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Sammendrag

I forbindelse med SFTs pilotprosjekt angående mudring og deponering av
forurensede sedimenter i Kamfjordkilen i Sandefjord, har NGI på oppdrag fra
Sandefjord kommune, deltatt i overvåking og oppfølgning av
grundtsvanndeponiet.

29 juni 2005 gjennomførte NGI en inspeksjon med dykker av barrieren som
avgrenser undervannsdeponiet i Kamfjordkilen. Dette ble gjort for å avdekke
eventuelle utrasninger langs barrieren og eksponert slam, slik oppmåling
gjennomført i mai 2005 av Blom Survey AS kunne tyde på.

Det ble ikke observert noen store uregelmessigheter langs barrieren. Kun et
tynt slamlag ble observert over barrieren. Dette slamlaget skyldes trolig nylig
avsatte sedimenter. Resultatene fra oppmålingene gjennomført av Blom survey
AS gir derfor ikke et riktig bilde av forholdene på stedet.

Arbeidet ble utført med hjelp av dykker fra Iso Prosess og med Ole Jacob
Hansen fra Sandefjord kommune tilstede.

Transport av PAH og PCB fra undervannsdeponiet har blitt overvåket med
diffusjonskamre installert i tildekkingslaget i deponiet. Resultatene fra denne
overvåkingen viser at transporten av'forurensning fra de mudrede massene i
deponiet er lav. Tildekkingen holder tilbake forurensningen i massene i
deponiet og fungerer derfor etter intensjonen.
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1 INNLEDNING

NGI har på oppdrag fra Sandefjord kommune deltatt i oppfølging og
overvåking av gruntvannsdeponiet i Kamfjordkilen. Deponiet ble opprettet i
2002 som en del av SFTs pilotprosjekt "Miljømudring i Kamfjordkilen". Deler
av området ble mudret og de forurensede massene deponert i den dype delen av
Kamfjordkilen og tildekket med rene masser.

På bakgrunn av sjøbunnkartlegging utført av Bloms Survey AS 2. mai 2005,
gjorde NGI en inspeksjon av den ytre barrieren i deponiet 29. juni 2005.
Inspeksjonen ble utført med hjelp av dykkere fra Iso Prosess og med Ole Jakob
Hansen fra Sandefjord kommune tilstede.

NGI har i forskningsprosjektet "Capping of contaminated sediments" plassert
ut diffusjonskamre i gruntvarmsdeponiet. Transport av PAH og PCB fra de
deponerte massene er blitt overvåket fra november 2003 til juni 2005.

2 BAKGRUNN

I forbindelse med pilotprosjektet ble et areal på 41 000 m2 i Kamfjordkilen
mudret og deponert i den dypeste delen av Kamfjodkilen. Deponivolumet ble
avgrenset av en barriere av sprengstein. Etter at deponiet var fylt opp med
forurensede masser ble det dekket til med finsprengt stein. Deponi arealet
utgjør nå 28 000 m2. NCC anlegg AS har vært hovedleverandør i prosj ektet, i
samarbeid med NGI og NIVA.

Bloms Survey AS utførte den første sjøbunnskartleggingen av deponiet i
Kamfjordkilen i 2003 på oppdrag fra NCC anlegg AS, like etter at deponiet var
ferdig etablert. I mai 2005 ble sjøbunnen kartlagt på nytt. En sammenligning av
resultatene fra disse to kartleggingene indikerte at det i mai 2005 var et
underskudd på 1400 m3 masse i forhold til første måling. Et masseendringskart
antydet soner der sjøbunnen lå dypere i 2005 enn i 2003. Endringene kunne
tolkes som resultat av setninger i disse områdene eller utglidninger.

I NGI rapport 20011314-3 ble det utført stabilitetsberegninger for barrieren
basert på planlagt utforming og data fra sedimentundersøkelser i området. Med
den utforming barrieren har og med de jorddataene som er registrert på stedet
vil forventet setning i områder med størst oppfylling være 20-30 cm. I områder
med mindre oppfylling vil forventet setning være mindre.

I følge masseendringskartet så det ut til at områder langs barrieren var blitt
opptil 1 meter dypere. Disse områdene ble særlig vektlagt under dykker
inspeksjonen.

3 INSPEKSJON AV DEPONIET

Inspeksjonen besto av oversvømming med dykker for å kartlegge eventuelle
synlige forflytninger av massen i barrieren eller deponiet innenfor. Fra
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masseendringskartet ble koordinater avlest for de mest aktuelle stedene for
inspeksjon.

Inspeksjonen ble utført visuelt av dykkeren og dokumentert med filming med
undervannskamera. Befaringen startet midt på barrieren og gikk først sydover
mot land, så startet den på midten igjen og gikk nordover.

Endringer i barrieren ville vise seg som søkk etter utrasninger og/eller
forekomst av avdekket slam. Dykkeren rapporterte ingen store
uregelmessigheter langs barrieren. Kun et tynt lag med slam på overflaten av
deponiet ble observert. Dette slammet skyldtes nylig sedimentert materiale.

Det var dårlig sikt i vannet, derfor var det vanskelig å få overblikk over hele
barrieren. Videoen fra inspeksjonen gir også et begrenset overblikk.

Basert på observasjonene under inspeksjonen kan det konkluderes med at
sammenligningen av de to oppmålingene utført av Blom Survey AS ikke gir et
riktig bilde av endringer i bunnforholdene i området.

3.1 Kommentar/konklusjon

Ut ifra inspeksjonen, er det ikke noe som tyder på at barrieren har blitt
deformert ut over det som kan forventes som følge av setninger. Forventet
setning er estimert til 20-30 cm der oppfyllingen er størst. Endringer i
størrelsesorden opptil 1 meter slik oppmålingene fra Bloms indikerer, er ikke
observert.

Det kan dermed konkluderes med at barrieren står slik det var forutsatt og at
den ivaretar funksjonen som avgrensning av deponiet.

Det ble noen steder observert at sjøbunnen innenfor deponiet lå noe lavere enn
barrieren. Dette skyldes enten at deponiet ikke ble fylt helt opp i forbindelse
med mudringen eller det kan skyldes egensetninger i de deponerte mudrede
massene. Dette har ingen betydning for funksjonen til deponiet.

4 OVERVÅKING AV EFFEKTEN AV TILDEKKINGEN

NGI har overvåket effekten av tildekkingen av gruntvannsdeponiet i
Kamfjordkilen ved bruk av diffusjonskamre for måling av PAH og PCB
transport fra deponiet. Metoden bygger på følgende prinsipp: En organisk fase
over en stagnant vannfase over sedimentet eller tildekkingen vil tømme
vannfasen for organiske miljøgifter. På grunn av utlekking av miljøgifler til
porevannet fra sedimentet vil man få en konsentrasjonsgradient gjennom
vannfasen som driver diffusjonen av organiske miljøgifter fra sedimentet til
den organiske fasen. Den organiske fasen består av lipidfylte semipermeable
membraner (SPMD). SPMD'en er festet i topplokket til en stålsylinder som
omgir den stagnante vannfasen (se Figur 1 og Figur 4). Analyser av PAH og
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PCB i SPMD'ene etter en tids eksponering brukes til å beregne transporten fra
sjøbunnen i løpet av denne eksponeringstiden.

Figur I Prinsipp for tolkning av resultater fra in situ diffusjonstest

SPMD-membran

Figur 2 Prinsipp Diffusjonskammer in situ
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Figur 3 Diffusjonkammer før installasjon

Figur 4 Montering av SPMD i sylinderlokket

I september 2003 ble det plassert ut tre par diffusjonskamre på tre ulike
lokaliteter i deponiet (se Figur 5). I hvert av parene ble det ene kammeret fylt
med tildekkingsmasser som i resten av deponiet, mens det andre kammeret var
lukket under tildekkingen slik at dette er eksponert til massene i deponiet. I
disse diffusjonskamrene kan man dermed måle transport fra deponiet med og
uten tildekking i tre områder i deponiet.

Det ble også plassert ut et bur med SPMD'er i frie vannmasser på en av
lokalitetene. Fire av kamrene fikk installert SPMD'er i oktober 2003, mens
kamrene Vest i deponiet fikk SPMD'er i november 2003. SPMD'ene ble
stående ute (eksponert) i 1-3 måneder før de ble hentet inn til analyse. Tabell 1
gir en oversikt over de kamrene som ble brukt i overvåkingen

91v 111
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Flere detaljer om disse målingene er gitt i Teknisk Notat 20021244 Datert 3.
juni 2005 fra NGI.

Tabell 1 Oversikt over diffusjonssylindere utplassert i undervannsdeponi
i Kamfjordkilen

Sylindernavn Tildekking Kommentarer
Øst Sed 0 cm Uten tildekking
Øst Cap 30 cm Med tildekking
Senter Sed 0 cm Uten tildekking
Senter Cap 30 cm Med tildekking
Bur med SPMD i frie For å overvåke PAH og PCB i
vannmasser vaimmassene over tildekkingen
Vest Sed 0 cm Uten tildekking
Vest Cap 30 cm Med tildekking. Flyttet oktober 03

1:3

100 m

Diffusjonskammer

Gruntvannsdeponi

Figur 5 Kart som viser plassering av diffusjonssylindere (3 par) i
deponiområdet i Kamfjordkilen

Figur 1 — 4 viser prinsippene for diffusjonskamrene som er brukt i
overvåkingen.

Mistanke om at ny forurensning hadde lagt seg over tildekkingslaget inne i
sylinderne i perioden disse stod åpne gjorde at det ble tatt prøver av sediment
og tildekking inne i sylinderne. Det ble også lagt på ny tildekking i de
tildekkede rørene i to omganger. 18 februar 2004 ble øverste 10 cm av
tildekkingen inne i diffusjonssylinderne erstattet med 10 cm (20 1) ny grus 0-20
mm. Nye 10 cm 0 — 20 mm grus ble lagt ut 1. juli 2004.
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4.1 Utskifting av membraner, opparbeiding og analyse

SPMD-membraner ble levert av NIVA, som også gjorde opparbeiding og
analyse av PAH og PCB i SPMD'ene.

Opphenting av eksponerte membraner og utsetting av nye membraner ble gjort
ved hjelp av dykkere. Under utskiftingen var membranen beskyttet av et ekstra
lokk slik at eksponeringen til sjøvann og luft var minimal før membranen ble
lagt i tette metallbokser for transport til laboratoriet.

På laboratoriet ble SPMD-membranene rengjort med destillert vann og papir.
Trioleinen ble presset ut ved bruk av en valse og overført til et glass. Vekten av
triolein ble målt og utbyttet beregnet. Etter tilsetting av interne standarder til de
respektive analysene ble prøven løst i diklormetan og renset ved bruk av
gelpermeasjonskromatografi (GPC) med 4 kolonner koblet i serie.

Ekstraktene ble tørket med natriumsulfat om nødvendig og deretter konsentrert
til ca 1 ml ved 35 °C ved bruk av vakuum og nitrogenstrøm. Ekstraktene ble
delt til hhv PCB- og PAH-analyse.

PCB-analyse 

Prøvene ble behandlet med konsentrert svovelsyre og om nødvendig med
TBA/sulfittreagens for å fjerne fritt svovel. Prøvene ble analysert
gasskromatografisk med Electron Capture detektor. Identifiseringen ble utført
ved sammenlikning av retensjonstider i kromatogrammet av prøve og
standardløsning. Kvantifiseringen ble utført ved bruk av intern og ekstern
standard.

PAH-analyse 

Prøvene ble analysert gasskromatografisk med masseselektiv detektor (GC-
MS) operert i SIM-mode, hvor molekylionet til den enkelte forbindelsen ble
registrert innenfor et gitt tidsintervall. Kvantifiseringen ble utført ved bruk av
intern og ekstern standard

4.2 Beregninger

Ved å anta at SPMD'en effektivt tar opp all PAH og PCB i den øvre delen av
de stagnante vannmassene i diffusjonssylinderen kan vi også anta at innholdet i
SPMD'en er lik fluksen over tverrsnittet av sylinderen over den tiden
SPMD'en har stått ute.

F =	
indjøgift

A xT .sylinder diffilsion

Der
Mmiljøpfl= Mengde miljøgift målt i SPMD
Tdiffusjon= Tiden SPMD er utplassert i sylinderen
Asylinder =Areal av sediment overflaten i diffusjonssylinderen (= 0,196 m2)
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Dersom  Cporevannikke er kjent, kan man bestemme en sediment spesifikk
diffusjonsparameter  Dc*  (Diffusjonspotensiale).

hvann
*

X M
= D x Cporevann A

x
il sylinder diffusion

Fra denne parameteren, kan diffusjonsfluksen fra sedimentoverflaten in situ
(F„d) beregnes ved å dele på diffusjonsvei  (8e).

D*
Fsed= C8 e

5 RESULTATER OG DISKUSJON

Resultatene fra overvåkingen i de enkelte diffusjonskamrene er vist i Figur 6
og Figur 7 viser gjermomsnittlig transport fra deponiet med og uten tildekking
med antatt diffusjonsvei på 1 cm.

Figur 8 viser opptak av PAH i kammeret øst i deponiet og i vannmassene
utenfor.

3,5

3

0,5

Øst uten tildekking • Senter uten tildekking • Vest uten tildekking

Øst med tildekking • Senter med tildekking • Vest med tildekking

Figur 6 Diffusjonstransport av sum PAH16 fra deponeret masser med og
uten tildekking. Antatt 1 cm diffusjonsvei

f:\p\2005 \ 14 \20051437\rap20051437-1.doc EE/BPe



Kontroll av deponi i Kannjordkilen Rapport nr: 20051437-1
Dato: 2005-10-28
Rev:
Rev. dato:
Side: 11

0,05

— 0 04

CN
E 0,03

a. 0,02

(E»
0,01

Øst uten tildekking • Senter uten tildekking I Vest uten tildekking
Øst med tildekking • Senter med tildekking • Vest med tildekking

Figur 7 	 Diffusjonstransport av sum PCB7 fra deponeret masser med og
uten tildekking. Antatt 1 cm diffusjonsvei
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Figur 8 Opptak av PAH i SPMD i diffusjonskammeret i posisjon øst og
utenfor kamrene

Overvåkingen viser at SPMD'ene i diffusjonskamrene tar opp mindre PAH og
PCB enn SPMD'en i vannmassene utenfor kamrene. Overvåkingen viser også
at transporten av PAH og PCB fra de deponerte massene gjennom tildekkingen
er lav. Transporten av PAH i diffusjonskamrene uten tildekking var høy i østre
del av deponiet, mens transporten var lav i senter og vest i deponiet også uten
tildekking. Resultatene viser at tildekkingen hindrer diffusjonstransport av

Opptak

sum

PAH

16

ng/dag
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PAH og PCB fra deponiet. Opptaket av PAH og PCB i SPMD i vannmassene
utenfor kammeret viser at.transport fra nytt sediment i området er større enn fra
deponiet (se Figur 8). Konsentrasjonen i SPMD'ene i vannmassene over
deponiet er imidlertid laver enn det som ble målt av NIVA før tiltaket (NIVA
1997, TA-1587/1998, prosjektnr. 97015-4, NIVA løpenr 3935-98).

Det gjennomførte overvåkingsprogrammet har vært en del av et
forskningsprosjekt med støtte fra Forskningsrådet, NCC anlegg og Franzefoss
Pukk. Den benyttede metoden er utviklet og testet i dette prosjektet og
overvåkingen har vært svært omfattende. Det bør derfor ikke være behov for
ytterligere dokumentasjon av effekten av tildekkingen.

29. juni 2005 avsluttet NGI sitt overvåkingsprogram og hentet inn de siste
SPMD'ene. Det ble ikke satt ut nye SPMD'er men diffusjonskamrene er
fremdeles operative.
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