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FORORD 

Fjellvar AS bygger nytt hovedrenseanlegg for Fjell kommune, HRA Storanipa. 

Anleggsarbeidet med driving av tunnel startet opp medio september 2018 og var ferdigstilt før 

1. mars 2018. Det omfatter etablering av tunnel med utfylling av sprengsteinmasser i området 

ved tunnelåpning like ved sjøen i Våge, og Rådgivende Biologer AS har overvåket utslipp fra 

anleggsarbeidet til vassdraget. 

 

Månedlig feltarbeid med innsamling av prøver, samt rapportering er utført av dr. philos. Geir 

Helge Johnsen, og alle analyser er utført av Eurofins Norsk Miljøanalyse AS. 

 

Rådgivende Biologer AS takker anleggsleder Bjørn Tollefsen for godt samarbeide og Fjellvar 

AS ved Bjarne Ulvestad og Tore Brakstad for oppdraget. 

 

 

Bergen, 18. april 2018 
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SAMMENDRAG 

Johnsen G.H. 2018. 

 Overvåking av utslipp fra anleggsarbeidet ved HRA Storanipa i Fjell kommune.  

Rådgivende Biologer AS, rapport 2649, 11 sider, ISBN 978-82-8308-494-8. 

 

Fjellvar AS bygger nytt hovedrenseanlegg for Fjell kommune, HRA Storanipa, og Rådgivende 

Biologer AS har overvåket utslipp fra anleggsarbeidet til vassdraget i perioden september 2017 

til og med februar 2018. Anleggsarbeidet besto av driving av tunnel og utfylling av 

sprengsteinmasser i området ved tunnelåpning like ved sjøen i Våge.  

 

Avrenning fra selve tunnelen ble i sin helhet samlet opp og ført til renseanlegg der det ble 

sedimentert, mens vannfasen ble ført til utslipp i sjø på 37 meters dyp via avløpsledning. De 

sedimenterte massene er hentet av Norsk Gjenvinning ved behov. Vannfasen ble tatt 

ukeblandprøver av i regi av entreprenør, mens Rådgivende Biologer AS har tatt prøver av avløp 

fra utfyllingsområdet til vassdrag og av vassdraget ved utløp til sjø. Det ble også tatt prøver av 

de sedimenterte massene i renseanlegget.  

 

Fylkesmannen i Hordaland har i sin utslippstillatelse for dette anleggsarbeidet, datert 11. juli 

2017, satt krav til at utslipp til resipient ikke skal overskride100 mg/l for suspendert stoff og at 

innhold av olje skal være mindre enn 5 mg/l. Dette kravet er innfridd for både renset tunnelvann 

sluppet ut i sjø, for avløp fra utfyllingsområdet til vassdraget og for vassdraget før utløp til sjø. 

 

Selv om kravene i utslippstillatelsen var innfridd ved alle prøvetakingene på alle prøvestedene, 

ble det målt ekstremt høye konsentrasjoner av nitrogenstoffer fra sprengstoffrester i utslippet 

til vassdraget og nede i vassdraget før utløp til sjø. Av nitrogenstoffene er det ammoniakk som 

kan være akutt giftig for laksefisk i konsentrasjoner over 100 µg/l, og den høyeste beregnete 

verdien i avløp til vassdraget var på hele 257 µg/l ved prøvetakingen i februar, med målte 

ammoniumverdier var 18 mg/l, pH på hele 8,1 og en antatt temperatur på ca. 4oC.  

 

Dette avløpet blir imidlertid raskt fortynnet ved samløp med vassdraget, og selv om innholdet 

av sprengstoffrester var svært høyt også ved prøvepunktet nede i vassdraget før utløp til sjø, er 

det beregnet at ammoniakkinnholdet her aldri overskred 10 µg/l ved noen av prøvetakingene i 

selve vassdraget.  

 

Innholdet av suspendert stoff, steinstøv og nitrogenstoffer økte gjennom hele anleggsperioden 

nedenfor selve utfyllingsområdet ettersom stadig større mengder sprengstein ble plassert i 

området. Selv om konsentrasjonene av disse stoffene verken overskred grensene i 

utslippstillatelsen, og bare en gang i seg selv kunne medføre akutt giftighet for fisk, bør det 

vurderes å fortsette overvåkingen av vannkvalitet inntil innholdet av disse stoffer går betraktelig 

ned.   
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

Fjellvar AS bygger nytt hovedrenseanlegg for Fjell kommune, HRA Storanipa. Anleggs-

arbeidet med driving av tunnel startet opp medio september 2018 og var ferdigstilt før 1. mars 

2018. Det omfatter etablering av tunnel med utfylling av sprengsteinmasser i området ved 

tunnelåpning like ved sjøen i Våge. Her skal omtrent 35 000 m³ sprengstein fylles ut i dalføret, 

og det skal etableres område for administrasjonsbygg og ny atkomst til anlegget, samt 

tilrettelegging for anlegg for tømming av bobiler og også parkering for allmenn benyttelse som 

utgangspunkt for friluftsliv i nærområdet (figur 1). 
  

 

Figur 1. Tiltaksområdet for fylling av stein fra tunnel inn til nytt hovedrenseanlegg HRA 

Storenipa i Fjell kommune ved Våge. 
 

Utfyllingene skjer i et lite dalføre ved Våge, nord på Litlesotra. Dalføret var myrlendt og 

gjennom dalføret renner det en bekk som kommer fra Vågavatnet, samt et mindre bekkeløp som 

drenerer selve dalføret. De to bekkene møtes omtrent 70 m oppom utløp til sjø. Vassdraget 

renner under FV 209 Vågeveien i en kulvert mot sjø, og kan ha oppvandring av sjøaure.  
 
 

ANLEGGET 

Tunnel-avrenning går ikke til vassdraget, men samles i sin helhet opp og føres til renseanlegg 

der det sedimenteres i kontainere, mens vannfasen føres til utslipp i sjø på 37 meters dyp. De 

sedimenterte massene hentes av Norsk Gjenvinning ved behov. Avløp til sjø prøvetas med 

volumvektet ukeblandeprøve for hver 5 m³. Det foregår ikke bunnrensk i tunnelen, og alt dette 

går da istedenfor til rensing i renseanlegget (figur 2). 
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Figur 2. Bilder fra befaringen 27. september 

2017.  

 

Tunnelen var så vidt påbegynt (over),  

Renseanlegg for tunnelavrenning (over til 

høyre) og dreneringen av dalføret med 

oppsamlingsbasseng (til høyre). 

 

 

 

 

Figur 3. Bilde av anleggsområdet 24. januar 2018, fra FV 209 Vågeveien.  
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

Vannkvalitetsovervåkingen skal i henhold til Kvåle (2017) inneholde følgende 

prøvetakingsopplegg med 6 stk. månedlige vannprøver fra september 2017 til og med februar 

2018 på følgende steder: 

• I elven nedstrøms anlegget, og disse skal analyseres for suspendert stoff (SS), olje og pH. 

• Utenfor sedimentasjonsbasseng ved utløp av bekken, analyseres for suspendert stoff (SS) 

• Bunnrensk fra vegavskrap og ev, andre løsmasser fra tunnel analyseres for olje og 

annenhver også for TOC 

• Bunnrensk fra renseanlegg og fordrøyningsbasseng skal analyseres for PAH16 og olje, 

og også her skal annenhver prøve analyseres for TOC 

 
REVIDERT PRØVETAKINGSOPPLEGG  

Første synfaring ble gjennomført 27. september 2017 sammen med Tore Brakstad fra Fjellvar 

AS og anleggsleder for Skanska, Bjørn Tollefsen. Anleggsarbeidet med tunnelen var akkurat 

startet opp, og det var foreløpig ikke noe avrenning av betydning fra anleggsområdet. Anlegget 

hadde imidlertid etablert renseopplegg for tunnelavløpet, samt etablert opplegg for prøvetaking 

av utslippene, slik at opprinnelig prøveprogram ikke var aktuelt. 

 

Siden det tas ukentlige prøver fra renset avløpsvann fra renseanlegget før utløp til sjø, og at 

dette anlegget også håndterer de finkornete løsmassene fra tunnel, foreslås 

overvåkingsprogrammet justert litt, ved at «prøve 3 løsmasser fra tunnel» samles opp og inngår 

i «prøve 4 løsmasser fra renseanlegg».  

 

Tabell 1. Revidert prøvetakingsopplegg. 

 

Prøvested Analyseparametere 

1 Nedstrøms anlegg Sprengstoffrester, turbiditet, surhet, suspendert stoff og olje  

2 Vassdrag oppom FV 209 Sprengstoffrester, turbiditet og suspendert stoff 

3 Løsmasser fra tunnel Utgår – fanges opp av neste 

4 Løsmasser fra renseanlegg PAH, olje og total organisk karbon (TOC) 
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RESULTAT 

Det ble tatt ut månedlige prøver fra september like etter oppstart av anleggsarbeidet til midten 

av februar, da tunnelarbeidet var ferdigstilt. Prøvesettet fra september var slik opprinnelig 

avtalt, men ble justert i forhold til anlegget og også utvidet med hensyn på overvåking av 

nitrogenstoff / sprengstoffrester. I tillegg er her inkludert resultater fra entreprenørens 

egenkontroll av det som ble sluppet på avløpsledningen til sjø etter renseanlegget. 
 

 

AVLØP TIL SJØ FRA RENSEANLEGGET 

Entreprenør tok volumvektet ukeblandeprøve for hver 5 m³ av avløp etter renseanlegg i fire 

uker i oktober og november 2017. Dette avløpsvannet inneholdt ikke påviselige mengder olje, 

men hadde tidvis et betydelig innhold av suspendert stoff (tabell 2).  
 

Fylkesmannen i Hordaland har i sin utslippstillatelse datert 11. juli 2017 satt krav til at utslipp 

til resipient ikke skal overskride100 mg/l for suspendert stoff og at innhold av olje skal være 

mindre enn 5 mg/l. Dette kravet er innfridd. 

 

Tabell 2. Analyseresultat fra avløp direkte til sjø fra etter renseanlegget, fra fire 

ukeblandeprøver levert av Skanska. 
 

Avløp fra renseanlegg 16.10.2017 23.10.2017 06.11.2017 13.11.2017 

Susp. stoff (mg/l) 3,0 58,7 7,9 20,8 

Olje C10-C40 (mg/l) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 
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  NEDENFOR ANLEGGSOMRÅDET 

Det ble tatt månedlige vannprøver i 

utløpet av oppsamlingsbassenget i 

dalføret der steinmassene fylles ut (figur 

4). Prøvene herfra var tydelig preget av 

tilførsler av steinstøv, hadde økende 

turbiditet og betydelig innhold av 

suspendert stoff. Det var imidlertid ikke 

påviselige mengder av olje i prøvene 

(tabell 3). 
 

Fylkesmannen i Hordaland har satt krav 

til at grenseverdiene for utslipp til 

resipient også skal være veiledende 

tiltaksgrenser for måling i bekken 

nedstrøms anlegget. Kravet om at 

suspendert stoff ikke skal overskride100 

mg/l og at innhold av olje skal være 

mindre enn 5 mg/l er innfridd. 
 

 

Figur 4. Prøvetakingsstedet ved utløpet 

av oppsamlingsbassenget nedstrøms 

utfyllingsområdet 24. januar 2018. 
 

 

 

Selv om kravene i utslippstillatelsen var innfridd ved alle prøvetakingene, var det imidlertid 

svært høye konsentrasjoner av nitrogenstoffer fra sprengstoffrester i avløpsvannet. Av disse er 

det ammoniakk som er akutt giftig for laksefisk i konsentrasjoner over 100 µg/l (Wedemeyer 

1996, referert av Nilsson mfl. u.å.), og andelen av ammonium som foreligger som ammoniakk 

er en likevekt som påvirkes av temperatur og særlig pH. Høyeste ammoniakkverdier er beregnet 

til 257 µg/l ved prøvetakingen i februar, med målte ammoniumverdier var 18 mg/l, pH på hele 

8,1 og en antatt temperatur på ca. 4oC. Dette er akutt giftig for fisk, men er altså direkte i utløpet 

fra bassenget og ikke i vassdraget nedstrøms (se neste side).  

 

Tabell 3. Analyseresultat fra avløp nedenfor anleggsområdet i dalføret (se figur 4), samt 

beregnet konsentrasjon av giftig ammoniakk. 
 

Nedenfor anlegg 27.09.2017 30.10.2017 22.11.2017 21.12.2017 24.012018 13.02.2018 

Surhet (pH) 7,1 7,1 7,2 7,0 7,2 8,1 

Turbiditet (FTU) - 3,1 12 15 41 54 

Susp. Stoff (mg/l) 9,1 <0,5 8,7 15,9 35,5 81,4 

Tot nitrogen (µg/l) - 45.000 110.000 100.000 17.000 220.000 

Ammonium (µg/l) - 7.900 25.000 12.000 4.700 18.000 

Nitrat/nitritt (µg/l) - 20.000 17.000 22.000 12.000 70.000 

Olje C10-40 (mg/l) <0,5 <0,5 1,66 0,73 <0,5 <0,5 

Beregnet NH3 (µg/l)  17 58 14 9 257 
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VASSDRAGET VED UTLØP TIL SJØ 

Det ble tatt månedlige vannprøver i vassdraget like oppom kulverten under FV 209 Vågeveien 

før utløp til sjø. Også her var vassdraget periodevis gråfarget og hadde målbart innhold av 

suspendert stoff (tabell 4), men verdiene her var vesentlig lavere enn i utløpet fra bassenget 

nedstrøms utfyllingsområdet (tabell 3), siden disse blir kraftig fortynnet ved samløp med 

hovedvassdraget. Siden kravene i utslippstillatelsen var innfridd ved alle prøvetakingene i 

avløpet fra bassenget, er også konsentrasjonene i hovedelven før utløp sjø godt innenfor kravene 

(tabell 4).  

 

Innholdet av sprengstoffrester var imidlertid betydelig også ved prøvepunktet før utløp til sjø, 

men med antatte pH-verdier i naturlig nivå på pH 7, vil ikke innholdet av ammoniakk komme 

i nærheten av nivået på 100 µg/l, som er akutt giftig for laksefisk. I tabell 4 er det beregnet at 

ammoniakk-innholdet ikke vil være over 10 µg/l ved noen av prøvetakingene.  

 

 

Tabell 4. Analyseresultat fra elven like før kulvert under fylkesveien ved utløp til sjø, samt 

beregnet antatt konsentrasjon av giftig ammoniakk. 
 

Nedenfor anlegg 30.10.2017 22.11.2017 21.12.2017 24.012018 13.02.2018 

Turbiditet (FTU) 3,0 5,8 2,0 4,4 3,5 

Susp. Stoff (mg/l) <2 6,9 <2 4,0 6,9 

Tot nitrogen (µg/l) 21.000 17.000 10.000 1.900 36.000 

Ammonium (µg/l) 850 3.700 3.000 500 1.300 

Nitrat/nitritt (µg/l) 1.600 6.600 2.700 1.400 4.700 

Antatt NH3 (µg/l) < 5 < 10 < 5 < 5 < 10 

 

 

 
Figur 5. Steinfyllinger ned mot prøvetakingsstedet i vassdraget ned mot fylkesveien før utløp 

til sjø 24. januar 2018. 
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SEDIMENT FRA TUNNEL I RENSEANLEGG  

Ved fire av de seks månedlige prøvetakingene ble det også samlet inn prøver av oppsamlet 

sediment i renseanlegget for avløp fra tunneldriften. Sedimentet ble analysert for oljestoffer og 

PAH-stoffer, og inneholdt godt målbare mengder med oljestoffer, men i hovedsak lite PAH-

stoffer. Både samlet for PAH-stoffene og også de fleste enkelt-PAH-stoffene hadde naturlig 

bakgrunnsnivå (blå i tabell 5). Disse sedimentene ble hentet av Norsk Gjenvinning og ført vekk 

fra området.  
 

 

Tabell 5. Analyseresultat fra oppsamlet sediment i renseanlegget for tunnelavløpet (figur 2). 

Vurdering av kvalitet er gjort etter følgende fargekode: 

I = «svært god» II = «god» III = «moderat» IV = «dårlig» V = «svært dårlig» 

 

Sediment fra renseanlegg 30.10.2017 22.11.2017 21.12.2017 24.012018 

Acenaften                       (µg/kg TS) 2,87 0,7 1,39 1,01 

Acenaftylen                    (µg/kg TS) 3,04 0,6 0,53 0,71 

Antracen                        (µg/kg TS) 5,5 1,11 2,01 3,16 

Benzo[a]antracen          (µg/kg TS) 3,85 1,31 3,74 4,08 

Benzo[a]pyren               (µg/kg TS) 4,4 1,03 5,35 4,88 

Benzo[b]fluoranten       (µg/kg TS) 3,59 1,17 4,21 3,78 

Benzo[ghi]perylen        (µg/kg TS) 8,87 4 8,79 8,42 

Benzo[k]fluoranten       (µg/kg TS) 0,43 0,24 0,75 1,09 

Dibenzo[a,h]antracen    (µg/kg TS) 0,35 0,24 0,44 0,37 

Fenantren                       (µg/kg TS) 54,7 16,8 34,3 52,1 

Fluoranten                     (µg/kg TS) 1,05 5,61 11,8 16,2 

Fluoren                          (µg/kg TS) 16,4 3,66 8,47 9,87 

Indeno[1,2,3-cd]pyren   (µg/kg TS) 3,08 0,48 2,31 2,68 

Krysen                           (µg/kg TS) 5,19 2,11 6,06 5,98 

Naftalen                         (µg/kg TS) 1,24 1,42 0,11 1,48 

Pyren                              (µg/kg TS) 41,3 12,7 30,7 40 

Sum PAH(16) EPA       (µg/kg TS) 156 53,2 121 156 

Totalt organisk karbon (TOC i % TS) 0,5 < 0,05 0,59 0,21 

Oljeinnhold (C10-C40) (mg/kg TS) 1.346 221 584 1.614 
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