
 

 

01. Innledning/ Metode  

Dette notatet er utarbeidet som et sammendrag av Bergmesteren Raudsand AS sin overvåkning av 

sigevannet som slippes ut i Sunndalsfjorden. 

 

Sigevannet stammer hovedsakelig fra fem nedbørsfelt på til sammen ca. 166 000 m
2
, se figur. 

Feltene har ulik topografi, størrelse og avrenningssituasjon, se tabell 1.  

 

 
Figur 1: Nedbørsfelt som føres inn i gruvene 
 

Tabell 1: Størrelse og avrenningskoeffisient tilhørende de ulike nedbørsfelt (Leikanger, 2014) 
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Gruvesystemet er konstruert slik at vannet fra alle nedbørsfelt føres ned gjennom de gamle 

gruvegangene med utslipp på kote +4 m. Her er det etablert en overvåkningsstasjon hvor det tas 

stikkprøver for kjemiske analyser og kontinuerlig overvåking av pH, ledningsevne og vannmengde. 

Herfra går sigevannet/gruvevannet ut i Sunndalsfjorden på kote -30 m. 

 

Total vannmengde som føres ut i Sunndalsfjorden registres ved bruk av et V-overløp på kote +4m.  

Vannføring kan estimeres ved bruk av formelen: 

 𝑄 (𝑚3𝑠 ) = 1,3095 ∗ ℎ2,482   (1) 

 

Vannhøyden registreres hvert 30 minutt og utgjør grunnlaget for estimeringen av den samlede 

vannmengden per år som slippes ut i resipienten.   

02. Resultater 

Det er tatt ut vannprøver for kjemiske analyser i fire punkter rundt om i området i løpet av 2019. 

Opp- og nedstrøms deponi 1, fangdam nedstrøms dagdeponier (+104 m.) og ved utløp fra 

gruvesystemet til Sunndalsfjorden (+4 m.). På kote +4 m. er det i tillegg til uttak av vannprøve for 

kjemisk analyse målt kontinuerlig med multiparametersonde.  

 

 
Figur 2: Oversikt over prøvepunkter 
 

02.01 Sigevannsmengde 

Ved bruk av formelen (1) og datasettet generert av multiparametersonden på kote +4 m. estimerer 

vi den totale mengden sigevann sluppet ut i Sunndalsfjorden til 180 000 m
3
.  

 

For å ha en formening om hvor mye av sigevannet fra de 166 000 m
2
 som faktisk går gjennom 

gruvesystemet og slippes ut på kote +4 m. sjekker vi ved hjelp av årsnedbøren (Eresfjord, Molde 

kommune) og avrenningskoeffisienten oppgitt i tabell 1.  
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Figur 3: Årsnedbør ved værstasjonen i Eresfjord (Molde kommune) ca. 20 km unna 
 

 

I all hovedsak vil nedbør gå gjennom gruvesystemet og slippes ut på kote +4 m. Ved benyttelse av 

en årsnedbør på 1 847,3 mm (Eresfjord, Molde kommune) og et nedbørsareal på 166 000 m
2
 får vi 

en forventet tilførsel til gruvesystemet på mellom 144 000 og 230 000 m
3
 per år. Dette indikerer at 

det meste av nedbøren går inn i gruvesystemet med utløp på kote +4 m. 

02.02 Vannkvalitet  

02.02.01 Kontinuerlig måling på kote +4 

Ved utslippspunktet til resipient fra gruvesystemet måles det kontinuerlig på parameterne turbiditet 

(partikkelinnhold), vannhøyde, vanntemperatur, pH og ledningsevne. De kontinuerlige målingene fra 

2020 viser små variasjoner i ledningsevnen, pH og vannføring.  Ledningsevnen er nå ca. 200 

mS/cm og er lavere enn for 2019. Det kan ses i sammenheng med tildekking og tetting av deponi 1 

som har stoppet sigevannsdannelse fra dette deponiet.  

 

De kontinuerlige målingene av pH viser at pH variere mellom 10 og 10,5. pH variasjonen er mindre 

enn tidligere år. Gruvevannet har fortsatt en svært lav turbiditet (partikkelinnhold) og må ses i 

sammenheng med lang stømningsvei og filtrering gjennom innfylte morenemasser.  
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Vannføring 2020 – h=0,05 tilsvarer ca. 2,8 m3/t 

mens h=0,2 tilsvarer h=0,15 tilsvarer 43,5 m3/t 

pH varierer mellom 10 og 10,5 

 
 

      Jan              April                Aug             Okt       Jan            April                 Aug            Okt  

  

Figur 4: Vannføring og pH 
 

 

02.02.02 Kjemiske analyser 

Vannkjemiske parametere er analysert ved eksternt akkreditert laboratorium, ALS Laboratory Group 

Norway AS og analysert på parameterne gitt i tabellene under. Resultater fra prøvepunktene 

Oppstrøms Deponi 1, Nedstrøms Deponi 1 og kote +104 m. er kun medtatt for å skape en helhetlig 

forståelse av miljøtilstanden i området, men det er kun utslippspunktet til Sunndalsfjorden på kote 

+4 m. som rapporteres i henhold til utslipp til resipient.  

 
Tabell 2: Oppstrøms Deponi 1 

Antall stikkprøver: 2  

Komponent Enhet Gj.snitt 2020 Antall prøver  
Antall prøver  < 

LOQ/LOR 

As (Arsen) µg/L <0,5 2 2 

Cd (Kadmium) µg/L <0,05 2 2 

Cr (Krom) µg/L 6,70 2 1 

Cu (Kopper) µg/L 3,10 2 0 

Fe (Jern) µg/L 463,00 1 0 

Hg (Kvikksølv) µg/L 0,01 2 1 

Mn (Mangan) µg/L 9,26 1 0 

Ni (Nikkel) µg/L 0,09 2 1 

Pb (Bly) µg/L <0,5 2 2 

Zn (Sink) µg/L 172,00 2 1 

Ledningsevne  mS/m 20,1 2 0 

pH  6,6 2 0 

Suspendert stoff mg/l 4 2 1 

Sum of 16 PAH (M1) µg/L <0,095 2 2 

Sum of 7 PCBs (M1) µg/L 0,0036 2 2 

Olje  µg/L <30 2 2 
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Tabell 3: Nedstrøms Deponi 1 

Antall stikkprøver: 2 

Komponent Enhet Gj.snitt 2020 Antall prøver  
Antall prøver  < 

LOQ/LOR 

As (Arsen) µg/L <0,5 2 2 

Cd (Kadmium) µg/L <0,05 2 2 

Cr (Krom) µg/L 7,70 2 1 

Cu (Kopper) µg/L 5,48 2 0 

Fe (Jern) µg/L 256,00 1 0 

Hg (Kvikksølv) µg/L 0,01 2 1 

Mn (Mangan) µg/L 7,60 1 0 

Ni (Nikkel) µg/L 0,09 2 1 

Pb (Bly) µg/L <0,5 2 2 

Zn (Sink) µg/L 60,50 2 1 

pH  5,75 2 0 

Suspendert stoff mg/L 4,00 2 1 

Sum of 16 PAH  µg/L <0,095 2 2 

Sum of 7 PCB µg/L <0,0036 1 1 

Olje  µg/L <30 2 2 

 

Tabell 4: Gjennomsnittsverdier fangdam Kote +104 

Antall stikkprøver: 6 

Komponent Enhet Gj.snitt 2020 Antall prøver  
Antall prøver  < 

LOQ/LOR 

As (Arsen) µg/l <1,0 6 6 

Cd (Kadmium) µg/l 0,14 6 2 

Cr (Krom) µg/l 6,475 6 2 

Cu (Kopper) µg/l 22,6 6 0 

Fe (Jern) mg/l 24,8 6 3 

Hg (Kvikksølv) µg/l 0,03 6 1 

Mn (Mangan) mg/l 7,3 6 3 

Ni (Nikkel) µg/l 11,25 6 0 

Pb (Bly) µg/l <1,0 6 6 

Zn (Sink) µg/l 37,4 6 0 

pH   7,35 6 0 

Suspendert stoff  
(ikke akkreditert) mg/l 11,2 6 3 

Sum of 16 PAH  µg/L 0,011 6 5 

Olje  µg/L <30 2 2 
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Tabell 5: Gjennomsnittsverdier og totalt utslipp til Sunndalsfjorden kote +4 
Antall stikkprøver: 3 

Komponent Enhet Gj.snitt 2020 Antall prøver  Antall prøver  < LOQ/LOR 

As (Arsen) µg/l <1,0 3 3 

Cd (Kadmium) µg/l <0,1 3 3 

Cr (Krom) µg/l 5,85 3 1 

Cu (Kopper) µg/l 2,83 3 0 

Fe (Jern) mg/l 47,7 3 2 

Hg (Kvikksølv) µg/l 0,02 3 0 

Mn (Mangan) mg/l 14,5 3 2 

Ni (Nikkel) µg/l <3,0 3 3 

Pb (Bly) µg/l <1,0 3 3 

Zn (Sink) µg/l 37,83 3 0 

pH   9,57 3 0 

Suspendert stoff mg/l 5,5 3 1 

Sum PAH-16 µg/l 0,2455 3 1 

Olje  µg/L <30 2 2 
Ammonium-N + Ammoniakk-
N mg/l 23,6 3 0 

Fluorid (F-) mg/l 8,15 3 0 

Klorid (Cl-) mg/l 671 3 0 

Sulfat (SO4) mg/l 58,1 3 0 

 

Utlekking av vannløselige salter til sjøen er fortsatt betydelig. Kvantitativt sett er utlekking av 

ammonium, klorid og fluorid mest betydelig med henholdsvis 4,2, 120 og 1,5 tonn. I tillegg vil 

utlekkingen omfatte tungmetaller som kobber, krom og sink som i 2020 utgjorde ca. 0,5, 1,1 og 6,8 

kg.  

 

Målte konsentrasjoner av organiske miljøgifter som olje og PAH er svært lave og uproblematiske. 

 

03.Oppsummering 

Sigevannet fra deponiene renner gjennom de gamle gruvegangene. Her filtreres sigevannet 

gjennom innfylte morenemasser før det samles i et utslippsrør som kommer ut i Sunndalsfjorden på 

30 meters dyp, 40 meter fra land. Sigevannsmengden er anslått til 180 000 m3 i 2020 og inneholder 

i hovedsak ammonium, tungmetaller (sink, kobber, krom) og fluorider.  

 

På grunn av de store mengdene med avfall er det fortsatt et betydelig potensial for utlekking av 

vannløselige salter til sjøen, særlig ammonium som i 2020 utgjorde ca. 4,2 tonn. Sett i 

sammenheng med naturlige bakgrunnsverdier av oppløste stoffer i sjøvann og antatt toksiske 

virkninger må utslippet av ammonium anses som mest betenkelig.  

 

Kontinuerlig målinger av ledningsevnen siden 2013 viser at utvasking av salter og ammonium er 

redusert over de siste 6 årene. I 2013 utgjorde utvasking av ammonium ca. 8,6 tonn mot 4,2 tonn i 
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2020. Tilsvarende ser vi reduksjon på kobber, krom og sink. Tildekking av saltslagget i deponi 1 

med membran og jord har stoppet infiltrasjon av vann på terrengoverflaten og kan være en årsak til 

reduserte utslipp av ammonium og tungmetaller.   

 


