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SAMMENDRAG
Formålet med oppdraget har vært å framskaffe og sammenstille kunnskap om bidrag av metaller og dioksiner
til omgivelsene rundt avfallsforbrenningsanlegg.
Det er foretatt en gjennomgang av tidligere utførte undersøkelser av metall- og dioksininnhold i jord, mose,
fisk, drikkevann, storfefett og melk fra omgivelsene omkring norske avfallsforbrenningsanlegg.
Norsk Energi har beregnet maksimalt årlig bakkekonsentrasjonsbidrag ved hjelp av anerkjente
spredningsberegningsmodeller. På basis av modellresultatene har vi estimert maksimalt avsetningsbidrag for
utslipp av utvalgte metaller og dioksiner fra Rådalanlegget i Bergen basert på utslippsdata fra halvårlige
konsesjonsmålinger. Beregnede årsmiddelkonsentrasjonsbidrag og avsetningsbidrag av utvalgte metaller og
dioksiner er lave i forhold til aktuelle grenseverdier/kriterier.
Det er utført foretatt moseundersøkelser ved Klemetsrudanlegget (Oslo) og Rådalanlegget (Bergen).
Prøvetaking, vurdering av resultater og rapportering er utført av Eiliv Steinnes, NTNU, Trondheim.
Moseanalyser er foretatt av NILU.
Moseundersøkelsene rundt Klemetsrudanlegget viser metallverdier og dioksinverdier omtrent som for
bakgrunnsstasjon.
Moseundersøkelsene rundt Rådalanlegget i Bergen viser at verdiene stort sett ligger på samme generelle nivå
som ved bakgrunnslokaliteten Samnanger. En lokalitet like nord for anlegget viser markert høyere verdier for
krom, arsen, bly og dioksiner. Avsetningen på mose er her vesentlig høyere enn vårt estimat for avsetning
basert på modellberegningene skulle tilsi. Dette kan skyldes andre utslippskilder (det er oljekjeler, asfaltverk
og deponi samt et mottaksanlegg for returtrevirke med kverning og opplasting i nærheten av
avfallsforbrenningsanlegget), høyere utslipp fra Rådalanlegget enn det som er benyttet i modellberegningene,
eller at den spesielle topografien på stedet medfører at avsetningsbidraget på høyden nær anlegget
underestimeres av modellen.
Det er betydelig usikkerhet knyttet til både resultatene fra sprednings- og avsetningsberegningene og
moseanalysene. For å redusere usikkerheten, og for å undersøke bidraget fra avfallsforbrenningsanlegget og
andre kilder nærmere, kan man utføre fornyede mer detaljerte sprednings- og avsetningsberegninger og
eventuelt foreta ytterligere moseanalyser.
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1 Oppsummering og konklusjon
Utslippene av metaller og dioksiner fra avfallsforbrenning er redusert kraftig de siste årene. Likevel
har det i lokalmiljøet til anleggene til tider vært uttrykt bekymring for nedfallet av disse stoffene.
Dette er en utfordring sett i lys av behovet for ny avfallsforbrenningskapasitet som følger av
deponiforbudet for biologisk nedbrytbart avfall. Formålet med dette oppdraget har vært å
framskaffe og sammenstille kunnskap om bidrag av metaller og dioksiner til omgivelsene rundt
avfallsforbrenningsanlegg.

1.1 Tidligere utførte undersøkelser av metall- og dioksinnivåer i omgivelsene
omkring norske avfallsforbrenningsanlegg
Undersøkelser i Trondheim etter 12 års drift ved avfallsforbrenningsanlegget viste at jordprøvene
fra bydelene i området rundt forbrenningsanlegget på Heimdal hadde lave gmetall-konsentrasjoner.
Videre viste undersøkelsene at de laveste dioksinkonsentrasjonene ble påvist i prøver fra
boligområdene rundt forbrenningsanlegget.
I Bergen er jordprøver undersøkt før og etter 9 års drift av forbrenningsanlegg. Undersøkelsene i
Bergen ble konkludert på følgende måte:
• Det er ikke påvist noen statistisk signifikante forskjeller i metallkonsentrasjoner
mellom 1998 og 2007.
• Det kan ikke påvises noen påvirkning fra forbrenningsanlegget i Rådalen på
metallkonsentrasjonene.
• En svak anrikning av PCB, PAH og dioksiner rundt forbrenningsanlegget kan ses på
kart, men konsentrasjonene er fortsatt lave.
Videre heter det at ingen av prøvene overskrider tiltaksgrensene for dioksin/furan for jord i
barnehager og lekeplasser på 20 ng WHO-TEQ/kg.
Undersøkelser av dioksiner i drikkevannskilder i Trondheim (2000) og Ålesund (2000 og 2001)
Oslo viste lave nivåer (2004).
Det er foretatt undersøkelse av dioksininnhold i melk og storfefett produsert på Stend videregående
skole i Bergen i 1999-2000 (med fôr fra før etablering av avfallsforbrenningsanlegget i Rådalen),
samt i 2007. I sammendraget i rapporten som er utarbeidet av Mattilsynet heter det følgende: ”I
melk og storfefett produsert i nærheten av forbrenningsanlegget i Rådalen er det ikke påvist
dioksininnhold som regnes å representere noen helsefare.”
Undersøkelser av dioksiner i ferskvannsfisk utført i vann i nærheten av
avfallsforbrenningsanleggene til Senja avfallsselskap (utført 2005) og Klemetsrudanlegget i Oslo
(utført 2006) viste lave nivåer av dioksiner.
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1.2 Bakkekonsentrasjonsbidrag og avsetningsbidrag
1.2.1 Modellberegninger/estimater
Norsk Energi har beregnet maksimalt årlig bakkekonsentrasjonsbidrag ved hjelp av anerkjente
gaussiske spredningsberegningsmodeller. På basis av modellresultatene har vi estimert maksimalt
avsetningsbidrag for utslipp av kvikksølv (Hg), kadmium (Cd), krom (Cr), bly (Pb) og arsen (As)
og dioksiner fra Rådalanlegget i Bergen basert på utslippsdata fra halvårlige konsesjonsmålinger.
Det understrekes at det er stor usikkerhet knyttet til avsetningsberegningene.
Beregnede årsmiddelkonsentrasjonsbidrag av As, Pb og Cr er svært lave i forhold til aktuelle
luftgrenseverdier/kriterier. Årsmiddelkonsentrasjon for dioksiner er beregnet til under 1/100 del av
dioksinnivå som angis som typisk konsentrasjonsnivå i byluft av WHO.
Maksimalt avsetningsbidrag (Maximum Deposit Rate, MDR) er utviklet av UK EA og tilsvarer den
mengde som kan tilføres jorda daglig i 50 år før “UK soil quality criteria” overstiges. Maksimalt
avsetningsbidrag av Cd er estimert til ca 0,00006 mg/m2 døgn. Dette utgjør under 1 % av MDR for
Cd. Maksimalt avsetningsbidrag av Hg er beregnet til ca 10 % av MDR.
Maksimalt avsetningsbidrag av Pb og Cr utgjør under hhv. 2 % og 0,2 % av MDR. Estimert Asavsetning utgjør mindre enn 1 % av MDR (UK EA).
1.2.2 Moseundersøkelser
Moseundersøkelsene (prøvetaking, vurdering av resultater, rapportering) er utført av Eiliv Steinnes,
NTNU, Trondheim. Moseanalyser er foretatt av NILU.
Analyser av mose er en veletablert og velegnet metode for analyse av avsetninger av metaller siste 3
år. Metodikken kan også benyttes for dioksiner. Metoden som er benyttet gir et bilde av avsetning
over de seneste 3 årene.
I november 2007 ble det samlet inn moseprøver fra 8 lokaliteter beliggende innenfor en radius på ca
3 km fra Rådalanlegget (Bergen) og Klemetsrudanlegget (Oslo). Det ble også tatt prøver fra to
lokaliteter som ble antatt å være representative for det regionale bakgrunnsnivået av
forurensningene, henholdsvis Samnanger (Bergen) (ca 3 mil øst/nordøst for Rådalanlegget) og
Hobøl (ca 3 mil sør/sørøst for Klemetsrudanlegget). For å bedre datagrunnlaget ble det i september
2008 tatt ut ytterligere 11 prøver i omgivelsene omkring Rådalanlegget, i tillegg ble det tatt ut ny
referanseprøve ved Samnanger.
Moseundersøkelsene innenfor en radius på ca 3 km fra Klemetsrudanlegget viser at verdiene for
samtlige metaller ligger relativt nær bakgrunnsnivået på samtlige lokaliteter.
Moseundersøkelsene rundt Rådalanlegget i Bergen viser at verdiene stort sett ligger på samme
generelle nivå som ved bakgrunnslokaliteten Samnanger. En lokalitet like nord for anlegget viser
markert høyere verdier for krom, arsen, bly og dioksiner. Avsetningen på mose er her vesentlig
høyere enn vårt estimat for avsetning basert på modellberegningene skulle tilsi. Dette kan skyldes
andre utslippskilder (det er oljekjeler, asfaltverk og deponi samt et mottaksanlegg for returtrevirke
med kverning og opplasting i nærheten av avfallsforbrenningsanlegget), høyere utslipp fra
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Rådalanlegget enn det som er benyttet i modellberegningene, eller at den spesielle topografien på
stedet medfører at avsetningsbidraget på høyden nær anlegget underestimeres av modellen.
Det er betydelig usikkerhet knyttet til både moseanalysene og resultatene fra sprednings- og
avsetningsberegningene.
Resultatene av dioksinanalyser i mose tyder på at utslippet fra Klemetsrudanlegget bare i liten grad
påvirker nedfall i nærområdet.
Resultatene fra undersøkelsen rundt Rådalanlegget viser at dioksinkonsentrasjonen i prøvene
varierer fra ca 0,8 til 4 pg/g i-TEQ (2007-undersøkelsen) og 0,5 til 3,5 pg/g i-TEQ (2008undersøkelsen). Verdien for bakgrunnslokaliteten er til sammenlikning hhv. ca 0,9 og 0,5 pg/g iTEQ for 2007 og 2008. Fordelingen mellom lokalitetene er tilsvarende som for metallene arsen,
krom og bly, med den høyeste verdien på lokalitet Skeie.
1.2.3 Samlet vurdering av resultatene
Resultater fra målinger, modellberegninger og estimater for avsetning tilsier at luftforurensningsog avsetningsbidragene av metaller og dioksiner fra moderne norske avfallsforbrenningsanlegg
(tilsvarende Klemetsrudanlegget i Oslo og Rådalanlegget i Bergen) er lave i forhold til aktuelle
grenseverdier og vurderingskriterier.
Moseundersøkelsene rundt Klemetsrudanlegget viser metallverdier og dioksinverdier omtrent som
for bakgrunnsstasjonene.
Moseundersøkelsene rundt Rådalanlegget i Bergen viser at verdiene stort sett ligger på samme
generelle nivå som ved bakgrunnslokaliteten Samnanger. En lokalitet like nord for anlegget viser
markert høyere verdier for krom, arsen, bly og dioksiner. Avsetningen på mose er her vesentlig
høyere enn vårt estimat for avsetning basert på modellberegningene skulle tilsi. Dette kan skyldes
andre utslippskilder (det er oljekjeler, asfaltverk og deponi samt et mottaksanlegg for returtrevirke
med kverning og opplasting i nærheten av avfallsforbrenningsanlegget), høyere utslipp fra
Rådalanlegget enn det som er benyttet i modellberegningene, eller at den spesielle topografien på
stedet medfører at avsetningsbidraget på høyden nær anlegget underestimeres av modellen.
Det er betydelig usikkerhet knyttet til både resultatene fra sprednings- og avsetningsberegningene
og moseanalysene. For å redusere usikkerheten, og for å undersøke bidraget fra
avfallsforbrenningsanlegget og andre kilder nærmere, kan man utføre fornyede mer detaljerte
sprednings- og avsetningsberegninger og eventuelt foreta ytterligere moseanalyser.
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2 Bakgrunn
Utslippene av metaller og dioksiner fra avfallsforbrenning er redusert kraftig de siste årene. Likevel
har det i lokalmiljøet til anleggene til tider vært uttrykt bekymring for nedfallet av disse stoffene.
Dette er en utfordring sett i lys av behovet for ny avfallsforbrenningskapasitet som følger av
deponiforbudet for biologisk nedbrytbart avfall.
Formålet med dette oppdraget er å framskaffe og sammenstille kunnskap om avsetning og opptak
av metaller og dioksiner i omgivelsene rundt avfallsforbrenningsanlegg.

3 Utslipp og avsetning av miljøgifter fra avfallsforbrenning
Utslipp av metaller og dioksiner fra avfallsforbrenning ble kraftig redusert rundt årtusenskiftet. For
å tilfredsstille skjerpede grenseverdier ble det da installert posefilter mange av anleggene, og
utslippene av dioksiner og metaller ble redusert til nivåer langt under grenseverdiene i gjeldende
forskrifter.
Målinger av utslippene foretas kontinuerlig (støv, CO, NOx m.m.) og periodisk (2 ganger pr år metaller og dioksiner).
Tabell 1 viser utslippgrenseverdier for støv, NOx, metaller og dioksiner angitt i avfallsforskriften
kapittel 10.

Tabell 1 Utslippgrenseverdier for støv, NOx, metaller og dioksiner angitt i avfallsforskriften
Parameter
Totalt støv
NOx
Kadmium (Cd) og thallium (Tl)
Kvikksølv (Hg)
Antimon (Sb), arsen (As), bly (Pb),
krom (Cr), kobolt (Co), kobber
(Cu), mangan (Mn), nikkel (Ni) og
vanadium (V)
Dioksiner

Enhet
3

mg/Nm
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

Døgnmiddel

Gjennomsnitt over 6-8t

10
200

tot. 0,05
0,03

mg/Nm3

tot. 0,5

ng/Nm3

0,1

Avfallsforbrenningsanleggene har høye skorsteiner (typisk 60-80 meter for de større anleggene) for
god spredning/fortynning av utslippene.
Utslipp til luft av miljøgifter kan tas opp direkte (via luftveier eller hud). Utslipp til luft kan også
tilbakeføres til jordoverflaten ved tørravsetning eller våtavsetning (indirekte opptaksveier).
Tørravsetning er avsetningsprosesser som ikke involverer nedbør. Både gasser og partikler kan
avsettes ved tørravsetning. Våtavsetning er avsetning forårsaket av nedbør eller tåke. Ved
våtavsetning er løseligheten til den aktuelle luftforurensningskomponenten av betydning.
Avsetningshastigheten er avhengig av en rekke faktorer som partikkelstørrelse, løselighet,
reaksjoner i atmosfæren, overflaten der avsetningen skjer (vann/skog/fjell/eng), type vegetasjon og
om området er snødekt eller ikke.
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Følgende indirekte opptaksveier er mest aktuelle ved vurdering av avfallsforbrenningsanlegg:




bær, frukt, grønnsaker -> menneske
gress (fór) -> kyr/sau -> meieriprodukter/kjøtt -> menneske
vann -> fisk, drikkevann -> menneske

Spredningsberegningene gir et estimat for årlig bakkekonsentrasjonsbidrag i luft. Basert på dette
estimatet kan man vurdere maksimalt inntak via luftveiene.
Avsetningsberegningene gir et estimat for maksimal avsetning på bakken. Avsetningen kan
vurderes ved hjelp av kriterier for innhold av metaller i jord.
Det er også mulig å beregne/vurdere hvor mye som deretter kan tas opp i bær, frukt, grønnsaker,
gress (fór) og i fisk. Basert på dette kan maksimalt opptak via lokale drikke/matvarer vurderes.
Slike beregninger/vurderinger er ikke utført i denne rapporten.
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4 Konsentrasjoner i miljøet og opptak av de ulike miljøgiftene
4.1

Oversikt over tidligere kartlegginger

4.1.1 Jord
Det er utført omfattende undersøkelser av forurensninger i overflatejord i Oslo, Trondheim, Bergen
og Tromsø. Viktig del av disse undersøkelsene var å belyse omfanget av forurensning fra
eksisterende og planlagte avfallsforbrenningsanlegg. Undersøkelsene i Trondheim etter 12 års drift
ved avfallsforbrenningsanlegget viste at jordprøvene fra bydelene i området rundt
forbrenningsanlegget på Heimdal hadde lave metallkonsentrasjoner. Videre viste undersøkelsen at
de laveste dioksinkonsentrasjonene ble påvist i prøver fra boligområdene rundt
forbrenningsanlegget[1]. Målingene av jordforurensning skal gjentas etter 10 år.
Det er også utført mindre omfattende analyser av jordsmonn omkring Senja Avfallsselskap sitt
avfallsforbrenningsanlegg i Lenvik kommune (dioksiner) [2] samt avfallsforbrenningsanlegget i
Ålesund (bromerte flammehemmere)[3]. Nivåene i jordsmonn i Lenvik kommune var
sammenlignbare med bakgrunnsverdier for Arktis og minimumsverdier for Norge.
Jordundersøkelser er nærmere omtalt i kapittel 6.1.
4.1.2 Drikkevann
Undersøkelser foretatt i år 2000 av dioksiner i drikkevann fra Sande, Trondheim og Ålesund
Vannverk viste lave nivåer, under 1/3-del av de aktuelle grensene for dioksininnhold i drikkevann i
Japan og enkelte delstater USA [4].
Dioksinanalyser av drikkevann fra 3 drikkevannskilder i Oslo utført i forbindelse med
miljøundersøkelsen i 2004 viser konsentrasjoner på nivå med de som ble funnet i drikkevann i
nærheten av avfallsforbrenningsanlegget i Ålesund i 2001 (0,2 - 0,3 pg TE/liter), og lavere verdier
enn de som ble funnet i Trondheim (0,4 – 1,1 pg TE/liter) [5].
Siden dioksiner er fettløselige, men lite vannløselige, er det som forventet at innholdet i vann er
lavt.
4.1.3 Grønnsaker/frukt
Analyser av salat ved Heimdal i Trondheim viste at kadmiuminnholdet økte etter at
forbrenningsanlegget var satt i drift, og økningen antas i rapporten å ha sammenheng med nedfall
fra anlegget. Innholdet ble imidlertid karakterisert som moderat og innenfor naturlig
variasjonsområde for salat. Innholdet av bly, antimon, sink og kobber var uforandret eller lavere i
salat dyrket etter at anlegget var igangsatt [6]. Utslipp til luft også av metaller fra anlegget ved
Heimdal er redusert kraftig etter at disse målingene ble foretatt.
I 2004 ble det utført målinger av dioksin- og metallinnhold i frukt fra influensområdet omkring
Klemetsrud- og Brobekkanleggene i Oslo. Alle konsentrasjonene lå langt under grenseverdiene i
forskrift om innhold av visse forurensende stoffer i næringsmidler [5]. Dioksiner er fettløselige, men
lite vannløselige, og det er derfor som forventet at innholdet i grønnsaker/frukt er lavt.
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4.1.4 Melk og kjøtt/fett fra storfe
Det er foretatt undersøkelse av dioksininnhold i melk og storfefett produsert på Stend videregående
skole i Bergen i 1999-2000 (med fôr fra før etablering av anlegget i Rådalen), samt i 2007. I
sammendraget i rapporten som er utarbeidet av Mattilsynet [7] heter det følgende: ”I melk og
storfefett produsert i nærheten av forbrenningsanlegget i Rådalen er det ikke påvist dioksininnhold
som regnes å presentere noen helsefare.”
4.1.5 Fisk
Høsten 2006 ble det utført undersøkelse av innholdet dioksiner i fisk fra Østmarka utenfor Oslo.
Formålet med undersøkelsen var å undersøke om fisk i Østmarka inneholdt forhøyede
konsentrasjoner av dioksiner som følge av utslipp fra Klemetsrudanlegget. NIVA konkluderer på
følgende måte: ”Konsentrasjonene av dioksiner i prøvene var såvidt lave at det ikke skulle være
noen problemer med spiseligheten av fisken. Prøvene gir heller ingen indikasjoner på at de
atmosfæriske tilførslene av dioksiner og furaner til det akvatiske
miljøet i området skulle være spesielt stort.” [8]
I 2005 ble det utført undersøkelser av dioksiner i ferskvannsfisk i Lenvik kommune i nærheten av
avfallsforbrenningsanlegget til Senja avfallsselskap. Undersøkelsen viste lave nivåer av dioksiner
[2].
4.1.6 Mose
I 2005 ble det foretatt analyser av mose (8 prøver) fra omgivelsene omkring
avfallsforbrenningsanlegget i Ålesund. Disse ble analysert mhp. bromerte flammehemmere [3].
4.1.7 Oppsummering
Tabell 2 nedenfor oppsummerer tidligere gjennomførte miljøundersøkelser omkring norske
avfallsforbrenningsanlegg.
Tabell 2 Tidligere gjennomførte miljøundersøkelser omkring norske avfallsforbrenningsanlegg
Undersøkelser omkring norske
avfallsforbrenningsanlegg
Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo
Omfattende
jordundersøkelser
(dioksiner, metaller)
Sande, Trondheim, Ålesund, Oslo
Drikkevann (dioksiner)
Trondheim (metaller), Oslo (metaller og dioksiner)
Frukt, grønnsaker
Ålesund
Mose (bromerte
flammehemmere)
Kjøtt(fett)/melk (dioksiner) Bergen
Oslo, Senja
Fisk (dioksiner)
Det fremgår av tabellen ovenfor at det foreligger omfattende dokumentasjon mht. jordprøver.
Ytterligere dokumentasjon kommer, idet jordprøvene på flere av stedene skal gjentas etter 10 år.
Analyser av drikkevann, fisk og kjøtt(fett) og melk samt frukt/grønnsaker er også dekket i tidligere
gjennomførte undersøkelser.
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4.2 Valg av prøvetakingsmedium og avfallsforbrenningsanlegg
Moser har stor kapasitet for oppsamling av partikler og ioner fra atmosfærisk nedfall, og er derfor
en effektiv måte å kartlegge det geografiske nedfallsmønsteret av metaller og andre kjemiske stoffer
fra atmosfæren. Ved analyse av mose vil man få et mål på nedfallet de siste 2-3 årene (i motsetning
til jord, som kan inneholde avsetninger fra mange år tilbake).
Analyser av metaller i moser har lenge har vært en del av det nasjonale overvåkingssystemet for
langtransporterte forurensninger med analyser hvert 5. år. I år 2000 og 2005 ble det i tillegg utført
analyse av moser rundt utvalgte industribedrifter med metallutslipp (15 bedrifter i 2000, 7 bedrifter
i 2005 (10 prøver rundt hver bedrift)).
Tidligere undersøkelser av moser i Norge har hovedsakelig omfattet metaller. Det er imidlertid
foretatt analyse av bromerte flammehemmere i mose fra 11 lokaliteter spredt over hele Norge
(2002) [9], samt i moser i omgivelsene omkring avfallsforbrenningsanlegget i Ålesund. Organiske
klorforbindelser er analysert i moser i diverse utenlandske undersøkelser, bl.a. dioksiner [10].
Vår gjennomgang av tidligere undersøkelser viser at det er foretatt omfattende analyser av jord
omkring mange av avfallsforbrenningsanleggene. Analyser av fisk, kjøtt, drikkevann og melk er
også foretatt. Analyser av mose er en veletablert og velegnet metode for analyse av avsetninger av
metaller siste 3 år. Omgivelsene omkring over 17 norske industribedrifter er undersøkt vha.
moseanalyser. Metodikken kan også benyttes for dioksiner. Vi anser mose for å være et godt
prøvetakingsmedium til dette prosjektet fordi det gir et bilde av avsetning over de seneste årene.
Moseundersøkelsene i prosjektet (prøvetaking, vurdering av resultater, rapportering) er utført av
Eiliv Steinnes, NTNU, Trondheim.
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5 Undersøkelse av spredning og avsetning av miljøgifter omkring
Klemetsrudanlegget (Oslo) og Rådalanlegget (Bergen)
5.1 Valg av anlegg å gjøre undersøkelse for
Klemetsrud- og Rådalanlegget er valgt for denne undersøkelsen ut fra følgende forhold:




anleggene er blant de største i Norge
ved begge anleggene har det vært utført et bredt spekter av undersøkelser i omgivelsene
nord for Rådalanlegget er en markert skrent, noe som bidrar til noe dårligere
spredningsforhold enn mange av de andre norske anleggene

5.2 Kort om de undersøkte anleggene
Begge de undersøkte forbrenningsanleggene er ristovner for forbrenning av restavfall fra
husholdning og næring.
I forbrenningsenheten med kjel forbrennes avfallet, og energien overføres til varmt vann som går ut
på fjernvarmenettet. Temperatur i sekundærkammeret i forbrenningsenheten er over 850 ºC i
minimum 2 sekunder.
Etter kjelen føres røykgassen til renseanlegget hvor røykgassen renses slik at
utslippskonsentrasjonene blir vesentlig lavere enn grenseverdiene i EU-direktiv for
avfallsforbrenning og i tilhørende forskrift (avfallsforskriften kapittel 10).
Ved Klemetsrudanlegget forbrennes restavfall fra husholdning og næring på 3 linjer; en ny linje
med kapasitet på ca 20 tonn avfall pr time, og to linjer med kapasitet på ca 10 tonn avfall pr time.
Da målingene i mose ble gjort var kapasiteten på 2x10 tonn pr time. Disse to linjene er utstyrt med
røykgassrensing bestående av posefilter med injeksjon av adsorbent etterfulgt av våtvasker.
Skisse av anlegget slik det var da undersøkelsen ble utført er vist i Figur 1.
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Posefilter

Forbrenningsenhet/kjel

Våtvasker

Figur 1 Skisse av Oslo Kommunes forbrenningsanlegg på Klemetsrud

Ved Rådalanlegget forbrennes restavfall fra husholdning og næring. Anleggets kapasitet i dag er ca
28 tonn avfall pr time, men da målingene i mose ble gjort var kapasiteten halvparten av dette.
Røykgassrenseanlegget omfatter elektrofilter, gassvasker samt inndysing av aktivt kull og kalk med
etterfølgende filtrering i posefilter.

Røykgassrenseanlegg
Forbrenningsenhet/kjel

Figur 2 Skisse av BiRs forbrenningsanlegg i Rådalen

Skorstein

Norsk Energi

KARTLEGGING AV MILJØGIFTER RUNDT AVFALLSFORBRENNINGSANLEGG

Side 15 av 39

5.3 Utslipp til luft
Tabell 3 og Tabell 4 og Figur 3 viser utslipp til luft av aktuelle metaller og dioksiner fra
Klemetsrudanlegget og Rådalanlegget i 2005-2007.

Tabell 3 Utslipp til luft av aktuelle metaller og dioksiner fra Klemetsrudanlegget.
Oktober 05

Mars 05

Mars/april 06

Mars/april 06

September 07

September 07

Linje 2

Linje 1

Line 1

linje 2

Linje 1

Linje 2

Cd

mg/Nm³

<0,000011

0.00002

<0,000011

<0,000013

<0,0000098

<0,0000083

Hg

mg/Nm³

0.000658

0.000241

0.000438

0.000552

0.000803

0.000333

As

mg/Nm³

0.000085

0.000058

0.0000740

<0,000026

<0,000020

<0,000017

Pb

mg/Nm³

0.000183

0.000355

<0,000086

0.000191

<0,000059

<0,000051

Cr

mg/Nm³

<0,000034

0.000059

<0,00011

<0,00017

<0,000020

<0,000017

0.02732

0.03899

0.0336

0.0238

0.100

0.0377

Dioksiner
(PCDD/PCDF) ng TE/Nm3
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Tabell 4 Utslipp til luft av aktuelle metaller og dioksiner fra Rådalanlegget.
September 05

Januar 06

Mai 06

Desember 06

(tilleggsmåling)
Cd

mg/Nm³

Hg
As

April 07
(rapp.juni)

0.0004

0.0033

mg/Nm³

0.027

0.0063

0.00206

0.0175

0.0055

0.0038

mg/Nm³

0.0002

0.0002

0.000250

< 0,000037

0.000236

0.000116

Pb

mg/Nm³

0.016

0.0313

0.0295

< 0,00011

0.0286

0.00317

Cr

mg/Nm³

0.021

0.0018

0.000549

0.00265

0.00376

0.00222

0.036

0.0148

0.0045

0.00352

0.0104

0.00301

0.085

0.0169

0.143

0.0088

mg/Nm³
Cu
Dioksiner
(PCDD/PCDF) ng TE/Nm3

0.005

0.00158

< 0,000019

0.00294

August 07
(rapp.okt)
0.000527

Figur 3 Gjennomsnittlig utslippsnivå for aktuelle utvalgte metaller ved Rådalanlegget, september
2005-august 2007
Ved å sammenlikne utslippstallene i tabell 3 og 4 med grenseverdiene i tabell 1, ser vi at utslippene
stort sett er betydelig lavere enn grenseverdiene.
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5.4 Spredning og avsetning av utslipp til luft
5.4.1 Grenseverdier og vurderingskriterier
Anbefalte grenseverdier for luft (WHO) [11] og vurderingskriterier angitt av UK Environmental
Agency (EA) [12] er gitt i Tabell 5.
Tabell 5 Anbefalte grenseverdier årsmiddel (WHO) samt Long term EAL (Environmental
Acceptance level) og Max Rate Deposit (UK EA).
Parameter

Anbefalte
grenseverdier
årsmiddel (WHO)
(µg/m3)
1

Long term EAL
(luft)
(UK EA)
(µg/m3)
0,12)/0,253)

Max Rate Deposit1)
(UK EA)
(mg/m2 døgn)
0,004

Hg (partikulær og
gassf.)
Cd
0,005
0,005
0,009
Cr
54)/0,15)
1,5
Maridals-vannet
Pb
0,5
0,5
1,1
As
0,2
0,02
1)
Mengde som kan tilføres jordaAlnsjøen
daglig i 50 år før “soil quality criteria” overstiges
2)
Mercury alkyls 3)Mercury and compounds, except alkyls
4)
Krom II og III
5)
Krom VI

5.4.2 Sprednings- og avsetningsberegninger
Brobekkanlegget
NILU og Norsk Energi
har tidligere beregnet maksimalt bakkekonsentrasjonsbidrag for utslipp av
til luft fra Klemetsrudanlegget [13]. Figur 4 viser sannsynlig område med høyest årlig
bakkekonsentrasjonsbidrag fra utslipp til luft fra Klemetsrudanlegget.

Elvåga

Klemetsrudanlegget

= Sannsynlig område med høyest årlig bakkekonsentrasjonsbidrag fra utslipp til luft fra Klemetsrudanlegget

Figur 4 Sannsynlig område med høyest årlig bakkekonsentrasjonsbidrag fra utslipp til luft
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Norsk Energi har beregnet maksimalt bakkekonsentrasjonsbidrag og estimert maksimalt
avsetningsbidrag for utslipp av kvikksølv (Hg), kadmium (Cd), krom (Cr), bly (Pb) og arsen (As)
og dioksiner fra Rådalanlegget (gammel linje og ny linje) basert på tidligere gjennomførte
spredningsberegninger14.
Spredningsberegningene (beregninger av bakkekonsentrasjonsbidrag) ble utført ved hjelp av
programvaren ”Breeze ISC GIS Pro” og ”Breeze AERMOD GIS Pro”, som er basert på modeller
utarbeidet av U.S. EPA. Begge er basert på anerkjente Gaussiske spredningsmodeller. Det er tatt
hensyn til terrenget i beregningene.
Beregningene er utført for et worst case scenarie mht. utslipp, dvs. maksimal last på linjer.
Resultater fra beregning av maksimalt årsmiddelkonsentrasjonsbidrag av NO2 er vist i Figur 5. Det
bemerkes at beregningene gjelder situasjonen etter at ny avfallsforbrenningslinje ble satt i drift (dvs.
dobling av utslippet i forhold til situasjonen da målingene i mose ble gjort).

Figur 5 Spredningsberegninger for Rådalanlegget utført med timemidlede meteorologidata fra Flesland,
1996 (AERMOD) (årsmiddelkonsentrasjonsbidrag av NO2 (µg/m3) fra gammel- og ny
avfallsforbrenningslinje). Områdene med høyeste tallverdi har høyest årlig bakkekonsentrasjonsbidrag fra
utslipp til luft fra anlegget

Norsk Energi

KARTLEGGING AV MILJØGIFTER RUNDT AVFALLSFORBRENNINGSANLEGG

Side 19 av 39

Tabell 6 viser utslippsdata benyttet ved spredningsberegningene, maksimalt bakkekonsentrasjonsbidrag (årsmiddel) samt estimert maksimal avsetning (døgnverdi).
Tabell 6 Utslippsdata benyttet ved spredningsberegningene, maksimalt bakkekonsentrasjonsbidrag
(årsmiddel) samt maksimal avsetning (årsmiddel og døgnverdi).
Utslippskonsentrasjoner
benyttet i
spredningsberegningene

Maksimalt
årsmiddelkonsentrasjonsbidrag

Maksimalt
døgnmiddelavsetningsbidrag

NO2

mg/Nm³

1201

2

µg/m3

5.2

mg/m2 døgn

Cd

mg/Nm³

0.00152

0.02

ng/m3

0.00006

mg/m2 døgn

Hg

mg/Nm³

0.012

0.2

ng/m3

0.0004

mg/m2 døgn

As

mg/Nm³

0.00022

0.003

ng/m3

0.00001

mg/m2 døgn

Pb

mg/Nm³

0.0182

0.30

ng/m3

0.0008

mg/m2 døgn

mg/Nm³
0.0052
0.09
ng/m3
0.0002
mg/m2 døgn
Cr
(PCDD/
0.042
0.7
fg/m3
0.000000002
mg/m2 døgn
PCDF) ng TE/Nm3
1
Utslippskonsentrasjon benyttet ved spredningsberegning utført i 2006
2
Utslippskonsentrasjon benyttet ved beregningene i denne rapporten (basert på utslippsmålinger i perioden september
2005-august 2007)

Årsmiddelkonsentrasjonsbidraget av NO2 er svært lavt, under 5 % av KLIF’s anbefalte
luftkvalitetskriterie for årsmiddel.
Beregnet årsmiddelkonsentrasjonen for Cd er 0,02 ng/m3 ved sannsynlig utslippskonsentrasjon.
Dette utgjør 0,4 % av WHO’s anbefalte grenseverdi for Cd. Bakkekonsentrasjonsbidraget av Hg er
under 0,5 promille av WHO’s anbefalte grenseverdi. Beregnede årsmiddelkonsentrasjonsbidrag av
As, Pb og Cr er svært lave i forhold til aktuelle luftgrenseverdier/kriterier.
Årsmiddelkonsentrasjon for dioksiner er beregnet til under 1/100 del av dioksinnivå som angis som
typisk konsentrasjonsnivå i byluft av WHO.
Ved beregning av maksimal avsetningsrate pr døgn har vi benyttet avsetningshastighet anbefalt av
UK EA. Det understrekes at det er stor usikkerhet knyttet til avsetningsberegningene, da faktorer
som nedbørmengde, overflateruhet og partikkelstørrelse er av betydning for avsetningsraten.
Maksimalt avsetningsbidrag av Cd er estimert til ca 0,00006 mg/m2 døgn. Dette utgjør under 1 %
av MDR for Cd. Maksimalt avsetningsbidrag av Hg er beregnet til ca 10 % av MDR.
Maksimalt avsetningsbidrag av Pb og Cr utgjør under hhv. 2 % og 0,2 % av MDR, mens Asavsetning utgjør mindre enn 1 % av MDR (UK EA).
Vi ser altså at beregnede årsmiddelkonsentrasjonsbidrag og avsetningsbidrag er svært lave i forhold
til aktuelle grenseverdier og kriterier.

Norsk Energi

KARTLEGGING AV MILJØGIFTER RUNDT AVFALLSFORBRENNINGSANLEGG

Side 20 av 39

5.5 Avsetning på mose
Av Professor Eiliv Steinnes, Institutt for kjemi, NTNU, Trondheim
5.5.1 Bakgrunn
Tidligere undersøkelser rundt forbrenningsanlegg for kommunalt avfall i Norge og andre land har
vist at det forekommer utslipp til luft av forbindelser som kan ha helse- og miljøkonsekvenser. Det
har særlig vært oppmerksomhet omkring enkelte toksiske metaller (krom, arsen, kadmium, bly,
kvikksølv), som kan forekomme i visse produkter i avfallet, og dioksiner/dibenzofuraner, som er
blant produktene som kan oppstå ved ufullstendig forbrenning av det organiske materialet. Det er
derfor av interesse å undersøke om nedfallet av disse forbindelsene fra luft er høyere i nærområdet
til slike anlegg enn i områder det er naturlig å sammenlikne med.
I oktober 2007 ble det besluttet å utføre en undersøkelse med hensyn på nedfall av visse
forurensende stoffer i nærområdene til kommunale avfallsanlegg i Bergen (Rådalen) og Oslo
(Klemetsrud). Norges Geologiske Undersøkelse hadde tidligere (årstall) tatt prøver av overflatejord
rundt disse anleggene. Den framgangsmåten som ble valgt, var innsamling og analyse av
moseprøver fra de aktuelle områdene.
Analyse av mose har i mange år inngått som et ledd i det nasjonale overvåkingsprogrammet for
langtransporterte forurensninger i Norge. Hvert femte år blir prøver av etasjemose (Hylocomium
splendens) innsamlet fra ca. 500 lokaliteter spredt over landet og analysert for en lang rekke
metaller. Mosen vokser typisk i skogbunn, og tar opp metaller effektivt fra luft og nedbør. Den gir
derfor et godt relativt bilde av nedfallet av metaller over det området undersøkelsen omfatter, og har
også vært anvendt ved undersøkelser av nedfall rundt norske industribedrifter. De siste tre års
tilvekst av mosen tas ut for analyse.
Denne mose-metodikken er også blitt hevdet å fungere bra til å registrere nedfall av
dioksiner/dibenzofuraner [10]. Det ble derfor besluttet at også disse forbindelsene skulle inngå i
nedfallundersøkelsen rundt de to anleggene.
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5.5.2 Gjennomføring
I november 2007 ble det samlet inn moseprøver fra valgte 8 lokaliteter beliggende innefor en radius
på ca 3 km fra anlegget, der det var mulig å finne den aktuelle mosen. Det ble også tatt prøver fra to
lokaliteter som ble antatt å være representative for det regionale bakgrunnsnivået av
forurensningene, henholdsvis Samnanger (Bergen) (ca 3 mil øst/nordøst for Rådalanlegget) og
Hobøl (Oslo) (ca 3 mil sør/sørøst for Klemetsrudanlegget). De geografiske koordinatene ble
bestemt i felt med GPS. Moseprøvene fra lokaliteten Skeie nord for avfallsforbrenningsanlegget i
Rådalen tatt ut i 2007 viste forhøyede verdier av metaller og dioksiner i forhold til øvrige prøver og
i forhold til referanseprøver (bakgrunn Samnanger). For å bedre datagrunnlaget ble det i september
2008 tatt ut ytterligere 11 prøver i omgivelsene omkring anlegget, i tillegg ble det tatt ut ny
referanseprøve ved Samnanger.

Beliggenheten av de utvalgte lokalitetene rundt anleggene i Bergen og Oslo er vist i Figur 6, Figur 7
og Figur 8.

Sørås
N. Lagunen
Siljustøl

Stendafjell

Skeie
Rådalanlegget
Skeisåsen

Stend
Bjoardalen

Figur 6 Beliggenheten av de utvalgte lokalitetene rundt Rådalanlegget (Bergen) (prøver tatt ut i 2007)
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Feråsen

Apeltun
Kokstad
Rø

Skage

Skeie III
Skeie II
Stendafjell,topp
Rådalanlegget
Stavollen
Skytebanen

Figur 7 Beliggenheten av de utvalgte lokalitetene rundt Rådalanlegget (Bergen) (prøver tatt ut i 2008)
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Bøler

Skullerud
Skullerudstua
Langbølgen

Gjersrud

Mortensrud

Klemetsrudanlegget
Grønmo

Gjersrud

Figur 8 Beliggenheten av de utvalgte lokalitetene rundt Klemetsrudanlegget (Oslo)
Ved innsamling av moseprøver ble samme metodikk brukt som ved de landsomfattende
nedfallsundersøkelsene som utføres hvert femte år for KLIF: På hver lokalitet ble 5-10 delprøver
tatt innenfor et område på ca. 20x20 meter. Etter lufttørking ved romtemperatur ble moseprøvene
renset for uvedkommende materiale (barnåler, strå, andre mosearter m.m.) og de siste tre årsskudd
ble sendt til Norsk institutt for luftforskning (NILU) for analyse med hensyn på 5 metaller (krom,
arsen, kadmium, bly og kvikksølv) samt dioksiner/dibenzofuraner.
Kvalitetskontroll ble utført ved at internasjonale standard referansematerialer ble analysert samtidig
med moseprøvene.
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5.5.3 Resultater
A. Metaller
Konsentrasjoner av de 5 metallene i de analyserte moseprøvene er gitt i Tabell 7.
Tabell 7 Konsentrasjoner av krom, arsen, kadmium, kvikksølv og bly i mose på lokaliteter rundt
avfallforbrenningsanlegget på Klemetsrud (Oslo) og i Rådalen (Bergen) (µg/g)
Lokalitet

Cr

As

Cd

Hg

Pb

0.30
0.23
0.51
0.38
0.26
0.24
0.28
0.26

0.263
0.250
0.286
0.535
0.220
0.405
0.336
0.206

0.048
0.042
0.078
0.035
0.052
0.052
0.060
0.056

4.2
5.6
10.0
6.4
3.0
4.5
5.6
3.5

Oslo (prøver tatt ut i 2007)
O-1 Mortensrud
O-2 Gjersrud
O-3 Grønmo
O-4 Nordre Dal
O-5 Skullerud
O-6 Skullerudstua
O-7 Bøler
O-8 Langbølgen

1.7
1.5
3.1
1.6
1.6
1.0
1.9
1.5

Bergen (prøver tatt ut i 2007)
B-1 Bjoardalen
0.8
0.16
0.217
0.073
2.7
B-2 Stend
0.7
0.17
0.263
0.165
3.5
B-3 Skeisåsen
1.5
0.34
0.250
0.098
6.7
B-4 Skeie
7.1
1.51
0.286
0.213
21.0
B-5 Stendafjell
1.0
0.23
0.535
0.123
11.4
B-6 Siljustøl
1.2
0.20
0.220
0.127
2.9
B-7 N. Lagunen
1.5
0.19
0.405
0.085
3.3
B-8 Sørås
1.7
0.23
0.336
0.135
4.0
_____________________________________________________________________

Bergen (prøver tatt ut i 2008)
11 Skeie II
12 Skeie III
13 Ø. Skage
15. Skytebane
16. Stendafjell topp
18. Feråsen
21. Kokstad
23. Rø/golfbane
25. Stavollen
27. Apeltun

8.0
3.3
1.2
3.1
0.9
1.0
2.5
2.0
2.5
1.0

1.80
0.88
0.53
0.71
0.38
0.39
0.42
0.39
0.47
0.32

0.467
0.175
0.215
0.146
0.136
0.194
0.176
0.237
0.162
0.113

0.117
0.122
0.121
0.145
0.155
0.125
0.105
0.136
0.131
0.128

28.8
10.3
3.7
18.4
4.2
5.3
4.1
5.3
7.5
3.7
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I Tabell 8 og Figur 9, Figur 10 og Figur 11 er resultatene sammenliknet med regionale
bakgrunnsnivåer i mose vist. I tillegg til verdiene fra de to valgte bakgrunnslokalitetene fra denne
undersøkelsen er representative nivåer i mose for disse to lokalitetene registrert ved
landsomfattende undersøkelser i 1977, 1990 og 2000, tatt med i tabellene.
Tabell 8 Oversiktstabell –konsentrasjon av metaller i mose (µg/g)
kvikksølv

bly

kadmium

krom

arsen

0.073
0.213
0.125

2.7
21.0
3.5

0.12
0.56
0.15

0.7
7.1
1.4

0.16
1.51
0.22

2008
2007
2000
1990
1977

0.087
0.073
0.067
-

5.4
3.2
4.6
33
31

0.10
0.27
0.15
0.27
0.40

0.6
0.5
0.5
1.4
16*

0.24
0.16
0.17
0.39
0.48

Oslo
Minimum
Maksimum
Median

0.035
0.078
0.052

3.0
10.0
5.0

0.21
0.54
0.28

1.0
3.1
1.6

0.23
0.51
0.26

Bergen 2007
Minimum
Maksimum
Median
Bakgrunn (Samnanger)

Bakgrunn (Hobøl)
2007
0.068
6.0
0.22
1.3
0.47
2000
0.064
6.2
0.19
1.4
0.23
1990
34
0.42
1.6
0.54
1977
72
0.45
3.8
1.08
_____________________________________________________________________
* Påvirket av utslipp fra ferrokrom-produksjon ved Bjølvefossen AS, Ålvik
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Figur 9 Metaller i mose omkring avfallsforbrenningsanlegget ved Klemetsrud (Oslo) sammenliknet med
regionale bakgrunnsnivåer (% av bakgrunnsverdi for prøver tatt i 2007)
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Figur 10 Metaller i mose omkring avfallsforbrenningsanlegget ved Rådalen (Bergen) sammenliknet med
regionale bakgrunnsnivåer (% av bakgrunnsverdi for prøver tatt i 2007)
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Figur 11 Metaller i mose omkring avfallsforbrenningsanlegget ved Rådalen (Bergen) sammenliknet med
regionale bakgrunnsnivåer (% av bakgrunnsverdi for prøver tatt i 2008)

I Oslo ligger verdiene for samtlige metaller relativt nær bakgrunnsnivået på samtlige lokaliteter. Det
er likevel en tendens til høyere verdier på lokalitetene Grønmo og Nordre Dal, som begge ligger
relativt nær anlegget i henholdsvis østlig og nordlig retning. Alt i alt tyder imidlertid undersøkelsen
på at nedfall av disse metallene rundt anlegget på Klemetsrud ikke representerer noe problem.
Resultatene fra Bergen viser markert høyere verdier for krom, arsen og bly på lokalitet 4 (Skeie)
enn på de øvrige lokalitetene. Denne lokaliteten ligger på en ås like nord for anlegget, i en avstand
på 300-400 m i luftlinje. På de øvrige lokalitetene avviker verdiene lite fra bakgrunnsnivået for alle
metallene, bortsett fra for kvikksølv der også lokalitetene 2, 5, 6 og 8 viser noe forhøyede nivåer i
forhold til bakgrunnsnivået. Fordelingen mellom lokalitetene tyder på at forbrenningsanlegget er
den dominerende kilden til arsen, krom og bly. Også for kvikksølv ser forbrenningsanlegget ut til å
være en kilde, men her er bildet mer uklart. Når det gjelder kadmium kan resultatene tyde på et
hovedbidrag fra anlegget, men relativt høye verdier på lokalitetene Sørås og nord for Lagunen
antyder en annen kilde i tillegg i nordlig retning fra avfallsforbrenningsanlegget.
Resultatene i 2008-undersøkelsen bekrefter stort sett de konklusjonene som ble trukket på basis av
undersøkelsen i 2007. Generelt ligger ikke resultatene vesentlig over bakgrunnsnivåene for disse
metallene i denne regionen, slik de fremkommer ved den valgte bakgrunnslokaliteten Samnanger
der analysene av bakgrunnsprøver fra 2007 og 2008 stort sett samsvarer godt med verdier fra
landsomfattende nedfallsundersøkelser i 2000 og 2005. Følgende kommentarer kan gis til de
enkelte elementene:
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Arsen: Den markert høyere verdien ved Skeie nord for anlegget i 2007 bekreftes av 2008resultatene, og antyder forbrenningsanlegget som en hovedkilde. Også lokaliteten ved skytebanen
like sørøst for anlegget viser noe høyere As-verdi enn nivået forøvrig, som ikke ligger særlig over
bakgrunnsnivået for regionen.
Kadmium: Det generelle nivået er noe høyere enn bakgrunnsnivået i regionen, men verdiene fra
2008 ligger en tanke lavere enn i 2007. Det er vanskelig på bakgrunn av de samlede data fra de to
årene å peke på noen dominerende enkeltkilde for kadmium.
Krom: Resultatene fra 2008 bekrefter konklusjonen fra 2007 at forbrenningsanlegget er en
hovedkilde til luftutslipp av krom i området. Den lave verdien fra Stendafjell (lokalitet 16) og raskt
avtakende verdier generelt med avstand fra anlegget kan tyde på at utslippet av krom er i form av
relativt store partikler. En viss samvariasjon mellom krom og arsen peker i retning av impregnert
treverk som kilde for disse metallene.
Kvikksølv: Verdiene ligger begge år noe over bakgrunnsnivået i regionen, og de høyeste verdiene
observeres i retning nordvest-sørøst for forbrenningsanlegget, dvs i samsvar med dominerende
vindretning. Ettersom utslipp av kvikksølv fra høytemperaturkilder med stor sannsynlighet skjer i
dampform, vil det kunne forventes spredning over større avstander fra en punktkilde enn det tilfellet
er for de øvrige metallene.
Bly: Resultatene fra 2008 er en bekreftelse av bildet fra 2007-undersøkelsen. Bortsett fra Skeie like
nord for anlegget ligger verdiene på bakgrunnsnivå for regionen. De markert høyere verdiene ved
Skeie peker klart i retning av utslipp fra anlegget, men verdiene i seg selv er ikke spesielt høye i
forhold til det nedfall av bly som store deler av Norge var utsatt for noen tiår tilbake. En høy
enkeltverdi ved skytebanen sørøst for anlegget kan muligens også ha sammenheng med bruk av
blyholdig ammunisjon.
Når disse resultatene skal diskuteres, kan det være på sin plass å peke på at bakgrunnsnivåene for
nedfall av mange metaller, heriblant arsen, bly og kadmium, har avtatt sterkt i løpet av de siste 2030 årene, hovedsakelig fordi atmosfærisk langtransport til Norge fra andre områder i Europa i dag
er vesentlig mindre enn tidligere. Således ligger den høyeste verdien for bly rundt anlegget i
Bergen i denne undersøkelsen lavere enn det som var bakgrunnsnivået i regionen 20 år tilbake.
Tilsvarende gjelder for arsen, men her må vi 30 år tilbake for å finne et bakgrunnsnivå i denne
regionen tilsvarende det høyeste nivået som ble registrert rundt anlegget. Når det gjelder krom,
betyr atmosfærisk langtransport relativt sett langt mindre for nedfallet i Norge enn for bly og arsen,
og den høyeste verdien fra denne undersøkelsen ligger ca. 5 ganger høyere enn bakgrunnsnivået.
Dette er likevel betydelig lavere enn det nedfallet som store deler av Hardanger ble utsatt for i den
perioden da det var produksjon av ferrokrom ved smelteverket i Ålvik (jfr. mosekart i Figur 12).
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B. Dioksiner og dibenzofuraner
Konsentrasjon av dioksiner i mose omkring avfallsforbrenningsanleggene i Klemetsrud (Oslo) og
Rådalen (Bergen) sammenliknet med regionale bakgrunnsnivåer er vist i Figur 13 og Figur 14.
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Figur 13 Konsentrasjon av dioksiner i mose omkring avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud (Oslo)
sammenliknet med regionale bakgrunnsnivåer. Prøver tatt ut i 2007.

2008

Figur 14 Konsentrasjon av dioksiner i mose omkring avfallsforbrenningsanlegget i Rådalen (Bergen)
sammenliknet med regionale bakgrunnsnivåer. Prøver tatt ut i 2007 og 2008.

Analyserapporten fra NILU som viser resultater for dioksiner (PCDD) og dibenzofuraner (PCDF)
er gitt i Vedlegg I. Rapporten viser konsentrasjoner i mosen av det standard sett med
enkeltforbindelser (kongenere) som konvensjonelt inngår i slike analyser. Ettersom toksisiteten
varierer blant enkelte kongenere, pleier man å beregne såkalte ”toxicity equivalents” (TE) for hver
enkelt kongener, som så summeres for gruppen som helhet. Det finnes flere internasjonale skalaer
for dette, og beregnede verdier ut fra tre forskjellige skalaer er gitt i analyserapporten. I den
følgende er det valgt å ta utgangspunkt i de summene av TE for som man får ved å bruke WHOs
skala for henholdsvis PCDD og PCDF (Sum PCDD og Sum PCDF). Disse to verdiene er relativt
like for de fleste prøvene både fra Bergen og Oslo (med unntak av bakgrunnsprøven fra
Samnanger), og det er derfor for enkelhets skyld valgt å basere den følgende diskusjonen på
verdiene for summen av dem (Sum PCDD/PCDF). Konklusjonene blir ikke særlig forskjellige om
man tar utgangspunkt i en av de to andre skalaene for ”toxicity equivalents”.
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I Oslo ligger verdiene for Sum PCDD/PCDF innenfor et relativt lite intervall (0.60-1.66), og
gjennomsnittet (1.09) ligger på samme nivå som bakgrunnsprøven fra Hobøl (1.07). Den høyeste
verdien (1.66) finnes på lokalitet 4 (Nordre Dal), i likhet med hva som er tilfelle for flere av
metallene. Dette antyder en mulig innvirkning fra forbrenningsanlegget på Klemetsrud. Alt i alt
tyder imidlertid resultatene for PCDD/PCDF på at utslippet fra anlegget bare i liten grad påvirker
nedfall i nærområdet, på linje med tilsvarende konklusjon fra resultatene for metaller.
Resultatene fra undersøkelsen rundt Rådalanlegget (Bergen) viser at dioksinkonsentrasjonen i
prøvene varierer fra ca 0,8 til 4 pg/g i-TEQ (2007-undersøkelsen) og 0,5 til 3,5 pg/g i-TEQ (2008undersøkelsen). Verdien for bakgrunnslokaliteten er til sammenlikning hhv. ca 0,9 og 0,5 pg/g iTEQ for 2007 og 2008. Fordelingen mellom lokalitetene er tilsvarende som for metallene arsen,
krom og bly, med den høyeste verdien på lokalitet Skeie. Dette etterlater liten tvil om at
forbrenningsanlegget i Rådalen er hovedkilden til nedfall av dioksiner og dibenzofuraner ved Skeie.
Dette bekreftes av resultatene fra 2008: De klart høyeste verdiene for summen av TE for
PCDD/PCDF finnes ved Skeie like nord for anlegget. Forhøyede verdier finnes også på de to
lokalitetene skytebane og Rø som ligger nærmest anlegget i henholdsvis sørøstlig og nordvestlig
retning. Forøvrig ligger verdiene på samme generelle nivå som ved bakgrunnslokaliteten
Samnanger.

5.6 Vurdering av andre dioksin- og metallkilder i nærområdet
Øvrige kilder til metall- og dioksinutslipp i området omkring Klemetsrudanlegget er bl.a. deponiet
på Grønmo (deponibranner) og vedfyring.
Ved Rådalanlegget finnes oljekjeler som gir utslipp av metaller (opptil ca 0,01 mg/Nm3 bly ifølge
SSB). Et mottaksanlegg for returtrevirke, med kverning og opplasting ligger 100 m øst for anlegget.
Anlegget er utstyrt med forstøvere for å dempe spredning av trestøv.
Det er også et asfaltverk ca 100 meter sør for anlegget. Anlegget er konsesjonsbelagt og det er
fylkesmannen i Hordaland som følger det opp. Anlegget går hele året, mer sporadisk om vinteren.
Noen av asfaltverkene forbrenner/har forbrent spillolje. Etter spilloljeforskriften (som gjaldt til 1.
januar 2006) hadde de da lempelige utslippskrav for metaller (for eksempel 5 mg/Nm3 for Pb), og
ingen krav for dioksiner. F.o.m. 1.1 2006 ble avfallsforskriften kapittel 10 gjort gjeldende ved
forbrenning av spillolje, og dermed ble kravene kraftig skjerpet. Imidlertid hadde allerede de fleste
asfaltverkene installert posefilter, og utslippene av metaller var lave (under grenseverdi i
avfallsforskriften kapittel 10) mens dioksinutslippet var høyere enn i forskriften (ref. utredning
vedr. tiltakskostnader asfaltverk utført av Norsk Energi).
Det har vært deponibranner i nærheten av Rådalanlegget. Ragn Sells driver aktiviteten med mottak,
mellomlagring og kverning av returtrevirke. Ifølge Ragn Sells var det mer enn tre år siden de hadde
hatt noen større brann da målingene i mose ble gjort.
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5.6.1 Vurdering av kilde til dioksinavsetning basert på kongenerprofiler
Typisk kongenerprofil for utslipp fra denne avfallsforbrenningsanlegg er vist i Figur 15 (basert på
målinger ved Klemetsrudanlegget i 2005).

Figur 15 Kongenerprofiler i utslippsprøver med høyeste dioksinkonsentrasjon, Klemetsrudanlegget
(2005)
Figur 16 og Figur 17 viser kongenerprofil i moseprøvene med det høyeste dioksininnholdet ved
Rådalanlegget og Klemetsrudanlegget.
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Figur 16 Kongenerprofiler i mose med høyeste dioksininnhold ved Rådalanlegget (Skeie).
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Figur 17 Kongenerprofiler i mose med høyeste dioksininnhold ved Klemetsrudanlegget (Nordre
Dal).

Figur 18 viser kongenerprofil i moseprøven fra bakgrunnsstasjonen ved Hobøl. For prøven fra
Samnanger var gjenvinning for OCDD/F ikke tilfredsstillende og det var ikke mulig å kvantifisere
de to komponenter.
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Figur 18 Kongenerprofiler i mose på bakgrunnsstasjon (Hobøl).
Av figurene fremgår det at profilene i moseprøven fra nordre Dal og Skeie har klare likhetstrekk
med profilene fra utslippet. Imidlertid ser vi at moseprøven fra bakgrunnstasjonen i Hobøl har svært
lik profil som prøven fra nordre Dal. Både avstand fra Klemetsrudanlegget og data vedr.
vindretning (vind retning Hobøl forekommer mindre enn 5 % av tiden over året iht. vinddata fra
Nordstrand) tilsier at Hobøl er upåvirket av nedfall fra Klemetsrudanlegget. Dioksinene i prøven fra
Hobøl må derfor stamme fra kilder med lignende kongenerprofil som i utslippet fra
Klemetsrudanlegget. Sammenlikninger av kongenerprofiler i utslippet fra ulike forbrenningsanlegg
i Trondheim (avfallsforbrenningsanlegg, biobrenselanlegg og sykehusavfallsforbrenningsanlegg har
tidligere vist svært like kongenerprofiler (NGU). Likhetstrekk mellom kongenerprofilene i mosen
fra Nordre Dal og i utslippet betyr derfor ikke nødvendigvis at Klemetsrudanlegget er kilde til
dioksinene i denne prøven.
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6 Andre undersøkelser omkring avfallsforbrenningsanlegget i Rådalen
6.1 Jordundersøkelser
Jordundersøkelser i området omkring avfallsforbrenningsanlegget i Rådalen ble foretatt i 1998 og i
september 2007. Om mulig ble prøvene tatt fra samme lokalitet i 2007 som i 1998. Det ble samlet
inn prøver fra 30 lokaliteter. Fra hvert sted ble det tatt tre prøver av overflatejord på ca 0,3 kg fra 0-2
cm dyp.
Det ble foretatt analyser av en rekke uorganiske stoffer samt PAH, PCB og dioksin. Rapporten fra 2007undersøkelsen [15] omfattet åtte prioriterte elementer (arsen, kadmium, krom, kobber, kvikksølv, nikkel,
bly og sink) samt PAH, PCB og dioksin.

Følgende hovedkonklusjoner trekkes i rapporten:
• Det er ikke påvist noen statistisk signifikante forskjeller i metallkonsentrasjoner
mellom 1998 og 2007.
• Det kan ikke påvises noen påvirkning fra forbrenningsanlegget i Rådalen på
metallkonsentrasjonene.
• En svak anrikning av PCB, PAH og dioksiner rundt forbrenningsanlegget kan ses på
kart, men konsentrasjonene er fortsatt lave.
Videre heter det at ingen av prøvene overskrider tiltaksgrensene for dioksin/furan for jord i
barnehager og lekeplasser på 20 ng WHO-TEQ/kg.

6.2 Melk og kjøtt/fett fra storfe
Det er foretatt undersøkelse av dioksininnhold i melk og storfefett produsert på Stend videregående
skole i 1999-2000 (med for fra før etablering av anlegget i Rådalen), samt i 2007. I sammendraget i
rapporten som er utarbeidet av Mattilsynet [7] heter det bl.a. at ”De to undersøkte samleprøvene av
melk og storfefett hadde ikke forhøyet dioksinnivå sammenlignet med det som er målt som
bakgrunnsverdier i Europa. Resultatene fra analyser av dioksiner i storfefett viser en fallende
tendens, slik det generelt er observert for dioksin i maten vi spiser i Norge.
I melk og storfefett produsert i nærheten av forbrenningsanlegget i Rådalen er det ikke påvist
dioksininnhold som regnes å representere noen helsefare.”
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7 Konklusjon og vurdering
Resultater fra målinger, modellberegninger og estimater for avsetning tilsier at luftforurensningsog avsetningsbidragene av metaller og dioksiner fra moderne norske avfallsforbrenningsanlegg
(tilsvarende Klemetsrudanlegget i Oslo og Rådalanlegget i Bergen) er lave i forhold til aktuelle
grenseverdier og vurderingskriterier.
Moseundersøkelsene rundt Klemetsrudanlegget viser metallverdier og dioksinverdier omtrent som
for bakgrunnsstasjon.
Moseundersøkelsene rundt Rådalanlegget i Bergen viser at verdiene stort sett ligger på samme
generelle nivå som ved bakgrunnslokaliteten Samnanger.
En lokalitet like nord for anlegget viser markert høyere verdier for krom, arsen, bly og dioksiner.
Avsetningen på mose er her vesentlig høyere enn vårt estimat for avsetning basert på
modellberegningene skulle tilsi. Dette kan skyldes andre utslippskilder (det er oljekjeler, asfaltverk
og deponi samt et mottaksanlegg for returtrevirke med kverning og opplasting i nærheten av
avfallsforbrenningsanlegget), høyere utslipp fra Rådalanlegget enn det som er benyttet i
modellberegningene, eller at den spesielle topografien på stedet medfører at avsetningsbidraget på
høyden nær anlegget underestimeres av modellen.
Det er betydelig usikkerhet knyttet til både resultatene fra sprednings- og avsetningsberegningene
og moseanalysene. For å redusere usikkerheten, og for å undersøke bidraget fra
avfallsforbrenningsanlegget og andre kilder nærmere, kan man utføre fornyede mer detaljerte
sprednings- og avsetningsberegninger og eventuelt foreta ytterligere moseanalyser.
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Kartlegging av miljøgifter rundt avfallsforbrenningsanlegg/ Investigation of persistent organic pollutants and heavy
metals around waste incineration plants
Sammendrag – summary Formålet med oppdraget har vært å framskaffe og sammenstille kunnskap om utslipp av tungmetaller
og dioksiner til omgivelsene rundt avfallsforbrenningsanlegg. Beregnede årsmiddelkonsentrasjonsbidrag og avsetningsbidrag
ved Rådalanlegget er lave i forhold til aktuelle grenseverdier/kriterier. Moseundersøkelser foretatt rundt Klemetsrudanlegget
viser tungmetall- og dioksinverdier omtrent som for bakgrunnsstasjon. Moseundersøkelser rundt Rådalanlegget viser at
verdiene stort sett ligger på tilsvarende nivå. Én lokalitet like nord for anlegget viser markert høyere verdier for krom, arsen,
bly og dioksiner. Dette kan skyldes høyere utslipp enn det som er benyttet i modellberegningene, andre utslippskilder (det er
asfaltverk, deponi og mottak/behandling av returtrevirke i Rådalen) og/eller at den spesielle topografien på stedet medfører at
avsetningsbidraget på høyden nær anlegget underestimeres av modellen.
Det er betydelig usikkerhet knyttet til både resultatene fra sprednings- og avsetningsberegningene og moseanalysene. For å
redusere usikkerheten, og for å undersøke bidraget fra avfallsforbrenningsanlegget og andre kilder nærmere, kan man utføre
fornyede, mer detaljerte sprednings- og avsetningsberegninger og eventuelt foreta ytterligere moseanalyser.
The objective of this project was to obtain and compile data on the emission of heavy metals and dioxins in the environment
around waste incinerators. Estimated annual mean concentration contribution and deposition at the Rådalen plant is low
compared to the relevant limit values/criteria. Analysis of moss collected around the Klemetsrud plant shows heavy metal and
dioxin values similar to the background station. Moss collected around the Rådalen plant shows values generally on the
equivalent level. One site north of the plant shows significantly higher values for chromium, arsenic, lead and dioxins. This
may be due to higher emissions than what is used in the model calculations, other sources (there is an asphalt plant, a landfill
and a plant for recycled wood in Rådalen) and/or that the deposition contribution at the height close to the plant is
underestimated by the model.
There is considerable uncertainty related to the moss analysis and the results of dispersion and deposition calculations. To
reduce uncertainty, and to investigate the possible contributions from the waste incineration plant and other sources further,
one can conduct renewed, detailed dispersion and deposition calculations and possibly do further moss analysis.
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