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1 INNLEDNING

Rapport nr. . 2004-1375 rev. 01

1.1 Bakgrunn
Arbeidet med de fylkesvise tiltaksplanene er igangsatt ut fra et økende behov for oversikt over
eksisterende informasjon om miljogiftinnholdet, samt forhold som påvirker tilstanden i fjordene.

Første fase i arbeidet i Sandefjordsfjorden omfattet innsamling av all eksisterende informasjon og
sammenstille miljøtilstanden i ulike delområder. Inndeling av disse delområdene er basert på historiske
og potensielt aktive kilder, bunntopografi og forventet utbredelse/spredning av eventuelle miljøgifter.
Vurderingen av disse områdene var i forhold til miljogiftinnhold, spredningsrisiko og eventuelle behov
for ytterligere studier eller tiltak.

Resultatet av fase 1 viste at delområdene Hesteskoen, Framnes og småbåthavna/Stub var høyrisiko- og
mediumrisiko-områder. Dette har lagt grunnlaget for denne oppfølgende undersøkelsen, som er
begrenset til de tre nevnte tre områdene i indre del av Sandefjordsfjorden.

1.2 Målsetning
Det Norske Veritas fikk i oppdrag av Fylkesmannen i Vestfold om "oppfølgende undersøkelser av
sedimenter i Sandefjordsfjorden" med søkelys på Hesteskoen, Framnes og småbåthavna ved Stub.
Målet for undersøkelsen har vært å:

• Få ytterligere oversikt over forurensingstilstanden i de tre delområdene. Dette gjelder spesielt det
øverste sjiktet (0-10 cm), og tildels fordelingen av miljøgifter nedover i sedimentprofilen.

• Få økt forståelse av sedimentasjonssituasjonen i området ved småbåthavna/Stub og Framnes.
• Få oversikt over gamle mudringsaktiviteter og eventuelle forskyvninger av masser i sjøen.

1.3 Undersøkelsesområdet
Sandefjordsfjorden er en ca. 10 km lang og forholdsvis smal terskelfjord (Figur 1-1). Ytterst i fjorden
er vanndypet ca. 80 m og avtar gradvis opp mot terskelen som ligger i Tranga (ca. 30 m). Sandefjord
by omkranser havnen innerst i fjorden.

Gjengivelse i utdrag som kan virke misvisende er ikke tillatt.
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Figur 1-1 Kart over Sandefjordsfjorden med et utsnitt av prøvetakingsområdet.

1.4 Mudringsaktiviteter og grunnforsyvninger
Det har vært vanskelig å få noen klar oversikt over mudringsaktivitet og eventuelle
grunnforskyvninger i området.

• På 40- og 50-tallet foregikk det noe mindre mudringsarbeid, først og fremst for å bane vei for
tyngre båttrafikk som skulle inn til kaianleggene.

• 11974 ble det gjennomført et større mudringsarbeid syd av Color line kaia og ut mot dyprenna.
Dette området ble remudret på midten av 80-tallet.

• På begynnelsen av 1980-tallet og rundt 1990 ble det gjennomført mudring og utplaning av området
rundt og under gamle dokka ved Framnes.

1.5 Tidligere undersøkelser
Det har vært gjennomført flere undersøkelser av sedimentet i Sandefjordsfjorden. Mudringsmasser fra
indre havnebasseng og Hesteskoen ble analysert for miljøgifter på midten av 70-tallet (Skagestad,
1975) og to ganger på begynnelsen av 90-tallet (Gulliksen, 1991; Løkken, 1993). 11994 ble ulike
lokaliteter i f.jorden undersøkt for miljøgifter (Konieczny og Juliussen, 1994). Oppfølging av dette
arbeidet ble gjennomført i 1997 (Bakke, 1998). 1 1998 ble det gjennomført en bredere undersøkelse av
Sandefjordsfjorden i regi av NIVA (Nygaard et al., 1998; Knutsen og Hylland, 1998; Schaanning et
al., 1998 og Jensen, 1998).

I den senere tid er det gjennomført undersøkelser i Hesteskoen i forbindelse med mindre mudringer
(Konieczny et al., 2002) og i Kamfjordkilen i forbindelse tiltaksarbeidet (NIVA, 2002). I tillegg ble det

Gjengivelse i utdrag som kan virke misvisende er ikke tillatt.
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2 UNDERSØKELSESPROGRAM
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i 2001 gjennomført en utdypende gjennomgang av forurensingstilstanden og kartlegging av kilder
(Bakke et al., 2001).

2.1 Innledning
Undersøkelsen omfatter sedimentanalyser fra tre delområder: Hesteskoen, Småbåthavna ved Stub og
området rundt Framnes. Det er også tatt sedimentprøver for blydatering (210p•b) En beskrivelse av
metoden er vedlagt i Appendiks 11. Metoden er egnet til å gi et klarere bilde av sedimentasjonshastighet
og vertikalprofil av sedimentet.

Framnes:

Innenfor området til tidligere Framnes Mekaniske Verksted har det vært aktiviteter som har bidratt til
forurensing av omgivelsene. Tidligere undersøkelser fra området viser at sedimentene er sterkt til
meget sterkt forurenset av de organiske miljøgiftene PCB, TBT, PAH  og DDT. I tillegg er det påvist
konsentrasjon tilsvarende tilstandsklasse V — "meget sterkt forurenset" (SFT, 97:03) for kvikksølv
(Bakke, et al. 2001). En samlet vurdering fra fase 1 av de fylkesvise tiltaksplanene (Miljobistand 2003)
karakteriserer Framnesområdet som et potensielt høyrisikoområde, og anbefaler supplerende
prøvetaking for å kunne vurdere spredningsrisiko.

Programmet for Framnes har bestått av 6 stasjoner, hvorav tre stasjoner dekker tidligere
prøvetakingspunkter fra 1994 og 1997 (SF-10, -11 og -12 i Figur 2-1). Stasjonene dekker området
utenfor og sørvest for tørrdokken, dyprenna i sørenden av kaiene og ved slippen. I tillegg er det lagt tre
stasjoner (stasjon SF-7, -8 og -9) langs et transekt i nordlig retning på østsiden av den tidligere
tørrdokken. Dette området er ikke undersøkt tidligere. Programmet inkluderer analyser også fra dypere
sedimentlag.

Hesteskoen:
Hesteskoen benyttes i dag som småbåthavn. Området er til dels et lukket basseng, noe som gir en
begrenset vannsirkulasjon. Bøkanalen er et overløp tilknyttet avløpssystemet i Sandefjord, og har sitt
utløp sentralt i Hesteskoen. Dette kan til tider medføre betydelige tilførsler til området. Sedimentet i
området betegnes generelt som svært forurenset. I tillegg til tilførsler av næringsstoffer og miljøgifter
fra avløpssystemet, kommer spill fra fritidsbåter samt tilførsler fra havnebassenget utenfor. Også
Hesteskoen er karakterisert som et potensielt høyrisikoområde, og prøvetakingsprogrammet består av
tre stasjoner; et tidligere prøvetakingspunkt fra 1997 (SF-1 i Figur 2-1) samt to nye punkter inne i
Hesteskoen. Programmet inkluderer analyser også fra dypere sedimentlag.

Småbåthavna på Stub:

Tidligere virksomhet rundt småbåthavna på Stub har ført til avsondring og spill fra bunnstoff som
inneholdt bly og senere TBT. DDT har forekommet i tillegg til ulike petroleumsprodukter, løsemidler
og tungmetaller. Fritidsbåtsaktiviteter fører til gjentatt oppvirvling av sedimenter i sommerhalvåret.
Det forventes også sedimentering av finsediment fra andre deler av havnen grunnet fergetrafikken
(Miljøbistand, 2003).
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Tidligere miljoundersøkelser har vist at sedimentet er sterkt til meget sterkt forurenset av TBT og
DDT. PAH og PCB samt metallene bly, kadmium, kobber, kvikksølv og sink har nivåer tilsvarende
tilstandsklasse III -"markert forurenset" (Bakke, 1998). Prøvegrunnlaget fra området er imidlertid
svært begrenset, og det er ikke analysert på prøver tatt i selve småbåthavnen. Programmet for
småbåthavnen/Stub består av tre stasjoner, hvorav to er plassert inne i havnen. Programmet inkluderer
analyser også fra dypere sedimentlag.

2.2  Stasjonsplassering

Totalt 12 stasjoner ble fordelt på de tre delområdene. Stasjonsnettet (antall stasjoner og beliggenhet) er
basert på tidligere undersøkelser, potensielle kilder til forurensing og inspill fra FM i Vestfold. Figur
2-1 viser stasjonskart og Tabell 2-1 gir en oversikt over posisjoner og dyp.
Tabell 2-1  Stas'oner med d o osis.oner (WGS84, GM), Sande Ords orden 2004.

Gjengivelse i utdrag som kan virke misvisende er ikke tillatt.
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Figur 2-1 Kart over undersøkelsesområdet med stasjonsplasseringer, Sandefjordsfjorden 2004.

2.3  Feltarbeid
Feltarbeid ble utført av personell fra DNV i perioden 3 - 4. november 2004. Sedimenter ble samlet inn
med båten Kos som var innleid fra Havnevesenet i Sandefjord. Posisjoneringen ble gjort med
håndholdt GPS (WGS84, GM).

Sedimentene ble hentet opp med Abdhullah kjerneprøvetaker (diameter 59 med mer, rørlengde ca. 70
og 150 cm). Alle prøvene ble overført til diffusjonssikre "rilsanposer", og fryst ned for transport til
analyselaboratoriet. Kjemene ble visuelt beskrevet (Tabell 3-1). Det ble tatt blandprøver fra 4-5
replikater fra hver stasjon. Prøver fra øvre sedimentlaget (0-2, 2-5 og 5-10 cm) ble innhentet fra alle
stasjonene. For å undersøke mektigheten av forurensingen (hvor dypt forurensingen går), ble det tatt
dypkjerner fra en stasjon i hvert delområde. Tre stasjoner for blydatering ble fordelt i
undersøkelseområdet. En fullstendig beskrivelse av prøvetakingen er gitt i Appendiks 1.
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2.4 Analyser

2.4.1 Kjemiske analyser

Sedimentprøvene ble analysert for tungmetaller (Cd, Cu, Pb og Hg), TBT, PAH, PCB, THC og DDT.
Støtteparametere var kornfordeling og andel tørrstoff (TS). Analysemetoder er beskrevet i Appendiks
2.

2.4.2  Tilstandsklasser
Statens forurensningstilsyn har utviklet et system for klassifisering av miljøkvalitet for fjorder og
kystfarvann (SFT, 97:03). Systemet er ment som et hjelpemiddel for vurderinger av ulike målbare
miljøparametere. På bakgrunn av målte verdier kan en resipient deles inn i fem tilstandsklasser som
vist i Tabell 2-2.

Tabell 2-2  SFTs tilstandsklasser or metaller o or aniske miro i ter.

Parametre

Gjengivelse i utdrag som kan virke misvisende er ikke tillatt.

Klasser Klasse I e I Klasse III Klasse IV
Tilstand Lite  , Moderat-  . Marked Sterk

forurenset forarenset  , forurenset forurenset

Alle konsentrasjonsverdier for miljøgifter i sediment er oppgitt i henhold til SFT's retningslinjer som
tørrvekt. Tabell 2-3gir en oversikt over inndeling i tilstandsklasser for miljøgifter som er analysert i
forbindelse med undersøkelsen av Sandefjordsfjorden.

Tabell 2-3 Klassi iserin av tilstand or metaller o or aniske mil.ø i ter i sediment (SFT, 97:03).
Tilstandsklasser

Ubetydelig  —
lite

fo ru renset

Rapport nr. . 2004-1375 rev. 01

rtt '  t

IV
Markert Sterkt

forurenset forurenset

Ved klassifisering av miljøkvalitet ut fra innhold av PCB i sediment skal denne i henhold til SFTs
retningslinjer basere seg på totalt innhold PCB og ikke PCB7. I SFT 97:03 er PCB7 benyttet for å angi
grenseverdier for tilstandsklasser uten at grenseverdiene er nødvendig oppjustert i henhold til at man
tidligere benyttet total PCB (SFT 2000b). I følge SFT (2000) skal en benytte de grenseverdiene som
ble presentert i veiledning 93:02 hvor grunnlaget er den samlede PCB konsentrasjon av alle
kongenerene. Denne verdien kan tentativt beregnes på grunnlag av PCB7 ved å benytte
omregningsfaktorer. For beregning av total PCB har det vært vanlig å bruke omregningsfaktor 2 for
resultatene av PCB7. Dette stemmer bra for noen kommersielle PCBer, mens for andre kan dette være
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en betydelig underestimering. SFT har oppgitt at bruk av faktor 2 mot deres tilstandsklasser er en
minsteverdi, og bruk av den reelle korreksjonsfaktoren når man kjenner den kommersielle PCB-
blandingen i kilden kan være riktigere (SFT 2000b). Undersøkelser utført av NIVA i
Sandefjordsfjorden i 1994 og 1997 presenterer resultater som total PCB, og er definert som 2 x PCB7
(Bakke, 1998). Den samme faktor er brukt i denne rapporten.

Ved klassifisering av miljøkvalitet ut i fra innholdet av PAH har vi valgt å ta utgangspunkt i PAH
(EPA16) og B(a)P. Miljøkvaliteten med hensyn på gruppen med potensielt kreftfremkallende PAH,
KPAH, blir dermed diskutert ut fra nivået av den sterkt kreftfremkallende forbindelsen benzo(a)pyren.

For å kunne sammenligne analyseresultatene for TBT med SFTs klassifiseringssystem er verdien for
TBT regnet om fra iLtg Sn/kg ts til TBT u.g/kg ts etter formelen:
TBT t_tg/kg ts = TBT jtg Sn/kg ts *2,44.

2.5 Blydatering
For å beregne sedimentasjonshastighet og alder på sedimentet er det utført blydatering (210Pb) på en
sedimentkjeme fra hver av de tre delområdene. Metoden er også egnet til å bestemme grad av
oppblanding/forstyrrelse i øvre del av sedimentprofilen. Metoden er nærmere beskrevet i Appendiks B.

Side 7
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3 RESULTATER
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3.1 Generelt
De fleste miljøgifter har høyere affinitet for små partikler enn for store (Ackerman m.fl. 1983). Dette
påvirker både miljøgiftenes spredning og innholdet av miljogifter i sedimentene.

Ingen av de målte verdiene er korrigert med hensyn på andel finstoff Viktigheten av
komsammensetningen er likevel vurdert, og det er i så liten grad som mulig blitt sammenliknet
stasj oner med store forskjeller i komsammensetningen.

Kjemeprøvene er beskrevet i Tabell 3-1. Fordeling av sjiktene fra hver stasjon er vist i Tabell 3-2.

Tabell
stas"on
Stasjon

SF-1

SF-2

SF-3

SF-4

SF-5

SF-6

SF-7

SF-8

SF-9

SF-10

SF- I 1

SF-12

3-1 Beskrivelse av kjerneprover fra Sandefjordsfjorden 2004. Kun en sedimentkjerne fra hver
er beskrevet.

Kommentar
28cm, 0-2 cm: gråbrunt mudder m/lysgrå striper, 6—> cm: grålig mudder, mørkere nedover

93cm, 0-2cm: sort mudder, 2-14cm: grålig mudder

34 cm, 0-8 cm: gråbrunt mudder med skjellfragmenter, cm: gråleire

78 cm, 0-0,5 cm: brun fluffy topp, 0.5-9 cm: gråbrun leire, 9—> cm: gråleire

29 cm, 0-1 cm: brun fluffy topp, 1-3 cm: brunt komet mudder, 3-15 cm: gråbrunt mudder, 15—> cm: gråleire

50 cm, 0-1 brun fluffy topp, 1-3 cm: brunt mudder, 3-13 cm: gråbrunt mudder, 13-40 cm: gråbrun leire, 40—> cm: gråleire

35 cm, 0-1 brun fluffy topp, 1-6 cm: gråbrunt mudder, 6—> cm: grå sort leire. .11-2S luktfra 5-30 cm

21 cm, 0-3 cm brunt mudder, 3-7 cm brun sort leire, 7—> cm: grå sort leire. Oljelukt fi.a 2-20 cm.

79 cm, 0-3 cm: brunt mudder, 3-42 cm: sort mudder, 42—> cm:gråleire. Olieluktfra 20-40 cm

43 cm, 0-1 cm: brunt mudder, 1-12 cm: gråbrunt mudder, 12-25 cm: grå sort mudder, 25---> cm: gråleire. Oljelukt fra 5-20 cm

60 cm, 0-5 cm: brunt mudder, 5-13 cm: brun sort mudder, 13—> cm: grå sort mudderleire. Oljelula fra 10-40 cm

38 cm, 0-1 cm brun fluffy, 1-8 cm: brun sort mudder med skjellfragmenter, 8-15 cm: sort mudder, 15—> cm: gråleire. Oljelukt fra 2-20 cm

Gjengivelse i utdrag som kan virke misvisende er ikke tillatt.
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3.2 Delområder

Metaller

Gjengivelse i utdrag som kan virke misvisende er ikke tillatt.
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3.2.1 Hesteskoen

Figur 3-1 viser prøvetakingsstasjonene i Hesteskoen. På stasjon SF-2 ble det brukt lange rør for å se på
dypsjiktene. Stasjon SF-3 er en tidligere definert stasjon (Bakke, 1998).

Figur 3-1 Stasjonsplassering i Hesteskoen.

Komstørrelsesfordeling og tørrstoffinnhold er presentert i Tabell 3-3. Finstoffinnholdet (<0,063 mm)
ligger i underkant av 50% i toppsjiktet på alle stasj onene i Hesteskoen. Det er generelt økende innhold
av finstoff nedover i sedimentprofilen.

Hesteskoen er påvirket av bl.a. Bøkanalen, som er et overløp tilknyttet avløpssystemet i Sandefjord
samt småbåttrafikk i forbindelse med småbåthavnen. Området uenfor Hesteskoen er sannsynligvis
påvirket av propellstrømmen fra Color Lines fergeanløp. Fravær av et typisk topplag5 styrker denne
antakelsen. Disse ytre faktorene vil alle kunne bidra til at finkomig sediment forflyttes eller fraktes ut
av området, noe som resulterer i mindre andel finstoff i det øverste sedimentlaget enn tilfellet ellers
ville ha vært.

Tabell 3-3 Kornstørrelses ordelin o torrsto innhold i k.erne rovene .a Hesteskoen.

Sedimentene ble analysert for metallene kadmium (Cd), kobber (Cu), bly (Pb) og kvikksølv (Hg). En
oversikt over resultatene er gitt i Figur 3-2(A-D). Analyserapporten fra laboratoriet er lagt ved i
Appendiks 2. Resultatene er klassifisert i henhold til SFTs tilstandsklasser for miljøtilstand (SFT,
97:03). Generelt er nivåene på metallene innenfor tilstandsklasse II og III. Med unntak av kobber er

* I akkumulasjonsområder med blotbunn er som regel sedimentet dekket av et noe lysere og "fluffy overflatelaget"; dvs. topplag.
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nivåene generelt høyere inne i havna enn på utsiden.På stasjon SF-2, hvor det er anlysert på dypere
sjikt, øker nivåene av metaller ned til 10 cm, for deretter å avta igjen. Under 10 cm sedimentdyp er det
kun kvikksølv som forekommer i tilstandsklasse III, under 20 cm ligger alle metallene innenfor klasse

SF-1

Gjengivelse i utdrag som kan virke misvisende er ikke tillatt.

Kadmium

Rapport nr . 2004-1375 rev. 01

SF-2 SF-3

Figur 3-2 A og B: Fordeling av kadmium og kobber i sedimentprofiler i Hesteskoen.
Sandefjordsfjorden 2004. Bakgrunnsfargen angir tilstandsklasse. Konsentrasjoner under
deteksjonsgrensen er ikke vist i figuren.
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SF-2 SF-3

SF-3

KI.IV

o 1011

Kvikksølv (Hg)

Figur 3-2 Fordeling av bly og kvikksolv i sedimentprofiler i Hesteskoen. Sandefjordsfjorden 2004.
Bakgrunnsfargen angir tilstandsklasse. Konsentrasjoner under deteksjonsgrensen er ikke vist ijiguren.
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TBT

Innholdet av TBT i de ulike sjiktene ligger generelt langt over grensen for SFTs tilstandsklasse V
(meget sterkt forurenset), se Figur 3-3. Stasjon SF-2 viser økende innhold av TBT ned til 10 cm dyp,
mens under 20 cm tilsvarer verdien tilstandsklasse II. På SF-3 utenfor Hesteskoen er økningen med
dypet mer markert. Det ble ikke analysert på prøver dypere enn 10 cm, og det er uvisst om det høye
nivået fortsetter nedover. Innholdet av de øvrige analyserte tinnorganiske forbindelsene DBT og MDT
er oppgitt i Appendiks 3.

2000

1500

a. 1000

500 -

0

0-2 2-5 5-10 0-2 2-5 5-10 10-20 20-30 30-40 0-2 2-5 5-10

SF-1

TBT
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13 KI.111
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Figur 3-3 Fordeling av TBT (lig/kg) i sedimentprofiler i Hesteskoen, Sandefjordsflorden 2004.
Bakgrunnsfargen angir tilstandsklasse. For å kunne sammenligne analyseresultatene med SFTs
klassifiseringssystem er verdien for TBT regnet om fra ,ug Sn/kg ts til TBT 1..sg/kg ts etter formelen: TBT
lig/kg ts = TBT Sn/kg ts * 2,44.

Organiske miljogifter

Innholdet av PCB, PAH og B(a)P er presentert i Figur 3-4 til Figur 3-6. Nivåene av PAH og B(a)P
ligger innen tilstandsklasse II og III i det øverste sedimentlaget (0-2 cm). Innholdet i overflatelaget er
lavest på SF-3 hvor det også er en tydelig økning nedover i sedimentet. Som for metallene er det uvisst
om økningen fortsetter nedenfor 10 cm sedimentdyp. Andelen av B(a)P i PAH varierer fra 6,5 til
10,5 %, noe som indikerer overvekt av tyngre PAH-forbindelser fremfor flyktige oljerelaterte
forbindelser.

De høyeste konsentrasjonene av PCB er funnet i sjiktet 5 — 20 cm. Nivået er høyest utenfor
Hesteskoen, på SF-3, og det er uvisst om økningen fortsetter nedover i sedimentet på denne stasjonen.
Vertikalprofilen inne i Hesteskoen tyder på at PCB-nivået er lavt under 20 cm sedimentdyp. PCB i
overflatelaget varierer fra tilstandsklasse II til IV.

Gjengivelse i utdrag som kan virke m svisende er ikke tillatt.
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Figur 3-4 Fordeling av ZPAH i sedimentet på stasjonene i Hesteskoen, Sandefjordsfjorden 2004.
Bakgrunnsfargen angir tilstandsklasse.
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Figur 3-5 Fordeling av B(a)P i sedimentet på stasjonene i Hesteskoen, Sandefjordsfjorden 2004.
Bakgrunnsfargen angir tilstandsklasse.
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Figur 3-6  Fordeling av sum PCB i sedimentet på stasjonene i Hesteskoen, Sandefjordsfjorden 2004.
Bakgrunnsfargen angir tilstandsklasse. Sum PCB er beregnet somZ,PCB 7  * 2.

PCB-profilene fra Hesteskoen er vist i  Error! Reference source not found..  De tre profilene fra SF-3
skiller seg ut, noe som indikerer at Hesteskoen og stasjon SF-3 mottar PCB fra ulike kilder.

0 % -

CB 28 CB 52 CB 101 CB 118 CB 138 CB 153 CB 180

• Kl. V

KI. IV

1:I1<1. III
131(1 II
010.1
E SUM PCB

Figur 3-7  PCB-profiler fra Hesteskoen.

Analyse av DDT ble utført på toppsjiktene (0-2 cm) på SF-1 og SF-2. Resultatene viser nivåer
innenfor tilstandsklasse III og IV, se Tabell 3-4. Det er ikke undersøkt DDT i sedimenter i Hesteskoen
tidligere.
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Tabell 3-4  ZDDT i 0-2 cm på stasjon SF-1 og SF-2 (y_pDTbetegner sum av DDT og
nedbr tnin s roduktene DDE o DDD), Sandefords .orden 2004.

SF-1 SF-2

0-2 cm 0-2 cm

DDT (j.ig/kg tørrstoff) < 14,6 <7,0

Det er forholdsvis høye verdier av hydrokarboner (C12 — C35)på de to stasjonene inne i Hesteskoen
(Tabell 3-5). På alle stasjonene øker innholdet nedover i sedimentprofilen. Dyp-profilen på stasjon SF-
2 viser en nedgang i innholdet hydrokarboner fra 20 cm sedimentdyp og nedover. Det er ikke analysert
på THC i området tidligere. Veileder for risikovurdering av forurenset sediement oppgir 50 mg/kg (C12
—C35) som grenseverdi for ubetydelig risiko. Med unntak av topplaget (0-2 cm) på SF-3 og laget
dypere enn 30 cm på SF-2 ligger alle konsentrasjonene betydelig over denne grenseverdien. Antatt
bakgrunnsverdi er 5-10 mg/kg. Til sammenligning er beregnet gjennomsnitt for overfiatesedimenter
(0-2 cm) i indre Oslofjord ca. 2000 mg/kg (Statlig program 561/94). I ni undersøkte småbåthavner i
Aust-Agder varierte THC-konsentrasjonene fra 856 til 4710 mg/kg*. Den høyeste verdien ble registrert
i Varmekrogen i Arendal, lokalisert ved Arendal sentrum. I Statlig Program 587/94 er det foreslått en
klassifisering av tilstand og forurensningsgrad for THC i sedimenter. Intervallet 1000 — 10 000mg/kg
tilsvarer her tilstandsklasse IV - "dårlig/ sterkt forurenset". Det er stasjonene inne i Hesteskoen som
inneholder mest THC, noe som indikerer at hydrokarboner tilføres med avløpsvann og/eller fra
aktiviteter knyttet til småbåthavnen.

Stasjon SF-3 ble undersøkt også i 1997, da betegnet som S13 (Bakke, 1998). Kun sjiktet 0-2 cm ble
analysert. I Tabell 3-6 er resultatene sammenstilt.

Kornstørrelsen i topplaget (0-2 cm) er i samme størrelsesorden, men det er store forskjeller for de
andre parametrene, se Figur 3-8. Konsentrasjonene av kvikksølv, PAH og B(a)P spesielt, men også
innholdet av TBT er vesentlig redusert i perioden 1997 til 2004. Med unntak av PCB representerer det
øverste sjiktet i 2004 de laveste verdiene. Verdiene som ble funnet i topplaget i 1997 ligger stort sett i
samme område som de dypere sjiktene i 2004. Resultatene tyder på redusert innhold av Hg, TBT, PAH
og B(a)P i masser tilført etter 1997.

Tabell 3-6  Resultater fra SF-3 1997 sammenstilt med resultatene fra 2004 (0-2 cm).
Konsentras.onene i 5- 10 cm s'iktet i 2004 er inkludert
Stasjon SF-3 0-2 2-5 cm 5-10 cm

* I alkanområdet C10 —C40

Gjengivelse i utdrag som kan virke misvisende er ikke tillatt.
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* For å kunne sammenligne analyseresultatene med SFTs klassifiseringssystem er verdien for TBT regnet om fra 1.1g Sn/kg
ts til TBT gg/kg ts etter formelen: TBT ttg/kg ts = TBT Sn/kg ts * 2,44.
** Sum PCB7 multiplisert med 2, se kap. 3.4.2 for detaljer.
*** Tallene for PAH i 1997 er regnet om til PAH-EPA 16 for å kunne sammenlikne verdiene.

Unntaket er PCB-konsentrasjonen som har økt i forhold til tidligere. Dette gjelder imidlertid bare på
SF-3 som ligger utenfor Hesteskoen. De øverste 2 cm på SF-1 og -2, som har svært lik
kornstørrelsesprofil som SF-3, har lavere innhold av PCB enn de dypere lagene, noe som tyder på at
tilførslene av PCB er redusert eller at PCB fraktes ut av Hesteskoen. På SF-3 har imidlertid PCB-
konsentrasjonen økt, noe som stemmer godt overens med at det ble funnet høyere verdier i
overflatelaget enn i sjiktet 2-5 cm. Den høyeste PCB-konsentrasjonen ble her funnet i det dypeste laget
(5-10 cm). Sett i sammenheng med at denne stasjonen muligens mottar PCB fra en annen kilde enn
området inne i Hesteskoen, tyder resultatene på en reell økning i dette området, men ikke fra
Bøkanalen. Det kan ikke utelukkes at sediment som virvles opp ved fergeanløpet er kilde til spredning
av PCB i havnebassenget. På generelt grunnlag må det imidlertid understrekes at ytre påvirkninger
som propellstrøm fra Color Line fergen samt tidvis sterk strøm forårsaket av Bøkanalen gjør det svært
vanskelig å si noe sikkert om utviklingen over tid i området ved Hesteskoen.

Hg Sum B(aP Sum PAH TBT
PCB-7

Parametere

Oppsummering  — Hesteskoen

Gjengivelse i utdrag som kan virke misvisende er ikke tillatt.

Figur 3-8 Sammenstilling av resultater fra 1997 og 2004, stasjon SF-3.

Side 16

Hovedrappod-7-opprettng.doe



DET NORSKE VERITAS

TEKNISK RAPPORT

Gjengivelse i utdrag som kan virke misvisende er ikke tillatt.

Rapport nr. . 2004-1375 rev. 01

Topplaget (0-2 cm) på stasjonene ved Hesteskoen er grovere enn de dypere sjiktene. Dette antas å være
et resultat av lokal oppvirvling av småbåter, tidvis stor vannføring i Bøkanalen samt påvirkning fra
propellstrømmen ved Color Lines fergeanløp. Disse ytre faktorene vil alle kunne bidra til finkornig
sediment forflyttes eller fraktes ut av området, noe som resulterer i relativt lav andel finstoff i det
øverste sedimentlaget. Dette forklarer likevel ikke at konsentrasjonene av de undersøkte miljøgiftene
generelt er lavere i overflatelaget enn lagene under. Finstoffraksjonen i 2-5 og 5-10 cm er lik på alle
stasjonene, men konsentrasjonene av samtlige parametre er høyere i sjiktet 5-10 enn 2-5 cm, dvs.
økende konsentrasjoner (uavhengig av mengde finstoff) nedover i sedimentet.

Metallkonsentrasjonene i området tilsvarer maksimum tilstandsklasse III. Nivåene er generelt høyere
inne i havna enn på utsiden. Under 20 cm sedimentdyp ligger alle metallene innenfor tilstandsklasse II.

Innholdet av TBT tilsvarer tilstandsklasse V i alle sjikt ned til 20 cm. Det er uvisst hvor dypt TBT-
forurensningen strekker seg på stasjonen utenfor Hesteskoen.

PCB i overflatelaget varierer fra tilstandsklasse II til IV. Sjiktet 5 — 20 cm inneholdt mest PCB
(tilstandsklasse V). Nivået er høyest utenfor Hesteskoen, og det er uvisst om økningen fortsetter
nedover i sedimentet på denne stasjonen. Inne i Hesteskoen er PCB-nivået lavt under 20 cm
sedimentdyp. PCB-profilene indikerer ulike PCB-kilder til området inne i Hesteskoen og utenfor.

Nivåene av PAH og B(a)P i overfiatelaget tilsvarer henholdsvis tilstandsklasse II og III.
Konsentrasjonene øker til hennholdsvis klasse III og IV ned til 20 cm. Under 20 cm er verdiene lave
inne i Hesteskoen.

Det er forholdsvis høye konsentrasjoner av hydrokarboner inne i Hesteskoen, noe som indikerer at
hydrokarboner tilføres med avløpsvann og/eller fra aktiviteter knyttet til småbåthavnen.

Konsentrasjonene av kvikksølv, PAH og B(a)P spesielt, men også innholdet av TBT er vesentlig
redusert i perioden 1997 til 2004. PCB-konsentrasjonen på SF-3 rett utenfor Hesteskoen har imidlertid
økt i samme periode. Det kan ikke utelukkes at sediment som virvIes opp ved fergeanløpet er kilde til
spredning av PCB i havnebassenget. På de grunnere og noe mer skjermede stasjonene inne i
Hesteskoen er tilførslene av PCB redusert i senere år.

Nivåene av DDT i overflatesedimentet inne i Hesteskoen tilsvarer tilstandsklasse III og IV.

Det er forholdsvis høye verdier av hydrokarboner ned til ca. 20 cm sedimentdyp inne i Hesteskoen. På
SF-3 er nivået generelt lavere, noe som indikerer at hydrokarboner tilføres med avløpsvann og/eller fra
aktiviteter knyttet til småbåthavnen. Generelt sett er THC-nivåel inne i Hesteskoen betydelig over
grenseverdien på 50 mg/kg, og sammenlignbart med det som er registrert i indre Oslofjord og i
småbåthavner i Aust-Agder.
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3.2.2  Småbåthavna/Stub
Figur 3-9 viser stasjonsplasseringen i småbåthavna ved Stub. Stasjon SF-4 ble analysert på de dype
sjiktene. Stasjon SF-6 er en tidligere definert stasjon som ligger sydøst av selve småbåthavna.

Komstørrelsesfordelingen og tørrstoffinhold er presentert i Tabell 3-7. Den ytterste og dypeste
stasjonen (SF-6) har et finstoffandel i topplaget (0-2 cm) på over 70 , mens stasjon SF-4 og SF-5 er
noe grovere.

Tabell 3-7  Kornstørrelsesfordelingen (andel finstoffi og tørrstoffinnhold i kjerneprovene ved
småbåthavna/Stub, Sande .ords .orden 2004.
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Figur 3-9 Stasjonsplassering i småbåthavna ved Stub, Sandefjordsjjorden 2004.

En oversikt over resultatene er gitt i Figur 3-10 (A-D). Analyserapporten fra laboratoriet er gjengitt i
Appendiks 2. Resultatene er klassifisert i henhold til SFT 97:03. Metallnivåene i småbåthavna ligger
innenfor tilstandsklasse II og III. Nivåene er noe høyere i 2-5 cm sjiktet enn i topplaget. Deretter
synker de igjen. Unntaket er stasjon SF-6 der de høyeste verdiene opptrer i topplaget (0-2 cm).
Metallnivåene er lave (tilstandsklasse I) i dypsjiktene på stasjon SF-4.
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Figur 3-10 A og B: Fordeling av kadmium og kobber i sedimentprofiler ved småbåthavna/Stub.
Sandefjordsfjorden 2004. Bakgrunnsfargen angir tilstandsklasse.
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Figur 3-10  C og D: Fordeling av bly og kvikksølv i sedimentet ved småbåthavna/Stub.
Sandefjordsfjorden 2004. Bakgrunnsfargen angir tilstandsklasse.
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TBT

InnItoldet av TBT Figur 3-11 ligger generelt godt over grensen for SFTs tilstandsklasse V (meget
sterkt forurenset) ned til 10 cm sedimentdyp. Profilen fra SF-4 tyder på lave verdier under 10 cm.
Konsentrasjonene av de tinnorganiske forbindelsene TBT, DBT og MDT er gjengitt i appendiks 3.
Som ved Hesteskoen er det dypeste laget utenfor selve havna mest belastet. Det er uvisst hvor langt
ned i sedimentet det høye TBT-nivået strekker seg.
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Figur 3-11 Fordeling av TBT (pg/kg) i sedimentprofiler i småbåthavna/Stub, Sandefiordsfiorden 2004.
Bakgrunnsfargen angir tilstandsklasse. For å kunne sammenligne analyseresultatene med SFTs
klassifiseringssystem er verdien for TBT regnet om fra ,ug Sn/kg ts til TBT ,ug/kg ts etter formelen: TBT
pg/kg ts = TBT pg SnIkg ts * 2,44.

Organiske forbindelser

Konsentrasjonen av de organiske forbindelsene i sedimentet ved småbåthavna er presentert i Figur
3-12 til Figur 3-14. Resultatene viser nivåer innen tilstandsklasse II og III i topplaget, og det er en
generell økning nedover til 5 cm dyp, for så å avta videre nedover i sedimentprofilen. Unntaket er
stasjon SF-6, med høye verdier i 5-10 cm sjiktet. Generelt er nivåene av TBT og de organiske
forbindelsene noe høyere utenfor havnen, spesielt B(a)P og PCB i dypere sedimentlag. Dette mønsteret
gjorde seg gjeldende også ved Hesteskoen.

Sedimentprofilene antyder en svak trend mot lavere nivåer i overflatelaget på de to indre stasjonene.

Andelen av B(a)P i sum PAH varierer fra 8,5 til 13 %, noe som indikerer overvekt av tyngre PAH-
forbindelser fremfor flyktige oljerelaterte forbindelser.
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Figur 3-12 Fordeling av ZPAH i sedimentprofiler på stasjonene i småbåthavna/Stub,
Sandefjordsfjorden 2004. Bakgrunnsfargen angir tilstandsklasse.
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Figur 3-13 Fordeling av B(a)P i sedimentet på stasjonene i småbåthavna/Stub, Sandefjordsfjorden
2004. Bakgrunnsfargen angir tilstandsklasse.
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Figur 3-15 PCB-profiler fra S-6 utenfor småbåthavna/Stub.
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Figur 3-14 Fordeling av sum PCB i sedimentet på stasjonene i småbåthavna/Stub, Sandeflordsfjorden
2004. Bakgrunnsfargen angir tilstandsklasse. Sum PCB er beregnet somZPCB 7  * 2.

Figur 3-15 viser PCB-profilen for SF-6. De indre stasjonene er ikke inkludert fordi verdiene for flere
av kongenene var under deteksjonsgrensen.

CB 101 CB 118 CB 138 CB 153 CB 180

Det er forholdsvis høye verdier av hydrokarboner  (C12 — C35) i sedimentenes topplag (Tabell 3-8).
Innholdet minker nedover i sedimentet med unntak av stasjon SF-6 (økning i 5-10 cm sjiktet). Basert
på foreslåtte tilstandsklasser i Statlig program 587/94 tilsvarer alle verdiene over fra 0-10 cm
sedimentdyp tilstandsklasse III — "Nokså dårlig/ markert forurenset". På de to innerste stasjonene er
innholdet av hydrokarboner høyest i overflatelaget, på SF-6 er bildet omvendt. Samme mønster ble
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observert ved Hesteskoen, og indikerer en eller fiere lokale kilder. Resultatene fra den dype kjernen
viser at konsentrasjonene i det indre området avtar betydelig dypere enn 10 cm ,

Tabell 3-8 H drokarboner i sedimentet i småbåthavna/Stub, Sande sords 'orden 2004.
Stas.on SF-4 SF-5 SF-6
s'ikt cm 0-2 2-5 5-10 10-20 20-30 30-40 0-2 2-5 5-10 0-2 2-5 5-10
THC, C12-35 ts) 785 771 455 85 36 59 826 820 392 356 310 700

Stasjon SF-6 ble undersøkt også i 1997, da betegnet som S14 (Bakke, 1998). Kun sjiktet 0-2 cm ble
analysert. I Tabell 3-9 er resultatene sammenstilt.

Tabell 3-9 Resultater fra SE-6 1997 sammenstilt med resultatene fra 2004 (0-2 cm).
Konsentras.onene i 5- 10 cm s 'iktet i 2004 er inkludert.

* For å kunne sammenligne analyseresultatene med SFTs klassifiseringssystem er verdien for TBT regnet om fra gg Sn/kg
ts til TBT gg/kg ts etter formelen: TBT gg/kg ts = TBT gg Sn/kg ts * 2,44.
** PCB7 multiplisert med 2, se kap. 3.4.2 for detaljer.
*** Tallene for PAH i 1997 er regnet om til PAII-EPA 16 for å kunne sammenlikne verdiene.

De største forskjellene sees for PAH (og B(a)P) og TBT som forekommer i mindre grad i
overflatesedimentet i 2004 enn i 1997. For PAH er det samsvar mellom overfiateverdiene fra 1997 og
fra sjiktet 5-10 cm i 2004, dvs, at nivåene i de dypere sjiktene fra 2004 er i samme størrelsesorden som
de som ble funnet i overflatelaget i 1997. I 1994 luktet de dypere lagene H25, noe som ikke ble
tregistrert i 2004. Til tross for noe mer finstoff i prøven fra 1997 tyder resultatene på reduserte
tilførsler av TBT og PAH på SF-6 i perioden 1997 — 2004. Resultatene fra blydateringsanalysene (se
kap. 4.3) viser imidlertid at de øverste 4-6 cm på SF-6 er kraftig oppblandet, sannsynligvis som følge
av båttrafikk. Sammen med relativt høy andel finstoff på denne stasjonen kan dette bety at sediment
som virvIes opp andre steder i havnebassenget sedimenterer på F-6.
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Figur 3-16 Sammenstilling av resultater Ji.a 1997 og 2004, stasjon SF-6.

Oppsummering-småbåthavna/Stub

Også ved småbåthavnen/Stub er de to indre stasjonene grunne (2 m) og den ytre noe dypere (7 m).
Topplaget (0-2 cm) er grovere enn de dypere sjiktene. Spesielt gjelder dette på SF-5. I motsetning til
resultatene fra Hesteskoen, inneholder overfiatesedimentet på den ytre stasjonen (SF-6) en relativt høy
andel finstoff. Denne stasjonene er ikke like påvirket av propellstrøm som SF-3 utenfor Hesteskoen.
Det relativt grove topplaget inne i småbåthavnen skyldes sannsynligvis lokal oppvirvling fra småbåter.

På de to indre stasjonene øker nivåene av de undersøkte miljøgiftene under topplaget, for så å avta
under 5 cm. På stasjon SF-6 opptrer de høyeste verdiene i topplaget (0-2 cm).

Metallkonsentrasjonene i området tilsvarer maksimum tilstandsklasse III. Resultatene indikerer at
metallene forekommer i tilstandsklasse I under 10 cm sedimentdyp.

TBT og hydrokarboner forekommer i høye konsentrasjoner (TBT i tilstandsklasse V ned til 10 cm).

På de to indre stasjonene tilsvarer konsentrasjonene av PAH, B(a)P og PCB i overflatelaget
tilstandsklasse II —III, og ser ut til å ha blitt noe redusert i senere år. Generelt er nivåene av TBT og de
organiske forbindelsene untatt hydrokarboner noe høyere utenfor havnen, spesielt B(a)P og PCB i
dypere sedimentlag. Det er uvisst hvor langt ned i sedimentet de høye nivåene strekker seg.

Hydrokarboner forekommer i høyest konsentrasjoner inne i havnen (som i Hesteskoen), og har
sannsynligvis en kilde i dette området.

Lagene dypere enn 10 cm er kun undersøkt på en av de tre stasj onene. Verdiene for samtlige parametre
er imidlertid markert lavere i sediment dypere enn 10 cm på denne stasjonen, noe som indikerer at
området ved småbåthavna/Stub ikke har vært særlig belastet tidligere. Dette gjelder antakelig ikke SF-
6 hvor de høyeste konsentrasjonene av TBT, PCB, PAH og B(a)P ble funnet i det dypeste undersøkte
laget (5 — 10 cm). Dette mønsteret ble også observert ved Hesteskoen.
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De største forskjellene fra 1997 til 2004 sees for PAH og TBT som forekommer i mindre grad i
overfiatesedimentet i 2004 enn i 1997. Resultatene tyder på reduserte tilførsler av TBT og PAH på SF-
6 i perioden 1997 — 2004.

3.2.3 Framnes
Figur 3-17 viser stasjonsplasseringen ved Framnes. Stasjon SF-9 som er plassert rett på innsiden av
området for gamle dokka, ble analysert på de dype sjiktene. Stasjon SF-10, SF-11 og SF-12 er tidligere
definerte stasjoner.

Komstørrelsesfordeling og tørrstoffinnhold er presentert i Tabell 3-10. Sedimentet i dette området er
generelt grovere enn ved Hesteskoen og småbåthavna/Stub. SF-8 og -12 er de groveste stasjonene. SF-
12 ligger i et forholdsvis eksponert område i nærheten av et aktivt kai-anlegg.

På samtlige stasj oner i området rundt Framnes ble det registrert oljelukt fra dypere lag av sedimentet.

07553

S.F.11

101.3^00

•

 
f

VerksW

Figur 3-17 Stasjonsplassering i området rundt Framnes.

Tabell 3-10 forts.

Gjengivelse i utdrag som kan virke misvisende er ikke tillatt.
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Tabell 3-10 Kornstorrelsesfordeling (andel finstoff) og torrstoffinnhold i kjerneprovene ved Framnes,
Sande .ords -orden 2004.
Stas.on

Sikt (cm 0-2
Korn, < 0,063mm % 61,10

Tørrstoff 62,40

Forts.
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Metaller

En oversikt over resultatene fra Framnesområdet er gitt i Figur 3-18(A-D). Analyserapporten fra
laboratoriet er ajengitt i Appendiks 2. Resultatene er klassifisert i henhold til SFT 97:03. Nivåene av
metaller er høyere her enn ved Stub og Hesteskoen.
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Figur 3-18 A og B:  Fordeling av kadmium og kobber i sedimentet ved Framnes, Sandefjordsflorden
2004. Bakgrunnsfargen angir tilstandsklasse.

Gjengivelse i utdrag som kan virke misvisende er ikke tillatt.
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Figur 3-18 C og D:  Fordeling av bly og kvikksolv i sedimentet ved Framnes, Sandeffordsfjorden 2004.
Bakgrunnsfargen angir tilstandsklasse.

Generelt tilsvarer metafikonsentrasjonene i topplaget (0-2 cm) tilstandsklasse I til III, med unntak av
bly på stasjon SF-12 som ligger i tilstandsklasse IV. Den generelle trenden er at metallverdiene øker
nedover i sedimentprofilen. Sedimentkjernen på SF-9 og -11 ble analysert ned til 40 cm. Resultatene
fra SF-9 viser at innholdet av de undersøkte metaIlene avtar betydelig nedenfor 20 cm sedimentdyp. På
SF-11 fortsatte økningen helt ned til 40 cm.

Gjengivelse i utdrag som kan virke misvisende er ikke tillatt.
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SF-9, -8 og -7 innenfor torrdokka utgjør et transekt i nordlig retning fra et antatt belastet område. Alle
de undersøkte metallene forekommer i størst konsentrasjoner på de to innerste stasjonene i transektet;
SF-9 og -8:

• Maksimum kadmiumverdier tilsvarer tilstandsklasse III.
• Kobber forekommer i klasse V i sjiktet 10-20 cm på SF-9. Resultatene for kobber viser en tydelig

gradient med økende verdier nedover i sedimentet samt avtagende verdier fra SF-9 til SF-7. I
overflatelaget var tilsvarer maksimumskonsentrasjonen tilstandsklasse III (kun SF-9).

• Både bly og kvikksølv forekommer i meget høye konsentrasjoner (klasse V) i enkelte sjikt på SF-8
og -9. På SF-8 når kvikksølvverdien også i overfiatelaget opp i klasse V.

• Generelt er nivåene av alle metallene betydelig lavere på SF-7, høyeste tilstandsklasse (III) for
kvikksølv.

Med unntak av kvikksølv som forekommer i tilstandsklasse IV og V, er innholdet av metaller
forholdsvis lavt (maks. klasse III) på SF-10 sørvest for tørdokka.

For de to ytterste stajonene, SF-11 og -12, er det en tydelig gradient med økende metallinnhold
nedover i sedimentet. Innholdet av kadmium og kobber tilsvarer tilstandsklasse II (øverst) til III
(nederst). Bly og kvikksølv forekommer i klasse IV og V. Generelt finnes de høyeste konsentrasjonene
i de nederste sjiktene, og en kan ikke utelukke at nivåene videre nedover er like høye eller høyere. Bly-
og kvikksølvverdiene i overfiatelaget tilsvarer henholdsvis klasse IV og III.

Generelt er de laveste nivåene å finne på SF-7 og -11.

TBT

Innholdet av TBT i de ulike sjiktene ligger godt over grensen for SFTs tilstandsklasse V (meget sterkt
forurenset), se Figur 3-19.

SF-7 SF-8

TBT

Gjengivelse i utdrag som kan virke misvisende er ikke tillatt.
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Figur 3-19 Fordeling av TBT(pg/kg) i sedimentet ved Framnes Sandefiordsfiorden 2004.
Bakgrunnsfargen angir tilstandsklasse. For å kunne sammenligne analyseresultatene med SFTs
klassifiseringssystem er verdien for TBT regnet om fra pg Sn/kg ts til TBT ,ug/kg ts etter formelen: TBT
,ug/kg ts = TBT Sn/kg ts * 2,44.
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To stasjoner, SF-9 og -11 peker seg ut med ekstremt høye konsentrasjoner. Mektigheten av TBT-
forurensningen tilsvarer det som ble funnet for metallene; ned til 20 cm på SF-9 og ned til minst 40 cm
på SF-11. Også de stasjonene der innholdet av TBT er forholdsvis lavt tilsvarer alle vertikalsjiktene
tilstandsklasse V. Konsentrasjonene av de tinnorganiske forbindelsene TBT, DBT og MDT er gjengitt
i appendiks 3.

Organiske forbindelser

Konsentrasjonene av de organiske forbindelsene i sedimentet ved Framnes er presentert i Figur 3-20,
Figur 3-23 og Figur 3-24.

Som for metallene viser resultatene en avtagende gradient fra SF-9 mot SF-7, og økende verdier med
sedimentdypet på de samme stasjonene. For PCB er konsentrasjonen også i overflatelaget svært høy på
SF-9, noe som tyder på en aktiv, svært lokal kilde. På nabostasjonen SF-8 er konsentrasjonen vesentlig
lavere (men tilsvarer likevel klasse IV). Det ser også ut til at PCB-forurensningen når litt lenger ned
enn tilfellet er for metallene.

Også på SF-11 og -12 tilsvarer innholdet av PCB i overflatelaget tilstandsklasse V, noe som indikerer
en eller flere aktive kilder også i dette området. På begge stasjonene er det svært høye verdier ned til
maksimum analysedyp, henholdsvis 40 og 10 cm.

På SF-10 er det høye konsentrasjoner av PCB (klasse IV-V) ned til 5 cm sedimentdyp.

Andelen av B(a)P i sum PAH varierer fra 7,2 til 12 %, noe som indikerer overvekt av tyngre PAH-
forbindelser fremfor flyktige oljerelaterte forbindelser.
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Figur 3-20  Fordeling av sum PCB i sedimentet på stasjonene ved Framnes Sandefjordsfjorden 2004.
Bakgrunnsfargen angir tilstandsklasse. Sum PCB er beregnet soml,PCB 7  * 2.
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PCB-profilene for SF-7, -8 og -9 er vist i Figur 3-21. SF-7 er noe forskjellig fra SF-8, noe som kan
tyde på ulike kilder. Det ble analysert på flere sjikt på SF-9, og profilene herfra er noe mer komplisert.

øverste laget ligner profilen på SF-8. Under topplaget varierer det mer eller mindre usystematisk, og
det er vanskelig å se noe monster i forhold til sedimentdyp. De to nederste sjiktene skiller seg ut, og
det samme gjør sjiktet 2-5 cm. Det uoversiktlige bildet antas å skyldes flere ulike PCB-kilder over en
lang tidsperiode.
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Figur 3-21 PCB-profiler for SF-7, -8 og -9.
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Figur 3-22 viser tilsvarende profiler fra SF-10, -11 og -12. Det er forholdvis stor likhet innen de
enkelte stasjonene og mellom de ulike stasjonene. Resultatene indikerer en felles kilde.
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Figur 3-22  PCB-profiler for SF-10, -11 og -12
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CB 153 CB 180

Fordelingen av PAH og B(a)P er svært lik den for PCB, og konsentrasjonene av B(a)P i overflatelaget
tilsvarer klasse IV eller V på samtlige stasjoner for så å øke videre nedover. På SF-8 når PAH-
forurensningen ned til 30 cm sedimentdyp.
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Figur 3-23 Fordeling av Z,PAH i sedimentet på stasjonene ved Framnes Sandefjordsfjorden 2004.
Bakgrunnsfargen angir tilstandsklasse.

• KI.V

fl KLIV

o KI.111

1:1 KI.1
El B(a)P

Figur 3-24 Fordeling av B(a)P i sedimentet på stasjonene ved Framnes, Sandefjordsfjorden 2004.
Bakgrunnsfargen angir tilstandsklasse.

Verdiene av hydrokarboner i sedimentet rundt Framnes varierer noe (Tabell 3-11), men det er generelt
en økning nedover i sedimentene, noe som også ble observert under feltarbeidet. Som for de øvrige
undersøkte parametrene er det spesielt stasjon SF-9 som har høye verdier ned til 30 cm.
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Veileder for risikovurdering av forurenset sediement oppgir 50 mg/kg (C12 — C35) som grenseverdi for
ubetydelig risiko. Alle konsentrasjonene ved Framnes ligger betydelig over denne grenseverdien.
Antatt bakgrunnsverdi er 5-10 mg/kg. Til sammenligning er beregnet gjennomsnitt for
overfiatesedimenter (0-2 cm) i indre Oslofjord ca. 2000 mg/kg (Statlig program 561/94). I ni
undersøkte småbåthavner i Aust-Agder varierte THC-konsentrasjonene fra 856 til 4710 mg/kg*. I
Statlig Program 587/94 er det foreslått en klassifisering av tilstand og forurensningsgrad for THC i
sedimenter. Intervallet 1000 — 10 000mg/kg tilsvarer her tilstandsklasse IV - "dårlig/ sterkt forurenset".

Tabell 3-11 H drokarboner i sedimentet ved Framnes, Sande .ords .orden 2004.
Stas.on

S'ikt (cm)
THC, C12-35

SF-7 SF-8 SF-9

0-2 2-5 5-10 0-2 2-5 5-10 0-2 2-5 5-10 10-20 20-30 30-40
m /k ts 270 311 395 580 1161 3300 1143 1555 2880 5700 3610 451

Stas'on SF-10 SF-11 SF-12
S'ikt (cm 0-2 2-5 5-10 0-2 5-10 20-30 30-40 0-2 2-5 5-10
THC, C12-35 (m /k ts) 393 1010 879 425 653 1691 1900 818 1153 2720

SF-11 ble undersøkt i 1997 (Bakke, 1998), og en del parametre er sammenstilt i Tabell 3-12.

Tabell 3-12 Sammenliknin av milo i ter ra like stas.oner i 1997 o 2004, Sandefjordsfjorden.

* For å kunne sammenligne analyseresultatene med SFTs klassifiseringssystem er verdien for TBT regnet om fra pg Sn/kg
ts til TBT pg/kg ts etter formelen: TBT pg/kg ts = TBT pg Sn/kg ts * 2,44.
** PCB7multiplisert med 2, se kap. 3.4.2 for detaljer.
*** Tallene for PAH i 1994 og 1997 er regnet om til PAH-EPA 16 for å kunne samrnenlikne verdiene.

I forhold til 1997 har det vært en markert reduksjon (ca. 88 %) i innholdet av TBT i overfiatelaget på
SF-11. Resultatene fra 2004 viser at det relativt lave nivået av TBT (som likevel tilsvarer
tilstandsklasse V) fortsetter ned til 10 cm, og skyter i været fra 20 cm. Resultatene indikerer at
materiale som har sedimentert i senere tid inneholder betydelig mindre TBT enn tilfellet var før 1997.
Sedimentasjonsraten på dette prøvepunktet er ikke beregnet. Ved å anta at naturlig sedimentering av
renere materiale i en periode på 7 år utgjør et ca. 10 cm tykt sedimentlag, gir dette en
sedimentasjonsrate på minimum 15 mm/år. Til sammenligning er sedimentasjonsraten på SF-10
sørvest for tørrdokken 4-5 mm/år. En kan imidlertid ikke utelukke at det er dumpet masser eller at

* I alkanområdet C —C40

Gjengivelse i utdrag som kan virke misvisende er ikke tillatt.
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sediment fra omkringliggende områder har forflyttet seg til området ved SF-11. Propellstrøm eller
andre ytre faktorer som kan ha forstyrret de øverste sedimentlagene i perioden fra 1997 til i dag
kompliserer bildet ytterligere. At finstoffandelen i topplaget var større i 1997 (Tabell 3-10), peker i
retning av at sedimentet har vært utsatt for erosjon i senere tid. Forskjellen i andel finstoff kan
imidlertid ikke forklare den markerte reduksjonen i PAH og B(a)P på SF-3.

PCB-innholdet viser motsatt trend av TBT og er tredoblet i overflatelaget på SF-11 i samme periode.
Dette stemmer godt overens med vertikalprofilen i Figur 3-20 som viser at overflatelaget inneholder
mer PCB (tilstandsklasse V) enn sjiktet 5-10 cm.

Figur 3-25 viser vertikalprofilen på SF-11 i 1997 og 2004. 11997 ble sedimentkjemen delt inn i 2 cm
sjikt ned til 16 cm, deretter 16-20, 20-25 og 25-30 cm. Kun utvalgte sjikt ble analysert i 2004; 0-2, 5-
10, 20-30 og 30-40 cm. For å tydeliggjøre tykkelsen av de tre nederste sjiktene fra 2004 er disse
markert to ganger i figuren, dvs, samme konsentrasjon i øvre og nedre del av sjiktet.

Ideelt sett skulle profilene fra de to undersøkelsene ha samme form, men noe forskjøvet i forhold til
hverandre på grunn av materiale som er tilført stasjonen i perioden 1997 til 2004. Bioturbasjon og evt.
andre ytre påvirkninger gjør at dette ikke alltid er tilfellet i de øvre 10 cm. De to PCB-profilene fra
1997 og 2004 samsvarer dårlig med hverandre. Det har ikke lyktes å finne noen forklaring på dette.
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Figur 3-25  Vertikalprofil av kvikkolv, B(a)P og PCB på stasjon SF-11. Merk at provene fra 2004 er
analysert ifolgende sjikt: 0-2, 5-10, 20-30 og 30-40 cm.

På SF-10 og -12, som sist ble undersøkt i 1994, er trenden noe forskjellig på de to stasjonene:
• På SF-10 er innholdet av PCB, PAH og B(a)P redusert, mens verdiene for kvikksølv og THC er

noe høyere i 2004.
• På SF-12 har det i samme periode vært en økning av bly, PCB, PAH, B(a)P og THC, mens TBT er

noe redusert.

Som det går fram av Tabell 3-12 er trenden på de to stasjonene i stor grad motsatt, først og fremst med
hensyn på PCB, PAH og B(a)P. Et slikt mønster kan forklares ved at tilførslene fra indre deler av
f.jorden er redusert, mens det fortsatt er aktive kilder i området ved SF-12 ved Framnes. SF-11 ligger
ikke langt fra SF-12, og fortsatt tilførsler i dette området burde til en viss grad reflekteres på SF-11.
Dette er bare delvis tilfelle; innholdet av TBT er vesentlig redusert og PCB-konsentrasjonen økt i
topplaget på SF-11. PAH og B(a)P er imidlertid på samme nivå som tidligere. SF-11 ble ikke
undersøkt i 1994, og SF-12 var ikke inkludert i 1997. Sammenligningsgrunnlaget er således ulikt, og
mulige forklaringer må tolkes med varsomhet.

Oppsummering -Framnes

Innholdet av miljøgifter var betydelig høyere på stasjonene ved Framnes enn ved Hesteskoen og
båthavna/Stub.

Transektet SF-9, -8 og -7 innenfor tørrdokka:

• Alle de undersøkte miljøgiftene forekommer i størst konsentrasjoner på de to innerste stasjonene i
transektet; SF-9 og -8.

• Resultatene viser en avtagende gradient fra SF-9 mot SF-7, og økende verdier med sedimentdypet
på de samme stasjonene.

• SF-9 inneholder eksremt høye konsentrasjoner av TBT samt PCB, PAH, B(a)P og THC
(hydrokarboner). Også metallene kobber, bly og kvikksølv forekommer i tilstandsklasse V.

• SF-8 inneholder også meget høye verdier for de samme miljøgiftene med unntak av kobber.
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• Generelt er nivåene av alle de undersøkte miljogiftene betydelig lavere på SF-7, men TBT og
B(a)P forekommer likevel i tilstandsklasse V.

• Den generelle trenden er at nivåene øker nedover til henholdsvis 20 og 30 cm for metallene og de
organiske forbindelsene.

• På SF-9 tilsvarer konsentrasjonene av PCB, PAH, B(a)P og TBT i overflatelaget tilstandsklasse V.
• På SF-8 tilsvarer konsentrasjonene av B(a)P, TBT og kvikksølv i overflatelaget tilstandsklasse V,

mens PCB, PAH ligger i tilstandsklasse IV.
• Resultatene tyder på en lang utslippshistorie i området innenfor tørrdokka. Spredningen i nordlig

retning er først og fremst knyttet til TBT og B(a)P (tilstandsklasse V), og PCB og PAH (klasse IV)
samt hydrokarboner. Høye konsentrasjoner i overflatelaget tyder på en aktiv lokal kilde i området
ved SF-9.

SF-10, lokalisert sørvest for tørrdokka, er ikke like belastet som de andre stasjonene i ytre områder
(SF-11 og -12), men både TBT, kvikksolv, PCB og B(a)P forekommer i tilstandsklasse V. Også her er
det generelt høyere verdier nedover i sedimentene ned til 10 cm (maks. prøvedyp). Siden 1994 er
innholdet av PCB, PAH og B(a)P redusert, mens verdiene for kvikksølv og THC er noe høyere i 2004.

På de to ytterste stajonene, SF-11 og -12, er det et generelt mønster med økende nivåer av miljogifter
nedover i sedimentet til 40 cm (maks. prøvedyp). Det kan ikke utelukkes at nivåene videre nedover er
like høye eller høyere.

Sedimentene på SF-11 er først og fremst belastet med TBT, PCB, B(a)P (tilstandsklasse V) samt
kvikksolv (IV) og THC. I overflatelaget er det kun TBT og PCB som forekommer i klasse V. I forhold
til 1997 er imidlertid innholdet av TBT redusert betraktelig i overflatelaget. Sedimentprofilen samt en
sammenligning av verdiene fra 1997 indikerer nye tilførsler av PCB i senere tid. Andre lokaliter der
overflatelaget inneholder mer PCB enn sedimentet under er SF-3, -6 og -9, hvorav sistnevnte er den
mest sannsynlige kilden. PCB-profilene i overflatelaget på alle de undersøkte stasjonene er vist i Figur
3-26. Med unntak av SF-3 og — 6 som begge er lokalisert i indre deler av f.jorden og antakelig påvirket
av fergeanløp, er profilene relativt like, noe som tyder på en felles kilde i senere tid.

Sedimentet på SF-12 er grovere enn på de øvrige lokalitetene, noe som tyder på sterkere strøm eller
andre ytre påvirkninger. Denne stasjonen har med unntak av TBT en entydig økende gradient for
samtlige miljøgifter nedover i sedimentkjernen. Konsentrasjonene av bly, kvikksolv, PCB, PAH, B(a)P
og TBT tilsvarer alle tilstandsklasse V i de nedre sjiktene (maks. prøvedyp 10 cm). TBT, PCB og
B(a)P er også til stede i store mengder i overflatelaget (klasse V) samt PAH og bly (IV).
Konsentrasjonene av bly, PCB, PAH, B(a)P og THC har økt i perioden 1994 til 2004, mens TBT er
noe redusert i samme periode. Dette kan skyldes at det fortsatt er aktive kilder i området ved SF-12
som generelt har høyere nivåer i overflatelaget.
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Figur 3-26 Sedimentprofiler i overflatelaget på samtlige stasjoner unntatt  SF-2, -4 og -5.

3.3 Blydatering
For å kunne si noe om sedimenteringshastigheten i delområdene, ble det tatt kjerneprøver for
blydatering. Blydateringen gir svar på sedimenttilførsel, forstyrrelse av øvre sedimentlag og alder på
sedimentet nedover i kjerneprofilen.

Sedimentprofilen fra stasjon SF-6, som ligger utenfor småbåthavna ved Stub, viser en kraftig
oppblanding i de øverste 4-6 cm, noe som antakelig skyldes ytre faktorer, f. eks. påvirkning fra
båttrafikk. Det litt varierende innhold av 210Pb i de øverste 5 cm kan være et tegn på ytre forstyrrelse.
Under 5 cm faller innholdet jevnt nedover, noe som indikerer at sedimentet ligger uforstyrret.
Lokaliteten viser altså ingen tegn til å ha blitt påvirket av mudringsarbeidet syd av Color line kaia og
ut mot dyprenna som ble gjennomført i 1974, og senere remudret på midten av 80-tallet (fig 4-19,
210Pb innhold).

Akkumulasjonsraten er beregnet til 2189 g/m2/år, dvs, en beregnet linjær akkumulasjonsrate på 4,3
mm/år. Sedimentets alder som en funksjon av dybden (cm) i sedimentprofilen er vist i Figur 3-27. Fra
0-15 cm dyp kan alderen bestemmes ganske nøyaktig.
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Figur 3-27 Sedimentets alder på stasjon SF-6 som funksjon av sedimentdyp (cm) med 95%
prediksjonsintervall, og totalt innhold av 210Pb i sedimentproffien.

Stasjon SF-7 på Framnessiden, viser avtagende innhold av 2101)b ned til 7 cm. Deretter stiger det fra 8-
20 cm for så å synke igjen (fig. 4-20). Resultatene tyder på at det at det har forgått dumping/mudring i
området med tilførsel av sediment med høyt innhold av 21013b. Dette stemmer godt overens med at det
på begynnelsen av 1980 tallet og rundt 1990 ble gjennomført mudring og utplaning av området rundt
og under gamle dokka ved Framnes. Sedimentets alder (fig. 4-20) i 8-20 cm sjiktet er estimert til
tidsrommet 1975 til 1990. Den beregnede akkumulasjonsraten er på 4843 g/m2/år med en
variasjonskoeffisient på 17 %.
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Figur 3-28 Sedimentets alder på stasjon SF-7 som funksjon av sedimentdyp (cm) med 95%
prediksjonsintervall, og totalt innhold av 210Pb i sedimentprofilen.
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Blandingsdybden i topplaget (0,4-0,6 cm) er mindre enn på stasjon SF-6, og indikerer mer stabile
forhold. Sedimentet har en høyere linjær akkumulasjonsrate på stasjon SF-7 enn SF-6, med 5,2 mm/år.
Sedimentets alderslinje har en god nøyaktighet ned til 8 cm, mens prediksjonsintervallet (usikkerheten)
øker betydelig i nedre del av sedimentprofilen (20-30 cm), se Figur 3-28.

Stasjon SF-10 i dyprenna utenfor Framnes har et jevnt avtagende innhold av 210Pb ned gjennom
sedimentprofilen bortsett fra 0-1 cm, 6-7 cm og 10-12 cm, noe som tyder på tilførsel av sediment med
høyere 210Pb innhold i disse periodene. Akkumulasjonsraten er her 3356 g/m2/år som er noe lavere enn
den grunnere stasjonen SF-7. Dette beskriver sedimentasjonen i de gitte tidsperiodene med en
variasjonskoeffisient på 8,6 %. Blanding av topplaget skjer ned til 0,8-1,2 cm dybde. Den linjære
akkumulasjonsraten er beregnet til 4,7 mm/år. Figur 3-29 viser sedimentets alder mot dybden i
sedimentprofilen. Aldersprediksjonen er forholdsvis god ned til ca 10 cm, men usikkerheten øker en
del i nedre del av profilen.
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Figur 3-29 Sedimentets alder på stasjon SF-10 som fitnksjon av sedimentdyp (cm) med 95%
prediksjonsintervall, og totalt innhold av 21013b i sedimentprofilen.

Appendiks B inneholder en komplett rapport om blydateringen på disse tre stasjonene.
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Hesteskoen:
De to stasjonene plassert inne i Hesteskoen er grunnere (2m) enn SF-3 som ligger på 5m dyp. På alle
de 3 stasjonene er topplaget (0-2 cm) grovere enn det underliggende sedimentet. Rolige strømforhold i
området betyr at en skulle forvente høy sedimentering av finstoff. Finstoffandelen i overfiatelaget
varierer mellom 40 og 50 % mot 75-90 % i de dypereliggende lagene. Stasjon SF-3 er plassert i et
område der påvirkning fra propellstrøm, f. eks. fra truster (sidepropell) ved fergeanløp, kan forventes.
Det er imidlertid usikkert om stasjonene plassert inne i Hesteskoen vil kunne påvirkes av dette eller om
småbåtaktivitet og/eller avløp inne Hesteskoen kan være en medvirkende årsak til den lave andelen av
finstoff i overflatesedimentet. Resultatene tyder på at mye av det finstoffet (med evt. forurensninger)
som tilføres, enten fra land eller ytre områder, ikke blir liggende i området.

Metallkonsentrasjonene i området tilsvarer maksimum tilstandsklasse III. Nivåene er generelt høyere
inne i havna med unntak av kobber som er høyt utenfor også. Under 20 cm sedimentdyp ligger alle
metallene innenfor tilstandsklasse II.

De høyeste konsentrasjonene av TBT og PCB ble påvist i de dypere sedimentene utenfor Hesteskoen,
men også inne i havnen er nivåene høye. TBT-verdiene tilsvarer tilstandsklasse V i alle sjikt ned til 20
cm, mens PCB-nivåene er relativt lave øverst og øker nedover til kl. V (5-10 og 10-20 cm). PCB-
profilene indikerer ulike PCB-kilder til området inne i Hesteskoen og utenfor.

For PAH og B(a)P er nivåene generelt lavere; tilstandsklasse IV i de dypere sjiktene. Det er heller
ingen tydelig forskjell mellom indre og ytre område. Det er også påvist store mengder hydrokarboner i
alle sjikt inne i havnen. Lavere verdier utenfor viser at hydrokarbonene ikke tilføres utenfra.

Inne i Hesteskoen avtar nivåene av samtlige undersøkte miljogifter betydelig under ca. 20 cm
sedimentdyp. Det er uvisst hvor dypt forurensningen av de organiske miljogiftene går i området
utenfor selve havna.

Konsentrasjonene av kvikksølv, PAH og B(a)P spesielt, men også innholdet av TBT er vesentlig
redusert i perioden 1997 til 2004. PCB-konsentrasjonen på SF-3 rett utenfor Hesteskoen har imidlertid
økt i samme periode. Det kan ikke utelukkes at sediment som virvles opp ved fergeanløpet er kilde til
spredning av PCB i havnebassenget. På de grunnere og noe mer skjermede stasjonene inne i
Hesteskoen er tilførslene av PCB redusert i senere år.

Nivåene av DDT i overflatesedimentet inne i Hesteskoen tilsvarer tilstandsklasse III og IV.

Det er hydrokarbonkonsentrasjoner betydelig over grenseverdien på 50 mg/kg ned til ca. 20 cm
sedimentdyp inne i Hesteskoen. Resultatene indikerer at hydrokarboner tilføres med avløpsvann
og/eller fra aktiviteter knyttet til småbåthavnen.

Småbåthavna/Stub:

Også ved småbåthavnen/Stub er de to indre stasjonene grunne (2 m) og den ytre noe dypere (7 m).
Topplaget (0-2 cm) er grovere enn de dypere sjiktene. Den ytre stasjonen (SF-6) er ikke like påvirket
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av propellstrøm som SF-3 utenfor Hesteskoen. Det relativt grove topplaget inne i småbåthavnen
skyldes sannsynligvis lokal oppvirvling fra småbåter.

Metallkonsentrasjonene i området tilsvarer maksimum tilstandsklasse III. Fordelingen på de to
stasjonene inne i havnen følger et mønster der nivåene øker under topplaget for så å avta under 5 cm.
Det samme monsteret er tydelig for de øvrige parametrene. Det er kun TBT og hydrokarboner som
forekommer i svært høye konsentrasjoner (TBT i tilstandsklasse V for begge stasjoner ned til 10 cm).

Generelt er nivåene av TBT og de organiske stoffene noe høyere utenfor havnen, spesielt i dypere
sedimentlag. Unntaket er hydrokarboner som forekommer i høyeste konsentrasjoner inne i havnen
(som i Hesteskoen), og som sannsynligvis har en kilde i dette området.

På de to innerste stasjonene avtar nivået av samtlige parametre nedover i sedimentet, altså motsatt
profil av Hesteskoen. Det ble ikke påvist forhøyede verdier dypere enn 10 cm ned i sedimentet (kun en
stasjon dypere enn 10 cm). Mønsteret tyder på at forurensningene inne i småbåthavnen er av nyere
dato enn ved Hesteskoen, evt. at sedimentasjonsraten her er mindre. Dette gjelder ikke SF-6 hvor de
høyeste konsentrasjonene av  TBT, PCB, PAH  og B(a)P ble funnet i det dypeste undersøkte laget (5 —
10 cm). Dette mønsteret ble også observert ved Hesteskoen.

Stasjon SF-6 utenfor småbåthavna/Stub har en sedimentasjonsrate på ca 4,3 mm/år. Den kraftige
oppblandingen i topplaget (4-6 cm blandingsdyp) skyldes muligens tilførsler av finstoff fra
nærliggende områder som er påvirket av båttrafikk.

De største forskjellene fra 1997 til 2004 sees for PAH og TBT som forekommer i mindre grad i
overflatesedimentet i 2004 enn i 1997. Resultatene tyder på reduserte tilførsler av TBT og PAH på SF-
6 i perioden 1997 — 2004.

Hesteskoen og småbåthavnen/Stub sett under ett:
Hesteskoen er generelt mer belastet enn småbåthavna/Stub, som først og fremst er påvirket av TBT og
hydrokarboner, stoffer som ofte er knyttet til verfts- og småbåtaktivitet. Foruten å inneholde større
mengder av de undersøkte miljogiftene er det forurensede sedimentlaget tykkere ved Hesteskoen.

Relativt lav andel av finstoff i overflatesedimentet tyder på oppvirvling/propellerosjon pga.
småbåtaktivitet inne i begge havnene.

Sedimentene utenfor Hesteskoen er antakelig påvirket av propellstrøm fra fergeanløpet like ved. Dette
forholdene medfører at en del av forurensffingene (fra land, småbåtaktiviteter eller tilførsler utenfra)
knyttet til finstoffet i topplaget blir fraktet bort, og sedimenterer sannsynligvis i havnebassenget. Den
ytre stasjonen ved småbåthavna/Stub (SF-6) er ikke like påvirket av propellstrøm, noe som bekreftes
av en høyere andel finstoff i overflatelaget.

Framnes:

Det ble registrert lukt av H2S og olje fra de tre innerste stasjonene i Framnesområdet (SF-7, 8 og 9).
Innholdet av miljøgifter er betydelig høyere på disse stasjonene enn ved Hesteskoen og Stub, spesielt
på SF-9 og dypere lag på SF-8 hvor TBT, PCB, PAH og B(a)P forekommer i tilstandsklasse V i nesten
alle sjikt. Innholdet av hydrokarboner viser samme mønster, og kromatogrammene viser at det
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antakelig er noe nedbrutt diesel/tung fyringsolje. Nivåene av miljøgifter er betydelig lavere på stasjon
SF-7, men TBT er likevel i klasse V.

Kornfordelingen på stasjonene innenfor tørrdokka tyder på roligere strømforhold eller mindre
påvirkning fra andre ytre faktorer som for eksempel propellerosjon. Dette stemmer bra med
blydateringen som gir en sedimentasjonsrate på 5,2 mm/år og en lav oppblanding (0,4-0,6 cm) i
topplaget på stasjon SF-7.

Med unntak av PCB på SF-9 er det en økende gradient nedover i sedimentkjernen på de tre stasjonene.
Under 20 cm (30 cm for PAH og B(a)P) er det en betydelig reduksjon i nivåene av alle parametere.
Det er også en horisontal gradient med avtagende konsentrasjoner fra SF-9 mot SF-7.
Konsentrasjonene av de organiske miljogiftene samt TBT tilsvarer tilstandsklasse V i overflatelaget på
SF-9, mens kun TBT faller i denne klassen på SF-7.

Resultatene tyder på en spredning av forurenset sediment fra SF-9 til SF-7. Om dette skyldes aktive
kilder på land, oppvirvling av forurenset sediment eller utlekking fra sedimenter kan ikke denne
undersøkelsen gi svar på.

SF-12 ytterst i Framnesområdet skiller seg ut med relativt grovt sediment. Stasjonen inneholder bly,
kvikksølv, TBT, PCB, PAH og B(a)P tilsvarende tilstandsklasse V. Også på SF-11 er det påvist svært
høye konsentrasjoner av bly, TBT, PCB og B(a)P (klasse V) helt ned til 40 cm. I forhold til 1997 er
imidlertid innholdet av TBT redusert betraktelig i overflatelaget. Sedimentprofilen samt en
sammenligning av verdiene fra 1997 indikerer nye tilførsler av PCB i senere tid. I forhold til 1997 er
imidlertid innholdet av TBT redusert betraktelig i overflatelaget. Sedimentprofilen samt en
sammenligning av verdiene fra 1997 indikerer nye tilførsler av PCB i senere tid. På Sf-12 har
konsentrasjonene av bly, PCB, PAH, B(a)P og THC økt i perioden 1994 til 2004, mens TBT er noe
redusert i samme periode.

Stasjon SF-10 gjenspeiler forholdene i dyprenna utenfor Framneskaia. Det er noe høyere
sedimentering (4,7 mm/år) og har en lavere oppblanding (0,8-1,2 cm) enn SF-6 utenfor Hesteskoen.
Med unntak av PAH og B(a)P ligger de høyeste verdiene for miljøgiftene i 2-5 cm sjiktet, noe som
indikerer at forstyrrelsen i topplaget ikke går dypt. Stasjonen er ikke like belastet som de øvrige
stasj onene i området, men både TBT, PCB og B(a)P forekommer i tilstandsklasse V.

Konsentrasjonene av PCB, TBT, B(a)P og hydrokaboner er oppsummert på neste side.

Gjengivelse i utdrag som kan virke misvisende er ikke tillatt.
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Oppsummering av nivåene av TBT, THC, B(a)P og hydrokarboner i indre deler av Sandefjordsfjorden
2004. SFI-SF-3: Hesteskoen, SF4-SF6: Småbåthavna/Stub, SF7-SF9: Transekt innenfor gammel
tørrdokk/ Framnes nord, SFIO-SF12: Framnes sør.
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Aktuelle miljogifter

I dette kapitelet følger en kort beskrivelse for noen av de aktuelle miljøgiftene i denne undersøkelsen.

Metaller

Metaller er naturlig forekommende stoffer som følgelig har et naturlig bakgrunnsnivå i organismer.
Konsentrasjoner ut over det naturlige bakgrunnsnivå kan tilskrives økt mobilisering og spredning av
stoffene ved menneskelig aktivitet. Som mest skadelig blant metallene regnes kvikksølv, bly og
kadmium. Disse metallene har ingen kjent rolle i stoffskiftet, og utslipp til omgivelsene fra
menneskelig aktivitet har vært eller er så stor at det har gitt opphav til global (kvikksolv og bly) eller
regional forurensning.

Kadmium (Cd)

Kadmium kan virke akutt giftig på vannlevende organismer, og kan gi kroniske giftvirkninger hos
mange organismer. Kadmium har en rekke mer eller mindre diffuse kilder fra avfallsbehandling og
produkter (korrosjonsbeskyttelse, offeranoder, stabilisatorer, maling/fargestoffer, batterier og
kunstgjødsel) (Knutzen m.fl. 1999). Tidligere direkte utslipp av kadmium fra industri er nå redusert.
Atmosfæriske avsetninger som følge av langtransport er betydelige, spesielt i det sørlige Norge (SFT
2000a).

Kobber (Cu)

Kobber er et essensielt metall for alle organismer i små mengder. Men flere kobberforbindelser er
meget giftige for vaimlevende organismer. De viktigste kilder til utslipp av kobber i Norge er
produkter (spesielt bunnstoff fra båter, notimpregneringsmidler og treimpregneringsmidler), avrenning
fra gruveområder (nedlagte kisgruver), utslipp fra industri som nikkelverk og smelteverk, samt
avfallsforbrenningsanlegg (SFT 2000a). Industriutslippene, gruver inkludert, er vesentlig redusert
siden 1985, mens utslipp fra produkter har økt betydelig. Økningen skyldes stort forbruk av
kobberholdig notimpregnering og bunnstoff. Videre tilføres kobber miljøet som følge av utslipp fra
husholdninger, bilverksteder og bensinstasjoner med vaskehall.

Bly (Pb)

Bly er akutt giftig for vannlevende organismer og pattedyr, og gir kroniske giftvirkninger hos mange
organi smer selv i små konsentrasj oner.

En viktig kilde til bly i omgivelsene er bensin (bilbruk), avfallsdeponier og avfallsbehandling, batterier
og blyhagl (Knutzen m.fl. 1999). Utslipp av bly til luft fra samferdselssektoren har blitt kraftig redusert
gjennom overgangen til blyfri bensin. Tidligere direkte utslipp av bly fra industri er nå redusert.

Kvikksolv (Hg)

Kvikksølv inngår i mange uorganiske og organiske kjemiske forbindelser, der de organiske er særlig
giftige. Kvikksølv akkumuleres i fisk og pattedyr, og oppkonsentreres i næringskjeden. Den biologiske
halveringstiden er lang.

Kilder til kvikksølvutslipp er smelteverk, avfallsforbrenningsanlegg, avfallsdeponier,
tannlegekontorer, krematorier og produkter som batterier, termometre og plantevernmidler (forbudt fra
1991)(SFT 2000a). Atmosfæriske avsetninger som følge av langtransport til Norge er også betydelige.
Det er enkelte større punktkilder i industrien.
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Tri-butyltinn (TBT)

TBT er et fremmedstoff som er ekstremt giftig overfor sensitive organismer. Bruken av TBT som
antibegroingsstoff i skips- og båtmaling har gitt en tilnærmet global forurensning, men situasjonen er i
bedring etter restriksjoner på bruk i maling til mindre båter. I Norge har det vært forbud mot
anvendelse på båter mindre enn 25 m siden 1989-90. Foruten skipsmaling kan også kommunalt
avløpsvann bidra til belastningen av TBT og andre tinnorganiske stoffer (Knutzen m.fl. 1999).

Organotinn forbindelsene har vært regnet som relativt lett nedbrytbare, men observert halveringstid i
sedimenter har vist seg å være opptil flere år (Knutzen m.fl. 1999).

Polysykliske Aromatiske Hydrokarboner (PAH)

PAH er en gruppe tjærestoffer som dannes ved all ufullstendig forbrenning av organisk karbon.
Viktige naturlige kilder er skogbrann, vulkanutbrudd og lekkasje fra oljeforekomster. I tett befolkede
og industrialiserte områder er andre kilder dominerende, først og fremst forbrenning av olje og kull
(Knutzen m.fl. 1999). Byluft og avrenning fra veier inneholder mye PAH fra eksos og slitasje av asfalt
og bildekk. Råolje innholder varierende mengde PAH (stort sett 1-10 %), men lite av de tyngre
forbindelsene. I Norge har forskjellige typer smelteverk vært store kilder til PAH forurensning både til
luft og vann, mens tall for utslipp fra oljevirksomheten er usikre. Kreosot og tjæreimpregnering kan
helt lokalt gi høye konsentrasjoner i jord eller vann.

PAH kan forårsake akutte eller kroniske giftvirkninger, men hovedårsaken til at PAH regnes som en
miljogift er at en del av forbindelsene er potensielt kreftfremkallende (KPAH, deriblant benzo(a)pyren
B(a)P). Forbindelsene er tungt nedbrytbare i anaerobe sedimenter og ved lavere temperaturer. PAH er
generelt lite vannløselig og derfor i overveiende grad knyttet til partikler.

Polyklorerte Bifenyler (PCB)

PCB omfatter teoretisk et par hundre forbindelser med ulik grad av klorinering, fysikalsk/kjemiske
egenskaper, nedlnytbarhet og giftighet. Bare 50-60 av disse er vanlig å registrere i naturen og blant
disse er det 10-20 som dominerer.

Bruk av PCB i Norge har vært beregnet til 1200 tonn, hvorav vel 700 tonn er lagret/deponert eller
lekket ut i naturen (Knutzen m.fl. 1999). Ny bruk av PCB ble forbudt i 1980 og planer foreligger for
utfasing og destruksjon. I forbindelse med undersøkelser av marine sedimenter er det bekreftet at mye
PCB er spredd og sannsynligvis fortsatt lekker ut i omgivelsene. Dominerende kilder er trolig
skipsmaling, rivningsmateriale og utrangert elektrisk armatur (Knutzen m.fl. 1999). Fyllinger er
således også en kilde til spredning av PCB. I flere fjorder er PCB forurensningen så høy at det har
medført restriksjoner på omsetning eller utnyttelse av fisk og skalldyr.

Diklordifenyltrikloretan (DDT)

DDT et insektsmiddel og ble introdusert til insektbekjempelse etter 2. verdenskrig. Introduksjonen av
stoffet innledet den moderne fasen i insektsbekjempelse. Ulempene med stoffet viste seg raskt med
høy persistens som fører til opphopning i miljøet, og den høye fettløsligheten til anrikning i fettvevet i
organismer og demest biomagnifikasjon i næringskjedene (konsentrasjonen øker oppover i
næringskjeden). I Norge opphørte bruken av DDT på de fleste områder i 1969, men i planteskoler så
sent som i 1988.
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