
Studie av tungmetaller og suspendert stoff som slippes ut i sjøen 
 

Bakgrunn 
 
I driftstillatelsen til Real Alloy Raudsand, har punkt 15.2. Utredning av tiltak for å redusere utslipp til sjø 
gitt anlegget i oppgave å kvantifisere utslippene fra prosessvann til Sunndalsfjorden, med vekt på 
kobber og suspenderte stoffer, samt å komme med tiltak som kan redusere disse utslippene totalt. 
 
Grensen for konsentrasjoner av kobber og suspendert stoff, samt mengdene i det totale utslippet per år, 
skal fastsettes i en revisjon av tillatelsen. Dette vil være basert på målinger, samt beregninger gitt av 
Real Alloy i dette forslagsdokumentet. Selskapet vil også foreslå gjennomføring av spesifikke 
reduksjonstiltak.  
 

Nåværende utslippsnivåer til sjø  
 
I foreliggende tillatelse datert 22.01.2021 er det satt en konsentrasjonsgrense for suspendert stoff på 
100 mg/l. 
I den nest siste tillatelsen datert 10.09.2020 var det en årlig mengdegrense for kobber satt til 600 kg/år, 
basert på tidligere prosessvanntester gjort før produksjonsøkning i 2020. Årsgrensen ble fjernet i 
nåværende tillatelse i påvente av resultatene fra Real Alloys undersøkelse av nye reduksjonsmetoder. 
 
Sintef Norlab utførte undersøkelser av kobber og suspenderte stoffer i avløpsvannet på ulike punkter i 
prosessen. Testene viser et markert mønster av oppløsning av både kobber og suspendert stoff 
ettersom vannet går lenger nedstrøms, behandles av nåværende flokkuleringsmiddel M, og går til NIVA 
målestasjon som ligger nord for anlegget. Her blandes prosessvannet med vann som kommer fra de 
gamle gruvene til Raudsand Gruver. 
 
Konsentrasjonene av NIVA-stasjonen fra Real Alloys bidrag alene må rapporteres til NEA. 
Konsentrasjonene av NIVA-stasjonen blandet med vann fra gruven rapporteres til NIVA, til bruk i deres 
fjordovervåkingsprogram, da dette er vannet som går ut i havet. 
 
 
Tabell 1. Sintef Norlabs målinger. 

 
Komponent 

NIVA stasjon 
25.11.20 

NIVA pluss 
gruvevann 
25.11.20 

NIVA stasjon 
26.11.20 

NIVA pluss 
gruvevann 
26.11.20 

Kobber  
 

1,2 mg/l 
 

0,75 mg/l 
 

2,1 mg/l 
 

 1,2 mg/l 
 

Suspenderte stoffer  
 

78 mg/l 
 

86 mg/l 
 

120 mg/l 
 

 74 mg/l 
 

  



 
 
 
Målingene indikerer at ved blanding av prosessvann med gruvevann reduseres konsentrasjonene. Det er 
imidlertid en økning i konsentrasjonen av suspenderte stoffer i målingen fra 25.11.20. Gruvevannet har 
sitt grunnlag i innsjøvann fra Raudsandvatnet og fra regnvann som siver inn i gruvene. 
 
I den årlige rapporten til Miljødirektoratet om utslipp til vann var det årlige utslippet av kobber i 2020 på 
1170 kg, basert på gjennomsnittet fra målingene. 
Det årlige utslippet av suspendert stoff nådde 87,8 tonn. 
 
Det er verdt å merke seg at de årlige beløpene i årsrapporten for 2020 ble beregnet fra et gjennomført 
arbeidsår på totalt 280 dager og med en utslippsrate for prosessvann på 3500 m3/døgn. 
Beregningene for det årlige beløpet som er fremlagt i klagen på driftstillatelse datert 18.01.2021 
forutsetter en konservativ tilstand på hele 365 dagers arbeidsår og at prosesstrømmen bruker full tildelt 
kapasitet på 5000 m3/døgn.  
 
 Dagens nivå av kobberkonsentrasjon i utslippet reduseres ved en rask fortynning gjennom 

kobberioneutfelling fra utløpet, beregnet av NIVA og dokumentert i klage til driftstillatelse. 
 Som beskrevet i klagesaken fra 18.01.21 tilfører de suspenderte stoffene relativt lite av 

tungmetallinnholdet som går i utslippet til sjøen. 
 Konsekvensene av suspenderte stoffer er at metallene i det suspenderte stoffet primært vil være til 

stede som oksider, dermed praktisk talt uløselige i vann, vil felle ut nær utslippsåpningen og vil 
redusere potensiell eksponering.   

 
For en mer utfyllende vurdering av konsekvensene av dagens utslipp av kobber og suspendert stoff til 
Sunndalsfjorden, se de aktuelle kapitlene i klagen til driftstillatelsen. 
 
Kobberkonsentrasjonene varierer mye avhengig av tilstanden til råvarene. Valg av forbedrede 
reduksjonsteknikker som det foreslåtte nye flokkuleringsmiddelet skissert nedenfor vil likevel forbedre 
reduksjonen av både kobber og suspenderte stoffer før prosessvannet når havet, og dermed begrense 
deres potensielle påvirkning på miljøet ytterligere.  
 

Foreslått tiltak 
 
Flokkulant 
 
Real Alloy Raudsand har testet produkter fra selskapet SC, som gir et alternativt 
polymerflokkuleringsmiddel til M. Ms produkt som inneholder polyakrylamid er det nåværende 
flokkuleringsmiddelet som brukes ved anlegget. Flokkulantene brukes til å holde tilbake og felle ut 
suspendert stoff, som inneholder tungmetaller, fra prosessvannet før det slippes ut i fjorden. 
 
De første laboratorieresultatene er positive, med SCs flokkuleringsmiddel som reduserer 
konsentrasjonen av suspenderte stoffer til en fraksjon sammenlignet med Ms effektivitet. Etter 
flokkulering og påfølgende vakuumfiltrering hadde bunnfilterkaken fra behandling med SC en mye 
fastere konsistens. Filtratet var også mye klarere enn M, dvs. hadde mye mindre turbiditet. 
Separasjonen av vann og faststoff ble dermed økt.  



 
 I forsøk på anlegget reduserte SC konsentrasjonen av suspendert stoff til nesten halvparten av 

tillatelsens grense (100 mg/l), mens M var mye høyere. 
 I tillegg reduserte SC også kobberkonsentrasjonen i prosessvannet til mindre enn halvparten 

sammenlignet med vannet etter behandling med M.  
 
Tabell 2. Resultater av flokkuleringsmiddel M, samt parametere som brukes til å beregne årlige mengder ved drift 
på full kapasitet og ved bruk av flokkuleringsmiddel SC. 

 
Komponent 

Gj. kons. med 
M (mg/l) 

Gj. kons. med SC for 
kalk. av årlig 
mengde (mg/l)  

Vannutslipp 
(m3/dag) 

Driftstimer 
per år 

Årlig 
mengde 
(tonn/år) 

Kobber  
 

1,7 0,83 5000 8760 1,5 

Suspenderte 
stoffer  

89,5 70 5000 8760 130 

 
 

Konklusjon 
 
 Basert på de første resultatene av testing av SC i produksjonen foreslår vi en årlig grense for 

suspendert stoff i prosesstrømmen til NIVA stasjon på 130 tonn/år. 
 Likeledes foreslår vi en årlig grense for kobber i prosesstrømmen til NIVA stasjon på 1,5 tonn/år. 
 Disse er begge basert på et konservativt estimat på 365 virkedager per år og en daglig vannføring 

ved maksimal tildelt kapasitet 5000 m3/døgn. I praksis vil anlegget drive med pauser gjennom hele 
året og i gjennomsnitt under full kapasitet. 

 Raudsand vil fortsette å teste effektiviteten til det nye flokkuleringsmidlet under prosessering av 
vann brukt på saltslagg med ulik opprinnelse, for å sikre et bredere datasett før det tas i bruk som 
permanent erstatning. Selskapet planlegger også å teste ut alternative flokkuleringsmidler fra den 
nåværende leverandøren for å sammenligne effektiviteten.  

 
 
Skrevet av Espen Jørgensen, 28.10.2021 


