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1 Innledning
1.1

Bakgrunn

Det er planer om utbygging av et 7500 m2 stort område ved Homborsund brygge, Grimstad
kommune, til bolig- og næringsformål (Smeland 2020). På om lag 700 m2 av arealet er det identifisert
sulfidholdig berggrunn som kan representere en forurensningsrisiko ved utsprenging og deponering.
Gilje Byggrådgivning har fått i oppdrag å kartlegge og vurdere arealet med sulfidholdig berggrunn
samt å lage en plan for hvordan utsprengte masser kan deponeres. Ett av alternativene er å
deponere massene i sjø og bruke dette som oppfylling til badeplass og molo. Gilje Byggrådgivning
har tatt kontakt med NIVA med tanke på en vurdering av forurensningsrisiko forbundet en slik
deponering av sulfidholdige steinmasser i sjøen.

1.2

Mål

Målet med dette notatet er, basert på eksisterende kunnskap om deponering av sulfidholdig stein i
sjøvann, foreta en vurdering av forurensningsrisiko forbundet en slik deponering av sulfidholdige
steinmasser i sjø og om det er generelle tiltak som kan gjøres for å redusere denne risikoen.

2 Tiltaksområde og planlagt håndtering av utsprengt
sulfidstein
2.1

Tiltaksområdet og volumer av overskuddsmasse

Det planlagte utbyggingsområdet ligger rett sørvest for Nalsteinveien som fører ned til Homborsund
brygge (Figur 1). Det totale utbyggingsområdet er på 7500 m2, hvorav om lag 700 m2 har en
berggrunn bestående av sulfidholdig gneis som kan representere en forurensningsrisiko ved
utsprenging og deponering. Sprenging på dette arealet vil generere om lag 2000 m3 stein med
varierende sulfidinnhold.

2.2

Planlagt håndtering av utsprengt sulfidstein

Den utsprengte sulfidsteinen (hele eller deler av massevolumet) er planlagt anlagt som en fylling i
sjøen utenfor tiltaksområdet. Fyllingen er tenkt brukt som fundament for molo med tilliggende
badeplass. Sjøbunnen utenfor området skråner forholdsvis jevnt ned mot dybdekote 20, omtrent 50
meter fra land.

2.3

Fjordområdet

Den indre delen av Homborsundfjorden (Figur 1) har et maksimalt dyp på 55 meter og en terskel
mot sørvest med varierende bunnprofil som gjennomgående ligger grunnere enn 20 meter.
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Figur 1. Homborsundfjorden med det planlagte utbyggingsområdet markert med rød stjerne. Terskel
mot sør-vest er markert med prikket linje. Kilde: Norgeskart.no.
Arealet innenfor terskelen er estimert til 0.32 km2 og gjennomsnittsdypet er grovt anslått til 20
meter. Dette gir et volum på 6.4 mill m3.
Fjorden ble sist undersøkt av NIVA i 2015 for å dokumentere eventuelle effekter av utslipp av
avløpsvann fra kommunale renseanlegg (Oug et al 2015). Undersøkelsen omfattet næringssalter og
oksygen i vannmassene, organismesamfunn i strandsonen, dykkertransekt på hardbunn, bløtbunns4

fauna, sedimentprofil-fotografering og miljøgifter i bunnsedimenter. Den var «god tilstand» i forhold
til biologiske kvalitetselementer, men fjorden oppnådde «ikke god» kjemisk tilstand ved at flere
prioriterte PAH-forbindelser overskred grenseverdiene for sedimenter. Det var også dårlige
oksygenforhold i dypområdet i indre basseng.

3 Karakterisering av sulfidholdig stein fra området
Gilje Byggrådgivning har høsten 2020 tatt boreprøver fra 16 ulike punkter i området og sendt dem til
godkjent laboratorium for analyser (Smeland 2020). Resultatene viste at nesten halvparten av
prøvene lå over grenseverdien for ren stein (0,15 % svovel). I alt seks prøver gav utslag på
hydroperoksidtesten med over 0,7oC i temperaturøkning. Totalt viser resultatene at 2 av 16 prøver
hadde medium tilstedeværelse av sulfid, mens 3 av 16 prøver hadde høy tilstedeværelse av sulfid.
Steinmasser som klassifiseres som syredannende må behandles som forurenset grunn og må
deponeres eller lagres innenfor tiltaksområdet på en måte som ikke kan føre til spredning av
forurensning (Pabst mfl. 2015).

4 Eksisterende kunnskap om deponering av
sulfidholdig stein i sjøvann
Det er etter hvert samlet en god del kunnskap om effekter av eksponert sulfidberggrunn på
vannkvalitet (Kaste mfl. 1995, Hindar og Lydersen 2002, Hindar og Roseth 2003, Hindar og Iversen
2006, Hindar mfl. 2009, Hindar 2010, Pabst mfl. 2015, Teien mfl. 2017). De fleste av arbeidene er
knyttet til avrenning fra sprengt sulfidstein som er deponert på land.
I forbindelse med byggingen av ny E18 mellom Kristiansand og Grimstad ble det imidlertid også
foretatt en utredning av sjødeponi i Kaldvellfjorden som et alternativ til å samle sulfidholdig stein i
deponier på land (Hindar mfl. 2009). En oppsummering av de viktigste resultatene fra prosjektet er
gjengitt nedenfor:
•

To prosjekter ble satt i gang i 2007, ett for å undersøke metallutlekking fra sulfidholdig
sprengstein i sjøvann og ett for å karakterisere sedimentet under det planlagte sjødeponiet.
Utlekkingsforsøket var todelt. En del ble gjennomført i selve fjorden ved at det ble lagt ut et
minideponi av 34 m3 sulfidholdig stein i vannkanten. Den andre delen ble gjennomført i et
laboratorium ved at nedknust masse ble nedsenket i vann med ulik saltholdighet.
Metallutlekkingen ble deretter målt over tid i begge forsøkene.

•

Forsøkene med minideponi viste at det foregår kjemiske reaksjoner i sulfidholdige
sprengsteinmasser i sjøvann. Det ble løst ut jern, mangan, aluminium og diverse
tungmetaller fra sulfidsteinen til det omkringliggende vannet, men en del ble også felt ut og
samlet seg som slam inne i deponiet. Det ble antatt at jernutfellingen var langt mer
omfattende enn utfellingen av andre metaller og at jern derfor utgjorde hoveddelen av
slammet. Forsøket pågikk i 160 dager.

•

Resultatene fra laboratorieforsøket viste ingen forsuring i form av redusert pH.
Konduktiviteten økte i alle prøvene, i likhet med konsentrasjonene av kalsium, magnesium
og sulfat, og situasjonen syntes ikke å ha stabilisert seg da forsøket ble avsluttet etter 144
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døgn. Utlekkingen av noen av metallene syntes å øke med økende salinitet. Dette gjaldt
spesielt kobber, nikkel, sink og kadmium.
Hindar mfl. (2009) gjorde også noen teoretiske beregninger av metallutlekking basert på
laboratorieforsøkene med sulfidstein eksponert for 100% sjøvann i 144 døgn:
•

Utlekkingen av kobber, nikkel, sink og kadmium ble beregnet til hhv. 0.1, 1.9, 1.9 og 0.035
mg per m2 (steinoverflate) per døgn.

•

For å få et grovt estimat av utlekkingshastighetens betydning for miljøeffektene av et større
deponi i Kaldvellfjorden ble det gjort et forsøk på å estimere total overflate av steinmassen i
hele deponiet. Det ble antatt at hver m3 i deponiet bestod av 8 kubiske blokkstein med sider
på 50 cm, et volum på 0,125 m3 og en overflate på 1.5 m2. Den totale overflaten for hver m3
stein ble dermed estimert til 12 m2. I praksis vil deponiet også bestå av mindre stein samt
finmateriale som bidrar betydelig til å øke den totale overflaten per m3 stein. Det arealet
som er brukt i eksempelet er derfor et minimumsestimat.

•

Den totale stein-overflaten i deponiet ble deretter multiplisert med utlekkingshastigheten
for hvert metall og dividert med det totale vannvolumet i fjorden. I eksempelet som er brukt
for Kaldvellfjorden ble det tatt utgangspunkt i en fylling med en samlet overflate av
eksponert stein på 1,5 mill m2.

•

Derom en bruker kobber som eksempel, viste utlekkingsforsøkene at det løses ut 0,1 mg
kobber per kvadratmeter steinoverflate per døgn. I ett år løses det derfor ut 50 millioner mg,
dvs. 50 kg, hvis utlekkingshastigheten er jevnet over tid. I Kaldvellfjorden som har et
estimert volum på 20 millioner m3. Hvis vi fordeler den årlige utlekkingen av kobber på dette
volumet, blir konsentrasjonen i vannet 2,5 mg/m3 eller 2,5 μg/l. Vannutskifting vil føre en
andel av den utløste mengden ut av fjorden, slik metallkonsentrasjonen over tid vil være
bestemt av vannutskiftingshastigheten (oppholdstiden for vannet) i fjorden.

•

For kadmium er utlekkingen fra forsøksdeponiet en tredel sammenliknet med kobber, men
når midlere bakgrunns-konsentrasjon i fjorden er under en tidel av kobberkonsentrasjonen,
vil tilførselen av kadmium derfor gi en betydelig økning i forhold til bakgrunnsnivået. For
nikkel og sink er utlekkingen fra sulfidstein beregnet til å være 20 ganger større enn for
kobber. Den beregnede konsentrasjons-økningen kan da være 50 μg/l, noe som for nikkel
utgjør en betydelig økning i forhold til bakgrunns-konsentrasjonen på om lag 1 μg/l. For sink
manglet det bakgrunnsdata for fjorden.

Basert på resultatene gir Hindar mfl. (2009) følgende anbefalinger mht. sjødeponi:
•

Riktig plassering og oppbygging av sjødeponier kan redusere omfanget av de kjemiske
reaksjonene og de problemene det kan medføre. Jo mindre tilgang på oksygen det er i det
området deponiet legges, jo saktere vil de kjemiske prosessene gå. Det er derfor bedre å
legge et deponi i oksygenfattige vannmasser enn i strandkanten. Det ble derfor anbefalt at
hoveddelen av et eventuelt deponi av sulfidstein burde legges dypest mulig i Kaldvellfjorden,
der oksygentilgangen er langt dårligere enn i overflaten og der innlagring av lekkasjevann fra
deponiet gir mindre påvirkning av de øvre vannlag.

•

Hvis deponiet skal anlegges i overflaten og være fundament for båthavn eller annet, er det
viktig å hindre vannbevegelser som kan transportere vann/oksygen inn i deponiet og slam
fra deponiet og ut i fjorden. Påvirkning av bølgeslagsbevegelser og vannbevegelser som
skyldes strømning forårsaket av tidevannsvariasjonen bør unngås. Deponioverflaten bør
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utformes slik at det seinere kan tildekkes med duk, og deretter dekkes av et 2-3 meters
topplag med rene masser.
•

Før en kan starte med utlegging/deponering må sjøsedimentet karakteriseres med hensyn
på miljøgifter. Tungmetaller og organiske mikroforurensninger knyttet til partikler kan virvles
opp og spres i sjøen ved deponering. I verste fall kan bunnarealet være så forurenset at det
ikke kan gis tillatelse til utlegging og deponering.

•

Før eventuell utlegging av sulfidstein bør det etableres et siltskjørt rundt anleggsområdet for
å hindre partikkelspredning fra steinmassene og fra sedimentet i fjorden.

5 Vurdering av forurensningsrisiko ved deponering
av sulfidholdig stein i sjø ved Homborsund
5.1

Potensiell utlekking ved deponering i sjø

Det er anslått at sprenging på dette arealet med sulfidholdig berggrunn vil generere om lag 2000 m3
stein med varierende sulfidinnhold. Med samme omregningsfaktor som brukt av Hindar mfl. (2009)
gir dette en samlet overflate av eksponert stein på 24000 m2.
Sjøvann har stor evne til å nøytralisere sure forbindelser, og utlekkingen av sulfat og hydrogen-ioner
(svovelsyre) fra steinmassene forventes derfor ikke å påvirke surheten i vannet. Heller ikke utlekking
av ioner som kalsium, magnesium, natrium og kalium vil ha noen betydning for vannkvaliteten. De
største potensielle negative effektene er derfor knyttet til utlekking av metaller.
Dersom en tar utgangspunkt i at fyllingen anlegges i sjø med tilgang til oksygenrikt vann og bruker
utlekkingshastighetene for metaller som er gitt i kapittel 4, kan dette gi en årlig utlekking av ca. 1 kg
kobber, 17 kg nikkel, 17 kg sink og 0.3 kg kadmium. I tillegg forventes det også forholdsvis betydelig
utlekking av jern, som i kontakt med oksygenrikt vann raskt vil felles ut og danne rustrødt slam i og
omkring fyllingen. Også aluminium vil felles raskt ut lokalt rundt fyllingen i møte med oksygenrikt
saltvann og kan potensielt danne et hvitt belegg på steiner og svaberg rundt deponiområdet.
For å beregne utlekkingspotensialet for andre volum av sprengstein, kan tallene over divideres med
2000 og multipliseres med aktuelt volum oppgitt som m3.

5.2

Beregning av mulige metallkonsentrasjoner i fjorden

Med utgangspunkt i den potensielle årlige utlekkingen av metaller som er estimert i avsnittet over,
er det i Tabell 1 gjort en beregning av gjennomsnittlig økning i metallkonsentrasjonen i fjorden.
Beregningen er basert på at de løste metallkonsentrasjonene fordeler seg jevnt i vannmassen
(volumet) innenfor terskelen og at hele volumet med vann skiftes ut i løpet av minimum ett år. I og
med at fjorden er forholdsvis åpen og eksponert mot sør-vest er vannutskiftingen trolig mye raskere,
slik at de beregnede metallkonsentrasjonene etter all sannsynlighet vil være et maksimumsestimat.
Beregningene viser at økningen i metallkonsentrasjonene ligger godt under grenseverdiene i
henhold til Vannforskriften. Når en også tar i betraktning at vannutskiftingen i fjorden trolig er mye
raskere enn ett år, vil den gjennomsnittlige konsentrasjons-økningen i fjorden bli betydelig lavere
enn det som er estimert i Tabell 1. Det vil kunne oppstå høyere metallkonsentrasjoner i
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vannmassene som ligger tett inntil selve fyllingen, men også her vil trolig rask vannutskifting føre til
at det ikke bygger seg opp til uakseptable nivåer.

Tabell 1. Estimert gjennomsnittlig økning i metallkonsentrasjonene i fjorden basert på
utlekkingshastigheter av kobber, nikkel, sink og kadmium målt i laboratorieforsøk (Hindar mfl. 2009).
Grenseverdier for kystvann i henhold til Vannforskriften (Direktoratsgruppa 2018; Miljødirektoratet
2016) er vist.
Utlekkingshastighet, kg/år
Volum av fjordbasseng, mill m3
Konsentrasjons-økning i vann, µg/l
Grenseverdi, Vannforskriften, µg/l

5.3

Kobber
1
6.4
0.16
2.6

Nikkel
17
6.4
2.6
8.6

Sink
17
6.4
2.6
3.4

Kadmium
0.3
6.4
0.05
0.2

Anbefalinger om tiltak for å redusere forurensningsfare

For å redusere/minimere utlekkingen av metaller er det viktig at fyllingen blir minst mulig eksponert
for oksygen. Jo mindre tilgang på oksygen det er i det området deponiet legges, jo saktere vil de
kjemiske prosessene gå. Hvis deponiet skal anlegges nær overflaten og være fundament for båthavn
eller annet, er det viktig å hindre vannbevegelser som kan transportere vann/oksygen inn i deponiet
og slam fra deponiet ut i fjorden. Påvirkning av bølgeslagsbevegelser og vannbevegelser som skyldes
strømning forårsaket av tidevannsvariasjonen bør også unngås. Overflaten av deponiet som
inneholder sulfidstein bør utformes slik at det kan tildekkes med duk, og deretter dekkes av et 2-3
meters topplag med rene steinmasser. Duken vil kunne hindre slam som dannes inne i deponiet å
transporteres ut i de frie vannmassene og kan også bidra til å redusere inntrenging av oksygenrikt
vann inn fyllingen. For å fylle sprekker i deponiet og oppnå en jevnere overflate før tildekking med
duk kan det også være aktuelt å fylle på med ren sand eller skjellsand.
Hvis en lykkes med en effektiv overdekking som forhindrer eller sterkt reduserer transporten av
vann og oksygen inn i deponiet og likeledes transport av slam fra deponiet og ut i fjorden, bør
forurensingspotensialet fra deponiet være lavt.
Før en eventuell deponering kan starte bør imidlertid sedimentet karakteriseres med hensyn på
miljøgifter. Tungmetaller og organiske mikroforurensninger knyttet til partikler kan virvles opp og
spres i sjøen ved deponering. Resipientundersøkelsen som ble gjennomført i Homborsundfjorden i
2015 viste at flere prioriterte PAH-forbindelser overskred grenseverdiene for sedimenter (Oug et al
2015). Det anbefales derfor å gjennomføre en ny sedimentundersøkelse i lokalområdet der deponiet
er tenkt anlagt og gjennomføre en risikovurdering i henhold til Miljødirektoratets veileder
(Breedveld mfl. 2015). Før eventuell utlegging av sulfidstein bør det etableres et siltskjørt rundt
anleggsområdet for å hindre partikkelspredning fra steinmassene og fra sedimentet i fjorden.
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