ble kjemisk tilstand klassifisert som «ikke god» 
(Tabell 15). 
 
Tabell 15. Kjemisk tilstand for sediment fra Tingvollfjorden ved Raudsand. Kjemisk tilstand klassifisert basert 

på prioriterte stoffer. Klassifiseringen er gjort i henhold til grenseverdier (EQS) gitt i Veileder 02:2018 
(Direktoratsgruppen 2018). Tilstand er angitt som «god» (blått) eller «ikke god» (rødt) i forhold til om 
konsentrasjonene er under eller over fastsatt grenseverdi (EQS). 

Parameter Enhet Grenseverdi (EQS) St. RU1 St. RU2 St. RU6 St. RU7 

Bly (Pb) 
mg/kg 

tørrvekt 

150 59 30 43 86 

Kadmium (Cd) 2,5 0,12 0,05 0,091 0,13 

Nikkel (Ni) 42 100 63 74 74 

Kjemisk tilstand ikke god ikke god ikke god ikke god 
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5 Sammenlikning av dagens tilstand med 

tidligere undersøkelser 

5.1 Bløtbunnsfauna 

Stasjonene i denne undersøkelsen har blitt prøvetatt flere ganger og så langt tilbake som i 1988. 
Etter dette har samtlige stasjoner blitt undersøkt i årene 2003, 2013 og nå sist i 2019, unntagen RU6 
som ikke ble prøvetatt i 2003. En sammenlikning av resultatene fra alle år er gitt i Figur 3-Figur 6 og 
alle stasjoner og år er klassifisert etter grenseverdiene i revidert Veileder 02:2018 
(Direktoratsgruppen 2018). 
 
Siden de første undersøkelsene i 1988, har den økologiske tilstanden for bløtbunnsfauna (målt som 
gjennomsnittlige nEQR-verdier) blitt bedre på alle stasjoner. For stasjonene RU1 og RU6 har 
forbedringen gitt utslag i endret tilstandsklasse, fra «moderat» til «god» økologisk tilstand for RU1, 
og for RU6 i grensen mellom «god» og «svært god» (Figur 5). I 2013 ble tilstanden for 
bløtbunnsfauna klassifisert som «svært god» iht. den daværende veilederen (01:2009). Avviket 
mellom tilstandsklassene som presenteres i denne rapporten sammenliknet med rapporten fra 2013, 
skyldes at veilederen i mellomtiden har blitt revidert på bakgrunn av ny kunnskap, herunder nye 
metoder og nye indekser. Mens den tidligere veilederen vektla indeksen NQI1 ved klassifisering, gir 
Veileder 02:2018 en samlet tilstand basert på alle de fem indeksene (nEQR). Når den gjeldende 
veilederen legges til grunn for utregningen av tilstandsklassene, havner alle stasjonene fra 
undersøkelsen i 2013 i tilstandsklasse «god», unntagen RU6 som fremdeles ville havnet i 
tilstandsklassen «svært god». 
 
Resultatene viser en vesentlig nedgang i antall arter fra 2013 til 2019 på stasjonene RU1 og RU2 
(Figur 3 og Figur 4), mens det for RU6 og RU7 er noenlunde uendret i den samme perioden (Figur 5 
og Figur 6). En nedgang i antall individer observeres imidlertid på samtlige stasjoner.  
 
Normalisert, organisk karbon (nTOC) har data fra og med 2003 og viser små svingninger gjennom 
årene  og tilstanden basert på nTOC har vært uendret gjennom perioden, tilsvarende «svært god» 
tilstand for RU1 og «god» tilstand for RU2 og RU6. Stasjon RU7 viser imidlertid en jevn forverring i 
tilstanden, fra «svært god» tilstand i 2003 til «moderat» tilstand i 2019, noe som indikerer at 
sedimentene på stasjonen har blitt mer organisk belastet oppigjennom årene (Figur 6). 
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Figur 3. Antall arter og individer (per grabb), innhold av normalisert organisk karbon (nTOC) og nEQR for 

bløtbunnsfauna i tidsrommet 1988-2019 for stasjon RU1 utenfor Raudsand. Punkter: verdier pr grabb. Linjer: 
gjennomsnitt for alle parallelle grabber. Fargen for nTOC og nEQR angir tilstandsklasse iht. hhv. Molvær 
m.fl.1997 og Veileder 02:2018. I 1988 mangler data for normalisert organisk karbon og for resterende 
parametere er data kun fra stasjonsnivå fra dette året (antall individer per grabb er omregnet). 

 

  

  
Figur 4. Antall arter og individer (per grabb), innhold av normalisert organisk karbon (nTOC) og nEQR for 

bløtbunnsfauna i tidsrommet 1988-2019 for stasjon RU2 utenfor Raudsand. Punkter: verdier pr grabb. Linjer: 
gjennomsnitt for alle parallelle grabber. Fargen for nTOC og nEQR angir tilstandsklasse iht. hhv. Molvær 
m.fl.1997 og Veileder 02:2018. I 1988 mangler data for normalisert organisk karbon og for resterende 
parametere er data kun fra stasjonsnivå fra dette året (vist verdi for antall individer per grabb er omregnet).  
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Figur 5. Antall arter og individer (per grabb), innhold av normalisert organisk karbon (nTOC) og nEQR for 

bløtbunnsfauna i tidsrommet 1988-2019 for stasjon RU6 utenfor Raudsand. Punkter: verdier pr grabb. Linjer: 
gjennomsnitt for alle parallelle grabber. Fargen for nTOC og nEQR angir tilstandsklasse iht. hhv. Molvær 
m.fl.1997 og Veileder 02:2018. I 1988 mangler data for normalisert organisk karbon og for resterende 
parametere er data kun fra stasjonsnivå fra dette året (antall individer per grabb er omregnet). RU6 ble ikke 
prøvetatt i 2003. 

 

  

  

Figur 6. Antall arter og individer (per grabb), innhold av normalisert organisk karbon (nTOC) og nEQR for 

bløtbunnsfauna i tidsrommet 1988-2019 for stasjon RU7 utenfor Raudsand. Punkter: verdier pr grabb. Linjer: 
gjennomsnitt for alle parallelle grabber. Fargen for nTOC og nEQR angir tilstandsklasse iht. hhv. Molvær 
m.fl.1997 og Veileder 02:2018. I 1988 mangler data for normalisert organisk karbon og for resterende 
parametere er data kun fra stasjonsnivå fra dette året (antall individer per grabb er omregnet).  
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5.2 Metaller og PCB7 i sedimentene 

En sammenlikning av resultatene for metaller og PCB7 i sedimentene fra årene 2003, 2013 og 2019 
er gitt i Tabell 16 -Tabell 19 og tilstandsklassene for alle stasjoner er klassifisert etter grenseverdiene 
i Veileder 02:2018. Resultatene viser en generell nedgang i konsentrasjoner fra 2003 og fram til 2019, 
selv om dette ikke nødvendigvis gjør utslag i tilstandsklassene. Analyseresultatene fra 2019 viser dog 
en økning for de fleste stoffene når sammenliknet med siste undersøkelse fra 2013. 
 

For de prioriterte stoffene bly, kadmium og nikkel, som inngår i klassifiseringen av kjemisk tilstand, er 
tilstandsklassen for alle stasjoner uendret i perioden 2003-2019. Unntaket er kadmium som har 
endret tilstandsklasse fra «moderat» i 2003 til «svært god» i både 2013 og 2019 på stasjonene RU1 
og RU7 (Tabell 16 og Tabell 19). 
 

For de vannregionspesifikke stoffene kobber, krom, sink og PCB7, som inngår i klassifiseringen av 
økologisk tilstand, varierer tilstandsklassene fra år til år på de ulike stasjonene unntagen stasjon RU7 
(Tabell 19). På stasjon RU1 er tilstanden også uendret gjennom årene for de ulike stoffene, unntagen 
krom som har svingt mellom «god» og «svært god» tilstand, hvorav siste måling i 2019 ga 
tilstandsklasse «god». På stasjon RU2 er tilstandsklassen uendret mellom årene for kobber og PCB7, 
mens konsentrasjonene av både krom og sink har blitt redusert og tilstandsklassene forbedret fra 
2003 til 2013 og 2019 fra hhv. «god» til «svært god» for krom og «moderat» til «god» for sink (Tabell 
17). På stasjon RU6 er tilstandsklassen for kobber uendret, mens tilstandsklassene ellers varierer og 
med en forverring av tilstand fra «god» til «moderat» for sink og PCB7. 
 

Før de øvrige metallene aluminium, jern, litium og vanadium, er det en generell nedgang i 
konsentrasjonene fra 2003 og fram til 2019 for alle stasjoner. Det er imidlertid en økning for nesten 
samtlige metaller fra 2013 til 2019. Jern skiller seg ut fra de øvrige metallene og viser en markant 
økning fra 2013 til 2019 for alle stasjoner unntagen stasjon RU2 (Tabell 17). Imidlertid er jern ikke å 
regne med som en miljøgift.  
 

Tabell 16. Konsentrasjoner av metaller og polyklorerte bifenyler (PCB7) i sedimentprøver fra stasjon RU1 utenfor 

Raudsand i 2003, 2013 og 2019 (denne undersøkelsen). Resultatene er klassifisert i henhold til klassifiseringssystem i 
Veileder 02:2018. Metaller og støtteparametere som ikke inngår i klassifiseringssystemet for sediment er ikke farget.  

Stasjon Parameter   Enhet 2003 2013 2019 

St. RU1 

Bly (Pb) 

Prioritert stoff 

mg/kg 

68,6 35 59 

Kadmium (Cd) 0,3 0,087 0,12 

Nikkel (Ni) 106 87 100 

Kobber (Cu) 

Vannregion- 
spesifikt stoff 

677 360 570 

Krom (Cr) 94 53 85 

Sink (Zn) 227 150 210 

PCB7 µg/kg 28,8 6,6 14 

Aluminium (Al) 

Øvrige metaller mg/kg 

45 600 20 000 42 000 

Jern (Fe) 49 100 36 000 51 000 

Litium (Li) 62,4 22 45 

Vanadium (V) 240 35 190 

Kornstørrelse < 63 µm 

Støtteparameter 

% TS  89 90  86,9 

Totalt organisk karbon (TOC) 
mg/g 

 14,3 11,1  13 

Totalnitrogen (TN)  <1 <1,0  1,4 

Tørrstoff (TTS) % 27,5 36 38,1 
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Tabell 17. Konsentrasjoner av metaller og polyklorerte bifenyler (PCB7) i sedimentprøver fra stasjon RU2 

utenfor Raudsand i 2003, 2013 og 2019 (denne undersøkelsen). Resultatene er klassifisert i henhold til 
klassifiseringssystem i Veileder 02:2018. Metaller og støtteparametere som ikke inngår i klassifiseringssystemet 
for sediment er ikke farget.  

Stasjon Parameter   Enhet 2003 2013 2019 

St. RU2 

Bly (Pb) 

Prioritert stoff 

mg/kg 

38,3 26 30 

Kadmium (Cd) 0,2 0,046 0,05 

Nikkel (Ni) 79,2 63 63 

Kobber (Cu) 

Vannregion- 
spesifikt stoff 

215 190 190 

Krom (Cr) 89,1 54 57 

Sink (Zn) 149 120 120 

PCB7 µg/kg N.A. 1,75 0,6 

Aluminium (Al) 

Øvrige metaller mg/kg 

32 700 17 000 26 000 

Jern (Fe) 47 300 34 000 34 000 

Litium (Li) 39,7 18 33 

Vanadium (V) 178 26 130 

Kornstørrelse < 63 µm 

Støtteparameter 

% TS 87  93  91,2 

Totalt organisk karbon (TOC) 
mg/g 

17,3  12,4  19,1 

Totalnitrogen (TN)  <1  1,1 2,16 

Tørrstoff (TTS) % 34,2 40 33,2 

 
Tabell 18. Konsentrasjoner av metaller og polyklorerte bifenyler (PCB7) i sedimentprøver fra stasjon RU6 

utenfor Raudsand i 2003, 2013 og 2019 (denne undersøkelsen). Resultatene er klassifisert i henhold til 
klassifiseringssystem i Veileder 02:2018. Metaller og støtteparametere som ikke inngår i klassifiseringssystemet 
for sediment er ikke farget.  

Stasjon Parameter   Enhet 2003 2013 2019 

St. RU6 

Bly (Pb) 

Prioritert stoff 

mg/kg 

43,7 30 43 

Kadmium (Cd) 0,2 0,043 0,091 

Nikkel (Ni) 86,7 58 74 

Kobber (Cu) 

Vannregion- 
spesifikt stoff 

338 180 240 

Krom (Cr) 80 49 77 

Sink (Zn) 166 120 160 

PCB7 µg/kg N.A. 1,75 4,4 

Aluminium (Al) 

Øvrige metaller mg/kg 

35 600 16 000 32 000 

Jern (Fe) 48 600 34 000 50 000 

Litium (Li) 38,9 18 43 

Vanadium (V) 206 30 160 

Kornstørrelse < 63 µm 

Støtteparameter 

% TS  91  93 91,9 

Totalt organisk karbon (TOC) 
mg/g 

16,3  16,5  21,2 

Totalnitrogen (TN) <1  1,6  2,28 

Tørrstoff (TTS) % 41,1 33 32,8 
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Tabell 19. Konsentrasjoner av metaller og polyklorerte bifenyler (PCB7) i sedimentprøver fra stasjon RU7 

utenfor Raudsand i 2003, 2013 og 2019 (denne undersøkelsen). Resultatene er klassifisert i henhold til 
klassifiseringssystem i Veileder 02:2018. Metaller og støtteparametere som ikke inngår i klassifiseringssystemet 
for sediment er ikke farget.  

Stasjon Parameter   Enhet 2003 2013 2019 

St. RU7 

Bly (Pb) 

Prioritert stoff 

mg/kg 

176 67 86 

Kadmium (Cd) 0,59 0,15 0,13 

Nikkel (Ni) 123 60 74 

Kobber (Cu) 

Vannregion- 
spesifikt stoff 

1220 490 490 

Krom (Cr) 159 76 100 

Sink (Zn) 338 180 220 

PCB7 µg/kg N.A. 17,9 39 

Aluminium (Al) 

Øvrige metaller mg/kg 

69 100 26 000 42 000 

Jern (Fe) 37 900 25 000 44 000 

Litium (Li) 65,7 25 51 

Vanadium (V) 204 67 160 

Kornstørrelse < 63 µm 

Støtteparameter 

% TS 80   88 90,8 

Totalt organisk karbon (TOC) 
mg/g 

14,5   17,7 26,2 

Totalnitrogen (TN)  <1  2,2 2,88 

Tørrstoff (TTS) % 34 28 26,7 
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6 Konklusjoner  

Undersøkelsen av miljøtilstanden i Tingvollfjorden ved Raudsand i 2019 viser at vannforekomsten 
ikke oppnår vannforskriftens mål om minst «god» tilstand. Både økologisk og kjemisk tilstand ble 
klassifisert som «moderat» på samtlige undersøkte stasjoner. 
 
Økologisk tilstand, basert på det biologiske kvalitetselementet bløtbunnsfauna, ble klassifisert som 
«god» på alle stasjoner. Imidlertid blir den samlede økologiske tilstanden nedgradert til «moderat» 
på grunn av høyt innhold av miljøgiftene kobber, sink og PCB7 i sedimentene. 
 
Kjemisk tilstand ble vurdert på bakgrunn av bly, kadmium og nikkel i sedimentene, hvorav nikkel 
hadde konsentrasjonsmålinger over grenseverdien og tilstanden ble dermed klassifisert som «ikke 
god».  
 
De påviste konsentrasjonene av kobber i sedimentene kan medføre omfattende toksiske effekter på 
sedimentlevende organismer. Nivåene av nikkel, sink og PCB i sedimentene kan også ha kronisk 
negative effekter på sedimentlevende organismer. Det kan dermed tenkes at de høye 
konsentrasjonene av disse miljøgiftene kan være en medvirkende årsak til de lave arts- og 
individtallene som har blitt observert hos bunnfaunaen. 
 
Det ble påvist høye konsentrasjoner av metallene aluminium, litium, vanadium og jern (regnes ikke 
som miljøgifter).  
 
Bunnsedimentenes tilstand var for øvrig god mht. oksygenforhold (basert på lukt og farge) og 
organisk innhold i sedimentene (målt ved normalisert TOC). CTD-målingene viste også svært gode 
oksygenforholdene i det bunn-nære vannet. 
 
Sammenliknet med forrige miljøundersøkelse i 2013, viser resultatene fra 2019 at tilstanden for 

bløtbunnsfauna er relativt uendret. Imidlertid er det en nedgang i antall registrerte arter- og individer 

på stasjonene. For miljøgifter i sedimentene viser tre av fire stasjoner en økning i konsentrasjonen 

for de fleste stoffene (unntagen RU2), men tilstandsklassene er likevel lite endret.  
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7 Diskusjon mht. bløtbunnsfauna og miljøgifter 

Resultatene fra Raudsand viste at bløtbunnsfauna ble klassifisert til «god» tilstand, til tross for at 
fauna er både arts- og individfattig på flere av stasjonene. En slik utarmet fauna er typisk ved 
industriforurensning, liten tilgang på næring eller oksygensvinn (Borgersen m.fl. 2019). Det er 
tidligere vist at det generelt er dårlig samsvar mellom biologisk og kjemisk tilstandsklassifisering i 
industriforurensede fjorder (Oug, 2013).  
 
Dette skyldes dels at de to klassifiseringssystemene er utviklet med ulikt grunnlag og forutsetninger, 
og dels at indeksene som benyttes for klassifisering av bløtbunnsfauna i hovedsak responderer på 
organisk belastning og eutrofi. Denne type belastning fører ofte til dominans av tolerante eller 
opportunistiske enkeltarter og økt individtetthet. Ved Raudsand viser resultatene derimot en 
parallell reduksjon i antall arter og individer, noe som ikke fanges opp av indeksene. Dette gjelder 
særlig diversitetsindeksene H’ og ES100, hvor individfordelingen mellom artene (jevnhet) er 
utslagsgivende. Stress som medfører parallell reduksjon i både antall arter og individer vil øke 
jevnheten og fremstå som positivt ved at indeksverdiene for diversitetsindeksene øker (Cao og 
Hawkins, 2005).  
 
 
Indeksene som benyttes for tilstandsklassifisering av bløtbunnsfauna kan derfor i områder med 
industriutslipp gi en bedre tilstandsklasse enn hva faglig skjønn tilsier. Undersøkelsen ved Raudsand 
er etter vår mening et eksempel på et industripåvirket område hvor fauna er fattig (lave arts- og 
individtall) grunnet industripåvirkningen, samtidig som indeksene klassifiserer fauna til «god» 
tilstand. Konklusjonen i Oug (2013) var at klassifiseringssystemet for bløtbunnsfauna ikke var egnet 
til å detektere eventuelle effekter av miljøgifter, og siden har dette kvalitetselementet stort sett ikke 
vært benyttet ved den type industripåvirkning. NIVA anbefaler derfor at undersøkelse av 
bløtbunnsfauna ikke bør inngå i fremtidig overvåking av Tingvollfjorden ved Raudsand, med mindre 
bedriftenes utslipp av suspendert stoff eller TOC øker vesentlig og utløser krav om overvåking knyttet 
til effekter av eutrofi og organisk belastning.  
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Vedlegg A. 

Analyserapport for kjemiske analyser av sediment i Tingvollfjorden ved Raudsand i 2019: totalt 
nitrogen (TN), totalt organisk karbon (TOC), bly (Pb), kadmium (Cd), nikkel (Ni), kobber (Cu), krom 
(Cr), sink (Zn), aluminium (Al), jern (Fe), litium (Li), vanadium (V), polyklorerte bifenyler (PCB7), 
tørrstoff (TTS), og kornfordeling (< 63 μm). 



ANALYSERAPPORT

Versjon:

Dato:

Gaustadalléen 21

0349 Oslo 

Tel: 02348 / (+47) 22 18 51 00

E-post: niva@niva.no

1

RapportID: 11300

22.05.2019

917-7358Analyseoppdrag:

Kunde: 
Prosjektnummer:

Marijana Brkljacic

O 190055 - Raudsand

Prøvenr.: NR-2019-06871
Prøvetype: 

Prøvemerking: 
SEDIMENT

26.04.2019

Prøvetakningsdato: 

Prøve mottatt dato: 

Analyseperiode: -

RU1 - 0-1

30.04.2019 30.04.2019

Stasjon : RU1 RU1

KjerneID/Replikat  : A

Prøvetakingsdyp      : 0,00 m  Snitt: 0,00-1,00 cm

Prøvetakingsmetode: Van Veen grab

04.04.2019  00.00.00

Kommentar: 

Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.

1,40 µg N/mg TS 21% 1,0Total nitrogen Intern metode (G6-2)

13,0 µg C/mg TS 20% 1,0Totalt organisk karbon Intern metode (G6-2)

Prøvenr.: NR-2019-06872
Prøvetype: 

Prøvemerking: 
SEDIMENT

26.04.2019

Prøvetakningsdato: 

Prøve mottatt dato: 

Analyseperiode: -

RU1 - 0-2

07.05.2019 07.05.2019

Stasjon : RU1 RU1

KjerneID/Replikat  : B

Prøvetakingsdyp      : 0,00 m  Snitt: 0,00-2,00 cm

Prøvetakingsmetode: Van Veen grab

04.04.2019  00.00.00

Kommentar: 

Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.

42000 mg/kg TS TS 25% 10Aluminium EN ISO 11885:2009/SS 028311 ed

. 1

Eurofins

59 mg/kg TS TS 25% 0,5Bly EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

51000 mg/kg TS TS 25% 30Jern EN ISO 11885:2009/SS 028311 ed

. 1

Eurofins

0,12 mg/kg TS TS 25% 0,01Kadmium EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

570 mg/kg TS TS 25% 0,5Kobber EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

85 mg/kg TS TS 25% 0,5Krom EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

45 mg/kg TS TS 30% 1Litium EN ISO 11885 Eurofins

100 mg/kg TS TS 25% 0,5Nikkel EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

210 mg/kg TS TS 25% 2Sink EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

190 mg/kg TS TS 35% 2Vanadium EN ISO 11885 Eurofins

0,0024 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 101 EN 16167 Eurofins

0,0022 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 118 EN 16167 Eurofins

Side 1 av 5
Tegnforklaring:

* : Ikke omfattet av akkrediteringen

<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet (dekningsfaktor k=2), LOQ: Kvantifiseringsgrense

Mod: Intern metode basert på angitt standard. Ytterligere informasjon om benyttet metode eller utførende laboratorie kan fås ved henvendelse til laboratoriet

Analyserapporten må kun gjengis i sin helhet og uten noen form for endringer. Analyseresultatet gjelder kun for den prøven som er testet.

For biota og sediment: Dersom enhet er uten spesifikk basisangivelse, er resultatet oppgitt som våtvekt.



Prøvenr.: NR-2019-06872
Prøvetype: 

Prøvemerking: 
SEDIMENT

26.04.2019

Prøvetakningsdato: 

Prøve mottatt dato: 

Analyseperiode: -

RU1 - 0-2

07.05.2019 07.05.2019

Stasjon : RU1 RU1

KjerneID/Replikat  : B

Prøvetakingsdyp      : 0,00 m  Snitt: 0,00-2,00 cm

Prøvetakingsmetode: Van Veen grab

04.04.2019  00.00.00

Kommentar: 

Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.

0,0025 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 138 EN 16167 Eurofins

0,0020 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 153 EN 16167 Eurofins

0,00063 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 180 EN 16167 Eurofins

0,0025 mg/kg TS TS 30% 0,0005PCB 28 EN 16167 Eurofins

0,0017 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 52 EN 16167 Eurofins

0,014 mg/kg TS TS 25%Sum PCB 7 EN 16167 Eurofins

38,1 % 5% 0,1Tørrstoff % EN 12880: 2001-02 Eurofins

Prøvenr.: NR-2019-06873
Prøvetype: 

Prøvemerking: 
SEDIMENT

26.04.2019

Prøvetakningsdato: 

Prøve mottatt dato: 

Analyseperiode: -

RU2 - 0-1

30.04.2019 30.04.2019

Stasjon : RU2 RU2

KjerneID/Replikat  : C

Prøvetakingsdyp      : 0,00 m  Snitt: 0,00-1,00 cm

Prøvetakingsmetode: Van Veen grab

04.04.2019  00.00.00

Kommentar: 

Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.

2,16 µg N/mg TS 20% 1,0Total nitrogen Intern metode (G6-2)

19,1 µg C/mg TS 20% 1,0Totalt organisk karbon Intern metode (G6-2)

Prøvenr.: NR-2019-06874
Prøvetype: 

Prøvemerking: 
SEDIMENT

26.04.2019

Prøvetakningsdato: 

Prøve mottatt dato: 

Analyseperiode: -

RU2 - 0-2

06.05.2019 07.05.2019

Stasjon : RU2 RU2

KjerneID/Replikat  : D

Prøvetakingsdyp      : 0,00 m  Snitt: 0,00-2,00 cm

Prøvetakingsmetode: Van Veen grab

04.04.2019  00.00.00

Kommentar: 

Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.

26000 mg/kg TS TS 25% 10Aluminium EN ISO 11885:2009/SS 028311 ed

. 1

Eurofins

30 mg/kg TS TS 25% 0,5Bly EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

34000 mg/kg TS TS 25% 30Jern EN ISO 11885:2009/SS 028311 ed

. 1

Eurofins

0,050 mg/kg TS TS 25% 0,01Kadmium EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

190 mg/kg TS TS 25% 0,5Kobber EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

57 mg/kg TS TS 25% 0,5Krom EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

33 mg/kg TS TS 30% 1Litium EN ISO 11885 Eurofins

63 mg/kg TS TS 25% 0,5Nikkel EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

Side 2 av 5
Tegnforklaring:

* : Ikke omfattet av akkrediteringen

<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet (dekningsfaktor k=2), LOQ: Kvantifiseringsgrense

Mod: Intern metode basert på angitt standard. Ytterligere informasjon om benyttet metode eller utførende laboratorie kan fås ved henvendelse til laboratoriet

Analyserapporten må kun gjengis i sin helhet og uten noen form for endringer. Analyseresultatet gjelder kun for den prøven som er testet.

For biota og sediment: Dersom enhet er uten spesifikk basisangivelse, er resultatet oppgitt som våtvekt.



Prøvenr.: NR-2019-06874
Prøvetype: 

Prøvemerking: 
SEDIMENT

26.04.2019

Prøvetakningsdato: 

Prøve mottatt dato: 

Analyseperiode: -

RU2 - 0-2

06.05.2019 07.05.2019

Stasjon                     : RU2 RU2

KjerneID/Replikat  : D

Prøvetakingsdyp      : 0,00 m  Snitt: 0,00-2,00 cm

Prøvetakingsmetode: Van Veen grab

04.04.2019  00.00.00

Kommentar: 

Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.

120 mg/kg TS TS 25% 2Sink EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

130 mg/kg TS TS 35% 2Vanadium EN ISO 11885 Eurofins

< 0,00050 mg/kg TS TS 0,0005PCB 101 EN 16167 Eurofins

< 0,00050 mg/kg TS TS 0,0005PCB 118 EN 16167 Eurofins

0,00059 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 138 EN 16167 Eurofins

< 0,00050 mg/kg TS TS 0,0005PCB 153 EN 16167 Eurofins

< 0,00050 mg/kg TS TS 0,0005PCB 180 EN 16167 Eurofins

< 0,00050 mg/kg TS TS 0,0005PCB 28 EN 16167 Eurofins

< 0,00050 mg/kg TS TS 0,0005PCB 52 EN 16167 Eurofins

0,00059 mg/kg TS TS 25%Sum PCB 7 EN 16167 Eurofins

33,2 % 5% 0,1Tørrstoff % EN 12880: 2001-02 Eurofins

Prøvenr.: NR-2019-06875
Prøvetype: 

Prøvemerking: 
SEDIMENT

26.04.2019

Prøvetakningsdato: 

Prøve mottatt dato: 

Analyseperiode: -

RU6 - 0-1

30.04.2019 30.04.2019

Stasjon                     : RU6 RU6

KjerneID/Replikat  : E

Prøvetakingsdyp      : 0,00 m  Snitt: 0,00-1,00 cm

Prøvetakingsmetode: Van Veen grab

04.04.2019  00.00.00

Kommentar: 

Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.

2,28 µg N/mg TS 20% 1,0Total nitrogen Intern metode (G6-2)

21,2 µg C/mg TS 20% 1,0Totalt organisk karbon Intern metode (G6-2)

Prøvenr.: NR-2019-06876
Prøvetype: 

Prøvemerking: 
SEDIMENT

26.04.2019

Prøvetakningsdato: 

Prøve mottatt dato: 

Analyseperiode: -

RU6 - 0-2

07.05.2019 07.05.2019

Stasjon                     : RU6 RU6

KjerneID/Replikat  : F

Prøvetakingsdyp      : 0,00 m  Snitt: 0,00-2,00 cm

Prøvetakingsmetode: Van Veen grab

04.04.2019  00.00.00

Kommentar: 

Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.

32000 mg/kg TS TS 25% 10Aluminium EN ISO 11885:2009/SS 028311 ed

. 1

Eurofins

43 mg/kg TS TS 25% 0,5Bly EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

50000 mg/kg TS TS 25% 30Jern EN ISO 11885:2009/SS 028311 ed

. 1

Eurofins

0,091 mg/kg TS TS 25% 0,01Kadmium EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

240 mg/kg TS TS 25% 0,5Kobber EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

Side 3 av 5
Tegnforklaring:

* : Ikke omfattet av akkrediteringen

<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet (dekningsfaktor k=2), LOQ: Kvantifiseringsgrense

Mod: Intern metode basert på angitt standard. Ytterligere informasjon om benyttet metode eller utførende laboratorie kan fås ved henvendelse til laboratoriet

Analyserapporten må kun gjengis i sin helhet og uten noen form for endringer. Analyseresultatet gjelder kun for den prøven som er testet.

For biota og sediment: Dersom enhet er uten spesifikk basisangivelse, er resultatet oppgitt som våtvekt.



Prøvenr.: NR-2019-06876
Prøvetype: 

Prøvemerking: 
SEDIMENT

26.04.2019

Prøvetakningsdato: 

Prøve mottatt dato: 

Analyseperiode: -

RU6 - 0-2

07.05.2019 07.05.2019

Stasjon                     : RU6 RU6

KjerneID/Replikat  : F

Prøvetakingsdyp      : 0,00 m  Snitt: 0,00-2,00 cm

Prøvetakingsmetode: Van Veen grab

04.04.2019  00.00.00

Kommentar: 

Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.

77 mg/kg TS TS 25% 0,5Krom EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

43 mg/kg TS TS 30% 1Litium EN ISO 11885 Eurofins

74 mg/kg TS TS 25% 0,5Nikkel EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

160 mg/kg TS TS 25% 2Sink EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

160 mg/kg TS TS 35% 2Vanadium EN ISO 11885 Eurofins

0,00073 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 101 EN 16167 Eurofins

0,00076 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 118 EN 16167 Eurofins

0,00077 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 138 EN 16167 Eurofins

0,00073 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 153 EN 16167 Eurofins

< 0,00050 mg/kg TS TS 0,0005PCB 180 EN 16167 Eurofins

0,00084 mg/kg TS TS 30% 0,0005PCB 28 EN 16167 Eurofins

0,00053 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 52 EN 16167 Eurofins

0,0044 mg/kg TS TS 25%Sum PCB 7 EN 16167 Eurofins

32,8 % 5% 0,1Tørrstoff % EN 12880: 2001-02 Eurofins

Prøvenr.: NR-2019-06877
Prøvetype: 

Prøvemerking: 
SEDIMENT

26.04.2019

Prøvetakningsdato: 

Prøve mottatt dato: 

Analyseperiode: -

RU7 - 0-1

30.04.2019 30.04.2019

Stasjon                     : RU7 RU7

KjerneID/Replikat  : F

Prøvetakingsdyp      : 0,00 m  Snitt: 0,00-1,00 cm

Prøvetakingsmetode: Van Veen grab

04.04.2019  00.00.00

Kommentar: 

Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.

2,88 µg N/mg TS 20% 1,0Total nitrogen Intern metode (G6-2)

26,2 µg C/mg TS 20% 1,0Totalt organisk karbon Intern metode (G6-2)

Prøvenr.: NR-2019-06878
Prøvetype: 

Prøvemerking: 
SEDIMENT

26.04.2019

Prøvetakningsdato: 

Prøve mottatt dato: 

Analyseperiode: -

RU7 - 0-2

07.05.2019 07.05.2019

Stasjon                     : RU7 RU7

KjerneID/Replikat  : F

Prøvetakingsdyp      : 0,00 m  Snitt: 0,00-2,00 cm

Prøvetakingsmetode: Van Veen grab

04.04.2019  00.00.00

Kommentar: 

Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.

42000 mg/kg TS TS 25% 10Aluminium EN ISO 11885:2009/SS 028311 ed

. 1

Eurofins

86 mg/kg TS TS 25% 0,5Bly EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

44000 mg/kg TS TS 25% 30Jern EN ISO 11885:2009/SS 028311 ed

. 1

Eurofins

Side 4 av 5
Tegnforklaring:

* : Ikke omfattet av akkrediteringen

<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet (dekningsfaktor k=2), LOQ: Kvantifiseringsgrense

Mod: Intern metode basert på angitt standard. Ytterligere informasjon om benyttet metode eller utførende laboratorie kan fås ved henvendelse til laboratoriet

Analyserapporten må kun gjengis i sin helhet og uten noen form for endringer. Analyseresultatet gjelder kun for den prøven som er testet.

For biota og sediment: Dersom enhet er uten spesifikk basisangivelse, er resultatet oppgitt som våtvekt.



Prøvenr.: NR-2019-06878
Prøvetype: 

Prøvemerking: 
SEDIMENT

26.04.2019

Prøvetakningsdato: 

Prøve mottatt dato: 

Analyseperiode: -

RU7 - 0-2

07.05.2019 07.05.2019

Stasjon                     : RU7 RU7

KjerneID/Replikat  : F

Prøvetakingsdyp      : 0,00 m  Snitt: 0,00-2,00 cm

Prøvetakingsmetode: Van Veen grab

04.04.2019  00.00.00

Kommentar: 

Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.

0,13 mg/kg TS TS 25% 0,01Kadmium EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

490 mg/kg TS TS 25% 0,5Kobber EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

100 mg/kg TS TS 25% 0,5Krom EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

51 mg/kg TS TS 30% 1Litium EN ISO 11885 Eurofins

74 mg/kg TS TS 25% 0,5Nikkel EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

220 mg/kg TS TS 25% 2Sink EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, ed. 1

Eurofins

160 mg/kg TS TS 35% 2Vanadium EN ISO 11885 Eurofins

0,0075 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 101 EN 16167 Eurofins

0,0060 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 118 EN 16167 Eurofins

0,0057 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 138 EN 16167 Eurofins

0,0051 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 153 EN 16167 Eurofins

0,0014 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 180 EN 16167 Eurofins

0,0073 mg/kg TS TS 30% 0,0005PCB 28 EN 16167 Eurofins

0,0056 mg/kg TS TS 25% 0,0005PCB 52 EN 16167 Eurofins

0,039 mg/kg TS TS 25%Sum PCB 7 EN 16167 Eurofins

26,7 % 5% 0,1Tørrstoff % EN 12880: 2001-02 Eurofins

Norsk institutt for vannforskning

Rapporten er elektronisk signert

Tomas Adler Blakseth

Forsker

Side 5 av 5
Tegnforklaring:

* : Ikke omfattet av akkrediteringen

<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet (dekningsfaktor k=2), LOQ: Kvantifiseringsgrense

Mod: Intern metode basert på angitt standard. Ytterligere informasjon om benyttet metode eller utførende laboratorie kan fås ved henvendelse til laboratoriet

Analyserapporten må kun gjengis i sin helhet og uten noen form for endringer. Analyseresultatet gjelder kun for den prøven som er testet.

For biota og sediment: Dersom enhet er uten spesifikk basisangivelse, er resultatet oppgitt som våtvekt.



 Analyserapport Kornfordeling_080118 Redigert av : LTO

Godkjent: ______ 
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Framsenteret, Postboks 6606, 9296 TROMSØ 

Foretaksnr.: NO 937 375 158 MVA

Tel: 77 75 03 50   e-post: kjemi@akvaplan.niva.no

ANALYSERAPPORT 
Kornfordelingsanalyse

Kunde: NIVA
Sandsfjorden - O-180389
Marijana Stenrud Brkljacic
Gaustadalléen 21
0349 OSLO

Tlf.: Dato: 29.04.2019
e-post:  Marijana.Brkljacic@niva.no

Rapport nr.: 60882/63-66
Analyseparameter(e): Full kornfordeling med statistiske parametere
Kontaktperson: Lisa Torske

Analyseansvarlig: (sign.)

Underskriftsberettiget: (sign.)

Lab id.
 

60882/63 RU1 Sediment Frossen 10.04.2019 10.04. - 25.04.2019
60882/64 RU2 Sediment Frossen 10.04.2019 10.04. - 25.04.2019
60882/65 RU6 Sediment Frossen 10.04.2019 10.04. - 25.04.2019
60882/66 RU7 Sediment Frossen 10.04.2019 10.04. - 25.04.2019

Kunde referanse:
Kontaktperson:
Adresse:
Postnr./sted:

AnalyseperiodeKundens id. Matrix Mottatt LabPrøvens 
beskaffenhet 
ved mottak

Analysene gjelder bare for de prøver som er testet. De oppgitte analyseresultat omfatter ikke feil som måtte følge av prøvetagningen, 
inhomogenitet eller andre forhold som kan ha påvirket prøven før den ble mottatt av laboratoriet. Rapporten får kun kopieres i sin 
helhet og uten noen form for endringer. En eventuell klage skal leveres laboratoriet senest en måned etter mottak av analyseresultat. 
Nærmere informasjon om metodeprinsipp, måleusikkerhet etc fås ved henvendelse til laboratoriet.



 Analyserapport Kornfordeling_080118 Redigert av : LTO

Godkjent: ______ 

 Side  2 av 2

Resultater
Kundens id.: RU1 RU2 RU6 RU7

Enhet 60882/63 60882/64 60882/65 60882/66

vekt% 86.9 91.2 91.9 90.8
vekt% 9.5 4.7 4.5 2.9
vekt% 2.0 1.9 1.0 0.7
vekt% 0.7 0.9 0.8 1.1
vekt% 0.7 1.3 1.2 2.5
vekt% 0.1 0.0 0.6 2.0
vekt% 0.0 0.0 0.0 0.0

Kumulativ vekt%  (vekt % av total masse  som er finere enn angitt diameter =siktgjennomgang) 

Kundens id.: RU1 RU2 RU6 RU7

Enhet 60882/63 60882/64 60882/65 60882/66
 

kum. vekt% 86.9 91.2 91.9 90.8
kum. vekt% 96.3 95.8 96.4 93.7
kum. vekt% 98.4 97.8 97.4 94.3
kum. vekt% 99.1 98.7 98.2 95.5
kum. vekt% 99.9 100.0 99.4 98.0
kum. vekt% 100.0 100.0 100.0 100.0

Statistiske parametere*: 
RU1 RU2 RU6 RU7

Median, D50  φ 5.677 5.784 5.803 5.776

MEAN  φ 5.677 5.784 5.803 5.776
SORTING  φ 1.475 1.434 1.407 1.704

SKEWNESS  φ -0.052 -0.070 -0.061 -0.189
KURTOSIS  φ 0.823 0.859 0.840 1.185

Klassifisering** Pelitt Pelitt Pelitt Pelitt

 

Parameter

2
1

0.125

< 0,063
0.063
0.125
0.25
0.5

 
0.063

Partikkeldiam., mm

0.25
0.5
1
2

*) Beregning av statistiske verdier er utført ved bruk av programmet "Gradistat v8" 
© Copyright Simon Blott (2010). Programmet er Excel-basert og kan lastes ned fra 
Internett på http://www.kpal.co.uk/index.html. Programmet  gir en detaljert beskrivelse av 
beregningene som utføres. 
Input-data er vekt% av hver siktefraksjon og gjeldende siktestørrelse ( i millimeter).

**) Klassifiseringen er basert på  Median D50 (φ). For verdier mellom +4 og +8 
klassifiseres sedimentet som  pelitt (evt silt).
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Vedlegg B. 

Fullstendige artslister for bløtbunnsfauna fra stasjonene som inngikk i undersøkelsene ved Raudsand 
i 2019. Antall individer er angitt for hver grabbprøve; G1=grabbprøve 1, G2=grabbprøve 2, 
G3=grabbprøve 3 og G4=grabbprøve 2.  

STASJON GRUPPENAVN FAMILIENAVN ARTSNAVN G1 G2 G3 G4 

RU1 NEMERTEA Nemertea indet 2 

RU1 POLYCHAETA Hesionidae Neogyptis rosea 2 1 

RU1 POLYCHAETA Nereididae Ceratocephale loveni 1 1 

RU1 POLYCHAETA Nephtyidae Nephtys hystricis 14 9 11 7 

RU1 POLYCHAETA Nephtyidae Nephtys paradoxa 1 3 

RU1 POLYCHAETA Lumbrineridae Augeneria sp. 1 2 

RU1 POLYCHAETA Spionidae Prionospio cirrifera 1 2 

RU1 POLYCHAETA Spionidae Spiophanes kroyeri 1 1 

RU1 POLYCHAETA Chaetopteridae Spiochaetopterus typicus 1 1 

RU1 POLYCHAETA Cirratulidae Cirratulidae indet 1 

RU1 POLYCHAETA Capitellidae Heteromastus filiformis 2 8 

RU1 POLYCHAETA Capitellidae Heteromastus sp. 1 

RU1 POLYCHAETA Pectinariidae Pectinaria belgica 1 2 2 

RU1 POLYCHAETA Ampharetidae Anobothrus laubieri 1 2 

RU1 BIVALVIA Nuculanidae Yoldiella lucida 2 

RU1 BIVALVIA Thyasiridae Mendicula ferruginosa 2 

RU1 BIVALVIA Thyasiridae Thyasira equalis 8 8 30 8 

RU1 BIVALVIA Thyasiridae Thyasira obsoleta 1 2 2 

RU1 BIVALVIA Thyasiridae Thyasira sarsii 2 

RU1 BIVALVIA Thyasiridae Thyasira sp. juvenil 4 

RU1 BIVALVIA Kelliellidae Kelliella miliaris 2 1 2 1 

RU1 CUMACEA Diastylidae Diastyloides serratus 1 

RU1 ISOPODA Parasellidae Eurycope cornuta 1 

RU1 OPHIUROIDEA Ophiuroidea juvenil 1 

RU2 NEMERTEA Nemertea indet 1 1 

RU2 POLYCHAETA Nereididae Ceratocephale loveni 1 

RU2 POLYCHAETA Nephtyidae Nephtys hystricis 4 9 4 1 

RU2 POLYCHAETA Nephtyidae Nephtys paradoxa 1 

RU2 POLYCHAETA Onuphidae Paradiopatra fiordica 1 

RU2 POLYCHAETA Onuphidae Paradiopatra quadricuspis 1 

RU2 POLYCHAETA Lumbrineridae Abyssoninoe hibernica 1 

RU2 POLYCHAETA Lumbrineridae Augeneria sp. 2 1 1 

RU2 POLYCHAETA Lumbrineridae Lumbrineridae indet 1 

RU2 POLYCHAETA Lumbrineridae Lumbrineris cf. cingulata 2 2 

RU2 POLYCHAETA Spionidae Prionospio cirrifera 1 

RU2 POLYCHAETA Spionidae Spiophanes kroyeri 1 1 1 

RU2 POLYCHAETA Chaetopteridae Spiochaetopterus typicus 3 1 1 3 
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RU2 POLYCHAETA Cirratulidae Aphelochaeta sp. 1 

RU2 POLYCHAETA Capitellidae Heteromastus filiformis 11 2 6 2 

RU2 POLYCHAETA Capitellidae Heteromastus sp. 2 1 2 

RU2 POLYCHAETA Pectinariidae Pectinaria belgica 1 1 

RU2 POLYCHAETA Ampharetidae Anobothrus laubieri 1 

RU2 POLYCHAETA Trichobranchidae Terebellides stroemii 1 

RU2 POLYCHAETA Siboglinidae Siboglinidae indet 1 

RU2 CAUDOFOVEATA Caudofoveata indet 1 

RU2 BIVALVIA Nuculanidae Yoldiella lucida 10 2 2 

RU2 BIVALVIA Pectinidae Delectopecten vitreus 1 

RU2 BIVALVIA Thyasiridae Mendicula ferruginosa 1 1 

RU2 BIVALVIA Thyasiridae Thyasira equalis 3 16 6 2 

RU2 BIVALVIA Thyasiridae Thyasira obsoleta 1 1 

RU2 BIVALVIA Kelliellidae Kelliella miliaris 1 2 1 

RU2 CUMACEA Diastylidae Diastyloides serratus 1 1 

RU2 AMPHIPODA Oedicerotidae Bathymedon saussurei 1 

RU2 DECAPODA Hippolytidae Eualus gaimardii 1 

RU2 DECAPODA Crangonidae Pontophilus norvegicus 1 

RU2 SIPUNCULIDA Onchnesoma steenstrupii steenstrupii 1 

RU2 OPHIUROIDEA Amphilepididae Amphilepis norvegica 1 

RU6 NEMERTEA Nemertea indet 3 1 3 

RU6 POLYCHAETA Hesionidae Neogyptis rosea 1 

RU6 POLYCHAETA Hesionidae Nereimyra woodsholea 1 

RU6 POLYCHAETA Hesionidae Oxydromus flexuosus 1 

RU6 POLYCHAETA Nereididae Ceratocephale loveni 1 

RU6 POLYCHAETA Nephtyidae Nephtys hystricis 8 4 8 5 

RU6 POLYCHAETA Onuphidae Paradiopatra fiordica 1 

RU6 POLYCHAETA Onuphidae Paradiopatra quadricuspis 1 

RU6 POLYCHAETA Lumbrineridae Abyssoninoe hibernica 1 1 

RU6 POLYCHAETA Lumbrineridae Augeneria sp. 2 1 1 1 

RU6 POLYCHAETA Lumbrineridae Augeneria cf. tentaculata 1 

RU6 POLYCHAETA Lumbrineridae Lumbrineridae indet 1 

RU6 POLYCHAETA Lumbrineridae Lumbrineris cf. cingulata 2 1 3 1 

RU6 POLYCHAETA Spionidae Prionospio cirrifera 1 

RU6 POLYCHAETA Spionidae Prionospio multibranchiata 2 

RU6 POLYCHAETA Spionidae Spiophanes kroyeri 12 8 8 7 

RU6 POLYCHAETA Chaetopteridae Spiochaetopterus typicus 1 1 3 1 

RU6 POLYCHAETA Cirratulidae Macrochaeta polyonyx 1 

RU6 POLYCHAETA Cirratulidae Tharyx killariensis 1 

RU6 POLYCHAETA Opheliidae Ophelina abranchiata 1 

RU6 POLYCHAETA Capitellidae Heteromastus filiformis 11 5 5 6 

RU6 POLYCHAETA Capitellidae Heteromastus sp. 13 10 4 4 

RU6 POLYCHAETA Maldanidae Chirimia biceps 6 1 1 

RU6 POLYCHAETA Maldanidae Euclymeninae indet 1 
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RU6 POLYCHAETA Maldanidae Maldanidae indet 1 

RU6 POLYCHAETA Oweniidae Galathowenia oculata 1 3 1 

RU6 POLYCHAETA Pectinariidae Pectinaria belgica 1 

RU6 POLYCHAETA Ampharetidae Ampharetidae indet 1 

RU6 POLYCHAETA Ampharetidae Anobothrus laubieri 1 1 

RU6 POLYCHAETA Trichobranchidae Terebellides stroemii 2 3 1 2 

RU6 POLYCHAETA Siboglinidae Siboglinidae indet 1 

RU6 CAUDOFOVEATA Caudofoveata indet 3 

RU6 CAUDOFOVEATA Solenogastres indet 1 

RU6 BIVALVIA Nuculanidae Yoldiella lucida 3 3 8 2 

RU6 BIVALVIA Pectinidae Delectopecten vitreus 1 1 2 

RU6 BIVALVIA Thyasiridae Thyasira equalis 37 18 9 19 

RU6 BIVALVIA Thyasiridae Thyasira obsoleta 1 1 1 1 

RU6 BIVALVIA Thyasiridae Thyasira sp. juvenil 1 3 1 

RU6 BIVALVIA Kelliellidae Kelliella miliaris 5 3 1 10 

RU6 BIVALVIA Cuspidariidae Tropidomya abbreviata 3 3 

RU6 SCAPHOPODA Dentaliidae Antalis entalis 2 

RU6 SCAPHOPODA Dentaliidae Dentalium sp. 1 

RU6 SCAPHOPODA Entalinidae Entalina tetragona 1 

RU6 OSTRACODA Cypridinidae Philomedes (Philomedes) lilljeborgi 1 3 4 1 

RU6 OSTRACODA Cypridae Macrocypris minna 1 

RU6 CUMACEA Leuconidae Eudorella emarginata 1 

RU6 CUMACEA Diastylidae Diastyloides serratus 1 

RU6 TANAIDACEA Parathanidae Tanaidacea indet 1 

RU6 ISOPODA Parasellidae Eurycope sp. 1 

RU6 AMPHIPODA Oedicerotidae Bathymedon longimanus 1 1 

RU6 AMPHIPODA Oedicerotidae Synchelidium sp. 1 

RU6 SIPUNCULIDA Onchnesoma steenstrupii steenstrupii 6 2 10 10 

RU6 ASTEROIDEA Goniopectinidae Ctenodiscus crispatus 1 

RU6 OPHIUROIDEA Amphilepididae Amphilepis norvegica 1 1 

RU7 ANTHOZOA Kophobelemnon stelliferum 1 

RU7 NEMERTEA Nemertea indet 1 1 2 

RU7 POLYCHAETA Amphinomidae Paramphinome jeffreysii 1 

RU7 POLYCHAETA Aphroditidae Aphrodita aculeata 1 

RU7 POLYCHAETA Polynoidae Polynoidae indet 1 

RU7 POLYCHAETA Sigalionidae Neoleanira tetragona 2 

RU7 POLYCHAETA Hesionidae Neogyptis rosea 1 

RU7 POLYCHAETA Nephtyidae Nephtys hystricis 5 9 8 15 

RU7 POLYCHAETA Nephtyidae Nephtys sp. 1 

RU7 POLYCHAETA Glyceridae Glycera lapidum 1 1 

RU7 POLYCHAETA Onuphidae Paradiopatra fiordica 1 1 

RU7 POLYCHAETA Onuphidae Paradiopatra quadricuspis 1 1 

RU7 POLYCHAETA Lumbrineridae Augeneria sp. 6 1 

RU7 POLYCHAETA Lumbrineridae Lumbrineridae indet 2 
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RU7 POLYCHAETA Lumbrineridae Lumbrineris cf. cingulata 1 

RU7 POLYCHAETA Spionidae Spiophanes kroyeri 2 1 

RU7 POLYCHAETA Chaetopteridae Spiochaetopterus typicus 1 2 1 

RU7 POLYCHAETA Cirratulidae Cirratulidae indet 2 

RU7 POLYCHAETA Cirratulidae Macrochaeta polyonyx 2 

RU7 POLYCHAETA Cirratulidae Raricirrus beryli 1 

RU7 POLYCHAETA Scalibregmidae Scalibregma inflatum 1 

RU7 POLYCHAETA Capitellidae Heteromastus filiformis 2 3 

RU7 POLYCHAETA Capitellidae Heteromastus sp. 1 

RU7 POLYCHAETA Maldanidae Euclymeninae indet 3 

RU7 POLYCHAETA Maldanidae Maldanidae indet 1 

RU7 POLYCHAETA Ampharetidae Sosane wahrbergi 1 1 

RU7 POLYCHAETA Trichobranchidae Terebellides stroemii 1 1 2 1 

RU7 CAUDOFOVEATA Solenogastres indet 1 

RU7 BIVALVIA Nuculanidae Yoldiella lucida 3 2 4 3 

RU7 BIVALVIA Nuculanidae Yoldiella solidula 1 

RU7 BIVALVIA Pectinidae Delectopecten vitreus 2 

RU7 BIVALVIA Thyasiridae Adontorhina similis 2 

RU7 BIVALVIA Thyasiridae Mendicula ferruginosa 3 2 3 

RU7 BIVALVIA Thyasiridae Thyasira equalis 54 25 18 13 

RU7 BIVALVIA Thyasiridae Thyasira sp. juvenil 11 3 4 7 

RU7 BIVALVIA Kelliellidae Kelliella miliaris 13 4 3 19 

RU7 SCAPHOPODA Dentaliidae Antalis entalis 1 

RU7 CUMACEA Diastylidae Diastyloides serratus 1 

RU7 AMPHIPODA Oedicerotidae Bathymedon longimanus 1 

RU7 AMPHIPODA Synopiidae Syrrhoites pusilla 1 

RU7 DECAPODA Axiidae Calocarides coronatus 1 

RU7 SIPUNCULIDA Onchnesoma steenstrupii steenstrupii 1 1 1 

RU7 OPHIUROIDEA Amphilepididae Amphilepis norvegica 1 3 



NIVA 7539-2020 

46 

Vedlegg C. 

Bløtbunnsindekser per grabbprøve for stasjonene som inngikk i undersøkelsene ved Raudsand i 2019. 
S=antall arter, N=antall individer, NQI1=Norwegian Quality Index, H’=Shannons diversitetsindeks, 
ES100=Hurlberts diversitetsindeks, ISI2012=Indicator Species Index versjon 2012 og NSI=Norwegian 
Sensitivity Index versjon 2012. 

Dato NR_S Stasjon Grabb S N NQI1 H' ES100 ISI2012 NSI2012 

20190403 5241 RU1 G1 12 34 0,695 2,70 9,23 23,6 

20190403 5242 RU1 G2 12 31 0,679 3,00 8,48 23,7 

20190403 5243 RU1 G3 12 61 0,639 2,55 8,04 22,0 

20190403 5244 RU1 G4 10 34 0,620 2,80 8,21 21,7 

20190404 5245 RU2 G1 16 35 0,662 3,43 9,33 21,5 

20190404 5246 RU2 G2 14 48 0,704 2,88 9,03 23,1 

20190404 5247 RU2 G3 14 29 0,681 3,37 9,01 22,1 

20190404 5248 RU2 G4 17 24 0,715 3,97 8,51 22,0 

20190404 5249 RU6 G1 26 124 0,693 3,68 23,5 9,50 21,9 

20190404 5250 RU6 G2 22 71 0,686 3,71 8,41 21,4 

20190404 5251 RU6 G3 31 93 0,771 4,45 9,33 23,7 

20190404 5252 RU6 G4 32 92 0,773 4,19 10,08 23,3 

20190403 5253 RU7 G1 16 100 0,671 2,44 16,0 8,97 20,9 

20190403 5254 RU7 G2 12 52 0,657 2,56 9,09 22,2 

20190403 5255 RU7 G3 24 69 0,757 3,89 8,89 23,1 

20190403 5256 RU7 G4 25 86 0,770 3,74 9,12 22,2 
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Vedlegg D. 

Målinger av saltholdighet, temperatur (°C), oksygenkonsentrasjon (ml O2/l) og oksygenmetning (%) 
fra profilerende CTD/STD-sonde på stasjonene RU1, RU2, RU6 og RU7 ved Raudsand i Tingvollfjorden, 
april 2019.  

RU1 
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RU2 
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     RU6 
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       RU7 
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NIVA: Norges ledende kompetansesenter på vannmiljø 

NIVA gir offentlig vannforvaltning, næringsliv og allmennheten 
grunnlag for god vannforvaltning gjennom oppdragsbasert 
forsknings-, utrednings- og utviklingsarbeid. NIVA kjennetegnes 
ved stor faglig bredde og godt kontaktnett til fagmiljøer i inn- og 
utland. Faglig tyngde, tverrfaglig arbeidsform og en helhetlig 
tilnærmingsmåte er vårt grunnlag for å være en god rådgiver for 
forvaltning og samfunnsliv.
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Forord 
 

NIVA har på oppdrag for Real Alloy AS utført undersøkelsen 
«Tiltaksorientert vannovervåking i henhold til vannforskriften for 
Real Alloy AS i Tingvollfjorden. Undersøkelse av blåskjell i 2021». 

 
Feltarbeidet med innsamling av blåskjell ble utført av Jarle Håvardstun med båt og 

båtfører fra Lerøy Midt 27. og 28.10.2021. Opparbeiding av blåskjell ble gjort av Jarle 
Håvardstun 02.11.2021. Analysene ble utført av NIVAs laboratorium og Eurofins under 
kvalitetssikring av Roger Raanti. Kartene ble laget av Jan Karud, og Benno Dillinger har 

hatt ansvaret for overføring av data til Miljødirektoratets database Vannmiljø. 
Rapporten er forfattet av Merete Schøyen. Morten Jartun har kvalitetssikret 

rapporten. 
 

Merete Schøyen har vært prosjektleder hos NIVA og har hatt kontakt med 
oppdragsgiver hos bedriften ved kontaktpersonene Fabian Azof og Espen Jørgensen. 

 
Alle takkes for innsatsen. 

 
 

Oslo, 28.02.2022. 
 

Merete Schøyen 
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Sammendrag 

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har utført tiltaksorientert vannovervåking i Tingvollfjorden 
på oppdrag for Real Alloy AS. Overvåkingsprogrammet for 2021 (Schøyen 2021) er utført i henhold til 
vannforskriften og er godkjent av Miljødirektoratet. Programmet er utført på bakgrunn av hvilke 
stoffer bedriften slipper ut til vannforekomsten «Tingvollfjorden ved Raudsand». Bedriften har 
tillatelse, gitt 30.06.2006 og sist endret 22.01.2021, som omfatter suspendert stoff (SS), kadmium 
(Cd), krom (Cr), kobber (Cu), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni), bly (Pb) og sink (Zn) til sjøvann. 
Utslippsgrensene vil vurderes på nytt etter utredning om reduksjon av utslipp til vann og overvåking 
av vannforekomsten. Utslipp fra bedriften vil dessuten kunne inneholde forbindelser av typen 
halogenerte alkylbenzener (KAB). 
 

Basert på bedriftens utslipp til vannforekomsten, har det i 2021 blitt tatt prøver av blåskjell ved fem 
stasjoner. Blåskjellstasjonenes plassering gjenspeiler utslippets spredning og effekter, og gir samtidig 
et helhetlig bilde av vannforekomsten. 
 
Kjemisk tilstand 
For de prioriterte stoffene i blåskjell ble det ikke målt konsentrasjoner som overskred 
miljøkvalitetsstandarder (Environmental Quality Standard, EQS) for kvikksølv, og alle de fem 
blåskjellstasjonene var derfor i «god» kjemisk tilstand. 
 
Tilleggsvurdering av miljøgiftkonsentrasjoner 
NIVA har utviklet såkalte beregnede høye bakgrunnsnivåer, kalt PROREF (Norwegian provisional high 
reference contaminant concentration, Schøyen m fl. 2021). PROREF- verdiene for blåskjell ble 
overskredet for arsen (ved alle stasjoner), krom (ved tre stasjoner), nikkel (ved fire stasjoner) og sink 
(ved én stasjon). På blåskjellstasjonene SU1 og SU3, som er plassert lengere fra utslippet og har som 
formål og gi et mer representativt bilde av vannforekomsten, var det overskridelser av PROREF-
verdiene for arsen og nikkel, samt for krom ved SU3. 
 
Blåskjell på alle de fem stasjonene har konsentrasjoner av arsen og kvikksølv som overskrider de 
foreslåtte EQS-verdiene til Ruus m. fl. (2021). Konsentrasjonen av krom overskrider den foreslåtte 
EQS-verdien på stasjon SU4. 
 
Det var lave konsentrasjoner av fluorid i blåskjellene. 
 
Sammenlikning med tidligere undersøkelser 
Det har ikke blitt rapportert miljøundersøkelser i blåskjell siden 1987 (Knutzen 1989). 
Blåskjellstasjonen i 1987 var lokalisert ved Øraneset ca. 1,5 km sør for blåskjellstasjon SU1. Nivåene 
av krom, nikkel og sink var noe høyere i 2021 på stasjon SU1 enn ved Øraneset i 1987. 
 
 
  



NIVA 7719-2022 

6 

Summary 

Title: Operational monitoring in compliance with the EU Water Framework Directive for Real Alloy AS 
in the Tingvollfjord. Investigations of blue mussel in 2021. 
Year: 2022 
Author(s): Merete Schøyen and Jarle Håvardstun 
Source: Norwegian Institute for Water Research, ISBN 978-82-577-7455-4 
 
 
Norwegian Institute for Water Research (NIVA) has carried out operational monitoring outside Real 
Alloy AS in the Tingvollfjord in accordance to the Water Framework Directive (WFD). The Norwegian 
Environment Agency approved the monitoring program for 2021 (Schøyen 2021). The program was 
conducted with respect to the compounds present in the plant’s discharge to the WFD water body 
“Tingvollfjorden ved Raudsand”. The plant has permission, given 30.06.2006 and last modified 
22.01.2021, for a limited discharge of suspended matter (SS), cadmium (Cd), chromium (Cr), copper 
(Cu), mercury (Hg), nickel (Ni), lead (Pb) and zinc (Zn) to seawater. Discharges may also contain 
compounds for halogenated alkylbenzenes (KAB). 
 
In 2021, samples of blue mussel have been collected from five locations. These five stations are 
sufficiently representative to assess the reflect spreading and effects of the discharges. The stations 
provide at the same time an opportunity to assess a more comprehensive picture of the recipient 
water bodies. 
 
Chemical status 
For the priority substances in blue mussel, no concentrations exceeded the Environmental Quality 
Standards (EQS) for mercury, and all five mussel stations had “good” chemical status. 
 
Additional assessments of pollutant concentrations 
NIVA has developed calculated high background levels, called PROREF (Norwegian provisional high 
reference contaminant concentrations, Schøyen m fl. 2021). The PROREF values for blue mussel were 
exceeded for arsenic (at all stations), chromium (at three stations), nickel (at four stations) and zinc 
(at one station). At stations SU1 and SU3, which are located further from the discharge and aim to be 
representative of the water body, there were exceedances of the PROREF values for arsenic and 
nickel, as well as for chromium at station SU3. 
 
Blue mussel at all five stations had concentrations of arsenic and mercury that exceeded the 
proposed EQS values of Ruus m fl. (2021). The concentrations of chromium exceeded the suggested 
EQS value at station SU4. 
 
The fluoride concentrations in the mussels were low. 
 
Comparison with previous studies 
No environmental studies have been reported for blue mussel since 1987 (Knutzen 1989). Chromium, 
nickel and zinc had some higher levels in 2021 at blue mussel station SU1, compared to the nearest 
blue mussel station 1,5 km south at Øraneset in 1987. 
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1 Introduksjon 

1.1 Generelt om tiltaksorientert overvåking, vannforskriften og 

klassifisering av miljøtilstand 

Vannforskriften, forskrift om rammer for vannforvaltningen, har som hovedformål å sikre beskyttelse 
og bærekraftig bruk av vannmiljøet. Miljømålet er at alle vannforekomster skal ha minst god tilstand. 
Tilstanden måles både ut fra økologiske og kjemiske forhold. Vannforskriften gis nå med hjemmel i 
både forurensningsloven, plan- og bygningsloven, vannressursloven og naturmangfoldloven. 
Hjemmel i naturmangfoldloven gjør det klarere at vannforskriften også gjelder for 
kystvannsforekomster som utsettes for annen påvirkning enn det som klart kan anses som 
forurensning, for eksempel fysiske tiltak i kystvann som påvirker strømforhold og vannmengde, samt 
påvirkning fra levende dyr og planter som for eksempel fremmede organismer. De siste rettelsene i 
Vannforskriften ble gjort i november 2021 (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-
1446?q=vannforskriften). 
 
Grunnleggende i vannforskriften er karakteriseringen og klassifiseringen av vannforekomster. 
Karakteriseringen inndeler vannforekomster i vanntyper og identifiserer belastninger og 
miljøvirkninger av belastningene, mens klassifiseringen ved hjelp av systematisk overvåking definerer 
den faktiske tilstanden i en vannforekomst. Klassifiseringssystemet gir klassegrenser for en rekke 
kjemiske, fysiske og biologiske kvalitetselementer som sammen med overvåkingsdata og 
ekspertvurderinger, danner et kunnskapsbasert grunnlag for å avklare miljøtilstanden i en 
vannforekomst. 
 

Økologisk tilstand viser dagens miljøtilstand i vannforekomsten, både når det 
gjelder artssammensetning, struktur og virkemåte for økosystemet. Den beregnes 
ved en kombinasjon av parametere og indekser for ulike kvalitetselementer, 
herunder biologiske kvalitetselementer (eksempelvis bunnfauna og makroalger), 
generelle fysisk-kjemiske støtteparametere (f.eks. næringssalter og oksygen), 
hydromorfologiske støtteparametere (f.eks. strøm og eksponering) samt 
vannregionspesifikke stoffer (dvs. kjemiske forbindelser som potensielt kan skade 
vannmiljøet, men som ikke står på EUs liste over prioriterte miljøgifter).  
 
Klassifiseringssystemet for økologisk tilstand omfatter fem tilstandsklasser: svært 
god, god, moderat, dårlig og svært dårlig tilstand, der svært god tilstand også 
kalles referansetilstand (naturtilstand). For hvert kvalitetselement er det utviklet 
metoder som angir i hvor stor grad den økologiske tilstanden avviker fra 
referansetilstanden. Avviket fra referansetilstanden uttrykkes som EQR-verdier 
(Ecological Quality Ratio). EQR-verdiene normaliseres for hver parameter eller 
indeks slik at de kan sammenliknes og kombineres.  
 

 
Grenseverdiene for de normaliserte EQR-verdiene (nEQR) er like for alle parametere og indekser, og 
gir en tallverdi på en skala fra 0 til 1 der 1 tilsvarer referansetilstand. Tabell 1 viser grenseverdiene 
mellom de ulike tilstandsklassene. 
 
 
  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446?q=vannforskriften
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446?q=vannforskriften
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Tabell 1. Tilstandsklasser med verdier for normalisert EQR (nEQR) for økologisk tilstand. 

Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig 

0,8-1,0 0,6-0,8 0,4-0,6 0,2-0,4 0-0,2 

 
 

Kjemisk tilstand bestemmes på bakgrunn av konsentrasjoner av prioriterte stoffer 
målt i vann, sediment eller biota. I vannforskriften er det nå 45 stoffer og 
stoffgrupper som er definert som prioriterte stoffer. Dette er stoffer som utgjør 
vesentlig risiko for eller via vannmiljøet. For disse stoffene er det utviklet 
grenseverdier eller miljøkvalitetsstandarder (environmental quality standard, 
EQS), som er en grense mellom «god» og «ikke god» kjemisk tilstand. Er de målte 
konsentrasjonene av prioriterte stoffer under grenseverdien settes tilstand til 
«god», og er den over settes tilstand til «ikke god». Det er nå grenseverdier for 45 
prioriterte stoffer i vann, 23 stoffer i biota og 28 stoffer i sediment. 

 
 
Dersom det er utslipp eller forekomst av andre stoffer utover listen over prioriterte stoffer, er det 
viktig å vurdere disse for å gi et helhetlig bilde av miljøtilstanden. I henhold til vannforskriften skal 
forurensning fra andre stoffer enn de prioriterte, som er påvist tilført vannforekomsten i betydelige 
mengder, inngå som kvalitetselement i klassifisering av økologisk tilstand. Disse stoffene omtales 
som vannregionspesifikke stoffer. Disse stoffene klassifiseres ved bruk av grenseverdier på samme 
måte som for prioriterte stoffer, men inngår i klassifisering av vannforekomster som et økologisk 
støtteelement. I vannforskriften inngår således miljøgifter i klassifiseringen av både kjemisk og 
økologisk tilstand. En oversikt over klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i en vannforekomst 
er vist i Figur 1. 
 
 
 

God                        

- under EQS -

Ikke god                         

- over EQS -

Kjemisk      

tilstand
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Figur 1. Prinsippskisse som viser klassifisering av miljøtilstand i en vannforekomst. Flere 
kvalitetselementer inngår i vurdering av økologisk tilstand, inkludert konsentrasjoner av 
vannregionspesifikke stoffer, mens prioriterte stoffer legges til grunn for kjemisk tilstandsvurdering. 
Konsentrasjonene måles mot fastsatte miljøkvalitetsstandarder, såkalte EQS-verdier (Environmental 
Quality Standards), også kalt grenseverdier. Det kvalitetselementet som har dårligst tilstand styrer 
utfallet av den økologiske tilstandsklassifiseringen. Dersom biologiske kvalitetselementer er bestemt 
til «god» eller «svært god» kan den økologiske tilstanden nedgraderes til «moderat» dersom det er 
overskridelse av grenseverdi for vannregionspesifikke stoffer. 
 
 
For å fastslå tilstanden til en vannforekomst er det i vannforskriften lagt føringer for forvaltningen i 
forhold til overvåkingen, og det opereres med tre ulike overvåkingsstrategier: basisovervåking, 
tiltaksorientert overvåking og problemkartlegging. Tiltaksorientert overvåking iverksettes i 
vannforekomster som anses å stå i fare for ikke å nå miljømålene, eventuelt for å vurdere endringer i 
tilstanden som følge av iverksatte tiltak. Overvåkingen pålegges av Miljødirektoratet eller annen 
forurensningsmyndighet med hjemmel i forurensningsloven og bekostes av forurenser, etter 
prinsippet om at «påvirker betaler».  
 
Tiltaksorientert overvåking skal utføres med sikte på å: 

• fastslå tilstanden til vannforekomster som anses å stå i fare for ikke å nå miljømålene, og 

• vurdere eventuelle endringer i tilstanden til slike vannforekomster som følge av 
tiltaksprogrammer 

 
Programmet kan endres i løpet av gyldighetstiden for en vannforvaltningsplan for vannregionen på 
grunnlag av opplysninger innsamlet i henhold til kravene i vedlegg II og vedlegg V i Vannforskriften, 
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særlig for å muliggjøre en reduksjon i frekvensen dersom virkningen ikke er vesentlig eller den 
relevante belastningen er fjernet. Tiltaksorientert overvåking skal utføres på alle vannforekomster 
som på grunnlag av virkningsvurderingen i henhold til vedlegg II i Vannforskriften eller 
basisovervåkingen anses å stå i fare for ikke å nå miljømålene, og for vannforekomster som det 
slippes ut prioriterte stoffer i. Det skal velges overvåkingslokaliteter som angitt i regelverket som 
fastsetter den relevante miljøkvalitetsnorm. I alle andre tilfeller, herunder i forbindelse med 
prioriterte stoffer når det ikke er gitt spesifikk veiledning i regelverket, skal overvåkingslokalitetene 
velges som følger: 

• For vannforekomster som er i fare som følge av betydelige punktkildebelastninger, skal det 
være tilstrekkelig mange overvåkingspunkter innen hver vannforekomst til at omfang og 
konsekvenser av punktkildebelastningene kan vurderes. Dersom en vannforekomst er utsatt 
for en rekke punktkildebelastninger, kan overvåkingspunktene velges slik at omfang og 
konsekvenser av belastningene kan vurderes i sin helhet. 

• For vannforekomster som er i fare som følge av betydelige diffuse kildebelastninger, skal det 
være tilstrekkelig mange overvåkingspunkter innen et utvalg av vannforekomstene til at 
omfang og konsekvenser av de diffuse kildebelastningene kan vurderes. Valget av 
vannforekomster skal være slik at de er representative for de relative risikoene for 
forekomster av diffuse kildebelastninger, og for de relative risikoene for at god tilstand ikke 
oppnås for overflatevann. 

• For vannforekomster som er i fare som følge av betydelige hydromorfologiske belastninger, 
skal det være tilstrekkelig mange overvåkingspunkter innen et utvalg av vannforekomstene 
til at omfang og konsekvenser av de hydromorfologiske kildebelastningene kan vurderes. 
Valget av vannforekomster skal være slik at de er karakteristiske for den samlede virkningen 
av hydromorfologiske belastninger som alle vannforekomstene er utsatt for. 

 
For å vurdere omfanget av belastningen som vannforekomstene er utsatt for, skal man overvåke 
kvalitetselementer som er karakteristiske for belastningene som vannforekomsten(e) er utsatt for. 
For å vurdere virkningene skal man etter relevans overvåke: 

• Parametere som er karakteristiske for det eller de biologiske kvalitetselementene som er 
mest følsomme for de belastningene som vannforekomstene er utsatt for. 

• Alle prioriterte stoffer som slippes ut, og alle andre forurensende stoffer som slippes ut i 
betydelige mengder. 

• Parametere som er karakteristiske for det hydromorfologiske kvalitetselement som er mest 
følsomt for den identifiserte belastningen. 

 
 

1.2 Overvåkingsfrekvens 

Miljødirektoratet har fastsatt frekvens for overvåking av vannforekomsten med undersøkelser av 
biota hvert 3. år, og for sediment og bunnfauna hvert 6. år (Schøyen 2021). I 2021 ble det gjort 
overvåking av miljøgifter i blåskjell for å bestemme kjemisk tilstand. 
 
  



NIVA 7719-2022 

11 

1.3 Tidligere undersøkelser 

Real Alloy AS ligger i Tingvollfjorden i Molde kommune i Møre og Romsdal (Figur 2). Tingvollfjorden 
er 54 km lang og går fra Bergsøya sør for Kristiansund til tettstedet Sunndalsøra. Den indre delen blir 
kalt Sunndalsfjorden og den ytre delen Bergsøyfjorden. Terskeldypet er 113 m mellom Bergsøya og 
Aspøy i Bergsøysundet, og fjordens største dyp er 365 m. Elva Driva munner ut i Sunndalsøra. Real 
Alloy AS tilhører sektoren landbasert industri og bransjen «Produksjon av halvfabrikater av 
aluminium». Produksjonen går døgnkontinuerlig fem dager i uken. 
 
 

 
Figur 2. Real Alloy AS ligger i Tingvollfjorden i Molde kommune i Møre og Romsdal. 
 
 
I 1987 ble det funnet høye konsentrasjoner av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i 
blåskjell, oskjell og snegl fra Sunndalsfjorden (Knutzen 1989). 
 
I 2008 ble det gjort en undersøkelse for å oppdatere miljøstatusen for Sunndalfjorden 
(Næs m.fl. 2010). Generelt sett var det en forbedring i miljøtilstanden i fjordsystemet over tid. PAH-
innholdet i blåskjell var lavt. Beregninger av PAH-innholdet i vannmassene indikerte at 
konsentrasjonene lå under vanndirektivets grenseverdier bortsett fra for de tyngre forbindelsene 
som indenopyren og benzoperylen. PAH-innholdet i krabbeinnmat samt PAH-metabolitter i galle fra 
torsk var også lavt. Metallinnholdet i krabbe og sediment var stort sett lavt, bortsett fra tributyltinn 
(TBT) i sedimentet i den helt innerste delen av fjorden. TBT-resultatene var i tråd med hva man ofte 
finner som følge av påvirkning fra bunnstoff på skip. PAH-innholdet i sedimentene var høyt, særlig i 
den innerste delen av Sunndalsfjorden. Generelt var det et godt utviklet dyreliv med høy artsrikhet 
på alle stasjonene, men helt innerst ved Sunndalsøra var det økt andel av arter som erfaringsmessig 
tiltar i områder med høye sedimentkonsentrasjoner av PAH. 
 
I 2013 ble miljøtilstanden i Tingvollfjorden undersøkt av NIVA for Real Alloy AS (tidligere Aleris) 
(Berge m. fl. 2013). Det ble den gang gjort undersøkelser av alger og dyr på hardbunn, 
bløtbunnsfauna og miljøgifter i sediment. Hardbunnsundersøkelsene viste god økologisk tilstand i 
området. Tilsvarende ble det registrert gode forhold for bløtbunnsfauna, selv om det riktignok var 
relativt få arter og lav individtetthet på stasjonene. Konsentrasjonene av miljøgiftene bly, kadmium, 
krom, sink og til dels polyklorerte bifenyler (PCB-7) i sedimentene var relativt lave, mens det ble 
observert høye nivåer av nikkel (tilsvarende «markert forurenset»). Sedimentene på samtlige 

Real Alloy AS 
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stasjoner var «sterkt forurenset» til «meget sterkt forurenset» av kobber. Klassifisering av kjemisk 
tilstand var den gang iht. den nasjonale klassifiseringsveilederen TA- 2229/2007 (Bakke m fl. 2007). 
 
I 2016 vurderte NIVA mulige effekter av pH-endringer i utslippene til Real Alloy AS til Tingvollfjorden 
ved Raudsand (Berge m fl. 2016). Konklusjonen var at det omsøkte maksimale utslippsvolumet på 
5000 m3/døgn og en pH på 10,5 ut fra en totalvurdering ville være mer gunstig for miljøet enn det 
maksimale utslippsvolumet og pH som daværende tillatelse ga rom for (45 000 m3/døgn og pH 10). 
 
I 2016 utførte Rambøll tiltaksorientert miljøovervåking i Tingvollfjorden for Bergmesteren Raudsand 
AS av vanlig strandsnegl (Littorina littorea) og blæretang (Focus vesiculosus) ved fem stasjoner i 
Tingvollfjorden (Kaurin 2016). Analysene av strandsnegl viste konsentrasjoner av kvikksølv, bly, nikkel 
og kadmium tilsvarende god kjemisk tilstand ved samtlige stasjoner. Konsentrasjonene av de 
vannregionspesifikke stoffene krom, sink og arsen tilsvarte tilstandsklasse svært god ved samtlige 
stasjoner. For kobber ble det observert noe høyere konsentrasjon nærmest utslippspunktet, 
tilsvarende tilstandsklasse god, enn på stasjonene lenger unna utslippspunktet hvor 
konsentrasjonene av kobber tilsvarte tilstandsklasse svært god. Undersøkelsen indikerte at den 
økologiske og kjemiske tilstanden i fjorden var god. Tidligere undersøkelser av sedimentet i nærhet 
til utslippsledningen hadde imidlertid vist at området var sterkt forurenset. 
 
I 2017 gjennomførte NIVA tiltaksorientert overvåking i Sunndalsfjorden for Hydro Aluminium Sunndal 
(Øxnevad m fl. 2018). Det var ingen overskridelser av grenseverdier for de prioriterte miljøgiftene på 
noen av de fire blåskjellstasjonene. Sunndalsfjorden var derfor i «god» kjemisk tilstand basert på 
analyser av prioriterte miljøgifter i blåskjell. For tre av blåskjellstasjonene var konsentrasjon av sink 
noe over høy bakgrunnskonsentrasjon for blåskjell. Det var lave konsentrasjoner av PAH-forbindelser 
i blåskjellene. 
 
I 2019 undersøkte NIVA miljøtilstanden i sedimenter og bløtbunnsfauna i Tingvollfjorden for 
Bergmesteren Raudsand AS (Brkljacic m fl. 2020). Bløtbunnsfauna oppnådde god tilstand på samtlige 
stasjoner, men den samlede økologiske tilstanden ble nedgradert fra god til moderat på grunn av 
overskridelse av grenseverdier for de vannregionspesifikke stoffene kobber, sink og PCB-7 i 
sedimentene. Selv om bløtbunnsfauna iht. klassifiseringen oppnådde god tilstand, var den påvirket 
på flere av stasjonene fordi både arts- og individtall var lave. For vurdering av kjemisk tilstand, ble 
konsentrasjon av de prioriterte stoffene bly, kadmium og nikkel målt i sedimentene. Både bly og 
kadmium viste god tilstand på alle stasjoner. Imidlertid var det overskridelse av grenseverdien for 
nikkel, slik at kjemisk tilstand ble klassifisert som «ikke god». 
 
I 2019 gjorde NIVA overvåking av miljøgifter i sediment og utplasserte blåskjell i Sunndalsfjorden 
(Øxnevad 2021). I sedimentene var det overskridelser av grenseverdier for nikkel og åtte PAH-
forbindelser som hører til de prioriterte stoffene i Vannforskriften. Kjemisk tilstand for 
sedimentstasjonene var derfor klassifisert til «ikke god» for de fem sedimentstasjonene. Etter seks 
ukers eksponering for vannet i Sunndalsfjorden var det ingen økning i konsentrasjon av PAH-
forbindelser i blåskjellene. Faktisk var det en reduksjon i konsentrasjon av PAH-forbindelser i forhold 
til konsentrasjonene som var i blåskjellene da de ble plassert ut i fjorden. En av blåskjellstasjonene 
hadde konsentrasjon av kvikksølv på 20 µg/kg våtvekt, som også er grenseverdien for kvikksølv i 
biota i Vannforskriften. Kjemisk tilstand for den stasjonen var derfor klassifisert til «ikke god». Det var 
ingen overskridelser av grenseverdier for prioriterte stoffer på de andre stasjonene, og kjemisk 
tilstand for de fire andre stasjonene var derfor klassifisert som «god». 
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1.4 Vannforekomsten 

Utslippet fra Real Alloy AS ligger i vannforekomsten «Tingvollfjorden ved Raudsand»  
(ID: 0303010902-6-C) i Molde kommune (tidligere Nesset kommune) (Figur 3). Vannforekomsten 
befinner seg i økoregion «Norskehavet Sør» og vanntypen er ifølge Vann-nett karakterisert som 
«Ferskvannspåvirket beskyttet fjord». Ifølge Vann-nett er det moderat strømhastighet (1-3 knop) og 
moderat oppholdstid for bunnvann (uker). En oversikt over vannforekomsten er gitt i Tabell 2. 
Vannforekomsten «Tingvollfjorden ved Raudsand» ligger mellom vannforekomstene 
«Sunndalsfjorden» og «Tingvollfjorden ved Angvik». 
 
 

 
Figur 3. Vannforekomsten «Tingvollfjorden ved Raudsand» (ID: 0303010902-6-C). Kartet er hentet fra 
vann-nett.no. 
 
 
Tabell 2. Oversikt over vannforekomsten hentet fra Vann-nett 17.01.2022. 

Data Vannforekomst Tingvollfjorden ved Raudsand 

Vannforekomst ID 0303010902-6-C 

Vannkategori Kystvann 

Saltholdighet Polyhalin (18-30) 

Areal (km2) 28,7 

Vanntype Ferskvannspåvirket beskyttet fjord 

Tidevann Middels (1-5 m) 

Økologisk tilstand Dårlig 

Kjemisk tilstand Dårlig 

Risiko for at miljømål ikke nås Det er oppgitt at miljømålet nås for 2027-2033 for god 
økologisk tilstand. Miljømålet for god kjemisk tilstand har 
utsatt frist av tekniske årsaker. Det er en risiko for at nye 
tiltak er nødvendig for å nå god miljøtilstand. 

 
 
Mattilsynet har opphevet den tidligere advarselen fra 2005 om å spise blåskjell i Sunndalsfjorden 
plukket innenfor en linje mellom Fjøseid og Eide. Sunndalsfjorden er en nasjonal laksefjord med Driva 
som tilhørende nasjonal lakseelv. 
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1.5 Vannutskifting, strømforhold og vannvolum 

Vannutskiftingen og oksygenforholdene i Sunndalfjorden er antatt å være relativt gode bedømt ut fra 
tidligere undersøkelser (Molvær 1990). Oppholdstiden i de øvre 0-15 m av Sunndalsfjorden er 
beregnet til å være ett døgn. Fjorden har et brakkvannslag på 1-5 meters mektighet. På vestsiden av 
fjorden skjer vannutskiftingen ved en utadgående vannstrøm. På østsiden av fjorden er 
strømningene svakere og mindre retningsbestemt. Sunndalsfjorden er ca. 45 km lang, og ved 
Raudsand har fjorden en bredde på ca. 2,5 km. Midtpartiet i Sunndalsfjorden er ca. 340 meter dypt. 
 
Akvaplan-niva har gjort spredningsmodellering og vurdering av oppdrettsanlegg i forbindelse med 
etablering av steinfylling for Bergmesteren Raudsand AS (Gaardsted m fl. 2018). Modellen indikerer 
at strømmønsteret er variabelt, men hovedsakelig strømmer vannet utover i fjorden eller innover i 
fjorden, og mer utover i øvre lag enn i dypere lag og omvendt. Estuarin sirkulasjon er en mulig 
forklaring, fordi sirkulasjonsmønsteret er forholdsvis vanlig i fjorder med mye ferskvannstilførsler fra 
elver. Tilførselen av ferskvann innerst i fjorden, strømmer utover og drar med seg noe vann fra laget 
under, som igjen fører til en returstrøm innover i dypere vannlag. 
 
 

1.6 Bedriftens utslipp 

Det er utslipp av avløpsvann til Tingvollfjorden fra Real Alloy AS som samles i et utslippsrør på 30 m 
dyp som ligger 40 m fra land. Bedriften opplyser at de produserte 3500 m3 avløpsvann per dag i løpet 
av 280 virkedager i 2020 og det dreneres totalt 980 000 m3 avløpsvann til sjøvann. Utslippstillatelsen 
er basert på et utslippsvolum på 5000 m3/døgn. Berge m fl. (2016) vurderte dette omsøkte 
utslippsvolumet til å oppnå innlagring på dypere vann (10 til 20 m) i forhold til tidligere maksimal 
volumstrøm på 45 000 m3/døgn hvor utslippet i hovedsak ville nå overflatevannet i resipienten. 
 
 

1.7 Bakgrunnsinformasjon om virksomheten og utslippet 

Real Alloy AS har utslipp til sjøvann i Tingvollfjorden, som er en del av Sunndalsfjorden. Bedriften har 
utslippstillatelse nr. 2006.040.T gitt 30.06.2006 og sist endret 22.01.2021, knyttet til utslipp fra 
mottak, lagring og behandling av aluminiumholdig avfall. Utslippsgrensene til sjøvann er satt ut fra en 
avløpsstrøm på 5000 m3/døgn. Utslippsgrensene for suspendert stoff (SS), metaller og pH i 
utslippsvannet er gitt i Tabell 3. Utslippsgrensene vil vurderes på nytt av Miljødirektoratet etter 
utredning om reduksjon av utslipp til vann og overvåking av vannforekomsten. 
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Tabell 3. Utslippsgrenser gitt av Miljødirektoratet. 

Utslippskomponent Utslippsgrenser Gjelder fra: 

Konsentrasjon Maksimalt årlig utslipp kg/år 
(kalenderår) 

Suspendert stoff (SS) 100 mg/l Utslippsgrensen vil settes etter utredning* 16.11.2012 

Kadmium (Cd)  1 10.09.2020* 

Krom (Cr)  14 10.09.2020* 

Kobber (Cu)  Utslippsgrensen vil settes etter utredning*  

Kvikksølv (Hg)  0 10.09.2020* 

Nikkel (Ni)  50 10.09.2020* 

Bly (Pb)  4 10.09.2020* 

Sink (Zn)  450 10.09.2020* 

pH i utslippsvannet 7,5-10 16.11.2012 

*Utslippsgrensen vil vurderes på nytt etter utredning om reduksjon av utslipp til vann og overvåking 
av vannforekomsten. 
 
 
Prosessavløp skal føres ut i Tingvollfjorden på en slik måte at innblandingen i vannmassene blir best 
mulig. Utslippet av prosessvann blandes med vann som kommer fra gruven, og går i rør fra kum i 
gruvegangen og slippes ut i fjorden på 30 meters dyp 40 meter ut fra kaia (Figur 4). Ved utslippet har 
røret en diameter på 600 mm. Det er ingen diffusor og utslippet går langs bunnen (Berge m fl. 2016). 
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Figur 4. Utslippspunktet for Real Alloy AS er på 30 meters dyp 40 meter fra land. Kartet er hentet fra 
vann-nett.no og viser symboler for industrianlegg (symboler i grått er nedlagte industrianlegg) og 
avløpsanlegg med utslippspunkt. 
 
 
Utslippskomponenter for Real Alloy AS oppgitt hos www.norskeutslipp.no er vist i Tabell 4. 
Utslippene til sjøvann har økt fra 2019 til 2020 for bly, kobber, natrium og suspendert tørrstoff. 
Hovedkomponentene i bedriftens nåværende avløp er metaller, ammonium og salt (NaCl, KCl), og 
utslippet har høyt pH-nivå i forhold til naturlig sjøvann (Tabell 5 og 6). Prosessvann fra Real Alloy AS 
har samme utslippspunkt til Tingvollfjorden som sigevannet fra Bergmesteren Raudsand AS 
(Tabell 7). Etter opplysninger per e-post 21.01.2021 fra Fabian Azof ved Real Alloy AS, produserte 
bedriften 3500 m3 avløpsvann per dag i 280 virkedager i 2020. Det ble også opplyst om at det 
dreneres totalt 980 000 m3 avløpsvann til sjø.    

Real Alloy AS 

http://www.norskeutslipp.no/
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Tabell 4. Utslipp til sjøvann fra Real Alloy AS for perioden 2015-2020 hentet fra norskeutslipp.no 
31.01.2022. 

Parametere 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

kg/år 

Bly (Pb) I.R. I.R. 2,60 1,11 2,07 3,40 

Kadmium (Cd) I.R. I.R. 0,13 0,02 0,89 0,04 

Kobber (Cu) 106,00 66,00 168,90 234,60 450,53 1170,00 

Krom (Cr) I.R. I.R. 10,90 4,40 8,00 6,30 

Nikkel (Ni) I.R. I.R. I.R. I.R. I.R. 13,70 

Sink (Zn) I.T. I.T. 166,60 205,00 13,28 13,20 

tonn/år 

Fluorider (F) I.R. I.R. I.R. I.R. I.R. I.R. 

Klorid (Cl) 1480,00 1140,00 1725,00 1725,00 I.R I.R. 

Natrium (Na) 1480,00 1140,00 1400,00 2055,00 489,06 6860,00 

Tørrstoff, suspendert (SS) 32,00 26,00 26,50 24,71 37,94 87,80 

I.T. betyr ikke tilgjengelige data. I.R betyr ikke rapportert. 
 
 
Tabell 5. Avløpsvann til sjøvann fra Real Alloy AS utført 25.11.2020 (opplysninger per e-post 
21.12.2020 fra Fabian Azof ved Real Alloy AS). 
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Tabell 6. Avløpsvann til sjøvann fra Real Alloy AS utført 26.11.2020 (opplysninger per e-post 
21.12.2020 fra Fabian Azof ved Real Alloy AS). 

 
 
 

1.8 Andre kilder til forurensning i vannforekomstene 

1.8.1 Punktforurensning 

Industri 
Ifølge Vann-nett er det stor grad av påvirkning fra punktutslipp fra industri (ikke omfattet av 
industriutslippsdirektivet (IED)). Aleris (nå Real Alloy AS, tidligere Aluvest, Aluscan), Raudsand gruver 
og Hydro Aluminium Sunndal blir oppgitt som kilder for forhøyede verdier av metaller (opp til 
klasse V) og PCB (opp til klasse IV) som fører til kjemisk forurensning.  
 
Ifølge vann-nett er det middels grad av påvirkning fra punktutslipp fra industri (IED). Utslipp fra 
Sunndal Aluminium har forårsaket kostholdsråd i fjorden, og kostholdsrådet er senere endret til å 
gjelde innenfor Eidsøra. 
 
I følge norskeutslipp.no har Bergmesteren Raudsand AS utslipp av metaller, PAH-16, klorid, og 
materiale som kan medføre biologisk oksygenforbruk (BOF) og kjemisk oksygenforbruk (KOF) 
(Deponi 1) (Tabell 7). Miljøgifter eller grenseverdier er ikke spesifisert for etablering av nytt deponi 
(Deponi 2) for ordinært avfall for Bergmesteren Raudsand AS. Hydro Aluminium Sunndal har utslipp 
av metaller, PAH-forbindelser og suspendert stoff (Tabell 8). 
 
 
  



NIVA 7719-2022 

19 

Tabell 7. Utslipp til sjøvann fra Bergmesteren Raudsand AS for Deponi 1 for perioden 2017-2020 
hentet fra norskeutslipp.no 31.01.2022. Det er ikke tilgjengelige data før 2017. 

Parametere 2017 2018 2019 2020 

kg/år 

Arsen (As) 0,075 I.T. I.T. I.T. 

Bly (Pb) 0,011 I.T. I.T. I.T. 

Kadmium (Cd) 0,003 I.T. I.T. I.T. 

Kobber (Cu) 0,479 0,255 0,804 0,504 

Krom (Cr) 0,007 I.T. 1,476 1,062 

Kvikksølv (Hg) I.T. I.T. 0,011 0,004 

Nikkel (Ni) 0,202 0,071 I.T. I.T. 

Sink (Zn) 0,169 0,906 6,101 6,804 

Jern (Fe) 2,660 I.T. I.T. 8586,00 

Mangan (MN) 1,120 0,283 I.T. 2610,00 

PAH-16 I.T. I.T. 0,061 0,036 

tonn/år 

Klorid (CL) 136,500 139,214 139,646 120,780 

Biologisk oksygenforbruk (BOF) I.T. 0,297 I.T. I.T 

Kjemisk oksygenforbruk (KOF) I.T. I.T. 1,804 I.T 

Total fosfor (Tot-P) 0,007 0,009 0,008 I.T 

Total nitrogen (Tot-N) I.T. 7,109 6,609 4,788 

Totalt organisk karbon (TOC) I.T. 0,319 0,656 0,468 

Ammoniumforbindelser (NH4-N) I.T. I.T. 7,249 4,248 

I.T. betyr ikke tilgjengelige data. 
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Tabell 8. Utslipp til sjøvann fra Hydro Aluminium Sunndal for perioden 2015-2020 hentet fra 
norskeutslipp.no 31.01.2022. 

Parametere 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

kg/år 

Arsen (As) 0,97 0,71 1,30 6,30 9,10 5,20 

Bly (Pb) 1,04 0,75 2,10 2,50 4,80 4,6 

Kadmium (Cd) 0,05 0,06 0,76 0,60 1,10 0,2 

Kobber (Cu) 3,16 6,40 39,80 116,00 181,00 48,00 

Krom (Cr) 0,10 0,10 1,80 2,00 2,10 2,20 

Molybden (Mo) 0,06 0,05 1,70 2,60 3,20 2,20 

Nikkel (Ni) 19,73 12,10 19,70 37,00 58,00 86,00 

Sink (Zn) 3,88 1,50 391,00 177,00 209,00 40,00 

PAH-16 (USEPA) 2421,00 2368,24 2295,77 3083,23 2302,20 2728,97 

Naftalen (NAP) 1304,00 1492,00 1264,00 1378,00 1777,00 1835,00 

g/år 

Benzo(a)pyren (BaP) I.R. 9,00 39,00 0,00 0,00 0,00 

Benzo(g,h,i)perylen (BGHIP) 0,20 0,01 0,00 0,20 0,00 0,00 

tonn/år 

Fluorider (FLUOR) 19,30 27,90 36,50 30,00 44,40 31,00 

Tørrstoff, suspendert (SS) 13,20 9,10 11,50 66,00 72,00 68,00 

Totalt organisk karbon (TOC) 4,30 4,70 5,30 4,70 4,90 5,20 

I.R betyr ikke rapportert. 
 
 
Det er middels grad av påvirkning fra punktutslipp fra industri (omfattet av IED), hvor utslipp fra 
Sunndal Aluminium tidligere har forårsaket kostholdsråd i fjorden innenfor Eidsøra. 
 
Renseanlegg/avløpsvann 
Ifølge Vann-nett er det liten grad av påvirkning fra punktutslipp fra avløpsvannet til renseanleggene 
(2000 PE) ved Angvik, Gjemnes (400 pe) (Tabell 9), Øksendalsøra (Tabell 10) og Jordalsgrenda 
(Tabell 11). 
 
 
Tabell 9. Utslipp til sjøvann fra Angvik for perioden 2015-2020 hentet fra norskeutslipp.no 
31.01.2022. 

Parametere 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

tonn/år 

Biologisk oksygenforbruk (BOF) I.T. 4,400 3,504 3,504 3,504 3,516 

Totalt fosfor (Tot-P) 0,007 0,111 0,112 0,112 0,112 0,112 

Kjemisk oksygenforbruk (KOF) I.T. I.T. 4,380 4,380 4,380 4,394 

Totalt nitrogen (Tot-N) 0,044 0,863 0,745 0,745 0,745 0,747 

I.T. betyr ikke tilgjengelige data. 
 
 
  



NIVA 7719-2022 

21 

Tabell 10. Utslipp til sjøvann fra Øksendalsøra for perioden 2015-2019 fra norskeutslipp.no 
11.11.2020. 

Parametere 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

tonn/år 

Biologisk oksygenforbruk (BOF) 1,650 I.T. 1,337 1,337 1,337 1,337 

Totalt fosfor (Tot-P) 0,050 I.T. 0,043 0,043 0,043 0,043 

Kjemisk oksygenforbruk (KOF) I.T. I.T. 1,671 1,671 1,671 1,671 

Totalt nitrogen (Tot-N) 0,330 I.T. 0,284 0,284 0,284 0,284 

I.T. betyr ikke tilgjengelige data. 
 
 
Tabell 11. Utslipp til sjøvann fra Jordalsgrenda for perioden 2015-2019 fra norskeutslipp.no 
11.11.2020. 

Parametere 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

tonn/år 

Biologisk oksygenforbruk (BOF) 0,550 I.T. 0,350 0,350 0,403 0,403 

Totalt fosfor (Tot-P) 0,020 I.T. 0,011 0,011 0,013 0,013 

Kjemisk oksygenforbruk (KOF) I.T. I.T. 0,438 0,438 0,504 0,504 

Totalt nitrogen (Tot-N) 0,110 I.T. 0,074 0,074 0,086 0,086 

I.T. betyr ikke tilgjengelige data. 
 
 

1.8.2 Diffus forurensning 

Fiskeri og akvakultur 
Ifølge Vann-nett er det liten grad av påvirkning fra diffus avrenning og utslipp fra fiskeoppdrett som 
fører til organisk forurensning og forurensning av næringssalter. Det er flere akvakulturlokaliteter i 
vannforekomsten, men totalt sett viser miljøundersøkelsene at vannforekomsten bærer lite preg av 
oppdrettsvirksomhet med generelt gode verdier for bunnfauna. 
 
Forurenset sjøbunn 
Ifølge Vann-nett er det ukjent grad av diffus forurensning fra forurenset sjøbunn. 
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2 Metode 

2.1 Prøvetakingsmetodikk 

Blåskjellene filtrerer vannmassene og lever av plankton og organiske partikler. De kan ta opp 
miljøgifter som er løst i vann og som er bundet til partikler gjennom opptak via gjellene og 
fordøyelsessystemet. Blåskjell er derfor en velegnet indikatorart for overvåking av vannkvalitet av de 
øvre vannmassene i et kystområde. Blåskjell er en av de anbefalte organismene for overvåking i 
henhold til Vannforskriften (veileder 02:2018, revidert 15.10.2020). 
 
Det ble samlet inn blåskjell fra referansestasjonen (SU6) den 27.11.21 og fire stasjoner (SU1, SU2, 
SU3 og SU4) den 28.11.21 ved snorkeldykking på lavvann. To av stasjonene er sør for utslippspunktet 
(SU1 og SU2) og to er nord (SU3 og SU4) for utslippet, og alle tilhører vannforekomst «Tingvollfjorden 
ved Raudsand». Referansestasjonen (SU6) ble innsamlet lengre ute i fjorden i vannforekomst 
«Tingvollfjorden». Stasjonene er vist i Tabell 12 og Figurene 5 til 8. Blåskjellstasjonenes plassering 
gjenspeiler utslippets spredning og effekter, og gir samtidig et helhetlig bilde av vannforekomsten. 
Nærstasjonene SU2 og SU4 er plassert nærmest utslippet og har som formål å vise eventuell 
påvirkning og betraktes som utslippskontroll. De kan imidlertid ikke sies å være representative for 
klassifiseringen av tilstanden i vannforekomsten «Tingvollfjorden ved Raudsand». Jamfør M-1288 
(2019) er nærstasjoner plassert innenfor et influensområde fra et utslippspunkt (opptil 300 m 
avstand i radius for kyst) hvor det forventes en viss påvirkning fra utslippet, og kan unntas fra 
klassifiseringen av vannforekomsten. Det er også tilrenning fra åpent deponi via bekk og ut til 
Raudsand. Stasjonene SU1 og SU3 er plassert lengere fra utslippet og har som formål og gi et mer 
representativt bilde av vannforekomsten. Referansestasjonen SU6 skal ikke være påvirket av 
bedriftens utslipp og skal betraktes som bakgrunnsstasjon. 
 
Det ble innsamlet blåskjell av størrelse 2-9 cm, og fra hver stasjon ble det laget én blandprøve 
bestående av minst 30 blåskjell (se Vedlegg). Prøvetakingen ble gjort i henhold til nasjonal standard 
for innsamling av blåskjell (NS 9434:2017). Prøvetaking, analyse og klassifisering av resultater er gjort 
i henhold til vannforskriften. Blåskjell bør generelt samles inn om høsten (utenom gytesesong). 
 
 
Tabell 12. Oversikt over blåskjellstasjoner for 2021 oppgitt i desimalgrader (WGS84). 

Vannforekomst Stasjoner Stedsnavn Koordinater Beskrivelse 

Tingvollfjorden 
ved Raudsand 

SU1 Sjølia 62,82211 8,13711 Klassifiseringsstasjon 

SU2 Raudsand 62,83591 8,12678 Nærstasjon 

SU3 Kristenvika 62,85009 8,11829 Klassifiseringsstasjon 

SU4  62,84592 8,12103 Nærstasjon 

Tingvollfjorden SU6 Referansestasjon Gagnatskjæret 62,92114 8,11576 Referansestasjon 
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Figur 5. Plassering av prøvetakingsstasjoner for blåskjell i Tingvollfjorden. Kartet er hentet fra vann-
nett.no og viser symboler for industrianlegg og avløpsanlegg med utslippspunkt.    
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Figur 6. Blåskjellstasjon SU1 Sjølia. 
 

  
Figur 7. Blåskjellstasjon SU4. 
 

  
Figur 8. Blåskjellstasjon SU3 Kristenvika. 
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2.2 Kjemiske analyser 

Prøver av blåskjell ble analysert for en rekke metaller (arsen (As), kadmium (Cd), krom (Cr), kobber 
(Cu), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni), bly (Pb), sink (Zn)), fluorid og tørrstoff (TOC) (Tabell 13). 
 
 
Tabell 13. Oversikt over kjemiske analyser i blåskjell. Kjemisk tilstand bestemmes på bakgrunn av 
konsentrasjoner av de prioriterte stoffene. Vannregionspesifikke stoffer inngår i klassifisering av 
økologisk tilstand. 

Stasjoner Stasjonsnavn Analyseparametere 

SU1 Sjølia 
Prioriterte stoffer: Hg, Pb, Cd, Ni 

 
Vannregionspesifikke stoffer: As, Cu, Cr, Zn 

 
Parametere: fluorid, tørrstoff, fett  

SU2 Raudsand 

SU3 Kristenvika 

SU4  

SU6 
Gagnatskjæret, 

referansestasjon 

 
 
Alle kjemiske analyser ble utført av Eurofins og tilfredsstiller krav gitt i EU Direktiv 2009/90/EC, som 
beskriver tekniske spesifiseringer for kjemiske analyser og overvåking av tilstand i biota. En oversikt 
over metoder er vist i Tabell 14. Se øvrige detaljer i analyserapporten i vedlegg. 
 
 
Tabell 14. Oversikt over kjemiske analyser i blåskjell som er benyttet i overvåkingsprogrammet. 

Parametere Kvantifiserings-
grenser (LOQ) 

Enheter Standard-metoder Utførende lab 

Metaller 

Arsen (As)** 0,1 

mg/kg 
v.v. 

DIN EN ISO 15763 (2010) 

EUROFINS 

Kadmium (Cd)** 0,01 DIN EN ISO 15763 (2010) 

Krom (Cr)** 0,05 EN ISO 17294-2-E29 

Kobber (Cu)** 0,1 EN ISO 17294-2-E29 

Nikkel (Ni)** 0,1 EN ISO 17294-2-E29 

Bly (Pb)** <0,05 DIN EN ISO 15763 (2010) 

Sink (Zn)** 0,5 EN ISO 17294-2-E29 

Kvikksølv (Hg)** 0,005 DIN EN ISO 15763 (2010) 

Fluorid*** 1 Intern metode 

Støtteparametere 

Tørrstoff %* 0,02 % NS 4764 EUROFINS 

Fett %  % Intern metode NIVA 
* Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss), NS/EN ISO/IEC 17025:2017 NA TEST 003. 
** Eurofins WEJ Contaminants GmbH (Hamburg), EN ISO/IEC 17025:2005 DAKKS D-PL-14602-01-00. 
*** Eurofins Food Testing UK Ltd (Wolverhampton), BS EN ISO/IEC 17025:2005 UKAS 0342. 

 
 
Ved beregning av gjennomsnitt er halve kvantifikasjonsgrensen benyttet som konsentrasjonsverdi 
dersom en eller flere av måleverdiene for vannregionspesifikke stoffer og prioriterte stoffer er under 
kvantifikasjonsgrensen. For vannregionspesifikke stoffer og prioriterte stoffer hvor 
konsentrasjonsverdien oppgis som sum av flere forbindelser (for eksempel isomere og kongenere), 
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ble konsentrasjonsverdier av den enkelte forbindelsen under kvantifikasjonsgrensen satt til null for 
beregning av totalsum. 
 
Det er utviklet EQS-verdier for det prioriterte stoffet kvikksølv i biota. For flere metaller (As, Cd, Cr, 
Cu, Ni, Pb, Zn og Hg) har NIVA utviklet såkalte beregnede høye bakgrunnsnivåer, kalt PROREF 
(Norwegian provisional high reference contaminant concentration), i det nasjonale 
miljøovervåkingsprogrammet «Miljøgifter i norske kystområder (MILKYS)» (Schøyen m fl. 2021). 
Dette blir brukt istedenfor gammelt klassifiseringssystem (Molvær m fl. 1997). Ruus m fl. (2021) har 
foreslått EQS-verdier for flere metaller (As, Cd, Cr, Ni, Pb og Hg). 
 
Koordinatorer for prøvetakingsstasjonene ble ikke oppgitt på forhånd. Sunndalsfjorden er 
ferskvannspåvirket, og det kunne være vanskelig å finne blåskjell på de foreslåtte stasjonene. Ved 
Rambølls undersøkelse for Bergmesteren Raudsand i 2016, ble det ikke funnet blåskjell ved 
innsamling i fjæra fra land (Kaurin 2016).  
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3 Resultater 

3.1 Miljøgifter 

Konsentrasjoner av metaller samt tørrstoff og fett i blåskjell fra de fem stasjonene i Tingvollfjorden er 
vist i Tabell 15. Det ble omtrent funnet like høye konsentrasjoner av arsen i skjell på referansestasjon 
SU6 som ved stasjonene SU2 og SU 4 nærmest bedriftens utslipp. Ved disse tre stasjonene var 
konsentrasjonen av kobber i blåskjell på samme nivå. Konsentrasjonene av krom og nikkel var høyest 
på stasjon SU4 nord for bedriften. Konsentrasjonen av fluorid var høyest på stasjon SU2 sør for 
bedriften. 
 
 
Tabell 15. Konsentrasjoner av metaller, samt tørrstoff og fett i blåskjell. Konsentrasjonene er oppgitt 
i våtvekt (v.v.). 

Parameter Enheter 
Blåskjellstasjoner 

SU1 SU2 SU3 SU4 
SU6 

Referansestasjon 

Tørrstoff (TTS) 
% 

15 16 13 17 18 

Fett 1,73 2,04 1,33 1,80 1,90 

Arsen (As) 

mg/kg v.v. 

2,5 3,4 2,9 3,5 3,6 

Kadmium (Cd) 0,1 0,09 0,1 0,15 0,12 

Krom (Cr) 0,3 0,37 0,36 0,56 0,15 

Kobber (Cu) 0,9 1,2 0,8 1,2 1,2 

Nikkel (Ni) 0,3 0,3 0,3 0,5 0,2 

Bly (Pb) <0,05 0,07 0,06 0,08 0,06 

Sink (Zn) 9,3 15 9,4 13 19 

Kvikksølv (Hg) 0,008 0,008 0,01 0,008 0,008 

Fluorid 1,21 1,79 1,46 1,38 1,51 

 
 

3.2 Kjemisk tilstand 

Det var ingen overskridelser av grenseverdi (EQS) for det prioriterte stoffet kvikksølv (Tabell 16) i 
noen av blåskjellprøvene. Kjemisk tilstand på de fem blåskjellstasjonene er derfor klassifisert som 
«god». 
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Tabell 16. Kjemisk tilstand for blåskjell i Tingvollfjorden. Kjemisk tilstand er klassifisert basert på 
prioriterte miljøgifter. Klassifiseringen er gjort i henhold til grenseverdier (EQS) gitt i Veileder 02:2018 
(revidert 15.10.2020). Tilstand er angitt som «god» (blått) eller «ikke god» (rødt) i forhold til om 
konsentrasjonene er under eller over fastsatt EQS. Konsentrasjonene er oppgitt i våtvekt (v.v.). 

Parameter Enhet EQS 

Blåskjellstasjoner 

SU1 SU2 SU3 SU4 
SU6 

referanse-
stasjon 

Kvikksølv (Hg) 
mg/kg 

v.v. 
0,02 0,008 0,008 0,01 0,008 0,008 

Kjemisk tilstand God God God God God 

 
 
I Figur 9 vises en oversikt over kjemisk tilstand på alle blåskjellstasjonene i overvåkingsprogrammet 
for 2021. 
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Figur 9. Kart som viser kjemisk tilstand på de undersøkte blåskjellstasjonene i 2021. «God» kjemisk 
tilstand er vist med blå symboler. 
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3.3 Vurdering i forhold til beregnede høye referansekonsentrasjoner 

(PROREF) 

I Tabell 17 vises konsentrasjoner for metaller i blåskjell. Det er ikke fastsatt hverken grenseverdier i 
vannforskriften eller tilstandsklasser for disse stoffene i organismer unntatt for kvikksølv. For likevel å 
kunne gi en vurdering av forurensningsgrad, har vi derfor valgt å sammenligne de målte 
konsentrasjonene med NIVAs beregnede verdier for høye referansekonsentrasjoner (PROREF, 
Norwegian provisional high reference contaminant concentration) for metaller i blåskjell 
(Schøyen m fl. 2021). PROREF er beregnet på bakgrunn av konsentrasjoner i blåskjell fra en rekke 
stasjoner langs hele norskekysten med ulik grad av forurensning, og fra referansestasjoner. Dataene 
er hentet fra overvåkingsprosjektet «Miljøgifter i norske kystområder» (MILKYS), som NIVA utfører 
på oppdrag for Miljødirektoratet (Schøyen m fl. 2021). Alle analysedata for referansestasjonene for 
årene 1992-2019 er lagt til grunn for beregningene av referansekonsentrasjoner, og 95-persentilen er 
valgt som verdi for høy referansekonsentrasjon. PROREF er altså ikke offisielle referanseverdier som 
kan brukes for klassifisering i henhold til vannforskriften, men et supplement som gir en indikasjon 
på påvirkning. I blåskjellene fra overvåkingen i 2021 ble PROREF overskredet for arsen (ved alle 
stasjoner, krom (ved tre stasjoner), nikkel (ved fire stasjoner) og sink (ved én stasjon) Tabell 17. 
 
 
Tabell 17. Konsentrasjon av metaller i blåskjell fra 2021. I tabellen vises beregnede verdier for høye 
referansekonsentrasjoner (PROREF – provisional high reference contaminant concentration), som er 
utviklet for bruk i overvåking for Miljødirektoratet (Schøyen m fl. 2021). Blåskjellstasjoner i 
overvåkingen i 2021 med konsentrasjoner som overstiger eller er lik PROREF-verdiene er markert 
med grå rute. Konsentrasjonene er oppgitt i våtvekt (v.v.). 

Parameter Enhet PROREF 
Blåskjellstasjoner 

SU1 SU2 SU3 SU4 
SU6 

referansestasjon 

Arsen (As) 

mg/kg v.v. 

2,500 2,5 3,4 2,9 3,5 3,6 

Kadmium (Cd) 0,18 0,1 0,09 0,1 0,15 0,12 

Krom (Cr) 0,361 0,3 0,37 0,36 0,56 0,15 

Kobber (Cu) 1,4 0,9 1,2 0,8 1,2 1,2 

Nikkel (Ni) 0,29 0,3 0,3 0,3 0,5 0,2 

Bly (Pb) 0,195 <0,05 0,07 0,06 0,08 0,06 

Sink (Zn) 17,66 9,3 15 9,4 13 19 

Kvikksølv (Hg) 0,0122 0,008 0,008 0,01 0,008 0,008 
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3.4 Vurdering i forhold til foreslåtte EQS-verdier 

Det har blitt rapportert forslag til EQS-verdier for blåskjell for Miljødirektoratet (Ruus m fl. 2021). 
Blåskjell på alle de fem stasjonene har konsentrasjoner av arsen og kvikksølv som overskrider de 
foreslåtte EQS-verdiene (Tabell 18). Konsentrasjonen av krom overskrider den foreslåtte EQS-verdien 
på stasjon SU4. 
 
 
Tabell 18. Konsentrasjoner av metaller i blåskjell vurdert mot foreslåtte EQS-verdier fra 
Ruus m fl. (2021). Konsentrasjonene er oppgitt i våtvekt (v.v.). 

Parameter Enhet Foreslåtte EQS 

Blåskjellstasjoner 

SU1 SU2 SU3 SU4 
SU6 

referanse-
stasjon 

Arsen (As) 

mg/kg 
v.v. 

0,210 2,5 3,4 2,9 3,5 3,6 

Kadmium (Cd) 0,199 0,1 0,09 0,1 0,15 0,12 

Krom (Cr) 0,425 0,3 0,37 0,36 0,56 0,15 

Nikkel (Ni) 2,322 0,3 0,3 0,3 0,5 0,2 

Bly (Pb) 0,615 <0,05 0,07 0,06 0,08 0,06 

Kvikksølv (Hg) 0,0057 0,008 0,008 0,01 0,008 0,008 

 
 

3.5 Vurdering av fluorid 

Blåskjellstasjon SU2 hadde høyest konsentrasjon av fluorid av de fem stasjonene. Det finnes ikke EQS 
i vannforskriften for fluorid i biota. I Tabell 19 vises konsentrasjoner av fluorid i blåskjell klassifisert 
etter SFT-veileder 97:03 (Molvær 1997). Det var lave konsentrasjoner av fluorid i blåskjellene. 
 
 
Tabell 19. Konsentrasjoner av fluorid i blåskjell. Resultater er klassifisert i henhold til SFT-veileder 
97:03 (Molvær 1997). Blå = klasse I, ubetydelig-lite forurenset. 

Parameter Enheter Basis 

Blåskjellstasjoner 

SU1 SU2 SU3 SU4 
SU6 

referanse-
stasjon 

Tørrstoff (TTS) %  15 16 13 17 18 

Fluorid mg/kg 
v.v. 1,21 1,79 1,46 1,38 1,51 

t.v. 8,06 11,19 11,2 8,12 8,39 
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3.6 Tidsutvikling 

Blåskjell ble ikke rapportert i tidligere miljøundersøkelser i Tingvollfjorden i 2016 (Kaurin 2016), i 
2013 (Berge m fl. 2013) eller i 2003 (Rygg m fl. 2003). Kaurin (2016) fant få blåskjell og rapporterte 
strandsnegl istedenfor. Blåskjell ble undersøkt i 1987 på stasjon 11 Øraneset (Knutzen 1989) hvor 
plassering var ca. 1,5 km sør for st. SU1. Omregninger av basis kan ses i Tabell 20. Nivåene av krom, 
nikkel og sink var noe høyere i 2021 enn i 1987, når en sammenligner st. SU1 med Øraneset. 
 
 
Tabell 20. Blåskjell undersøkt på st. 11 Øraneset i 1987 (Knutzen 1989), sammenlignet med st. SU1 i 
2021. 

Parameter Enhet 

Blåskjellstasjoner 

St. 11 Øraneset SU1 

1987 2021 

t.v. v.v. t.v. v.v. 

Bly (Pb) 

mg/kg 

1,07 0,15 <0,38 <0,05 

Kadmium (Cd) 0,70 0,10 0,77 0,1 

Krom (Cr) 1,05 0,15 2,31 0,3 

Kobber (Cu) 9,06 1,34 6,92 0,9 

Nikkel (Ni) 1,61 0,24 2,31 0,3 

Sink (Zn) 60,4 8,88 71,54 9,3 

TS % 14,7 13 

 
 

3.7 Videre overvåking 

I 2016 undersøkte Rambøll strandsnegl og tang fordi det ikke var tilstrekkelig med blåskjell, og de 
anbefalte videre undersøkelser av tang hvert 3. år (Kaurin 2016). Tang er en bedre indikator for 
kobberforurensning enn snegl. Det beste alternativet er undersøkelser av blåskjell slik som ble gjort i 
2021. Miljødirektoratet har fastsatt frekvens for overvåking av vannforekomsten med undersøkelser 
av biota hvert 3. år og for sediment og bunnfauna hvert 6. år (Schøyen 2021). 
 

• Overvåking av miljøgifter i blåskjell: hvert 3. år (2021 og 2024). 

• Overvåking av miljøgifter i sedimenter: hvert 6. år (2025). 

• Undersøkelse av bløtbunnsfauna: hvert 6. år (2025). 

• Undersøkelse av hardbunn/fjæresonevegetasjon (2025). 
 
Videre overvåking bør koordineres med miljøovervåkingsprogram i sjøresipienten til Bergmesteren 
Raudsand AS. 
 
 

4 Vannmiljø 

Alle data ble lagt inn i Miljødirektoratets Vannmiljødatabase 25.02.2022. 
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5 Oppsummering 

5.1 Kjemisk tilstand 

Resultatene viser at de fem blåskjellstasjonene ble klassifisert til å være i «god» kjemisk tilstand fordi 
det ikke var konsentrasjoner av kvikksølv som oversteg grenseverdien for dette prioriterte stoffet. 
 
 

5.2 Nivå av miljøgifter 

NIVA har utviklet såkalte beregnede høye bakgrunnsnivåer, kalt PROREF (Norwegian provisional high 
reference contaminant concentration, Schøyen m fl. 2021) på bakgrunn av konsentrasjoner i blåskjell 
fra en rekke stasjoner langs hele norskekysten med ulik grad av forurensning, og fra 
referansestasjoner. I blåskjellene fra overvåkingen i 2021 ble PROREF-verdiene overskredet for arsen 
(ved alle stasjoner), krom (ved tre stasjoner), nikkel (ved fire stasjoner) og sink (ved én stasjon). På 
blåskjellstasjonene SU1 og SU3 som er mest representative for vannforekomsten, var det 
overskridelser av PROREF-verdiene for arsen og nikkel, samt for krom ved SU3. 
 
Blåskjell på alle de fem stasjonene har konsentrasjoner av arsen og kvikksølv som overskrider de 
foreslåtte EQS-verdiene til Ruus m. fl. (2021). Konsentrasjonen av krom overskrider den foreslåtte 
EQS-verdien på stasjon SU4. 
 
Det var lave konsentrasjoner av fluorid i blåskjellene. 
 
Det har ikke blitt rapportert miljøundersøkelser i blåskjell siden 1987 (Knutzen 1989). Nivåene av 
krom, nikkel og sink var noe høyere i 2021 ved blåskjellstasjon SU1 enn i 1987 ved Øraneset 1,5 km 
sør. 
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Vedlegg 

 

Opparbeidelsesskjema for blåskjell 

 
 

 
 

Dato: 02.11.2021

mm 20 30 40 50 60 70 80

0 5 1

1 3 1 1

2 2 4 2

3 3 2 3

4 5 4 3

5 4

6 5 3 1

7 3 1

8 6 2 2

9 4 2 2

32 25 15 2 0 0 0

antall skjell 74

prosjekt : 0-210032

stasjon : SU1

opparb av  : J.Håvardstun

Blåskjell

Blandprøve 1

Dato: 02.11.2021

mm 20 30 40 50 60 70 80

0 1 4 2

1 3 4 2 2

2 3 2 1 1

3 1 5

4 3 2 3

5 4 1 3

6 4 1 1

7 3 1

8 2 3 1

9 3 4 1

27 26 15 3 0 0 0

antall skjell 71

opparb av  : J.Håvardstun

Blåskjell

Blandprøve 1

prosjekt : 0-210032

stasjon : SU2
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Dato: 02.11.2021

mm 20 30 40 50 60 70 80

0 1 1 1 2

1 2 3 2 2

2 3 3 2

3 1 4 2

4 4 3 1 1

5 1 5 1

6 3 4 3

7 1 2

8 2 1 3

9 2 3 1

20 29 16 5 0 0 0

antall skjell 70

stasjon : SU3

opparb av  : J.Håvardstun

Blåskjell

Blandprøve 1

prosjekt : 0-210032

Dato: 02.11.2021

mm 20 30 40 50 60 70 80

0 1

1 1 3

2 1

3 3 1

4 1 3 1

5 2 2 2

6 2 1

7 1

8 2 1 2

9 2

4 5 6 2 3 9 3

antall skjell 32

Blandprøve 1

prosjekt : 0-210032

stasjon : SU4

opparb av  : J.Håvardstun

Blåskjell
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Dato: 02.11.2021

mm 20 30 40 50 60 70 80

0 1 2 2

1 1 2 2

2 2 3 3 1

3 2 3

4 3 3 1

5 2 1 4 3

6 3 3

7 4 1 3

8 1 3

9 1 1 4

15 14 25 11 0 0 0

antall skjell 65

Blandprøve 1

prosjekt : 0-210032

stasjon : SU6

opparb av  : J.Håvardstun

Blåskjell
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Analyserapport for blåskjell 
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