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Figure 1: Location-reference acrial nhotograph (1:1 8,()00 scale) showing Jotun's proximit



Det er også påvist høye konsentrasjoner av flyktige organiske forbindelser i
vannprøver fra brønn (Br 7) og av tungmetaller i jord fra Pz 17. Ut fra
tolkning av hydrogeologiske forhold er det usannsynlig at det er hydraulisk
kontakt mellom disse to lokalitetene og avfallsmassene. Forurensningen
ved Br 7 og Pz 17 skyldes derfor trolig lokale spill, muligens i forbindelse
med lagringen av fat. Tungmetallinnholdet i jorda (Pz 17) kan og skyldes en
nærliggende og hittil ikke identifisert avfallskilde.

Våre prøver viser at tungmetaller og PCB er transportert minimum 20 m
fra avfallet og i retning av sjøen. Dette viser at en forurensningsfront er på
vei mot sjøen. Det er imidlertid mulig at forurensningsstoffer kan ha nådd
grøftetraseer med påfølgende rask transport ut i fjorden.

-
0.3 Sedimentundersøkelser i Sandefjordsfjorden

Målsettingen med sedimentundersøkelsene var å fastslå om det var et for-
høyet innhold av PCB og tungmetaller i nylig avsatte sedimenter like
utenfor deponiet, og om dette eventuelt skyldes tilførsler fra deponiet.

Bunnprøver ble tatt fra i alt 12 stasjoner i fjorden utenfor deponiet. Ni
stasjoner dannet et transekt på 2-4m dyp fra brygga ved VERA, sørover langs
område 1, tvers ovrr Vinndalsbukta og forbi småbåthavnen til en
referansestasjon syi for denne. Forøvrig ble det tatt sedimentprøver på 0,5m
inne i Vinndalsbuha, på 20m dyp i bakken utenfor deponiet og på dypeste
punkt (32m) midtfjords.

Konsentrasjonen av tungmetaller i topplaget av sedimentene ble
sammenlignet med foreslåtte grenseverdier for klassifikasjon av norske
fjordsedimenter (Knutzen og Skei, 1990). Systemet opererer med klasser fra
1 til 4 som kan betegnes med henholdsvis høyt bakgrunnsnivd og moderat,
markert og sterkt forurenset.

På en av stasjonene rett utenfor Vinndalsbukta var bunnen dekket av et
hvitt støvlag. Støvet antas å være rester av et utslipp fra gassproduksjon
som pågikk over en tiårsperiode fra 1965. Utslippet var tydelig på flere av
flybildene fra denne tiden. Det samme støvet dannet et markert sjikt i 4-
12un av kjernen fra stasjonen midt i fjorden. Støvet var karakterisert ved
betydelige mengder krom, tilsvarende klasse 2-3, men inneholdt små
mengder av andre metaller.

På referanselokaliteten syd for småbåthavnen var konsentrasjoner av alle
metaller godt innenfor øvre grense for klasse 1, men PCB nivået tilsvarte
klasse 3. Sedimentene var mer grovkornet (sandet) på denne stasjonen enn
på de øvrige stasjoner på tilsvarende dyp, og lave konsentrasjoner kan
delvis være et resultat av et mer eksponert avsetningsmiljø.



På stasjonen inne i Vinndalsbukta var konsentrasjonene av tungmetaller
lave. Kun kadmium overskred grenseverdien for klasse 2 i prøver fra 4-8em
laget. Konsentrasjonene av PCB tilsvarte klasse 2 i 0-4cm laget og klasse 4 i
4-8cm laget.

På stasjonen midtfjords tilsvarte innholdet av sink, kobber, bly og kadmium
klasse 2 i toppsjiktet over støvlaget. PCB innholdet overskred grenseverdien
for klasse 4 i alle sjikt av kjernen (0-14cm). Et markert maksimum på 0,94
mgPCB/kg ble observert i 2-4cm intervallet. Ved hjelp av støvlaget kan
deponeringen av dette sjiktet tiolfestes til slutten av -70 tallet.
Konsentrasjonene av PCB og tungmetaller (unntatt krom) avtok nedover i
kjernen til et minimumsnivå midt i støvlaget.

Konsentrasjonene av kobolt var lave i alle prøver. Konsentrasjonene av
nikkel overskred grenseverdien for klasse 1 i tre av de seks prøvene tatt
under småbåthavnen og i en av femten prøver tatt utenfor steinsettingen
ved deponiområde 1.

.1
Langs steinsettingen var innholdet av sink, med unntak av en prøve,
innenfor grenseverdien for klasse 1. Alle prøver ved småbåthavnen
tilsvarte imidlertid klasse 2 mht dette metallet. Konsentrasjonene av kobber -
tilsvarte også klasse 2 i samtlige prøver ved småbåthavnen, mens innholdet
av bly og kadmium tilsvarte klasse 2 og 3. Innholdet av kobber, kadmium
og bly tilsvarte klasse 2 i henholdsvis fem, åtte og ti av de femten prøvene
tatt utenfor steinsettingen. øvrige prøver langs steinsettingen tilsvarte
klasse 1. PCB innholdet tilsvarte klasse 4 i fire av fem prover langs
steinsettingen og i begge prøvene ved småbåthavnen.

Med unntak av en av prøvene tatt utenfor nordre del av steinsettingen var
PCB innholdet ved småbåthavnen 4-9 ganger høyere enn innholdet av PCB
i sedimentene utenfor steinset!.ingen. Generelt sett var også innholdet av
tungmetaller i sedimentene ved småbåthavnen betydelig høyere enn i
sedimentene utenfor steinsettingen.

Konsentrasjonene av tungmetallene sink, kobber, bly og kadmium i
sedimentene utenfor steinsettingen varierte mellom øvre del av klasse 1 og
nedre del av klasse 2. Konsentrasjonene både av PCB og tungmetaller var
generelt lavere utenfor steinsettingen enn i sedimentene midtfjords. Det
kan derfor konkluderes at det ikke er noe betydelig deponering av
tungmetaller eller PCB i sedimentene utenfor deponio'mrådene på VERA.
Årsaken til dette er ikke avklaret. Dersom det foregår en viss lekkasje
gjennom steinsettingen eller via gamle rørtraseer, er det sannsynlig at
forurensingen spres relativt hurtig i vannmassene og maskeres av andre
utslipp til resipienten.



0.4 Utsetting av blåskjell

Ved undersøkelsen i 1990 ble det funnet svært få blåskjell langs
steinsettingen utenfor deponiområde 1. Den 13. mai 1991, ble det derfor satt
ut blåskjell i kasser for å undersøke overlevelsesevne og eventuelt opptak
av PCB og tungmetaller fra deponiet. Blåskjellene ble noe avmagret i løpet
av sommeren, men overlevelsen var god og siste prøveuttak er planlagt før
gyting våren 1992. Sluttrapportering er fastsatt til mai 1992.

En foreløpige gjennomgang av resultatene har vist at utgangsprøven som
ble innsamlet utenfor fjordmunningen ved Tranga, hadde et relativt høyt
innhold av PCB og de fleste tungmetaller. I løpet av den første perioden
etter utsetting (13.mai-4.juni) avtok innholdet av de fleste tungmetaller. I
løpet av sommeren (4.juni-17.septsember) var det relativt små endringer i
prøver fra kassene på midtre og nordre del av steinsettingen, mens en viss
økning ble observert i kassene plassert på søndre del. Ingen av
blåskjellprøvene inneholdt tungmetaller utover klasse 1 "høyt
bakgrunnsnivå". Den svake økningen på søndre del av steinsettingen, kan
skyldes "naturlig" avrenning fra område 2 via gammel overlepsledning
eller påvirkning fra småbåthavnen tvers over Vinndalsbukta, såvel som
utlekking fra område 1 gjennom steinsettingen.

PCB-innholdet forandret seg minimalt i forhold til utgangsprøven, og alle
blåskjellprøvene tilhdrte klasse 3, "markert forurenset". PCB innholdet i
naturlige populasjoner av blåskjell innsarnlet i 1990 avtok fra klasse 4
(sterkt forurenset) i fjorden innenfor deponiet, via klasse 3 (markert
forurenset) i fjorden nær deponiet, til klasse 2 (moderat forurenset) i
fjordmunningen ved Tranga. PCB-innholdet i blåskjellene i kassene på
steinsettingen synes således å gjenspeile det generelt hoye nivået av PCB i
fjorden, og gir ingen bekreftelse til hypotesen om utlekking gjennom
steinsettingen.

0.5 Konklusjoner og anbefalinger

Overvåking av vannkvaliteten i eksisterende brønner viser at det er store
variasjoner både mellom brønner og i den enkelte brønn. Mikrobiell
aktivitet og selvrensing kan muligens forklare noen av forskjellene.
Vannprøvene tyder på at lettløselige tungmetallforbindelser sannsynligvis
er vasket ut i sonen for normal tidevannsfluktuasjon i område 1. Det er
sannsynlig at tungmetaller kun vil kunne utløses når vannstanden går
over normal tidevannsfluktuasjon. Det er påvist høye konsentrasjoner av
organiske forbindelser og tungmetaller i brenner i tllknytning til
avfallsmasser både i område 1 og 2. Disse konklusjonene bygger på to
måleserier (sommer og hest). Vi anbefaler at overvåkingen av områdel.- som
helhet fortsetter for å få et, statistisk sett, bedre tallgrunnlag og for å få bedre
kjennskap til årstidsvariasjoner. Videre overvåking og undersøkelse av



korttidsvariasjoner vil også klarlegge prosessene rundt mobilisering og
utlekking på en bedre måte.

Undersøkelse av deponiområde 2 har avgrenset avfallets utstrekning. Det er
sannsynliggjort at forurensningsstoffer transporteres i og like over det
gamle matjordlaget. Målinger av tungmetaller og PCB i jordprøver fra dette
laget, tyder på en spredning til minimum 20 meter nedenfor
avfallsmassene.

Det er derfor behov for overvåking av sannsynlige spredningsveier for
sigevann fra avfallsmassene i område 2. Særlig ber selvrensning og binding
av forurensningstoffer i jord nedenfor aviallet kvantifiseres for å vurdere
om dette er en tilstrekkelig skjerming mot utlekking til resipient. Inntil
dette er avklart anbefales det ikke inngrep f. eks. i form av oppgraving og
borttransport av forurenset jord eller avfallsmasser.

Tungmetallinnholdet i de fleste sedimentprøvene fra fjorden utenfor
deponiet ved VERA er reltivt lavt og gir ikke indikasjoner på betydelig
utlekking. Både sedimenter og blåskjell viser at Sandefjordsfjorden
innenfor Tranga er markert forurenset med PCB, men det er ikke funnet
klare indikasjoner på utlekking fra deponiet ved Vera Fabrikker.
Hovedkilden til PCB er sannsynlie:vis lokalisert lenger inn i fjorden. I
nærområdet utenfor deponiet synes aktivitet i småbåthavnen, eller en
uidentifisert kilde nær denne, å were en større kilde til forurensing enn
deponiet, både med hensyn til PCB og tungmetaller.

En samlet vurdering av prøver av jord, grunnvann, blåskjell, tang og
sediment, sammenholdt med de hydrogeologiske forhold, tyder på lite eller
ingen utlekking fra deponiområde 2 til Sandefjordsfjorden under normale
værforhold. En viss utlekking av Lmgmetaller og PCB fra område 1 er
sannsynlig, men lekkasjene gir ikke opphav til forheyete konsentrasjoner i
organismer eller sedimenter sammenlignet med tilsvarende prever fra
andre deler av fjorden.



har disSe forurensningstoffene beveget seg minimum 20 m (Pg 28) fra
avfallsmassene.
Figur 3.5 PCB innhold i prøver fra Pg 16, Pg 27 og Pg 28

PCB innhold i gammel organisk jord i Pg 26, 27 og 28
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Tabell 3.1 Andre tungmetaller enn bly, kobber og sink målt i jordprøver
fra deponiområde 2

groP B a A I Fe Mn Mb Cd Cr Ni Co
Pg22 0,5-1 39,6 7860 10960 204 0,26 0,01 10,4 12,7 5,1
Pg22 1-1,5 46,4 11340 13760 210 0,2 0,03 12,8 18,8 5,8
Pg22 1,5-1,7 73,8 19860 18300 218 0,24 0,13 13,2 29 6
Pg21 sand 15,2 4560 8080 107 0,64 0,05 7,4 5,6 3,5
Pg21 leire 18,6 5060 9440 143 1,6 0,11 9,4 8 3,6
Pg21 grnl. org. 18,7 4500 9000 149 0,82 0,16 8,6 7,8 2,8
Pg 32 Graks 518 3080 5680 73 140 0,29 1780 85,4 17,6
Pg19 0 0,5 27,2 5200 8860 78 1,7 0,02 17,6 8 3
Pg19 1-1,5 25,1 5720 9960 132 0,57 0,02 11,4 11,8 4
Pg19 2-2,5 24,6 6000 10460 136 0,68 0,03 12 12,5 4,2
Pg18 0-0,5 22,1 4780 9920 73 0,64 0,02 11,6 7,6 2,4
Pg18 1-1,5 29,2 7300 11460 138 0,68 0,02 13,6 13,6 4,6
Pg18 2-2,5 57,4 18540 18100 309 0,6 0,11 20,4 24 9
Pg17 org 44,8 5680 11560 288 3,2 0,55 16,7 23,2 7
Pg17 0-0,6 30,6 3820 5400 79 0,33 0,16 8,7 6,7 2,2
Pg17 0,6-1 13,6 2980 5010 68 2,4 0,12 6,6 6 1,6
Pg17 1,3-2 8,5 6520 7640 :34 2,1 0,09 13 11,9 3,8
Pg17 2,5-3 39,4 11800 15100 241 1,7 0,12 16 17 7,2
Pg28 org 41,3 5100 8370 134 0,63 0,- 8 11,4 9,9 3,6
Pg27 org 31,5 4650 10460 361 2 0,27 26 11,9 9,3
Pg23 org 2, ,7 - 3660 7510 402 0,61 0,26 7,7 7,2 7,5

Pg16 org 20,8 5180 6400 94 0,55 0,15 17,6 7,8 6,2

3 3



4. SEDIMENTUNDERSØKELSE I SANDEFJORDSFJORDEN
4.1 Innledning.

Dersom lekkasjer fra deponiorrirådene på VERA gir betydelig deponering av
PCB og tungmetaller i sjøen utenfor, skulle dette kunne spores ved
forhøyete konsentrasjoner av PCB og tungmetaller i sedimentene. For å
prøve en slik hypotese ble sedimentprøver samlet fra en rekke stasjoner
utenfor deponiområdene og sammenlignet med referansestajoner lenger
unna. Stasjonene lengst unna utslippene vil gi et generelt bilde av
forurensingsnivået i fjorden, og vertikalfordelingen nedover i
sedimentene vil dessuten kunne gi informasjon vedrørende tidligere tiders
belastning.

Sandefjordsfjorden innenfor munningen ved Tranga, er en relativt liten og
grunn fjord. Det er ingen markert terskel og ferskvannstilførselen er liten.
Fjordområdet har opp gjennom tiden vært utsatt for betydelig og variert
menneskelig påvirkning. Fjorden har fra før 1. verdenskrig og helt frem til
1970-tallet vært brukt til opplag, reparasjon og vedlikehold av betydelige
mengder hvalfangsttonnasje. I 1980 årene har det foruten en økende flåte av
små lystbåter, vært aktiviteter tilknyttet vedlikehold av borerigger ved
Framnes Mek. Verksted som ligger innenfor deponiområdet på Vera. Helt
innerst i fjorden ligger en nedlagt og overbygget kommunal fyllplass.
Hovedmengden av kommunal kloakk er nå overført fra innerst i fjorden
til et renseanlegg som har dykket u.slipp til fjordområdet utenfor Tranga.
Under brannen ved JOTUN A/S i i976 ble i tillegg til en del PCB-holdige
kondensatorbatterier, store mengder maling og malingkomponenter berort.
Alle disse forhold kan ha bidratt til den nåværende forurensnings-
situasjonen

4.2 Materiale og metoder

Provetaking. 


Kjerneprøver ble innsarnlet ved å presse et acrylrer ned i sjøbunnen. Nr
øvre ende av røret står noen få cm over bunnen, tettes til med gummipropp
eller membran og røret med prøve trekkes ut og bringes til overflaten. Ved
overflaten forsegles røret og fraktes til laboratoriet i oppreist stilling slik at
den vertikale lagdeling i sedimentene bevares. I laboratoriet erstattes
bunnproppen med stempel, og bunnprøven skyves gradvis ut av acrylrøret.
2-4cm tykke skiver av sedimentet skjæres av med tynn plastplate. Skivene
homogeniseres og subprøver tas ut til de alike analysene.

Den 17.09.91 ble sedimentprøver innsamlet fra 12 stasjoner i
Sandefjordsfjorden som vist på kartet (fig. 4.1). Sediment fra stasjonene lls
og 12s ble innsamlet med manuell prøvetaker (Skogheim-typen) utstyrt

3 6



Figur 4.1. Kart over prøvetakingspunkter i Sandefjordsfjorden 1991. Kryss
viser sedimentstasjoner. Ringer viser lokalitet for prøve av frittvoksende
bldskjell (BP), og plassering av bur med bldskjell langs steinsettingen.
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stasjon 4s. Høye konsentrasjoner på 0,72 og 0,66 p.g/g ble observert på
henholdsvis 7s og 8s. Den høyeste verdien på 1,1 pg/g TS ble observert på
stasjon 2s.

Transektet fra Vinndalbukta og ut til dyprenna midt i fjorden (st. 10s-6s-lls-
12s i fig. 4.4) viser at konsentrasjonen av PCB øker med økende dyp.
Vertikalfordelingeh på stasjon lOs (fig. 4.7) og 12s (fig. 4.6), viser at
konsentrasjonene på grunt vann i Vinndalbukta hadde et maksimum i 6-8
cm. Profilen fra dyprenna viser høyere konsentrasjoner av PCB både over
og under støvlaget, dvs i 0-4cm og 10-14cm, enn i selve støvlaget 4-10cm.

Tabell 4. 1. Stasjonsoversikt, vanndyp og konsentrasjoner av metaller og
PCB i sedimenter iSandefjordsfjorden

St, Cyt<f«Cybd 78 ro T1 hin Z1 Cu P'c Cd N1 Cr Co PC3
nr m cm o/ TS

1S 4 0-2 51 9883 246 116 98 99,1 80,1 <0,5 18,5 18,8 3.9 .120

	

2-4 53,9 10730 253 122 95 25,0 118,0 <0,5 19,5 17,2 4.0

	

4-5 49,7 11730 337 143 97 74,1 44,5 <0,5 19,9 17,4 4,5

2s 3 0-2 32,2 12020 313 158 125 24,5 42,2 <0,5 16,4 17,8 4,4 1,100

	

24 20,8 14870 311 164 79 21,9 20,3 0,8 20,2 19,7 5,3

	

4-8 20,3 15230 325 179 60 22,4 15,1 0.7 20,9 20,5 5,6

03 3 0-2 44,4 8363 217 93 244 53,3 78,5 0,5 12.5 18,1 3,2 ,082

	

2-4 28,3 13000 321 150 76 26,7 31,0 <0,5 18,2 20,5 5,2

	

4-5 20,6 16380 341 156 77 25,3 54,9 0,9 24.4 23,0 6.2

4s 3 0-2 44,3 9063 247 95 117 26,4 45,2 0.8 16,6 30,1 3,3 ,190

	

2--4 43,2 10190 289 118 107 32,5 59,3 0,5 21,8 32,8 4,0

	

4-5 28,5 14580 316 156 132 40,0 100,0 1,2 31,1 38,7 5,5

5s 2 0-2 73,7 5504 146 82 49 14,5 20,1 <0,5 a,3 15,4 2,4 ,150
2-4 75,8 6938 187 51 59 17,9 29,1 <0,5 10,9 113,7 2.6
4-8 70,2 5339 197 92 133 49,8 61,1 0,6 14,3 32,4 3,2

65 2 0-2 20,2 1828 108 33 30 13,8 8,9 <0,5 4,7 363,0 0,3 ,140

73 3 0-2 41,4 10780 259 109 151 65,3 93,3 1,0 21,8 95,6 3,9 .720
2-4 35 14090 361 141 244 77,2 153,0 1,7 43,3 80,2 5,8

	

4-6 30,9 16270 508 174 276 74,4 142,0 2,1 55,0 58,7 7,0

Bs 3,5 0-2 34.2 13350 399 150 162 57,0 104,0 1,3 24,4 42,2 5,0 ,560

	

2-4 27,2 15810 440 173 191 61.9 114,0 1,6 32.6 37,6 6,5 .
4-6 50,1 14750 347 189 152 49,6 85,1 1,2 27,6 27,8 5,7

93 4 0-2 77,6 5855 113 92 28 4,5 11,2 <0,5 5,8 7,5 2,0 ,054
2-4 77,3 5845 105 70 31 5.2 15,6 <0,5 8,8 3,6 2,1

lOs 0-2 68,5 8810 156 87 37 9.6 10,0 <0,5 9,5 11,1 2,8 .006

	

2-4 53,9 12270 345 135 48 14,1 11,0 <0,5 16,2 17,2 4,3 ,016

	

4-6 49,1 13550 371 155 46 13,7 13,0 0,7 17,1 18,0 4,7 ,330

	

6-8 44.3 15938 455 167 49 18,7 7,2 0,8 21,7 21,0 5,9 ,180

113 20 0-4 57 13970 341 159 121 46,1 98,2 <0,5 21,5 48,9 5,3 ,280

123 32 0-2 23,6 20130 464 253 202 142,0 94,2 0,5 28,7 181,0 6,3 ,690

	

2--4 27,3 14740- 395 246 157 44,0 74,5 0.6 20.9 291.0 5,0 .940

	

4-4 25,9 11120 330 173 123 94,1 63,4 <0,5 15,6 573,0 3,8 ,510
6-1 17 2998 203 72 42 32.8 24,3 <0,5 5,3 914,0 0,7 ,410
10.1 16 5411 240 120 7$ 51 9 49 3 <0.5 G 4 1190,0 1.8 ,840
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Figur 4.2. Nikkel og kobolt i topplaget (0-2cm) av sedimentene i fjorden
utenfor deponiet. øvre grenseverdi for miljoklasse 1 (Knutzen og Skei,
1990) er vist lengst til venstre.

400

300 Zn

Cr
200

al

1 0 0
 74Pb

0

KL2 KL1 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s 9s 1 Os 11s 12s

Figur 4.3. Sink, krom, kobber og bly i topplaget (0-2cm) av sedimentene i
fjorden utenfor deponiet. øvre grenseverdi for miljoklasse 1 og 2 (Knutzen
og Skei, 1990) er vist lengst ti! venstre.
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Figur 4.4. Kadmium og PCB i topplaget (0-2em) av sedimentene i fjorden
utenfor deponiet. Øvre grenseverdi for miljoklasse 1, 2 og 3 (Knutzen og
Skei, 1990) er vist lengst til venstre.

Diskusjon - PCB

Det gråhvite støvet som ble observert både midtfjords og på stasjon 6s er
sannsynligvis rester etter et tidligere utslip fra 2-,assproduksjonan
ses nær overflaten ved stasjon 6s på flere av flyfotografiene fra(1965-19,
Utslippet skal ha bestått av en kalkslurry og har trolig pågått i perioden fra
1965 og frem til slutten av'1970-årene, med en gradvis nedtrapping fra ca
1975 da bedriften begynte å finne alternative avsetningsmuligheter.

Infiholdet av PCB i prøver som inneholdt mye av dette utslippet, var
relativt lavt. Vertikalprofilen fra stasjon 12s viste eksempelvis et større
innhold av PCB både over og under dette laget. Det høye innholdet av PCB
under støvlaget viser at fjorden har vært påvirket av betydelige PCB-utslipp
også i tiden før støvutslippet kom igang i 1965. De fire øverste cm av
sedimentet må ha vært avsatt i perioden etter at støvutslippene avtck
begynnelsen av 1970-årene. Maksimums-konsentrasjonen i 2-4cm nivået
kan indikere reduserte tilførsler av PCB mot slutten av perioden 1975-91.
Det er ikke utenkelig at brannen ved JOTUN fabrikker i 1976 kan ha bidratt
til det høye nivået i 2-4cm skjiktet. PCB forbrenner først ved meget høy
temperatur og vil derfor kunne spres uendret etter en slik brann.

Vanndypet er av stor betydning ved vurdering av sedimentene. Partikler
som p.g.a. størrelse, form eller tetthet, har lav synkehastighet vil i større
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grad avsettes i de dypeste og minst eksponerte områdene. Det faktum at PCB
innholdet øker med økende vanndyp (fig. 4.4), synes å bekrefte at PCB er
knyttet til små partikler med lav synkehastighet.
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10-14
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Figur 4.5 Vertikalfordeling av sink, kobber og bly pd stasjon 12s i dyprenna
utenfor deponiet. Vanndyp 32m.
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Figur 4.6 Vertikalfordeling av PCB på stasjo7112s i dyprenna utenfor
deponiet. Vanndyp 32m.
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De lave konsentrasjonene i topplaget på stasjon lOs (fig. 4.7) kan ha
sammenheng med at vanndypet er så lite at bølgebevegelser virker direkte
på sedimentet. Bioturbasjon ned til 5cm dyp er vanlig i slike sedimenter.
Bølgeeksponering kombinert med bioturbasjon vil kunne gi utvasking av
PCB fra topplaget. Større eksponering mot sollys vil kunne stimulere
fotokjemisk nedbrytning av PCB-komponenter. Spesielt de letteste PCB
kongenerene vil være utsatt for slike prosesser. Fig. 4.5 viser den
prosentvise fordeling av PCB-kongenerer summert
for 6 grupper med økende molekylstørrelse. Figuren viser en liten
forskyvning mot lettere komponenter i dypere lag av kjernen. Årsaken til
de høye konsentrasjonene i 4-6cm og 6-8cm fraksjonene er ikke opplagt,
men flere forhold kan medvirke. Filtrerende organismer kan fange opp
partikler som svever forbi i vannmassene og avsette PCB i underkant av
bioturbasjonssonen. I tilknYtning til sinåbåthavnen, og avlopsledninger har
det vært mudret i området. Komplekse hendelsesforløp med kombinasjon
av menneskelig aktivitet og naturlige prosesser kan derfor ha medvirket til
å danne det observerte fordelingsmønsteret.



Figur 4.7. Vertikalfordeling av PCB på stasjon lOs i Vinndalbukta. Vanndyp
0,5 m.
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Figur. 4.8. Fordelingen av PCB-fraksjonene i de ulike dyp på stasjon lOs.
Lette fraksjoner lengst til venstre (gruppe 1, 2) , tyngre fraksjoner mot høyre
(gruppe 5, 6).  (figuren fortsetter neste side)
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Sedimentene på stasjon 9s hadde også et lavt innhold av PCB.
Dominerende strømretning er antatt innover langs fjordens østside. Det
reIativt lave PCB innholdet på 9s kan derfor skyldes beliggenheten
oppstrems i forhold til kildene såvel som et avsetningsmiljø som ikke
fremmer deponering av partikler med lay synkehastighet.

Sammenligning av PCB-analyser fra ulike laboratorier og referanser er ofte
vanskelig fordi noen (som her) bestemmer konsentrasjonen av alle
detekterbare PCB komponenter, mens andre gjør et utvalg av noen få
dominerende PCB-komponenter og oppgir summen av disse. For eksempel
vil summen av 10 utvalgte PCB komponenter tilsvare ca 45% av total PCB i
Aroklor 1254 standard (Skei og Klungsøy, 1990).

Tabell 4.2: PCB (ittg/g tørt sediment) i marine sedimenter i
Sandefjordsfjorden sammenlignet med verdier andre sjøområder. Verdiene
for Sørfjorden og Havneområdet antas sammenlignbare med total-
konsentrasjoner etter multiplikasjon med 2.

Lokalitet Konsentrasjons-
område

Antall PCB-Referanse
kom onenter

Skagerrak 0,0005-0,028 Sum av 3 Lohse, 1990
Norskerenna 0,014-0,028 Total Eder, 1976.
Sørfjorden 0,00016-0,032 Sum av 10 Skei og Klungsøyr, 1990
New York Bight 0,001-2,2 Total West and Hatcher, 1980
Ostersjøen 0,005-3,9 Total Oden and Ekstedt, 1976
Indre Oslofjord 0,010-0,702 Total Abdullah, Ringstad,

Kveseth,82
Bekkelagsbass. 0,170-0,3 Total Skei, 1977
Havneområdet 0,08-0,28 Sum av 10 Konieczny, 1991
Sandefjordsfj. 0,006-1,1 Total




Likevel synes det klart å fremgå av sammenligningen med andre områder i
tabellen over, at store deler av Sandefjordsfjorden er minst like sterkt
belastet med PCB som de mest forurensede deler av Indre Oslofjord.

De samme problemene tilsier forsiktighet ved sammenligning med
miljeklassekriterier. Nederlandske kvalitetskriterier for sedimenter i
Rotterdam havn setter en nedre grenseverdi på 0,5 gg/g for miljøklasse 4,
mens norske kriterier er vesentlig skjerpet og tillater bare 1/5 av derme
verdien. I forhold til kriteriene for Rotterdam havn var sedimentene
"sterkt forurenset" på stasjon 2s, 7s, 8s og 12s. En fullstendig sarnmenstilling
av observasjonene i 0-2cm skjiktet vurdert i forhold til både nederlandske
og norske retningslinjer er vist i tabell 4.3. Sammenstillingen bekrefter
inntrykket fra blåskjellundersøkelsene både i 1990 og 1991, om at
Sandefjordsfjorden er generelt betydelig påvirket av utslipp av PCB.
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Transektet'langs deponikanten kan imidlertid tyde på at aktivitet i
småbåthavnen, eller i dens umiddelbare nærhet. er en større kilde til PCB
enn deponiet. En visuell vurdering av kromatogrammene, utført av Kari
Martinsen, SI, viste at PCB-mønsteret i blåskjell og i sedimentene under
småbåthavnen inneholdt kun Aroklor 1254, mens PCB-innholdet i
sedimenter nær deponiet inneholdt Aroklor 1254 og 1242 samt noen
ukjente halogenerte forbindelser.

4.3.3 Observert fordeling av metaller

Jern (Fe), mangan ( Mn) og titan ( Ti).

Fordelingen av jern, mangan og titan i 0-2cm er vist i fig. 4.9. De laveste
konsentrasjonene ble obser.vert på 6s, 9s og 10s. De høyeste nivåene ble
observert i dyprenna (12s). 7s og 8s hadde et noe større innhold enn prøvene
utenfor steinsettingen (1s-5s). Fig. 4.9 viser at det er en tendens til avtagende
verdier fra 2s til sydenden av steinsettingen. Forskjellene er imidlertid små
og alle verdier er godt under øvre grense for miljøklasse 1, dvs 40 mg Fe/g
og 5 mg Ti/g. Verdier for mangan er ikke oppgitt i Knudsen og Skei, 1990.

Fe 50xTi D 1 00xMn

2 5

2 0

›— 1 5
cn

E 1 0

5
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1 s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s 9s 1 Os 1 1s 1 2s

Figur 4.9. Innhold av Fe, Mn og Ti i 0-2ent seksjonen i sedimenter i
Sandefjords-fjorden. Konsentrasjonene av mangan og titan ble ganget med
faktorer på henholdsvis 100 og 50 før plotting.



Med unntak av den høye PCB-verdien som ble observert på stasjon 2s, ga
konsentrasjonene av PCB, kobber, bly, kadmium, sink og nikkel i
sedimentene et markert signal om en dominerende forurensingskilde i
nærheten av stasjon 7s og 8s. Lave bakgrunnsnivåer på stasjon 9s bekrefter
antagelsen om at dominerende strømretning er nordover langs østsiden av
fjorden. Den samme kilden kan dermed også tenkes å være kilden til de
svakt forhøyete verdier av bly, kobber, kadmium og sink i blåskjellene
utplassert i burene nær overflaten på sydenden av steinsettingen.

Stasjon 7s og 8s ligger midt i et område med brygger og ankerplasser for
småbåter. I en nylig avsluttet undersøkelse av miljøgifter i blåskjell, ble det
funnet forhøyete nivåer av PCB og bly i nærheten av en småbåthavn
Hvalerområdet (Berge, 1991).

4.4 Konklusjoner

Sedimentene utenfor deponiområdet på VERA kan karakteriseres som
svakt til moderat forurenset mht tungmetaller og markert til sterkt
forurenset mht PCB.

Konsentrasjonene var imidlertid markert lavere utenfor steinsettingen
5s) og i Vilmdalsbukta (10s og 6s), enn i sedimentene ved småbåthavnen
(stasjon 7s og 8s) og i dyprenna midtfjords (12s).

Det kan derfor konkluderes at eventuell utlekking fra deponiområdene på
VERA ikke gir påviselig påvirkning av tungmetaller eller PCB i
sedimentene i fjorden utenfor. Aktivitet i småbåthavnen og dens nærmiljø
synes å være en større kilde til PCB og tungmetaller enn deponiet. Dersom
det foregår en viss lutlekking fra orm Ade 1 gjennom steinsettingen, eller fra
område 2 via gamle rertraseer, er det sannsynlig at forurensingen spres
relativt hurtig i vannmassene og maskeres av andre utslipp til resipienten,



5. FORELØPIG RAPPORT FOR UTSE 1 LING AV BLÅSKJELL

5.1 Innledning

Blåskjell er i en rekke arbeider vist å være en god indikator på innholdet av
PCB så vel som av tungmetaller i vannmassene på voksestedet, og er
følgelig en av de mest vanlig benyttede indikatororganismer for slike
forurensingskomponenter. Ved undersøkelsene i 1990 var det lite å finne
av naturlige blåskjellpopulasjoner på steinsettingen utenfor deponiområde
1. Det ble derfor besluttet å plassere blåskjell i bur festet på selve
steinsettingen. Dersom fjorden ble tilført PCB og tungmetaller ved
utlekking gjennom steinsettingen burde dette kunne registreres som en
økning av innholdet av slike forbindelser i blåskjellene i kassene.

5.2 Transplantasjon og provetaking

13.05.91 ble ca 1000 individer av blåskjell innsamlet på 0-1m dyp på
vestsiden av fjorden utenfor Tranga. Skall-lengden vari( rte fra 4cm til 8cm,
de fleste av skjellene varierte mellom 5cm og 7cm. 60 individer ble plukket
ut til analyse (nullprøve), resten ble fordelt på seks bur og plassert langs
steinsettingen som vist på kartet. Burene var flettet av rustfritt stål,
maskevidde ca Icm. De ble fDrankret med nylonline direkte på store stein i
steinsettingen på dyp mellom lavvannsmerket og ikke mer lm under dette.

04.06.91 og 17.09.91 ble det tatt ut 30 individer fra hvert av burene. Skjell fra
to og to bur ble blandet sammen til en prøve. Prøvenr. 10&11 er dermed en
blandprøve for nordre del av steinsettingen. Prøvenr. 12&13 og 14&15 er
tilsvarende blandprøve for henholdsvis midtre og søndre del av
s teinse ttingen.

I tillegg til disse prøvene ble det den 04.06.91 tatt en prøve av blåskjell som
vokste på en av betongpelene under bryggen nord for steinsettingen (BP).

Dersom blåskjellene overlever vinteren skal det tas ut en siste prøve før
gytingen våren 1992. Endelig rapportering av denne del av undersøkelsen er
derfor utsatt til mai-92.

5.3 Analyser

Alle prøvene er analysert rnht til PCB og samme gruppe metaller som ved
undersøkelsene i 1990. PCB analysene er utført ved SI og metallanalysene
ved JORDFORSK avd. Landbrukets Analysesenter. Metodene er i hovedsak
identiske med de metoder som ble benyttet i 1990.
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5.4 Resultater

5.4.1 PCB

Sammenlignet med 1990-prøvene var innholdet av PCB i nul1prøven og på
bryggepelen noe høyere enn innholdet i tilsvarende prøver innsarnlet i
1990.

Tabell 5.1 Sammenligning av PCB-innholdet (jig/g friskvekt) i
frittvoksende blåskjell innsamlet på bryggepel ved nordre del av
steinsettingen og i Trangaområdet i 1990 og 1991.

1990 1991
Ytre fjord, vestside, "st.4" 0,029
Yfire fjord, østside, "Null" 0,055
Br g e el 0,048 0,077

Resultatene fra 1991 er vist i tabell 5.1, figur 5.1 og figur 5.3. Målt i forhold
til tørrstoff (fig. 5.1), avtok PCB innholdet svakt den første måneden etter
transplantasjonen. I perioden 4. juni til 17. september var innholdet
tilnærmet uforandret. Også målt i forhold til fettinnholdet (fig. 5.3) avtok
PCB innholdet den første måneden, men økte deretter på alle tre stasjonene.
Både 4.juni og 17. september ble det målt økende innhold av PCB fra nord
mot syd på steinsettingen .

Fettinnholdet (fig. 5.2) viser en økning fra 13. mai til 4. juni, mens en klar
avmagring ble observert fra 4. juni til 17. september.

PCB i blåskjell
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0,4
(.1)
I; 0,3

0,2

0,1

0

13/5 4/6 4 /6 4 /6 4 /6 17/9 17/9 17/9

NULL BP 10&11 12&13 14 &15 10&11 12&13 14&15

Figur 5.1 Innhold av PCB i blåskjell innsamlet 13. mai, sammenlignet med
innhold i frittvoksende blåskjell nær deponikanten 4.juni (BP), og i
innburede blriskjell 4  juni  og 17. september.
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Fett i blåskjell
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Figur 5.2. Fettinnholdet i blåskjellprovene som inngår i fig. 5.1
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Figur  5.3 PCB  innhold beregnet i forhold til fettinnhold.

5.4.2 Metaller

Innholdet av metaller i blåskjellprøvene er vist i tabell 5.1 og fig. 5.4-5.7.
Kobolt ble analysert, men var under deteksjonsgrensen på 0,3 p,g/gTS i alle
prøver. Konsentrasjonen av kadmium (Cd), rnolybden (Mo) og vanadium
(V) (fig. 5.7) var mindre enn deteksjonsgrensen på 0,3p,g/gTS i en del av
materialet Med unntak av vanadium (fig. 5.7), samt nikkel i kas:.ene 10&11
(fig. 5.6) hadde nullbroven et høyere innhold av metaller enn prøvene fra
kassene og bryggepelen i juni.



Den 13. juni var molybden og kadmium under deteksjonsgrensen i alle
prøvene (fig. 5.7). Med unntak av vanadium, molybden og nikkel (fig. 5.6 og
5,7), hadde blåskjellene i kassene syd på steinsettingen (14&15) et høyere
innhold av metaller enn kassene på midtre (12&13) og nordre (10&11) del.

Den 17. september hadde innholdet av barium og vanadium avtatt i alle
kassene (fig. 5.7). Kadmium hadde derimot økt i alle kassene og var tilstede
i relativt høy konsentrasjon i 14&15. Molybden var påviselig i 14&15.
Nikkelinnholdet (fig. 5.6) hadde avtatt i 10&11, men økt i 14&15.
Aluminium, titan, jern og mangan (fig. 5.4 og 5.5) hadde avtatt i alle
kassene. Endringene av sink, bly, krom og kobber var relativt små i 10&11
og 12&13, men disse metallene viste en klar økning i 14&15. Både sink, bly,
krom, kobber, kadmium og,nikkel hadde maksimumskonsentrasjoner i
kassene 14&15 den 17. sePtember.-.Ingen av konsentrasjonene overskred
imidlertid øvre grense for klasse 1 C'høyt bakgrunnsverdi") angitt av
Knutzen og Skei, 1990.

Tabell 5.2 Analyser av blåskjell.
Dato Prøvetaking 13. mai 4.jun 4.jun 4.jun 4.jun 17.sep 17.sep 17.sep
Kode




NULL BP 10&11 12&13 14&15 10&11 12&13 14&15
Par. Enhet







TS % våtvekt 17,07 19,7 19,9 18,9 18,4 17,13 16,99 15,59
FETT % våtvekt 1,72 2,18 2,25 2,16 2,18 1,56 1,52 0,92
PCB p.g/g våtvekt 0,055 0,077 0,050 0,057 0,058 0,047 0,048 0,050
PCB p.g/g torrvekt 0,322 0,391 0,252 0,301 0,316 0,274 0,283 0,321
PCB j_tg/g fett 3,198 3,532 2,222 2,639 2,661 3,013 3,158 5,435

Al i.g/gTS 82 19 36 32 44 6,8 7,4 18
Fe




133 48 70,2 61,4 111 46,6 36,1 107
Ti ., 5,1 1,2 1,9 2,0 2,8 1,0 0,9 1,1
Mn " 5,96 2,53 3,73 3,65 4,69 3,25 1,81 2,96

Zn ,, 79,2 42,2 41,1 36,4 72,9 31,4 38,9 108
Cu " 2,44 1,15 1,36 1,30 1,46 1,70 1,65 3,56
Pb




2,80 1,50 2,29 1,60 2,50 1,70 1,80 4,50
Cd




0,32 <,3 <,2 <,3 <,3 0,36 0,37 1,10
N i „ 0,8 0,5 2,6 0,5 0,5 1,1 0,7 3,2
Cr „ 1,0 0,7 0,6 0,6 0,8 0,9 0,4 3,0
Co „ <,3 <,3 <,3 <,3 <,3 <,3 <,3 <,3
V ., 0,5 0,4 0,7 0,6 0,9 <,3 <,3 <,3
Mo „ 0,4 <,3 <,3 <,3 <,3 <,3 <,3 0,7
B a /I 1,1 0,5 0,9 0,8 0,9 0,5 0,5 0,8



5.5 Diskusjon

5.5.1 PCB

økningen i fettinnholdet første del av perioden indikerer at de
innesperrede blåskjellene ikke har problemer med næringstilgangen.
Hvorvidt avmagringen senere på sommeren skyldes tiltakende begroing av
burene eller naturlige variasjoner i næringstilgangen er vanskelig å
vurdere.

Det faktum at PCB innholdet avtar til tross for at fettinnholdet øker den
første perioden etter transplantasjonen er en klar indikasjon på at det ikke
har vært noen betydelig utlekking av tilgjengelig PCB i denne perioden.- _

De meget små endringene senere på sommeren er dominert av endringene
i fettinnholdet.

Den svake, men konsistente nord-syd gradienten, er interessent og stemmer
godt med observasjonene fra 1990 da det ble funnet høyere konsentrasjoner
i Vinndalsbukta enn på bryggepelen. Sedimentdataene pekte i retning av
småbåthavnen som en betydelig kilde for PCB nær sydenden av
steinsettingen. SIss vurdering av PCB kromatogrammene konkluderte med
at både blåskjellprøvene og sedimentprøver tatt nær småbåthavnen lignet
svært på industristandarden Aroklor 1254.

5.5.2 Metaller

Aluminium, titan, jern og mangan er i vafflig sjevann sterkt bundet til
uorganiske partikler. Blåskjellene som ble innsamlet på blatbunn i
Vinndalsbukta (st.7/-90) og innerst i fjorden (st.1/-90) i 1990 var
karakterisert ved et høyere innhoLl av disse elementene enn skjell samlet
ved steinsettIngen (st.5/-90, 61-90). Nuilprøven ble innsamlet nær
overflaten i et område med blanding av fjell og grovkornet sandbunn. Det
utilsiktede høye nivået av Al, Ti, Fe og Mn i nullprøven kan skyldes opptak
av resuspendert sedimentmateriale. Redusert innhold etter transplantasjon
som ble observert i alle kassene, er et resultat av at blåskjellene "går seg
rene" for uorganiske partikler. Dette bekrefter samtidig at det ikke foregår
noen vesentlig utvasking av uorganiske partikler fra deponiet.

Selv om konsentrasjonene ikke overskred øvre grense for miljeklasse 1 for
noen av metallene var økningen av sink, bly, krom, kobber og kadmium i
blåskjellene på søndre del av steinsettingen en kL.Ir indikasjon på en viss
tilfersel av clisse metallene i dette området. økningen av nikkelinnholdet
var tilsvarende stor, men andre enkeltobservasjoner av høye nikkelverdier
(prøve 10&11 i juni), vanskeliggjør noen entydig vurdering. Det er derfor
sannsynlig at tilfeldige variasjoner er årsak til det forhøyete innholdet av Ni

enkelte prøver.
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Det faktum at øket metallinnhold bare ble observert på sydenden av
steinsettingen synes kan skyldes påvirkning fra utlekking fra område 2.
Imidlertid kan det ha vært av betydning at kassene i dette området lå ca 50
cm nærmere overflaten, er ikke sannsynlig at Sandefjordsfjorden har sterke
lagdelinger i dette dybdeintervallet. Dersom nord-syd gradienten skyldes
dybdeforskjellen, må derfor forklaringen være at avrenningen fra deponiet
er sterkest nær overflaten. Den kommunale kloakkledning som renner ut
like ved kan også være årsak til de forhøyede metallverdiene.

Laboratorieforsøk utført ved JORDFORSK (JORDFORSK- Rapport 71.0706-
002) på de deponerte avfallsmassene, viste samsvar mellom mobiliserbarhet
ved påvirkning av saltvann/syre og totalinnhold av kobber, bly og sink.
Krom var lite mobiliserba.rt, mens kadmium og kobolt var lett å mobilisere.
Bortsett fra lay mobilitet for krom og høy mobilitet for kobolt, synes
økningen av bly, kadmium, kobber, sink og krom i blåskjellene syd på
steinsettingen å være i rimelig god overenstemmelse med det en ville
forvente dersom vann fra deponiet tilføres nær sydenden av deponiet.
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