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Sammendrag
Forskningsprosjektet Opticap gjennomføres som et samarbeid mellom NGI,
NIVA, Agder Marine, Hustadsmarmor, Secora, Fiskerstrand verft og NOAH (med
støtte fra Forskningsrådet, Secora, Agdermarine, Hustadmarmor, NOAH,
Fiskerstrand verft, Norsk Hydro og SFT). Hensikten med dette prosjektet er å øke
kunnskapen om effekten av tynn tildekking av forurensede sedimenter. En viktig
del av prosjektet er å utføre feltstudier av tynn tildekking.
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Denne rapporten beskriver gjennomføringen av testtildekkingen av forurenset
sediment utenfor Fiskerstrand Verft i Sula kommune, Møre og Romsdal.
Målsetningen med feltuttestingen var følgende:
•
•
•
•

Undersøke utlegging av finkornige pumpbare masser i et moderat
strømutsatt område.
Måle effekt av tynn tildekking i forhold til reduksjon i vannkonsentrasjon
og tilgjengelighet av miljøgifter.
Måle effekt på biota og rekolonisering etter tildekking (rapporteres i en
egen rapport).
Dokumentere utlegging og effekt av både passive og aktive tildekkingsmaterialer over tid.

I denne felttesten ble tynn tildekking med suspendert kalk fra Hustadmarmor AS
(Biokalk) og suspendert kalk blandet med aktivt kull (AC) testet på et sterkt TBTforurenset sediment. Dette ble gjort i samarbeid med og med støtte fra
Fiskerstrand verft i Møre og Romsdal. På sjøbunnen utenfor verftet er det påvist
høy konsentrasjon av blant annet TBT, tidligere benyttet som antibegroingsmiddel
i bunnstoff på skip.
Testfeltet, med et areal på 11 000 m2, ble delt opp i to delområder, et på 9 000 m2
(dekket med suspendert Biokalk alene) og et på ca 2 000 m2 (dekket med AC
blandet med Biokalk). Tildekkingen ble gjennomført 7. og 8. september 2010.
Tildekkingsmassene ble lagt ut med MS Tonny, som til daglig frakter Biokalk fra
Hustadmarmor. Totalt 950 t Biokalk-suspensjon ble lastet direkte fra anlegget til
Hustadmarmor. Fem tonn AC ble blandet med vann til en pumpbar suspensjon, og
blandet inn i Biokalk-suspensjon før transport og utlegging på testfeltet ble gjort
med frakteskipet MS Tonny.
Turbiditet i vannmassene ble målt på seks stasjoner fra vest til øst over feltet,
mens tildekkingen pågikk. Ingen av målingene overskred grenseverdien som
gjaldt for arbeidet.
Dekklagenes tykkelse og jevnhet ble kartlagt ved fotografering med sedimentprofilkamera (SPI). Det ble påvist tildekkingsmasser i alle punkter der det ble tatt
bilder med SPI. Tykkelse på dekklaget ble målt til et gjennomsnitt på 4,7 cm
(stdev = 2,4 cm, median = 4,6 cm) basert på 15 bilder, der kameraprisme hadde
penetrert gjennom dekklaget slik at tykkelsen lot seg måle. I forhold til
målsetningen om en tildekkingstykkelse på 5 ± 2,5 cm viser SPI-undersøkelsen at
dette er oppnådd.
Fluks av TBT før tildekking målt i laboratoriet på sedimentprøver fra testfeltet
stemmer godt overens med fluksen beregnet fra porevannskonsentrasjonen av
TBT målt i det samme sedimentet, men er adskillig høyere enn fluksen målt i felt
fra testfeltene før tildekkingen (se figur på neste side).
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Overvåkningen viser at TBT-fluks etter tildekkingen er lavere enn fluks før
tildekking og at fluks etter tildekking har holdt seg lav i de 12 månedene som
overvåkningen har forgått. Variabiliteten i fluks målt før tildekking betyr større
usikkerhet i beregnet tildekkingseffektivitet, som varierer fra 47 % til 99 %
reduksjon av TBT fluks.
Fluks målt fra det feltet som var tildekket med både Biokalk og AC var lav både
før og etter tildekking og var ikke vesentlig lavere enn fra feltet med bare Biokalk
etter tildekking. Det har derfor ikke vært mulig å se om AC tildekkingen har
bidratt til en større effekt en tildekking med bare Biokalk.
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Fluks av TBT før og etter tildekking. Flukser er korrigert for forskjeller i diffusivt
dobbelt lag utenfor og innenfor flukskammeret og i laboratorietestene.
Videre overvåkning vil kunne dokumentere langtidseffektene av dette tiltaket og
av tynntildekking generelt.
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1

Bakgrunn

Forskningsprosjektet Opticap gjennomføres av NGI, NIVA, Agder Marine,
Hustadmarmor, Fiskerstrand verft, Secora og NOAH (med økonomisk støtte fra
Forskningsrådet, Secora, Agdermarine, Hustadmarmor, Fiskerstrand verft,
NOAH, Norsk Hydro og SFT). Hensikten med dette prosjektet er å øke
kunnskapen om effekten av tynn tildekking av forurensede sedimenter. En viktig
del av prosjektet er å utføre feltstudier av tynn tildekking. Prosjektet har
gjennomført slik uttesting i felt i tre ulike områder:
1. Uttesting av utleggingsteknikk i forbindelse med tildekking på dypvannsdeponi ved Malmøykalven
2. Uttesting av passive og aktive materialer i tynne lag i Grenlandsfjordene
3. Uttesting av tildekking på sediment forurenset med tributyltinn (TBT) ved
Fiskerstrand verft i Møre og Romsdal.
Denne rapporten beskriver gjennomføringen av testtildekkingen utenfor
Fiskerstrand Verft i Sula kommune, Møre og Romsdal.

2

Målsetning

Målsetningen med denne felttesten var følgende:
•
•
•
•

Undersøke utlegging av finkornige pumpbare masser i et moderat
strømutsatt område
Måle effekt av tynn tildekking i forhold til reduksjon i vannkonsentrasjon
og fluks av miljøgifter
Måle effekt på biota og rekolonisering etter tildekking
Dokumentere utlegging og effekt av både passive og aktive tildekkingsmaterialer over tid.

I felttesten utenfor Fiskerstrand verft ble tynn tildekking med suspendert kalk fra
Hustadmarmor AS (Biokalk) og suspendert kalk blandet med aktivt kull (AC) på
et sterkt TBT-forurenset sediment testet. Dette ble gjort i samarbeid med og med
støtte fra Fiskerstrand verft i Møre og Romsdal. Gjennomføring var planlagt slik
at tildekkingsmasser ble lagt ut på en måte som ligger nært opptil det man ville
gjort ved en fullskala utlegging.
Biokalk ble benyttet i denne felttesten fordi dette er et overskuddsmateriale fra
produksjonen til en av partnerne i Opticap, Hustadmarmor, som ønsker å teste
dette materialet til bruk som tildekkingsmateriale. Bruken av rene
overskuddsmasser fra industri som tildekkingsmateriale kan bety økonomiske
fordeler for industrien og en miljømessig gunstig anvendelse av et
overskuddsmateriale.
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AC ble benyttet i denne felttesten fordi TBT bindes sterkt til dette materialet
(Brändli et al 2009 og NGI 2011). Tildekking med AC forventes derfor å redusere
tilgjengelighet og dermed både fluks fra sjøbunnen og opptak av TBT i
organismer.

3

Planlagt tildekking

Området der forsøksfeltene ble plassert er angitt i Figur 1 og Figur 2. Feltene
ligger i en fordypning like utenfor verftet der det tidligere er funnet høye
konsentrasjoner av TBT (Multiconsult og NIVA 2006). Ett felt på til sammen
11 000 m2 ble delt opp i to delområder, et på 9 000 m2 dekket med suspendert
kalk alene og et på ca 2 000 m2 dekket med suspendert kalk blandet med AC.
Batymetrisk oppmåling av området tydet på at det var vanskelig å etablere et
referansefelt i tillegg til to testfelt. Målinger av situasjonen uten tildekking måtte
derfor gjøres i forkant av tildekkingen på feltene som skulle dekkes til.
Resultatene av disse målingene kan sammenlignes med målinger etter tildekking.
Mengder masse og planlagt tykkelse
Det var planlagt å legge ut et 5 cm tykt lag med 63 kg ts Biokalk/m2 på
delområdet på 9 000 m2 og et 5 cm tykt lag Biokalk iblandet AC (63 kg ts
Biokalk/m2 og 2,5 kg AC/m2) på delområdet på 2 000 m2.

Figur 1

Oversiktskart over Borgundfjorden. Svart ramme viser
utsnitt vist i Figur 2.
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Testfelt kalk
(55 m x 164 m)
Testfelt kalk og AC
(55 m x 36 m)
Fiskerstrand Verft
Flytedokk

100 m

Figur 2

4

Plassering og størrelse på forsøksfelt ved Fiskerstrand Verft, Sula
kommune. Batymetrisk kart er hentet fra Multiconsult (2009)

Forundersøkelse

Forundersøkelsen skulle kartlegge forholdene på testfeltet med hensyn på:
•
•
•
•

Fysiske forhold: Vanninnhold i sedimentet, strømforhold ved bunnen og
oppover i vannmassene.
Kjemiske parametre: innhold av uorganisk og organisk forurensning og
Konsentrasjonen av TBT i porevann og i vannsøylen (måles med passive
prøvetakere utviklet i Opticap for dette formålet),
Utlekking (fluks) fra sediment til vannsøylen ved bruk av diffusjonskamre.
Biologiske parametre: biodiversitet av bløtbunnfauna.

Strømforholdene i Kalvesundet er målt av Multiconsult (2009) og er også
diskutert i en diplomoppgave på NTNU (Lundli 2008). Forundersøkelsen i regi av
Opticap ble gjennomført 19. august – 6. september 2010 og bestod i
sedimentprøvetaking, grabbundersøkelse av bunnfauna og måling av fluks av
TBT, DBT og MBT fra sjøbunnen til overliggende vann.
Undersøkelse av bunnfauna er rapportert i en egen rapport (NIVA 2011).
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4.1

Strømforhold

Et viktig spørsmål for testtildekkingen og tynntildekking generelt er om
strømforholdene gjør at tildekkingsmassen enten vil spres utenfor
tildekkingsområdet (testfeltet) under utlegging eller om den kan eroderes bort
etter at tildekkingen er lagt ut. For å undersøke strømforholdene på testfeltet ved
Fiskerstrand verft ble strømhastigheten i hele vannsøylen målt over en tre ukers
periode, 16. april 2008 – 6. mai 2008, (Lundli 2008). Figur 3 viser
strømhastigheten ved bunnen. Gjennomsnittlig strømhastighet var 7,0 cm/s, med
maksimum og signifikant maksimum strømhastighet (gjennomsnitt av 1/3 høyeste
målinger) på hhv 28 og 11,2 cm/s.
I Biokalken som skal brukes som tildekkingsmasse består 65 % av massen av
partikler < 5 µm (produktark vedlegg A). På normale masser vil kohesive krefter
mellom partiklene ved kornstørrelse < 100 µm gjøre at disse blir vanskeligere å
løsrive fra sjøbunnen og dermed redusere sannsynligheten for erosjon av slike
masser. Biokalken er imidlertid tilsatt dispergeringsmiddel for at partiklene ikke
skal klumpe seg sammen, men skal holdes i suspensjon slik at massen blir
pumpbar. I Biokalk-slurryen vil dispergeringsmiddelet oppheve effekten av
kreftene mellom partiklene i massen. Ved utlegging av massene vil sannsynligvis
mye av dispergeringsmiddelet vaskes ut og porevannet blir dominert av sjøvann.
Dersom dispergeringsmiddelet fortynnes tilstrekkelig vil kohesive krefter mellom
partiklene i tildekkingsmassen igjen øke massens stabilitet og motstand mot
erosjon.
Ved de strømhastighetene som ble målt på testfeltet anses det ikke som sannsynlig
at erosjon av tildekkingslaget vil utgjøre et problem, så lenge massene har fått tid
til å legge seg på sjøbunnen og til noe konsolidering. Strømmen kan likevel være
en betydelig utfordring under selve utleggingen av tildekkingsmassene i dette
området. Det ble derfor valgt å gjøre utleggingen mens tidevannet var på topp da
det ble forventet lave strømhastigheter i området.
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Figur 3
Strømhastighet målt på 40 m dyp, 2 m over bunnen i Kalvesundet
(Lundli 2008).
4.2

Forurensning i sedimentet

Prøver av de øverste 5 - 10 cm av sedimentet ble tatt fra seks grabbprøver og
analysert for innhold av tinnorganiske forbindelser og andre miljøgifter. Figur 4
viser prøvetakingsposisjonene. Tre prøver ble tatt i den enden av testfeltet der det
skulle legges AC blandet med Biokalk (Ni Ac1, Gr Ac2 og Gr Ac3) og tre prøver
ble tatt i den delen av testfeltet der bare skulle dekkes til med Biokalk (Gr K1, Gr
K2 Gr K3B). Tabell 1 viser innholdet av TBT og andre miljøgifter i disse
sedimentprøvene. Det ble også tatt en stor (ca 100 L) blandprøve fra det samme
området i 2007 for å bruke i laboratorietester i Opticap. Det antas at denne prøven
hovedsakelig består av sediment fra de øverste 15 cm. Resultatene fra analyse av
innhold i denne prøven er også med i Tabell 1.
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Gr K2

Figur 4

Prøvetakingsposisjoner for sedimentprøver i forundersøkelse og
posisjoner for utseting av flukskamre før og etter tildekking.
Omrisset av testfeltet er også tegnet inn.
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Tabell 1

Innhold av miljøgifter i sedimentet på testfeltet ved Fiskerstrand
verft. Fargekodene viser klassifiseringen i henhold til Klifs
klassifiseringssystem (Klif 2007), de ulike fargene betyr følgende
klassifisering av sedimentet: Bakgrunn, God, Moderat, Dårlig,
Svært dårlig.

Felt

Kalk

Kalk

Kalk + AC

Tørr
stoff
Prøve navn
(prøvetatt år)
Ni AC 1
(2010)
Gr AC 2
(2010)
Gr AC 3
(2010)
Gr K1
(2010)
Gr K2
(2010)
Gr K3B
(2010)
Blandprøve,
Møre,(2007)

%

Pb
mg/
kg
TS

Cu
mg/
kg
TS

Hg
mg/
kg
TS

Olje Sum Sum
>C 16 - PAH PCBC 35
-16
7
MBT DBT
mg/k
g TS

mg/k
g TS

TBT

µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg
TS
TS
TS
TS

53

89

399

1.1

346

14.7

19,7

410

1800

8300

35

180

604

1.9

522

31,7

105

770

3900

22000

33

158

553

1.6

368

27,2

38

600

2900

17000

72

122

432

1.8

194

10.9

13,9

510

1400

9700

51

73

339

0.95

273

15.9

142

590

2300

13000

59

206

650

1.4

338

34

31,5

1100

6800

21000

<70

380

2500

40666

65

330

1200

1,3

500

16

Innholdet av TBT i sedimentet på testfeltet er svært høyt (83 – 220 x grense for
klassifisering som svært dårlig sediment, klasse V (Klif 2007)). Innholdet i
prøvene samlet inn i 2010 er likevel betydelig lavere enn om lag 40 000 – 100 000
µg/kg, som er målt tidligere i det samme området (tidligere prøvetaking i regi av
Opticap, Blandprøve Møre 2007 (Tabell 1), se også avsnitt 4.3 og Multiconsult og
NIVA 2006). Dette kan tyde på at det skjer en naturlig forbedring av
forurensningen i området enten ved at nytt materiale som inneholder mindre TBT
sedimenterer på bunnen eller fordi TBT brytes ned eller lekker ut av sedimentet.
Det er imidlertid ikke gjort noen vurdering av om en slik endring er signifikant
eller hvilke av disse mekanismene som eventuelt ligger bak endringen.
Det er også funnet høye konsentrasjoner av andre miljøgifter i sedimentet slik som
kobber (Cu), kvikksølv (Hg) og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH).
Den høye konsentrasjonen av TBT i sedimentet er med på å gjøre området godt
egnet som testfelt for tiltak mot TBT forurensning.
4.3

Tilgjengelighet av tinnorganiske stoffer i sedimentene

Tilgjengelighet av tinnorganiske forbindelser i sedimentene på testfeltet ble
kvantifisert ved å måle porevannskonsentrasjonen i sediment fra området og ved å
måle fluks av tinnorganiske forbindelser fra sedimentet til overliggende vann.
Fluks ble målt både i laboratorieforsøk og in situ ved hjelp av flukskamre.
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4.3.1

Tinnorganiske forbindelser i porevann

Porevannskonsentrasjonen ble bestemt ved hjelp av ristetester der 50 g
sedimentprøve ble blandet med 500 ml rent sjøvann fra NIVAs forskningsstasjon
på Solbergstrand. Denne blandingen ble ristet i 10 dager, vann og partikler ble
separert ved at partiklene fikk sedimentere under henstand i 4 dager.
Vannfraksjonen ble deretter analysert for innhold av tinnorganiske forbindelser.
Det antas at mengden av MBT, DBT og TBT i sedimentet er så stor at
porevannskonsentrasjonen av disse stoffene, i likevekt med sedimentprøven, ikke
endres vesentlig selv om vann til tørrstoff forholdet økes i ristetesten i forhold til i
sedimentet slik det ligger på sjøbunnen.
Figur 5 viser konsentrasjonen av monobutyltinn (MBT), dibutyltinn (DBT) og
tributyltinn (TBT) målt i pore vannet i sedimentet fra testfeltet. TBTkonsentrasjonen på 12 µg/l i porevannet er svært høyt (> 5000 x høyere enn nedre
grense for klassifisering som svært dårlig kjemisk kvalitet på vannet (Klif 2007)).
Dette henger selvfølgelig sammen med de høye totalkonsentrasjonene målt i
sedimentet (41 000 µg/kg ts) og gir en fordelingskoeffisient (K d ) for fordeling av
TBT mellom faststoff og vann i sedimentet på 3 343 (pK d = 3,5) og for fordeling
av TBT mellom organisk materiale og vann i sedimentet (K oc ) på 98308 (pK oc =
4,99).
20000
18000

Konsentrasjon (ng/L)

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Figur 5

4.3.2

Konsentrasjoner av MBT, DBT og TBT i porevann i sediment
hentet på testfeltet 2008.
Beregnet fluks

Fra porevannskonsentrasjonen av de tinnorganiske forbindelsene kan
diffusjonsfluks fra sjøbunnen uten tildekking beregnes ved hjelp av Ficks første
lov:
Fluksuten tildekking = D

Cporevann
δDBL
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der D er den molekylære diffusjonskoeffisienten (hhv. 6.88x10-6 cm2/s, 5.63 x10-6
cm2/s og 4.82 x10-6 cm2/s for MBT, DBT og TBT), C porevann er
porevannskonsentrasjonen og δ DBL er tykkelsen på det diffusive dobbeltlaget
mellom sedimentoverflaten og det overliggende vannet (DBL = diffusive
boundary layer).
For å beregne diffusjonsfluks gjennom tildekkingen må man ta hensyn til at
tildekkingen gir lengre diffusjonsvei og at det i pore vannet i tildekkingslaget er
mindre areal tilgjengelig for diffusjon (korrigeres med porøsiteten (θ = 0,75)) og
at pore strukturen gjør veien gjennom tildekkingen mer kronglete (tortuositet (τ =
1,1)).
θ Cporevann
Flukstildekking = D
δDBL
τ

4.3.3

Fluks målt i laboratorieforsøk

Fluks av MBT, DBT og TBT fra sedimentet til overliggende vann ble målt i
laboratorietester modifisert etter Eek m. fl. (2008). Om lag 100 ml vått sediment
ble plassert i 400 ml glassbeger med lokk, rent sjøvann ble plassert over
sedimentet. Eventuelt søl av sediment på veggene i glasset over
sedimentoverflaten ble fjernet. Eek m. fl. (2008) benyttet sykloheksan som
sorbent fase for å samle opp PAH og PCB som ble frigjort fra sedimentoverflaten.
Til oppsamling av TBT ble det benyttet en 1 mm silikonskive som ble plassert i
vannfasen over sedimentprøven ved hjelp av en tynn ståltråd hengende fra lokket
(Figur 6).

Silikon sheet

Seawater
Silikon sheet

Figur 6

Sediment

Oppsett for måling av fluks av tinnorganiske forbindelser i
laboratoriet.
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Figur 7 viser at mengden TBT som er samlet opp i silikonskiven i vannfasen over
sedimentet i løpet av testen øker raskt de første 20 dagene før akkumulert mengde
flater ut. Dette betyr at situasjonen der sedimentet er en ”uendelig kilde” (”infinite
source”) og sikikonskiven er en ”uendelig absorbent” (”infinite sink”) bare gjelder
for de første 20 dagene før fluksen synker. Den reduserte fluksen av TBT fra
sediment til vann etter 20 dager kan enten skyldes av sedimentoverflaten endres
slik at fluksen blir mindre eller det kan skyldes at silikon skiven mettes med TBT.
Mengden silikon som er benyttet og silikon-vann fordelingskoeffisienten (K SR )
tilsier at det kan bindes mye mer TBT i silikonet før det mettes enn det som er
bundet i løpet av testen. Det er også lite sannsynlig at TBT vil hope seg opp på
overflaten av silikonskiven fordi den interne diffusjonshastigheten i silikon er rask
(Rusina m. fl. 2007). slik at TBT som tas opp på overflaten raskt transporteres
videre inn i silikonet.

Akkumulert mengde TBT i
silikon (µg/m2)

Tributyltin

Figur 7
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4.3.4

Figur 8

Fluks målt i felt (in situ)

Flukskamre klare til utplassering på sjøbunnen. Likevekts passiv
prøvetaker for TBT på utsiden og silikonskive som "infinite sink"
på innsiden.

Fluks av MBT, DBT og TBT fra sedimentet til overliggende vann ble målt i felt
ved hjelp av flukskamre utviklet på NGI (Eek m. fl. 2010). Flukskammeret består
av en metallklokke (kammer) med diameter på 25 cm som settes på sedimentet og
inneslutter 490 cm2 sedimentareal og et volum på 3,4 L overliggende sjøvann.
Inne i kammeret er det montert et materiale med sterk sorpsjons evne
(bindingsevne) for det stoffet som skal analyseres. Som for laboratorietestene ble
det benyttet silikonskiver i flukskamrene (Figur 8) for å samle opp de
tinnorganiske stoffene. Utenpå kammeret ble det også montert en bit (ca 3 x 5
cm2) tynn silikon (60 µm), som passiv likevektsprøvetaker for å måle organotinn
fritt løst i vannfasen over testfeltet. Eksponeringstiden for flukskamrene var 14
dager ved alle målingene for å være sikker på at fluksen var konstant i
eksponeringstiden.
Før tildekkingen ble flukskamre satt ut på to posisjoner i testfeltet, Lander Pos 1
og Lander 2 (Figur 4). Det ble satt ut tre kamre i hver posisjon som sto ute fra 20.
august 2010 til 6. september 2010. Etter innhenting ble silikonskivene analysert
for innhold av tinnorganiske forbindelser i henhold til DIN ISO 23161 ved
laboratoriet GBA (Pinneberg, Tyskland). Basert på innholdet av TBT i
silikonskivene er fluks beregnet ved hjelp av formelen nedenfor:
𝐹𝑙𝑢𝑘𝑠 =

𝑀𝑆𝑖𝑙𝑖𝑘𝑜𝑛
𝐴𝐾𝑎𝑚𝑚𝑒𝑟 × 𝑡𝐸𝑘𝑠𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

Der M Silikon er mengden TBT i silikon skiven i flukskammeret, A Kammer er arealet
av sjøbunnen som kammeret dekker og t Eksponering er tiden kammeret har stått på
sjøbunnen. Målingene gjort med flukskammer eller i laboratoriet er justert for
endrede hydrodynamiske forhold i flukskammer og i laboriatorietesten i forhold
til i vannmassene over sjøbunnen. Tykkelse av det diffusive grenselaget (δ DBL )
påvirkes av vannstrømmen like over sjøbunnen og ble målt med alabast-metoden
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til 0,034 cm i felt, inne i kammeret, 0,12 cm (Eek m. fl. 2010) og i
laboratorieoppsettet (Figur 6): 0,34 cm (Eek m. fl. 2008).

10000

TBT-fluks (ug m-2 d-1)

1000

100

10

1
Beregnet fra Cpw,
Beregnet fra Cpw, Målt i lab, sediment Målt i felt Kalk-feltet
sediment fra 0 - 15 sediment fra 0 - 5 cm
fra 0 - 15 cm
cm

Figur 9

Målt i felt AC-feltet

Fluks av TBT fra sedimentet utenfor Fiskerstrand verft før
tildekking. Alle målingene er regnet om til hydrodynamiske forhold
slik de forventes å være over sjøbunnen.

Figur 9 viser utlekking (fluks) av TBT fra sedimentet før tildekkingen.
Resultatene viser at fluks av TBT beregnet fra TBT-konsentrasjonen i porevann i
sedimentprøven tatt i fra de øverste 15 cm av sjøbunnen i 2007 stemmer godt
overens med laboratoriemålinger av fluks fra samme prøve. Fluks målt i felt både
fra Kalkfeltet og AC-feltet før tildekking er lavere enn beregnet eller målt i
laboratoriet.
Denne forskjellen mellom fluks målt i felt og i laboratoriet betyr at
porevannskonsentrasjonen av TBT i de øverste mm av sedimentoverflaten var
lavere enn forventet fra innholdet i sedimentprøvene som var bland prøver av 0 –
10 cm eller 0 – 15 cm sedimentdyp. To forskjellige mekanismer kan forklare en
slik gradient i TBT-konsentrasjon i de øverste mm eller cm av sedimentet:
•

•

Nytt og renere materiale kan ha lagt seg over de forurensede sedimentene
o All bruk av TBT ble forbudt i 2008 og materiale fra aktiviteten på
verftet kan derfor ha blitt vesentlig renere i den aktuelle perioden
o Bare 0,4 – 3,3 cm ”tildekking” er teoretisk sett nødvendig for å
redusere fluksen fra det som er målt i lab til det som er målt i felt
Fluks av TBT har redusert porevannskonsentrasjonen i overflatesedimentet
o En fluks på 1000 µg m-2 d-1 kan tømme et sjikt på 1 cm
(konsentrasjon på 15 000 – 40 000 µg/kg ts) på 100 – 300 dager
o Dette kan også forklare utflatingen av TBT-fluks fra sedimentet
observert i laboratoriemålingene (Figur 7)
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Nedgangen i TBT-konsentrasjon som er observert i overflatesedimentet i området
fra omlag 100 000 µg/kg i 2006 (NIVA 2006), 41 000 µg/kg i 2007 og til 8 000 –
22 000 µg/kg i 2010 er forenelig med begge disse mekanismene, selv om disse
prøvetakingene ikke er gjort med tanke på å studere tidsutviklingen i bestemte
sjikt av sedimentet.
Sjøbunnen på testfeltet bestod av en del stein og grus i tillegg til finere masser. En
annen mulig forklaring på de lave målingene av fluks kan derfor være at kamrene
har stått på steinet eller grusig materiale med lite finstoff med TBT.

5

Gjennomført tildekking

Planene for gjennomføring av felttesten er tidligere beskrevet (NGI 2010a og NGI
2010b). Et sammendrag av disse planene og resultater fra tester av
tildekkingsmaterialene er beskrevet i dette kapitlet.
5.1

Tildekkingsmaterialer

5.1.1

Suspendert kalk

Tester av organotinn utlekking fra sediment alene og sammen med ulike aktuelle
tildekkingsmaterialer ble gjort for å bestemme hvordan tildekkingsmassene kan
bidra til kjemisk binding av organotinn. Metodene og resultatene fra disse testene
er beskrevet i NGI-rapport 20071139-4.
Figur 10 viser utlekking av MBT, DBT og TBT fra blandprøve av sediment fra
Fiskerstrand (Møre) alene og sammen med ulike materialer som er råstoff (pulver
AF, finkornig, 93 – 95 % kalsiumkarbonat), biprodukter (Biokalk, 98% < 63 µm,
95 – 97% kalsiumkarbonat) eller avgang (RFT3, fra flotasjonsavgang, 93% <63
µm, 75 – 85 % kalsiumkarbonat) fra produksjon av hvitt pigmentkalk hos
Hustadmarmor. RFT som inneholder flotasjonskjemikalier, med blant annet
tensider, gir en økning i utlekking av TBT når dette blandes med sedimentet.
Dette indikerer at stoffer i RFT kan bidra til å øke løseligheten til organotinn i
sedimentet. Biokalk og pulver AF bidrar, derimot, med ekstra bindingskapasitet
og reduserer derfor tilgjengeligheten av organotinn forbindelsene i blandingen.
Den økte utlekkingen i sediment-RFT-blandingen ville ha gitt noe høyere
konsentrasjon av TBT i porevannet like under en eventuell RFT-tildekking. En
slik tildekking ville ha hatt redusert effekt sammenlignet med de andre materialer
selv om tilstrekkelig effekt trolig kunne ha blitt oppnådd ved å øke tykkelsen på
tildekkingen. RFT inneholder dessuten andre stoffer som ikke ønskes spredt i
miljøet og som sannsynligvis var årsaken til negative bieffekter på biota observert
i laboratorietester av tildekkingsmaterialer. Det ble derfor besluttet å benytte
Biokalk som tildekkingsmateriale i felttesten utenfor Fiskerstrand verft.
Dette materialet tas ut av produksjonsprosessen før tensidene tilsettes og
inneholder derfor ikke disse stoffene. Biokalk brukes dessuten allerede både til
kalking av vassdrag mot forsuring og som jordforbedringsmiddel i landbruket.
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5.1.2

DBT

TBT

Resultater fra laboratorietester av utlekking og sorpsjon av
monobutyltinn (MBT), dibutyltinn (DBT) og tributyltinn (TBT) med
sediment (Møre = blandprøve fra testfeltet prøvetatt 2007) og
tildekkingsmaterialer (RFT = fin kornig flotasjonsavgang, Biokalk
= biprodukt fra Hustadmarmor, pulver AF = råstoff til
Hustadmarmorprosessen).

Aktivt kull (AC)

Ulike AC kvaliteter er testet med hensyn på bindingsevne for TBT. Kvaliteten AC
T90-ekstra, levert av CLAIRS / Lindum Ressurs og Gjenvinning AS, viste seg å
binde TBT 5 ganger sterkere enn kullet som ble benyttet for dioksinene i
Grenland. Denne AC-kvaliteten ble derfor benyttet til denne felttesten. Figur 11
viser tilgjengelighet av MBT, DBT og TBT fra sediment fra Fiskerstrand (Møre)
blandet med 2 % AC (AC T90-ekstra). Resultatene viser at AC er veldig effektiv i
å redusere TBT konsentrasjonen i porevannet i Fiskerstrand sediment (reduksjon
med en faktor 25).
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Effekt på sorption av monobutyltinn (MBT), dibutyltinn (DBT) og
tributyltinn (TBT) ved innblanding av AC i sediment.
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Resultater fra laboratorietester av fluks av monobutyltinn (MBT),
dibutyltinn (DBT) og tributyltinn (TBT) fra sediment fra testfeltet
ved Fiskerstrand verft. Uten tildekking (no cap) og tildekket med 2
kg/m2 aktivt kull (AC cap) og med 1 cm Biokalk (Biokalk cap).

Biokalk cap
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Resultater fra laboratorietester av fluks av TBT fra sediment fra testfeltet
(blandprøve, Møre) uten tildekking og tildekket med aktivt kull (AC) og tildekket
med Biokalk er vist i Figur 12. Fluks uten tildekking er beregnet fra målt
utlekking i løpet av de første 20 dagene. Disse labtestene ble gjort på forhånd for å
teste forventet effektivitet av en tildekking med de forskjellige materialene og for
å teste passive prøvetakere som skal brukes i overvåkning av fluks fra sjøbunnen i
felt. Resultatene viser at fluks av TBT fra sediment fra testfeltet kan reduseres
med om lag 99 % med bare 1 cm Biokalk-tildekking og at AC-tildekking kan
redusere fluksen fra sjøbunnen ytterligere.

5.2

Tildekking av testfeltene

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gav 24. juni 2010 tillatelse til tildekkingstiltaket i henhold til forurensningsforskriften. Testfeltet ble tildekket 7. og 8.
september 2010. Tildekkingsmassene ble lagt ut med MS Tonny, som til daglig
frakter suspendert kalk fra Hustadmarmor.
5.2.1

Tildekkingsmasser

Totalt ble 950 t Biokalk-suspensjon lastet ombord direkte fra anlegget til Hustadmarmor. Fem t AC ble blandet med ca 15 t vann til en pumpbar suspensjon (med
25% tørrstoff innhold, som er det høyeste AC-innhold som gav en pumpbar
suspensjon). Det ble benyttet vannspyling og en sirkulasjonspumpe for å blande
AC med vann i en 30 m3 tank. De ferdigblandede massene ble lastet ombord i MS
Tonny, der AC-suspensjon ble blandet inn i Biokalk-suspensjon før utlegging på
testfeltet med AC.

Figur 13

30 m3 tank der AC og vann ble blandet
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Tildekkingsmassene ble fordelt på to båtlass. Et lass med 480 t suspendert
Biokalk (densitet 1,85 t/m3) ble lagt ut langs linjer over hele forsøksfeltet (se
Figur 17). Det andre lasset besto av både kalk og AC blandet med kalk. Dette
lasset ble fordelt i ulike tanker i utleggingsfartøyet slik at 173 t Biokalksuspensjon blandet med 5 t AC ble blandet i en tank og de resterende 297 t
Biokalk-suspensjon ble fordelt andre tanker i båten. Innholdet i tankene som
inneholder bare Biokalk ble lagt ut først, over den delen av feltet som bare skal ha
Biokalk (se Figur 18 for utleggingslinjer). Blandingen av AC og Biokalk ble lagt
ut på AC feltet lengst øst på testfeltet (langs linjer som vist i Figur 19,
koordinatene som definerer utleggingslinjene er gitt i NGI 2010a). Denne
prosedyren skulle gi 5 t AC fordelt på 2000 m2 og like mye kalk (86 kg slurry/m2
tilsvarer 63 kg ts/m2) lagt ut over hele feltet med eller uten AC.
Tykkelse av tynntildekkingen er viktig for effektiviteten særlig for tildekking uten
et aktivt materiale. Det ble derfor gjort laboratorieundersøkelser for å studere
hvordan volumet (og dermed tykkelsen) av en gitt masse Biokalk utvikler seg med
tiden etter utlegging i vann og med mengden sjøvann Biokalken blir blandet med.
Resultatene av disse undersøkelsene er vist i Figur 14.
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Tykkelse av tildekkingslag etter fordeling av 950 t Biokalk på 11
000 m2 (86 kg/m2) estimert fra laboratorieforsøk. % Biokalk
refererer til andelen Biokalk-slurry som er i blandingen før
sedimentasjonen starter. Resten av blandingen består av sjøvann.

Resultatene viser også at Biokalksuspensjonen blandet med sjøvann etter om lag
16 timer hadde sedimentert til et lag med en densitet som tilsvarte et
tildekkingslag på 7,3 - 10 cm tykkelse ved utlegging som planlagt på
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Tykkelse av tildekkingslag etter 13 dager (cm)

tildekkingsfeltet. Etter 16 timer skjedde det bare små endringer i densiteten til
Biokalken. Resultatene viser også at mengden sjøvann som blandes inn i
Biokalken under utlegging har en betydelig effekt på tykkelsen av tildekkingslaget
(Figur 15).
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Figur 15

5.2.2
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Andel Biokalk i suspensjonen

60 %

Tykkelse av tildekkingslaget etter sedimentasjon i 13 dager,
estimert fra laboratorieforsøk.
Utlegging

Utleggingen av tildekkingsmassene ble gjort ved å pumpe massene fra båtens
lasterom via pumpeslange til utslipp ca 10 m over bunnen (Figur 16). Den nederst
delen av slangen bestod av et 5 m langt stålrør som gav tyngde til slangen for å
holde denne i ro over bunnen under utpumpingen av massene. Pumpehastigheten
under utleggingen av massene var 1 m3/min. Utleggingsfartøyet fulgte linjene vist
i Figur 17, Figur 18 og Figur 19 under utleggingen.
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Figur 16

Illustrasjon av hvordan tildekkingen ble gjort
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Figur 17

Utleggingslinjer for 1. lass med bare Biokalk.
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Figur 18

Utleggingslinjer for 2. lass, kun i kalkfelt.
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Figur 19

6

Utleggingslinjer for 2. lass kun i AC-felt.

Kontroll og oppfølging

Programmet for kontroll og oppfølging av felttesten har bestått av tre faser:
1) Kontroll mens tildekkingen pågikk
Turbiditetsmålinger for å kontrollere at det ikke skjer ukontrollert
spredning av tildekkingsmasser, i henhold til tillatelse fra Fylkesmannen i
Møre og Romsdal.
2) Kontroll av tildekkingstykkelse like etter tildekkingen var gjennomført
Tykkelse ble målt med SPI kamera
3) Kontroll av effekten av tildekkingen i 1 år etter tildekkingen
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Kontroll av endring i TBT-transport fra sjøbunnen og kontroll av
endringer i bunnfauna. Resultatene fra denne kontrollen sammenlignes
med resultatene fra før undersøkelsen.

6.1

Kontroll under tildekking

Turbiditet i vannmassene ble målt på seks stasjoner fra vest til øst over feltet,
mens tildekkingen pågikk, både 7. og 8. september. Målingene ble gjort med en
SAIV-CTD påmontert en Seapoint turbiditetsensor. Stasjonene var plassert langs
et transekt gjennom sundet der testfeltet ligger, langs den dominerende
strømretningen. Stasjonene skulle dekke både selve testfeltet der det var forventet
høy turbiditet og områdene utenfor der det forventes mindre spredning av partikler
fra utslippet av tildekkingsmasse. Spredning av tildekkingsmasse kan være et
problem fordi det innebærer tap av tildekkingsmasse ut av testfeltet og dermed
tynnere tildekking på feltet. Dessuten var det viktig å beskytte vanninntaket til
fiskeforedlingsbedriften, Tranvåg, som er nabo til Fiskerstrand verft. Store
mengder partikler kunne, selv om partiklene fra tildekkingsmassen er rene,
innebære problemer for deres produksjon. Et eget overvåkningspunkt ble derfor
lagt om lag ved dette vanninntaket.

a)

c)

Figur 20

b)

d)

Turbiditet under utlegging. Blå farge = høy turbiditet (opp til 1000
NTU), Rød farge = lav turbiditet (helt rød <5 NTU). a) i starten av
utleggingen av første lass med Biokalk, b) På slutten av
utleggingen av første lass med Biokalk, c) dagen etter utleggingen
av første lass, før utlegging av andre lass, d) Under utlegging av
andre lass (Biokalk og AC).
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Figur 20 a-d viser turbiditeten i vannmassene i profilet over testfeltet under
utleggingen av tildekkingsmassene. Figurene viser at den høyeste turbiditeten ble
målt fra 30 m dyp og ned til bunnen i området over testfeltet i periodene da det
pågikk utlegging av tildekkingsmasser. Dette tilsvarer vannmassene mellom
utleggingsrøret og sjøbunnen. Det ble målt turbiditet på mellom 5 og 30 NTU så
langt opp som 15 – 20 m under havoverflaten og i noen enkelt områder helt i
overflaten. Dette viser at det har skjedd en hvis spredning av partikler både fra
testfeltet og oppover i vannsøylen og fra fartøyet som har lagt massene ut. Ingen
av disse målingene overskred likevel grenseverdien på 30 NTU og den målte
turbiditeten i overflaten har ikke representert noen betydelig spredning av
partikler i vannmassene. Ved vanninntaket til Tranvåg var turbiditeten lav ved alle
målingene, <12,5 og som regel på bakgrunnsnivå 0,5 - 2 NTU.

6.2

Kontroll av tykkelsen på tildekkingslaget

Dekklagenes tykkelse og jevnhet ble kartlagt ved fotografering med sedimentprofilfotografering (SPI). Dette er en rask metode for visuell kartlegging
sedimentenes topplag. Et digitalt kamera med blits er montert i et vanntett hus på
en rigg med tre ben (Figur 21). Denne senkes ned til sedimentoverflaten slik at en
vertikalstilt glassplate presses ned i sedimentet. Bildet tas gjennom glassplaten via
et skråstilt speil som til sammen utgjør et prisme. Resultatet er digitale fotografier
med detaljer av strukturer og farger av overflatesedimentet. Bildet dekker en flate
på 17,3 x 26 cm.

Figur 21

Prinsippskisse for SPI-kamera. (A) Kamera og rigg over bunnen.
(B) Kamera med prismet som har trengt ned i sedimentet og bildet
eksponeres.
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Feltarbeidet med SPI-Kamera ble utført den 4.oktober 2010 av Bjørnar Beylich
(NIVA) og ”Havblikk” med skipper Lodve Gjendemsjø. Etter planen skulle SPIundersøkelsen følge 3 av utleggingslinjene til ”Tonny” og ta 5-6 bilder per linje
samt bilder fra en referansestasjon. Som følge av en god del steinete bunn var det
vanskelig og å få tilstrekkelig penetrasjon enkelte steder. Dette ble kompensert for
ved å ta flere bilder. Til sammen ble det tatt 33 bilder fra 15 stasjoner. Stasjonene
der sedimentprofil bilder ble tatt er vist i Figur 22.

Figur 22

Stasjonskart over SPI i Fiskarstrand. Firkanten representerer de
ytterste to linjene båten skulle følge med utlegging samt start og
endepunkt av utleggingslinjene.
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Dekklagets tykkelse ble målt ved å markere dekkmassens areal i
bildebehandlingsprogrammet Adobe photoshop versjon 11.02. Arealet ble delt på
bildets bredde (17,3cm) for å komme fram til en gjennomsnittlig tykkelse for
dekklaget. Bildene ble også analysert for å se etter eventuelle lagdelinger i selve
dekkmassen.
6.2.1

Resultater

Bare 15 av 33 bilder viste hele tildekkingslaget og kunne brukes til å måle
tykkelse av dette. Gjennomsnittet av tykkelsen på disse bildene var 4,7 cm (stdev
= 2,4 cm, median = 4,6 cm). I tillegg ble det tatt 11 bilder hvor penetrasjonsdypet
til kameraet var for dårlig til å kunne se hele dekklaget. Her ble det allikevel satt
et minimumsdyp basert på det man kunne se (Tabell 2).
På ytterligere 7 bilder var penetrasjonsdypet tilnærmet 0, her ble det ikke gjort
noen måling eller minimumsestimat, men man kunne tydelig observere at
dekkmasse var til stede på samtlige bilder. Disse resultatene er vist i tabell 2 og på
et kart over testfeltet i Figur 23. de fleste av bildene der det var dårlig penetrasjon
ligger i utkanten av testfeltet langs nord-østre flanke eller lengst øst. Her var det
vannskelig å bestemme den egentlige tykkelsen. Den vil sannsynligvis variere en
goddel fordi tildekkingsmasse kan ha fylt opp hulrom mellom steinene.
Tabell 2
Stasjon

Data for gjennomsnittlig tykkelse på stasjonene.
Latitud

Longitud

Dyp

Antall
bilder

FS_L1-1
FS_L1-2
FS_L1-3
FS_L1-4
FS_L1-5
FS_L1-6
FS_L2-1
FS_L2-2

62,44296
62,44276
62,44267
62,44245
62,44236
62,44245
62,44304
62,44281

6,27667
6,277573
6,27839
6,279187
6,279837
6,279258
6,276854
6,278242

39,5
38
38
36
36
36
38
36

1
1
2
2
2
2
2
2

Tyk-kelse
tildekking
slag
3,41
8,9
5,04
4,86
2,3
2,59
6,52
2,83

FS_L2-3
FS_L2-4
FS_L3-1

62,44266
62,44249
62,44324

6,279105
6,27968
6,277075

34
34
35

3
2
3

5,05
0
2,27

FS_L3-2
FS_L3-3

62,44298
62,44285

6,27823
6,278663

34
36

2
2

0
2,5

FS_L3-4
FS_L3-5

62,44249
62,4425

6,280325
6,27987

32
32

2
3

0
1,85

merknad

tykkelse er gjennomsnitt
av minimumsverdier
Dekkmasse observert
tykkelse er gjennomsnitt
av minimumsverdier
Dekkmasse observert
tykkelse er gjennomsnitt
av minimumsverdier
Dekkmasse observert
tykkelse er gjennomsnitt
av minimumsverdier
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Figur 23

Lagtykkelse av dekklag i cm. De oransje søylene angir punkter med
liten penetrasjon der man ikke kunne se hele dekklaget. Tykkelsen
på disse punktene er derfor en minimumsverdi. I de 3 punktene
med verdi 0 cm var kameraets penetrasjon for dårlig til at man kan
si noen om dekklagstykkelse, men dekkmasse ble observert i
samtlige bilder.

Når tildekkingsmassene legges ut som en pumpbar slurry over bunnen vil sjøvann
blandes inn i slurryen men den vil likevel beholde mye høyere tetthet enn
sjøvannet omkring slik at slurryen synker ned og legger seg som et lokk over de
dypeste områdene av sjøbunnen i området. De dypeste områdene vil fylles opp
først og derfor sannsynligvis få størst mengde slurry over seg. Avhengig av
mengden sjøvann som blandes inn og strømforholdene under utleggingen vil
denne slurryen legge seg over tildekkingsfeltet og områder like utenfor dette og i
noen grad samle seg i det dypeste området. Partiklene vil så begynne å
sedimentere ut av slurryen og ned på sjøbunnen.
SPI-undersøkelsen viste at det var tildekking på alle de undersøkte posisjonene i
testfeltet, også i de grunnere områdene. og at tykkelsen, der denne kunne måles,
varierte fra 2,3 cm – 8,9 cm med et gjennomsnitt på 4,7 cm. Det at det er funnet
masse i hele feltet betyr at all dekkmasse ikke kan ha rent ned i den dypeste delen
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av feltet, men at betydelige deler av massen har sedimentert nær
utleggingsposisjon og blitt liggende i områder med betydelig helning. Den
dypeste delen av testfeltet er representert ved relativt få bilder, FS_L1-1, FS_L1-2
og FS_L1-3 med til sammen fire bilder og tykkelser målt til mellom 3,4 og 8,9
cm, som er i overkant av gjennomsnittet for alle bildene med målbar lagtykkelse.
Dette tyder på at det er noe mer tildekkingsmasse som har samlet seg i den
sentrale delen av testfeltet. Dersom dette er riktig betyr det at den delen av
tildekkingen som har størst mektighet er underrepresentert i lagtykkelsene brukt
til å beregne gjennomsnittet.
Gjennomsnittstykkelsen er, likevel, i god overensstemmelse med tilsiktet tykkelse
på 5 cm, men lavere enn teoretisk tykkelse på 7,3 – 10,5 cm (=tykkelse dersom
alle massene la seg innenfor de teoretiske grensene til testfeltet og inkludert
volumøkning som følge av innblanding av vann). Tatt i betraktning variabiliteten i
målt tykkelse og en eventuell underrepresentasjon tykkelsene sentralt i feltet er
differansen til teoretisk tykkelse ikke er så stor. Det er likevel sannsynlig at noe
masse har blitt spredt til områdene like utenfor testfeltet, slik det også ble funnet
ved felttesten i Grenland (NGI 2011). Omfanget av dette er usikkert men anslås til
å være mindre enn 50 % av utlagt tildekkingsmasse.
6.2.2

Gjenfinning av masser med innblandet AC

I et forsøk på å identifisere tykkelse og utbredelse av utlagt AC, lagt ut som et
eget lag i den østre delen av testfeltet, ble det gjort en analyse av lag i tildekkingen
med ulik farge. Et tydelig grått lag var synlig i enkelte av bildene. I de tydeligste
bildene ble det observert 3 lag. Ett hvitt dekklag øverst, deretter et litt tynnere
grått lag, og tilslutt et hvitt lag rett over det gamle sedimentet. Det ble derfor gjort
en analyse av hvilke bilder som inneholdt en slikt grått lag som kan indikere
dekkmasser med innblandet AC. Resultatene er gitt i Figur 24.

Dokumentnr.: 20071139-00-123-R
Dato: 2012-01-13
Side: 35

Figur 24

Observasjon av et grått lag som kan indikere dekkmasse tilsatt AC:
Mørkegrått: 100% an punktene hadde et grått lag, Lysegrått 50% av
bildene hadde et grått lag, hvitt : ingen bilder hadde et grått lag, rødt:
Umulig å si om det er et grått lag eller ikke, pga dårlig penetrasjonsdyp
eller uklare bilder.

De tydeligste tegnene på et grått lag som kan være Biokalk blandet med AC ble
funnet i den østre delen av testfeltet der disse massene ble lagt ut. Det ble
imidlertid også observert et slikt grått lag i enkelte bilder fordelt over hele
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testfeltet. Dette kan tyde på at det meste av AC-blandingen har havnet i den delen
av feltet der den ble lagt ut, men at noe har spredt seg lenger vest i feltet. Det er
ikke gjort analyse av TOC-innhold i kjerneprøver fra testfeltet for å verifisere
mengden AC og mineralene i Biokalken kan inneholde noe forskjellige mengder
av ulike mineraler som kan gi fargeforskjeller. Det kan derfor ikke fastslås sikkert
at de observerte farge forskjellene skyldes AC-innholdet.
6.3

Effekt av tildekkingen på TBT mobilitet

Fluks av MBT, DBT og TBT fra sjøbunnen på testfeltet ble målt før og etter
tildekkingen med flukskamre utviklet på NGI for måling av diffusjonstransport av
organiske miljøgifter fra sediment til vann (Eek m. fl. 2010).
Målinger av fluks etter tildekking ble gjort i de samme posisjonene som i
forundersøkelsen før tildekking. Målinger etter tildekkingen, ble gjort i oktober
2010 (5. oktober 2010 til 19. oktober 2010), i mai 2011 (5. mai 2011 til 19. mai
2011) og i september/oktober 2011 (29. september til 12. oktober 2011).

10000

TBT-fluks (ug m-2 d-1)

1000

100

10

1
Beregnet fra Beregnet fra
Målt i lab, Målt i felt Kalk- Målt i felt AC- Målt i lab Kalk- Målt i lab AC- Gjennomsnitt Gjennomsnitt
Cpw, sediment Cpw, sediment sediment fra 0
feltet
feltet
felt
felt
målt i felt Kalk- målt i felt ACfra 0 - 15 cm fra 0 - 5 cm
- 15 cm
feltet
feltet
Uten tildekking

Figur 25

Med tildekking

Fluks av TBT før og etter tildekking. Flukser er korrigert for
forskjeller i diffusivt dobbelt lag utenfor og innenfor flukskammeret
og i laboratorietestene.

Resultatene fra måling av fluks fra begge testfeltene var lavere enn fluks fra
sedimentet uten tildekking, både målt i laboratorietester og målt i felt. Den lave
fluksen fra testfeltene målt i felt også før tildekkingen betyr at det vil være stor
variabilitet i effektiviteten av tildekkingen avhengig av hva som regnes som fluks
før tildekkingen.
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Tabell 3

Tiltakseffektivitet av tildekkingen på testfeltet basert på fluks av
TBT fra sjøbunnen før og etter tildekkingen målt i laboratoriet
(avsnitt 4.3.3) og i felt (avsnitt 4.3.4).

Fluks etter tildekking

Målt i laboratoriet, AC-felt
Målt i laboratoriet Kalk-felt
Målt i felt, AC-feltet
Målt i felt, Kalk-feltet

Fluks før
Fluks før
tildekking =
tildekking =
labtester
felt målinger
99,97 %
96 %
99,8 %
89 %
99,6 %
48 %
99,4 %
65 %

Tabell 3 viser at beregnet tiltakseffektivitet er mellom 48 og 99,97 %. Den høye
fluksen målt i laboratoriet uten tildekking er sedimentets potensielle utlekking og
forutsetter at TBT-konsentrasjonen i sedimentet er homogen helt opp til
sedimentoverflaten. Tiltakseffektiviteten basert på denne fluksen (99,4 – 99,6 %)
er derfor det som beskriver den totale endringen som har skjedd på testfeltet.
Denne endringen kan også skyldes andre forhold enn tildekkingen. Som beskrevet
i avsnitt 4.3.4 kan høy fluks eller naturlig tildekking med TBT-frie masser
forklare den lave fluksen målt i felt før tildekking. I så fall har effekten av
tildekkingen vært en reduksjon på 48 – 65 % av fluks fra en allerede lav fluks.
Fluks etter tildekking har vært lav både på kalkfeltet og på AC-feltet, det er
derfor, dessverre, ikke grunnlag for å skille effektiviteten av tildekkingen på de to
feltene.
Det er heller ikke observert noen systematisk endring i fluksen med tid etter
tildekkingen. Eventuelle endringer i bunnfauna kan på sikt tenkes å redusere
effektiviteten noe. En videre overvåkning av testfeltene kan gi informasjon om
langtidseffektiviteten av tildekkingen. Foreløpig betyr fraværet av endringer med
tid at tildekkingen har vært effektiv og at tildekkingslaget ikke har blitt forstyrret i
løpet av den tiden denne overvåkningen har pågått.

6.4

Fritt løst TBT i vann over tildekkingsfeltet

Utvikling av nye passive prøvetakere for måling av fritt løste tinnorganiske
forbindelser ble testet ut i forbindelse med overvåkningen av denne felttesten.
Biter av glassfiberark dekket med et 60 µm tynt lag av silikon ble festet på utsiden
av flukskamrene for å måle fritt løst TBT i vannmassene like over sjøbunnen, før
og etter tildekking. Konsentrasjonen av TBT i vann ble dedusert fra målt innhold
av TBT i de passive prøvetakerne etter eksponering sammen med flukskamrene.
Fordelingskoeffisienten for TBT-fordeling mellom vann og silikon (K PDMS ) ble
bestemt ved å måle konsentrasjon både i silikon og i vannfasen etter
laboratorietester der TBT løst i vann og silikon ristes i 30 døgn for å oppnå
likevekt (logK PDMS = 5.42 ±0.04). Konsentrasjonen i vannet over testfeltet ble
beregnet fra konsentrasjonen i silkonarkene og den målte fordelingskoeffisienten.
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Kalk-feltet

16.0

AC-feltet

C vann (ng L-1)

14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
Før

Figur 26

1 mnd etter

8 mnd etter

12 mnd etter

Fritt løst TBT i vann over testfeltene før og etter tildekking.

Resultatene fra måling av fritt løst TBT i vannet 10 cm over testfeltene (Figur 26)
viser at disse konsentrasjonene var høyere før tildekkingen enn etter. Dette viser,
som fluksmålingene, at tildekkingen har redusert TBT utlekking fra sedimentet.
Konsentrasjonen i vannet over Kalkfeltet før tildekking var høyere enn over ACfeltet. Dette stemmer overens med høyere fluks målt i felt fra Kalkfeltet før
tildekking.
På samme måte som for fluks målt i felt etter tildekking er det ingen klar tidstrend
for TBT-konsentrasjonen i det overliggende vannet etter tildekking. Likevel er
konsentrasjonen i målingene som ble gjort sist (12 mnd etter tildekking) høyere
enn de andre målingene etter tildekking. Det kan skyldes TBT-fluks gjennom
tildekkingslaget eller det kan skyldes tilførsler av partikler med TBT fra utenfor
testfeltet.
Tabell 4
Felt
Kalk
Kalk+AC

Tiltakseffektivitet basert på målt konsentrasjon i vannet over
testfeltet
1 mnd etter tildekking 8 mnd etter tildekking 12 mnd etter tildekking
85 %
90 %
74 %
57 %
86 %
49 %

Tiltakseffektiviteten beregnet fra konsentrasjon i vannet er større enn
effektiviteten beregnet fra fluks fra testfeltene i flukskamrene.
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7

Konklusjoner

Overvåkningen under gjennomføringen av tildekkingen på testfeltet viste at
tildekkingsmassene i liten grad spredte seg utenfor testfeltet. Ved hjelp av
sediment profilbilder (SPI-undersøkelsen) etter tildekkingen ble det målt en
gjennomsnittstykkelse av tildekkingslaget på 4,7 cm som lå innenfor målsetningen
om en tykkelse på 2,5 – 7,5 cm, men er lavere enn teoretisk tykkelse dersom alle
utlagte masser legger seg innenfor testfeltet. Tildekkingsmasse ble påvist i hele
testfeltet noe som viser at utleggingen har dekket hele testfeltet.
Overvåkningen viser at fluks av TBT etter tildekkingen er lavere enn fluks fra
testfeltet før tildekking og at denne har holdt seg lav de første 12 månedene etter
tildekkingen. Variabiliteten i TBT-utlekking målt før tildekking ble gjennomført
gir betydelig usikkerhet i beregnet tildekkingseffektivitet, som kan variere mellom
47 og 99% reduksjon av fluks fra sjøbunnen.
Feltmålingene har ikke påvist noen forskjell mellom fluks fra testfeltet med og
uten AC i tildekkingsmassene.
Videre overvåkning vil kunne dokumentere langtidseffektene av dette tiltaket og
av tynntildekking generelt.
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Produktark til Biokalk og Aktivt kull

PRODUKTINFORMASJON
HUSTADMARMOR AS
N 6440 Elnesvågen

Biokalk 75

Biokalk 75

Utgave: 002 page: 1 / 1
Gyldig fra: 07.01.2009

(en pumpbar suspensjon av kalk i vann)

Kort beskrivelse: Biokalk 75 består av naturlig kalsiumkarbonat (marmor) og
representerer de aller fineste partiklene som separeres fra råstoffet i en
vaskeprosess før renseprosessen tar til ved Hustadmarmor AS.
Karbonater (% CaCo3)
Vanninnhold (%)
Partikkelstørrelsesfordeling:
< 63 (µm)
< 45 (µm)
< 20 (µm)
< 10 (µm)
< 5 (µm)
< 2 (µm)

95 - 97
27
98
96
90
83
65
25

Produktet Biokalk 75 er avvannet i sentrifuge og tilsatt 0,2 % dispergeringsmiddel
(polyakrylat) før det mikses til en pumpbar suspensjon (en slurry)

Innhold av mineraler

(%)

Karbonater
Feldspat
Kvarts
Glimmer
Mørke silikater
Diverse
Sum

97
0,6
1,5
0,3
0,3
0,3
100,0

Eelementanalyser
Cu
Zn
Pb
Ni
Cr
Cd
As
Hg

(ppm)
3
8
<3
3
6
< 0,05
<1
< 0,01

Alle verdier er typiske verdier og vil følge variasjoner i råstoffet og i prosessen.
Verdiene gjelder ikke som spesifikasjoner.

arnstein.amundsen@omya.com

HMS DATABLAD

AKTIVT KULL
1. Identifikasjon og ansvarlig firma
Utgitt dato/revidert
Deklarasjon
Bruksområde
Omsetter/forhandler
Firma
Telefon
Web side
Utarbeidet av
Kontaktperson

12.7.2007
Ikke merkepliktig
Luktreduksjon
Vannbehandling etc.
CLAIRS / Lindum Ressurs og Gjenvinning AS
92 68 06 03
www.clairs.no
Jon B. Stiansen
Jon B. Stiansen

2. Klassifisering og merking
Produktnavn
Molekylformel
Stoffgruppe
Synonymer

Aktivt kull
C
Fast stoff
Kull, karbon

Farge
Lukt
Luktgrense
Administrativ norm

sort
ingen
-

Fremstilling
Naturlig forekomster
Naturlig fremstilling
Utilsiktet fremstilling
Kommersiell
fremstilling
Kommersielt bruk

CAS nr.:
EC nr.:
Merking/klassifisering

7440-44-0
231-153-3
Ikke registreringspliktig

Ingen. Kull forekommer, men ikke aktivisert
Kjemisk og/eller vanndampaktivisert
Luktreduksjon, vannrensing, fjerning av organiske komponenter og
tungmetaller. Som fyllstoff i plastindustrien etc.
Aktivt kull har et bredt spekter av bruksområder. Brukes også i
helsesammenheng ved forgiftninger ved oralt inntak av farlige stoffer

3. Viktigste faremomenter
Beskrivelse

Ikke ansett å være helseskadelig ved normalt bruk.
Støv kan eksplodere i blandinger med luft.
Ikke klassifisert som miljøskadelig.

4. Førstehjelp
Generelt
Innånding
Hud
Øyne
Svelging
Giftinformasjon

Er du i tvil: kontakt lege
Flytt den eksponerte ut i frisk luft. Kontakt eventuelt lege.
Ingen eksponeringsvei. Vask med såpe og vann.
Fjern kontaktlinser. Skyll med vann >15 minutter. Vurder å sende til lege.
Skyll godt og drikk mye vann
22 59 13 00

www.clairs.no

5. Brannslukning
Generelt

Verneutstyr

Pulver, skum, karbondioksid, vann. Vurder omkringliggende faktorer.
Eksplosjonsfare med mer enn 0,14g/l fint støv og i nærheten av tennkilde.
Kontakt med sterkt oksiderende oksidasjonsmidler kan resultere i brann.
Fjern produktet fra brannstedet hvis mulig uten risiko. Bruk vanndusj for å
kjøle beholdere og spre damper. Bruk friskluftsmaske ved
slukningsarbeid.

6. Uttilsiktet utslipp
Personellbeskyttelse
Beskytte ytre miljø

Opprydding/rengjøring

Fjern alle tennkilder. Unngå gnister og åpen flamme. Håndtering i henhold
til pkt. 7. Bruk verneutstyr som beskrevet i pkt. 8
Unngå større mengder utslipp til avløp. Forhindre spredning ved utslipp til
gater/mark. Ved utslipp til vannkilde må impliserte brukere og offentlig
myndighet varsles.
Fei opp med egnet utstyr. For videre behandling se pkt. 13.

7. Håndtering og oppbevaring
Håndtering
Oppbevaring

Ingen spesielle håndteringsbestemmelser, men generelle regler for sikker
håndtering skal følges.
Oppbevares tørt, helst i lukket originalemballasje..

8. Eksponeringskontroll og verneutstyr
Åndedrettvern
Håndvern
Øyevern
Annen info

Bruk partikkelfilter P2 ved støvdannelse.
Sørg for god ventilasjon.
Ved fare for hudkontakt, bruk vernehansker av neopren, nitril, polyetylen
eller PVC.
Bruk støvtette briller ved støvdannelse.
Sørg for å ha tilgang til øyeskylleutstyr.
Bruk hensiktsmessige verneklær hvis hudkontakt er sannsynlig.
3
Administrativ norm (2003) 2mg/m Totalstøv.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper
Molekylvekt
Kjemisk gruppe
Smeltepunkt
o
Reaktivitet E (V)

o
>3600 C
-

Relativ tetthet, bulk
Vannløslighet
Kokepunkt
Utseende/form

3

350-550 kg/m
uløselig
Svart pulver, granulat

10. Stabilitet og reaktivitet
Materialer som bør
unngås
Farlig
reaksjonsprodukter
Stabilitet

Fuktighet. Lagring i rom med mye lukt og gasser.
Ved håndtering: unngå åpne flammer og andre antennelseskilder
CO-gass ved forbrenning.
Stabil ved normale håndterings- og lagringsbetingelser.

11. Helsefare
Data
Innånding
Hud
Øyne

LC50, inhal rotte > 64,4 mg/l
LD50, oralt rotte > 10 g/kg
Støv kan virke irriterende på slimhinnene i svelg og luftveier.
Ingen påviste reaksjoner
Støv kan virke lokalirriterende.
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Arbeidsbegrensninger
Annet

Se pkt 8
Svelging: ingen kjente skadevirkninger på mengder som inntas ved uhell.
Kroniske effekter: ikke kjent
Allergi: ikke kjent
Kreft: ingen kreftfremkallende egenskaper kjent.
Foster: ingen effekt på foster kjent
Reproduksjon: ingen slike egenskaper kjent
Arvestoff: skader ikke kjent.

12. Miljøopplysninger
Ingen data om økotoksisitet, nedbrytbarhet eller bioakkumulering er funnet.
Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig.

13. Fjerning av kjemikalieavfall
I avfallsforskriften blir aktivt kull ansett som forbrenningsrester.
Brukt aktivt kull som innholder klor eller haloner har EAL-kode: 06 07 02
Brukt aktivt kull fra behandling av røykgass har EAL-kode 19 01 10
Brukt aktivt kull fra vannbehandling har EAL-kode 19 09 04
Annet brukt kull har EAL-kode 06 13 02
Ta ellers kontakt med avfallanlegg.
Når kullet er brukt, kan det inneholde ulike kjemikalier og bør behandles i henhold til disse.

14. Opplysninger om transport
Relevante
opplysninger

Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IMO, ADR/RID og
IATA/ICAO regler.

15. Opplysninger om lover og forskrifter
Faresymbol:
R-setninger:
S-setninger:
Referanser:

Ingen
Ingen
Ingen
Norsk stoffliste (Statens forurensningstilsyn, Arbeidstilsynet, Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap).
Administrative normer (Arbeidstilsynet).
Forskrift om klassifisering, merking , m.v. av stoff som kan medføre miljøfare.
Transportbestemmelser for vei/jernbane (ADR/RID), sjøtransport (IMDG), flytransport
(ICAO).
Forskrift om spesialavfall.

16. Andre opplysninger av betydning for HMS
-
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