
 

 
OVERVÅKING AV SANDEFJORDSFJORDEN, 2020 

 
 
 
SANDEFJORD KOMMUNE  
 

RENERE SANDEFJORDSJORD 
 

ÅRSRAPPORT OVERVÅKING AV 
SANDEFJORDSFJOREN 2020 
 
 
FAGRAPPORT A126409-2020 (2020-UNDERSØKELSENE) 
 
JUNI 2020 – VERSJON 3 
 
 

 

 

   

 
 



 

 

    
OVERVÅKING AV SANDEFJORDSFJORDEN, 2020  2  

 
 

Tittel: Renere Sandefjordsfjord:  

Årsrapport overvåking av Sandefjordsfjorden i 2020 

COWI-kontor: COWI AS, Karvesvingen 2, 0579 Oslo  

Oppdrag nr.: A126409 Sandefjordsfjorden 
overvåking 

Rapportnummer: A126409-RAP002 

Utgivelsesdato: Versjon 1, 23.06.2020 Antall sider inkl. 
vedlegg 

 33 

Utarbeidet: 

*Kundekontakt 

Gaute R. Salomonsen* 

Stine Hagen 
Signatur:  

 

 
Kontrollert: Roger M. Konieczny Signatur:  

Godkjent: Stein B. Olsen Signatur:  

Oppdragsgiver: Sandefjord kommune 
Oppdragsgivers 
kontaktperson: 

Ole Jakob Hansen 

Stikkord: Tiltaksovervåking, utlekking deponi (passive prøvetakere) 

Foto på forside: Sandefjordsfjorden 2019. Foto: Jane K. Dolven, COWI 

  

  

Revisjonsnr. / dato Endring: Signatur: 

01 – 26.06.2020 Lagt til kart som viser prøvestasjonene og noe 
presisering i språk i konklusjonen.   

02 – 08.07.2020 Oppdatert posisjoner på prøvestasjonene i 
kartet.  



 

3 
 

     
OVERVÅKING SANDEFJORD 2020  3  

Sammendrag 

Gjennom miljøoppryddingsprosjektet "Renere Sandefjordsfjord" er det bli gjennomført omfattende tiltak i 
Sandefjordsfjorden for å forbedre miljøtilstanden i fjorden. Formålet med oppryddingen har vært å 
redusere risiko for spredning av miljøgifter fra forurensede sedimenter, bedre forholdene for økologien i 
fjorden og gjøre fjorden mer egnet for fiske, bading og friluftsliv. I løpet av 2017-2018 ble totalt ca. 
50.000 m³ forurenset sediment mudret og deponert i et sjøbunnsdeponi i Midtre havn, og mer enn 1 km² 
forurenset sjøbunn dekket til.  

COWI/reNatur har i 2019 og 2020 gjennomført undersøkelser i etterkant av miljøoppryddingstiltaket på 
vegne av Sandefjord kommune. Undersøkelsene fra 2019 er beskrevet i rapporten Årsrapport overvåking 
av Sandefjordsfjorden 2019 (COWI, 2019). I 2020 skal det gjennomføres overvåking av utlekking fra 
deponiet ved bruk av passive prøvetakere iht. overvåkingsprogrammet (NGI, 2019). Feltarbeid med 
prøvetaking ble gjennomført i mars og april 2020.  

Undersøkelsene av utlekking av deponiet ved bruk av to typer passive prøvetakere SPDM og DGT viser at 
det er forholdsvis liten og akseptabel utlekking fra sedimentene over deponiet. SPMD-undersøkelsene 
indikerer at det er relative små mengder PCB og PAH som løses fra sedimentene over deponiet og til 
vann. Også for enkelt-PAH-forbindelsene er det relativt liten fluktuasjon fra sedimentene til sjø. For PAH16 
er det høyeste fluktuasjon ved stasjon DEP2, mens det for PCB7 er høyest fluktuasjon ved stasjon DEP3. 
Det er registrert en liten økning i målt konsentrasjon for kadmium, kobber, nikkel og sink ved bruk av 
DGT i 2020 sammenlignet med 2019, men dette gjelder for hele vannsøylen og ikke bare ved sjøbunnen 
rett over deponiet. Basert på analyseresultatene for 2019 og 2020 konkluderes det med at deponiet 
fortsatt fungerer etter hensikten. Massene i deponiet vil normalt bruke minimum 2-3 år på å stabiliseres 
seg. Endelig svar på om deponiet fungerer etter hensikt bør avventes til det er sikkert at overdekkingen 
har stabilisert seg.   

Det ble i 2020 gjort et nytt forsøk på å finne målepinnene på deponiet, men sikten var for dårlig til at det 
var mulig å finne disse. 
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1 Innledning 
Indre deler av Sandefjordsfjorden var tidligere blant Norges mest forurensede fjordområder med hensyn 
til miljøgifter i sediment. Gjennom miljøoppryddingsprosjektet "Renere Sandefjordsfjord", initiert på 
bakgrunn av Stortingsmelding 12 "Rent og rikt hav", ble det i perioden 2017-2018 gjennomført tiltak for 
å bedre situasjonen. Totalt ble ca. 50.000 m³ forurenset sediment mudret og deponert i et 
sjøbunnsdeponi i Midtre havn. I tillegg ble mer enn 1 km² forurenset sjøbunn dekket til (Figur 1). 
Sandefjord kommune var tiltakshaver med finansiell støtte fra Miljødirektoratet og lokale 
bedrifter/næringsliv. Formålet med oppryddingen var å redusere risiko for spredning av miljøgifter som 
kunne medføre negative effekter på økosystemet og gjøre fjorden mer egnet for fiske, bading og 
friluftsliv. 

 

Figur 1: Oversikt over tildekkete og mudrete områder og lokalisering av deponiet (Kart hentet fra: Skanska, 2018). 
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1.1 Miljø- og tiltaksmål 
Miljømålet for prosjektet har vært å oppnå tilstandsklasse II eller bedre (i henhold til Miljødirektoratets 
veileder M608/2016) for metaller, PAH og PCB i hele det tildekte området. For TBT ble det foreslått en 
egen tiltaksplan med trinnvis nedtrapping og målsetting om å komme ned på et referansekrav på 20 
µg/kg fra og med 2020 eller senere (Tabell 1; DNV, 2011). 

Tabell 1: Trinnvis nedtrappingsplan for TBT (tabell hentet fra tiltaksplanen; DNV, 2011). 

 

Etterkontrollen, som ble utført av Skanska med kjerneprøvetaking i 108 felt, viste at områdene som ble 
tildekket av rent sediment (0-8 mm masser) var i tilstandsklasse I og II for metaller, PAH og PCB.  

Det ble under tiltaket gjennomført et omfattende program for å dokumentere tildekkingslagets tykkelse 
(mektighet). Tiltaksmålet i henhold til tillatelsen fra Fylkesmannen var som følger: «Etter gjennomført 
tildekking skal tildekkingslaget tilfredsstille prosjektert tykkelse i minimum 95 % av arealet innenfor 
hvert av delområdene Kilen, Indre havn, Midtre havn og Ytre havn. Resterende areal i hvert delområde 
skal tilfredsstille minst 80 % av prosjektert tykkelse.»  
 
Mektighet for tildekkingen ble målt med batymetri (skanning av sjøbunnen), dykking for avlesing av 
målestaver, punkt og transekter, samt innsamlet informasjon ved bruk av kjerneprøver. Det ble til 
sammen innhentet over 250 kjerneprøver og utført mer enn 500 batymetriske målinger for produksjon 
av kart. I sluttrapporten for prosjektet ble det konkludert med at tiltaksområdet hadde nådd tiltaksmålet 
med hensyn til mektighet (Skanska, 2018). 

1.2 Overvåkingsprogram 
I Fylkesmannen i Vestfolds og Telemarks tiltakstillatelse ble det i tillegg til tiltakskontroll, satt krav om 
overvåking under og etter tiltak. Etterundersøkelsene er basert på "Overvåkingsprogram 2019-2023" 
som er utarbeidet av NGI (2019) på vegne av Sandefjord kommune. Programmet består i kjemisk 
prøvetaking av sedimenter, bruk av passive prøvetakere for å dokumentere utlekking, biologiske 
undersøkelse og fysiske undersøkelser/visuell observasjon. Overvåkingsprogrammet er i tråd med 
vannforskriftens bestemmelser og har som mål å undersøke: 

› Miljøtilstanden etter gjennomførte tiltak 
› Om tildekkingen fungerer etter hensikten 
› Reetablering av naturverdier 
› En eventuell utlekking av miljøgifter fra deponiet 
› Forventet nedbrytning av tributyltinn (TBT) i sedimentet 
 
Tidsplanen for overvåkingen er vist i Tabell 2. Overvåkingen i 2020 ble gjennomført av COWI på vegne 
av Sandefjord kommune. Inneværende årsrapport beskriver undersøkelser og resultater fra overvåking i 
2020. 
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Tabell 2: Tidsplan for overvåkingen i Sandefjordsfjorden i perioden 2019-2023 (hentet fra "Overvåkingsprogram 2019-
2023" (Kilde: NGI, 2019). 
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2 Overvåkingsprogram 2020 
I henhold til overvåkingsprogrammet skal utlekking fra deponiet ved tre prøvetakingsstasjoner 
undersøkes. 

2.1 Utført feltarbeid  
For å undersøke eventuell utlekking av miljøgifter fra deponiet ble passive prøvetakere plassert i 
vannsøylen og diffusjonskammer plassert på sjøbunnen ved tre stasjoner den 6. mars 2020 og tatt inn 
den 3. april 2020. En oversikt over prøvestasjonene er vist i Figur 2. Dette ble utført av Stavern 
Dykkerservice sammen med Gaute Rørvik Salomonsen. Det var meget dårlig sikt ved begge dykkedagene 
og det var derfor ikke mulig å lokalisere målepinnene på deponiet. Det var ikke fergetrafikk ved siste 
dykk så den dårlige sikten skylles ikke denne trafikken. 

 

Figur 2: Oversikt over prøvetatte stasjoner for undersøkelse av utlekking fra deponiet i 2020. 
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3 Utlekking deponi 

3.1 Materiale og metode 

Passive prøvetakere 

Utlekking av miljøgifter fra sedimentene utgjør en risiko for vannlevende organismer. Fluksmålinger kan 
brukes til å beregne denne utlekkingen, og ut fra målinger før og etter tiltak som tildekking av forurenset 
sjøbunn kan effekten av tiltaket måles. Utlekking fra sedimentene før og etter tiltak kan måles ved hjelp 
av et bentisk flukskamre, som er utviklet for å måle frigjøring av organiske miljøgifter fra 
sedimentoverflaten og til vannet over sjøbunnen. 
 
Bentiske flukskamre tilknyttes målestasjonene som vist i Figur 3. Flukskammeret er utviklet av Norges 
Geotekniske Institutt (NGI) for å kunne måle fluktuasjon og diffusjon som skjer i overgangen sediment 
og vann (Eek, Cornelissen, Kibsgaard, & Breedveld, 2008). Selve flukskammeret er en stålkonstruert 
breibremma «hatt» som skal stå på bunnen og gi et tett omsluttet miljø av vann og sediment, der det 
sitter en passiv prøvetaker like over sedimentet (Figur 4). 

 

Figur 3: Prinsippskisse for overvåkingsstasjon ved sjøbunnsdeponiet. Diffusjonskammer med passive prøvetakere og 
stasjon med passive prøvetakere (eks. DGT) i bunnvann og midt i vannsøylen (kilde: NGI 2019, overvåkingsprogram 
for Sandefjordsfjorden).  

 

 

Figur 4: Flukskammer med SPMD. 1: Flukskammer klart for utsetting. 2: SPMD oppspent i flukskammer. Opptak av 
flukskammer, og en ser at membranen har tatt noe farge av å stå ute. En ser også en tydelig ring inne i kammeret, 
som viser hvor høyt sedimentet har stått. 
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Inne i flukskammeret monteres en SPMD (Semi Permeable Membran Device), som er en svært følsom 
passiv prøvetaker som adsorberer organiske miljøgifter som lekker ut fra sedimentoverflaten i løpet av en 
eksponeringstid på 4-6 uker. SPMD-en analyseres for mengde oppsamlet PAH og PCB med svært lave 
deteksjonsgrenser. Spredningen kan beregnes fra mengde PAH og PCB i adsorbenten, eksponeringstid og 
eksponert areal, og angis som mengde miljøgift pr. areal og tid (ng/m²/d). Undersøkelsen bør helst 
benyttes før og etter tiltak for å vurdere reduksjon i utlekking av miljøgifter fra sjøbunnen.  

SPMD etterligner opptak av organiske miljøgifter i fettvevet i organismer. Prøvetaking og forsøk med 
SPMD er repeterbare og egnede for å måle miljøgiftkonsentrasjoner, da det ikke medfører 
stressfaktorene som prøvetaking og forsøk på levende organismer. Toksisiteten er sjelden lik 
konsentrasjon i organismene sitt miljø fordi miljøgiftene har ulike egenskaper og tas opp i ulik grad 
avhengig av mange faktorer, som f.eks. vannløselighet.  

SPMD er egnet for målinger i luft og vann, og vil begynne å ta opp miljøgifter i det de eksponeres for luft 
eller vann. Særlig lette forbindelser tas opp raskt og går fort i likevekt. Utsetting av SPMD, uavhengig av 
om det er i flukskammer eller ei, forutsetter noe håndtering før membranen er på plass og på den 
lokaliteten den skal måle på. Det er derfor nødvendig å ta en blank-prøve. Denne eksponeres i luft i den 
tiden det tar å montere de mengdene som skal stå ute og måle. Analyseresultat av blankprøver trekkes 
fra analyseresultat av SPMD som har stått ute. 

Fordi flukskammeret brukes til å måle i overgangen mellom sediment og vann, vil resultatene gi en mer 
relevant informasjon om risikoen de forurensede sjøsedimentene utgjør for biota, enn å analysere 
sedimentprøver og beregne porevannskonsentrasjoner. Dette gir et tall på hva som faktisk lekker ut fra 
sediment til vannfasen. 

Rapporteringsgrense for PAH er 25-27 pg/l og 4,3-13 pg/l for PCB. Analyseresultatene regnes om til fluks 
ut fra areal i flukskammer (m²) og eksponeringstid (døgn). 

Den passive prøvetakeren DGT (Diffusive Gradients in Thin films) kan brukes for å måle den 
biotilgjengelige andelen av metaller i vann, sedimenter og jord (Hartnik og Amundsen, 2006). 
Prøvetakeren er enkel og består av en plastdel med et filter, en hydrogel og en ionebytter. Metoden 
bygger på prinsippet om at metallioner og svakt bunnede metallkomplekser diffunderer gjennom filteret 
og en gel av kjent tykkelse, for å akkumuleres i ionebytteren. Ionene elueres ut av ionebytteren med en 
syre, og kan analyseres med ICP-AES eller ICP-MS (ALS, 2016). Om vanntemperaturen er kjent kan 
konsentrasjonen av respektive metall i vannet beregnes. Jo lengre prøvetakingsperiode, desto større 
mengde ioner akkumuleres. Prøvetakingstiden må tilpasses den forventete konsentrasjonen i vannfasen. 
Dette for å unngå metning av prøvetakeren ved høye metallkonsentrasjoner i vann eller akkumulering 
under deteksjonsgrensen ved for lave metallkonsentrasjoner. For typiske metallkonsentrasjoner målt i 
kystnære strøk vil DGTen være mettet med metaller etter ca. 3 måneder, men vanligst er en 
eksponeringstid på rundt 4 uker. 

Det ble plassert DGTer for målinger av metaller i vannsøylen rett over sjøbunnen og oppe i vannsøylen 
på samme lokalitet som flukskamrene.  
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3.2 Resultater og diskusjon 
Organiske miljøgifter – PAH og PCB 

Målt konsentrasjon av sum PAH16 og sum PCB7 ved bruk av SPMD er gitt i Tabell 3. Analyseresultatene 
er tilsvarende som for 2019 med at det er høyest verdi for sum PAH16 ved DEP2, mens det for sum PCB7 
er høyest ved DEP3. Ved DEP2 har utlekking av både PAH og PCB økt fra 2019 til 2020, mens ved DEP3 
er det kun registrert en økning av PCB. Selv om det har vært en økning er det fortsatt lave 
konsentrasjoner som er målt.  

Tabell 3: Målt sum PAH16 og sum PCB7 ved bruk av SPMD for overvåkingen i 2019 og 2020.  

  DEP1 DEP2 DEP3 

Sum PAH 16 
(ng/l) 

2019 13 8,6 9,3 

2020 2,33 78,3 2,24 

Sum PCB 7 
(ng/l) 

2019 0,021 0,016 0,027 

2020 nd 0,0470 0,0522 

 

Beregnet fluks for gjennomførte målinger i 2020 og 2019 med bentiske flukskamre er vist i Tabell 4. For 
resultater < LOD er det lagt inn LOD/2. Dette er en vanlig måte å håndtere data under 
rapporteringsgrensen på når det skal brukes videre i statistiske beregninger da dette gir den minste 
statistiske feilen (Clarke, Joan U, 1994). Dersom en prøve er under rapporteringsgrensen for en 
forbindelse er det ikke gitt at denne forbindelsen ikke er tilstede, men det er bare ikke kjent hvor mye. 
Ved å benytte LOD/2 sikrer det at utlekkingen fra deponiet ikke underestimeres, det vil heller potensielt 
bli beregnet et litt for høyt resultat for fluks. Beregnet utlekking pr. år er gitt i Tabell 5. 
Analyseresultatene fra laboratoriet er presentert Vedlegg 1.  

Resultatene fra SPMDene viser at det fortsatt er små mengder PAH og PCB som løses fra sedimentene 
over deponiet og til vann. Ved DEP1 er beregnet fluks for PAH- og PCB-forbindelsene generelt lavere i 
2020 sammenlignet med i 2019, mens det ved stasjon DEP2 og DEP3 er beregnet noe høyere fluks. 
Årsaken til at beregnet fluks for sum PAH16 er høyere ved DEP3 i 2020, mens målt konsentrasjon (ng/l) 
er lavere i 2020 sammenlignet med 2019, er fordi det i beregningen av fluks ble benyttet LOD/2. I 2020 
var eksempelvis rapporteringsgrensen for fenantren 54 ng/l mot målt konsentrasjon på 2,11 ng/l i 2019. 
Den største forskjellen i 2020 sammenlignet med 2019 ved stasjon DEP2 og DEP3 er for acenaften og 
fenantren.  
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Tabell 4: Beregnet fluks (ng/m2/døgn) for PAH16 og PCB7 målestasjonene DEP1, DEP2 og DEP3. 

  DEP1 DEP2 DEP3 

Naftalen 2019 0,35 0,51 0,72 
2020 0,38 6,72 0,58 

Acenaftylen 2019 0,18 0,13 0,11 
2020 0,021 0,24 0,098 

Acenaften 2019 0,47 0,56 0,48 
2020 0,30 9,72 3,26 

Fluoren 2019 0,80 0,72 0,46 
2020 0,039 1,69 0,70 

Fenantren 2019 2,99 2,03 1,31 
2020 0,90 32,4 19,7 

Antracen 2019 0,21 0,087 0,088 
2020 0,0018 2,80 0,95 

Fluoranten 2019 0,73 0,19 0,21 
2020 0,0084 0,00058 0,051 

Pyren 2019 1,54 0,64 0,95 
2020 0,029 1,91 1,02 

Benso(a)antracen 2019 0,83 0,45 0,52 
2020 0,020 1,17 0,62 

Krysen 2019 0,021 0,014 0,011 
2020 0,0014 0,19 0,18 

Benso(b)fluoranten 2019 0,14 0,021 0,31 
2020 0,0019 0,22 0,13 

Benso(k)fluoranten 2019 0,037 0,020 0,055 
2020 0,0021 0,098 0,28 

Benso(a)pyren 2019 0,10 0,020 0,15 
2020 0,0021 0,077 0,25 

Dibenso(ah)antracen 2019 0,087 0,046 0,16 
2020 0,0025 0,11 0,33 

Benso(ghi)perylen 2019 0,068 0,034 0,12 
2020 0,0022 0,087 0,29 

Indeno(123cd)pyren 2019 0,080 0,040 0,13 
2020 0,0027 0,10 0,30 

Sum PAH16  2019 8,64 5,50 5,77 
2020 1,71 57,5 28,7 

 

PCB 28 2019 0,0024 0,0013 0,0019 
2020 0,000069 0,0067 0,0024 

PCB 52 2019 0,0054 0,0015 0,0049 
2020 0,000091 0,0049 0,0067 

PCB 101 2019 0,0022 0,0024 0,0030 
2020 0,00012 0,010 0,0051 

PCB 118 2019 0,00031 0,000083 0,00006 
2020 0,000040 0,0066 0,010 

PCB 138 2019 0,00071 0,0018 0,0022 
2020 0,00020 0,0036 0,0062 

PCB 153 2019 0,0026 0,0031 0,0036 
2020 0,000073 0,0060 0,0040 

PCB 180 2019 0,00023 0,0010 0,00090 
2020 0,00035 0,0066 0,021 

Sum PCB7 2019 0,014 0,011 0,017 
2020 0,00095 0,044 0,056 
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Tabell 5: Utlekking (fluks i µg/m2/år) av organiske miljøgifter fra deponiet i Sandefjordsfjorden 

 Utlekking fra deponiet i 
Sandefjordsfjorden 1 år etter 

tiltak (µg/m2/år) 

Utlekking fra deponiet i 
Sandefjordsfjorden 2 år etter 

tiltak (µg/m2/år) 

Naftalen 0,19 0,93 

Acenaftylen 0,050 0,044 

Acenaften 0,18 1,62 

Fluoren 0,24 0,30 

Fenantren 0,77 6,45 

Antracen 0,047 0,46 

Fluoranten 0,14 0,0073 

Pyren 0,38 0,36 

Benso(a)antracen 0,22 0,22 

Krysen 0,0056 0,046 

Benso(b)fluoranten 0,058 0,043 

Benso(k)fluoranten 0,014 0,047 

Benso(a)pyren 0,033 0,040 

Dibenso(ah)antracen 0,036 0,053 

Benso(ghi)perylen 0,027 0,046 

Indeno(123cd)pyren 0,031 0,049 

Sum PAH16  2,4 10,7 

SUM PCB7 0,0051 0,012 

 

Metaller – DGT 

Resultatene fra DGTene som var plassert i vannsøylen over deponiet er gitt i Tabell 6. Fullstendig 
oversikt over analyseresultatene er gitt i Vedlegg 1.  

Analyseresultatene viser at det er små forskjeller i resultatene ved de respektive stasjonene. Det er målt 
noe høyere verdier for stasjonene DEP2 og DEP3 sammenlignet med DEP1, tilsvarende som for 
overvåkingen i 2019. Det er registrert en liten økning i målt konsentrasjon for kadmium, kobber, nikkel 
og sink i 2020 sammenlignet med 2019. Men resultatene er hovedsakelig klassifisert som TKL 1, samt 
noen resultater i TKL 2.    
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Tabell 6: Målinger av metall ved bruk av DGT plassert 1,5 m over sjøbunn og midt i vannsøylen for overvåking i 2019 
(08.08.19-09.09.19) og i 2020 (06.03.20-03.04.20). Resultatene er klassifisert etter veileder M608 (Miljødirektoratet, 
2016) og 02:2018 (Direktoratgruppen vanndirektivet, 2018). 

DGT Måleperiode DEP1 Bunn DEP1 Topp DEP2 Bunn DEP2 Topp DEP3 Bunn DEP3 Topp 

Arsen 
(µg/l) 

2019 0,132 0,067 0,242 0,0984 0,0532 0,395 

2020 0,0075 0,0105 0,0071 0,0135 0,0087 0,0117 

Bly 
(µg/l) 

2019 <0,0014 <0,0014 <0,0014 <0,0014 <0,0014 <0,0014 

2020 <0,0022 <0,0022 <0,0022 0,01 <0,0022 0,0043 

Kadmium 
(µg/l) 

2019 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 

2020 0,0192 0,009 0,009 0,0079 0,0087 0,0113 

Kobber 
(µg/l) 

2019 0,01 0,02 0,04 0,06 0,06 0,18 

2020 0,291 0,43 0,273 0,224 0,215 0,218 

Krom 
(µg/l) 

2019 0,0139 0,033 0,03 0,017 0,014 0,052 

2020 0,029 <0,0130 0,0336 0,0454 0,0259 0,0359 

Kvikksølv 
(µg/l) 

2019 <0,026 <0,026 <0,026  <0,026 <0,026 

2020 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 

Nikkel 
(µg/l) 

2019 <0,0073 0,022 0,034 0,012 0,019 0,028 

2020 0,303 0,318 0,06 0,0802 0,258 0,272 

Sink 
(µg/l) 

2019 <0,017 <0,017 0,18 0,132 <0,017 0,02 

2020 0,894 1,44 1,56 1,06 1,60 1,47 

 

3.3 Oppsummering 
Resultatene fra passive prøvetakere (SPMD og DGT) viser at det er forholdsvis liten og akseptabel 
utlekking fra sedimentene over deponiet. Det er generelt noe høyere fluks av PAH ved DEP2 og PCB ved 
DEP3. Det er registrert en liten økning i målt konsentrasjon for kadmium, kobber, nikkel og sink ved bruk 
av DGT i 2020 sammenlignet med 2019, men dette gjelder for hele vannsøylen. Metallene er målt over 
ulike høyde i vannsøylen, det er derfor kun en indikasjon på at de kommer fra deponiet dersom den 
høyeste målte verdien har vesentlig høyere verdi enn lengre oppe i vannsøylen, noe som ikke er tilfellet 
her. 

Oppsummert er utlekkingen for PAH noen få µg/m²/år og for PCB et 10-talls ng/m²/år. Dette er lite og 
etter to år konkluderes det fortsatt med at deponiet fungerer etter hensikten. Massene i deponiet vil 
normalt bruke minimum 2-3 år på å stabiliseres seg. Endelig svar på om deponiet fungerer etter hensikt 
bør avventes til det er sikkert at overdekkingen har stabilisert seg.   
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5 Vedlegg  
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Vedlegg 1 – Analyseresultat 
Tabell 7: Oversikt over prøvepunkt og prøvemerking i analysebeviset. 

Prøvepunkt Prøvemerking SPMD Prøvemerking DGT bunn/topp 

DEP1 1 1B/1O 

DEP2 2 2B/2O 

DEP3 3 3B/3O 
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Utklipp av vedlegg fra Eurofins med analyseresultater for enkeltforbindelser av PAH16 og PCB7 
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