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Sammendrag 

NGI har fått i oppdrag å gjennomføre en miljørisikovurdering for NOAH Solutions AS 
som driver mottak og behandling av uorganisk farlig avfall på Langøya. Miljørisiko-
vurderingen er et grunnlagsdokument for søknad til Miljødirektoratet om endring i 
utslippstillatelsen for Langøya. Per nå skal deponering av farlig avfall avsluttes på kote 
0, mens resterende volum over kote 0 (opp til maks kote +16 i Sydbruddet) skal benyttes 
for deponering av ordinært avfall. Med søknad om endring i utslippstillatelse ønsker 
NOAH å benytte volumet som i dag er reservert til ordinært avfall i Sydbruddet, til 
deponering av stabilt ikke-reaktivt farlig avfall. I avfallsforskriften er dette en egen 
kategori avfall som kan tillates på ordinært avfallsdeponi dersom avfallet kan 
karakteriseres som stabilt og ikke-reaktivt, samt overholder et sett med grenseverdier 
knyttet til utlekkingspotensialet.  
 
Denne rapporten vurderer miljørisiko forbundet med endring av benyttelse av deponi-
volumet over kote 0 i Sydbruddet på Langøya.  
 
Vurderingene i denne rapporten støtter seg på tidligere utført arbeid av NGI for NOAH, 
spesielt angående den geologiske barrieren og avfallstesting på gipsslurry som er 
deponert under kote 0. Det er i tillegg gjennomført testing av avfallet som planlegges 
deponert over kote 0 (filterkaker), for å se på avfallets egenskaper med hensyn til 
geoteknisk og kjemisk stabilitet. Det er også gjennomført modellering av jordskjelv, 
samt utarbeidet en hydrogeologisk 3D-modell for å se på vanntransporten i området etter 
avslutning.  
 
Det er definert noen problemstillinger i prosjektet for å vurdere om avfallets egenskaper 
er i tråd med avfallsforskriftens krav til stabilt ikke-reaktivt farlig avfall. Miljørisiko for 
mottak og deponering av stabilt ikke-reaktivt farlig avfall er knyttet til følgende 
problemstillinger:    
 

 Overholder avfallet kriterier for stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall, inklusive de 
etablerte grenseverdiene for utlekkingspotensial i henhold til avfallsforskriften?  

 Vil eventuelle avvik fra kriteriene medføre økt miljørisiko?   
 Hvor stor er spredningen av forurensning i løpet av tiltakets driftsperiode og i 

etterdriftsfasen?    
 Hvordan er den geotekniske stabiliteten til avfallet etter utlegging og 

komprimering i deponiet?   
 Hvordan vil deponiet påvirkes av eventuell seismisk aktivitet?  
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Oppsummert vil ikke tiltaket føre til endring i risikobildet for naturmiljøet utenfor 
Langøya. Bergmassen omkring øya er tett, med unntak av identifiserte sprekkesystemer. 
Det er utført injeksjonsarbeider omkring bruddet, som gir en tilfredsstillende geologisk 
barriere i tråd med kriteriene i avfallsforskriften. Det er kun detektert overskridelse av 
grenseverdi for avfallets utlekkingspotensial for klorid. Overskridelsens betydning er 
vurdert som liten, fordi det vurderes at utstrekning av økt kloridkonsentrasjon vil være i 
en begrenset avstand til dagens utslippspunkt til sjøresipient. Den påviste vann-
transporten ut av bruddet i etterdriftsfasen er lav, og det vil derfor spres lite forurensning 
fra Langøya i et langtidsperspektiv. Det er liten endring i spredning forbundet med 
klimaendringer eller havnivåøkning i et 1000-årsperspektiv. Oppsummert fungerer 
deponiet i Sydbruddet som tiltenkt, og en endring i deponering over kote 0 (fra ordinært 
avfall til stabilt ikke-reaktivt farlig avfall) vil ikke medføre økt miljørisiko.   
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1 Innledning 

NGI har fått i oppdrag å gjennomføre en miljørisikovurdering for NOAH Solutions AS 
som driver mottak og behandling av uorganisk farlig avfall på Langøya. Miljørisiko-
vurderingen er et grunnlagsdokument for søknad til Miljødirektoratet om endring i 
utslippstillatelsen for Langøya. Per nå skal deponering av farlig avfall avsluttes på kote 
0, mens resterende volum over kote 0 (opptil maks kote + 16 i Sydbruddet) skal benyttes 
for deponering av ordinært avfall. Med søknad om endring i utslippstillatelse ønsker 
NOAH å benytte volumet som i dag er reservert til ordinært avfall i Sydbruddet, til 
deponering av stabilt ikke-reaktivt farlig avfall. I avfallsforskriften er dette en egen 
kategori avfall som kan tillates på ordinært avfallsdeponi dersom avfallet kan 
karakteriseres som stabilt og ikke-reaktivt, samt overholder et sett med grenseverdier 
knyttet til utlekkingspotensialet.  
 
Arbeidet med miljørisikovurderingen er basert på eksisterende data for deponiene, samt 
analyser og utlekkingstester som NOAH har utført på avfallet som planlegges deponert 
over kote 0. Arbeidet bygger i stor grad på tidligere gjennomførte miljørisikovurderinger 
som er gjort for Langøya (NGI, 2004; NGI, 2007; NGI, 2013). Det er i tillegg utført 
modellering av vanntransport i deponiet ved at det er utarbeidet en hydrogeologisk 3D-
modell for Sydbruddet. Det er også utført en rekke geotekniske tester på avfallet, og 
også modellert porevannsutpressing som forventes gjennom driftsfasen og i 
etterdriftsfasen. Videre er det gjort en modellering som viser innvirkningen av seismisk 
aktivitet på deponiene, og også en vurdering av miljørisiko spesifikt forbundet med 
utslipp av klorid til resipient.  
 
1.1 Gjeldende tillatelse 
NOAH AS har tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, gitt av Miljødirektoratet 
(tillatelsesnummer 2009.121.T, sist endret 2019-09-27). Tillatelsen setter rammene for 
virksomheten, og angir mengden avfall som kan mottas. Følgende kategorier kan mottas 
og behandles:  
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Tabell 1. Avfallskategorier og mengder som er tillatt mottatt på NOAH Langøya 
(Miljødirektoratet, 2019).  

Avfallskategori Mengde (tonn/år) Kommentar Deponikategori 
Uorganisk farlig avfall, 
herunder uorganiske 
syrer og aske 

560 000 Definert av 
avfallsforskriften kap. 
9 vedlegg II, herunder 
forurensede masser 
som defineres som 
farlig avfall 

Deponi for farlig 
avfall 

Ordinært uorganisk 
avfall med maks 5 % 
TOC 

500 000 Forurensede masser, 
eksempelvis 
forurenset grunn, 
knust betong, slam og 
sedimenter 

Deponi for 
ordinært avfall 

Syredannende 
bergarter1 

100 000 Innenfor rammen av 
500 000 tonn 
ordinært avfall 

Deponi for 
ordinært avfall 

1Med syredannende masser menes alle masser fra svartskifre og gneiser som i kontakt med luft og/eller 
vann danner syre. Dette gjelder uavhengig av om syredannelsen skjer ved nøytral pH eller lavere. Massene 
skal ikke være klassifisert som farlig avfall.  
 
 
Grensen for mengde mottak per år regnes som et gjennomsnitt over fem kalenderår. 
Femårsperioden er løpende og oppdateres ved hvert årsskifte.  
 
Deponering av farlig avfall (FA) er avsluttet i Nordbruddet, og det er tillatt med 
deponering av ordinært avfall (OA) i nord til 2024. I Sydbruddet pågår det fremdeles 
deponering av farlig avfall under kote null. Dette kan fortsette til deponiet har nådd tillatt 
nivå eller til 2026. Deretter kan det fylles ordinært avfall i Sydbruddet til 2029. 
Deponiene i Nordbruddet og Sydbruddet skal være ferdig tildekket innen henholdsvis år 
2027 og 2034.  
 
Tillatt fyllingsgrad i deponi for farlig avfall er opp til havnivå (kote 0) etter konsoli-
dering. I Nordbruddet tillates det fylling av ordinært avfall opp til kote +18, mens det 
tillates opp til kote +16 i Sydbruddet.   
 
Det settes krav til avfallet som skal deponeres i deponiene på Langøya. For det farlige 
avfallet, så skal alle farlige stoffer som deponeres, blandes inn i gipsmassen på en slik 
måte at forbindelsene stabiliseres tilstrekkelig i gipsen, eller uskadeliggjøres på annen 
måte. Gipsslurryen skal maksimalt inneholde 1 % organisk materiale.  
 
Ordinært avfall skal deponeres over deponier for farlig avfall, uten tett skille mellom. 
For ordinært avfall skal TOC-innholdet ikke overskride 5 %, og masser som kan komme 
i kontakt med gipsen skal inneholde maks 1 % TOC. Massene skal ikke ha 
konsentrasjoner eller utlekking som overskrider grenseverdiene for ordinært avfall i 
henhold til avfallsforskriften. Vi viser i denne sammenheng til avfallsforskriftens kap. 
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9, vedlegg II pkt. 2.3 om kriterier ved samdeponering av ordinært og farlig avfall. 
Skjærfastheten til konsoliderte masser skal være større enn 15 kPa. Slam som deponeres 
i deponi for ordinært avfall skal ha pH mellom 6 og 9. Massene skal ikke ha kvikk-
sølvkonsentrasjoner høyere enn 100 mg/kg, men det kan vurderes om det er forsvarlig å 
deponere masser med kvikksølvkonsentrasjoner opp til 1000 mg/kg.  
 
Syredannende bergarter skal deponeres i egne celler i deponi for ordinært avfall, på en 
slik måte at arealet som benyttes til deponering er så lite som mulig. Syredannende 
bergarter samdeponeres med lagvise basiske masser. Cellene med syredannende berg-
arter og basiske masser omsluttes av masser med lav permeabilitet for reduksjon av 
vanntilførsel og luft til deponicellene. Samdeponering med masser som kan fremme 
oksidasjon tillates ikke.  
 
1.2 Gjeldende miljørisikovurdering og endringer fra denne 
Denne rapporten er en miljørisikovurdering som bakgrunn for søknad om endring av 
utslippstillatelse for NOAH Langøya. Den største endringen det søkes om, er at volumet 
for ordinært avfall i Sydbruddet vil brukes til deponering av stabilt ikke-reaktivt farlig 
avfall. Denne rapporten skal dokumentere miljørisikoer som er forbundet med denne 
endringen.  
 
Den omsøkte endringen av tillatelsen vil kun berøre Sydbruddet. Det er derfor rapporter 
og dokumentasjon av Sydbruddet som er det viktigste kunnskapsgrunnlaget for arbeidet 
med denne miljørisikovurderingen. Erfaringer som er gjort for oppfylling og topptetting 
av Nordbruddet er viktige i det videre arbeidet med Sydbruddet.  
 
Gjeldende Miljørisikovurdering for Sydbruddet er NGI-rapport 20120689-01-R (NGI, 
2013). Følgende endringer har skjedd siden 2013, og vil belyses i denne rapporten:  
 

 Det er sprengt ut mer deponikapasitet syd i Sydbruddet (seksjon S6, figur 1), 
og det vil i dette området deponeres gips opp til kote 0, samt stabilt ikke-reaktivt 
farlig avfall over kote 0. Deponiene avsluttes med topptetting tilsvarende 
Nordbruddet.  

 Det har blitt lagt ut sprengstein som forbelastning i Sydbruddet (seksjoner S4 
og S5, figur 1), slik at setningsforløpet er betydelig endret siden forrige 
vurdering. 

 Det er gjort endringer i avfallsstrømmer og stabiliseringsprosess for avfall, for 
å møte kriteriene for stabilt ikke-reaktivt farlig avfall i henhold til avfalls-
forskriften.  
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2 Beskrivelse av planer for endring 

For å forlenge mottaket av uorganisk farlig avfall, har NOAH sett på løsninger for å 
produsere et stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall med utgangspunkt i det nåværende 
avfallsproduktet på Langøya (gipsslurry). Kort sagt innebærer det styring av avfalls-
strømmene inn i nøytraliseringsanlegget, endring i prosessbetingelser, og avvanning av 
gipsslurry i en kammerfilterpresse. Avfallet vil deponeres som faste filterkaker i stedet 
for pumpbar slurry. Beregninger som NOAH har gjort viser at dersom deponikapasiteten 
over kote 0 i Sydbruddet benyttes til stabilt ikke-reaktivt farlig avfall, vil dette kunne 
forlenge sluttbehandlingskapasiteten til ca. 2030. Per i dag er det offisielle sluttids-
punktet i løpet av 2024 for deponering av farlig avfall under kote 0.  
 
2.1 Prinsipp for deponioppbygging Langøya   

2.1.1 Oppfylling av deponiene 

Oppfyllingen gjøres i hovedsak i tre seksjoner av Sydbruddet kalt S5, S4 og S6 (fra nord 
til sør i bruddet, se figur 1). S5 og S4 er krater som ble sprengt ut da det ble gjort uttak 
av kalkstein til sementproduksjon, mens S6 er sprengt ut i nyere tid (sprengningsarbeider 
fullført i 2019) for å utvide deponikapasiteten for farlig avfall på Langøya.  
 
Opp til kote 0 (havnivå) fylles kratrene med farlig avfall (for det meste gipsslurry som 
består av nøytralisert og stabilisert flyveaske og avfallssyre). Over gipsen legges det et 
drenslag som sørger for at porevann som presses ut av gipsen, transporteres i disse 
massene. Drenslaget har kontakt med drenerende masser langs sidene av deponiene. I 
Nordbruddet er det drensrør i de drenerende massene omkring deponiene (Ring-
dreneringen). Det vil ikke legges drensrør i Sydbruddet, fordi erfaringer fra ringdrener-
ingen i nord viser at vannet i all hovedsak transporteres i de drenerende massene omkring 
røret. Prinsipp for deponioppbygging er oppfylling som vist i de følgende figurer.  
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Figur 1. Snitt langs lengden av Sydbruddet (snitt D-D) som viser seksjonene i Sydbruddet, 
drenssjikt og planlagt utforming av deponier for farlig avfall (under kote 0) og stabilt, ikke -
reaktivt farlig avfall (over kote 0).  

 
 

 
Figur 2. Snitt på tvers av Sydbruddet (snitt A-A) som viser planlagt utforming av seksjon S5. 
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Figur 3. Snitt på tvers av Sydbruddet (snitt B-B) som viser planlagt utforming av seksjon S4. 

 
 

 
Figur 4. Snitt på tvers av Sydbruddet (snitt C-C) som viser planlagt utforming av seksjon S6. 

  



 

x:\2020\04\20200493\delivery-result\reports\20200493-01-r_miljørisikovurdering\20200493-01-r_miljørisikovurdering_rev1.docx 

Dokumentnr.: 20200493-01-R 
Dato: 2021-05-19 
Rev.nr.:  1 
Side: 14  

2.1.2 Vannhåndtering 

Overskuddsvann i Sydbruddet vil bli ledet mot midten av øya i hovedsak ved at gipsen 
i den avsluttende fasen for farlig avfall legges ut med fall fra syd mot nord. Vann ledes 
av på overflata av gipsen og ringdreneringen sikrer avrenning mot vannreservoaret midt 
på øya. I deponiområdet lengst sør i Sydbruddet (seksjon S6, se figur 1), vil overskudds-
vann bli pumpet fra ny pumpekum til nord i Sydbruddet. Dette vil ivareta vann dersom 
drenslaget i S6 ikke får fall mot nord på grunn av setninger i gipsen under kote 0. 
 
Over drenslaget skal det deponeres stabilt ikke-reaktivt farlig avfall. Egenskapene til 
dette avfallet beskrives senere i rapporten. Etter oppstart av deponering over kote 0, vil 
vann enten renne av på overflaten eller infiltrere gjennom avfallet og ned til drenerings-
laget på kote 0. Det vil deretter følge dreneringsløsningene til midten av øya og videre 
via renseanlegg til sjø. Deponering over det farlige avfallet, gjør at setningsforløpet i det 
farlige avfallet blir raskere. I seksjon S4 er det midlertidig lagt på stedlig kalkstein som 
forbelastning for å forsere setningsforløpet og dermed øke tilgjengelig deponivolum. 
Dette har medført setninger på opptil 9 m. Volumet som forbelastningen har forårsaket 
(opp til kote 0) blir utnyttet til deponering av farlig avfall.  
 
 
 

 
Figur 5. Prinsippskisse som viser barrierer og sikringstiltak for deponiene.  

 
2.1.3 Avslutning og topptetting 

Stabilt ikke-reaktivt farlig avfall vil legges ut i henhold til reguleringsplanens forslag til 
fremtidig terrengutforming (foreløpig koteplan etter etablering av topptetting er vist i 
figur 8). Over deponert avfall etableres det en topptetting i tråd med avfallsforskriften 
(kap. 9) og de anbefalinger til topptetting som er gitt i "Veileder til deponiforskriften" 
(TA-1951/2003).  
 
NOAH har over mange år arbeidet med å utvikle en robust løsning for topptettingen 
tilpasset kravene i forskriften og stedlige forhold. Modelleringer av vanntransport 
gjennom topptettingen som den er etablert i Nordbruddet indikerer at ca. 5 % av 
nedbøren infiltrerer gjennom toppdekket/tetningslaget (NGI, 2014). Det er her lagt til 
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grunn at tetningslaget har en permeabilitet på 10-9 m/s. Samme tilnærming benyttes for 
modellering av vanntransport i forbindelse med denne miljørisikovurderingen.   
 
 
 

 
Figur 6. Kotering toppterreng Sydbruddet etter avslutning av deponiene (Hjellnes Consult AS, 
2015) 

 
 
2.2 Tiltaket i lys av avfallsforskriften 
Avfallsforskriften (§9-6) åpner for deponering av stabilt ikke-reaktivt farlig avfall på 
deponi for ordinært avfall. Forutsetningen er at utlekkingsegenskapene er innenfor 
grenseverdiene for utlekking gitt i avfallsforskriftens kapittel 9, vedlegg II, pkt. 2.3.1, se 
også tabell 2. pH i avfallet skal i tillegg være minst 6, og totalt innhold av organisk 
karbon (TOC) kan ikke overskride 5 %.  
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Tabell 2. Grenseverdier for utlekkingspotensial for stabilt ikke-reaktivt farlig avfall som 
deponeres på et deponi for ordinært avfall, ihht. Avfallsforskriften (kap. 9, vedlegg II, avsnitt 
2.3.1).  

Parameter 
L/S = 10 L/kg ved ristetest med 

partikkelstørrelse < 4 mm 
(mg/kg TS) 

C0 (L/S = 0,1 l/kg) ved 
kolonnetest (mg/L) 

Arsen (As) 2 0,3 
Barium (Ba) 100 20 
Kadmium (Cd) 1 0,3 
Krom (Cr) 10 2,5 
Kobber (Cu) 50 30 
Kvikksølv (Hg) 0,2 0,03 
Molybden (Mo) 10 3,5 
Nikkel (Ni) 10 3 
Bly (Pb) 10 3 
Antimon (Sb) 0,7 0,15 
Selen (Se) 0,5 0,2 
Sink (Zn) 50 15 
Klorid (Cl-) 15 000 8500 
Fluorid (F-) 150 40 
Sulfat (SO4

2-) 20 000 7000 
DOC 800 250 
Totalt suspendert stoff (TSS)* 60 000 - 

* I henhold til EU-direktiv 1999/31/EF skal det måles på totalt løst stoff (total dissolved solids, TDS), og dette kan 
brukes som et alternativ til verdiene for klorid og sulfat. I denne rapporten legges det vekt på målte 
utlekkingskonsentrasjoner av klorid og sulfat, målte konsentrasjoner av TSS vises ikke. 
 
 
I tillegg inkluderer EUs deponidirektiv (1999/31/EF) analyse av syrenøytraliserings-
potensialet til stabilt ikke-reaktivt farlig avfall, dog uten konkrete krav.  
 
Det er også en forutsetning at avfallet har tilfredsstillende fysisk stabilitet og styrke for 
at det skal kunne defineres som et stabilt ikke-reaktivt farlig avfall.  
 
2.3 Endring i behandlingsprosess 
Denne miljørisikovurderingen er utarbeidet for å vurdere deponering av stabilt ikke-
reaktivt farlig avfall over kote 0 i Sydbruddet. Stabilt ikke-reaktivt farlig avfall vil bli 
produsert ved en endring av dagens avfallsbehandling på Langøya. I likhet med dagens 
prosess vil det produseres en avfallsgips ved å nøytralisere avfallssyre med flyveaske og 
annet farlig avfall som blant annet metallslam og filterstøv. I Miljørisikovurderingen er 
det lagt til grunn deponering av avvannet gipsslurry (filterkake) produsert av tilsvarende 
uorganisk farlig avfall som anlegget behandler i dag.  
 
Avfallssyra fra Kronos Titan stammer fra produksjon av titandioksid (TiO2). Illmenitt 
(FeTiO3) ekstraheres med svovelsyre (H2SO4), og det oppstår et restprodukt i form av 
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en fortynnet svovelsyre med høyt innhold av jern (omkring 4 %). Med unntak av krom, 
så er konsentrasjonen av tungmetaller i syra relativt lav.  
 
Flyveaske er et restprodukt etter rensing av røykgassen fra avfallsforbrenning. Flyveaske 
er sterkt alkalisk med et høyt innhold av tungmetaller, og er klassifisert som farlig avfall 
i henhold til avfallsforskriften.  
 
I nøytraliserings- og stabiliseringsprosessen blandes alkalisk flyveaske med vann, før 
dette reagerer med fortynnet avfallssyre. pH for aske ligger rundt 11-12, mens avfalls-
syren har pH < 1. Slutt-pH for den nøytraliserte gipsslurryen har pH > 6 (se figur 7).  
 
I nåværende produksjonsmetode inneholder gipsslurryen opptil 70 % vann når den 
pumpes til deponi under kote 0 i Sydbruddet. Gipsslurryen avvannes naturlig i deponiet, 
og overskuddsvannet gjenbrukes i produksjonen. Som en del av fremtidig løsning 
planlegger NOAH å benytte en kammerfilterpresse for å avvanne gipsslurryen til en 
tørrere filterkake før deponering.  
 
NOAH har testet endringen i behandlingsprosess siden april/mai 2020. Det har i test-
fasen blitt kjørt ulike forsøk for å optimalisere prosessen med mål om å oppnå en robust 
produksjonsmetode for stabilt ikke-reaktivt farlig avfall basert på det avfall som i dag 
behandles på Langøya. Resultatene som presenteres i foreliggende rapport, er fra drifts-
perioden på to uker etter prosessoptimalisering, se også kapittel 5.  
 
 
 

 
Figur 7. Flytskjema for prosess med nøytralisering av avfallssyre og flyveaske, og behandling i 
filterpresse for å lage filterkake (avvannet gipsslurry).  
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2.4 Miljørisiko forbundet med tiltaket 
Miljørisiko for mottak og deponering av stabilt ikke-reaktivt farlig avfall er knyttet til 
følgende problemstillinger:  

 Overholder avfallet kriterier for stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall, inklusive de 
etablerte grenseverdiene for utlekkingspotensial i henhold til avfallsforskriften?  

 Vil eventuelle avvik fra kriteriene medføre økt miljørisiko? 
 Hvor stor er spredningen av forurensning i løpet av tiltakets driftsperiode, i 

etterdriftsfasen og etter avsluttet etterdrift?  
 Hvordan er den geotekniske stabiliteten til avfallet etter utlegging og 

komprimering i deponiet? 
 Hvordan vil deponiet påvirkes av eventuell seismisk aktivitet?  

 
Spørsmålene og relevant bakgrunnsinformasjon vil belyses i de følgende kapitler.  
 
 
3 Geologi og geologisk barriere 

3.1 Geologi 
Langøya utenfor Holmestrand er litt over 3 km lang, ca. 300 m bred og med høyder opp 
mot 25 m. Det har vært uttak av kalkstein på øya siden 1600-tallet.  
 
De sedimentære bergartene veksler mellom kalksteiner og kalkskiferlag. Lagdelingen 
har et strøk (retning) NV-SØ med et slakt fall (helning) mellom 10-20 ° mot SV (mot 
Holmestrand). I permtiden var Oslofeltet geologisk aktivt, og hele området ble utsatt for 
forkastninger og vulkansk aktivitet. På Langøya er dette synlig gjennom mange 
forkastninger og knusningssoner med retning tilnærmet NNØ-SSV. Det forekommer 
også stedvis permiske eruptivganger (diabaser og forskjellige porfyrer) i kalksteinen. 
Det er også flere sprekkesett som gjennomsetter både de lagdelte bergartene og eruptiv-
gangene. De viktigste geologiske forkastningene og gangene er tegnet inn på et kart over 
Langøya som viser bruddene før deponering startet, se figur 8.  
 
Før oppfylling av Sydbruddet ble det gjennomført en sprekkekartlegging av daværende 
kraterkant. En visste på forhånd at den sørlige øya er gjennomsatt av flere mindre 
forkastninger, og at det derfor kom til å være noe mer innlekkasje av vann enn det som 
ble observert i Nordbruddet (NGI, 2004).  
 
Det ble registrert at de fleste sprekksettene hadde en retning NNØ-SSV, med et fall på 
50-80 ° mot VNV, mens lagdelingssprekkene var orientert NØ-SV med fall ca. 20 ° mot 
NØ. Det er også kartlagt sprekkesett som gjennomsetter både de lagdelte bergartene og 
eruptivgangene. Under kartleggingsarbeidet ble det observert at de fleste sprekke-
systemer var tørre, men at det stedvis var drypp eller en begrenset vannstrøm fra berg-
veggen. Det ble også foretatt vanntapsmålinger i borehull, og testene indikerte at tett 
berg er dominerende i Sydbruddet (NGI, 2007).  
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Figur 8. Kart over Langøya med kalksteinsbruddene før deponering ble igangsatt.  
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3.2 Geologisk barriere 
Avfallsforskriften kap. 9 krever at det ved deponier for ordinært og farlig avfall skal 
være dobbel bunntetting med naturlige eller konstruerte geologiske barrierer kombinert 
med tett membran. Det åpnes imidlertid for en lemping på kravet, dersom en miljørisiko-
vurdering viser at deponiet ikke medfører noen fare for jord, grunnvann og over-
flatevann. En slik miljørisikovurdering ble gjennomført for deponiene på Langøya i 
2003/2004, basert på gipsdeponering opp til kote 0 i Nordbruddet og deponering til kote 
-5 i Sydbruddet. Både i nord og syd skulle naturlig kalkstein benyttes som geologisk 
barriere (NGI, 2004). Det ble vurdert at den geologiske barrieren i nord var bedre enn i 
syd, og dermed ble det lagt opp til avslutning av Sydbruddet dypere ned (kote -5), og 
deretter etablering av en åpen lagune over bruddet (NGI, 2004).  
 
I 2013 ble det utarbeidet en ny miljørisikovurdering for deponering av gips opp til kote 
0 i Sydbruddet. Det har vært gode erfaringer med tettetiltak i sprekkesoner i Nord-
bruddet. Det har også blitt dokumentert at den geologiske barrieren overholder kravene 
i avfallsforskriften. Det ble derfor argumentert med at tilsvarende tetting av Sydbruddet 
ville kunne gi mulighet til å deponere opp til kote 0, samt ordinært avfall over gips (opp 
til kote +16). Dette gjorde det mulig å deponere ytterligere 1,5 mill m3 behandlet farlig 
avfall, samt 1-1,5 mill. m3 ordinært avfall, altså en betydelig økning i deponikapasitet.  
 
Miljødirektoratet stiller krav til den geologiske barrieren i deponiene. NOAH skal 
gjennomføre tilstrekkelig kartlegging og tetting av svakhetssoner og åpninger i 
bergkanten som omslutter deponiene. Den geologiske barrieren skal ha en hydraulisk 
konduktivitet mindre enn 10-9 m/s. For farlig avfallsdeponi skal tykkelsen være større 
eller lik 5 m, mens det for deponi for ordinært avfall er tilstrekkelig med tykkelse større 
eller lik 1 m. 
 
For de fleste steder på Langøya er tettheten i berget betydelig lavere enn 10-9 m/s. I 
enkelte sprekkesoner vil permeabiliteten være høyere. For Sydbruddet er det satt krav 
til at det skal etableres en geologisk barriere i tråd med avfallsforskriften for farlig avfall 
opp til kote +3 m. Der eksisterende bergbarriere ikke er høy nok skal det etableres en 
betongbarriere.  
 
Det har blitt gjennomført tettetiltak i Sydbruddet ved flere anledninger. I 2011-2012 ble 
det gjennomført et omfattende kontroll- og testprogram for injeksjon og tetting av 
bergbarrieren rundt Sydbruddet. Testprogrammet innebar systematisk boring av brønner 
for Lugeon-tester (vanntapsmålinger). Brønnene ble boret med 10 m avstand, men i 
områder med registrert vanntap, ble det boret mellomliggende hull for ytterligere testing 
og sementinjeksjon (split-spacing) (NGI, 2012). Testprogrammet dokumenterte at 
tettemetodikken ga tilfredsstillende resultater i forhold til Miljødirektoratets krav til 
geologisk barriere. Tilsvarende kontroll- og injeksjonsarbeider er i ettertid utført langs 
hele Sydbruddet, som vist i figur 11 (tegning er vist i sin helhet i vedlegg A).  
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Figur 9. Utsnitt av tegning som viser tettetiltak omkring Sydbruddet. Rosa markeringer med 
flagg er injeksjonshull omkring Sydbruddet (hver 10. meter), mens sammenhengende røde linjer 
er etablerte murer (betongbarrierer opp til kote +3) (tegning er utarbeidet av GeoIngeniørene 
for NOAH, vises i sin helhet i vedlegg A). Figuren viser også plassering av Petcoke-dammen og 
utløpet av Forbindelsen, samt også de ulike seksjoner i Sydbruddet.  

  
 
3.3 Bestandighet av tettetiltak 
Tettetiltakene er vurdert tilfredsstillende i henhold til kravene i avfallsforskriften, og det 
er dokumentert at en har en god nok geologisk barriere omkring deponiene. Det er 
imidlertid relevant å vurdere hvordan bestandigheten av tettetiltakene er i et langtids-
perspektiv (1000 år).  
 
Tettetiltakene i form av berginjeksjon er utført med sementbaserte injeksjonsmaterialer 
for å tette sprekker og riss. Det foreligger ikke litteratur på langtidsbestandighet (i 1000-
års perspektiv) for slike tiltak. Imidlertid er det dokumentert at restproduktene fra 
nedbryting av sement har en volumetrisk økning. Dette vil føre til at ved en eventuell 
nedbryting av injeksjonssementen (reduksjon av fasthet) vil materialet fortsatt fungere 
som tetting av fine sprekker. Dette betinger at nedbrutt injeksjonsmateriale ikke vaskes 
bort/fortrenges over tid.  
 
Erfaringer fra undersjøiske vegtunneler indikerer også at små vannlekkasjer avtar med 
tiden. Slike effekter har vært målbare i tunneler, der en har sett at lekkasjemengden avtar. 
Dette har også vært kvantifiserbart i og med at utpumpet vannmengde fra tunnelen har 
avtatt over tid. I Hitratunnelen, som er en undersjøisk veitunnel, har det blitt observert 
at behovet for pumping av vann har blitt redusert fra 800 til 190 L/min i løpet av en 
åtteårsperiode (SVV, 2002).  
 
Det er tre tettemekanismer som kan forårsake naturlig tetting av sprekker. Det kan være 
kjemiske utfellinger/avleiringer. For marint miljø, som en har utenfor Langøya, vil det 
kunne forekomme utfellinger av sulfater og karbonater, f.eks. når sulfat fra sjøvann 
møter kalsium som er løst fra kalksteinen. Utfellinger fra lekkasjevannet vil altså 
avleires slik at riss og små sprekker tettes over tid. Det vil også kunne forekomme 
biologiske prosesser, f.eks. når mikroorganismer oksiderer jern fra toverdig til treverdig, 

Petcoke- 
dammen 

Utløp av Forbindelsen 

S5 S4 
S6 
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og jern deretter felles ut som jernhydroksid (Fe(OH)3). Fysiske prosesser (mengde 
grunnvann, trykk på grunnvann) vil også påvirke muligheten for avleiringer. Dersom 
vannhastighet og trykket øker, vil utfellinger forekomme i mindre grad (Aquateam, 
2003). Vann som har vært i kontakt med avfallet (gipsslurry, filterkake) vil ha en basisk 
pH og således ha lignende alkaliske egenskaper som injiseringsmassen. Dvs. at det er 
ingen risiko for forvitring på grunn av lav pH.  
 
En numerisk analyse av de hydrogeologiske forhold basert på en geometrisk modell for 
situasjonen etter avsluttet deponi i Sydbruddet, viser at grunnvannsgradienten i deponiet 
vil være liten, noe som gir en lav trykkgradient (se kapittel 4.5.3). Dette underbygger 
potensial for at naturlige avleiringer vil kunne forekomme i sprekkesoner. Det viser også 
at det er lite sannsynlig at eventuelt nedbrutt sementinjeksjon kan vaskes ut av 
sprekkene. Volumetriske økning i tettemassen vil bidra til tetting, også i et langtids-
perspektiv.  
 
3.4 Effekt av seismisk aktivitet 
Effekten av jordskjelv på Langøya deponiet har blitt vurdert. Det er sett på et jordskjelv 
med returperiode på 10 000 år som vil tilsvare et jordskjelv i Norge med magnitude (M) 
5,5 – 6 på Richters skala. Beregningene ble utført i elementprogrammet Plaxis 2D ved 
bruk av konservative mekaniske egenskaper til berg og resultater fra laboratorieforsøk 
på prøver tatt fra forskjellige seksjoner i gipsdeponiet. Analysene ble utført for to 
tverrsnitt i lengde- og tverr-retning. Analysene er basert på relevante prinsipper fra 
Eurokode 8.  
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Figur 10. Topografisk modell og plassering av tverrsnittene brukt i jordskjelvanalysene.  

 
 
Resultatene indikerer at permanente forskyvninger etter det modellerte jordskjelvet er 
forholdsvis små (typiske verdier er i området 20-30 cm), samt at de jordskjelvinduserte 
spenningene er lavere enn kapasiteten til gips. Derfor er deponiene på Langøya betraktet 
å være stabile under det modellerte jordskjelv. For detaljer, se teknisk notat i vedlegg B.  
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4 Hydrogeologiske forhold 

4.1 Potensial for innlekkasje av vann i Sydbruddet 
Vann er det mediet som eventuelt vil kunne frakte forurensning fra avfallet og til 
resipient (sjø). På grunn av gravitasjon vil vannet på Langøya etter oppfylling ha en 
utadgående gradient (vann strømmer fra høyereliggende til lavereliggende områder) og 
nedbørsvann vil renne av, dreneres vekk gjennom dreneringslagene eller infiltrere 
avfallet og drenere videre til resipient. 
 
I Sydbruddet har det vært registrert noe innlekkasje av sjøvann under tiden det ble drevet 
steinbrudd. Analyseresultater av vannprøver tatt fra borehull i bergbarrieren i Syd-
bruddet viste at det var både ferskvann og saltvannsinnlekkasjer, noe som indikerer både 
innlekking av sjøvann via svakhetssoner og en del lekkasjer fra lagret regnvann som går 
gjennom bergmassen. Nedbørsvannet transporteres gjennom åpne, gjennomsettende 
sprekker, men i nærheten av bruddflaten fordeles vannet over korte sprekker og riss 
forårsaket av sprengningsarbeidene (NGI, 2013).  
 
Kartleggingsarbeid i Sydbruddet har imidlertid vist at de fleste registrerte sprekkene var 
tørre. Det er observert enkelte områder i bruddet med fukt i bergveggene (se figur 11). 
Estimering av sjøvannsinntrenging før utvidelsen av Sydbruddet viste vannmengder på 
<3 m3/time. I forbindelse med utvidelsen av bruddet i dybden (ned til kote -80) ble det 
vurdert at lekkasjen kunne øke i omfang, men ikke betydelig pga. tette sedimenter i sjøen 
utenfor (NGI, 2004). NOAH opplyser at før det ble injisert i sprekkesystemer omkring 
Sydbruddet så ble det pumpet 15-20 m3 vann per time fra Sydbruddet som helhet. Dette 
inkluderer også nedbør, som i et gjennomsnittlig år vil utgjøre omtrent 6 m3/time (antar 
80 % fordamping), samt også tilført mengde grunnet syre som mottas som avfall på 
Langøya. Innlekkasjen er betydelig redusert etter at det er utført injisering ned til kote -
15 langs hele Sydbruddet (se figur 9).  
 
Måling av vannledningsevne (hydraulisk konduktivitet) i bruddet indikerer at det stort 
sett er tett berg i området (NGI, 2007; NGI, 2018a), og tettere enn kravene i avfalls-
forskriften (10-9 m/s).  
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Figur 11. Bilde av fuktinntrenging i bergvegg mot vest i Sydbruddet (mørkere farge), bildet er 
tatt på befaring 2011-04-27 (NGI, 2011).  

 
Sjøkartet utenfor Langøya viser også at det rundt mesteparten av øya er langgrunt. 
Unntaket er langs den sørøstre delen av øya, der det er brådjupt ned til 10-15 m. I den 
langgrunne delen ligger det tett, marin leire direkte på fjell. De tette sedimentene 
kombinert med massiv kalkstein reduserer mengden sjøvann som lekker inn i deponi-
området. 
 
4.2 Hydrogeologiske undersøkelser 
Som en del av overvåkningsprogrammet for grunnvann omkring Sydbruddet, ble det i 
2018 boret seks grunnvannsbrønner omkring bruddet. For karakterisering av fjell-
brønnene ble det gjennomført borehullslogging, vanntapsmålinger og måling av 
ledningsevne, temperatur og grunnvannshøyde. Til sammen ble disse målingene 
benyttet for å si noe om potensial for forurensningstransport fra deponiet til resipienten 
utenfor. Brønnene er plassert i nærheten av påviste forkastningssoner i Sydbruddet (figur 
8), og vil representere de områdene der det er størst risiko for forurensningstransport ut 
av deponiet gjennom grunnvannet. 
 
Resultatene fra borehullsloggingen ble benyttet for å planlegge målrettede vanntaps-
målinger mot de sonene i brønnene der det var påvist sprekkesystemer.  Basert på en 
samlet vurdering av innsamlede borehullsdata ble totalt 29 testintervaller for vanntaps-
målinger valgt ut fra de seks brønnene. Resultatene fra vanntapsmålingene viser at de 
aller fleste påviste sprekkesoner er tette med tanke på vanngjennomstrømning, og at det 
derfor er minimal risiko for spredning av forurensning fra deponiet via grunnvann. Det 
ble oppdaget noen vannførende soner (en i FB2-S mellom kote -5,7 og -9,7, en i FB5-S 
mellom kote -13,1 og -13,3 og to i FB6-S på ca. kote -19 og ca. kote -24). Tilstanden til 
sprekkesystemene i de vannførende sonene i FB2-S og FB5-S karakteriseres som tette. 
Dette er basert på et system utviklet av Owen (1990), og vil si at sonene har en hydraulisk 
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konduktivitet mellom 1 ∙ 10-7 og 6 ∙ 10-7 m/s. De vannførende sprekkesystemene i FB6-
S karakteriseres som henholdsvis delvis åpent (hydraulisk konduktivitet mellom 6 ∙ 10-

7 og 2 ∙ 10-6 m/s) og åpent (hydraulisk konduktivitet mellom 2 ∙ 10-6 og 6 ∙ 10-6 m/s) 
(NGI, 2018a).  
 
På grunn av eksponering mot overflaten og grovt sprengningsarbeid foreligger det mest 
sprekker i berget over kote 0. Mot dypet øker tettheten av berget. Som beskrevet under 
kapittel 3.2 er det gjennomført en omfattende berginjeksjon for å tette den geologiske 
barrieren (se figur 9). Tettetiltakene er gjennomført i fra kote +3 til -15. Det kan være 
potensial for transport i vannledende sprekkesoner under dette nivået. Grunnvanns-
kvaliteten i alle brønnene omkring Sydbruddet overvåkes årlig gjennom inspeksjoner og 
prøvetaking, og det har foreløpig ikke vært indikasjoner på at det foregår spredning fra 
deponiet til sjø (NGI, 2020). Se figur 12 for plassering av forkastningssoner og brønner. 
Noen brønner (FB4-S, FB6-S og FB7-S) er satt med helning for å treffe forkastnings-
soner. Til orientering har FB7-S erstattet FB4-S. 
 



 

x:\2020\04\20200493\delivery-result\reports\20200493-01-r_miljørisikovurdering\20200493-01-r_miljørisikovurdering_rev1.docx 

Dokumentnr.: 20200493-01-R 
Dato: 2021-05-19 
Rev.nr.:  1 
Side: 27  

 
Figur 12. Oversiktskart over brønner som ble boret omkring Sydbruddet i 2018, sammenstilt 
med forkastningssoner kartlagt av Andreassen (1976). FB7-S har erstattet FB4-S. 

 
 

FB7-S 
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4.3 Dagens grunnvannskvalitet 
Grunnvannet i fjellbrønner omkring Sydbruddet har blitt overvåket siden 2018. Påviste 
konsentrasjonsnivåer av grunnstoff og forbindelser i fjellbrønnene er lave (figur 13), og 
ligger for de fleste grunnstoffer på nivå med det som påvises i sjøvann utenfor Langøya. 
Unntakene er antimon (Sb) og molybden (Mo), der nivået i fjellbrønnene er varierende 
og stort sett høyere enn det som påvises i sjøvann (se figur 14 og figur 15 om henholdsvis 
antimon og molybden). Det ser imidlertid ut til at konsentrasjonsnivået er på nivå med 
målte bakgrunnskonsentrasjoner på Langøya, dersom en sammenligner med konsentra-
sjon påvist i brønn FB4-S i 2018. FB4-S lå i 2018 i et område som var antatt å være 
upåvirket av deponidrift, og konsentrasjoner i brønnen det året har blitt brukt som 
referanseverdi for kalkstein i området. Unntaket er for molybden i FB3-S, men denne 
brønnen ligger på innsiden av den geologiske barrieren, og kan således sees bort ifra i 
denne sammenheng.  
 
 
 

  

 

 

Figur 13. Sammenligning av påviste konsentrasjonsverdier i porevann i gips i Sydbruddet (n =4), 
grunnvann omkring Sydbruddet (n = 15) og sjøvannskonsentrasjoner omkring Langøya (n = 4). 
Vertikale feilfelt viser beregnet standardavvik for datasettene.  
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Figur 14. Påviste konsentrasjonsnivåer av antimon (Sb) i brønner i Sydbruddet. Konsentrasjons-
nivåer er også sammenlignet med påviste konsentrasjoner i porevann i deponiet (B13 og B17), 
sjøvann, og påviste konsentrasjonsnivåer i Nordbruddet (F2 og F7). 

 
 

 
Figur 15. Påviste konsentrasjonsnivåer av molybden (Mo) i brønner i Sydbruddet. 
Konsentrasjonsnivåer er også sammenlignet med påviste konsentrasjoner i porevann i deponiet 
(B13 og B17), sjøvann, og påviste konsentrasjonsnivåer i Nordbruddet (F2 og F7). Avmerkingen 
<200 er for en prøve med forhøyet deteksjonsgrense, og halve deteksjonsgrensa er lagt inn i 
figuren.  
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4.4 Vannstrømming i driftsfase 
Per i dag samles overskuddsvann opp i det som kalles Petcoke-dammen, se figur 9. 
Dammen ligger lengst nord i Sydbruddet. Overskuddsvann stammer fra nedbør, vann 
som blir presset ut av gipsslurry som deponeres i Sydbruddet (seksjon S6), samt fra 
utpressing av porevann i Nordbruddet. Vann fra Nordbruddet blir ledet sørover gjennom 
ringdreneringen som ligger rundt deponiene i Nordbruddet, og deretter til Petcoke-
dammen gjennom Forbindelsen, som er en sprengt rørforbindelse mellom Nordbruddet 
og Sydbruddet (plassering av utløp for Forbindelsen vises i figur 9). Deponioverflata i 
S6 ligger under kote 0, og vannet fra seksjonen pumpes til Petcoke-dammen. Vannet i 
Petcoke-dammen blir benyttet i nøytraliseringsprosessen med produksjon av et 
stabilisert avfallsprodukt (flyveaske blir oppslemmet med vann før det blir tatt inn i 
produksjonen).  
 
I Petcoke-dammen står det en pumpe med stor kapasitet (ca.  450 m3/time). Det pumpes 
for å holde vannivået i Petcoke-dammen omkring kote -7. Det benyttes omtrent 200 
m3/time i avfallsbehandlingen. Det vil være et varierende behov for utpumping til 
renseanlegg og videre til sjø. Vannivået reguleres også med vannmengden som pumpes 
fra seksjon S6.  
 
Sigevann fra avfallet (vann som stammer fra nedbør som infiltrerer og vann som presses 
ut grunnet konsolidering av avfallsmassene) vil i driftsfasen følge dreneringssjiktet på 
kote 0, og gå videre til sidedreneringen omkring bruddet. Dreneringslaget sørger således 
for at det ikke blir trykkoppbygging av vann mot bergveggen.  
 
Drenslaget vil også fungere som drenering av porevann som presses ut av avfalls-
massene under konsolidering, og gjør at setningene vil gå raskere.  
 
Det er gjort en modellering av tykkelse av drenslaget, for å se om det er grunnlag for at 
en mer fleksibel utforming av det horisontale drenslaget på kote 0. NOAH Solutions 
vurderer bl. a. bruk av drenerende «steinranker» som tilknyttes ringdreneringen i stedet 
for dagens horisontalt drenslag. En effekt av ny dreneringsløsning vil være økt volum 
disponibelt for avfall. Beregningsmodellen som er benyttet kan ikke simulere denne 
løsningen, men kun ulik mektighet av et sammenhengende horisontal drenslag. Det 
horisontale drenslaget fører vann til ringdreneringen, som besørger videre vanntransport 
mot nord til vannbehandlingsanlegget. Modellen ivaretar ønsket funksjon i et 
dreneringslag, ved at vann føres fra deponiet og til ringdreneringen rundt deponiet.  
 
Modelleringene er gjort ved å beregne effektiviteten til dreneringen ved ulike tykkelser 
av drenslaget. Simuleringen viser at dreneringsfunksjonen påvirkes lite når tykkelsen på 
dreneringslaget varierer mellom 0,25 m til 1 m.  
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4.5 Vannstrømning etter endt deponivirksomhet 
Deponiet vil avsluttes i henhold til en avslutningsplan (se kap. 2.1.3). Når topptetting er 
etablert, vil vannmengdene som går gjennom avfallet reduseres betydelig. I følge 
modelleringen som er utført i forbindelse med etablering av topptetting i Nordbruddet 
(NGI, 2014), vil mengden vann som infiltrerer gjennom topptettingen og inn i avfallet 
være estimert til 5 % av årlig nedbør. For å oppnå 5 % infiltrasjon forutsettes det at 
tettesjiktet i topptettingen har en hydraulisk ledningsevne på 10-9 m/s.   
 
Etterdriftsfasen er antatt å være 30 år etter avslutning og topptetting av Langøya, altså 
fra 2034 til 2064. Det er blitt utført en modellering for hvordan vanntransporten er i 
denne fasen. I tillegg er det utført en modellering for å se på langtidsperspektivet for 
vanntransporten (1000-årsperspektivet). I denne modelleringen er også effekten av 
klimaendringer (økt nedbørsmengde og havnivåstigning) vurdert.  
 
Den eksisterende dokumentasjonen om geometrien til seksjonene som utgjør 
Sydbruddet (S5, S4 og S6, se figur 1), omkringliggende berggrunn og hydrogeologiske 
forhold, har dannet grunnlaget for etablering av en tre-dimensjonal (3D) hydrogeologisk 
modell av Sydbruddet på Langøya. Modellen integrerer og sammenfatter foreliggende 
kunnskap og er brukt til å beskrive transport av vann og forurensningskomponenter. 
Arbeidet med modellen og resultater fra denne er beskrevet i vedlegg C. 
 
Formålet med den 3D-modellen har vært å: 

 Kunne kvantifisere vannstrømning som følge av endrede driftsforhold; fra åpne 
steinbrudd til igjenfylling med stabilisert avfall. 

 Estimere mengden forurensning som lekker ut. 
 
3D-modellen inkluderer også en geologisk og hydrogeologisk beskrivelse av området, 
der det ligger inne data for: bergmassen, topografi og batymetri, seksjonenes volum, 
drenerings- og topptettings-lag samt forkastninger/svakhetssoner. Modellen er basert på 
forutsetninger som er beskrevet nedenfor. Det er viktig å merke seg at antagelsene som 
gjøres i modellen er å betrakte som konservative, slik at en eventuell utlekking av 
miljøfarlige stoffer ikke underestimeres. 
 
4.5.1 Oppbygging av den numerisk 3D modellen 

Målsetningen for det utførte modellarbeidet har vært å bygge en så realistisk modell som 
mulig basert på tilgjengelige data. Videre har fokus vært å identifisere kritiske elementer 
som kan påvirke den detaljerte modellkalibreringen. Bergmassenes permeabilitet, 
porøsitet og oppsprekkingsgrad (inkl. forkastninger) er sentrale egenskaper i modellen.  
En oversikt over inngangsparameterne til modellen og grunnlagsdata er gitt i tabell 3. 
Modelleringen er utført ved bruk av modelleringsverktøyet COMSOL Multiphysics™. 
For en mer detaljert beskrivelse av modellens oppbygging og inngangsparametere 
henvises til eget notat i vedlegg C. Oversikt over geometrien til den hydrogeologiske 
modellen er vist figur 16, figur 17 og figur 18. 
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Figur 16. Geometri av hydrogeologisk modell. Bunn av modellen er ved -1000 m. Den blå 
overflaten i høyre figur viser batymetrien (fjordbunnen), grått er Langøya med åpent deponi, 
de svarte linjene viser hvor svakhetssonene skjærer overflaten. 

 
 

  
Figur 17. Grønn overflate viser topptettingen, gul overflate viser dreneringslaget, ved kote 0, 
grå flate er bergoverflaten på Langøya mellom deponi/dagbrudd og fjord. Mellom gul og grønn 
flate deponeres stabilt ikke-reaktivt farlig avfall, under gul flate deponeres farlig avfall. Svarte 
linjer er svakhetssoner.  

 
 
Svakhetssonene er tidligere kartlagt av Andreassen (1976) og NGI (2002), disse er vist 
i mer detalj i figur 18. Da disse svakhetssonene er kun kartlagt inne i bruddet, og 
utstrekningen i fjorden ikke er kjent, så er lengden på de kartlagt svakhetssonene 
forlenget slik at de er ca. 2-3 ganger lengre enn den kartlagte lengden. I tillegg er de 
fleste forlenget slik at de stikker ut i fjorden. Dybden er heller ikke kjent, men 
forkastningssoner har typisk en elliptisk utforming. Figur 18 viser hvordan de er definert 
i modellen. 
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Figur 18. Forkastninger/svakhetssoner i den hydrogeologiske modellen. Venstre: Perspektiv, de 
brune flatene er svakhetssoner, grå flater er innsiden av åpent deponi. Høyre: de gule 
"hjørnene" av forkastningene mot innsiden og topp av deponiet representerer de injiserte 
partiene (ca. 7.5 m fra innsiden av deponiet og ca. 15-20 m under bakkenivået. 

 
 
 
 
 

 
Figur 19. Dybde til grunnvann. Fargene viser dybden (fra terrengoverflaten) til grunnvannet. 
Figuren viser at grunnvannsnivået synker mot dreneringsutløpet midt på Langøya. De varme 
fargene (grønn til rødt) viser områder der bergmassen er vannmettet helt til terrengoverflaten, 
og de kalde fargene (lyseblått til mørkeblått) viser områder det grunnvannet står under 
terrengoverflaten. Den lilla konturlinjen viser overgangen mellom mettet/umettet bergmasse, 
eller der hvor dybden fra terrengoverflaten til grunnvann er lik null. 
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Tabell 3. Inngangsparametere og kilder/grunnlagsdata for 3D modellen Sydbruddet på 
Langøya.  

Inngangs-
parametere  Kilder/grunnlagsdata  Kommentar 

Terreng 

- Høyoppløselig 
topografiske kartdata 
(lidar) 

- Lavoppløselig 
batymetrikart 
(sjøbunn) 

Geometrien i 3D modellen representerer Langøyas sørlige ende, 
samt Holmestrandsfjorden.  
Modellens nedre begrensning satt til 1000 meters dyp. Merk at 
batymetri-data (fra Kartverket) er såkalt ugradert dybdedata med 
begrenset oppløsning. 

Berggrunn  

- Tidligere geologiske 
kartlegginger på 
Langøya 

- Kartlegging av 
sprekkesystemer og 
forkastningssoner 

Bergegenskapene som er lagt inn i modellen tilsvarer egenskapene 
for kalkstein. Det antas at oppsprukket bergmasse har en 
vannledningsevne tilsvarende 5⋅10-10 m/s (fra kalibrering). 

Geometri av 
seksjonene i 
Sydbruddet 

- Foreliggende 
kartgrunnlag  

Forkastninger/ 
sprekkesystemer 

- Kartlagte forkastninger 
og sprekkesoner (kart, 
feltbefaring) 

- Vanntapsmålinger i 
grunnvannsbrønner og 
i forbindelse med 
tettingsarbeider 

Forkastninger/sprekkesystemer er inkludert i modellen som diskrete 
soner/plan med forhøyet vannledningsevne og porøsitet, relativt til 
intakt bergmasse. Det er lagt inn modelleringer for at 
forkastningssoner har 1000 ganger høyere vannledningsevne enn 
oppsprukket kalkstein og 10 ganger høyere porøsitet.  
Informasjon om plassering av forkastningssoner er hentet fra 
Andreassen (1976) og NGI (2007) 
 

Infiltrasjon 

 
- Nedbørsdata 

Det benyttes formler for å beregne fordamping av nedbør. Det er 
store usikkerheter i estimering av fordampning, men beregningene 
viser at det kan være realistisk at den ligger mellom 40-80 % av 
nedbørsmengde. 
Ved god topptetting kan mengden av årlig nedbørsmengde som 
infiltrerer deponiet reduseres til under 5 %. Dette innebærer at 
deler av topptettingen har en vannledningsevne <10-9 m/s (NGI, 
2012), dette er derfor brukt i modellen der et av tettesjiktene har 
vannledningsevne 10-9 m/s. Det er også gjort modelleringer for å 
simulere et høyere havnivå (2 m) og en økning av nedbør (dobling), 
med tanke på endringer i klimaet i et 1000-årsperspektiv.  

Hydraulisk 
vannledningsevne
/permeabilitet 

- Registreringer av 
vannledningsevne i 
grunnvannsbrønner og 
under tettetiltak 

 

Bergmassen modelleres som et kontinuerlig materiale med lav 
effektiv vannledningsevne. Diskrete forkastninger/sprekkesystemer 
utgjør soner med høyere vannledningsevne.  
I modellen holdes vannledningsevne og porøsitet konstant med dyp, 
noe som er en konservativ antagelse, da dette forventes å avta med 
dypet som følge av økt overlagringstrykk som presser sprekkene 
sammen. 
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4.5.2 Kalibrering av modellen  

Den hydrogeologiske modellen består av to hovedkomponenter: oppsprukket bergmasse 
(det er kartlagt 3-7 sprekker per meter, NGI, 2018a) og svakhetssoner som vil ha 
forskjellige vannledningsevner vil bidra ulikt til vanntransporten. Siden det ikke er noe 
grunnlag til å diskriminere mellom de ulike svakhetssonene (vannledningsevne og 
mektighet) eller ulike områder av den oppsprukne bergmassen så forenkles den hydro-
geologiske modellen til å kunne beskrives med homogene egenskaper for hver av de to 
hovedkomponentene. De hydrauliske egenskapene til den oppsprukne bergmassen kan 
beskrives med en effektiv-verdi for vannledningsevnen og sprekkevolum (porøsitet), og 
svakhetssonene kan tilsvarende beskrives med en effektiv-verdi for vannledningsevnen, 
sprekkevolum (porøsitet) og mektighet (tykkelse). 
 
Til kalibreringen beregnes lekkasje inn i deponi som funksjon av effektiv-verdi på 
vannledningsevnen til den oppsprukne bergmassen og svakhetssonene samt mektigheten 
til svakhetssonene. Den beregnede lekkasje ble sammenlignet med historisk estimert 
utpumping fra Sydbruddet. Estimatet ble gjort i 2004, som var før utsprengning av 
seksjon S6. Her ble saltinnholdet i pumpesumpen kombinert med mengde utpumpet 
vann, benyttet for å regne ut en innlekkasje av sjøvann til Sydbruddet på 25 000 m3/år 
(tilsvarer 2,85 m3/time) (NGI, 2004). Det ble videre vurdert/antatt at vannledningsevnen 
i svakhetssonene er 1000 ganger høyere enn den omliggende bergmassen slik at beregnet 
lekkasje og historisk lekkasje sammenfalt ved en vannledningsevne i bergmassen på 
0.5⋅10-9 m/s og en effektiv mektighet på svakhetssonene på 5 m. 
 
4.5.3 Vannstrømning gjennom deponiet etter avslutning 

Etter avslutning vil vannmengden inn i deponiet kun være styrt av nedbøren som 
infiltrerer gjennom topptettingen. Denne er estimert å være mindre enn 5 % av årsned-
bør. På dette tidspunktet vil det være en neglisjerbar mengde vann som stammer fra 
avfallet under kote 0 grunnet krypsetninger, og det antas i prinsippet det samme for 
avfallet over kote 0 fordi det meste av vannet er fjernet i filterpressa før deponering. Det 
forutsettes altså at utleggingen og komprimeringen av filterkakene gjøres på en slik måte 
at vanninntrengningen i utleggingsfasen holdes på et minimum (se avsnitt 5.3).   
 
Vannet som går gjennom topptettingen vil enten gå ut gjennom drenslaget, eller det vil 
gå gjennom drenslaget og videre gjennom sprekkesoner i bergmassen til resipient. Figur 
20 viser hvordan det er et skille i vannmengde over og under drenslaget i et langsgående 
tverrsnitt av deponiet.  
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Figur 20. Strømningshastighet (Darcy fluks, m/s) i log10-skala i et langsgående tverrsnitt (her N-
S, fra venstre til høyre). De vertikale svarte linjene indikerer skjæring med svakhetssoner i 
bergmassen. De høyeste hastighetene er i avfall over kote 0, med tydelig skille i hastighet 
mellom avfall over og under kote 0 (rød til oransje farge) og mellom deponi under kote 0 og 
bergmassene under (oransje og gul farge). Merk også de litt forhøyede strømningsverdiene nær 
svakhetssonene. 

 
 
Drenslaget er lagt inn i modellen med en hydraulisk ledningsevne på 10-4 m/s. Dette er 
vannledningsevne tilsvarende en sand. Normalt vil det legges ut grovere materiale i 
drenssjiktet (pukk, grus) som i utgangspunktet har høyere vannledningsevne. Det 
forventes imidlertid at vannledningsevnen i drenslaget vil gå ned som følge av finere 
partikler som trenger inn. Det modelleres derfor med lavere permeabilitet i drenslaget 
enn massene som benyttes tilsier. Et lag med hydraulisk ledningsevne på 10-4 m/s vil 
ennå fungere som et drenerende lag fordi det har tilstrekkelig høyere vannledningsevne 
enn det som er i avfallet over kote 0 (ca. 10-7 m/s) og under kote 0 (ca. 10-8 m/s). Videre 
er drenslaget modellert i ulike tykkelser (0,25 og 1 m).  
 
Figur 21 viser modellert strømningsretning for vannet. Høy (relativ) vannledningsevne 
og høy (relativ) tykkelse medfører en strømningsprofil som er rettet langs med 
fallretningen (nordover), dvs. i hovedsak vil vannet drenere i drenslaget. Kun en liten 
andel vil drenere i svakhetssonene. Et redusert drenslag vil således ha marginal effekt 
på strømningsforholdene og spredningsmønsteret. 
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Figur 21. Strømningsretning i dreneringslaget ved ulike tykkelser (for vannledningsevne på 
10-4 m/s). Topp: 0.25 m tykt dreneringslag. Bunn: 1 m tykt dreneringslag. Stor tykkelse 
medfører en strømningsprofil som er mer rettet nordover mot utløpet til renseanlegget 
(grenseflate i modellen til venstre i figurene). 

 
Til tross for denne observasjonen om endringer i strømningsfeltet (med varierende 
vannledningsevne og tykkelse) er vannmengden som strømmer igjennom drenerings-
laget relativt stabil, se tabell 4. 
 
Tabell 4. Resultat av sensitivitetstest på dreneringslaget. Vannledningsevnen i berget er 
5⋅10--10 m/s, svakhetssonene har en vannledningsevne på 5⋅10-6 m/s og topptettingslaget 
består av et toppdekke av kalkstein (1.8 m tykt, vannledningsevne 10-4 m/s) og et tynnere lag 
med tetningsleire (0.6 m tykt, vannledningsevne 10-9 m/s). Dreneringslaget har en vann-
ledningsevne på 10-4 m/s mens tykkelsen varierer mellom 0.25 m og 1 m tykt. 

Tykkelse, 
(m) 

Netto infiltrasjon 
land1), (m3/h) 

Utstrømning til fjord2), 
(m3/h) 

Drenert3), 
(m3/h) 

1 5.7 0.42 5.3 
0.5 5.3 0.53 4.8 

0.25 5.1 0.61 4.2 
1) Infiltrasjon fra nedbør gjennom topp-tetting og inn i deponi. 
2) Grunnvann som lekker til fjorden gjennom berg og svakhetssoner. 
3) Vann som går til drenering midt på Langøya. 
 
 
Modelleringen viser at grunnvannsnivået i deponiet er lavt ved dreneringen, og stiger 
gradvis sørover (figur 22). Grunnvannsgradient ut mot sjø er generelt lav, noe som gir 
lavt potensiale for strømning av vann. 
 

 Drenslag: 0,25 m 

 Drenslag: 1 m 
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Figur 22. Modellert grunnvannsnivå i Sydbruddet (1 m mektighet på drenssjiktet; vann-
ledningsevne 10-4 m/s. Fargekoden viser avstand fra topp terreng til grunnvannstand, magenta 
kontur viser skillet der grunnvannstanden er ved overflaten, den følger vannkanten og over 
deponiet viser den en avtagende trend mot nordenden av Sydbruddet. 

 
I tabell 5 er resultatene av 1000-års scenarioene for 1) Dobbelt så mye gjennomsnitts-
nedbør og 2) 2 m høyere vannstand i fjorden.  
 
Tabell 5. Resultat av varierende nedbørsmengde på grunn av klimaforandringer. Normal 
nedbørsmengde er 1100 mm/år. Vannledningsevnen i berget er 5⋅10--10 m/s, svakhetssonene 
har en vannledningsevne på 5⋅10-6 m/s og topptettingslaget består av et toppdekke av kalkstein 
(1,8 m tykt, vannledningsevne 10-4 m/s) og et lag med tettesjikt (0,6 m tykt, vannledningsevne 
10-9 m/s). Dreneringslaget har en vannledningsevne på 10-4 m/s og er 1 m tykt. 

Nedbørsmengde, 
i forhold til 
normalen 

Netto infiltrasjon 
land1) 

(m3/h) 

Utstrømning til 
fjord2) 
(m3/h) 

Drenert3) 
 

(m3/h) 
1 5,7 0,43 5,3 
2 9,6 0,60 9,0 

1) Infiltrasjon fra nedbør gjennom topp-tettingen og inn i deponi. 
2) Grunnvann som lekker til fjorden gjennom berg og svakhetssoner. 
3) Vann som går til drenering midt på Langøya. 
 
 
Resultatene av modellene for fremtids-scenarioer når vi får mer nedbør viser at det er en 
økning av strømning gjennom dreneringslaget ved en økt nedbør, en dobling i nedbør 
medfører nesten en dobling i drenering. 
 
Modellen som beskriver høyere havnivå simulerer at havnivået øker opptil 2 meter mens 
utbredelsen av øya er konstant. Modelleringen viser at med samme nedbørsmengde vil 
en økning i havnivå endre lite på dreneringen (vanntransport gjennom dreneringslaget) 
og netto infiltrasjon på land (regnvann som infiltrerer deponi over kote 0). Dersom 
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havnivået stiger, vil høyden på Langøya synke relativt til havnivået. Endring i havnivå 
vil derfor føre til en lavere hydraulisk gradient, og dermed lavere gjennomstrømning og 
en nedgang i eventuell utlekking av forurensning.   
 
 
5 Avfallskarakterisering 

5.1 Avfallstyper og mengder 
Som nevnt er aktuell avfallstype for deponering over kote 0 i Sydbruddet en filterkake 
som er produsert gjennom utpressing av overskuddsvann fra gipsslurry i en kammer-
filterpresse.  
 
Filterkaker vil bli lagt ut og komprimert i det tilgjengelige deponivolumet over kote 0. 
Det vil årlig mottas og behandles inntil 560 000 tonn uorganisk farlig avfall. Behandlet 
mengde til deponi anslås å være inntil 650 000 tonn stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall, 
inkludert vann. Dette er således i tråd med mengdene i gjeldende tillatelse fra 
Miljødirektoratet.  
 
5.2 Fysiske egenskaper 
For denne miljørisikovurderingen er det vurdering av stabilt ikke-reaktivt farlig avfall 
(filterkaker) over kote 0 som er i fokus. Det er likevel relevant å omtale de fysiske 
egenskapene for gipsslurryen som blir deponert under kote 0, fordi denne vil utgjøre 
deponiet under filterkakene. Gipsslurryen som blir deponert under kote 0 har stor 
mektighet, og de fysiske egenskapene til slurrygipsen styrer bæreevne og setninger i stor 
grad. En stor del av vannet som slippes ut fra Langøya i de kommende årene vil ha 
opphav i massene under kote 0. Viste verdier for fysiske egenskaper forklares kort i det 
følgende.  
 
Friksjonsvinkel (φ) er en geoteknisk parameter som benyttes for å skildre styrken til 
jordarter. For grove masser vil dette være hvilken vinkel fra horisontalen som danner 
rasvinkelen. Dette vil si den største vinkelen massene kan legges ut med slik at de 
akkurat ikke raser. For silt og leire vil også friksjonsvinkel kunne måles, men da vil også 
attraksjonskrefter (fysiske og kjemiske bindinger mellom kornene) innvirke i 
rasvinkelen, og en må da gjøre en tilbakeregning fra forsøket for å synliggjøre hvor stor 
andel som er henholdsvis friksjon og attraksjon.  
 
Skjærfasthet (τ) beskriver et materials evne til å motstå brudd. Skjærfastheten øker med 
minkende porevann i avfallsmassene. I henhold til tillatelsen fra Miljødirektoratet skal 
skjærfastheten i konsoliderte deponimasser være større enn 15 kPa (= 15 kN/m2). 
 
Densiteten til et materiale vil være hvor mye masse (tonn) av materialet som går på en 
volumenhet (m3). Videre vil korndensiteten (spesifikk densitet) angi hvor mange gram 
en terning av fast materiale på 1 cm x 1 cm x 1 cm vil veie i g/cm3.  
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Verdien m (modultall eller setningsmodul) angir stivheten til massen og styrer størrelsen 
på setningene.  Lav verdi for m indikerer bløtere (mykere) materiale enn høy verdi for 
m.  
 
Vanninnholdet i massene er målt som geoteknisk vanninnhold, men regnet om til 
gravimetrisk (kjemisk) vanninnhold. Geoteknisk vanninnhold er forholdet mellom 
vekten av vann i en prøve og vekten av tørrstoffet, og kan derfor bli over 100 %. 
Gravimetrisk kjemisk vanninnhold er forholdet mellom vekten av vann og vekten av 
total prøve, og ligger derfor alltid i intervallet 0 – 100 %. 
 
Hydraulisk konduktivitet angir hvor stor hastighet vann kan forventes å ha gjennom et 
materiale (i m/s). For friksjonsmaterialer som grus og sand vil konduktiviteten vil være 
avhengig av porøsiteten til materialet. Porøsiteten er et tall for %-andel hulrom i 
volumet. I kohesjonsmaterialer som f.eks. leire kan det være stor porøsitet, men porene 
står ikke i kontakt med hverandre, og den hydrauliske konduktiviteten forblir lav. 
 

 
Figur 23. Eksempler på hvordan avfall under kote 0 påvirker stabilitet og setninger både over 
og under kote 0. I den konsoliderte gipsen (mørk gul farge, til høyre i figur) er porevann blitt 
presset ut som følge av last fra stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall (grønn farge, til høyre i figuren).  

 
Setninger er utpressing av porevann som følge av vekt eller laster som blir lagt over 
materialet. Porevannet vil i liten grad komme ut av materialet før en har tilført lasten 
over materialet.  
 
5.2.1 Ny gips avsatt som slurry (under kote 0)  

Porevannet som skal via renseanlegget kommer i all hovedsak fra ny-avsatt gipsslurry 
som setter seg. Setningene skyldes at porevannet presses ut og porene i gipsen krymper 
og blir mindre på grunn av vekten fra masser som ligger over. Denne typen gips er å 
finne under kote 0. Når det legges ut avfall over kote 0, bidrar dette til å presse ut 
porevann fra gipsen under kote 0. Det er gjennom årene utført en rekke forsøk for å måle 
de geotekniske egenskapene i gipsen som er avsatt på denne måten, og disse verdiene 
vil være grunnlaget for beregnede setninger, som igjen er et mål på utpresset porevann. 
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Gipsen kan også forbelastes med masse for å framskynde prosessen med porevanns-
utpressing. 
 
Det er utført tester på gipsen for geoteknisk styrke, setningsegenskaper, permeabilitet og 
basisparametere som korndensitet og vanninnhold. Et representativt utvalg av disse er 
vist i tabell 6 (NGI, 2016 og NGI, 2019c). Analysene er grunnlagsdata for beregninger 
av hydrogeologiske prosesser i gipsen, utpresset porevann, setninger, effekt ved jord-
skjelv og for vurdering av stabilitet. 
 

Tabell 6. Materialparametere for gips avsatt som slurry i Sydbruddet (NGI, 2019c; NGI, 2016). 

Prøve 

Friksjons-
vinkel 

φ 

Skjær-
fasthet 

τ 

Densitet 
 

Modul-
tall 
m 

Korn-
densitet 

Gravimetrisk 
(kjemisk) 

vann-innhold 

Geoteknisk 
vann-

innhold 

Hydraulisk 
konduk-

tivitet 
- (kN/m2) (tonn/m3) - (g/cm3) (%) (%) (m/s) 

A37-1 - - 1,45 - 3,32 57 132 - 
A37-2-A-1 42° 121,6 1,37 7,5 3,32 58 139 6,58 ∙ 10-9 
A38-2 - - 1,42 - - 45 - 52 81 - 108 - 
BH1-1-A-1 40,5° 26,3 1,49 9 3,14 50 102 4,7 ∙ 10-8 
BH1- 6-A-1 45,5° 307,7 1,66 20 3,13 38 60,6 1,34 ∙ 10-4* 

- Ikke målt denne verdien 
* Dette er en prøve som kommer ifra et litt grovere lag, og er ikke nødvendigvis representativ for konduktiviteten i 
gipsen for øvrig. 
 
Gipsen er i hovedsak siltig og er kjennetegnet med høyt vanninnhold. Vanninnholdet 
antas å variere med kjemisk sammensetning i gipsen. Gipsen som er avsatt som slurry 
har en «kvikk oppførsel», dvs. når den belastes og går til brudd er bruddet sprøtt og 
massen blir flytende.  
 
I S6 og rundt Petcoke-dammen i S5 viser labforsøkene at det blir store setninger i den 
våte gipsen som det ikke vil være tid til å forbelaste (NGI, 2019a). Gipsen vil bli lagt ut 
med overhøyde, og faste masser som legges over vil medføre setninger. Det vil være 
usikkerheter knyttet til hvor stor overhøyde avfallet skal legges ut med for å komme ned 
til kote 0 for det farlige avfallet i områder der det ikke er gjort forbelastning. Det kan 
derfor oppstå en situasjon hvor stabilt ikke-reaktivt farlig avfall kan komme under kote 
0 pga. setninger, selv om det ved utleggingen var over kote 0. Til informasjon deponeres 
det også i dag stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall under kote null. Dette vil ikke ha noen 
negativ miljømessig effekt fordi deponiet under kote 0 er forbeholdt en mer forurenset 
fraksjon enn det som er over kote 0. Det vil kunne føre til ujevne setninger som videre 
kan hindre sammenhengende fall i dreneringslaget på kote 0. Dette vil bli ivaretatt av 
funksjonaliteten til ringdreneringen, og vil ikke medføre økt miljørisiko.  
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5.2.2 Forbelastet, konsolidert gips 

Parallelt med testing av filterkaker har det også blitt gjort testing på konsolidert gips i 
seksjon S4 (NGI, 2021a). Gipsen er forbelastet med opptil 27 m steinfylling (NGI, 
2019b) og porevannet er presset ut og gipsen har konsolidert og fått setninger. Over tid 
vil all gipsen på Langøya konsolideres av vekten av masser opp til endelig terreng, når 
overskudd av porevannet er drenert ut. Det er tatt prøver fra overflata på den forbelastede 
gipsen og med sylinderprøvetaker på 7 – 8 m dybde under gipsoverflaten. Resultatene 
viser at vanninnholdet i den forbelastede og konsoliderte gipsen er betydelig redusert 
sammenlignet med det en finner i ikke-forbelastet gips, selv om det er en del spredning 
i de målte verdiene på ikke-konsolidert gips. Vanninnholdet (geoteknisk vanninnhold) 
på den konsoliderte gipsen er målt fra 39 % til 80 %.  Før forbelastningen kunne 
vanninnholdet ligge på over 100 %. Grovt anslått har styrken økt med en faktor på fem 
(35 kN/m2 til 211 kN/m2). Sammenlignet er kravet til styrke (skjærfasthet) i tillatelsen 
fra Miljødirektoratet 15 kPa (= 15 kN/m2).  
 
Det er utført tester på den forbelastede gipsen for geoteknisk styrke, setningsegenskaper 
og basisparametere som korndensitet og vanninnhold (NGI, 2021a). Resultatene er vist 
i tabell 7. Permeabilitet i form av hydraulisk ledningsevne er målt i felt, gjennom et 
såkalt CPT dissipasjonsforsøk i borpunkt A45 (se kart i figur 24). Dissipasjonsforsøk er 
en feltundersøkelse utført i et punkt med borerigg. Resultatet vil være beheftet med en 
større usikkerhet enn analyser i laboratorium. Det er også påvist variasjoner for 
hydraulisk ledningsevne i gipsen, se tabell 6. Tilsvarende som for slurrygipsen, benyttes 
også disse analyseverdiene som grunnlagsdata for beregninger av hydrogeologiske 
prosesser i gipsen, utpresset porevann, setninger, effekt ved jordskjelv og for vurdering 
av stabilitet for seksjon S4. 
 
 
Tabell 7. Materialparametere for forbelastet konsolidert gips fra seksjon S4 i Sydbruddet (NGI, 
2021a). 

Prøve 
Friksjons-
vinkel φ 

Densitet 
Modul-
tall m 

Korn-
densitet 
(g/cm3) 

Gravi-
metrisk 

(kjemisk) 
vann-

innhold 

Geoteknisk 
vann-

innhold 

Porøsitet 
n 

Hydraulisk 
konduktivitet* 

- (tonn/m3) - (g/cm3) (%) (%) (%) (m/s) 
A40 - - - 2,74 44 80 - - 
A47 Ikke brudd 1,68 9,3 2,74 28 39 56 - 
A47 Ikke brudd 1,63 7,5 2,74 35 55 62 - 
A45 - - - - - - - 9,4 ∙ 10-6  

- Ikke målt denne verdien 
*      Dissipasjonsforsøk, in situ 
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Ved graving i og omrøring av den forbelastede gipsen, mister den mye av styrken den 
har fått under forbelastningen. Styrken gipsen har oppnådd under forbelastning kan 
således bli redusert. 
 
 

 
Figur 24. Borplan fra grunnundersøkelse i S4, der punkter som er nevnt i teksten over er merket 
med rød sirkel (modifisert fra NGI, 2021b).  

 
5.2.3 Filterkaker av gips 

Filterkaker av avfallsgips vil bli lagt ut og komprimert i det tilgjengelige deponivolumet 
over kote 0. Filterkakene er testet på geoteknisk laboratorium for å bestemme de 
materialetekniske egenskapene (NGI, 2021b). De antas å ha et stabilt tørrstoffinnhold 
(TS) på rundt 60 - 65 %, og et geoteknisk vanninnhold i størrelsesorden mellom 40 og 
50 %. Det tilsvarer et kjemisk vanninnhold på i overkant av 30 %. Egenvekten vil variere 
avhengig av hvor godt materialet pakkes/komprimeres. Komprimeringstester av filter-
kake med Standard proctor og Modifisert proctor viser en egenvekt på utlagt materiale 
på mellom 1,5 og 1,6 t/m3. Gipsens kornfordeling viser at materialet er å regne som en 
ren silt (se figur 25). Dette samsvarer med kornfordelingen av stabilisert avfalls-slurry 
som deponeres på Langøya, se kapittel 5.2.1. Siltige materialer er normalt svært 
følsomme for økt vanninnhold, og kan gå fra faste til bløte masser når bare en liten 

A40 

A47 

A45 
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vannmengde blir tilsatt. Det lave vanninnholdet i filterkakene er derfor et gunstig 
utgangspunkt for utlegging og komprimering. Det legges opp til en utlegging av massene 
med kjente avbøtende tiltak som godt fall (> 6%) på overflaten og å forhindre at det står 
vann på overflaten. Utlegging og komprimering av gips må gjøres i delområder i stedet 
for å arbeide på store flater.  
 
Det er utført tester på filterkakene for geoteknisk styrke, setningsegenskaper, perme-
abilitet og basisparametere som korndensitet og vanninnhold og dette er oppsummert i 
tabell 8 (NGI, 2021b).  
 
Tabell 8. Materialparametere for filterkaker (NGI, 2021b). 

Prøve 
Friksjons-
vinkel φ 

Densitet 
 

Modul-
tall m 

Korn-
densitet  

Gravimetrisk 
(kjemisk) 

vann-innhold  

Geoteknisk 
vann-

innhold  

Porøsitet 
n  

Hydraulisk 
konduktivitet 

* 
- (t/m3) - (g/cm3) (%) (%) (%) (m/s) 

1 41° 1,65** 25 2,77 31,0 44,9 65 9,6 ∙ 10-8 
2 44° 1,59** 14 2,77 31,2 45,3 63 2,2 ∙ 10-8 
3 36° - - 2,77 - - - 6,1 ∙ 10-7 
4 42° - - 2,77 - - - 5,1 ∙ 10-8 

-   Ikke målt denne verdien 
*   Målt i treaksialforsøk 
** Målt i ødometerforsøk 

 
 

Filterkakene har et geoteknisk vanninnhold rundt 45 %, og en omrørt fasthet rundt 180 
kN/m2. En av de utførte triaksial-testene viser kvikk oppførsel ved høy last på filter-
kakegipsen, mens resten av forsøkene viser seigere masse. Det er en forbedring som 
oppnås med avvanningen. For den våte gipsen er nesten alle prøvene kvikke (NGI, 2016 
og NGI, 2019c).  
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Figur 25. Kornfordelingsanalyse for filterkaker av avfallsgips. Materialet karakteriseres som en 
silt (NGI, 2021b). 

 
5.3 Stabilitet og bæreevne for avfallsmasser 
For å kunne beregne stabilitet av avfallet som skal legges ut over kote 0, må man kjenne 
to hovedfaktorer. Det ene er de geotekniske egenskapene til avfallet, det andre er 
bæreevnen til de massene avfallet skal legges ut på, dvs. egenskapene til slurrygipsen.  
 
Gipsens styrke avhenger hvordan den er laget, dvs. hvilket vanninnhold og porevolum 
den har, og av de spenningene (lastene) gipsen er konsolidert under. Filterpresse gir et 
gipsmateriale med vesentlig lavere vanninnhold og porevolum enn det man oppnår med 
den tradisjonelle deponering av slurrygipsen, som bruker lang tid på å konsolidere til et 
lavt vanninnhold og porevolum.  Dette tidsforløpet kan imidlertid forseres og det er 
oppnådd meget gode erfaringer de siste årene hvor slurrygipsen under kote 0 er blitt 
forbelastet på delområder på Langøya. Det er mellomlagret mektige lag av stein oppå 
gipsen under kontrollert og trinnvis utlegging. Det er utført grunnundersøkelser i gipsen 
både før og etter forbelastningen, og det er påvist en vesentlig styrkeøkning og økt 
densitet i den konsoliderte slurrygipsen. En effekt av forbelastning er at man bedre kan 
styre når porevann skal presses ut av gipsen. En annen viktig effekt er å få bedre kontroll 
på setningspotensialet og mulige restsetninger. Viktige elementer ved pålasting av 
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gipsen (både ren slurrygips, forbelastet slurrygips og filterkaker), er å sikre at porevann 
får mulighet til å gå ut av massen slik at det ikke bygges opp poreovertrykk.   
 
Følgende momenter er sentrale for å oppnå en deponert gipsmasse med tilfredsstillende 
geoteknisk stabilitet under kote 0:  

 Ved behov legges det ut tynne drenerende lag, som bidrar til å drenere ut 
overskudd av porevann som presses ut av gipsen. Drenslagene må kunne 
fungere tilfredsstillende i den perioden der det presses ut porevann. De kan for 
eksempel enten beskyttes med fiberduk, tilfredsstille filterkriteriene, dvs. ikke 
være for grove i forhold til gipsen, men likevel ha bedre drensegenskaper, eller 
få en levetidsvurdering. 

 
Følgende momenter er sentrale for å oppnå en tilfredsstillende geoteknisk stabilitet for 
filterkaker og annet ordinært avfall deponert over kote 0:  

 Oppfylling som gir interne høydeforskjeller oppe på arealer med gipsslurry skal 
prosjekteres og følge prinsipper og erfaringer fra tidligere oppfylling (NGI, 
2018b). Dette omfatter prosedyrer for hvor tykke lag som kan legges ut per 
omgang, og hvor lang ventetid det eventuelt er mellom hvert lag som legges. 
På denne måten sørger man for at styrken av den underliggende slurrygipsen 
øker etter hvert som man bygger opp lagene over gipsen.  

 Det utarbeides prosedyrer for utlegging og komprimering av filterkaker som 
sikrer så optimalt porevolum som mulig, vektet mot energiforbruk og bære-
evne.  

 Dersom det skulle være aktuelt med oppfylling av andre masser enn filterkaker 
av gips gjelder de samme generelle prinsippene om at materialet som deponeres 
over gipsen bør vurderes geoteknisk mht. styrke-, setnings- og drenasjeegen-
skaper. Spesielt må en være oppmerksom på hvor man eventuelt plasserer svake 
lag som bløt leire og slam. Gjennomtenkt plassering reduserer utfordringer 
både mht. stabilitet og bæreevne under og etter oppfyllingsarbeidet.  

 Ved å komprimere godt under utlegging av alt avfall, reduseres porevolumet 
og mengden porevann som vil kunne dannes i framtiden. 

 Der oppfyllingen medfører skråninger og høydeforskjeller må det avklares med 
geotekniker om det er nødvendig med en fyllingsplan. 

 
Endring fra ordinært avfall til stabilt ikke-reaktivt farlig avfall vil øke forutsigbarheten 
til mottaket av avfallsmasser til volumet over kote 0. Det kan være stor variasjon i 
fysiske egenskaper til ordinære avfallsmasser, mens filterkaker vil variere lite. Det gjør 
at en kan følge et fastsatt utleggingsmønster og -prosedyre, som vil redusere usikker-
heten i utlegging.  
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5.4 Kjemisk totalinnhold i avfallet 
Totalinnhold av kjemiske komponenter i filterkakene er bestemt både i intern lab i 
NOAH og ved eksternt laboratorium. Eksterne analyser er utført av det akkrediterte 
analyselaboratoriet ALS Laboratory Group AS. Figur 26 viser resultatene fra total-
analysene, også sammenstilt med konsentrasjonsnivåer som ansees å være farlig avfall 
(for de grunnstoffer der det er aktuelt). Resultatene viser at de høyeste konsentrasjons-
nivåer påvises for kalsium (Ca) og svovel (S), noe som er naturlig siden dette materialet 
er en gips (CaSO4∙2H2O). For øvrig er det kun sink som påvises over nivået som ansees 
som farlig avfall. Det er lite variasjon mellom påviste konsentrasjoner på intern og 
ekstern lab til tross for ulike metoder (henholdsvis med XRF og ICP-MS). 
 
  

 
Figur 26. Totalinnhold av en del grunnstoffer. Merk at y-aksen er logaritmisk. * Klorid (Cl) er 
ikke inkludert i analyseomfanget ved ekstern lab, fordi prøver oppsluttes med HCl før analyse 
med ICP-MS. Figuren viser også konsentrasjonsnivåer som ansees å være farlig avfall (rød prikk) 
(ihht. NFFA, 2020) for de grunnstoffer der det er oppgitt grenseverdier.  

 
 
Målte konsentrasjonsnivåer av total organisk karbon (TOC) er lave (0,62 ± 0,14, n = 10), 
og innenfor grenseverdien som er satt for deponering av stabilt ikke-reaktivt farlig avfall 
på ordinært avfallsdeponi (5 %). Konsentrasjonsnivået er også lavere enn mottaks-
kriteriet som NOAH har i dag for farlig avfall til farlig avfallsdeponi (1 %). Tidligere 
utførte mineralogiske analyser av filterkaker laget av gipsslurry fra NOAH Langøya, 
viser at hovedbestanddelen av det stabiliserte avfallet vil være gips (CaSO4·2H2O) og 
kalsitt (CaCO3). Dette stammer både fra utfellinger i prosessen, men også fra den 
opprinnelige flyveasken (NGI, 2018c). Høyt innhold av karbonater gir god bufringsevne 
i det behandlede avfallet (stor syrenøytraliserende kapasitet).  
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5.5 Utlekkingspotensial 
Potensialet for forurensningsspredning er knyttet til utlekkingsegenskapene og –
potensialet til avfallet. I stabiliseringsprosessen reagerer syra med de alkaliske bestand-
delene i aska (eksempelvis CaCO3, Ca(OH)2) og sulfat i syra felles ut med kalsium til 
gips (CaSO4∙2H2O). De mest løselige elementene (Cl, Na, K) mobiliseres i prosessen, 
mens tungmetallene immobiliseres. I tillegg immobiliseres metaller ved at jernhydrok-
sider, som har svært høy sorpsjonskapasitet, dannes i reaksjonene. I henhold til avfalls-
forskriften skal utlekkingspotensialet for avfallet testes med ristetest (L/S = 10 L/kg) og 
kolonnetest (L/S = 0,1 L/kg).  
 
5.5.1 Ristetest (L/S = 10 L/kg), EN 12457-2 

Ristetest er gjennomført i henhold til standard EN 12457-2. I en ristetest tilsettes vann 
til avfallet, og blandingen ristes i et gitt tidsintervall. Standard ristetest i henhold til 
avfallsforskriften gjøres med et blandingsforhold mellom væske og faststoff, et såkalt 
liquid-solid ratio (L/S) på 10 (L/S = 10). Det vil si at 10 deler vann settes til en del fast 
stoff. Dette ristes i 24 timer, væsken filtreres og det analyseres for forurensnings-
komponenter som angitt i avfallsforskriften.  
 
Resultater fra ristetester er vist i tabell 9, og resultatene sammenstilt med grenseverdier 
for utlekkingspotensiale for stabilt ikke-reaktivt farlig avfall på deponi for ordinært 
avfall. Resultatene vises både for intern lab hos NOAH og for ekstern lab (gjennomført 
av ALS), og det er lite variasjon mellom disse to laboratoriene.  
 
Ristetestene viser at tungmetallene i stor grad holdes tilbake i avfallsgipsen med svært 
lav utlekking av samtlige metaller. Det er kun klorid som overskrider grenseverdi for 
utlekkingspotensial.   
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Tabell 9. Resultater av ristetester (L/S = 10) utført på filterkaker på internt (n = 10) og eksternt 
laboratorium (n = 10). Det er filterkakeprøver fra samme batch som er testet ved begge 
laboratorier. Konsentrasjoner er gitt i mg/kg TS.  

Parameter 

Intern lab (NOAH) Ekstern lab (ALS) Grenseverdi for 
utlekkings-
potensial, 

stabilt ikke-
reaktivt farlig 

avfall* 

Grenseverdi for 
utlekkings-

potensial, inert 
avfall** 𝑛𝑛 �̅�𝑥 𝜎𝜎 𝑛𝑛 �̅�𝑥 𝜎𝜎 

pH 10 > 6 0,11 10 > 6 0,19 >6 >6 

Arsen (As) 10 0,085 0,050 10 0,0979 0,062 2 0,5 

Barium (Ba) 10 7,4 1,6 10 11 6,2 100 20 

Kadmium (Cd) 10 0,0074 0,0023 10 0,0067 0,0023 1 0,04 

Krom (Cr) 10 0,030 0 10 0,089 0,044 10 0,5 

Kobber (Cu) 10 0,12 0,11 10 0,16 0,14 50 2 

Molybden (Mo) 10 3,7 0,52 10 4,4 1,3 10 0,5 

Kvikksølv (Hg) 10 0,00010 0,0000080 10 0,00015 0,00010 0,2 0,01 

Nikkel (Ni) 10 0,12 0,17 10 0,031 0,0021 10 0,4 

Bly (Pb) 10 0,0081 0,0039 10 0,010 0 10 0,5 

Antimon (Sb) 10 0,28 0,074 10 0,24 0,11 0,7 0,06 

Selen (Se) 10 0,15 0,033 10 0,20 0,075 0,5 0,1 

Sink (Zn) 10 0,048 0,029 10 0,40 0,18 50 4 

Klorid (Cl-) 6 52833 11739 10 56770 11315 15000 800 

Fluorid (F-) 6 43 27 10 29 6,3 150 10 

Sulfat (SO4
2-) 6 12500 1803 10 12380 547 20000 1000 

DOC 6 37 15 10 34 13 800 500 

* Grenseverdi for utlekkingspotensial for stabilt ikke-reaktivt farlig avfall på deponi for ordinært avfall, 
jmf. Avfallsforskriften kap. 9, avsnitt 2.3.1. 
** Grenseverdi for utlekkingspotensial for inert avfall, jmf. Avfallsforskriften kap. 9, avsnitt 2.3.1. 
 
 
For å se på effekten av stabilisering, er det også undersøkt hvor stor andel av de enkelte 
grunnstoffer som lekker ut av gipsen i en standard ristetest (tabell 10). Andel utlekking 
er basert på totalinnhold og ristetest utført på NOAHs lab. Som en ser av resultatene, er 
andelen som lekker ut svært lav for de aller fleste grunnstoffer, noe som betyr at 
produsert filterkake av avfallsgips stabiliserer forurensningskomponentene i avfallet på 
en tilfredsstillende måte.  
 
For klorid lekker det tilsynelatende ut mer klorid enn det som er tilgjengelig ved analyse 
av totalinnhold i filterkakene. Dette vil naturligvis ikke kunne forekomme, og dette 
kommer av at det er stor unøyaktighet i analyse av klorid med XRF. Det viser likevel at 
mye av kloridet som er tilgjengelig i filterkaken vil lekke ut. Klorid som ion er svært 
mobilt, og filterkaken stabiliserer ikke dette ionet. På grunn av dette, har NIVA vurdert 
eventuelle miljøeffekter av utlekking av klorid (se kap. 7.3 og vedlegg D).  
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Tabell 10. Andel forurensningskomponenter som lekker ut i en standard ristetest (L/S = 10 L/kg). 
Andel utlekking er basert på analyser av totalinnhold og ristetest utført på NOAHs lab.  

Parameter Totalinnhold 
(mg/kg) 

Ristetest, 
L/S=10 (mg/kg) Andel utlekking 

Arsen (As) 326 0,085 0,026 % 
Barium (Ba) 1349 7,4 0,55 % 
Kadmium (Cd) 99 0,0074 0,0075 % 
Krom (Cr) 502 0,030 0,0060 % 
Kobber (Cu) 2408 0,12 0,005 % 
Molybden (Mo) 21 3,7 18 % 
Kvikksølv (Hg)* 2,5 0,00011 0,0043 % 
Nikkel (Ni) 116 0,12 0,10 % 
Bly (Pb) 2288 0,0081 0,00035 % 
Antimon (Sb) 733 0,28 0,039 % 
Selen (Se) 7,3 0,15 2,1 % 
Sink (Zn) 11130 0,048 0,00043 % 
Klorid (Cl-) 46120 52833 ** 
Fluorid (F-) ia 43 - 
Sulfat (SO4

2-) ia 12500 - 
* Hg er ikke påvist over rapporteringsgrensen (<5 mg/kg). Konsentrasjon for totalinnhold er lagt inn som 
halv rapporteringsgrense.  
** Totalinnhold av klorid er overestimert grunnet usikkerhet i analysemetode (XRF). Andel utlekking 
vises derfor ikke for klorid.  
 
5.5.2 Kolonnetest, NS-EN 14405 

Kolonnetester gjøres for å studere eventuell mobilisering av forurensningskomponenter 
over tid. I avfallsforskriften er det krav til gjennomføring av kolonnetest ved deponering 
av farlig avfall (NS-EN 14405). I disse testene bygges avfallet inn i en kolonne. Avfallet 
mettes med vann, og det kjøres deretter vann gjennom kolonnen (fra bunnen og opp). 
Prøver av vannet som kommer ut av kolonnen tas ut ved ulike tidspunkter, og ulike 
uttakstidspunkter representerer ulike ratioer mellom væske og faststoff (liquid/solid 
ratio; L/S-forhold), Et L/S-forhold på 0,1 representerer det første vannet som kommer 
gjennom kolonnen. Dette L/S-forholdet er det krav til å rapportere på i henhold til 
avfallsforskriften. Når en kommer til et L/S-forhold på 10, er vannmengden som har gått 
gjennom kolonnen 10 ganger større enn mengden fast stoff (avfall) som er pakket inn i 
kolonnen. 
 
Utlekking fra kolonnetest sammenlignet med krav i avfallsforskriften 
Som nevnt er det satt krav til utlekkingstester utført med kolonnetest og et L/S-forhold 
på 0,1 i henhold til avfallsforskriften. Resultater fra denne utlekkingen kan sees i 
sammenheng med gjeldende grenseverdier for utlekkingspotensial i tabell 11.  
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Tabell 11. Resultater av kolonnetester (L/S = 0,1) utført på filterkaker på ekstern lab (n = 10). 
Konsentrasjoner er gitt i mg/L.  

Parameter 

Kolonnetest, L/S = 0,1  Grenseverdi 
for utlekkings-

potensial, 
stabilt ikke-

reaktivt farlig 
avfall* 

Grenseverdi 
for utlekkings-

potensial, 
inert avfall** 

Antall Gjennomsnitt Standardavvik 

pH 10 > 6 0,44 > 6 - 
Arsen (As) 10 0,013 0,0064 0,3 0,06 
Barium (Ba) 10 7,1 0,85 20 4 
Kadmium (Cd) 10 0,085 0,038 0,3 0,02 
Krom (Cr) 10 0,029 0,060 2,5 0,1 
Kobber (Cu) 10 0,053 0,021 30 0,6 
Kvikksølv (Hg) 10 0,000058 0,000017 0,03 0,002 
Molybden (Mo) 10 1,4 0,35 3,5 0,2 
Nikkel (Ni) 10 0,020 0,02 3 0,12 
Bly (Pb) 10 0,12 0,22 3 0,15 
Antimon (Sb) 10 0,075 0,017 0,15 0,1 
Selen (Se) 10 0,055 0,023 0,2 0,04 
Sink (Zn) 10 0,24 0,10 15 1,2 
Klorid (Cl-) 10 57330 6519 8500 460 
Fluorid (F-) 10 9,7 6,3 40 2,5 
Sulfat (SO4

2-) 10 879 111 7000 1500 
DOC 10 15 4,7 250 160 

* Grenseverdi for utlekkingspotensial er for stabilt ikke-reaktivt farlig avfall på deponi for ordinært avfall, 
jmf. Avfallsforskriften kap. 9, avsnitt 2.3.1. ** Grenseverdi for utlekkingspotensial for inert avfall 
 
 
Resultatene viser at alle forurensningskomponenter, med unntak av klorid, er innenfor 
grenseverdien for utlekkingspotensial for stabilt ikke-reaktivt farlig avfall på deponi for 
ordinært avfall.  
 
Konsentrasjonsnivåene som påvises i kolonnetestene er for de fleste metallene på nivå 
med eller lavere enn grenseverdiene for utlekkingspotensial som kreves for avfall som 
skal legges på inert deponi. Unntaket er for barium, kadmium, molybden og fluorid, men 
disse ligger godt innenfor kravet til grenseverdien for utlekking på ordinært avfalls-
deponi. Utlekkingspotensialet kan derfor betegnes som svært lavt.  
 
Langtidsutlekking 
Uttak av ulike L/S-forhold representerer utlekking fra avfallet over tid. Dette kan også 
sammenstilles med mengde vann som forventes infiltrert gjennom avfallsmassene i 
deponiet i et tidsperspektiv. Et L/S-forhold på 10 vil for Sydbruddet i Langøya tilsvare 
et tidsperspektiv på >> 1000 år (omtrentlig 30 000 år) (se også vedlegg C).  
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Kolonnetester er altså en måte å se på langtidsutlekkingen som vil forekomme fra et 
avfall. Dette er relevant informasjon for et deponi, fordi en vil kunne forvente utlekking 
fra avfallet både gjennom levetiden til deponiet men også etter avslutning, både i 
etterdriftsfasen og i et lengre tidsperspektiv. Det er også et krav i avfallsforskriften om 
at avfallet skal ha et utlekkingspotensial som ikke vil forverres på lang sikt under 
normale deponiforhold (se avfallsforskriftens vedlegg II, avsnitt 2.3.1). Når deponiet i 
Sydbruddet er avsluttet med topptetting, vil infiltrasjonen av vann avta og spredningen 
gjennom dannelse av sigevann vil bli mindre.  
 
Det er registrert pH i eluatene, og alle resultater viser pH > 6. Det er lite variasjon i pH 
over tid, noe som viser at filterkakene har et stabilt kjemisk miljø, selv når det blir tilført 
vann over lang tid.  
 
I figur 27 vises langtidsutlekking av utvalgte metaller, sammenstilt med grenseverdien 
for utlekkingspotensial for den initielle utlekkingen (L/S = 0,1). Resultater fra 
kolonnetester viser at det er svært lav utlekking gjennom hele forløpet. For alle viste 
metaller, og øvrige analyserte metaller, er utlekkingen høyest i starten, for deretter å avta 
etter hvert. Selv i starten er konsentrasjonsnivåene ut av kolonnen svært lave, og godt 
under grenseverdiene for utlekkingspotensial for L/S = 0,1.  
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Figur 27. Langtidsutlekking i kolonnetester for Pb, Ni, As, Cr, Mo og Sb (n = 10), sammenstilt 
med grenseverdi for utlekkingspotensial for kolonnetest (L/S = 0,1) i henhold til avfalls-
forskriften (røde stiplede linjer i figurene). Vertikale feilfelt viser variasjonen i datasettene 
(standardavvik).  



 

x:\2020\04\20200493\delivery-result\reports\20200493-01-r_miljørisikovurdering\20200493-01-r_miljørisikovurdering_rev1.docx 

Dokumentnr.: 20200493-01-R 
Dato: 2021-05-19 
Rev.nr.:  1 
Side: 54  

Figur 28 viser utlekking av klorid og sulfat over tid, sammenstilt med grenseverdien for 
utlekking i henhold til avfallsforskriften (L/S = 0,1 L/kg). For klorid er resultatene også 
sammenstilt med ledningsevnen som er målt ved de gitte L/S-forhold. Som en ser av 
figuren, følger kloridkonsentrasjonene og ledningsevne hverandre. Det viser at utlekk-
ingsvæskens innhold av klorid (samt naturligvis også katione(ene) som løses ut samtidig 
som kloridionet) er det som styrer ledningsevnen til vannet. Det er nærliggende å anta 
at innholdet i klorid avtar fordi det ikke lenger er tilgjengelig mer klorid i filterkakene. 
Dette stemmer også godt overens med resultatet fra ristetesten hvor tilnærmet alt klorid 
vaskes ut av avfallet.  
 
For sulfat ser en at påviste konsentrasjonsnivåer i kolonnetesten er godt under utlekk-
ingskravet. Påviste konsentrasjonsnivåer er relativt stabile over tid. Tidligere geo-
kjemisk modellering utført i forbindelse med miljørisikovurdering for deponering i 
Dalen gruve, Porsgrunn (NGI, 2018c) har vist at sulfatinnholdet er styrt av likevekten 
mellom gips (CaSO4 ∙ 2H2O) i avfallsmaterialet, og at utløpsvannet fra kolonnen er over-
mettet med gips gjennom hele utlekkingsforløpet som er vist ved hjelp av kolonnetesten 
(>> 1000 år). I praksis vil overmetning i dette tilfellet bety at Ca og SO42- fra gips (CaSO4 

∙ 2H2O) finnes i vannet i kolonnen, fordi det er likevekt mellom gipsen i avfallet og 
vannet. Siden vann kontinuerlig renner (sakte) gjennom kolonnen vil stadig mer gips 
løses fordi nytt vann (uten løst gips) tilføres. Det er likevel ingen tegn til at tungmetallene 
er påvirket av oppløsning av gips, fordi resultatene fra analyser av eluatene i kolonne-
testene viser at tungmetallene stabiliseres godt i filterkaken.  
 
 
 

 
Figur 28. Langtidsutlekking av klorid, sammenstilt med konduktivitet (venstre) og langtids-
utlekking av sulfat (høyre) (n = 10).  
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5.6 Økotoksikologiske tester på sigevann 
NOAH har fått utført økotoksikologiske tester som skal simulere eventuelle effekter som 
sigevann vil kunne ha på stedlige organismer i resipienten utenfor Langøya. Det er 
BioImpakt AB som har utført testene for NOAH (BioImpakt AB, 2021).  
 
Det er simulert sigevann ved å utføre en ristetest (L/S=10 L/kg) på filterkaker, både med 
destillert vann og med saltvann fra Oslofjorden. Det er også gjennomført ristetest med 
en filterkake som på forhånd er blitt vasket med vann for å fjerne en del salter. Etter 
filtrering for å fjerne partikulært materiale (<0,45 µm), er vannet benyttet for å eksponere 
to ulike organismer.  
 
Daphnia magna er en vannloppe som lever i ferskvann. Den filtrerer vann når den spiser, 
og kan derfor påvirkes både av partikulært materiale i vannet, samt også løste stoffer. 
Artemia salina er en saltvannsorganisme som har høy toleranse for salt. På engelsk kalles 
den "brine shrimp" fordi den lever i saltsjøer og ser ut som en liten reke. Artemia salina 
kan leve i salte sjøer med saltholdighet tilsvarende sjøvann (2,9-3,5 %) og opptil 35 %. 
Organismen lever ikke i havet.  
 
Sigevannet fra Langøya vil være veldig salt, grunnet utlekking av spesielt klorid. 
Artemia salina er valgt ut for å se på effektene av de øvrige miljøgiftene i sigevannet. 
For Daphnia magna vil en kunne forvente en negativ effekt av sigevannet grunnet 
saltinnholdet alene. Daphnia magna tåler saltinnhold på opptil 5 g/L, mens saltinnholdet 
i vannet etter ristetesten med vanlige filterkaker har et saltinnhold på opptil 8 g/L. 
Organismen benyttes mye for økotokstesting i vann, men er ikke relevant for sjøvanns-
resipienten på Langøya. Den er inkludert i studiene fordi den er en sensitiv art som er 
mye brukt som indikatorart for å se på økotoksiske effekter på organismer i ferskvann.  
 
 

  
Figur 29. Modellorganismene for å teste økotoksikologiske effekter av sigevann. Daphnia 
magna (venstre) er ca. 4 mm og Artemia salina (høyre) er ca.  15 mm.  
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I eksponeringsforsøket er det sett på akuttoksiske effekter, påvirkning på reproduksjon 
og gentoksiske effekter (en undersøkelse om eksponeringen setter i gang aktivering av 
gener som kan føre til negative effekter hos organismen). Eksponering av artene gjøres 
ved forskjellige fortynninger.  
 
Resultatene av eksponeringen viser ingen påvirkning på Daphnia magna for vann som 
stammer fra vasket filterkake (lav saltholdighet), men den påvirkes av sigevann fra 
uvasket filterkake (høy saltholdighet). Dette viser at ferskvannsorganismen Daphnia 
magna er påvirket av saltinnholdet i vannet, men i liten grad av utlaking av tungmetaller, 
siden nivåene av tungmetaller er på samme nivå for sigevann fra både vasket og uvasket 
filterkake.  
  
For Artemia salina ser en lite påvirkning fra sigevann, både fra den vaskede og den 
uvaskede filterkaken. Testene viser kun oppregulering av et gen som regulerer 
produksjon av metallothionein, et protein som hjelper til med binding, transport og 
detoksifisering av metaller (altså at noen metaller tas opp eller skilles ut i større grad ved 
oppregulering av genet). Utover oppregulering av dette genet påvirkes ikke Artemia 
salina av eksponeringen (organismen er eksponert for ufortynnet sigevann (L/S 10) og 
vann som er fortynnet 10 ganger (L/S 100)).  
 
Resultatene fra den økotoksiske testingen indikerer at sigevannet ikke vil utgjøre en 
risiko for organismer som vil bli eksponert i den marine resipienten. I sjøvann vil 
organismene har høy toleranse for vann med høy saltholdighet, og testene viser også at 
modellorganismene ikke påvirkes av tungmetallinnholdet i sigevannet. Testene er også 
konservative, i og med at sigevann fra deponiet forventes å ha lavere konsentrasjons-
nivåer enn det som oppnås ved å utføre en ristetest, samt at det forventes en enda høyere 
fortynning når sigevannet kommer ut i sjøen.   
 
 
6 Transport av forurensning og utslipp til sjø 

6.1 Utslipp fra deponiet under driftsfasen 
Driftsfasen er i dette tilfellet definert som fram til topptetting er etablert over Sydbruddet 
(2034). Vanntransport og utslipp etter at topptetting er etablert baseres på den hydro-
geologiske modellen (se kap. 4 og 6.2).  
 
Utslippet fra deponiet under drift vil i stor grad styres av utpressing av porevann fra 
avfallsmasser under kote 0 som følge av konsolidering, men det vil også være et bidrag 
fra nedbør. Nedbør beregnes som årsnedbør (1100 mm) over deponiarealet i Sydbruddet 
(230 000 m2), samt en avdamping av 40 % av nedbøren. Det er tidligere beskrevet at 
fordamping vil være et sted mellom 40 og 80 % (se tabell 3). Her benyttes det lave 
estimatet for fordamping for å være konservativ. Massene som deponeres over kote 0 
(filterkaker som er stabilt ikke-reaktivt farlig avfall) vil i denne sammenhengen bidra 
neglisjerbart. Det kommer av at ved forbehandling i filterpresse presses det meste av 
vannet som er tilgjengelig ut.  
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For årlige vannmengder som genereres fra Nordbruddet, er det tatt utgangspunkt i arealet 
i Nordbruddet (283 000 m2), og at topptettingen per i dag er delvis etablert (rett i 
underkant av 50 % av arealet er ferdig topptettet). Det antas at 50 % er topptettet de 
første to årene, og at vannmengden deretter avtar jevnt som følge av topptetting fram 
mot ferdig topptetting i 2027. Etter topptettingsarbeidet er fullført (Nordbruddet: innen 
2027, Sydbruddet: innen 2034), vil vann være generert av gjenstående krypsetninger, 
samt den nedbør som infiltrerer gjennom topptettingen (anslått å ligge på 5 % av 
årsnedbør).  
 
I årene som kommer vil vannmengden som genereres fra masser under kote 0 være styrt 
av de setningene som skjer i deponiområdene i Sydbruddet. Detaljer omkring 
beregninger av setninger er å finne i NGI (2021d). Det vil være ulik framdrift for når de 
ulike områdene kan tas i bruk til deponering over kote 0, og det vil også kunne skje 
endringer underveis. Mengdene porevann som presses ut etter oppstart av pålasting vil 
starte i det man begynner å legge ut dreneringslaget over farlig avfall. Det er blitt gjort 
et anslag av vannmengder på bakgrunn av erfaringene med pålasting av stein over S4. 
Estimatene er grove, fordi utpressing også vil være avhengig av mektigheten til gipsen 
under kote 0, samt mengde masse som legges over kote 0. Det estimeres at:  
 

 Under oppfylling vil det være en egensetning av materialet som utgjør ca. 10 
% av de totale setningene per år 

 1 år etter oppstart pålasting: 50 % av setninger er overstått  
 2 år etter oppstart pålasting: 75 % av setninger er overstått  
 3 år etter oppstart pålasting: I overkant av 85 % av setninger er overstått  
 4 år etter oppstart pålasting: 90 % av setninger er overstått  

 
 
Etter 4 år med ferdig pålasting til endelig kote, vil hovedmengden vann ha konsolidert 
ut. Etterfølgende år estimeres å være kun krypsetninger, og resterende vannmengde 
fordeles likt på årene som gjenstår fram til topptetting er etablert (innen 2034). Størrelsen 
av krypbelastningene er antagelser basert på avfallets egenskaper, og ikke basert på 
beregninger. 
 
Det er sannsynlig at disse estimatene vil gi en noe for høy vannmengde, fordi det også 
skjer en viss fordamping av porevann som ikke er hensyntatt. Det understrekes at dette 
er grove estimater, og at det vil bli endringer i dette underveis. NOAH har et vann-
reservoar på 50 000 – 100 000 m3 som vil benyttes som buffer i perioder der en har mye 
vann. Beregnede årlige vannmengder som det vil være behov for å rense er vist i figur 
30.  
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Figur 30. Beregnede årlige vannmengder som vil gå til renseanlegget. Total vannmengde fra 
både Nord- og Sydbruddet (blå stolper); vannmengde fra nedbør i Sydbruddet er forutsatt å 
være lik fram til topptettingsarbeidene starter (2030) og deretter reduseres vannmengden til et 
minimum når topptetting er fullført (2034) (oransje stiplet linje); vannmengde fra Nordbruddet 
er forutsatt å være lik fram til 2023, og deretter reduseres mengden ned mot et minimum ved 
fullført topptetting (2027) (lys blå stiplet linje); Antatt porevannsutpressing fra Sydbruddet er 
vist som total for de tre seksjonene (S4, S5 og S6, grønn linje).  

 
 
Vann fra deponiet vil ledes via renseanlegget før utslipp til sjø, og dette vil holdes 
operativt så lenge det er vann som må renses. Renseanlegget har utslipp ca. 350 m fra 
land utenfor det nordre kaianlegget, og utslippspunktet er på 38 m dyp (figur 31). 
Utslippet fortynnes relativt raskt i vannmassene.  
 
Renseprosessen består av tilsetning av sulfidbasert kompleksdanner for utfelling av 
metaller. Utfelte partikler sedimenteres i etterfølgende sedimentasjonsbasseng med 
etterfølgende filtrering i sandfilter. Trinn tre i renseprosessen består av et aktivt kullfilter 
for fjerning av eventuelle organiske miljøgifter. Renseanlegget har også et trinn for 
bariumfelling. Vannrensekapasiteten ligger på inntil 120 m3 pr. time. Vann som kommer 
ut av renseanlegget skal overholde et sett med grenseverdier som er regulert av 
utslippstillatelsen fra Miljødirektoratet, se tabell 12. Tabellen viser også utslipp for 
2019, og at utslippene holder seg godt innenfor de fastsatte utslippsgrensene.  
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Figur 31. Plassering av utslippspunkt fra renseanlegg på Langøya (bilde: NOAH). Ferja til høyre 
i bildet går inn til den nordre kaia på vestsiden av Langøya, rett ved sentral bebyggelse.  

 

Tabell 12. Utslippsgrenser for vann fra Langøya (Miljødirektoratet, 2019), sammenstilt med 
utslipp fra renseanlegget i 2019.  

Utslippskomponent 

Utslippstillatelse: 
Konsentrasjon 

mg/liter 
(månedsmiddel, 

kalender) 

Utslippstillatelse: 
Maksimal årlig 
utslipp kg/år 
(kalenderår) 

Utslipp NOAH 
2019, 

månedsmiddel 
(mg/L) 

Utslipp 
NOAH 
2019, 

kg 

N (total) 140 73 000 96 67 143 
Sum PAH* 0,003 1,5 0,00015 0,10 
PFOS 70** 0,05 5,4 0,0038 
PFOA 20** 0,015 2,4 0,0017 
6:2 FTS 20** 0,015 2,9 0,0020 
As 0,03 15 0,0055 3,8 
Cr (total) 0,03 15 0,0020 1,4 
Ni 0,07 25 0,015 10 
Cd 0,03 8,0 0,0092 6,5 
Pb 0,03 15 0,0039 2,7 
Hg 0,0008 0,40 0,000029 0,020 

* Sum PAH i henhold til US EPA's (United States Environmental Protection Agency) liste over 16 PAH-
stoffer 
** Konsentrasjonsgrensen for PFOS, PFOA, 6:2 FTS er ng/liter 
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Det er forventet at vannet som lekker ut fra gipsen i framtiden, vil ha omtrent de samme 
eller lavere konsentrasjonsnivåer som en ser i nåværende drift. Det kommer av at det er 
porevann fra farlig avfall som per nå bidrar mest til konsentrasjonsnivåene som påvises. 
I framtiden vil også utlekking fra stabilt ikke-reaktivt farlig avfall over kote 0 bidra, og 
fra dette avfallet er utlekkingen på samme eller lavere nivå som utlekkingen fra 
gipsslurry. En sammenligning av utlekkingspotensial for filterkaker og gipsslurry er vist 
i tabell 13.  
 

Tabell 13. Sammenligning av utlekkingsresultater fra stabilt ikke-reaktivt farlig avfall 
(Filterkaker 2021) og farlig avfall som deponeres under kote 0 (Gipsslurry 2013).  

Parameter 
Ristetest L/S = 10 (mg/kg) Kolonnetester L/S = 0,1 (mg/L) 

Filterkaker 2021 
(n = 10) 

Gipsslurry 2013* 
(n = 13) 

Filterkaker 2021 
(n = 10) 

Gipsslurry 2013* 
(n = 13) 

Arsen (As) 0,098 0,060 0,013 0,0304 
Barium (Ba) 11 8 7,1 5,14 
Kadmium (Cd) 0,0067 0,019 0,085 0,0553 
Krom (Cr) 0,089 <0,005 0,029 0,058 
Kobber (Cu) 0,16 0,11 0,053 0,357 
Kvikksølv (Hg) 0,00015 0,00030 5,8E-05 0,00089 
Molybden (Mo) 4,4 4,2 1,4 2,03 
Nikkel (Ni) 0,031 <0,005 0,020 0,0418 
Bly (Pb) 0,010 0,011 0,12 0,3396 
Antimon (Sb) 0,24 1,44 0,075 0,425 
Selen (Se) 0,20 ia 0,055 ia 
Sink (Zn) 0,40 0,05 0,24 2,09 
Klorid (Cl-) 56770 57600 57330 65650 
Fluorid (F-) 29 18 9,7 <5 
Sulfat (SO4

2-) 12380 15100 879 1430 
DOC 34 50 15 23 

* Rapportert i NGI (2013) 
ia = ikke analysert 
 
 
Siden det forventes at utlekkingen vil være på samme eller lavere nivå, benyttes påviste 
konsentrasjonsverdier i utslippsvannet i 2019 (tabell 12) som estimat for å beregne 
utslippsmengde i årene som kommer. Siden utslippskonsentrasjoner benyttes for årlige 
mengder frem til topptetting er etablert (2034), er beregnet mengde utslipp kun avhengig 
av variasjon i vannmengder (figur 30).  
 
Figur 32 viser beregnede utslippsmengder for arsen (As), nikkel (Ni) og kadmium (Cd) 
fram til 2034. Elementene er plukket ut fordi de er høyest sammenlignet med tillatt årlig 
utslipp i henhold til utslippstillatelsen. Som en ser av figuren, er mengdene beregnet før 
rensing langt under tillatt mengde i tillatelsen (som er etter rensing). Figuren viser også 
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at med minkende vannmengde fra deponiområdene, minker også utslippene betydelig. 
Det konkluderes med at utslippene til sjø fra Langøya ikke vil utgjøre noen miljørisiko 
for resipienten, og at omlegging til deponering av stabilt ikke-reaktivt farlig avfall over 
kote 0 ikke vil medføre en økt miljørisiko.  
 
 

 
Figur 32. Beregnet framtidig utslipp før rensing av arsen (As), nikkel (Ni) og kadmium (Cd). 
Utslippsgrensene etter rensing er vist med stiplede linjer, i samme farge som beregnet utslipp 
for de tre metallene. 

 
6.2 Utslipp fra deponiet etter avslutning 
Utslipp fra deponiet etter avslutning vil være vann samlet opp gjennom drenssystemet 
eller via sprekkesoner til sjø. Basert på modelleringsresultater for vanntransport vist i 
tabell 4 er det gjort det et estimat på transport av forurensninger over tid, ved å benytte 
de beregnede vannmengdene og resultater fra kolonnetest (L/S = 2 L/kg).  
 
Utslippet via bergmassen forventes å gå i sprekkesoner i berg. I modelleringen forut-
settes det at når forurensningene er løst i vannet, vil vannet ha den samme 
konsentrasjonen av disse forurensningene til de når resipienten. Dette er en svært 
konservativ antagelse, fordi det vil foregå adsorpsjon mellom metallene og bergveggen 
i hele utstrekningen av sprekkesonene. Lignende simuleringer utført i forbindelse med 
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miljørisikovurdering for Dalen gruve, Porsgrunn viste at dersom en la inn en adsorpsjon 
til bergveggen (i modellen lagt inn som en fordelingskoeffisient mellom vann og 
bergveggen på Kd = 1 L/kg) vil utslippet til resipienten være neglisjerbart. Det antas at 
det samme vil være gjeldende på Langøya, og at utslippsmengdene derfor i realiteten vil 
være mye mindre enn beregnet. Utlekking vil også avta over tid fordi mengden 
tilgjengelig for utlekking avtar. Dette er heller ikke hensyntatt i modellen.  
 
Tabell 14 viser beregnet årlig utslipp i etterdriftsfasen, både via dreneringssystemet til 
sjø og via sprekkesoner i berg til sjø. Beregningene baseres på vannmengder vist i tabell 
4 for dreneringslag med tykkelse på 0,25 m eller 1 m og hydraulisk ledningsevne på 10-

4 m/s. Vannmengdene er benyttet for å regne ut årlige utslippskonsentrasjoner basert på 
konsentrasjoner funnet i kolonnetester (L/S = 2 L/kg), fordi dette forholdet mellom vann 
og avfall vil være mest representativ for utlekking over tid. Dette vil likevel være en 
konservativ tilnærming til utlekkingskonsentrasjoner, i og med at utlekkingen fra 
avfallet vil avta enda mer i et 1000-årsperspektiv (se figur 27).  
 
Resultatene viser at det totale bidraget til sjøen fra Langøya vil være beskjedent for alle 
forurensningskomponenter.  
 
Tabell 14. Totalt årlig utslipp til resipient fra Sydbruddet etter avslutning og i etterdriftsfasen 
for dreneringssystem og bergmassen. 3D simuleringene er gjennomført for to ulike tykkelser for 
dreneringssjikt på kote 0. Mengdene er regnet ut basert data fra kolonnetester (L/S = 2 L/kg).  

Transportvei Kolonnetest 
(L/S = 2) 
(mg/L) 

Via dreneringssystem 
og til sjø (kg/år) 

Via sprekkesoner i berg 
til sjø (kg/år) 

0,25 m 1 m 0,25 m 1 m 
Arsen (As) 0,0046 0,17 0,21 0,024 0,017 
Barium (Ba) 2,0 74 94 10,8 7,4 
Kadmium (Cd) 0,007 0,26 0,32 0,037 0,026 
Krom (Cr) 0,006 0,24 0,30 0,034 0,024 
Kobber (Cu) 0,013 0,48 0,60 0,069 0,048 
Kvikksølv (Hg) 0,000009 0,00033 0,00041 0,000047 0,000033 
Molybden (Mo) 1,3 46 58 6,7 4,6 
Nikkel (Ni) 0,006 0,20 0,26 0,030 0,020 
Bly (Pb) 0,009 0,32 0,41 0,047 0,032 
Antimon (Sb) 0,060 2,2 2,8 0,32 0,22 
Selen (Se) 0,026 0,95 1,20 0,138 0,095 
Sink (Zn) 0,076 2,8 3,6 0,41 0,28 

 
For å sette disse mengdene i en kontekst blir mengdene sammenlignet med nåværende 
mengder fra renseanlegget på Langøya og utslipp fra Falkensten Renseanlegg i Horten 
(se tabell 15). Falkensten er det største renseanlegget i Horten kommune, og betjener 
Horten by. Her er det utslipp etter avslutning det som summert går til resipient, både 
gjennom drenssystemet og via sprekkesoner i berget. Det er vist resultater for to ulike 
løsninger for tykkelse på dreneringslag (0,25 og 1 m).  
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Som tabellen viser, er det beregnede utslippet mye mindre enn utslippet fra Langøya i 
dag, og dette er før rensing av vannet. Den estimerte utslippsmengden er også betydelig 
lavere enn det som kommer fra det kommunale renseanlegget. Av tilgjengelige 
analyseresultater fra begge steder er det unntak for kadmium, der det beregnede utslippet 
er på nivå med det som slippes ut fra det kommunale renseanlegget, men mye mindre 
enn det som slippes ut fra Langøya i dag.  
 
Tabell 15. Beregnede totale mengder (både gjennom drenslag og gjennom bergmassen) som 
slipper ut per år i etterdriftsfasen i Sydbruddet, sammenlignet med nåværende mengder fra 
dagens drift av renseanlegget på Langøya og utslipp fra Falkensten Renseanlegg i Horten.  

Parameter 

Utslipp etter avslutning 
(kg/år) Renseanlegget på 

Langøya* (kg/år) 

Falkensten 
renseanlegg** 

(kg/år) Drenslag = 
0,25 m 

Drenslag = 
1 m 

Arsen (As) 0,19 0,23 2,5 1,8 
Barium (Ba) 85 101 ia ia 
Kadmium (Cd) 0,29 0,35 4,2 0,059 
Krom (Cr) 0,27 0,32 0,92 1,6 
Kobber (Cu) 0,55 0,65 3,5 27 
Kvikksølv (Hg) 0,00037 0,00044 0,013 0,053 
Molybden (Mo) 53 63 525 ia 
Nikkel (Ni) 0,23 0,28 6,6 6,3 
Bly (Pb) 0,37 0,44 1,8 1,4 
Antimon (Sb) 2,5 3,0 52 ia 
Selen (Se) 1,09 1,29 ia ia 
Sink (Zn) 3,2 3,8 6,9 57 

ia = ikke analysert 
* Mengder beregnet fra utslippet fra renseanlegget på Langøya i 2019, se tabell 12 
** Gjennomsnittlig årlig utslippsmengde i perioden 2002-2020. Data er funnet på www.norskeutslipp.no  
 
 
Beregnede mengder i etterdriftsfasen viser at spredningsmengden av forurensnings-
komponenter fra Sydbruddet er lav. Deponering av stabilt ikke-reaktivt farlig avfall i 
volumet for ordinært avfall over kote 0 vil ikke medføre høyere miljørisiko.  
 
De viste mengdene over er beregnet forutsatt at en har samme konsentrasjonsnivå over 
hele utslippsperioden. Dette er en konservativ antagelse, fordi en med tiden vil noe 
mindre utlekking fordi mengden av metaller i avfallet går ned. Når mengden av 
grunnstoffene i avfallet går ned, vil også utlekkingen avta. Dette er også vist av 
langtidsutlekking simulert av kolonnetester i figur 27. Den forenklede modellen for 
utlekking vist av tabellene over tar heller ikke hensyn til at vann og forurensning skal 
transporteres et stykke (gjennom avfall og bergmasse, evt. gjennom drenssystem) før det 
når resipienten. Denne effekten mer detaljert vist i den hydrogeologiske modellen (se 
vedlegg C), som estimerer hvor mye av de utlekkede metallene som kan forvente at 

http://www.norskeutslipp.no/
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passerer den geologiske barrieren. I et langtidsperspektiv er det transport gjennom denne 
barrieren som vil være relevant i et forurensningsperspektiv. Modellen hensyntar 
forurensningstransport både som advektive prosesser (altså med vann som er i 
bevegelse), men også diffusjon (transport uten bevegelse i vann, der transport oppstår 
grunnet konsentrasjonsforskjeller). Transport via diffusjon vil overestimeres, fordi det 
ikke er lagt inn adsorpsjon av miljøgiftene til bergmassen på veien ut til resipient, som 
tidligere nevnt.  
 
Beregnede lekkasjerater gjennom bergmassen til fjorden er vist i figur 33. Her er ikke 
transporten gjennom drenslaget inkludert, fordi dette vannet blir ledet til renseanlegg så 
lenge det vil være behov for rensing. Her ser en at det vil ta noen år før forurensningene 
når fjorden, og deretter vil lekkasjeratene flate ut mot en maksimal utslippsmengde. Selv 
med denne tilnærmingen til utlekking, som ikke hensyntar adsorpsjon eller nedgang i 
konsentrasjonsnivåer, vil mengden som slippes ut til fjorden være liten (merk at 
benevning for y-akse er g/år). 
 
 

 
Figur 33. Lekkasjerater (g/år) av grunnstoffer som lekker gjennom bergmassen (inkl. 
forkastninger). Konsentrasjonsnivå for beregning er konstant, og det er tatt utgangspunkt i 
påviste konsentrasjonsnivåer fra kolonnetest (L/S = 2 L/kg).  

 
For å se på hvor mye av miljøgiftene i avfallet som faktisk er beregnet utlekket i et 
tusenårsperspektiv, er det blitt regnet ut en teoretisk mengde av metallene som er 
tilgjengelig i avfallet basert på påviste totalkonsentrasjoner i filterkaker (figur 26), samt 
volum av deponiene som er brukt som input-parametere i den hydrogeologiske modellen 
(under kote 0: 2 520 000 m3, over kote 0: 7 780 000 m3). For omregning fra volum (m3) 
til masse (kg) er det benyttet egenvekter for avfall som vist i tabell 7 og tabell 8.  
 
Beregningene viser at det er en svært liten mengde av metallene som er lekket til 
resipient, selv etter 1000 år (tabell 16). Molybden har høyest andel utlekket, men selv 
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her er andelen svært lav (beregnet til 1 % av totalen). Dette viser avfallsmassene 
stabiliseres miljøgiftene godt.  
 
Tabell 16. Beregnede totale mengder av metallene i avfallet, sammenstilt med totalt mengde 
utlekket etter 1000 år og maksimal utlekkingsrate (i g/år) etter 1000 år.  

Parameter 

Estimert mengde 
lagret i 

deponiene 

Totalt 
utlekket (etter 

1000 år) 

Maks 
utlekkingsrate 
(ved år 1000) 

Andel 
utlekket 

etter 1000 år 
kg kg g/år % 

Arsen (As) 4 244 037 10,5 12,1 0,00025  
Kadmium (Cd) 1 339 252 16 18,4 0,0012  
Krom (Cr) 7 299 677 13,7 15,8 0,00019  
Kobber (Cu) 31 226 861 29,6 34,2 0,000095  
Kvikksølv (Hg) 54 861 0,0205 0,0236 0,000037  
Molybden (Mo) 286 121 2960 3420 1,0  
Nikkel (Ni) 1 694 430 13,7 15,8 0,00081  
Bly (Pb) 30 757 536 20,5 23,6 0,000067  
Antimon (Sb) 11 759 939 137 158 0,0012  
Selen (Se) 121 354 59,3 68,3 0,049  
Sink (Zn) 160 425 274 173 200 0,00011  

 
 
7 Resipientkarakterisering 

7.1 Lokalt grunnvann 
Grunnvannet på Langøya blir ikke utnyttet til drikkevann eller prosessvann. All forsyn-
ing av ferskvann går via rørledning fra Holmestrand. Påvirkning av lokalt grunnvann vil 
derfor ikke ha noen risiko for mennesker gjennom inntak som drikkevann. Mulig 
miljørisiko vil være forbundet med at grunnvannet kan være påvirket av porevann fra 
deponiene på Langøya, og at organismer og planter på Langøya kan bli eksponert for 
denne forurensningen. Forurensning kan også spres fra grunnvannet og videre til 
nærliggende resipient. Overvåkning i nærliggende resipient (Holmestrandsfjorden) 
omhandles i neste avsnitt.  
 
Vannforskriften har ingen grenseverdier som kvantifiseres grunnvannets påvirkning av 
organismer (økologisk tilstand), og det er kun klassifisering i henhold til Drikkevanns-
forskriften som er gjeldende. Grunnvannet kan likevel ha betydning for økologisk 
tilstand i et område ut ifra vannutveksling mellom grunnvann og overflatekilder 
(Direktoratsgruppen vanndirektivet, 2018), samt gjennom at organismer og planter tar 
opp grunnvann direkte. For sammenligningsgrunnlag for økologisk risiko kan en se på 
AA-EQS, som tilsvarer grenseverdien for kroniske effekter for organismer ved langtids-
eksponering. Grunnvann vil fortynnes gjennom vannutveksling med overflatevann, og 
en sammenligning med AA-EQS er således konservativt.  
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Norske myndigheter har utarbeidet en nasjonal liste over prioriterte stoffer som skal 
benyttes ved kvalitativ tilstandsvurdering (kjemisk tilstand) av grunnvannsforekomster. 
Listen inneholder terskelverdier som definerer grensen mellom god og dårlig kjemisk 
tilstand. Terskelverdiene tar utgangspunkt i drikkevannsforskriftens grenseverdier, fordi 
grunnvannsforekomster først og fremst benyttes som drikkevannsressurs i Norge 
(Direktoratsgruppen vanndirektivet, 2018).  
 
NOAH overvåker grunnvannet i både Nordbruddet og Sydbruddet. For denne miljø-
risikovurderingen er brønnene i Nordbruddet vurdert å være mest representative, da det 
her er deponert gipsslurry opp til kote 0. For brønnene i syd har ikke gipsdeponeringen 
kommet så høyt i bruddet.  
 
Tabell 17 viser resultater for analyse av grunnvann i fjellbrønner F2, F7 og F15 i Nord-
bruddet. Dette er de brønnene som i overvåkningsprogrammet for deponiene har lengst 
tidsserie (2006 til 2019). Resultatene viser at gjennomsnittlig konsentrasjon av klorid og 
sulfat overskrider terskelverdiene for grunnvann, og således er ikke vannet på Langøya 
egnet som drikkevann. Konsentrasjonene overskrider AA-EQS for arsen og sink, men 
standardavviket i målingene er høye og variasjonen i påviste konsentrasjoner er derfor 
høy. Både arsen og sink kan også stamme fra utlekking fra kalksteinen i seg selv, som 
ble vist ved at disse grunnstoffene er påvist i forhøyede konsentrasjoner i gruvevann i 
Dalen gruve (NGI, 2018c).  
 
 
Tabell 17. Resultater for analyse av grunnvann i Nordbruddet (fjellbrønner F2, F7 og F15, n = 
42), sammenlignet med terskelverdier for grunnvann og AA-EQS.  

Parameter Benevning 
Grunnvann i 

Nordbruddet* Terskelverdi1 AA-EQS1 
�̅�𝑥 𝜎𝜎 

Nitrat mg/L 2,9 3,7 50  
Klorid mg/L 5712 9356 200  
Sulfat mg/L 1022 525 100  
Arsen µg/L 0,9 1,7 10 0,5 
Krom (total) µg/L 0,6 0,5  3,4 
Nikkel µg/L 6,6 8,2  48 
Kadmium µg/L 0,1 0,1 5 0,08 
Bly µg/L 0,2 0,4 10 1,28 
Kvikksølv µg/L i.p.  0,5 0,047 
Sink µg/L 11 19,5  11 
Kobber µg/L 1,3 1,1  7,8 

* Gjennomsnitt og standardavvik av 42 målinger i fjellbrønner F2, F7 og F15 i Nordbruddet, i tidsperioden 
2006-2019 
** En måling av arsen-konsentrasjon i F2 (17,9 µg/L) er fjernet fra datagrunnlaget (utligger) 
1) Direktoratsgruppen vanndirektivet, 2018 
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Overskridelse tyder på at grunnvannet vil kunne ha kroniske effekter ved langtids-
eksponering av organismer i ufortynnet form. Siden overskridelsene av AA-EQS er lave, 
variasjonene i påviste konsentrasjoner er høy, og fortynningen før opptak i organismer 
trolig vil forekomme, konkluderes det likevel med at risikoen for at grunnvanns-
konsentrasjoner vil ha negativ innvirkning på økosystemet i sjø utenfor Langøya er liten.   
 

7.2 Holmestrandsfjorden 

7.2.1 Dagens generelle miljøtilstand 

Resipienten for utslipp av deponivann fra Langøya og eventuelt forurenset grunnvann 
er Holmestrandfjorden. Dette er en åpen fjord uten terskler. Mot nordvest går den over 
i Sandebukta og mot sørøst går den over i Breiangen, som er et åpent område av ytre 
Oslofjord.  
 
Langøya er en vannforekomst innenfor vannområde "Breiangen Vest” som videre 
tilhører vannregion Vestfold og Telemark (vannforekomst ID: 0101021000-2-C). Vann-
forekomstens økologiske tilstand er “Moderat” (middels presisjon, noe som betyr at 
datagrunnlaget er noe mangelfullt) og dens kjemiske tilstand er “Dårlig” (høy presisjon).  
 
Ifølge Forskrift om rammer for vannforvaltningen skal overflatevann beskyttes mot 
forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst 
god økologisk og god kjemisk tilstand innen 2027. Det er risiko for at målene for 
vannforekomsten ikke nås. Påvirkninger innenfor vannforekomsten kommer fra punkt-
utslipp fra industri (NOAH Langøya og Hydro Aluminium), samt punktutslipp fra 
avløpsrenseanlegg. Det vil også forekomme mindre punktutslipp og diffus avrenning fra 
urbane områder og landbruk.  
 
For økologisk tilstand er det kvalitetselementene siktedyp og nitrat + nitritt som er 
definert som dårlig, øvrige registrerte kvalitetselementer er definert som gode eller svært 
gode. For kjemisk tilstand er det flere kvalitetselementer som er definert som dårlig, 
blant annet for en rekke PAH-forbindelse og metaller i sedimenter. Resipientover-
våkning i regi av NOAH (se kap. 7.2.2) tyder ikke på at Langøya er opphavet til disse 
forurensningene.   
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Figur 34. Kart over vannforekomst Langøya (www.vann-nett.no).  

 
 
7.2.2 Resipientovervåking i regi av NOAH 

Som et ledd i overvåkingen av resipienten utenfor Langøya, gjennomføres det årlige 
undersøkelser av blåskjell, sedimenter og vann i resipienten. Både tillatelsen fra 
Miljødirektoratet (Miljødirektoratet, 2019) og tillatelsen fra Direktoratet for Strålevern 
og Atomsikkerhet (DSA) krever at resipienten blir overvåket. Overvåkingen for 
miljøgifter har pågått siden 1996, men overvåking for radionuklider har foregått siden 
2010. Siste rapporterte overvåkingsrunde ble gjennomført i 2020 (Norconsult, 2021). 
Overvåkingsprogrammet omfatter analyser av tungmetaller og radionuklider i blåskjell 
og sedimenter som er tatt på utvalgte stasjoner rundt øya, samt referanse-stasjoner ved 
øya Mølen (figur 35 til figur 37).  
 

http://www.vann-nett.no/
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Figur 35. Kart som viser plassering av blåskjellnett (Norconsult, 2021).  

 
 
Etter prøvetaking i 2018 ble det anbefalt at det ble satt ut blåskjellnett med blåskjell i 
senere overvåkingsrunder. Det ble gjort både i 2019 og 2020, med fire lokaliteter for 
utplassering omkring Langøya, samt en referansestasjon på Mølen (figur 35). Analyse 
av blåskjell viser ingen påvirkning fra deponiene på Langøya. Alle tungmetaller påvises 
i konsentrasjonsnivåer som tilsvarer tilstandsklasse I (ubetydelig-lite forurenset), og 
aktivitetskonsentrasjoner av radionuklider er innenfor naturlig variasjon.  
 

 
Sedimentene omkring Langøya (figur 36) viser lave konsentrasjoner av metaller. Ingen 
av de målte konsentrasjonsnivåene overskrider etablerte miljøkvalitetsstandarder (EQS-
verdier). For radionuklider er det noe økning av Ra-226, U-238 og Th-232, ellers er det 
tilsvarende eller lavere nivåer enn det som har vært observert tidligere år.  
 
Vannprøve fra overflate i sjø (se figur 37) viser overskridelse (3,52 µg/l) av AA-EQS 
for arsen (0,6 µg/l), samt overskridelse (6,62 µg/l) av MAC-EQS (6 µg/l) for sink. 
Radionuklider påvises i lave aktivitetskonsentrasjoner for de som påvises ((U-238, K40 
og U-234).  
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Figur 36. Prøvepunkter for sedimentanalyser (Norconsult, 2021).  

 
 

 
Figur 37. Prøvepunkt for analyse av vannprøve (Norconsult, 2021).   

 
Resultatene fra overvåking i 2020 tyder ikke på at utslippet fra NOAH Langøya påvirker 
resipienten i merkbar grad (Norconsult, 2021).  
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Tidligere beregninger (Figur 32) viser at utslippene fra Langøya forventes å avta med 
tiden grunnet minkende vannmengder. Utlekkingspotensialet for filterkaker er lavere 
eller likt som utlekkingspotensialet for gipsslurry (tabell 13). Det er derfor ingen 
indikasjoner på at deponering av stabilt ikke-reaktivt avfall over kote 0 i Sydbruddet vil 
utgjøre en miljørisiko for resipienten.  
 
7.3 Risiko forbundet med økt kloridutslipp til resipienten 
NIVA har på oppdrag fra NGI gjort en vurdering av miljøeffekten av økt utslipp av 
klorid som følge av deponering av filterkaker over kote 0 (se vedlegg D). Utslippet av 
klorid kommer som følge av at klorider lekker ut av filterkakene, og som tidligere vist 
er utlekkingspotensialet for klorider fra filterkakene over tillatt grenseverdi i henhold til 
avfallsforskriften.  
 
Utlekkingspotensialet fra filterkakene er beskrevet gjennom ristetester og kolonnetester 
(se kap. 5). Når en ser på utlekkingstester som er gjennomført på filterkaker, og sammen-
ligner det med utlekkingstester som er utført på gipsslurry (nåværende produksjons-
metode), ser en at en endring i prosessen trolig ikke vil medføre at utslippene av klorid 
vil øke betydelig, fordi utlekkingspotensialet er i samme størrelsesorden for nåværende 
og ny produksjonsmetode (se tabell 18). Imidlertid vil høye kloridkonsentrasjoner 
vedvare over lenger tid, i og med at utlekking av klorid fra stabilt ikke-reaktivt farlig 
avfall vil være høyere enn det som hadde vært forventet fra ordinære avfallsmasser.  
 
Tabell 18. Resultater for ristetest (L/S = 10 L/kg) og kolonnetest (L/S = 0,1 L/kg) for avfall med 
ulik produksjonsmetode. 

Utlekkingstest Filterkake* Gipsslurry** 
Ristetest, L/S 10 (mg/kg) 56 770 57 600 
Kolonnetest, L/S 0,1 (mg/L) 53 644 65 650 

* Resultater er hentet fra tabell 10 og tabell 11 
** NGI (2013) 
 
NOAH tar jevnlige prøver av utslippsvann etter renseanlegget på Langøya, og 
utslippsvannet analyseres også for klorid. Siden en forutsetter at det ikke vil være 
nevneverdig forskjell på utlekking av klorid knyttet til omlegging av produksjons-
metode, følger det også at nåværende konsentrasjonsnivå av klorid i utslippspunktet fra 
renseanlegget til sjø vil være representativt for forventet nivå også i framtiden. Basert 
på analyseresultater fra de siste fem år, vil forventet konsentrasjonsnivå på utslipps-
vannet være:  
 
[Cl-] = 47 055 ± 12 458 mg/L (n = 45) 
 
NIVA har gjort en gjennomgang av artene som er kartlagt utenfor Langøya. Kart-
leggingen ble gjort i 2014 ved å filme i transekter ut fra Langøya. Registreringene viste 
at bunnforholdene på vestsida av Langøya (hvor utslippspunktet ligger), er dominert av 
sandbunn/bløtbunn og nedslammet bergoverflate i den grunne delen av sjøsonen. Det er 
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lite registreringer av dyr og alger på bergoverflaten, grunnet nedslamming. Det var også 
lite synlig liv på sand- og mudderbunnen. Analyse av bløtbunnsfauna viste en tetthet på 
i underkant av 3 300 individer per m2. Det ble funnet totalt 79 arter. Faunatilstanden ble 
i undersøkelsen vurdert til å være god.   
 
Utbredelse av ålegress (Zostera marina) ved Langøya ble kartlagt årlig av NIVA i 
perioden 2013-2015, og arten ble funnet på grunt vann langs store deler av den grunne, 
sublittorale sonen på vestsiden av øya (den sublittorale sonen er der hvor alle arter og 
naturtyper er permanent neddykket, men hvor en fremdeles er ganske nært land). Den 
dypeste forekomsten av arten ble registrert på 4,3 m dyp.  
 
NIVA har også gjort en litteraturstudie på effekter av utslipp av svært saltholdig vann, 
spesielt i forbindelse med utslipp av saltlake etter desalinering av sjøvann. Oppsummert 
viser studiene at det er betydelig variasjon i salinitetstoleransen til marine arter. Det kan 
se ut til at sjøgressarter er av de mest sensitive og kan bli påvirket av relativ økning i 
salinitet ned mot 2 %. Dette vil trolig være tilfelle for ålegress, men den dypeste 
ålegressengen ligger langt over utslippspunktet fra renseanlegget fra Langøya. Mange 
arter ser ut til å tåle 10 % økning i forhold til naturlig salinitet, mens enkelte fiske- og 
algearter tåler svært høy salinitet. 
 
Oppsummert viser arbeidet til NIVA at det vil kunne være lokale påvirkninger av 
sensitive arter i nærheten av utslippspunktet grunnet økte kloridkonsentrasjoner i vannet. 
Det vites ikke om det er sensitive arter i umiddelbar nærhet, men det er ganske sikkert 
at ålegressforekomsten (som vil være en sensitiv art) ikke vil bli påvirket, fordi denne 
ligger på grunnere vann enn utslippspunktet. Utstrekningen av påvirkningen vil være 
begrenset. Deponering av stabilt ikke-reaktivt farlig avfall over kote 0 vil ikke medføre 
endringer i utslipp av klorid til resipient.   
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8 Oppsummering og konklusjon – miljørisikovurdering 

Denne rapporten vurderer miljørisiko forbundet med endring av benyttelse av 
deponivolumet over kote 0 i Sydbruddet på Langøya. Volumet er i henhold til NOAHs 
tillatelse for deponering av ordinært avfall, men NOAH ønsker å søke Miljødirektoratet 
om å benytte dette volumet til stabilt ikke-reaktivt farlig avfall.  
 
Vurderingene i denne rapporten støtter seg på tidligere utført arbeid av NGI for NOAH, 
spesielt når det gjelder den geologiske barrieren og avfallstesting på gipsslurry som er 
deponert under kote 0. Det er i tillegg gjennomført testing av avfallet som planlegges 
deponert over kote 0 (filterkaker), for å se på avfallets egenskaper med hensyn til 
geoteknisk og kjemisk stabilitet. Det er også gjennomført modellering av jordskjelv, 
samt utarbeidet en hydrogeologisk 3D-modell for å se på vanntransporten i området etter 
avslutning.  
 
Det er definert en del problemstillinger i prosjektet som måtte vurderes for å si noe om 
avfallets egenskaper er i tråd med avfallsforskriftens krav til stabilt ikke-reaktivt farlig 
avfall, og om miljørisiko knyttet til deponering av avfallet over kote 0 i Sydbruddet. En 
oversikt over aktuelle problemstillinger og tilhørende vurderinger er gitt i tabell 19.   
 
Oppsummert vil ikke tiltaket føre til endring i risikobildet for naturmiljøet utenfor 
Langøya. Bergmassen omkring øya er tett, med unntak for identifiserte sprekkesystemer. 
Det er utført injeksjonsarbeider omkring bruddet som gir en tilfredsstillende geologisk 
barriere i tråd med kriteriene i avfallsforskriften. Den påviste vanntransporten ut av 
bruddet i etterdriftsfasen er lav. Liten vanntransport, i kombinasjon med avfall med lavt 
utlekkingspotensiale i avfallet, gir liten spredning av forurensning fra Langøya også i et 
langtidsperspektiv. Det er liten endring i spredning forbundet med klimaendringer eller 
havnivåøkning i et 1000-årsperspektiv. Oppsummert fungerer deponiet i Sydbruddet 
som tiltenkt, og en endring i deponering over kote 0 (fra ordinært avfall til stabilt ikke-
reaktivt farlig avfall) vil ikke medføre økt miljørisiko. 
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Tabell 19. Identifiserte problemstillinger i miljørisikovurderingen, og vurdering av om det gir økt miljørisiko.  

Identifiserte problemstillinger Beskrivelse Økt miljørisiko som følge av deponering 
av stabilt ikke-reaktivt farlig avfall? 

Overholder avfallet kriterier for 
stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall, 
inklusive de etablerte 
grenseverdiene for 
utlekkingspotensial i henhold til 
avfallsforskriften? 

Avfallet overholder alle kriterier for utlekkingspotensial, 
foruten grenseverdien for klorid (omhandles i neste 
punkt). Tester for langtidsutlekking viser at avfallet også vil 
være stabilt i et langtidsperspektiv.  
Avfallet har god syrenøytraliseringskapasitet, som følge av 
høyt innhold av karbonater. Sigevannet fra avfallet har vist 
å ha liten negativ effekt i økotoksikologiske tester.  
 

Ingen økt risiko knyttet til endring fra 
ordinært avfall til stabilt ikke-reaktivt farlig 
avfall i deponi for ordinært avfall i 
Sydbruddet på Langøya (overskridelse av 
klorid omhandles i neste punkt).  

Vil eventuelle avvik fra kriteriene 
medføre økt miljørisiko? 

Det er kun detektert overskridelse av grenseverdi for 
utlekkingspotensial for klorid. Overskridelsens betydning er 
vurdert som liten, fordi det vurderes at utstrekning av økt 
kloridkonsentrasjon vil være i en begrenset avstand til 
utslippspunktet.  
Resultatene fra den økotoksikologiske testingen indikerer 
at sigevannet ikke vil utgjøre en risiko for organismer som 
vil bli eksponert i den marine resipienten. 

Overskridelsen er vurdert til å ha liten økt 
miljørisiko.  

Hvordan er den geotekniske 
stabiliteten til avfallet etter 
utlegging og komprimering i 
deponiet? 
 

Filterkakenes fysiske egenskaper gir økt stabilitet 
sammenlignet med tidligere deponert gipsslurry (under 
kote 0). Det er skissert noen retningslinjer for utførelse av 
deponering for filterkakene over kote 0, og det forutsettes 
at disse følges. Endring fra ordinært avfall til stabilt ikke-
reaktivt farlig avfall vil øke forutsigbarheten til mottaket av 
avfallsmasser til volumet over kote 0, og dette vil redusere 
usikkerheten i utlegging. 
 

Ingen økt miljørisiko forbundet geoteknisk 
stabilitet, så lenge retningslinjer for 
utførelse følges.  
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Identifiserte problemstillinger Beskrivelse Økt miljørisiko som følge av deponering 
av stabilt ikke-reaktivt farlig avfall? 

Hvordan vil deponiet påvirkes av 
eventuell seismisk aktivitet?  
 

Resultatene av jordskjelvanalysen indikerer at permanente 
forskyvninger etter det modellerte jordskjelvet er 
forholdsvis små (typiske verdier er i området 20-30 cm), 
samt at de jordskjelvinduserte spenningene er lavere enn 
kapasiteten til gips.  

Deponiet på Langøya betraktes som stabilt 
under det modellerte jordskjelvet.  

Hvor stor er spredningen av 
forurensning i løpet av tiltakets 
driftsperiode og i 
etterdriftsfasen?  
 

Resultatene av modellering av vann- og 
forurensningstransport viser at det er lite forurensning 
som vil spres fra Sydbruddet. I driftsfasen er spredningen 
avhengig av vannmengden som slippes ut gjennom 
renseanlegget. Med estimerte vannmengder, vil utslippene 
være langt under utslippsgrensene som er definert i 
tillatelsen fra Miljødirektoratet.  
 
Etter avslutning vil fremdeles en del vann gå i 
dreneringsløsningene på øya, og så lenge det er vann som 
går til renseanlegget med behov for rensing, så vil vannet 
renses. Noe vann vil også gå via sprekkesoner i berg og til 
sjø. Simuleringer viser at mengden som spres til sjø er 
beskjeden, og den vil også avta ettersom utlekkingen fra 
avfallet avtar. Langtidsspredningen vil i liten grad bli 
påvirket av havnivåstigning eller økt nedbør som følge av 
klimaendringer.  

Mengden forurensningskomponenter som 
lekker ut fra Langøya vil være beskjeden, 
også i et langt tidsperspektiv.  
 
Endring til deponering av stabilt ikke-
reaktivt farlig avfall over kote 0 vil ikke 
medføre økt forurensningsspredning 
sammenlignet med spredning fra ordinært 
avfall. Kriteriene for utlekking er de samme 
for begge avfallstyper.  
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1 Innledning 

Målet med dette arbeidet har vært å analysere jordskjelvresponsen av Sydbruddet på 
Langøya under et jordskjelv med returperiode på 10 000 for evaluering av stabiliteten 
til gipsdeponiet. Dette jordskjelvet tilsvarer styrke (M) på ca. 5,5 – 6 på Richters skala. 
Analysen er utført med konservative mekaniske egenskaper til bergmaterialer og 
egenskaper til gips i forskjellige deler av deponiet, bestemt fra dedikerte lab-forsøk 
utført av NGI. Analysene er basert på relevante prinsipper fra Eurokode 8. Dette tekniske 
notatet fokuserer på forskyvninger, tøyninger og spenninger i forskjellige deler av 
deponiet under et jordskjelv som beskrevet over. 
 
 
2 Oversikt over området og modellgeometri 

Figur 1 viser plasseringen av gipsdeponi, samt lokasjoner til borehullene og steder der 
prøver har blitt tatt for lab-forsøk.  
 
 

 
 
Figur 1  Topografi og plassering av deponiseksjonene 

 
To tverrsnitt ble valgt for beregning av jordskjelvresponsen. Disse går langs og tvers 
gjennom hele Sydbruddet og representerer mest kritiske med hensyn på spenningen 
forårsaket av jordskjelv i deponiet. Figur 2 viser topografi av området og plassering av 
tverrsnittene, og Figur 3 viser valgte tverrsnittene 1 og 2 og deres geometri.  
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(a)   
 

 
(b) Tverrsnitt 1 

 

 
(c) Tverrsnitt 2 

 
Figur 2  Topografisk modell og plassering av tverrsnittene brukt i jordskjelvanalysene 

 
 
 
 
 
 

 2 
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a) Langsgående tverrsnitt 1 gjennom alle seksjonene 
 

 
 

b) Tverrsnitt 1 gjennom seksjon S4 
 
Figur 3 Geometri av tverrsnittene 1 og 2  
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3 Seismiske inndata 

En viktig parameter for å gjennomføre en jordskjelvanalyse er akslerasjonstidsserien til 
jordskjelvet. Akslerasjonstidsserien skaleres slik at den er kompatibel med design-
responsspekteret. Designresponsspektrum er gitt ved grunntype A (bergmasse) i 
Eurokode 8, og skalert til referansespissverdien for berggrunnens akselerasjon, agR = 0,8 
× ag40Hz. En returperiode på 10 000 år er valgt. Figur 4 viser konturene av ag40Hz for 
berggrunn i Norge (NORSAR, 1998), der Langøya er merket med rød prikk. Referanse-
spissverdien for berggrunnen er 0,8 x 0.24 = 0.19 g. 
 
Tre skalerte akselerasjonstidsserier, vist i Figur 5, Figur 6 og Figur 7, ble brukt i 
analysene. Disse jordskjelvtidsseriene kommer henholdsvis fra målinger av jordskjelv-
ene i Nahanni (Canada (1985), Imperial Valley (USA, 1979) og Friuli (Italia, 1976), som 
er representative for seismisitet i Norge, og ofte blir benyttet for jordskjelvvurderinger i 
Norge.  
 
 

 
Figur 4 Verdier av ag40Hz for berggrunnens akselerasjon, med en returperiode på 10 000 år 
(NORSAR, 1998). Langøya er merket med rød prikk. 
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Figur 5 Skalert horisontal akslerasjonstidshistorie for Nahanni-jordskjelvet (Canada) benyttet i 
jordskjelvanalysene 

 
 

 
Figur 6 Skalert horisontal akslerasjonstidshistorie for Imperial Valley-jordskjelvet (USA) benyttet 
i jordskjelvanalysene 
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Figur 7 Skalert horisontal akslerasjonstidshistorie for Friuli-jordskjelvet (Italia) benyttet i 
jordskjelvanalysene 

 
 
4 Analysemodeller og parametere 

Målet for analysene er å forskyvninger i deponiet, samt tøyninger og spenninger (stress) 
i deponiet under et jordskjelv. Den valgte programvaren for elementmetodeberegninger 
er PLAXIS 2D (Brinkgreve et al., 2020). De to tverrsnittene presentert i Kap. 2 ble 
analysert under de tre skjelvene nevnt i Kap. 3. 
 

 Modellens egenskaper 
To elementmetodemodeller ("Finite Element") ble analysert:  
 

1. Modell 1 (Tverrsnittprofil 1 i Figur 3a) med elementnettet vist i Figur 8 
2. Modell 2 (Tverrsnittprofil 2 i Figur 3b) med elementnettet vist i Figur 9   

 
 
Elementnettet for Modell 1 består av ca. 3650 15-nodede elementer og 30200 noder i en 
plan tøyningsmodell. Elementnettet for Modell 2 består av ca. 2980 15-nodede 
elementer og 25000 noder. 
 
Modellene er numerisk rustet med spesielle randbetingelser på hver side for å redusere 
bølgerefleksjon fra randsonene. Høyre og venstre sider har dynamisk "free-field" rand-
betingelser, mens for nedre rand ble standard "compliant" randbetingelse benyttet. 
Akselerasjonstidsserien til jordskjelvet ble påført i bunnen av modellen.  
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Figur 8 Modell 1: Elementmetodemodell og elementnett. 

 
 

 
Figur 9 Modell 2: Elementmetodemodell og elementnett.  

 
 Materialegenskaper 

Følgende (typiske/representative) parametere ble brukt for intakt berg: 
- Youngs-modulus (E-modul) = til 30 GPa 
- En-aksiell trykkfasthet = 80 MPa 
- Strekkfasthet = 5 MPa  
- Poissons forhold 0,3 

 
En Mohr-Coulomb materialmodell ble brukt i elementanalysene. For å ta hensyn til 
usikkerheter i ovennevnte mekaniske egenskaper, en konservativ skjærfasthet lik c = 8 
MPa ble brukt for intakt berg.  
 
For gips ble resultater fra lab-forsøkene på prøver fra Seksjonene S4-S6 brukt (NGI, 
2021). For Seksjon S5 og S6 ble det utført flere udrenerte triaksforsøk på prøver med 
forskjellige konsolideringsspenninger som representerte forskjellige dybder. Ut fra disse 
ble følgende normaliserte skjærfastheter 𝜏𝜏𝑓𝑓 𝜎𝜎𝑣𝑣′⁄  brukt (𝜎𝜎𝑣𝑣′  er effektiv vertikal spenning). 
For å ta hensyn til syklisk degradering under jordskjelv, ble målte skjærfastheter 𝜏𝜏𝑓𝑓 
redusert med 30%: 
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- Seksjon S5 (sonen i fiolett i Figur 8): 0,48 
- Seksjon S6 - dybde 0 til 20 m (sonen i gul i Figur 8): 0,48 
- Seksjon S6 - dybde under 20 m (sonen i grønn i Figur 8 ): 0,63  

 
For Seksjon S4 der gipset er konsolidert med forbelastning (sonen i blå i Figur 8), ble 
spesielle sykliske forsøk foretatt. Formålet var å måle den sykliske skjærfastheten for et 
antall sykler 10, som er representativ for jordskjelvmagnitude med returperiode 10,000 
år og forventet i Norge.  
 
Figur 10 viser resultatet for dette forsøket som ble utført for en konsolideringsspenning 
på 350 kPa. Figuren indikerer en skjærfasthet på 240 kPa, som gir en normalisert verdi 
240/350 = 0,69. Figuren viser at prøven går mot "liquefaction" etter 10 sykler. 
 
 
 

 
Figur 10 Triaks-sykliskforsøk på en prøve fra S4 for en effektiv vertikal spenning 350 kPa. 

 
Flere triaksforsøk ble også utført på prøver fra filterkake av gips (sonen i rød i Figur 8) 
som skal legges ut komprimert fra kote 0 og opp til 2 m under overflaten. Ut fra disse 
forsøkene ble en normalisert skjærfasthet på 1,19 valget (igjen ved å ta hensyn til 30% 
reduksjon pga. syklisk degradering). Denne skjærstyrken ble også brukt for topp 2 m; 
dette er konservativt for stive materialer som er tiltenkt for topp-dekning.   
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5 Jordskjelvanalyser og resultater 

Tre jordskjelvresponsanalyser ble utført på hvert av Tverrsnittene 1 og 2. Resultatene er 
presentert i dette kapittelet og består av følgende: 

- Konturdiagram av permanente forskyvninger  
- Konturdiagram av permanente tøyninger – tøyninger er brukt for å vurdere 

muligheten for stor degradering av materialet 
- Konturdiagram av permanente skjærspenninger – skjærspenninger er brukt for å 

sjekke om de har oversteget skjærfastheten.  
 
Det viste seg at av de tre jordskjelvene, produserte Imperial Valley største forskyvninger 
og spenninger i modellene. Derfor er resultatene til dette jordskjelvet presentert og 
diskutert først, og deretter er resultatene til de to andre skjelvene presentert for å vise 
variasjon mellom skjelvene.  
 

 Tverrsnitt 1 
Figur 11 viser permanente, horisontale forskyvninger indusert av Imperial Valley 
jordskjelvet. Figuren viser forskyvningene i hele modellen (a) og i en close-up rundt 
Seksjonene (b). Maks forskyvning på ca. 35 cm forekommer på den ytterste kanten av 
filterkaken. Dette skyldes vinkelen av topplaget ved dette punktet, men forskyvningen 
er ganske liten og praktisk neglisjerbar.  
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(a) 

 
(b) 
Figur 11 Permanente horisontale forskyvninger indusert av jordskjelv i Tverrsnitt 1: (a) hele 
modellen, (b) close-up rundt Seksjonene S4-S6 – Maks forskyvning 35 cm. 

 
 
Figur 12 viser konturer av permanente skjærtøyninger i modellen. Som forventet 
forekommer maks skjærtøyning på bunnen av topplaget (filterkake) der det er størst 
stivhetskontrast. Maks tøyning på grensesnitt mellom topplaget (filterkake) og gipset er 
mellom 1% - 4% (bortsett fra et veldig begrenset/lokalisert område på den ytterste 
kanten av topplaget) som ikke representerer noe fare for brudd.  
 
 

 
Figur 12 Jordskjelvindusert permanente skjærspenninger indusert av Imperial Valley 
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Figur 13 viser konturer av permanente skjærspenninger indusert av Imperial Valley- 
skjelvet. Maks spenninger på ca. 350 kPa forekommer på et begrenset område ved 
bunnen av gipset i Seksjon S6 ved grensesnittet mot bergmassen. Denne forholdsvis lave 
spenningen og dens lokasjon har ingen konsekvens for integritet av deponiet. 
 
 

 
 
Figur 13 Jordskjelvindusertpermanente skjærspenninger indusert av Imperial Valley 
 
 
Tilsvarende resultater for Nahanni-jordskjelver er presentert i Figur 14, som viser maks 
permanente forskyvninger, skjærtøyninger og skjærspenninger på henholdsvis 22 cm, 
1%-4% og 350 kPa. 
 
Samme sett av resultater for Friuli-jordskjelver er presentert i Figur 15 som viser maks 
permanente forskyvninger, skjærtøyninger og skjærspenninger på henholdsvis 16 cm, 
1%-3% og 300 kPa. 
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(a) konturer av forskyvninger 
  

 
(b) Konturer av skjærtøyninger 
 

 
(b) Konturer av skjærspenninger 
 
Figur 14 Konturer av permanente forskyvninger (a), skjærtøyninger (b), og skjærspenninger (c) 
indusert av Nahanni Jordskjelvet 
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(a) konturer av forskyvninger 
 

 
(b) Konturer av skjærtøyninger 
 

 
(c) Konturer av skjærspenninger 
 
Figur 15 Konturer av permanente forskyvninger (a), skjærtøyninger (b), og skjærspenninger (c) 
indusert av Friuli Jordskjelvet 
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 Tverrsnitt 2  
Jordskjelvanalysen for Tverrsnitt 2 ble bare utført for Imperial Valley-skjelvet som blant 
de tre valgte jordskjelvene produserte største respons i Tverrsnitt 1.   
 
Figur 16a viser permanente, horisontale forskyvninger indusert av Imperial Valley 
jordskjelvet i Tverrsnitt 2. Maks forskyvning på ca. 10 cm forekommer på toppen av 
filterkake. Forskyvningene er ganske små og er praktisk sett neglisjerbare.  
 
Figur 16b viser konturer av permanente skjærtøyninger i modellen. Som forventet, 
forekommer maks skjærtøyning på bunnen av topplaget (filterkake) der det er størst 
stivhetskontrast. Maks tøyning på grensesnitt mellom topplaget og gipset er mellom 1%-
2% som ikke representerer noe fare for brudd i deponiet. 
 
Til slutt viser Figur 16c konturer av permanente skjærspenninger indusert av Imperial 
Valley-skjelvet. Maks spenninger på ca. 300 kPa forekommer på et begrenset område 
på bunnen av gipset ved grensesnittet mot bergmassen. Denne lave spenningen og dens 
lokasjon har ingen konsekvens for integritet av deponiet. 
 
Generelt er responsen av deponiet lavere i tversretning; dette skyldes hovedsakelig den 
korte lengden av deponiet og formen av utgravingen i bergmassen. 
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(a) konturer av forskyvninger 
 

 
(b) Konturer av skjærtøyninger 
 

 
(c) Konturer av skjærspenninger 
 
Figur 16 Konturer av permanente forskyvninger (a), skjærtøyninger (b), og skjærspenninger (c) 
indusert av Friuli Jordskjelvet 
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6 Oppsummering og konklusjon 

Effekt av jordskjelv på Langøya-deponiet har blitt evaluert for et jordskjelv med 
returperiode på 10 000 år, tilsvarende et jordskjelv med styrke (M) 5,5 – 6 på Richters 
skala i Norge. Beregningene ble utført i elementprogrammet Plaxis 2D ved bruk av 
konservative mekaniske egenskaper til berg og resultater fra lab-forsøk på prøver tatt fra 
forskjellige seksjoner i deponiet. Resultatene indikerer at permanente forskyvninger 
etter et slikt jordskjelv er forholdsvis små, samt at de jordskjelvinduserte spenningene 
er lavere enn kapasiteten til gips. Derfor er deponiet i Langøya betraktet å være stabile 
under designskjelvet. 
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 Innledning 

I forbindelse med en søknad til Miljødirektoratet fra NOAH om tillatelse for deponering 
av stabilt ikke-reaktivt farlig avfall over kote 0 i Sydbruddet på Langøya skal det utføres 
en miljørisikovurdering. Det skal utføres en stedsspesifikk risikovurdering av etterdrifts-
fasen, avslutning av deponi og tilbakeføring av øya til opprinnelig tilstand. En del av 
dette arbeidet er å analysere de hydrogeologiske forholdene, grunnvannets strømnings-
mønster i dag og estimere, gjennom numeriske simuleringer, grunnvannets strømnings-
mønster i etterdriftsfasen. Potensial for utlekking av forurensning over tid fra deponi til 
resipient (Holmestrandfjorden) vil også omfattes av modellen. 
 
Et oversiktskart som viser Langøyas plassering i Oslofjorden er vist i Figur 1 
(Sydbruddet er indikert med et rødt rektangel). 
 
 

 
Figur 1. Oversiktskart over området med utsnitt av Langøya i Holmestrandfjorden. Utsnittet på 
Langøya viser omtrentlig fokusområdet som vil bli beskrevet i dette notatet. Utsnittet viser også 
noen kartlagte sprø forkastninger N-S NNØ-SSV retning i kalksteinen. 

 
 
I dette notatet skal vi karakterisere og beskrive grunnvannsstrømning og eventuell 
forurensningstransport ut av deponiet i Sydbruddet på Langøya. På grunn av 
kompleksiteten av problemet som skal løses kan disse ligningene ikke løses analytisk, 
men må løses ved hjelp av numeriske metoder i en hydrogeologisk modell for området. 
Fokus i dette notatet er på deponiet på den sørlige delen av Langøya, seksjon 4-6 (se 
Figur 2), og formålet med modellen er: 
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 Å kvantifisere grunnvannets strømningsmønster rundt deponiene på den sørlige 
delen av Langøya. 

 Estimere sannsynlig mengde forurensing som potensielt kan lekke ut av 
deponiene over tid. 

 
Den hydrogeologiske modellen er i 3 dimensjoner og inkluderer en representativ 
geologisk og hydrogeologisk beskrivelse av området med grunnlagsdata for: geologi, 
topografi (inkludert batymetri) og utgravinger. Modellen er basert på forutsetninger som 
vil bli utfyllende beskrevet i det følgende. Der det er gjort antagelser er de forsøkt valgt 
konservativt, slik at de overestimerer istedenfor underestimerer en eventuell utlekking 
av miljøfarlige stoffer. 
 
 

 

 
Figur 2. Langøya. Lokasjon og skisse av tverrsnitt av deponi på Langøya inkludert havnivå (kote 
0), bilde fra 2017. 

 
Som input til modellen er det behov for å kjenne grunnvannsnivået i området og 
variasjoner i bergets sammensetning og hydrogeologiske egenskaper. Kartlegging av 
berg, sprekker og svakhetssoner i området er beskrevet i NGI-notat/rapport(er) (NGI, 
2002). Etablering av grunnvannsbrønner samt resultater fra borehullslogging og hydro-
geologiske tester er beskrevet i (NGI, 2018). 
 
Med utgangspunkt i grunnvannets strømningsmønster, er det modellert spredning av 
utvalgte miljøgifter og beregnet lekkasjerater (mengde løste miljøgifter som vil lekke ut 
til overflaten per år). Grenseverdiene for utlekkingspotensial ved deponi for farlig avfall 
gitt i Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften, kap 9, 
vedlegg II, avsnitt 2.4.1) er benyttet som kriterier for utvelgelsen av miljøgifter, mer 
spesifikt så gjelder dette grunnstoffene As (arsen), Cd (kadmium), Cr (krom), Cu 
(kobber), Hg (kvikksølv), Mo (molybden), Ni (nikkel), Pb (bly), Sb (antimon), Se 
(selen) og Zn (sink). 
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 Bakgrunn, grunnlagsmateriale og antagelser 

I dette avsnittet vil bakgrunnsmaterialet beskrives samt antagelsene som er gjort.  
 

 Områdebeskrivelse 
Langøya ligger i Holmestrandsfjorden i Vestfold og Telemark fylke, ca. 3 km ut i fjorden 
fra Holmestrand by. Langøya er blitt brukt til uttak av kalkstein til sementproduksjon 
siden ca. 1900. Uttaket varte til 1985, og etter det har driften på Langøya i hovedsak 
vært behandling og sluttdeponering av uorganisk farlig avfall, se Figur 3 for en tidslinje. 
Nesten hele Langøya er brukt som deponi av avfall, og har gått gjennom flere trinn, som 
også går tydelig frem av bildene i Figur 3. Dette notatet fokuserer på de senere deponier, 
seksjon 4 og seksjon 5 og seksjon 6 (se Figur 3, 2017 og 2020), tverrsnitt av de ulike 
seksjonene er vist i Figur 2. 
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Figur 3. Langøya i ulike år fra 1954 til 2020. Bilder fra www.norgeibilder.no. Seksjonene i 
Sydbruddet er indikert (2017 og 2020). 

 
 
I forbindelse med etablering av deponi i Sydbruddet på tidlig 2000-tall ble det gjort en 
detaljert kartlegging av de ingeniørgeologiske forholdene i Sydbruddet. Kartleggings-
arbeidet hadde blant annet fokus på innlekkasje av sjøvann.  Vanninntrengning fra 
fjorden ble estimert til ca. 25 000 m3/år (NGI, 2002). 
 
Bergarten på Langøya og i berget under er hovedsakelig kalkstein med leirstein og 
sandstein og er dannet i Silur-Llandovery (443.8-433.4 Ma). Den er klassifisert som lite 
porøs og med svært lav hydraulisk ledningsevne, dvs. mulig vanntransport skjer hoved-
sakelig gjennom eventuelle sprekke- og forkastningssoner. Sprekke og forkastnings-
soner er kartlagt i flere omganger (NGI, 2007; NGI, 2002), og det er satt brønner for 
overvåkning i de områder der en forventer å påtreffe svakhetssoner (NGI, 2018). 

                        Seksj.5      Seksj.4 
Seksj.6 

http://www.norgeibilder.no/
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Oppsprekking av bergmassen er målt i overvåkingsbrønner til 3-7 sprekker per meter 
borehull (NGI, 2018). 
 
Etter oppfylling av deponiet til planlagt terreng, vil det legges en topptetting over 
avfallsmassene. Topptettingen til et avfallsdeponi har flere funksjoner. Det skal hindre 
nedbør å trenge ned i avfallet for på den måten sikre at mengden sigevann fra deponiet 
holdes til et minimum. Det skal også sørge for minst mulig oksygentilførsel som kan 
nære nedbrytnings- eller omdanningsprosesser i avfallsmassene, slik at forholdene i 
deponiet ikke endres over tid. Topptettingen hindrer direkte kontakt med avfallet, og 
visuelt er toppdekket en del av den synlige delen av et deponi i all framtid.  
 

 Oppbygging av deponiet og materialenes egenskaper 
I Figur 4 vises en prinsippskisse av tverrsnitt av Langøya etter at deponeringen er 
avsluttet og øya er tilbakeført til en opprinnelig tilstand (før steinuttak). Den geologiske 
barrieren består av (1) berg (kalkstein), (2) farlig avfall er deponert opp til kote 0 
(oransje), deretter ligger et (3) dreneringslag med ca. 0.25-1 m grus/pukk. Dette laget 
skal drenere vann som infiltrerer gjennom de deponerte massene over kote 0 (stabilisert 
ikke-reaktivt farlig avfall) og hindre at det infiltrerer de deponerte massene under kote 
0 (farlig avfall). Det gjøres et eget studie på dreneringseffekten av ulike tykkelser på 
dette dreneringslaget (0.25-1 m). På toppen ligger et lag med (4) stabilt ikke-reaktivt 
farlig avfall og helt øverst et (5) topptettingslag. Topptettingen består av to lag, et lav-
permeabelt tetningslag (komprimert leire) på 60 cm og et høy-permeabelt toppdekke 
(kalkstein) på 1.8 m for drenering. Estimerte hydrauliske egenskaper til de ulike lagene 
er gitt i Tabell 1 og Tabell 2. Dreneringslaget heller mot sentrum av øya (midtpunkt i 
lengderetningen) der drensvannet samles opp og renses. Dreneringslaget danner en 
barriere mellom stabilt ikke-reaktivt farlig avfall og farlig avfall, og også mellom stabilt 
og ikke-reaktivt farlig avfall og bergmassen, se Figur 4. 
 
 
 
 

 
Figur 4. Prinsippskisse som viser barrierer og sikringstiltak for deponiene på søndre del av 
Langøya. Merk at tykkelsen på lagene ikke er riktig visualisert.  
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Tabell 1. Estimerte hydrauliske egenskaper (vannledningsevner og effektiv porøsitet) til de ulike 
lagene på Langøya (se Figur 4). 

Lag Formasjon/material Vannlednings-
evne, 𝑲𝑲 (mettet) 

Effektiv 
porøsitet, [-] Kommentar 

1 Berg (kalkstein) 0.5⋅10-9 m/s 0.005 

Hovedsakelig sprekke-porøsitet 
(sekundær porøsitet). For porøsitet, 
se også avsnitt 2.3. Dette er 
kalibrerte og estimerte verdier 
(avsnitt 3.3.3 og 2.3, respektivt) 

2 Farlig avfall 1⋅10-8 m/s 0.4 

Målt til mellom 2.2⋅10-8 m/s og 
61⋅10-8 m/s. Det antas at lavere 
estimat vil dominere og at massen vil 
konsolidere over tid til noe lavere 
vannledningsevne. Porøsiteten som 
er benyttet til modellering noe lavere 
enn målt (i S4), fordi en antar at 
denne vil bli lavere over tid grunnet 
konsolidering.  

3 Dreneringslag1 10-4 m/s 0.5 Dreneringslaget heller inn mot 
midten av øya. 

4 Stabilt, ikke-reaktivt 
farlig avfall 0.95⋅10-7 m/s 0.4 Fra treaksialforsøk på filterkaker av 

gips over kote 0 
5 Topptetting   Se Tabell 2 

6 Svakhetssoner 
(forkastninger) 0.5⋅10-6 m/s 0.05 

Vannledningsevne er 1000 ganger 
høyere enn omliggende bergmasse. 
Porøsitet er 10 ganger høyere enn 
bergmassen, se avsnitt 2.3. 
Mektigheten er anslått til ca. 5 m. 

1. Typiske verdier for sand er 10-4-10-1 m/s, ren grov sand er 10-4-10-2 m/s, fin sand 10-5-10-3 m/s og for 
siltig sand 10-5-10-4 m/s. Vannledningsevnen på drenering er sannsynligvis noe høyere enn benyttet her 
straks etter ferdigstillelsen, men det er antatt at vannledningsevnen vil avta noe med tid ettersom 
dreneringslaget konsoliderer og små partikler i grunnvannstrømmen kan redusere gjennomstrømnings-
evnen. Sensitivitetsanalyser viser også at mengden vann som dreneres vil være tilnærmet lik selv om 
vannledningsevnen i dreneringslaget er høyere (10-3 eller 10-2), fordi det er stor kontrast mellom 
vannledningsevnen til dreneringslaget og de omliggende avfallsmassene.  

 
Tabell 2. Hydrauliske egenskaper (vannledningsevner og effektiv porøsitet) til de ulike sjiktene 
i topptettingen. 

Lag Formasjon/material Vannlednings-
evne (m/s) 

Effektiv 
porøsitet, [-] 

Tykkelse  
(m) Kommentar 

1 Toppdekke, kalkstein 
(beskyttelseslag) 1⋅10-4 0.5 1.8 Svært porøs, topplag av 

stein for drenering 

2 Tettningslag, leire 10-9  0.4 0.6 

10-9 m/s er maks 
vannlednings-evne for å 
unngå for mye 
infiltrasjon i avfallet 
(NGI, 2014),  
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På grunn av utvinning av kalk, etterfulgt av deponeringsaktivitet har topografien til 
Langøya endret seg med tiden, se Figur 3. Da deponiet ikke er ferdig p.t. (2021), og for 
å definere en modell med tomt deponi til kalibrering, er topografien til deponiene 
designet etter hvordan dagbruddet omtrentlig er utsprengt. For å definere en modell til 
forurensningstransport er topografien til deponiet og overflaten designet omtrentlig etter 
hvordan det er forventet å se ut. Se Figur 5 for konturplott av topografien til deponiene 
(tomme, venstre) og topptettingen (etter ferdigstillelse, høyre). 
 
 

 
Figur 5. Topografien av Langøya av innsiden av det åpne deponiet (øverst, grått område 
indikerer landområdet mellom deponiet og fjorden) og topptetting (nederst). Merk at kote-
inndelingen er forskjellige (10 m ekvidistanse til venstre og 2 m ekvidistanse til høyre). 
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Utgangspunktet for begge modellene er topografi/batymetri basert på kartdata fra 
Kartverket (hentet via www.geonorge.no), og har 50 m mellom dybdepunktene og 
kurveintervall på 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200, 250 og deretter hver 50 m. 
Som vist i Figur 6 gir dette en relativt grov representasjon av geometrien. Figur 6 
indikerer også to profiler: et tverrgående (gul linje) og en langsgående profil (cyan linje) 
(disse profilene er vist i Figur 8). 
 
 

 
Figur 6. Batymetri og omriss (kote 0) av Langøya i hvit strek. Kotehøyde intervaller er gitt per 
10 m. Topografien er basert på data fra Kartverket (hentet fra www.geonorge.no). Gul- og 
cyanfarget linje på øya indikerer lokasjon og retning på tverrsnitt brukt senere i notatet. 

 
De omtrentlige beskrivelsene av de ulike horisontene er vist i Figur 7, dette gjelder bunn 
av deponiet (oransje), dreneringslaget mellom farlig avfall og stabilt, ikke-reaktivt farlig 
avfall (rosa) og topptettingen (grønn). 
 
Vannledningsevnen til den intakte kalksteinen (NGI, 2018b) er i størrelsesorden 
10-11 m/s og porøsitet på ca. 0.1 % og vil derfor bidra svært begrenset til transport av 
grunnvann og forurensning. Grunnvannstrømningen vil derfor gå gjennom sprekker i 
bergmassen. Hydraulisk vannledningsevne i oppsprukket berg, 𝐾𝐾𝑓𝑓𝑓𝑓 [m/s] kan uttrykkes 
som (Nelson, 2001): 

http://www.geonorge.no/
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𝐾𝐾𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝐾𝐾𝑚𝑚 + 𝐾𝐾𝑓𝑓 Lign. 1 
 
der 𝐾𝐾𝑚𝑚 [m/s] er ledningsevnen i intakt berg og 𝐾𝐾𝑓𝑓 [m/s] er ledningsevnen i berg på grunn 
av sprekker. Sprekkeledningsevnen er avhengig av sprekkarakteristika som for 
eksempel sprekkåpning 𝑏𝑏 [m] og avstand mellom sprekkene 𝐷𝐷 [m]. Da både 𝑏𝑏 og 𝐷𝐷 ofte 
er ukjente størrelser, så erstattes disse av en gjennomsnittlig effektiv-verdi for 𝐾𝐾𝑓𝑓 som 
kalibreres mot målt innlekkasje, denne typen kalibrering beskrives i mer detalj i avsnitt 
3.3.3. Siden vi her har noe informasjon om avstanden mellom sprekkene (𝐷𝐷) så vil dette 
brukes her for å underbygge kalibreringen i avsnitt 3.3.3. I Figur 7 er de ulike 
hydrogeologiske strukturene illustrert.   
 
Porøsiteten til oppsprukket berg 𝜙𝜙𝑓𝑓𝑓𝑓 [-] kan uttrykkes tilsvarende som vannlednings-
evnen i oppsprukket berg: 
 

𝜙𝜙𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝜙𝜙𝑚𝑚 + 𝜙𝜙𝑓𝑓 Lign. 2 

 
der 𝜙𝜙𝑚𝑚 [-] er porøsiteten i intakt berg og 𝜙𝜙𝑓𝑓 [-] er sprekkeporøsiteten, som også er 
avhengig av sprekkarakteristika som sprekkapparaturen 𝑏𝑏 [m] og avstand mellom 
sprekkene 𝐷𝐷 [m]. 
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Figur 7. Topp, venstre: Fjordbunn (blå) og topptettingslag (grønt) og berg mellom deponi og 
fjord (grått). Topp, høyre: Bunn av deponi i kalkstein (mørk grått). Midt, venstre: Dreneringslag 
(gult). Midt, høyre: Forkastninger (brune plan). De svarte linjene på overflaten viser 
forkastninger. Nederst, venstre: Deponi av farlig avfall (sterk grønn) ligger under drenerings-
laget (ca. kote 0). Nederst, høyre: stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall (oransje) ligger mellom 
dreneringslaget (gult lag, ca. kote 0) og topptettingslaget (grønt). 

 
 
Tverrsnitt (langsgående og på tvers) av geometrien er vist i Figur 8 (lokasjonen for 
tverrsnittene er vist i Figur 6). 
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Figur 8. Tverrsnitt av Langøya (se Figur 6 for lokasjonen, gul- og cyanfarget linjer). Grått er berg, 
grønt er farlig avfall, oransje er stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall. Mellom farlig avfall (grønt) og 
stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall er det et tynt dreneringslag. De vertikale strekene viser hvor 
profilene krysser en svakhetssone. 

 
Tabell 3. Arealer og volumer som input-parametere til modellen.  

Størrelse Areal (m2) Volum (m3) Kommentar 

Topptetting, areal 2.37⋅105  Areal av grønn flate i Figur 7 (topp, 
venstre). 

Dreneringslag, 
areal 2.31⋅105  Areal av gul flate i Figur 7 (midt, 

venstre). 
Bunn av farlig 
avfall deponi, areal 2.90⋅105  Areal av mørk grå overflate i Figur 7 

(midt og topp, høyre). 
Stabilt, ikke-
reaktivt farlig 
avfall, volum 

 2.52⋅106 
Volum over kote 0, mellom grønn og 
gul overflate i Figur 7 (oransje 
volum, bunn, høyre) 

Farlig avfall, volum  7.78⋅106 
Volum under kote 0 og gul overflate 
i Figur 7 (grønt volum, bunn, 
venstre). 

 
 
Egenskaper til grunnvann (ferskvann) er gitt i Tabell 4. Regnvann har egenskaper til 
ferskvann, men ettersom regnvann infiltrerer deponiet vil det gradvis bli påvirket av 
avfallet og bli mere salt. Sjøvann har en salinitet (saltinnhold, hovedsakelig natrium-
klorid, NaCl) på ca. 35 g/L og en tetthet og viskositet som er henholdsvis ca. 2 % og 
5 % høyere enn for ferskvann. Det antas her at grunnvannet ikke vil ha en salinitet som 
er høyere enn fjorden og at egenskaper til ferskvann relativt godt beskriver grunnvannets 
egenskaper. Dette stemmer også med observasjoner fra grunnvann i brønner fra 
Sydbruddet, da vann i brønner har lavere eller tilsvarende salinitet som vann fra fjorden 
(NGI, 2020). 
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Tabell 4. Egenskaper til grunnvann (ferskvann). 

Størrelse Verdi Enhet Beskrivelse 
Tetthet, 𝜌𝜌 1000 kg/m3 For rent vann (varierer lite med temperatur og trykk) 

Viskositet, 𝜇𝜇 1.3 mPa⋅s 
For rent vann (varierer en del med temperatur). Antar 
gjennomsnittstemperatur på ca. 7 °C og væsketrykk 
tilsvarende ca. 50-100 m dyp (5-10 bar). 

 
 Klimadata 

Nedbørsdata er gitt i Figur 9. Dataene er fra Sande-Galleberg, ca. 15-20 km fra Langøya. 
Årlig nedbør er mellom 750-1170 mm, eller ca. 990 mm/år i gjennomsnitt (tilsvarende 
2.75 mm/dag). Denne nedbørstasjonen er valgt fordi den er nærme og har lange tidsserier 
som er komplette. 
 
 

 
Figur 9. Nedbør i området rundt Langøya (målt i Sande-Galleberg). Data fra Norsk 
Klimaservicesenter. 

 
 
For å beregne nedbørsoverskuddet som er tilgjengelig for grunnvannsmating (den delen 
som dreneres forbi rotsonen og ned til grunnvannsspeilet) og overflateavrenning, må 
man trekke fra evapotranspirasjonen. Fordampning (og transpirasjon) 𝐸𝐸0 [mm/dag] 
estimeres fra en modifisert versjon av Penman-Monteith relasjonen (Monteith, 1965), 
kjent som FAO Penman-Monteith for avlinger og gress: 
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𝐸𝐸0 =
0.408Δ(𝑅𝑅𝑛𝑛 − 𝐺𝐺) + 𝛾𝛾 900

𝑇𝑇 + 273.15𝑢𝑢2(𝑒𝑒𝑠𝑠 − 𝑒𝑒𝑎𝑎)
𝑑𝑑𝑒𝑒𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑇𝑇 + 𝛾𝛾(1 + 0.34𝑢𝑢2)

 Lign. 3 

 
der 𝑅𝑅𝑛𝑛 [MJ/m2/dag] er netto solinnstråling, 𝐺𝐺 [MJ/m2/dag] er varmefluks i bakken, 𝛾𝛾 
[kPa/°C] er psykrometrisk konstant og 𝑢𝑢2 [m/s] er vindhastighet 2 m over bakken, 
𝑑𝑑𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑇𝑇⁄  [kPa/°C] er den temperaturderiverte for mettet vanndamptrykk 𝑒𝑒𝑠𝑠 [kPa], 𝑒𝑒𝑎𝑎 
[kPa] er faktisk vanndamptrykk. Fordampning (og transpirasjon) 𝐸𝐸0 gjennom året er vist 
i Figur 10 (høyre) og gjennomsnittlig temperatur og duggpunktstemperatur i Figur 10 
(venstre), verdiene for de ulike fordampningskurvene er gitt i Tabell 5. 
 
 
 

 
Figur 10. Venstre: Gjennomsnittlig dagtemperatur fra området rundt Langøya (målt i Sande-
Galleberg). Høyre: Fordampning (og transpirasjon) estimert fra korrelasjon i Lign. 3. Data fra 
Norsk Klimaservicesenter. 
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Tabell 5. Fordampningsparametere og variabler brukt i Lign. 3 for å estimere fordampning og 
transpirasjon. 

Parameter Enhet Verdi* Beskrivelse 
𝑅𝑅𝑛𝑛 [MJ/m2/dag] 5, 13, 20 Netto solinnstråling 

𝑅𝑅𝐻𝐻 [%] 90, 75, 50 Relativ fuktighet. Brukes til å beregne faktisk 
vanndamptrykk 

𝑢𝑢2 [m/s] 1, 2.5, 5 Vindhastighet 2 m over bakken 

𝑒𝑒𝑠𝑠 [kPa] Varierer 
med 𝑇𝑇 Mettet vanndamptrykk, fra Lign. 6 

𝑒𝑒𝑎𝑎 [kPa] Varierer 
med 𝑇𝑇 Faktisk vanndamptrykk: 𝑒𝑒𝑎𝑎 = 𝑒𝑒𝑠𝑠𝑅𝑅𝐻𝐻 

Δ [kPa/°C] 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑇𝑇⁄  Temperaturderiverte for mettet vanndamptrykk, 
fra Lign. 6 

𝐺𝐺 [MJ/m2/dag] 0.00625 Varmefluks i bakken 
𝛾𝛾 [kPa/°C] 0.0661 Psykrometrisk konstant, fra Lign. 4 

* Der det er angitt verdier er rekkefølgen valgt slik at første verdi bidrar til lavt estimat (blå kurve i Figur 
10, høyre) for fordampning (og transpirasjon) 𝐸𝐸0 og siste verdi bidrar til høyt estimat (rød kurve i Figur 
10, høyre). 
 
 
Den psykrometriske konstanten 𝛾𝛾 [kPa/°C] kan beregnes fra: 
 

𝛾𝛾 =
𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝

𝜀𝜀Δ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑝𝑝𝐻𝐻
 Lign. 4 

 
der 𝐶𝐶𝑝𝑝 = 1.006 kJ/kg/K er varmekapasitet for luft, 𝑝𝑝 = 101.325 kPa er lufttrykk (ca. 
1 atmosfære ved havnivå), 𝜀𝜀 = 0.622 er forholdet mellom molar masse for vanndamp og 
tørr luft og fordampningsvarme for vann Δ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑝𝑝𝐻𝐻 [kJ/kg] for ulike temperaturer er: 
 

Δ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑝𝑝𝐻𝐻(𝑇𝑇) = (2500.8 − 2.36𝑇𝑇) + 0.0016𝑇𝑇2 − 0.00006𝑇𝑇3 Lign. 5 

 
der 𝑇𝑇 er temperatur i °C. Fordampningsvarme Δ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑝𝑝𝐻𝐻 = 2.48 kJ/kg ved gjennomsnittlig 
temperatur på 6.8 °C (fra Figur 10, venstre). 
 
Teten's formel for mettet vanndamptrykk 𝑒𝑒𝑠𝑠 [kPa] er: 
 

𝑒𝑒𝑠𝑠 = 𝑒𝑒0 exp �
𝐵𝐵𝑇𝑇

𝑇𝑇 + 𝑇𝑇0
� Lign. 6 

 
der 𝑒𝑒0 = 0.6108 kPa, 𝐵𝐵 = 17.2694 og 𝑇𝑇0 = 273.15 °C. Det er typisk mellom 15-85 % av 
nedbør som fordamper. Av Figur 10 (høyre) ser vi at estimert fordampning (og 
transpirasjon) ligger mellom 0.5-6 mm/dag, mest sannsynlig mellom ca. 1.5-3.5 mm/dag 
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(Figur 10, høyre, svart kurve), avhengig av forholdene som inngår i Lign. 3. Sammen-
ligner vi mest sannsynlig gjennomsnittsverdi på 2.4 mm/dag (Figur 10, høyre, svart 
kurve) så tilsvarer dette ca. 89 % av gjennomsnittlig daglig nedbør. Vi vil derfor bruke 
i følgende beregninger en relativ høy verdi på fordampning (og transpirasjon), 40-80 %, 
slik at maksimal mengde vann som kan infiltrere bakken er henholdsvis mellom 60-
20 % av nedbøren. Det velges å bruke et intervall på 40-80 % fordampning, og ikke det 
beregnede 89 %, da dette ikke er mulig å beregne helt eksakt (men det gir en god 
indikasjon på hva en kan forvente) og for å være på den konservative siden og dermed 
overestimere grunnvannstrømningen. 
 

 Overvåkingsbrønner 
Per i dag er det etablert sju overvåkingsbrønner i bergmassen omkring deponiene og to 
brønner i deponimassene i Sydbruddet. Et sammendrag av borehulls-karakterisering av 
seks av fjellbrønnene er gitt i Tabell 6.  
 

Tabell 6. Sprekkemålinger i overvåkingsbrønner (NGI, 2018).  

Brønn Z (moh) Lengde (m) Sprekker 
FB1-S 4.5 50 246 
FB2-S 4.1 27.8 193 
FB3-S 7.0 29.1 171 
FB4-S 5.8 35 106 
FB5-S 4.3 82.7 347 
FB6-S 6.1 50.3 201 

 
 
Fra antall sprekker i Tabell 6 kan det beregnes en gjennomsnittlig sprekkefrekvens på 
Langøya på 3-7 1/m (sprekkeavstand 𝐷𝐷 er mellom 0.15-0.33 m). FBS-3 og FB4-S 
skjærer ingen svakhetssoner og det ble estimert en vannledningsevne på henholdsvis 
0.44⋅10-9 m/s og 0.26⋅10-9 m/s som dermed representerer bergmasse uten svakhetssoner. 
Med en vannledningsevne i berget på <10-9 m/s så resulterer det i at porøsiteten i berget 
blir meget lav, under <0.1 %. Figur 11 viser også at når vannledningsevne øker med 103 
så øker porøsiteten med en faktor 10. Derfor benyttes det at porøsiteten i svakhetssonene 
er 10 ganger høyere enn bergmassen; 1 % (ettersom svakhetssonene antas å ha en 
vannledningsevne som er ca. 1000 ganger høyere enn bergmassen, se avsnitt 2.8 om 
kalibrering). Merk at Figur 11 antar perfekte og plane sprekker, i virkeligheten vil 
sprekkene ha en viss ruhet og undulerende sprekkåpninger slik at hydraulisk sprekk-
åpning ikke vil være det samme som mekanisk sprekkåpning. Dette gjør at porøsitet vil 
være høyere enn det som kan leses ut av Figur 11 og vi velger å bruke et noe høyere 
estimat på porøsitet til bergmassen på 0.5 % og, tilsvarende, for svakhetssonene en 
porøsitet på 5 % 
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Figur 11. Korrelasjon mellom oppsprekking (sprekkeavstand 𝐷𝐷), primær-porøsitet, 
permeabilitet og hydraulisk konduktivitet, der 𝐽𝐽𝑛𝑛 er antall sprekkesett (her vist for 𝐽𝐽𝑛𝑛 = 3; ett 
sprekkesett pluss tilfeldige sprekker). 

 
 
Permeabilitet i Figur 11 (midten) er beregnet ut i fra følgende formel (kubisk-lov): 
 

𝑘𝑘𝑓𝑓 = 𝐽𝐽𝑛𝑛
𝑏𝑏3

12𝐷𝐷
 Lign. 7 

 
der 𝐽𝐽𝑛𝑛 [-] er antall sprekkesett. Sprekkeporøsitet 𝜙𝜙𝑓𝑓 er beregnet ut i fra følgende formel: 
 

𝜙𝜙𝑓𝑓 = 𝐽𝐽𝑛𝑛
𝑏𝑏

𝐷𝐷 + 𝑏𝑏
≈ 𝐽𝐽𝑛𝑛

𝑏𝑏
𝐷𝐷

 Lign. 8 

 
I Figur 11 er 𝐽𝐽𝑛𝑛 = 3 (for ett sprekkesett pluss tilfeldige sprekker), for tre sprekkesett med 
tilfeldige sprekker er 𝐽𝐽𝑛𝑛 = 12 (NGI, 2015), effekten av en høyere verdi på 𝐽𝐽𝑛𝑛 er at 
sprekkeporøsiteten blir noe høyere (𝐽𝐽𝑛𝑛 = 3 vil derfor underestimere sprekkeporøsiteten 
noe). 
 
Permeabilitet 𝑘𝑘 [m2] og hydraulisk vannledningsevne 𝐾𝐾 [m/s] er relatert til hverandre 
gjennom: 
 

𝐾𝐾 =
𝑘𝑘𝜌𝜌𝑘𝑘
𝜇𝜇

 Lign. 9 

 
Dersom permeabiliteten, eller vannledningsevnen er kjent, kan en effektiv sprekke-
åpning estimeres som igjen kan brukes for å estimere sprekkeporøsiteten. 
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 Forkastninger/svakhetssoner 
Svakhetssoner er kartlagt i to omganger (Andreassen, 1976; NGI, 2002). Begge kart-
leggingene er brukt i dette arbeidet. Forkastningene er generelt NNØ-SSV orientert, se 
Figur 12. Forkastningene er kartlagt i det åpne dagbruddet og noen av forkastninger er 
avgrenset inne i dagbruddet mens andre er kartlagt til kanten av undersøkelsesområdet. 
Siden forkastningene er kartlagt kun i det åpne dagbruddet, så er ikke utstrekningen 
lateralt ut i fjorden eller vertikalt inn i berget (dybden) kjent. Forskyvningene på de 
kartlagte forkastningene er noen meter, noen har mer enn 10 m og største observerte er 
21 m (NGI, 2002). Basert på korrelasjoner mellom forskyvning og lengde (Kim & 
Sanderson, 2005) på forkastninger så vil forkastningene typisk være mellom 10-1000 
ganger forskyvning (typisk i underkant av 100). Den dominerende vanntransporten vil 
foregå der hvor den hydrauliske gradienten endrer seg mest, altså i nærområdet til 
Langøya slik at dersom forkastningene strekker seg langt ut i fjorden så er det lite av 
grunnvannet, eller forurensningen, som vil strømme gjennom disse delene av 
forkastningene. Forskyvningen på de ulike forkastningene er ikke kartlagt. Som en 
tilnærming, er lengden på forkastningene doblet og strukket ut i retningen der ytter-
kanten ikke er kjent, slik at lengden på forkastningene blir i størrelsesorden 500 m (ca. 
300-800 m), se Figur 12. 

  
Figur 12. Forkastninger, kartlagte i flere omganger, to resultater av kartleggingsarbeidet er vist 
i kart til venstre (NGI, 2018) og i midten (NGI, 2002). Forkastningene er generelt NNØ-SSV 
orientert. Venstre figur gir også en oversikt over etablerte brønner (per 2018). Høyre: Plan-
oversikt av Sydbruddet og svakhetssonene/forkastningene slik de er definert i den hydro-
geologiske modellen (approksimert fra de kartlagte forkastningene). Mørkgrå flate er bunn av 
deponi, lysgrå er berget mellom deponi og fjord (blå) og de svarte strekene er svakhets-
sonene/forkastningene. 
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 Grunnvannstand 
Det er utført en del målinger av grunnvann i de etablerte brønnene på Langøya, se Figur 
13 (venstre). De reflekterer vannstanden under aktiv deponering og til tider svært 
variabel hydraulisk gradient og det er derfor vanskelig å benytte grunnvannstand til å si 
noe om grunnvannstrømningen og vannledningsevnen. Det gjøres derfor ikke noe mer 
analyse av disse dataene i dette notatet. 
 

 Ytre og indre grenser 
Den hydrogeologiske modellen er avgrenset som indikert av gult rektangel i Figur 13. 
De ytre grense er satt slik at de deler Langøya i to (i nordvest) og dette blir som en 
symmetriflate, og de andre flatene er valgt slik at de ikke påvirker strømningsfeltet rundt 
Langøya i stor grad. 
 
 

 
Figur 13. Oversiktsbilde med omriss (gult rektangel) av området som dekkes av hydrogeologisk 
modell. 

 
Grunnvann, som oppstår fra ferskvann fra regn, vil strømme ut i fjorden som er saltvann. 
Siden saltvann og ferskvann har forskjellig tetthet (saltvann er tyngre enn ferskvann) vil 
saltvannet ligge under ferskvannet og presse opp strømningsfeltet, se Figur 14. Dybden 
til overgangssonen, ℎ𝑠𝑠, er gitt av Ghyben-Herzberg relasjonen: 
 

ℎ𝑠𝑠 = 40ℎ Lign. 10 

Denne likningen antar et sandig system med god kontakt mellom ferskvannet som 
strømmer fra land og det tilgrensende havet. I en slikt system kan man altså regne at 
dybden til overgangssonen mellom salt og ferskvann ℎ𝑠𝑠, er 40 ganger grunnvannstanden 
ℎ, så vil overgangssonen være ganske steil og avgrense vinduet som ferskvann kan 
strømme ut i fjorden. Selv om Langøya har mer kompliserte strømningsforhold enn det 
som antas i Figur 14, kan man likevel anta at det er ønskelig med minst mulig infiltrasjon 
av ferskvann i deponiet, slik at h blir lavest mulig. Dette vil redusere strømning gjennom 
det lagrede avfallet. I dette tilfellet er det også en fordel at det deponerte avfallet er 
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relativt salt slik at vannstrømningen drevet av den hydrauliske gradienten reduseres. Det 
er ikke gjort beregninger på dette, men det antas at overgangssonen heller oppstår høyere 
opp i systemet (på grunn av saltingseffekten fra avfallet) og grunnvannstrømningen 
under kote 0 reduseres, og det ses derfor bort fra denne effekten i beregningene gjort 
her.  
 

 
Figur 14. Ferskvann og saltvannsfront. 

 
 Kalibrering 

Det reelle strømningsmønsteret i berget omkring deponiet på Langøya er for det meste 
kontrollert av strømning i sprekker og svakhetssoner. Å kalibrere sprekkesystemet og 
strømningsmønstre vil kreve enorme datamengder og observasjoner som ikke bare 
overvåker grunnvannsfluktuasjoner i brønnene, men også hydrauliske trykkhøyder i 
individuelle sprekksystemer. Dette er både komplisert og kostbart og utføre. I tillegg 
varierer grunnvannstanden i brønnene i tid sammen med driften og deponeringen. En 
detaljert kalibrering basert på disse dataene vil derfor kreve mange realiseringer av 
geometrien til deponiene som vil være ekstremt omfattende og ikke praktisk gjennom-
førbart. 
 
I denne hydrogeologiske modellen er det benyttet at det tidligere (NGI, 2002) er anslått 
(basert på pumpedata i Sydbruddet, og korrigert for nedbør) at lekkasjevann fra fjorden 
utgjør ca. 25000 m3/år, eller ca. 2.85 m3/time. Da deponiet er utvidet noe siden anslaget 
ble gjort, så er det rimelig å anta at innlekkasje er økt noe, men det anslås likevel at 
innlekkasje med dagens uttak av stein er mindre enn 5 m3/time. 
 
Den hydrogeologiske modellen kan kalibreres mot dette anslaget for innlekkasje. En 
parametrisk studie ble gjort og resultatet av denne studien beskrives i avsnitt 3.3.3. 
Oppsummert indikerer kalibreringen at bergmassen har en lav effektiv vannlednings-
evne på 0,5⋅10-9 m/s og svakhetssonene (forkastningene) har en effektiv vannlednings-
evne på 0,5⋅10-6 m/s (1000 ganger høyere enn bergmassen) og en gjennomsnittlig bredde 
på forkastningssonene på 5 m. 
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 Oppbygging av numerisk modell 

I de påfølgende avsnittene beskrives de underliggende ligningene i detalj. Prosessene er 
også beskrevet, sammen med eventuelle forenklinger og antagelser, for å supplere den 
matematiske beskrivelsen. 
 

 Geologi og geometri 
Modellens beregningsgrid bygges opp av geometriske elementer som definerer berg-
massens hydrogeologiske strukturer. Disse strukturene har hydrauliske egenskaper og 
modellens grenseflater, indre og ytre, har hydrogeologiske grensebetingelser. 
 
3.1.1 Topografi og batymetri 

Topografigrunnlaget er basert på kart fra Kartverket (geonorge.no) med veldig høy 
oppløsning (inntil 1 m). Men da dagbruddet er aktivt og under konstant forandring så er 
det bare en liten del av overflaten til Langøya som er konstant og det er landområdene 
utenfor dagbruddet. Batymetrien er mye mindre detaljert som vist i Figur 7. Det meste 
av dagbruddet er også fylt igjen slik at det ikke er mulig å gjøre en eksakt kartlegging 
av morfologien til de utgravde massene, og den er derfor basert på bilder, det samme 
gjelder overflaten på topptettingen etter avsluttet deponi, den er basert på skisser, se 
Figur 6. Til tross for dette relativt grove grunnlaget så er formen og hovedelementene 
forsøkt bevart slik at den definerte geometrien gir en god representasjon av det 
hydrogeologiske systemet. Geometrien til den hydrogeologiske modellen er laget i 
CAD-programmet Rhino 7 (med Grasshopper). 
 

 Modellkonsept 
Her beskrives en abstrakt og forenklet representasjon av situasjonen på Langøya før 
deponeringen starter, Figur 16, og etter deponering er avsluttet, Figur 17. I Figur 16 er 
havoverflaten høyere enn det meste av overflatene til deponiet, det skaper en innadrettet 
hydraulisk gradient slik at fjordvann lekker inn i dagbruddet (grå piler i Figur 16). Etter 
deponering, situasjon vist i Figur 17, er det motsatt, er deponiet med topptettingen det 
høyeste de høyeste områdene og det er en utadrettet hydraulisk gradient fra Langøya og 
ut i fjorden (grå piler i Figur 17). 
 
I Figur 16 og Figur 17 er de røde grensene bergflater som er eksponert mot atmosfæren. 
I Figur 17 er den blå grensen topptettingen som også er eksponerte til atmosfæren. På 
de flatene som er eksponert mot atmosfæren kan regnvann infiltrere bergmassen og 
fordampe og transpirere fra biologisk material, gress, trær, etc. 
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Figur 15. Konseptmodell, før deponering. Blått er fjorden utenfor Langøya og grått område 
representerer bergmassen (fjell med sprekker). De røde grensene er flatene som er eksponerte 
til atmosfæren. De grå pilene angir hovedretningen til grunnvannet; innadgående, fra fjorden 
og inn i deponiet. 

 
 
Topptettingen skal sørge for å begrense mengden nedbørsvann som infiltrerer deponiet 
ved å drenere regnvann effektivt til sidene. Under deponiet som over kote 0 (oransje 
områder i Figur 16, stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall) ligger et dreneringslag (magenta 
grenseflate i Figur 16). Formålet til dette dreneringslaget er å begrense infiltrasjon av 
grunnvann til deponiet under kote 0 (farlig avfall), ved å effektivt transportere vann til 
siden og mot et utløp midt på Langøya.  
  

Fjord, 
saltvann 

Bergmassen 

Havnivå 

Evapotranspirasjon 
overflateavrenning Nedbør 
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Figur 16. Konseptmodell, etter deponering. Blått er fjorden utenfor Langøya og grått område 
representerer bergmassen (fjell med sprekker). Det er to deponier, et over kote 0 og et under 
kote 0. Oransje området er deponi av stabilt og ikke-reaktivt farlig avfall (over kote 0) og grønt 
område er deponi av farlig avfall (under kote 0). De røde grensene er bergflater og den blå 
grensen er topptettingen som er eksponerte til atmosfæren og den magenta grenseflaten 
representerer dreneringslaget. De grå pilene angir hovedretningen til grunnvannet; 
utadgående, fra innsiden av deponiet og ut til fjorden. 

 

 Strømningsligninger 
Ved beregning av forurensningstransport antas det at strømningsfeltet (det vil si kun 
vannstrømningen) er stasjonært (konstant) og uavhengig av forurensningstransporten. 
Grunnvann tilføres kun gjennom nedbør som infiltrerer grunnen (som beskrives senere 
i avsnitt 3.3.1 om grensebetingelser), fordi en i denne modellen ser på situasjonen før 
deponering (for kalibrering) og etter at deponiet er ferdig avsluttet (for analyse av 
forurensningstransport). Dermed forenkles massekonserveringsligning for grunnvann 
til: 
 

∇ ⋅ (𝜌𝜌𝐪𝐪) = 0 Lign. 11 
 
der 𝜌𝜌 [kg/m3] er tetthet til vann og q [m/s] er volumfluks gitt ved Darcy's ligning (Darcy-
fluks): 
 

𝐪𝐪 =
𝑘𝑘
𝜇𝜇

(∇𝑝𝑝 − 𝜌𝜌𝐠𝐠) Lign. 12 
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der 𝑘𝑘 [m2] er effektiv isotropisk permeabilitet av bergmassen, 𝜇𝜇 [Pa⋅s] er viskositet til 
vannet, 𝑝𝑝 [Pa] er pore-/vanntrykk og 𝐠𝐠 [m/s2] er gravitasjonsvektoren. Merk at Darcy-
fluks ikke er en hastighet, den effektive hastigheten til vann (porevannshastigheten) er 
relatert til Darcy-fluks gjennom porøsiteten: 
 

𝐯𝐯eff =
𝐪𝐪
𝜙𝜙

 Lign. 13 

 
slik at hastigheten til vannet i bergmassen og svakhetssonene er høyere i områder med 
lav porøsitet enn i områder med høy porøsitet. Dette er også referansehastigheten til et 
inaktivt sporstoff, dvs. løste stoffer som ikke reagerer med omgivelsene. 
 
Lign. 11 og Lign. 12 beskriver grunnvannstrømning i berggrunnen, mens gjennom/langs 
topptettingen (grønn flate i Figur 18), langs forkastningene (brune flater i Figur 19 og 
Figur 20) og i dreneringslaget (gul flate i Figur 20) brukes dimensjonsreduserte 
formuleringer av masse-konserveringsligningen der Lign. 11 integreres over tykkelsen 
(mektigheten) 𝑤𝑤 [m]. Den resulterende ligningen beskriver strømning av vann parallelt 
(tangentielt) med forkastningene og topptettingen: 
 

𝑤𝑤∇𝑡𝑡 ⋅ (𝜌𝜌𝐪𝐪𝑡𝑡) = 𝑞𝑞Δ,n Lign. 14 
 
der nedsenket 𝑡𝑡 indikerer tangentiell komponent. Den tangentiell-deriverte av en 
størrelse 𝑢𝑢, (∇𝑢𝑢)𝑡𝑡, er den tangentielle projeksjonen av en gradient på en flate: 
 

(∇𝑢𝑢)𝑡𝑡 = (𝐈𝐈 − 𝐧𝐧𝐧𝐧𝑇𝑇) ⋅ ∇𝑢𝑢 Lign. 15 
 
der I er enhetstensor og n er enhets-normalvektoren. Darcy's ligning beskrives også ved 
tangentielle gradienter: 
 

𝐪𝐪𝑡𝑡 =
𝑘𝑘
𝜇𝜇
∇𝑡𝑡(𝑝𝑝 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑘𝑘) Lign. 16 

 
der 𝜌𝜌 [m] indikerer koordinat-akse retning for gravitasjonen. 
 
Uttrykket på høyre-siden i Lign. 14 kommer fra integrasjonen (av Lign. 11) og beskriver 
kryss-strømning, eller strømning mellom de dimensjonsreduserte domenene 
(forkastninger og topptetting) og den omliggende bergmassen. Dersom det er kontinuitet 
i trykk mellom de dimensjonsreduserte domene og den omliggende bergmassen (eller 
det ikke er noe kryss-strømning) så er 𝑞𝑞Δ,n = 0. Siden kryss-strømningen ikke er 
neglisjerbar, og trykk-kontinuitet krever et ekstremt fint beregningsgrid (som gir lang 
beregningstid), så benyttes en approksimasjon av kryss-strømningen ved å bruke en 
tynn-film formulering der massefluksen over et grensesjikt med tykkelsen 𝛿𝛿 [m] kan 
beskrives: 
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𝑞𝑞 = −𝜌𝜌
𝑘𝑘�
𝜇𝜇
Δ𝑝𝑝 + 𝜌𝜌𝑘𝑘𝑛𝑛𝑧𝑧

𝛿𝛿
 Lign. 17 

 
Her er 𝑛𝑛𝑧𝑧 [-] normalkomponenten til den dimensjonsreduserte flaten i vertikal retning 
og 𝑘𝑘� er harmonisk gjennomsnitt av permeabilitet i dommene på hver side av grense-
sjiktet: 
 

𝑘𝑘� =
∑(𝑤𝑤𝑖𝑖)

∑(𝑤𝑤𝑖𝑖 𝑘𝑘𝑖𝑖⁄ ) Lign. 18 

 
og tykkelsen på grensesjiktet approksimeres som: 
 

𝛿𝛿 = ∑(𝑤𝑤𝑖𝑖) Lign. 19 
 
De hydrauliske egenskapene benyttet i modellen er gitt i Tabell 1 og Tabell 2. 
 
3.3.1 Grensebetingelser 

 
Geometrien og en oversikt over grensebetingelsene til 3D-modellen som presenteres i 
dette notatet er fremstilt grafisk i Figur 17, Figur 18, Figur 19 og Figur 20. 
 
 

 
Figur 17. 3D-modellens grensebetingelser. Venstre: Oversikt over den komplette hydro-
geologiske modellen. Midten: Halv-gjennomsiktige grenseflater for å gi en oversikt over de 
hydrogeologiske strukturene på innsiden av modellen. Magenta overflater utgjør side-flatene 
og bunn-flatene som har ingen gjennomstrømning (no-flow grensebetingelser). 

 
 
Overflaten til modellen er ca. 1500 m lang i lengderetning av Langøya og ca. 2000 m 
bred i tverr-retningen til Langøya. Nedre grenseflate i modellen går ned til -1000 m i 
forhold til havoverflaten. Dimensjonene til modellen er valgt slik at grensebetingelsene 
ikke påvirker strømningsmønsteret rundt Langøya og deponiene i nevneverdig grad. 
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Figur 18. Blå flater er fjordbunnen og har hydrostatisk trykk tilsvarende vanndypet (Lign. 21), 
de grå flatene er bergoverflatene og de grønne flatene er topptettingslaget (slik det er tenkt 
etter at deponeringen er avsluttet) og de har begge infiltrasjonsbetingelse (Lign. 24). 

 
 
 

 
Figur 19. De grå flatene er bergoverflatene og innsiden av deponiet (før deponering) og de 
brune flatene er forkastninger. 
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Figur 20. De grå flatene er bergoverflatene, de brune flatene er forkastninger og den gule flaten 
er dreneringslaget (mellom farlig avfall og stabilt og ikke-reaktivt farlig avfall). 

 
 
Side-flatene og undersiden av modellen, magenta flater i Figur 17, har en grense-
betingelse som ikke tillater gjennomstrømning, matematisk uttrykkes dette som: 
 

−𝐧𝐧 ⋅ 𝜌𝜌𝐪𝐪 = 0 Lign. 20 
 
De blå flatene i Figur 18 representerer bunnen av Holmestrandfjorden og har 
hydrostatisk trykk tilsvarende vanntrykk 𝑝𝑝𝑤𝑤 [Pa]: 
 

𝑝𝑝𝑤𝑤 = 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑡𝑡𝑚𝑚 + 𝜌𝜌𝑘𝑘𝐷𝐷 Lign. 21 
 
der 𝐷𝐷 [m] er vanndybden. Tidevannsforskjellen i Holmestrandfjorden er ca. 50 cm, 
variasjonene antas å ha liten påvirkning på grunnvannstrømning og er derfor ikke tatt 
med i beregningene. 
 
Vanninfiltrasjon 𝑞𝑞𝑛𝑛 [kg/(m2⋅s)] på land er avhengig av nedbørsmengden 𝑅𝑅 [m3/(m2s)] 
(merk at enheten m3/(m2s) er en volumfluks og forenkles vanligvis som m/s, eller 
mm/dag for nedbør). I tillegg er det estimert tidligere at fordampingen (og transpirasjon) 
er høy (beregnet til 89 %; gjennomsnittlig nedbør er ca. 2.7 mm/dag, se Figur 9, og 
gjennomsnittlig fordampning (og transpirasjon) er ca. 2.4 mm/dag, se Figur 10), det 
benyttes i modellen at 80 % av regnet fordamper og transpirerer og resten kan infiltrere 
bakken eller renne av. Selv om nedbørsmengden 𝑅𝑅 [mm/dag] og fordampningen ikke er 
konstant, men varierer med tiden 𝑡𝑡, antas det at variasjonen over tid vil jevne seg ut og 
infiltrasjonen på land er tilnærmet konstant: 
 

𝑅𝑅� = 0.2 ⋅ 𝑅𝑅 Lign. 22 
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I modellen er det videre benyttet at vanninfiltrasjon 𝑞𝑞𝑛𝑛 ikke kan være høyere enn 𝑅𝑅� 
(gjennomsnittlig nedbør er konstant) samtidig som nedbørsmengden ikke kan resultere 
i en vannsøyle 𝐻𝐻 [m] over bakkenivået 𝐷𝐷0 [m]. Vi har dermed følgende betingelser: 
 

�𝑞𝑞𝑛𝑛 =  𝑅𝑅�, 𝐻𝐻 < 𝐷𝐷0
𝐻𝐻 = 𝐷𝐷0, 𝐻𝐻 ≥ 𝐷𝐷0

 Lign. 23 

 
Denne grensebetingelsen sørger for at nedbørsvann kun infiltrerer bakken når 
grunnvannstanden er under bakkenivå og ellers holder en konstant vannstand (ved 
bakkenivå), eller full metning, når det regner mer enn bakken klarer å absorbere / 
transportere vekk. Matematisk kan dette uttrykkes på flater som er eksponert for nedbør 
(grå flater i Figur 19 før deponering (til kalibrering) og grå og grønne flater i Figur 18 
etter deponering er avsluttet): 
 

𝑞𝑞𝑛𝑛 = −𝐧𝐧 ⋅ 𝐪𝐪 = min�𝑅𝑅�,−
𝐾𝐾𝑏𝑏
𝐿𝐿

(𝐻𝐻 − 𝐷𝐷0 + 𝐿𝐿 ⋅ |𝑛𝑛𝑧𝑧|)� Lign. 24 

 
der 𝐾𝐾𝑏𝑏 [m/s] er hydraulisk ledningsevne i et grensesjikt på overflaten med tykkelsen 
𝐿𝐿 [m]. Grensesjiktet kan være et annet materiale enn bergmassen, f.eks. et tynt lag med 
sedimenter, i modellen definerer vi grensesjiktet som en fortsettelse av bergmassen. Det 
siste leddet i Lign. 24 er en linearisering av Darcy's ligning (Lign. 12) langs en 
dimensjon, der trykkgradienten approksimeres med en differanse; ∇𝑝𝑝 ≈ Δ𝑝𝑝/𝐿𝐿, og 
poretrykket, 𝑝𝑝, kan erstattes med hydraulisk potensial 𝐻𝐻; 𝑝𝑝 = 𝜌𝜌𝑘𝑘𝐻𝐻. Trykkforskjellen 
uttrykkes dermed som fall i hydraulisk potensial over grensesjiktet; Δ𝑝𝑝 = 𝜌𝜌𝑘𝑘(𝐻𝐻-𝐷𝐷0), 
der 𝐷𝐷0 [m] er elevasjonen til overflaten. Merk at det siste leddet i Lign. 24, 𝐿𝐿 ⋅ |𝑛𝑛𝑧𝑧|, er 
en korreksjon for helningen på overflaten ved hjelp av absoluttverdien til 𝜌𝜌-
komponenten (vertikale) til enhetsvektoren 𝐧𝐧 til overflaten. Denne korreksjonen gjør at 
gravitasjonen bidrar fullt til infiltrasjonen når grenseflaten er horisontal (da 𝑛𝑛𝑧𝑧 = 1) og 
bidraget til infiltrasjonen neglisjeres når flaten er vertikal (da 𝑛𝑛𝑧𝑧 = 0). 
 
3.3.2 Injisering/tetting av deponi vegger 

Det er utført injeksjon for tetting av bergmassen rundt kanten av deponiet. Injeksjonen 
tetter store sprekker slik at porøsiteten og vannledningsevnen reduseres. Det er antatt at 
bergmassen har en lav vannledningsevne og porøsitet allerede slik at tettingen ved 
injeksjon ikke vil påvirke de hydrauliske egenskapene til bergmassen i modellen. 
Forkastningene derimot har en mye høyere vannledningsevne og porøsitet sammenlignet 
med bergmassen og vil derfor få reduserte hydrauliske konduktivitet etter injeksjon 
tilsvarende egenskapene gitt i Tabell 7. 
 
 
Tabell 7. Hydrauliske egenskaper til injiserte soner. 

Formasjon/material Vannledningsevne (m/s) Effektiv porøsitet, [-] 
Injisert sone 1⋅10-9 0.001 
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De injiserte sonene i modellen er vist i Figur 21. Ut i fra injeksjonsprosedyren er det satt 
at injeksjonshull skal bores ned til kote -15. I modellen er dette implementert litt 
annerledes, de injiserte sonene strekker seg ca. 15 m under bakkenivå (røde piler i Figur 
21) og ca. 7.5 m inn i bergmassen fra innsiden av deponiet (grønne piler, Figur 21). Dette 
kan gi mellom 2-10 m avvik i hvor dypt de injiserte sonene strekker seg i forhold til 
injeksjonsprosedyren. Det vil si at modellen undervurderer effekten av den utførte 
injeksjonen (konservativ tilnærming), og det antas at dette ikke har noen stor påvirkning 
på de senere beregnede strømningsrater.  
 
 

 
 
Figur 21. De brune flatene er forkastninger og de små gule områdene mot toppkanten av 
deponiet viser de injiserte sonene i forkastningene. De injiserte sonene strekker seg ca. 15 m 
under bakkenivå (røde piler) og ca. 7.5 m inn i bergmassen fra innsiden av deponiet (grønne 
piler). 

 
3.3.3 Kalibrering 

En metode til å bestemme vannledningsevnen til bergmassen er å sammenligne inn-
lekking til dagbruddet i modellen med målte/beregnede innlekkasjerater. Det er tidligere 
(NGI, 2002) estimert en innlekkasje fra fjorden på 25000 m3/år (tilsvarende 
2.85 m3/time). Da det estimatet ble gjort (1999) var dagbruddet mindre enn i dag, det 
estimeres derfor at total innlekkasje fra fjorden kan være opptil størrelsesorden ca. 
5 m3/time. Det ble derfor gjort en parametrisk studie der vanneldningsevne til berg-
massen og svakhetssonene samt bredde på svakhetssonene ble variert for å kvantifisere 
effekt på innstrømming av vann. Fordampning (og transpirasjon) er antatt å være 80% 
(merk at regn/fordamping/transpirasjon er ikke en viktig variabel da det meste av 
innlekkasjen kommer fra fjorden og ikke fra regnvann på land), gjennomsnittlig bredde 
på de hydraulisk aktive forkastningssonene (1 m, 2 m, 4 m og 8 m), effektiv vann-
ledningsevne i bergmassen (1⋅10-10 m/s, 0.5⋅10-10 m/s, 1⋅10-9 m/s, 0.5⋅10-9 m/s og 
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1⋅10-8 m/s) og et forholdstall (forkastningsfaktor) på effektiv vannledningsevne i 
forkastningene i forhold til effektiv vannledningsevne i bergmassen (1, 10, 100, 1000 
og 10000, der et forholdstall på f.eks. 1000 betyr at effektiv vannledningsevne i 
forkastningene er 1000 ganger høyere enn omliggende bergmasse). Resultatet er vist i 
Figur 22 som viser konturplott av lekkasjeraten inn i dagbruddet (log10-skala) for ulike 
forkastningsfaktorer (x-akse) og vannledningsevne i bergmassen (y-akse) for ulike 
gjennomsnittlig bredde på de hydraulisk aktive forkastningssonene (de fire panelene). 
 
Det observeres at det trengs høy vannledningsevne i bergmassen og/eller veldig 
dominante svakhetssoner med stor mektighet for å oppnå høye innlekkasjer (f.eks. 
20 m3/time). Det er dokumentert at det er små vannmengder som strømmer gjennom 
sprekksystemene i bergmassen (se brønner FB3-S og FB4-S) mens det er større 
vannmengder som strømmer gjennom svakhetssonene (se f.eks. brønn FB6-S) (NGI, 
2018). En av antagelsene er derfor at bergmassen har en generelt lav vannledningsevne 
som vil være mindre enn 10-9 m/s og det kan derfor fokuseres på nederste halvdel av 
panelene i Figur 22.  Siden kalibreringsgrunnlaget et begrenset (kun pumpedata) så kan 
det ikke eksakt diskrimineres mellom forkastningsfaktor og vannledningsevne i 
bergmassen. Basert på diskusjonen over, at bergmassen betraktes som relativt kompetent 
og at det forventes at svakhetssonene dominerer vanntransporten og lekkasjen, velges 
det derfor å ta utgangspunkt i en forkastningsfaktor på 1000, og for å oppnå en lekkasje 
rate på mindre enn 5 m3/time så estimeres vannledningsevnen i bergmassen til 
0.5⋅10-9 m/s.  
 

 
Figur 22. Resultat av kalibreringen av åpent dagbrudd. Fargene viser konturplott av 
lekkasjeraten inn i dagbruddet (log10-skala) for ulike forkastningsfaktorer (x-akse) og 
vannledningsevne i bergmassen (y-akse) for ulike gjennomsnittlig bredde på de hydraulisk 
aktive forkastningssonene (de fire panelene). 
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Tabell 8. Estimerte hydrauliske egenskaper basert på kalibrering. Denne parameter sammen-
setningen gir en lekkasjerate i dagbruddet på 3.8 m3/time. 

Parameter Referanse 
modell Beskrivelse 

𝐾𝐾 0.5⋅10-9 m/s Effektiv vannledningsevne til (oppsprukket) bergmasse 

𝑤𝑤 5 m Effektiv/gjennomsnittlig tykkelse (mektighet) på 
svakhetssonene (forkastningene) 

𝐾𝐾 0.5⋅10-6 m/s Effektiv vannledningsevne til svakhetssonene 
(forkastningene) 

 
 

 Utlekking og transport av miljøgifter/forurensning 
Utlekking av forurensning er basert på en stasjonær (konstant klima og havnivå) grunn-
vannstrømning. Det skilles ikke mellom transport fra de to deponiene (farlig avfall, 
under kote 0, og stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall over kote 0). 
 
3.4.1 Transportligninger 

Transport av forurensninger kan beskrives av en massekonserveringsligning for en løst 
forbindelse i vann i et porøst medium: 
 

𝜕𝜕(𝜙𝜙𝜙𝜙)
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ ∇ ⋅ (𝐉𝐉 + 𝐮𝐮𝜙𝜙) = 0 Lign. 25 

 
der 𝜙𝜙 [mol/m3] er konsentrasjon av en komponent (i løsning), 𝐉𝐉 [mol/(m2⋅s)] og (𝐮𝐮𝜙𝜙) 
[mol/(m2⋅s)] er fluksvektorer som beskriver massetransport ved diffusjon og adveksjon, 
respektivt. Strømningshastigheten 𝐮𝐮 (vektor) er den samme som Darcy's volumfluks 𝐪𝐪 
gitt i Lign. 12. Fluksvektorer som beskriver massetransport ved diffusjon, 𝐉𝐉, er gitt ved 
Fick's lov:  
 

𝐉𝐉 = −𝐷𝐷𝑎𝑎𝑎𝑎∇𝜙𝜙 Lign. 26 
 
der 𝐷𝐷𝑎𝑎𝑎𝑎 [m2/s] er diffusjonskoeffisienten til en fortynnet komponent i vann. Diffusjons-
koeffisienten er en komponent-spesifikk materialegenskap, men den er tilnærmet 
konstant for løste forbindelser i vann, i størrelsesorden 𝐷𝐷𝑎𝑎𝑎𝑎 = 10-9 m2/s og det er derfor 
ikke nødvendig å diskriminere mellom de ulike komponentene. Det er derfor tilstrekke-
lig å løse ett transport problem for et sporstoff (referansestoff/forurensning) for deretter 
å skalere massetransporten med start-konsentrasjonen av de ulike komponentene som 
ønskes undersøkt. 
 
Når en forurensning er løst i vann og strømmer gjennom porer/sprekker kan materiale 
adsorberes til bergmassene/jord og dermed immobiliseres. En slik adsorpsjon vil 
forsinke en eventuell utlekkingsprosess. Raten av denne adsorpsjonen er gitt av følgende 
term som kan legges til massekonserveringsligning, på venstre-siden av Lign. 25: 
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𝜌𝜌𝑠𝑠𝐾𝐾𝑑𝑑
𝑑𝑑𝜙𝜙
𝑑𝑑𝑡𝑡

 Lign. 27 

 
der 𝜌𝜌𝑠𝑠 [kg/m3] er tettheten til bergmassen og 𝐾𝐾𝑑𝑑 [m3/kg] er fordelingskoeffisienten (hvor 
mye forurensning som kan adsorberes per kg faststoff). Ved å anta at porøsiteten til 
bergmassen er konstant (over tid), har vi for den tidsderiverte (fra å kombinere venstres-
siden av Lign. 25 og Lign. 27): 
 

𝜙𝜙 �1 +
𝜌𝜌𝑠𝑠𝐾𝐾𝑑𝑑
𝜙𝜙 �

𝑑𝑑𝜙𝜙
𝑑𝑑𝑡𝑡

 Lign. 28 

 
Dette betyr at adsorpsjon ikke vil påvirke total mengde utlekket forurensning, men 
utlekkingsraten. I forhold til adsorpsjon utgjør denne endringen i utlekkingsraten en 
forsinkelse og denne forsinkelsen styres av uttrykket i parentesen i Lign. 28. For 
eksempel, dersom den numeriske verdi til 𝜌𝜌𝑠𝑠𝐾𝐾𝑑𝑑 er tilnærmet lik 𝜙𝜙 vil utlekkingen 
forsinkes med en faktor 2 i forhold til beregninger utført uten adsorpsjon. I litteraturen 
varierer oppgitte 𝐾𝐾𝑑𝑑-verdier mellom ulike materialer og ulike miljøgifter, og effekten av 
adsorpsjon i oppsprukket berg med en varierende sammensetning er beheftet med en 
betydelig usikkerhet. Vi kan anta at miljøgiftene i betydelig mindre grad vil adsorbere 
til oppsprukket berg enn et jordsmonn eller sedimenter, da oppsprukket berg vil ha et 
mye lavere spesifikt overflateareal. På grunn av den store usikkerheten rundt hvordan 
forurensninger adsorberer i oppsprukket fjell neglisjeres effekten av adsorpsjon i 
modellen i denne studien. Når en neglisjerer denne effekten vil en overestimere 
utlekkingsraten, noe som er en konservativ tilnærming.  
 
Tilsvarende som for strømning av vann i forkastningene, så kan konserveringsligningen, 
som en approksimasjon, integreres over tykkelsen (mektigheten) 𝑤𝑤 av forkastningene til 
en dimensjonsredusert formulering (tilsvarende den dimensjonsreduserte formulering av 
transportligningen i Lign. 25): 
 

𝑤𝑤 �
𝜕𝜕(𝜙𝜙𝜙𝜙)
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ 𝐮𝐮 ⋅ ∇𝑡𝑡𝜙𝜙 + ∇𝑡𝑡 ⋅ �−𝐷𝐷𝑎𝑎𝑎𝑎∇𝑡𝑡𝜙𝜙�� = 𝐽𝐽Δ,n Lign. 29 

 
 
Merk at denne formuleringen ikke brukes på topptettingen. Dette er fordi det antas at 
konsentrasjonen i deponiene er konstant og vil dermed være uavhengig av grense-
betingelser på utsiden av deponiene eller evt. transport igjennom. I tillegg er det en sterk 
innadrettet grunnvannstrømning (fra infiltrasjon fra nedbør) slik at problemstillingen 
forenkles til å anta at topptettingen er, for praktiske formål, tett for utlekking av 
forurensning. Diffusjonskoeffisientene brukt i modellen er den samme i bergmassen, det 
deponerte materialet i dreneringslaget og i forkastningene (𝐷𝐷𝑎𝑎𝑎𝑎 = 10-9 m2/s). 
 
Tilsvarende diskusjonen for grunnvannstrømning, så har vi at dersom det er kontinuitet 
i konsentrasjon mellom de dimensjonsreduserte domene og den omliggende bergmassen 
(eller det ikke er noe kryss-transport) så er 𝐽𝐽Δ,n = 0 i Lign. 29. Siden kryss-transporten 



 

x:\2020\04\20200493\delivery-result\tech-notes\20200493-03-tn_hydrogeologisk modell\20200493-03-tn_hydrogeologisk modell.docx 

Dokumentnr.: 20200493-03-TN 
Dato: 2021-05-07 
Rev.nr.:  0 
Side: 33  

ikke er neglisjerbar, og kontinuitet i konsentrasjon krever et ekstremt fint beregningsgrid 
(som gir lang beregningstid), så benyttes en approksimasjon av kryss-transport ved å 
bruke en tynn-film formulering der fluksen over et grensesjikt med tykkelsen 𝛿𝛿 [m] kan 
beskrives som: 
 

𝐽𝐽 = −𝐷𝐷�𝑎𝑎𝑎𝑎
Δ𝜙𝜙
𝛿𝛿

 Lign. 30 

 
der 𝐷𝐷�𝑎𝑎𝑎𝑎 er harmonisk gjennomsnitt av diffusjonskoeffisienten i domenene på hver side 
av grensesjiktet: 
 

𝐷𝐷�𝑎𝑎𝑎𝑎 =
∑(𝑤𝑤𝑖𝑖)

∑�𝑤𝑤𝑖𝑖 𝐷𝐷𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑖𝑖⁄ �
 Lign. 31 

 
Tykkelsen på grensesjiktet approksimeres etter Lign. 19. Merk at i Lign. 30 så ignoreres 
konveksjon på tvers av grenseflatene, dette er en god approksimasjon over grenseflater 
mellom materialer med stor kontrast i transport egenskaper, som f.eks. svakhetssoner 
som her har en vannledningsevne som er 1000 ganger høyere enn omliggende berg-
masse. 
 
Initialt, ved tiden 𝑡𝑡 = 0, antas det at forurensningene kun eksisterer i de deponerte 
massene. Det tas ikke hensyn til at deponiene fylles opp gradvis over tid eller at 
forurensningene kan lekke ut delvis i løpet av oppfyllingsperioden. Det tas heller ikke 
hensyn til at det med tiden vil være mindre forurensning til utlekking (utarming).  
 
3.4.2 Sigevannets sammensetning og bruk av sporstoff 

Ettersom grunnvannstrømningen og forurensningstransporten er i stor grad uavhengig 
av hvilken kjemisk komponent det er, så kan transporten av de ulike stoffene som skal 
undersøkes beskrives ved hjelp av et sporstoff (referansestoff/forurensing). I modellen 
simuleres det for forurensningstransport fra de deponerte massene og til resipient av et 
sporstoff med en enhetskonsentrasjon; 𝜙𝜙0 = 1 mol/m3. For å finne utlekkingen av de 
ulike stoffene kan resultatene fra transport av sporstoffet vektes mot startkonsen-
trasjonen til de ulike komponentene som ønskes undersøkt (gitt i Tabell 9). 
 
Forventet representativ startkonsentrasjon av de ulike stoffene er estimert ut i fra 
resultater fra kolonnetester (L/S = 2), da dette forholdet mellom vann og avfall (etter 
gjennomstrømning av to liter vann per kilo avfall) vil være mest representativ for 
utlekking over tid og er gitt i Tabell 9. Dette vil likevel være en konservativ tilnærming 
til utlekkingskonsentrasjoner, i og med at utlekkingen fra avfallet vil avta enda mer i et 
langtidsperspektiv (se verdier for L/S = 10 i miljørisikovurderingen, som dette notatet 
er et vedlegg til). Konvertering av målte massekonsentrasjoner 𝜙𝜙𝐿𝐿𝐿𝐿2 [mg/l] ved L/S = 2-
verdier til start-konsentrasjon 𝜙𝜙0 [mol/m3] er gitt av følgende formel: 
 

𝜙𝜙0 =
𝜙𝜙𝐿𝐿𝐿𝐿2
𝑀𝑀𝑚𝑚

 Lign. 32 
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der 𝑀𝑀𝑚𝑚 [g/mol] er den molare massen til forbindelsen/grunnstoffet. 
 
Tabell 9 Konsentrasjonen av grunnstoffer i kolonnetest (L/S = 2). 

Parameter Molar masse, 𝑴𝑴𝒎𝒎 
Kolonnetest, 

massekonsentrasjon, 
𝒄𝒄𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳, ved L/S = 2 

Startkonsentrasjon, 
𝒄𝒄𝟎𝟎, i modell 

g/mol mg/l mol/m3 
As (Arsen) 74,9 0,0046 6,14⋅10-5 
Cd (kadmium) 112,4 0,007 6,23⋅10-5 
Cr (krom) 52,0 0,006 1,15⋅10-4 
Cu (kobber) 63,5 0,013 2,05⋅10-4 
Hg (kvikksølv) 200,6 0,000009 4,49⋅10-8 
Mo (molybden) 96,0 1,3 0,0135 
Ni (nikkel) 58,7 0,006 1,02⋅10-4 
Pb (bly) 207,2 0,009 4,34⋅10-5 
Sb (antimon) 121,8 0,060 4,93⋅10-4 
Se (selen) 79,0 0,026 3,29⋅10-4 
Zn (sink) 65,4 0,076 0,0012 

 
 
 
 Resultater 

Grunnlaget for forurensningstransport er grunnvannsstrømningen som er avhengig av 
den hydrauliske gradienten, vannledningsevnen til bergmassen, svakhetssonene (for-
kastningene) og topptettingen. Ettersom tidsperspektivet for forurensningstransporten er 
opptil 1000 år, ignoreres sesongvariasjoner i strømningsmønsteret og en stasjonær 
(konstant klima og havnivå) strømningsprofil beregnes. 
 
De hydrauliske egenskapene til bergmassen og svakhetssoner i en hydrogeologisk 
modell er beskrevet i tidligere avsnitt og kalibrert på bakgrunn av innlekking til 
dagbruddet fra fjorden før deponering. Modellen er deretter benyttet til beregning av 
transport av forurensninger fra deponi til resipient (fjorden) etter avslutning. 
 

 Vannfluks 
Vannfluks på overflate og strømningsfeltet i et tverrsnitt for referansemodellen før og 
etter oppfylling av deponiet er vist i Figur 23 og Figur 26. Kalde (blå) farger indikerer 
infiltrasjon og varme farger (rød) indikerer utstrømning (grønt er nøytralt eller lav inn/ut 
strømning). Figurene viser tydelig hvordan grunnvannstrømmen snur fra å være 
innadgående når dagbruddet er åpent (Figur 23) til å være utadgående når deponiet er 
ferdigstilt og avsluttet (Figur 26). Resultatene ved åpent dagbrudd viser at vannet 
strømmer fra fjorden og inn i dagbruddet som ligger opptil 80 m under havnivå.  
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Figur 23. Vannfluks (kg/m2/s) på overflate (venstre) og Darcy-fluks (m/s), log10-skala, i to 
tverrsnitt (langs- og tverrgående) for referansemodellen før deponering, se Tabell 8 for de 
karakteristiske parameterne. 

 
Figur 24 viser et nærmere utsnitt av dagbruddet før deponering og den viser tydelig 
overgangen mellom inn- og utstrømning i svakhetssonene (overgang fra kald blå til varm 
rød farge). 
 
 

 
Figur 24. Vannfluks (kg/m2/s) på overflaten. Figuren viser inn- og utstrømning i dagbruddet (i 
modellen), det lille utsnittet vises bare utadrettet vannfluks (lekkasje inn i dagbruddet). 
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Den hvite konturlinjen i Figur 25 indikerer der det hydrauliske potensialet 𝐻𝐻 = 0 m, 
overgangen mellom full metning (der grunnvannstanden når helt opp til overflaten 
/bakkenivå) og umettet sone der grunnvannstanden er under bakken. Etter deponering 
så har nedre halvdel av Sydbruddet full metning, mens lenger nord så faller grunn-
vannstanden der vannet samles opp, ca. midt på Langøya, dette vises tydeligere i Figur 
26 (langsgående profil, hvit flat linje). Merk også hvordan regnvann infiltrerer 
svakhetssonene på land (rødt rektangel) og strømmer ut i fjorden, dette er også illustrert 
i utsnittet i Figur 29. 
 
 
 

 
Figur 25. Vannfluks (kg/m2/s) på overflate (venstre) og Darcy-fluks (m/s), log10-skala i to 
tverrsnitt (langs- og tverrgående) for referansemodellen etter deponering og avslutning, se 
Tabell 8 for de karakteristiske parameterne. 
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Figur 26. Darcy-fluks (m/s) log10-skala i to tverrsnitt (langs- og tverrgående) for referanse-
modellen etter deponering og avslutning, se Tabell 8 for de karakteristiske parameterne. 

 
 

 Transport av miljøgifter 
For å estimere mengde forurensning som kan lekke ut så er det gjort en tidssimulering 
(inntil 1000 år) for den hydrogeologiske modellen. Figur 27 og Figur 28 viser 
konsentrasjonen til sporstoffet for det tverrgående og langsgående profilet, respektivt. 
Bidraget fra konveksjonen på transporten av forurensningen er veldig liten, så selv etter 
1000 år er transporten ikke nådd likevekt ettersom diffusjonen fortsetter og sprer 
utlekkingen lenger og lenger vekk fra deponiet. 
 



 

x:\2020\04\20200493\delivery-result\tech-notes\20200493-03-tn_hydrogeologisk modell\20200493-03-tn_hydrogeologisk modell.docx 

Dokumentnr.: 20200493-03-TN 
Dato: 2021-05-07 
Rev.nr.:  0 
Side: 38  

 
Figur 27. Konsentrasjon av sporstoffet ved ulike tider i et tverrgående profil. Fargeskala angir 
konsentrasjonen i mol/m3. 

 

 
Figur 28. Konsentrasjon av sporstoff ved ulike tider i et langsgående profil. Fargeskala angir 
konsentrasjonen i mol/m3. 
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Figur 29. Konsentrasjon av sporstoff i forkastningene og dreneringslaget etter 1000 år. De 
svarte pilene viser strømningsretningen. Utsnittet viser hvordan regnvann infiltrerer svakhets-
sonene på land (rødt rektangel) og strømmer ut i fjorden, dette skyldes tettingen med 
injeksjonen langs kanten av deponiet. 

 
 
I Figur 30 vises overflatefluksen (utlekkingen) av sporstoff til resipienten (fjorden) og 
bergoverflaten for forskjellige år etter avslutning. Den grå overflaten er topp-tettingen. 
De varme (røde) områdene på bergoverflaten viser utlekking (fra deponi) til overflaten 
samtidig som svakhetssonene har en innadrettet vannstrømning, se Figur 29. 
 
 

 
Figur 30. Lekkasjefluks (mol/m2/s) av forurensning til resipient (fjorden) og bergoverflaten. Grå 
overflate er topp-tettingen. De tynne "tubene" er lekkasjefluksen i forkastningene. 

8 år 100 år 

500 år 1000 år 
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Dersom vi integrerer overflatefluksen på utlekkingen får vi total utlekkingsfluks fra 
deponiene, Figur 31 viser overflatefluksen (utlekkingen) av sporstoffet til resipienten 
(fjorden) og fjord og bergoverflaten over tid. 
 
 

 
Figur 31. Utlekkingsfluks av sporstoff fra deponi (kmol/år) til resipient (fjorden, venstre) og fjord 
og land (høyre). 

 
 
Ved å vekte lekkasjeratene i Figur 31 med startkonsentrasjonene i Tabell 9 så kan 
lekkasjeraten for hvert enkelt grunnstoff beregnes, dette er vist i Figur 32. 
 
 

 
Figur 32. Utlekkingsfluks av grunnstoffer i Tabell 9 fra deponi (g/år) til fjorden. 
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Tabell 10. Resultat av utlekkingssimuleringen (retensjon i grunnen er ikke hensyntatt, 𝐾𝐾𝑑𝑑 = 0). 

Parameter 

Totalt lagret i 
deponiene 
 (NGI, 2021) 

Totalt utlekket (etter 
1000 år) 

Maksimal 
utlekkingsrate 
(etter 1000 år) 

Utlekket 
andel 

kg kg g/år % 
As (arsen) 4 244 037 10.5 12.1 0.00025 
Cd (Kadmium) 1 339 252 16 18.4 0.0012 
Cr (Krom) 7 299 677 13.7 15.8 0.00019 
Cu (Kobber) 31 226 861 29.6 34.2 0.000095 
Hg (Kvikksølv) 54 861 0.0205 0.0236 0.000037 
Mo (Molybden) 286 121 2960 3420 1.0 
Ni (Nikkel) 1 694 430 13.7 15.8 0.00081 
Pb (Bly) 30 757 536 20.5 23.6 0.000067 
Sb (Antimon) 11 759 939 137 158 0.0012 
Se (Selen) 121 354 59.3 68.3 0.049 
Zn (Sink) 160 425 274 173 200 0.00011 

 
 

 Effekt av tykkelse på dreneringslag 
Mellom deponiet for farlig avfall under kote 0 og ikke-reaktivt farlig avfall over kote 0 
er det et dreneringslag. I den utførte modellen er det benyttet at dette laget har en tykkelse 
på 1 m med grus/pukk med relativt høy vannledningsevne på 10-4 m/s. Her er det gjort 
en studie over tre tykkelser (0.25 m, 0.5 m og 1 m) på dette laget for å vurdere hvor 
sensitiv dreneringsevnen er med hensyn til tykkelsen. Resultatet viser at for 0.25 m tykt 
dreneringslag så dreneres ca. 4.2 m3/time og ca. 0.60 m3/time lekker til fjorden, mens 
for 1 m tykt dreneringslag så dreneres ca. 5.1 m3/time og ca. 0.48 m3/time lekker til 
fjorden. Det er altså ca. 20 % forskjell i drenering/lekkasje ved å benytte 0.25 m tykt 
dreneringslag i forhold til 1 m tykt dreneringslag. I denne sammenhengen har denne 
forskjellen liten betydning. 
 

 Effekt av klimaendringer 
Klimaendringer medfører i grove trekk mer nedbør (her to ganger så mye som normalen) 
og havnivåstigning (her på inntil 2 m). 
 
Tabell 11 viser resultatene fra simulering av dobbelt så mye gjennomsnittsnedbør. 
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Tabell 11. Resultat av varierende nedbørsmengde på grunn av klimaforandringer. Normal 
nedbørsmengde er 1100 mm/år. 

Nedbørsmengde, 
i forhold til 
normalen 

Netto 
infiltrasjon 

land1) 

Utstrømning til 
fjord2) Drenert3) 

- m3/h m3/h m3/h 
1 5.7 0.43 5.3 
2 9.6 0.60 9.0 

1) Infiltrasjon gjennom topp-tettingen og inn i deponi. 
2) Grunnvann som lekker til fjorden gjennom berg og svakhetssoner. 
3) Vann som går til drenering midt på Langøya. 
 
 
Resultatene av modellene for fremtidsscenarioer med mer nedbør viser at det er en liten 
økning av strømning gjennom dreneringslaget. En dobling i nedbør medfører en 
tilnærmet dobling i drenering. 
 
Modellen som beskriver høyere havnivå simulerer at havnivået øker opptil 2 meter mens 
utbredelsen av øya er konstant. Modelleringen viser at med samme nedbørsmengde vil 
en økning i havnivå endre lite på dreneringen (vanntransport gjennom dreneringslaget) 
og netto infiltrasjon på land (regnvann som infiltrerer deponi over kote 0). Dersom 
havnivået stiger, vil høyden på Langøya synke relativt til havnivået. Endring i havnivå 
vil derfor føre til en lavere hydraulisk gradient, og dermed lavere gjennomstrømning og 
en nedgang i eventuell utlekking av forurensning. 
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 Oppsummering 

I Sydbruddet på Langøya lagres farlig avfall opp til kote 0, deretter legges det et 
dreneringslag før deponiet toppes med stabilt og ikke-reaktivt farlig avfall. Når 
deponeringen avsluttes skal topografien tilbakeføres til opprinnelig tilstand og de 
deponerte massene vil dekkes med 0.6 m tettingslag med lav vannledningsevne (maksi-
mum 10-9 m/s) og et topptettingslag med relativt god vannledningsevne. Det tette laget 
skal sikre minst mulig infiltrasjon ned i deponert avfall, samtidig som det øverste laget 
skal gi vekstmedium til vegetasjon. Dette vil sikre at Langøya vil fremstå tilnærmet lik 
naturtilstanden før bergverk- og deponivirksomhet. 
 
Undergrunnen i området består av middels oppsprukket berg som skjæres av flere store 
svakhetssoner som strekker seg stort sett NNØ-SSV. Basert på utpumping fra dag-
bruddet er de hydrauliske egenskapene til bergmassen og svakhetssonene og mektig-
heten til svakhetssonene estimert til å være 0.5⋅10-9 m/s, 0.5⋅10-6 m/s og 5 m, respektivt. 
Denne modellen er antatt å utgjøre et konservativt (overdrevet) lekkasje-scenario fordi 
den ikke har tatt høyde for eventuell adsorpsjon, utfelling eller utarming av miljøgifter 
fra det deponerte materialet - prosesser som alle vil medvirke til å forsinke og begrense 
utlekkingen. 
 
Ved åpent dagbrudd vil det være en negativ hydraulisk gradient mellom fjorden og 
innsiden av deponiet og det lekker vann inn fra fjorden. Ved endt deponi og toppdekking 
vil lav grunnvannstand gi en negativ hydraulisk gradient fra deponiet og ut i fjorden. 
Dette gir en liten vanntransport fra deponiet og ut i fjorden, i første rekke gjennom 
sprekkene. Simuleringene viser generelt veldig lave strømningsrater i grunnvannet, se 
f.eks. de lave ratene i bergmassen i Figur 26 (Darcy-fluks <10-10 m/s, eller effektiv 
grunnvannshastighet på <2⋅10-8 m/s). Dreneringslaget er effektivt og det er store 
kontraster i grunnvannsstrømningen i stabilt ikke-reaktivt farlig avfall over kote 0 og 
farlig avfall under kote 0. Simuleringene viser også at grunnvanntransporten er sterkt 
påvirket av svakhetssonene (som har 1000 ganger høyere vannledningsevne enn 
omliggende bergmasse) og holder forurensningstransporten nære overflaten slik at den 
største utlekkingen foregår på bergoverflaten mellom deponi og fjorden. 
 
Da det ikke tas hensyn til utarming vil utlekkingen gradvis øke til den når tilnærmet 
stasjonær (konstant) tilstand med konstant utlekkingsrate (se Figur 31 og Figur 32). Den 
største økningen i utlekkingsraten skjer de første 100 årene, deretter flater den ut, men 
selv etter 1000 år er ikke stasjonær tilstand nådd. Maksimal utlekkingsrate (etter 1000 
år, uten at adsorpsjon er hensyntatt) og totalt utlekkede mengder (uten evt. utarming av 
deponiet) er oppsummert i Tabell 10, simuleringene viser at det er veldig små mengder 
som lekker ut av deponiet. 
 
I virkeligheten vil utlekkingsraten nå et maksimumsnivå for så å avta mot null. Når dette 
inntreffer avhenger av hvor mye forurensningsstoff som finnes totalt i de deponerte 
massene og hvor rask grunnvannstrømningen er (hvor fort det lekker ut). Det er ikke 
gjort noen estimater på dette i dette notatet. 
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etablering av deponi for stabilt, 
ikke-reaktivt avfall over kote 0 
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Bakgrunn 
NOAH AS vurderer alternativer for lagring av stabilt ikke‐reaktivt avfall over kote 0 i Sydbruddet 
på Langøya. Anledningen er en søknad til Miljødirektoratet om endringer i gjeldende 
utslippstillatelse. Per nå har NOAH tillatelse til å lagre ordinært avfall (gipsslurry) over kote 0, 
mens miljørisikovurderingen skal vurdere konsekvenser ved lagring av stabilt, ikke reaktivt avfall 
(filterkaker) i dette volumet. NOAH har engasjert NGI til å utarbeide en miljørisikovurdering av en 
slik deponering av masser. Utlekkingstester indikerer at krav som stilles i avfallsforskriften (kap. 9, 
avsnitt 2.3) blir møtt unntatt for klorid, der overskridelse av gjeldende utlekkingskriterier må 
påregnes. NGI og NOAH har engasjert NIVA for å gi en vurdering av miljøeffekter av det aktuelle 
utslipp av klorid til sjø.  
 

Utslipp av av kloridsalter fra deponiet 
NOAH har laget en modell for massetransport av vann og salt inn og ut av deponi på Langøya 
(notat av Morten B. Jensen). Estimert massetransport er basert på en ristetest der utlekkingen av 
klorid var 25 000 mg/kg tørrstoff (TS). Beregningene indikerer at oppløst masse (gram) av klorid i 
utslippsvannet vil være om lag dobbelt så høy som i sjøvann (salinitet 35 ppt) (Tabell 1). Andre 
ristetester har vist at utlekking av klorid også kan være høyere enn 25 000 mg/kg TS. NGI oppgir 
utlekking av 56 770 mg klorid/kg TS for filterkake i ristetester (L/S 10), noe som var tilnærmet lik 
utlekking fra gipsslurry (som er det nåværende avfallsproduktet på Langøya). Utlekkingstester på 
avfallet indikerer et «worst‐case‐scenario». Dette er fordi det vil være mer kontakt mellom avfall 
og vann enn det som vil være tilfelle i en endelig deponiløsning. NOAH tar jevnlige prøver av 
utslippsvann fra renseanlegget. De siste 5 årene har kloridkonsentrasjonen vært 47 055 +/‐ 12 458 
mg/l (n=45), noe som er nær konsentrasjonen som er oppgitt i Tabell 1. Vi forventer ikke at 
utlekkingen av klorid vil øke vesentlig framover.  
 
Ifølge NOAHs saltbalanse (Tabell 1) vil ionesammensetningen til utslippsvannet være forskjellig fra 
sjøvann; ved en salinitet på 70 ppt har utslippsvannet ca. 20 ganger så høye konsentrasjoner av 
kalsium og kalium som sjøvann, mens natriumkonsentrasjonen forventes å være tilnærmet den 
samme. Utslippsvannet vil også inneholde sulfat og magnesium, men mengdene er ikke beregnet. 
Forholdet mellom summen av de oppgitte molare ionekonsentrasjonene i utslippsvann og sjøvann 
er ca. 1,87. Forholdet mellom osmolariteten til utslippsvannet og sjøvann (35 ppt) vil være noe 
lavere enn denne verdien, hovedsakelig fordi de toverdige ionene utgjør en større andel av 
ionene i utslippsvannet enn i sjøvann (>18 % versus 8 prosent)1. Summa summarum antar vi at 
forskjellen i osmolaritet på utslippsvannet og sjøvann tilsvarer omtrent det kloridkonsentrasjonen 
indikerer, dvs. en dobling i forhold til sjøvann. 
 
 
   

 
1 Osmolariteten bestemmes av konsentrasjonen av oppløst stoff. Under ideelle forhold gir en bestemt 
stoffmengde (mol) natriumklorid og kalsiumklorid hhv. to og tre ganger så mange ioner når saltene løses i 
vann. I praksis vil imidlertid konsentrasjonen (og dermed osmolariteten) i løsning bli lavere fordi ionene 
danner ionepar og komplekser. Tendensen til å gjøre det øker med høyere ionekonsentrasjon og er høyere 
for toverdige ioner som kalsium enn for ettverdige ioner som natrium.  
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Tabell 1. Fluks, ionekonsentrasjon og osmolalitet estimert med NOAHs saltbalansemodell (Morten B. Jensen, NOAH) for 
utslippsvannet (saltholdig lake). Til sammenligning er konsentrasjoner i sjøvann (35 ppt) vist til høyre. 

 Utslippsvann Sjøvann 

 Fluks  Konsentrasjon  Konsentrasjon 

 tonn/år  g/kg  mekv/kg  mol/kg  g/kg  mekv/kg  mol/kg 

Saltholdig lake  774289   
Klorid  32103  41 1170 1170 19 547  547

Kalsium  6604  8,5 426 213 0,4 20  10

Natrium  8438  11  474  474  11  470  470 

Kalium  7338  9,5  242  242  0,4  10  10 

Magnesium  ‐  ‐  ‐  ‐  1,3  106  53 

Sulfat  ‐  ‐ ‐ ‐ 2,7 56  28

Totalt  54483  70 2099  35   1118 

Kationer    1142  606 

Anioner    1170 604 

Balanse %    ‐2 0 

 
En liten del av sigevannet vil i anleggsfasen(oppfyllingsfasen) kunne nå sjøen via svakhetssoner i 
bergmassen omkring deponiet. Det meste av sigevannet fra deponiet vil imidlertid bli ledet til 
renseanlegget på Langøya. Renseprosessen som foregår der, består av tilsetning av sulfidbasert 
kompleksdanner for utfelling av metaller. Utfelte partikler sedimenteres i etterfølgende 
sedimentasjonsbasseng og vannet filtreres i sandfilter. Trinn tre i renseprosessen består av et 
filter med aktivt kull for fjerning av organiske miljøgifter. Renseanlegget har også et trinn for 
bariumfelling. Vannrensekapasiteten ligger på inntil 800 000 m3/år. Gjeldende rensetrinn vil ikke 
kunne fjerne klorid i nevneverdig grad.  
 
Fra renseanlegget ledes vannet ut i et dykket rør som munner ut på 38 meters dyp vest for øya 
(Figur 1). På dette dypet kan vi forvente at saliniteten til sjøvannet er i underkant av 35 ppt. 
Staalstrøm m. fl. (2008) foretok hydrografiske målinger og tilsatte et sporstoff (fluorescein) for å 
studere hvordan utslippsvannet ble blandet med vannmassene vinteren 2008. De fant at 
størstedelen av utslippet spredte seg nordvestover langs øya og ble innlagret på 32‐40 meters dyp 
(Figur 2). Noe spredte seg også sørøstover og ble innlagret på grunnere vann (32‐35 meter). Den 
laveste målte fortynningen var 1:25. Det primære influensområdet var begrenset til vestsiden av 
Langøya. Mengden utslippsvann den gangen ble oppgitt til 28 l/s, som er marginalt høyere enn 
estimatet på 23 l/s fra NOAHs saltbalansemodell. Tettheten til utslippsvannet under forsøket i 
2008 var trolig nær den til sjøvannet det ble sluppet ut i. Sjøvannet på 38 meters dyp hadde en 
salinitet på 32‐34 ppt og en temperatur på ca. 8 °C (Staalstrøm m. fl., 2008), mens målingene av 
klorid i utslippsvannet på den tiden var ca. 16‐18 g/l ifølge NOAH.  
 
En dobling av saliniteten til utslippsvannet vil gi vannet betydelig høyere tetthet enn sjøvann, selv 
på sommeren. Ved salinitet på hhv. 35 og 70 ppt har vannet tetthete på hhv. ca. 1,025 og 1,052 
g/cm3 ved 20 °C. Utslippet vil derfor i større grad enn i 2008 fordele seg langs bunnen, som en 
«elv» med tungt vann. Staalstrøm m. fl. (2008) vurderte strømforholdene i området rundt 
utslippet i forsøksperioden og oppgav typisk middels strømstyrke på 2‐4 cm/s, som er relativt lavt. 
Det lå en virvel mellom Langøya og Mulodden som førte vann inn mot utslippet (Ibid.). Et relativt 
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grovt dybdekart tyder på at bunnen skråner både vest, nord og sør for utslippspunktet slik at det 
tunge vannet ikke vil bli «fanget» i større fordypninger. Vi anser det derfor som lite trolig at 
utslipp av ca. 23 l/s vil kunne gi en stor ansamling av salt vann med liten utveksling med øvrige 
vannmasser. Det vil imidlertid kunne skje i mindre skala hvis det er fordypninger nær utslippet. I 
slike mindre «gryter» vil det i så fall kunne bli anoksiske forhold. Vi konkluderer med at eventuelle 
biologiske effekter av salt i utslippsvannet vil være begrenset til bunnen nær utslippspunktet. 
 
 

 
Figur 1. Dybdekart for farvannet rundt Langøya. Utslippsrøret er markert med rød pil. Den røde linjen fra L22‐L‐35 
indikerer det vertikale snittet vist i Figur 2. Svarte prikker og røde kryss indikerer målepunkter fra undersøkelsen i 2008. 
Fra Staalstrøm m.fl. (2008). 
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Figur 2. Konsentrasjon av sporstoffet fluorescein registrert for et vertikalt snitt (se Figur 1) under et forsøk den 19. 
februar 2008. Snittet var basert på dybdeprofiler på en rett linje fra sørøst (L22) til nordvest (L35) som gikk tilnærmet 
paralellt med vestsiden av øya. Intensiteten til rødfargen indikerer konsentrasjonen (mg/l) til sporstoffet som hadde en 
konsentrasjon på 27 mg/l før innblanding. Det vil si at skalaen dekke en fortynning av utslippet fra ca 1:100 til uendelig. 
Profilen L4 lå nærmest enden på røret på 38 meters dyp. Grønne, blå og svarte linjer indikerer økende tetthet av 
målinger. Fra Staalstrøm m. fl. (2008). 

Om bunnforhold og livet på bunnen langs vestsiden av Langøya. 
 
I oktober 2014 ble det gjennomført videoregistrering av bunnvegetasjon/bunnforhold på 
vestsiden av Langøya med nedsenkbart undervannskamera (Gitmark m. fl., 2015). Det ble filmet i 
linjer (transekter) fra strandkanten (0 m) og ned til rundt 50 meters dyp på 4 stasjoner (se 
transekt 1‐4 i Figur 3). 
 
Videoregistreringene viste at bunnforholdene på vestsiden av Langøya var dominert av 
sandbunn/bløtbunn og nedslammet fjellbunn i den grunne delen av sjøsonen. Sedimentering 
hemmer vekst av fastsittende dyr og alger på fjell. Med unntak av spredte observasjoner var 
dekningsgraden av fastsittende organismer lav. De vanligste organismene som ble observert på 
fjellbunn var tarmsjøpung (Ciona intestinalis), påfuglmark (Sabella pavonina), dødmannshånd 
(Alcyonium digitatum) og korallnellik (Protanthea simplex).  
 
På sand‐ og mudderbunn var det lite synlig liv, men enkelte sjøfjær (Pennatula phosphorea), 
hanefot (Kophobelemnon stelliferum) og piperensere (cf Funiculina quadrangularis) ble observert. 
I mudder‐ og sandbunn kan det leve nedgravde organismer som ikke lar seg observere på 
overflaten. Pustehull fra gravende organismer ble observert i transektene, som indikerer et 
tilstedeværende, levende artssamfunn i bunnsedimentene. 
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Figur 3. Transekter hvor det i 2014 ble gjort videoregistrering av bunnvegetasjonen/bunnforhold rundt Langøya med 
nedsenkbart undervannskamera. Fra Gitmark m. fl (2015). 

 
Bløtbunnsfauna ble prøvetatt og analysert fra ett prøvepunkt på vestsiden av Langøya i 
forbindelse med samme undersøkelse. Tettheten av organismer i bunnsedimentene ble anslått til 
3 283 individer/m2. Det ble funnet 79 arter totalt, hvor flerbørstemark utgjorde den mest tallrike 
artsgruppen. Faunatilstanden på stasjonen ble klassifisert ut fra indekser etter vannforskriftens 
system (med tilstandsklasser fra «svært god» til «svært dårlig» tilstand, se Veileder 02:2018). 
Faunatilstanden på stasjonen ble vurdert som «god» i 2014. 
 
Utbredelse av ålegress (Zostera marina) ved Langøya ble kartlagt årlig av NIVA i perioden 2013‐
2015, og arten forekommer på grunt vann langs store deler av den grunne, sublittorale sonen på 
vestsiden av øya (Gitmark m. fl., 2016). Den dypeste forekomsten av arten ble registrert på 4,3 m 
dyp. Kvaliteten til de registrerte ålegrasengene har generelt vært god, vurdert ut fra mengde 
påvekstalger og grad av sedimentering på bladene. De fleste plantene ble anslått til å være høye 
(høyere enn 60 cm).  
 

Om direkte effekter av kloridutslipp til sjø på organismer 

(«saltsjokk») 
  
Ufortynnet sjøvann inneholder i underkant av 20 g klorid per liter (Tabell 1). Klorid er det stoffet 
som det er mest av i livsmiljøet til marine organismer, dersom vi ser bort fra vann (H2O). Marine 
organismer er med andre ord tilpasset høye konsentrasjoner av stoffet. Organismer som lever på 
grunt vann i ferskvannspåvirkede områder, må dessuten tåle store variasjoner i salinitet (og 
dermed kloridkonsentrasjon) over tid, fordi ferskvann er lettere og legger seg øverst. Akvatiske 
organismer er tilpasset salinitet (klorid) og osmotisk stress på lignende vis som organismer er 
tilpasset bredere eller smalere spenn i temperatur. Akkurat som det finnes vekselvarme 
organismer, finnes organismer som ikke kan regulere osmose. Det osmotiske trykket i cellene til 
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slike organismer må tilsvare det osmotiske trykket i vannet. Blir vannet for salt vil cellene kunne 
dehydrere og dø. Organismer som bare tåler liten variasjon i salinitet kalles «stenohaline», mens 
«euryhaline» arter tåler stor variasjon. Osmoregulerende organismer har mekanismer for å 
regulere det osmotiske potensialet i cellene slik at de kan tåle større variasjoner i vannets 
salinitet. Det gjelder de fleste marine fiskearter, men vi finner det også blant arter av enklere 
organismer som mikroalger (Shetty m. fl., 2019).  
 
Det kan virke paradoksalt at utslipp av sjøsalter til sjø kan utgjøre en miljørisiko, men 
problemstillingen er i høy grad aktuell i områder hvor man har anlegg som produserer ferskvann 
fra saltvann. Slike desalineringsanlegg produserer en lake som har opptil 10 ganger høyere 
salinitet enn sjøvann, selv om en faktor 1,6‐2,1 er mer vanlig (Elsaid m. fl., 2020; Panagopoulos & 
Haralambous, 2020). Det største anlegget som desalinerer sjøvann heter Jebel Ali og produserer 
300 milllioner m3 ferskvann per år (Kress & Galil, 2016). Det betyr at anlegget produserer ca. 
10 000 liter per sekund av en lake som har omtrent samme salinitet (og kloridkonsentrasjon) som 
utslippsvannet fra Langøya, dersom vi antar at det trengs to liter sjøvann for å produsere én liter 
ferskvann. De fleste slike anlegg slipper ut mer enn 300 l/ s, dvs. over 10 ganger mer enn utslippet 
fra Langøya. Desalinering i denne skalaen har en rekke miljøaspekter og ett av dem er 
konsekvenser av utslipp av saltlake. Disse kan igjen deles inn i effekter som skyldes økt 
sjikting/redusert vertikal vannutveksling og direkte effekter av høy salinitet på organismene 
(saltsjokk). Førstnevnte effekt er vurdert i et tidligere kapittel. I det følgende vil vi beskrive funn 
som er gjort i forskning på effekter av utslipp av saltlake fra marine desalineringsanlegg, riktignok i 
andre farvann enn Oslofjorden. Vi har ikke data på salttoleransen til artene som ble listet i forrige 
kapittel. Vi anser likevel resultatene som relevante fordi de gir en indikasjon på hvilke 
salinitetsøkninger som ulike grupper av saltvannsorganismer kan forventes å tåle. 
 
Den stenohaline sjøgressarten Posidonia oceanica, som fyller en viktig økologisk funksjon i 
Middelhavet, er svært følsom for økt salinitet. Gressarten viste redusert bladvekst, økt dødelighet  
og nekrose ved en økning i salinitet på 1 ppt i forhold til naturlig, og 100 % dødelighet ved salinitet 
50 ppt i mesokosmoseksperimenter over 15 dager (Fernández‐Torquemada & Sánchez‐Lizaso, 
2005). Dødelighet ble funnet å øke i mysisarten Leptomysis posidoniae og kråkebollearten 
Paracentrotus lividus ved salinitet over 40,5 ppt (Sánchez‐Lizaso et al., 2008). Disse artene finnes 
ofte i områder med P. oceanica. To andre sjøgressarter fra Middelhavet (Cymodocea nodosa og 
Zostera noltii) var også sensitive for økt salinitet og viste redusert knoppvekst ved salinitet høyere 
enn 41 ppt og 100 % dødelighet ved salinitet 56 ppt over 10 dager (Fernández‐Torquemada & 
Sánchez‐Lizaso, 2011).  
 
Salinitetstoleranse til kråkebolle (Stronglyocentroutus purpuratus), sanddollar (Dendraster 
excentricus) og sjøsnegle (Haliotis rufescens) ble undersøkt i forbindelse med 
konsekvensutredning av et desalineringsanlegg i Carlsbad, California. Organismene ble eksponert i 
19 dager for saliniteter på 37‐40 ppt (mot 33,5 ppt naturlig i vannet) som var forventet i 
ytterkanten av sonen for initiell fortynning av utslippet av saltlake. Overlevelsen var 100 % i alle 
tre arter, og individene bevegde seg og spiste som vanlig. Under langtidseksponering (5,5 
måneder, 36 ppt) av 18 arter ble det ikke registert negative effekter (Le Page, 2005).  
 
Egg fra den australske fiskearten Sepia apama ble eksponert for saliniteter på 40‐55 ppt (39 
naturlig i vannet) i tre måneder. Klekkesuksessen var 95 % i kontroll og ved 40 ppt, men minket til 
70 % ved 45 ppt. Ved salinitet over 50 ppt døde alle eggene. Individer klekket ved salinitet 45 ppt 
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og over var mindre enn kontrollgruppen og individer hentet fra sjøen (Dupavillon & Gillanders, 
2009). 
 
En studie av embryoutviklingen til den euryhaline fiskearten medaka (Oryzias latipes) eksponert 
for kunstig sjøvann med salinitet 17‐70 ppt viste at klekkesuksessen ble redusert til 22 % og at alle 
embryo døde raskt etter klekking ved 70 ppt. Forekomst av deformiteter økte til 50 % ved 56 ppt 
og økt forekomst av mangelfull svømmeblærefunksjon ble observert ved 46 ppt (Kupsco m. fl., 
2017).  
 
To kiselalgearter (Thalassiosira pseudonana og Chaetoceros muelleri) dyrket i normal (36 ppt) og 
høy (46 ppt) salinitet i 28 dager i laboratoriet viste tettere, mer hydrofob og rigid slikatstruktur 
ved høy salinitet (La Vars et al., 2013). 
 
Dinoflagellatarten (Symbiodinium microadriaticum) som lever i symbiose med en korallart (Fungia 
granulosa) ble dyrket ved saliniteter som spente fra 25 – 55 ppt. Tellinger og klorofyllmålinger 
viste raskest vekst ved 35 ppt og at vekstratene ble hemmet ved saliniteter på 25 og 55 ppt ved 
eksponering i 7 dager (van der Merwe m. fl., 2014). 
 
En serie mesokosmoseksperimenter ble gjennomført med naturlige ansamlinger av 
mikrobiologiske planktonpopulasjoner fra Middelhavet. Populasjonene ble eksponert for 
saliniteter på 40,9 og 45,3 (naturlig 39). Kortvarig eksponering (2 timer) for salinitet på 45,3 ppt 
reduserte primærproduktivitet og algebiomasse, mens produktiviteten til heterotrofe bakterier 
økte. Lengre eksponering (10‐12 døgn) gav endret sammensetning og struktur i bakteriesamfunn 
kombinert med funksjonelle endringer i form av økt primær og heterotrof bakteriell produksjon. 
Naturlige bentiske heterotrofe bakterier tilknyttet marine sedimenter i Middelhavet ble eksponert 
i 48 timer for salinitet på 39 (naturlig) til 46,8 ppt. Bakteriell abundans var redusert med 60 % ved 
den høyeste saliniteten om sommeren, men ikke om vinteren. Det ble ikke funnet effekter på 
samfunnsstruktur eller respirasjon (Belkin m. fl., 2015). 
 
En innføring  og oppsummering av kunnskap om effekter av saltlakeutslipp er gitt av Kress (2019). 
Studiene viser at det er betydelig variasjon i salinitetstoleransen til marine arter. Det kan se ut til 
at sjøgressarter er av de mest sensitive og kan bli påvirket av relativ økning i salinitet ned mot 2 %. 
Mange arter ser ut til å tåle 10 % økning i forhold til naturlig salinitet, mens enkelte fiske‐ og 
algearter tåler svært høy salinitet.  
 

Konklusjon/oppsummering 
Utslippsvannet har en salinitet og en osmolaritet som er ca. dobbelt så høy som i omgivelsene på 
38 meters dyp. Det forventes ikke at dette vil endre seg vesentlig framover. Eventuelle effekter av 
salt utslippsvann vil trolig være forårsaket av osmotisk stress, primært drevet av høy 
kloridkonsentrasjon. En tidligere undersøkelse indikerte en fortynning av utslippet på minimum 
1:25 i nærheten (300 m) av utslippsrøret. Tilsvarende fortynning av et utslipp med salinitet 70 ppt 
gir en salinitetsøkning på 1,4 ppt eller ca. 4 prosent i forhold til naturlig bakgrunn. En slik økning 
har vist seg å kunne påvirke svært sensitive sjøgressarter. Ålegress er registrert i området, men vil 
ikke bli berørt fordi arten kun lever på grunt vann Det kan ikke utelukkes at det finnes arter i 
sedimentene som påvirkes av selv marginale salinitetsøkninger, men eventuelle effekter vil ha 
begrenset utstrekning. 
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