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Vurdering av pH-effekter og biotilgjengelighet av tungmetaller 
i utslipp til sjø fra Real Alloy avdeling Raudsand 
 
 
 

Bakgrunn 
Real Alloy Norway AS avdeling Raudsand (heretter: Real Alloy) kan i henhold til inneværende 
tillatelse (sist endret 22-januar 2021) slippe ut avløpsstrømmer til sjø med pH-verdi opptil 10,0. 
Real Alloy søker nå om utslipp av avløpsvann med noe forhøyet pH-verdi (10,7) og har bedt Norsk 
Institutt for Vannforskning (NIVA) om en tredjepartsvurdering av forventede miljøkonsekvenser 
av omsøkt utslippsendring. Utslippsrate, temperatur og avløpsstrømmens innhold av salt og 
metallrester påvirkes derimot ikke av omsøkt tiltak. 

 

 

Utslippets innblanding i resipienten 
Utslippet fra Real Alloy går til sjø på 30 meters dyp i vannforekomst Tingvollfjorden ved Raudsand 
(ID 0303010902-6-C) på avstand ca. 40 meter fra land (Figur 1). 

NIVA har i et tidligere prosjekt med Real Alloy modellert utslippets innlagringsdyp til 10-20 meter 
under sjøoverflaten1. Omsøkt pH-økning i avløpsvannet fra 10,0 til 10,7 vil ikke påvirke utslippets 
tetthet og tidligere gjennomførte modelleringer anses derfor å være representative. 

 
1 Berge JA, Schaanning M og Staalstrøm A. Mulige miljøeffekter av pH endringer i utslippene til Real Alloy 
Norway AS til Sundalsfjorden ved Rausand. NIVA notat fra 22.november 2016, journalnummer 1595/16. 
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Figur 1. Lokalisering av utslipp til sjø fra Real Alloy avdeling Raudsand (markert med rød pil) til vann-
forekomst Tingvollfjorden ved Raudsand i Molde kommune (Møre og Romsdal). Utslippsdyp er -30m og 
utslippsrøret ender ca. 40 meter fra land. 

Vannlag, strømmer og vannutskifting i resipienten 
Resipient for utslippet fra Real Alloy utgjør de sentrale deler av Sunndalsfjorden. På vestsiden av 
fjorden, hvor utslippet er lokalisert, skjer vannutskiftingen ved en utadgående vannstrøm i 
overflatelaget, med en langsommere, innadgående strøm i dypere vannlag. Resipienten har et 
brakkvannslag på 1-5 meters mektighet, avhengig av aktuell vannføring i Driva med utløp lengst 
inn i fjorden (Molvær 19902). Størst vannføring, og dermed tykkest brakkvannslag i 
Sunndalsfjorden ses typisk i perioden juni-juli3. 

Utslippet fra Real Alloy innlagres derfor under fjordens brakkvannslag i vannmasser som beveger 
seg innover i retning mot Sunndalsøra. Salinitet i forventet innlagringsdyp varierer 31-34 psu 
avhengig av sesong (Molvær 1990). 

Målt midlere strømhastighet i intermediære vannlag innenfor Oppdøl er rapportert til å være 7-10 
cm/s, tilsvarende ca. halvparten av brakkvannsstrømmen utover fjorden (Molvær 1990). NIVA er 
ikke kjent med tilsvarende undersøkelser i resipienten utenfor Raudsand. I vurderingen er 
innadgående kompensasjonsstrøm i intermediære vannlag utenfor Raudsand konservativt 
estimert til å være mellom ¼ og ⅓ av målte verdier innenfor Oppdøl, tilsvarende et spenn 1,8-3,3 
cm/s og midlet strømhastighet 2,5 cm/s. 

Figur 2 viser dybdeprofil for Sunndalsfjorden. 

 
2 Molvær J (1990). Tiltaksorientert overvåking av Sunndalsfjorden. Delrapport 6, vannutskifting og 
vannkvalitet. Overvåkingsrapport nr. 382/89, rapportnr. 8000364 (http://hdl.handle.net/11250/205897 ). 
3 https://sildre.nve.no/station/109.20.0  

http://hdl.handle.net/11250/205897
https://sildre.nve.no/station/109.20.0
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Figur 2. Dybdeprofil av Sunndalsfjorden fra Sunndalsøra til Freifjorden i henhold til stiplet blå linje. 
Vannforekomst Tingvollfjorden ved Raudsand (ID 0303010902-6-C) er markert i kart (vann-nett.no). 
Utslippet fra Real Alloy går til sjø på 30 meters dyp i nærheten av stasjon S7 (fra Molvær 1990). 

Produksjonsforhold 
En produksjons-syklus ved Real Alloy pågår i 4-5 døgn og gir en kontinuerlig avløpsstrøm til sjø 
med temperatur 21-21,7°C og vannrate 130 m3 per time (ca. 36 liter per sekund). Mellom hver 
produksjonssyklus følger 1 døgns pause, når 70 m3 per time med rent inntaksvann går til sjø. 
Totalt er det produksjon ved Real Alloy ca. 280 døgn i året. 

Utslippet fra Real Alloy er ferskvannbasert, inntaksvannet hentes fra Raudsandvatnet 
(Vannforekomst ID 109-309-R) noen kilometer fra bedriften (Figur 3). Avløpsstrømmens pH-verdi 
måles kontinuerlig og bestemmes av aktuelt innhold ammoniakk (NH3). Bedriften behandler 
saltslagg fra aluminiumsindustrien, som gir avløpsvannet et høyt saltinnhold (NaCl, KCl). Under 
produksjon inneholder utslippet også tørrstoff og tungmetaller.  

Tabell 1 viser tidsandeler for forskjellige pH-intervaller i utslippet fra Real Alloy. Avløpsvann med 
forhøyet pH fra 10,0 til 10,7 forventes under totalt ca. 171 døgn i løpet av et år, tilsvarende 46,8% 
av tiden. 

Tabell 1. Tidsandeler for ulike pH-intervaller i utslippet fra Real Alloy, henholdsvis under produksjon og totalt 
over et år. Data fra Real Alloy. 

pH-intervall Tidsandel under produksjon Tidsandel under et år 

5,0-7,5 5,7% 4,4% 

7,5-10,0 33,3% 25,5% 

10,0-10,7 61,1% 46,8% 

Naturlig pH (rent inntaksvann) - 23,3% 

SUM 100,0% 100,0% 
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Figur 3. Beliggenhet av Raudsandelva som er kilde til ferskvannsbasert utslipp fra Real Alloy (markert med 
rød stjerne). Basert på Vann-nett.no. 

Naturlig pH og pH-regulering i sjøvann 
pH uttrykker negativ logaritme av molar konsentrasjon frie hydrogen-ioner (H+) per kilogram 
løsning (-log[H+]). Ved T 25°C inneholder en nøytral løsning (pH 7,0) nøyaktig 0,000 0001 mol H+ 
per kg vann (10-7 M). pH i sjøvann bestemmes stort sett av karbonatsystemet, hvor total løst, 
uorganisk karbon (DIC) beregnes i henhold til Ligning 1: 

Ligning 1: DIC = [H2CO2] + [HCO3
-] + [CO3

2-] + [CO2] 

Konsentrasjonen løst kullsyre (H2CO2) er ved likevekt bare ca. 1/1000 av konsentrasjonen løst 
kulldioksid (CO2) og H2CO2 er derfor i praksis irrelevant. 

I sure løsninger (pH < 5) domineres karbonatsystemet av kulldioksid (CO2). Ved høyere pH-verdier 
øker andelen ionisert CO2, henholdsvis bikarbonat (HCO3

–) og karbonat (CO3
2–) som etter hvert blir 

helt dominerende. Naturlig sjøvann har stabil pH-verdi 8,1 ± 0,1, det vil si at sjøvann er en svakt 
alkalisk løsning. Karbonatsystemet er i sjøvann sterkt drevet mot bikarbonat og foreligger i 
tilnærmelsesvis konstante forhold, med ca. 90% HCO3

-, <10% CO3
2–, og <1% CO2

4,5. 

DIC er del i sjøvannets samlede innhold av løste salter (salinitet), som i oseanisk sjøvann typisk er 
35 psu (sum 35 gram løste salter pr kg sjøvann). Forholdet mellom individuelle ioner i sjøvann 
inkludert DIC er stabil, og DIC endres derfor proporsjonalt med sjøvannets totale salinitet. I 
sjøvann med salinitet 35 psu er [HCO3

-] definert til (avrundet) 0,00172 mol/kg (Millero 2008). 
Sjøvann med salinitet 31 psu, tilsvarende minste salinitet i modellert innlagringsdyp for utslippet 

 
4 Millero FJ, Feistel R, Wright DG, McDougall TJ (2008). The composition of Standard Seawater and the 
definition of the Reference-Composition Salinity Scale. https://doi.org/10.1016/j.dsr.2007.10.001  
5 Dickson AG. The carbon dioxide system in seawater: equilibrium chemistry and measurements. 
https://data.europa.eu/doi/10.2777/66906  

https://doi.org/10.1016/j.dsr.2007.10.001
https://data.europa.eu/doi/10.2777/66906


 
 

_________________________________________________________________________ 
 

5 

fra Real Alloy, har derfor forventet [HCO3
-] 0,00172 mol/kg * (31/35) = 0,00152 mol/kg. Ved 10°C 

har sjøvann med salinitet 31 psu tetthet ca. 1,023 kg/l6, forventet molar konsentrasjon [HCO3
-] 

ved salinitet 31 psu og temperatur 10°C blir derfor 0,00152 mol/kg * 1,023 kg/l * 1000 = ca. 1,56 
mM (millimol HCO3

- per liter sjøvann). 
 
 

Vurdering av pH-effekter i resipienten 
Alkalinitet (pOH) uttrykkes, tilsvarende pH (surhet), som den negative logaritme av molar 
konsentrasjon frie hydroksid-ioner (OH-) i en løsning. Ved 25°C er dissosiasjonskonstanten K for 
vann [H2O] ↔ [H+] [OH-] nøyaktig 10-14 og kan derfor skrives som: 

Ligning 2: pH + pOH = 14 

Ved temperaturer <25°C øker dissosiasjonskonstanten og summen av pH + pOH blir derfor >14. Vi 
kan uansett alltid beregne pOH fra en løsning med kjent pH-verdi og temperatur. Tabell 2 viser 
beregnet pOH7 i en løsning med pH-verdi henholdsvis 8,0 (tilsvarende naturlig pH i sjøvann), og 
10,7 (tilsvarende høyest pH-verdi i utslippet fra Real Alloy) for vanntemperaturer 20°C og 0°C, som 
anses å representere ytterpunkter i løpet av et år. 

Tabell 2. Forholdet mellom for vurderingen relevante pH-verdier og pOH ved vanntemperatur 20°C og 0°C. 

pH Representativt for pOH @ 20°C pOH @ 0°C 

8.0 Naturlig pH i sjøvann 6.16 6.94 

10,7 Høyest pH i utslippet 3.46 4.24 

Sum pH + pOH 14,16 14,94 

Resipienten tilføres altså avløpsvann med et overskudd hydroksid-ioner (OH-) under mer enn 
halvparten av året (Tabell 1). Avløpsvannet fra Real Alloy fører til at karbonatsystemet vist i 
Ligning 1 vil trekke mot høyre i henhold til Ligning 3: 

Ligning 3: HCO3
- + OH- → CO3

2- + H2O 

Vurderingen av pH-effekter i resipienten fokuserer på nøytralisering av tilført overskudd 
hydroksid-ioner til et nivå tilsvarende naturlig sjøvann. Sjøvannets pH-verdi er i vurderingen 
definert til å være 8,0. 

Ligning 3 viser, at 1 mol bikarbonat (HCO3
-) forbrukes til nøytralisering av 1 mol hydroksid (OH-). 

pH-effekter i resipienten kan derfor enkelt beregnes fra utslippsplumens fortynning, og basert på 
antakelsen at HCO3

- er stabil i resipienten. 

Tabell 3 viser pH-beregninger i sammendrag for utslipp til resipientvann med temperatur 20°C. Vi 
ser at sjøvannets innhold av bikarbonat (ca. 1,56 mM ved 31 psu) gir nærmest momentan 
nøytralisering av utslippets relative hydroksid-overskudd (initialt 0,35 mM basert på pH 10,7). 
Allerede etter 1,23x fortynning av utslippet vil pH i resipienten være lik sjøvannets naturlige pH-
verdi 8,0.  

 
6 https://www.engineeringtoolbox.com/sea-water-properties-d_840.html  
7 https://www.chemistryscl.com/physical/pH-to-pOH-calculator/index.php  

https://www.engineeringtoolbox.com/sea-water-properties-d_840.html
https://www.chemistryscl.com/physical/pH-to-pOH-calculator/index.php
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Relativ hydroksidkonsentrasjon i en løsning med stabil pH-verdi er lavere for vanntemperaturer 
<20°C (Tabell 2), og utslipp til resipientvann med temperatur <20°C vil derfor kreve enda lavere 
fortynning for å nøytralisere utslippets relative hydroksid-overskudd (ikke vist i tabell). 

Tabell 3. Beregnet pH i resipienten som funksjon av fortynning av utslippet fra Real Alloy ved vann-
temperatur 20°C. Initial pH er i beregningene 10,7, tilsvarende maks pH i utslippet, mens salinitet i 
resipientvannet er definert til 31 psu. Negative hydroksid-konsentrasjoner (røde tall) i beregningen indikerer 
pseudo-konsentrasjoner hvor resipientens naturlige pH-verdi er gjenopprettet. 

Fortynning 0 1,05 1,10 1,20 1,23 

mol OH- 
(fra utslippet) 

3,47 * 10-4 3,47 * 10-4 3,47 * 10-4 3,47 * 10-4 3,47 * 10-4 

mol HCO3- 
(sjøvann 31 psu) 

 7,78 * 10-5 1,56 * 10-4 3,11 * 10-4 3,58 * 10-4 

OH- - HCO3- (mol)  2,69 * 10-4 1,91 * 10-4 3,55 * 10-5 -1,12 * 10-5 

Total [OH-] mol/l 3,47 * 10-4 2,56 * 10-4 1,74 * 10-4 2,96 * 10-5 -9,13 * 10-6 

pOH 3,46 3,59 3,76 4,53 6,16 

pH 10,70 10,57 10,40 9,63 8,00 

Basert på en enkelthendelse vil derfor tilførsel av avløpsvann med en pH-verdi (opptil) 10,7 være 
uproblematisk for vannmiljøet. Produksjon ved Real Alloy pågår imidlertid 280 døgn i året, i 
vurderingen må det derfor også tas høyde for oppholdstid av de vannmasser som utslippet fra 
Real Alloy forventes innlagret i. 

Vannforekomst Tingvollfjorden ved Raudsand strekker seg ca. 11 km fra Angvika i nord til Eidsøra i 
sør. Med utgangspunkt i estimert strømstyrke 1,8-3,3 cm/s for vannmasser i modellert 
innlagringsdyp fås oppholdstid ca. 4-7 døgn. Basert på midlet strømhastighet 2,5 cm/s blir 
forventet oppholdstid av samme vannmasser 122 timer (ca. 5 døgn). 

Hvis vi konservativt antar, at avløpsvann med pH 10,7 slippes kontinuerlig i 5 døgn, tilsvarende en 
komplett produksjonssyklus ved Real Alloy, blir totalt volum avløpsvann til sjø 15 600 m3 (130 
m3/h * 24 timer * 5 døgn). For et utslipp i sommersesong (vanntemperatur 20°C er brukt i 
beregningen) vil det vannvolum som kreves for å nøytralisere utslippet til pH 8,0 være lik 3588 m3 
(15 600 m3 * 0,23), tilsvarende en kontinuerlig volumrate 8,3 liter per sekund i gjennomsnitt for 
hele utslippsperioden. 

Samlet vannvolum i Vannforekomst Tingvollfjorden ved Raudsand er ca. 5 km3, basert på 
overflateareal 28,7 km2 (vann-nett), og midlet vanndyp 175 m. Samlet vannvolum i modellert 
innlagringsdyp 10-20 meter (dvs. 10 meter vannsøyle) er, basert på samme overflateareal, 287 
millioner m3. Beregnet oppholdstid 4-7 døgn for de vannmasser som utslippet fra Real Alloy 
blandes med gir volumrater 478-861 kubikkmeter per sekund for vanndyp 10-20 meter i hele 
vannforekomsten, tilsvarende 43-78 liter per sekund og meter vannsøyle (basert på 
vannforekomstens lengde 11 km). Kontinuerlig påvirket volumrate 8,3 liter per sekund tilsvarer 
altså <20% av naturlig vannfluks i modellert innlagringsdyp 10-20 meter. Utslippet fra Real Alloy 
vil derfor ikke kunne gi pH-forstyrrelser i resipienten over tid, selv for en kontinuerlig avløpsstrøm 
med pH 10,7 gjennom hele året. 
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Konklusjonen avviker fra tidligere NIVA uttalelse gjort i 2016 (Berge m.fl., journalnummer 
1595/16). I 2016 ble det feilaktig antatt, at salt i utslippet fra Real Alloy har opphav i sjøvann, noe 
som ikke stemmer. Utslippet fra Real Alloy er ferskvannbasert, og saltet består av NaCl og KCl fra 
det saltslagg som blir prosessert. Utslippet inneholder derfor ikke sjøvann (inkludert bikarbonat), 
som NIVA brukte som utgangspunkt for sine beregninger i 2016. 
 
 

Løselighet av tungmetaller som funksjon av pH 
Utover utslippets pH-verdi og tørrstoffinnhold er Real Alloy også regulert med hensyn til utslipp av 
kobber, sink, nikkel, krom, bly og kadmium. Utslippsgrenser og rapporterte utslipp til sjø siden 
2019 er vist i Tabell 4. 

 
Tabell 4. Utslippsgrenser og rapporterte utslipp i senere tid fra Real Alloy i Raudsand. i.r. – ikke rapportert. 

Metall Utslippsgrense 
(kg/år) 

Utslipp 2019 
(kg/år) 

Utslipp 2020 
(kg/år) 

Utslipp 2021 
(kg/år) 

Gjennomsnitt 
(kg/år) 

Kobber Ikke fastsatt 1 450,5 1170 897 839 

Sink 450 13,3 13,2 28,7 18,4 

Nikkel 50 i.r. 13,7 36,2 25,0 

Krom 14 8,0 6,3 9,5 7,9 

Bly 4 2,1 3,4 3,5 3,0 

Kadmium 1 0,89 0,04 0,04 0,32 
1 Utslippsgrense er formål for utredning. 

 

Løselighet, og derfor også biotilgjengelighet og giftighet av tungmetaller, er generelt høyest i sure 
løsninger og avtar proporsjonalt med økt pH-verdi. Aktiv tilsetning av hydroksid, som øker 
vannstrømmens pH-verdi, er i dag industriell standard for utfelling, og dermed rensing av 
tungmetaller.  

Figur 4 viser løselighet av noen metallhydroksider som typisk renses fra industriutslipp som 
funksjon av pH. Vi ser at løselighet av sink(II)hydroksid (Zn(OH)2) og bly (II)hydroksid (Pb(OH)2) 
øker ca. med en faktor 5 fra pH 10,0 (høyest pH-verdi i inneværende tillatelse) til 10,7 (høyest pH-
verdi i omsøkt utslipp). Fordi fortynningsberegninger presentert i forrige kapittel viser, at 
avløpsstrømmen fra Real Alloy nøytraliseres til pH 8 nærmest øyeblikkelig anses derimot ikke 
dette som et problem. 

pH i avløpsvannet fra Real Alloy reguleres imidlertid indirekte av ammoniakk, og ikke (som for 
industriell rensing av tungmetaller) direkte av hydroksid. Ammoniakk fungerer i vandig løsning 
som en base fordi det bygges opp hydroksid (OH-) i henhold til Ligning 4: 

Ligning 4: NH3(aq) + H2O(l) ↔ NH4
+(aq)  + OH-(aq) 

Ved pH 10,7, tilsvarende høyest pH-verdi i omsøkt utslipp fra Real Alloy, vil likevekten i Ligning 4 
være sterkt drevet mot NH3, noe som NIVA har påvist i en tidligere undersøkelse (Berge m.fl., 
journalnummer 1595/16). I sjøvann er likevekten dynamisk med hensyn til salinitet og 
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temperatur, men vil alltid være sterkt drevet mot NH4
+. Ved salinitet 31 psu varierer andelen NH3 i 

sjøvann fra <1% til ca. 3% innenfor et temperaturspenn på 0-20°C8. 

Det er kjent, at ammoniakk (NH3) kan danne vannløselige komplekser med mange metaller 
inkludert kobber(II))9,10. Kompleksering med metaller er begunstiget av høyt ammoniakk-innhold 
og høy pH-verdi11, publiserte studier på dette temaet er derimot vanskelig overførbare til Real 
Alloys utslipp til Sunndalsfjorden. 

 
Figur 4. Løselighet av metal-hydroksider i forhold til pH-verdi. Blått område markerer omsøkt utslipps-
endring ved Real Alloy fra pH 10,0 til 10,7. Basert på Hoffland Environmental Inc12. 

 
8 Bower CE & Bidwell JP (1978). Ionization of Ammonia in Seawater: Effects of Temperature, pH, and 
Salinity. Journal of the Fisheries Research Board of Canada, 35(7), 1012–1016 (https://doi.org/10.1139/f78-
165 ). 
9 Von Zelewsky A (1996). Stereochemistry of Coordination Compounds. ISBN: 978-0-471-95599-3. 
10 Nilsson KB et al. (2007). The coordination chemistry of the copper(II), zinc(II) and cadmium(II) ions in 
liquid and aqueous ammonia solution, and the crystal structures of hexaamminecopper(II) perchlorate and 
chloride, and hexaamminecadmium(II)chloride. (https://doi.org/10.1016/j.molliq.2006.08.060 ). 
11 Wang J m.fl. (2006). Impacts of pH and ammonia on the leaching of Cu(II) and Cd(II) from coal fly ash. 
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2006.01.041  
12 https://heienv.com/hydroxide-precipitation-of-metals/  

https://doi.org/10.1139/f78-165
https://doi.org/10.1139/f78-165
https://doi.org/10.1016/j.molliq.2006.08.060
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2006.01.041
https://heienv.com/hydroxide-precipitation-of-metals/
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Konklusjoner 
Real Alloy søker om utslipp av ferskvannbasert avløpsvann med en pH-verdi opptil 10,7, 
sammenlignet med pH 10,0 som er øvre grense i inneværende tillatelse. NIVA har i et tidligere 
prosjekt med Real Alloy (2016) modellert forventet innlagringsdyp for utslippet til 10-20 meter 
under sjøoverflaten, som anses representativt også for omsøkt utslippsendring.  

Sjøvannets naturlige innhold av bikarbonat (HCO3
-) er vesentlig høyere enn tilført overskudd 

hydroksid-ioner [OH-] i utslippet fra Real Alloy. NIVAs beregninger viser at fortynning av utslippet 
opptil 1,23x vil være tilstrekkelig for nøytralisering av utslippet til naturlig pH i sjøvann, i 
vurderingen definert til 8,0. Samtidig er naturlig vannfluks i forventet innlagringsdyp høyere enn 
det vannvolum som potensielt påvirkes av utslippet, utarming av resipientvannets bufferevne 
over tid kan derfor utelukkes selv for en kontinuerlig avløpsstrøm med pH 10,7. 

I alkaliske løsninger foreligger tungmetaller hovedsakelig som metallhydroksider, med begrenset 
løselighet i vann. Potensielt øker løselighet av sink(II)- og bly(II)-hydroksider når pH går fra 10,0 til 
10,7, men fordi utslippsstrømmen blir nøytralisert nærmest øyeblikkelig vil ikke løselighet av 
metallhydroksider påvirkes. 

Avløpsvannets pH reguleres imidlertid av ammoniakk (NH3), og økt innhold ammoniakk i 
utslippsstrømmen øker potensialet for kompleks-danning mellom ammoniakk og tungmetaller i 
utslippet. Slike metall-amin komplekser er forventet stabile og kan derfor omdanne utfelte 
(alternativt hindre utfelling av) metallhydroksider til vannløselige og derfor mer biotilgjengelige og 
giftige metall-amin-ioner. 

Uten tilgang til kjemiske analyser som klarer å påvise metall-amin komplekser er det derimot ikke 
mulig å konkludere om omsøkt utslippsendring vil føre til økt kompleksering og dermed økt 
vannløselighet og giftighet av tungmetaller i utslippet. 

Det understrekes, at vurderingen gjelder utslipp fra Real Alloy isolert. Vurderingen tar ikke høyde 
for bidrag fra Bergmesteren i Raudsand, som slipper ut avløpsvann gjennom samme rør som Real 
Alloy. 
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