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1 SAMMENDRAG 
Elkem Bremanger vurderer en utvidelse av deres Silgrain HQ fabrikk. DNV er bedt om å vurdere hvordan et 
økt utslipp fra fabrikken vil kunne påvirke miljøet i fjorden. Fokus er på metaller (Fe, AL og Cr)  og  pH. 
Vurderingen av metaller er basert på kunnskap om metallenes skjebne i fjorden, historiske utslippsmengder 
og miljøovervåkingsdata. Effekter av pH er beregnet ved hjelp av spredningsmodelleringer (DREAM-
modellen) og kjemiske egenskaper ved utslippet og fjordresipienten. DNVs vurdering kan oppsummeres 
slik:   

Metaller: 

- Aluminium og jern: Det er ikke grunn til å tro at planlagt økning av nåværende utslipp vil føre til 
påvirkning, i form av sedimentering, av et større område enn det som allerede er påvirket. Mengden 
aluminium og jern i topplaget av sedimentene vil sannsynligvis øke noe. Det samme gjelder 
konsentrasjonen i vannfasen. Samlet sett er det ikke grunn til å tro at dette vil utgjøre nevneverdig 
ytterligere belastning for miljøet sammenlignet med nåværende utslipp. 

- Krom: Det er ikke grunn til å tro at planlagte kromutslipp vil ha en negativ betydning på miljøet i 
fjorden. Dette støttes av estimater for utslippskonsentrasjoner som etter en initiell rask fortynning i 
fjordresipienten reduseres til nivåer under vedtatte grenseverdier for giftighet. 

 

pH: 

- Resipienten har god bufferkapasitet og utslippet fortynnes raskt. 

- Det er gjennomført modelleringer med ulike forutsetninger; i nærområdet til utslippspunktet (mindre 
enn 50-100m) varier endring i pH fra <0,2 til >1,2, avhengig av om man ser på bufferkapasiteten på 
et gitt dyp eller en vurderer hele vannvolumet.  

- Utenfor 100m fra utslippspunktet viser modellen ingen endring i pH, hverken før eller etter økte 
utslipp. 

- På bakgrunn av modelleringene som er gjennomført vurderes konsekvenser i fjorden som følge av 
prosessvannets surhetsgrad før og etter et eventuelt økt utslipp å være tilnærmet like.  
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2 INNLEDNING 

2.1 Bakgrunn 
Elkem Bremanger vurderer en utvidelse av deres Silgrain HQ fabrikk hvor de produserer silikonpulver med 
lavt innhold av urenheter. En slik utvidelse vil medføre økt utslipp av prosessvann (pH 2,5) som blant annet 
inkluderer aluminiumklorid (AlCl3), jernklorid (FeCl3), Cr og flussyre (HF). Utslippet vil gå ut i fjorden på ca 45 
meters dyp via eksisterende utslippsarrangement. Utslippspunktet omtales videre som 45m. 

Det er tidligere gjennomført flere vurderinger og analyser for å belyse hvilken effekt utslippene fra Elkem 
Bremanger har på miljøet i Nordgulen. Spesielt relevant for dette prosjektet er: 

• DNV GL 2020a. Nordgulen overvåking 2020. Del 1: Miljøovervåking 2020. Del 2: Miljøkonsekvenser 
forbundet med utslipp av prosessvann. Rapport nr.: 2020-0764. 

• DNV GL 2020b. Miljøkonsekvensvurdering av utslipp av prosessvann, flussyre og 
hydrogenperoksid. Notat 595459 (15.01.2020) 

• DNV GL 2020c. Utslipp fra tynnstøp – modellering og tilstandsklassifisering. Rapport nr.: 2020-
1247. 

I tillegg har det blitt gjennomført tilsvarende vurdering i Tysfjorden i 2011 (NIVA, 2011) som blant annet gir 
grunnlag for valg av metode for fortynningsberegninger. 

I dette prosjektet er DNV er bedt om å vurdere hvordan et økt utslipp fra Silgrain HQ-fabrikken vil kunne 
påvirke miljøtilstanden i fjorden inkludert effekter av pH og metallene Al, Fe og Cr. 

pH-effekter er vurdert ved hjelp av spredningsmodelleringer (DREAM-modellen) og kjemiske egenskaper 
ved utslippet og i fjordresipienten. 

 

2.2 Planlagt utvidelse 
Bedriften har i dag utslipp fra Silgrainproduksjon til 45m i indre basseng. Tabell 2-1 gir en oversikt over 
utslippsmengder av kjemiske komponenter i utslipp fra eksisterende produksjon, utslipp ved planlagt 
utvidelse, bedriftens totale utslippsmengder ved samme utslippspunkt og utslippsgrenser fastsatt av 
Miljødirektoratet i bedriftens «Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven» (Tillatelsesnummer 
2013.100T, sist endret 26.02.2021). Bedriften har produksjon i 328 dager per år. 

Legger en utslippsmengder fra 2019 til grunn vil totale utslippsmengder være tett opp til eller overskride 
dagens utslippstillatelse for enkelte av elementene (Fe, Al og Cr) med en økning som vist i Tabell 2-1. 
Flussyre gir opphav til fluorid (F-).  
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Tabell 2-1.Oversikt over forventet utslipp (uttrykt som produksjon) til «45m utslippet» ved utvidelse av HQ 
fabrikken. 

Elementer Utslipp relatert til HQ (bidrag til 45m utslippet) Totale 
utslippsmengder 
til 45m utslippet* 

Eksiterende 
utslipps-tillatelse / 
planlagt omsøkte 
utslipp  

Eksisterende 
produksjon  

Økning i forhold til 
eksisterende 
produksjon  

Total 
utslipp fra 
HQ i 
fremtiden  

Enhet 

Fe 4 245 16 666 20 911 kg/år 95 tonn 100 tonn/120 tonn 

Al 4 439 15 352 19 791 kg/år 56 tonn 65 tonn/80 tonn 

Cr 9 49 58 kg/år 106 kg 120 kg/160 kg 

Ni 9 26 35 kg/år 63 kg 130 kg 

F 134 353 487 tonn/år Ikke rapport Ikke inkludert 

*Basert på 2019 utslippstall publisert i Norske utslipp 

2.3 Oversikt over kjemikalienes egenskaper og skjebne i miljøet 
 
Flussyre 
Flussyre er en løsning av hydrogenflourid (HF) i vann. Det er en sterkt etsende, svak syre som dissosierer til 
F- (fluorid) og H+. Dissosiasjon av HF skjer i henhold til følgende reaksjonsligning: 

𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑎𝑎𝑎𝑎)  ↔  𝐻𝐻−(𝑎𝑎𝑎𝑎) + 𝐻𝐻+(𝑎𝑎𝑎𝑎) (pKa = 3,17). 

Ved pH > 6,5 er HF antatt å være fullstendig dissosiert og tilførsel av [H+] fra HF som mol/dag er beregnet til 
2,04 x104 ved dagens utslippsnivå og 7,42 x104 ved planlagte utslippsnivåer. Fluorid feller raskt ut og 
danner tungt løselige salter med magnesium og kalsium (MgF2 og CaF2) som vil sedimentere i nærområdet. 
Ifølge Elkem skjer utfellingen i løpet av få sekunder eller minutter etter tilførsel til fjorden. Utfelling i form av 
mol/dag tilsvarer 2,04 x104 ved dagens utslippsnivå og 7,42 x104 ved planlagte utslippsnivåer. 
 
Aluminiumklorid og jernklorid 
Aluminiumklorid (AlCl3) og jernklorid (FeCl3) hydrolyserer til hhv aluminiumhydroksid (Al(OH)3) og 
jernhydroksid (Fe(OH)3 ihht følgende reaksjonsligninger: 

1) AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3H++3Cl- 

2) FeCl₃ + 3H20 → Fe(OH)3 +3H+ +3Cl- 

Både aluminiumhydroksid og jernhydroksid er tungt løselige forbindelser som feller ut i resipienten. Tilførsel 
av [H+] fra AlCl3 og FeCl3 er beregnet til 4,13 mol/dag ved dagens utslippsnivå og ved planlagte 
utslippsnivåer. Ifølge Elkem skjer utfellingen raskt. 
 
Krom 
Krom er et grunnstoff som finnes i flere former og med ulik giftighet i naturen. I foreliggende vurdering er 
miljøkonsekvensen vurdert opp mot tilstandsklasser (konsentrasjoner) som beskrevet i henhold til 
Miljødirektoratets veileder M-608 (kystvann og sediment) og Veileder 02:2018.  Grenseverdiene er 
oppsummert i Tabell 2-2.  
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Tabell 2-2 Oversikt over grenseverdier og tilstandsklasser i vann sediment og biota for Cr (Miljødirektoratet M-
608 og Veileder 02:2018) 

 Klasse I Klasse II Klasse III Klasse IV Klasse V 

 Bakgrunn God Moderat Dårlig Svært Dårlig 

Kystvann (ug/L) 0 – 0,1 0,1 – 3,4 3,4- 35,8 35,8 – 358 > 358 

Sediment (mg/kg TS) 0-60 60-620 620-6000 6000 - 15500 15500 -25000 

Biota <3 3-10 10-30 30-60 <60 
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3 MULIGE MILJØKONSEKVENSER AV ØKTE UTSLIPP AV METALLER 
Bedriftens planlagte økte utslippsmengder av jern (Fe), aluminium (Al ) og krom (Cr)  er vist i Tabell 2-1. 
Mulige miljøkonsekvenser av økte utslipp vurderes her basert på metallenes skjebne og spredning i 
fjordresipienten, historiske utslippstall og miljøovervåkingsdata. Bedriften har som en del av 
miljøovervåkingsprogrammer gjennomført målinger av metaller i resipienten siden 1984. Stasjoner for 
prøvetaking er indikert i  Figur 3-1. 

 

 
Figur 3-1. Kart over stasjoner inkludert i overvåking av metaller i Nordgulen 
 

3.1 Jern 
Bedriften planlegger å øke det totale utslippet av Fe fra 100 til 120 tonn.  Som beskrevet ovenfor, felles 
jernet raskt ut som tungt løselige komplekse (fnokker) av Fe(OH)3 som igjen resulterer i store mengder 
sedimentutfellinger i fjordresipienten. Det er lite løst jern i vannsøylen (DNV 2020) noe som støtter at det 
meste raskt feller ut som Fe(OH)3. 

Omfanget av utfellingene har vært grundig dokumenter i forbindelse med miljøovervåking og historiske 
målinger av jern overflatesedimenter er vist i Figur 3-2. Analyseresultater for jern i overflatesedimenter (0-
2cm) fra siste års miljøundersøkelser (DNV 2020)  ble vurdert med hensyn på bakgrunnsnivåer i fjorden 
(verdier fra stasjon B8) (Figur 3-3). Rapporten viser at det i Vågen er 4 ganger høyere verdier av jern enn 
bakgrunnsnivåer, og 8 ganger høyere konsentrasjoner i indre basseng. Analyser av aluminium viser 2,5 
ganger høyere konsentrasjoner enn bakgrunnsnivåer i Vågen, og 5 ganger høyere i indre basseng. 
Undersøkelser av metallinnhold i blåskjell viser et høyere innhold av jern i indre og ytre basseng enn på 
referansestasjonen, men tilstandsklassen for skjellene er allikevel god. Resultatene indikerer at det finnes 
jern i vannsøylen som tas opp av blåskjellene. 

Historiske data fra bedriftens utslipp viser at tidligere utslipp var høyere enn 120 tonn omtrentlig fram til 
2012 (Figur 3-4). Det er ikke grunn til å tro at en økning av nåværende utslipp fra 100 til 120 tonn vil føre til 
påvirkning, i form av Fe(OH)3 sedimentering, av et større område enn det som allerede er påvirket. 
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Mengden jern i topplaget av sedimentene vil sannsynligvis øke noe. Mengden jern i vannfasen vil også øke 
noe. Det er usikkert hvilken effekt dette vil ha på diversiteten her, men det vil trolig ikke ha stor betydning. 

 

 
Figur 3-2. Innhold av jern i sedimentoverflaten i Nordgulen , årene 1984 – 2020. 
 

 

 
 
Figur 3-3. Konsentrasjon av jern i overflatesedimenter (0-2cm) sammenlignet med B8. I Vågen er det 4x høyere 
konsentrasjoner enn på B8, i indre basseng 8x og i ytre basseng 3x (DNV 2021) 
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Figur 3-4. Utslipp av jern fra 1994 til 2019 fra -45m-utslippet. Beregnede tall fra produksjonsvolum (DNV GL 2020) 

 

3.2 Aluminium 
Bedriften planlegger å øke årlige utslippet av Al fra 65 til 80 tonn. Som beskrevet ovenfor feller aluminium 
raskt ut som aluminiumhydroksid (Al(OH)3), men finnes også til en viss grad løst i vannsøylen (DNV GL  
2020). 

Omfanget av utfellingene har vært grundig dokumenter i forbindelse med miljøovervåking og historiske 
målinger av aluminium i overflatesedimenter er vist i Figur 3-5.  Analyseresultater for aluminium i fra siste 
års miljøundersøkelser (DNV GL 2020)  ble vurdert med hensyn på bakgrunnsnivåer i fjorden (verdier fra 
stasjon B8) (Figur 3-6). Rapporten viser 2,5 ganger høyere konsentrasjoner av aluminium enn 
bakgrunnsnivåer i Vågen, og 5 ganger høyere i indre basseng. Undersøkelser av metallinnhold i blåskjell 
viser det samme som beskrevet for jern over. Resultatene indikerer at det finnes aluminium i vannsøylen 
som tas opp av blåskjellene. 

Historiske data fra bedriftens utslipp viser at tidligere utslipp var høyere enn 65 tonn omtrentlig fram til 2014 
(Figur 3-7). Det er ikke grunn til å tro at en økning av nåværende utslipp vil føre til påvirkning, i form av 
Al(OH)3 sedimentering, av et større område enn det som allerede er påvirket. Mengden aluminium i 
topplaget av sedimentene vil sannsynligvis øke noe. Det er usikkert hvilken effekt dette vil ha på miljøet her, 
men det vil trolig ikke ha stor betydning.   
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Figur 3-5. Innhold aluminium i sedimentoverflaten i Nordgulen, årene 1984-2020 

 

 
Figur 3-6 Konsentrasjon av aluminium i overflatesedimenter (0-2cm) sammenlignet med B8. I Vågen er det 2,5x høyere 
konsentrasjoner enn på B8, i indre basseng 3-5x og i ytre basseng 1,5x. 
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Figur 3-7. Utslipp av aluminium fra 1994 til 2019 fra -45 m utslippet. Beregnede tall ut i fra produksjonsvolum (DNV 
2020) 
 
 

3.3 Krom 
Bedriften planlegger å øke årlige utslipp av krom (Cr) fra 120 kg til 160 kg. Dette vil da omtrentlig tilsvare 
utslippsnivåer i årene omkring 1997 og 2002. Etter 2002 har utslippene vært omkring 50 – 100 kg per år. 
(Figur 3-8).   

 
Figur 3-8. Utslipp av krom fra 1994 til 2019 fra -45 meters utslippet. Bergende tall ut i fra produksjons volum. 
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Nivåer av Cr har blitt undersøkt i biota (grisetang og blåskjell) og overflatesedimenter og sammenlignet med 
grenseverdier og tilstandsklasser for Cr i vann, sediment og biota. 

Biota-undersøkelser 
Undersøkelsene som er gjort i biota (grisetang) Figur 3-9  viser ingen direkte sammenheng mellom 
utslippsmengder og Cr-konsentrasjon i tangen. Cr-konsentrasjonene tilsvarte tilstandsklasse «Bakgrunn» 
eller «God» for alle stasjoner.  Cr- innholdet i blåskjell ble i 2020 målt på stasjonene G1, G7 og G9  (Tabell 
3-1). Nivåene var noe høyere på stasjoner nær utslippspunktet (G1 og G7) sammenlignet med kontroll 
stasjonen G9, men tilsvarte tilstandsklasse «God» for alle stasjoner (DNV 2020). 
 

 
Figur 3-9. Cr nivåer i grisetang fra 4 stasjoner gjennom 7 år (DNV  2002) 
 

 

Tabell 3-1. Metallinnhold i blåskjell utplassert i Nordgulen fra april til august 2020. 
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Sedimentundersøkelser 
Historiske data (2001 – 2020) fra Cr-undersøkelser er vist i Figur 3-10. Målte nivåer tilsvarer tilstandsklasse 
«god» for alle stasjoner. Som for biotaundersøkelsene er det heller ikke her en tydelig sammenheng mellom 
utslippsmengder og detekterte nivåer.  
 

 
Figur 3-10. Historiske data over Cr-konsentrasjoner i overflatesediment (DNV 2020) 
 

 

Estimert effekt av Cr-utslipp på marint miljø 
Konsentrasjonen av Cr i utslipp fra HQ_anlegget basert på gjeldene utslippstillatelse tilsvarer 44 ug/L (9 kg  
delt på en samlet utslippsstrøm tilsvarende 26 m3/h  i 328 produksjonsdager) mens den for planlagte 
utslippsmengde tilsvarer 283ug/L (49 kg delt på en samlet utslippstrøm på 26 m3/h i 328 produksjonsdager). 
Ved å sammenligne disse konsentrasjonene med EQS verdien for kystvann som tilsvarer 3,4 ug/L får man 
et inntrykk av hvor mye prosessvannet må fortynnes for at Cr konsentrasjonene skal tilsvare tilstandsklasse 
«god». Nåværende utslipp må fortynnes minimum 13 ganger, mens planlagte utslipp må fortynnes omkring 
83 ganger. Dream-modelleringen vist senere i foreliggende rapport viser at utslippet raskt fortynnes 
minimum 200 ganger i resipienten og at det er stor vannutskifting. Det er derfor ikke grunn til å tro at en 
økning i Cr utslipp som planlagt vil ha en negativ påvirkning på vannet i fjordresipienten.  
 
Konklusjon 
Med utgangspunkt i at alle undersøkelser har vist at tilstandsklassen for krom har vært «god» i 
undersøkelser av sediment og biota over år med varierende krom-utslipp, inkludert år der 
utslippskonsentrasjonene er høyere en planlagt økning, er det ikke grunn til å tro at planlagte kromutslipp vil 
ha en negativ betydning på miljøet i fjorden. Dette støttes av estimater for utslippskonsentrasjoner som etter 
en initiell rask fortynning i fjordresipienten reduseres til nivåer under vedtatte grenseverdier for giftighet.   
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4 MULIG MILJØKONSEKVENSER AV PH ENDRING SOM FØLGE AV 
PROSESSVANNUTSLIPP 

Det er tidligere gjennomført målinger av pH i Nordgulen som har vist at fjorden har god bufferkapasitet og at 
utslippene raskt fortynnes i resipienten. Dette ble ytterligere bekreftet av målinger med profilerende sensorer 
gjennomført i 2020 (DNV GL 2002a). Allerede 300m fra utslippspunktet var pH som bakgrunnsnivå, og ved 
utslippspunktet ble det målt en pH som var 0,2-0,4 «pH enheter» lavere enn bakgrunnsnivå (se Figur 4-1). 

 

Figur 4-1 pH målt med ulike avstander fra 45m utslippet: Målingene ble gjennomført i uke 43 i 2020 og 
representerer 20-30m sjiktet.  
 

For å vurdere hva økte utslipp vil bety, beregnes først resipientens bufferkapasitet, deretter hvor stor 
vannutskiftningen er, og som en kombinasjon av disse beregnes forventet pH i fjorden både før og etter 
utslippsutvidelse. Resultatene vil så slutt vurderes i forhold til om økte utslipp vil endre på vurderingen som 
ble gjennomført i 2020 (hvilke effekter surt avløpsvann kan ha på fjorden).  

I Figur 4-2 er det gitt en skjematisk fremstilling for gjennomføring av miljørisikoanalysen og består av 
følgende deler: 

• Beregning av vannvolumet som skal til for å nøytralisere den lave pH’en i prosessvannutslippet 
(heretter kalt fortynningsbehov) når man tar hensyn til bufferkapasiteten i sjøvann.  
Fremgangsmåten er i prinsippet det samme som ble gjennomført i en miljøkonsekvensevaluering i 
2020 i forhold til et uhellsutslipp av flussyre (DNV GL Notat: Miljøkonsekvensvurdering av utslipp av 
prosessvann, flussyre og hydrogenperoksid, Ref. 595459). To ulike modeller for å beregne 
bufferkapasiteten er benyttet . Den ene (Modell A) representerer et « åpent system» der det foregår 
utveksling av CO2 mellom sjøen og atmosfæren, mens den andre representerer et lukket system 
der det ikke foregår CO2 utveksling 

• Modellering  av  fortynningspotensialet i fjorden ved hjelp av Dream-modellen (hvor vi bruker 
NordFjord 160 fra HI i forhold til modellert strøm) gir kunnskap om fortynningen i fjorden (utskiftning 
av vannmassene, og dermed tilgjengelig bikarbonat, se kap 3,2) 

• Vurdere endret miljøbelastning (i forhold miljørisikoanalyse som ble gjennomført i 2020) 
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Miljørisikoanalyse

Bufferkapasitet og 
utslippsvolum  av HF

Grenseverdier for 
effekter fra pH 

endring
DNV GL Rapport: 

2020-0764

Gradientkart 
for pH 

Tidsseriedata 
for enkelt 
punkter

NordFjord160

Rapport og 
vurdering

Beregning av pH og fortynning

DREAM modellering 
Fortynning av tracer

WS med HQ prosjektet

 
Figur 4-2. Skjematisk fremstilling for gjennomføring av miljørisikoanalysen. Miljørisikoanalysen er sammensatt av 
fortynningsmodellering ved bruk av DREAM, analyser og beregning av buffring og pH, og vurdert opp mot etablerte 
grenseverdier (DNV GL Rapport: 2020-0764)   
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4.1 DREAM modellering 
4.1.1 Fortynningsmodell 
Den numeriske modellen DREAM (Dose Related Risk and Effect Assessment Model) modellerer utslipp av 
komplekse blandinger av kjemikalier i marint miljø. DREAM brukes som et beslutningsstøtteverktøy for 
håndtering av planlagte utslipp. DREAM kan spore opp til 200 kjemiske komponenter, med forskjellige 
utslippsprofiler for mer enn 50 forskjellige kilder. Hver kjemiske komponent i en blanding er beskrevet av et 
sett fysiske, kjemiske og toksikologiske parametere.  

DREAM modellerer ikke kjemiske prosesser i vannsøylen, og resultatene fra modelleringen er således 
benyttet som et relativt mål på fortynning i resipienten. Målte konsentrasjoner av jern i utslippet er benyttet 
som tracer og fortynningskomponent, se Figur 3-3, Modelleringene er gjennomført med bruk av strømdata fra 
NordFjord160 (se detaljer under), for perioden 1.5.2018 til 30.4.2019. Det er modellert to sesonger (vinter og 
sommer) basert på målinger av salinitet, temperatur og oksygen som ble gjennomført 2017 (Tabell 4-1 og 
Tabell 4-2).  

 

Tabell 4-1 CTD profil benyttet for sommersituasjon (1.5-31.10) i modelleringen 

 

 

Tabell 4-2 CTD profil benyttet for ventesituasjon (1.11-30.4) i modelleringen 

 

 

 

Utslippet er modellert ved bruk av nærsonemodell som er en del av DREAM modellen. Utslippets tetthet og 
hastighet ut av røret er ivaretatt i modelloppsettet og innblanding i vannmassene skjer rett etter utslippet. 
Fortynning og videre avtrykk i vannkollonen modelleres ved bruk av fjernsonemodellen. I DREAM modellen 
vil konsentrasjonene av stoffene i resipienten beregnes i modellceller som er satt opp i fjorden (et modellgrid). 
Hver celle er satt til en størrelse på 50*50m, med en vertikal oppløselighet på dybdesjikt á 10 meter. For hver 
celle er tidsseriedata (180 dager) tatt ut som maksimumsverdi for hele vannkolonnen og overflatelaget for 
hvert tids-steg (hver 3. time) (Figur 4-4)  
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Figur 4-3 Eksempel på spredning av modellert utslipp i Nordgulen for et tidssteg. 
 

 

 
Figur 4-4 Uttrekkspunkter for modelleringsresultater. Hvert punkt representerer 50*50m. Utslippspunktet er tilordnet rute 
id7 
 

Fortynningsfaktoren i den enkelte celle per tidssteg er videre kombinert med de ulike titreringskurvene (kap 
4) som gir en beregnet pH. 
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4.1.2 Havstrømmer  
Det er benyttet modellert strøm fra Norfjordsmodellen i modelleringen av utslippet. NorFjords160 er en 
fjordmodell som er utviklet av HI i samarbeid med Meteorologisk institutt (MET). Den kjøres og administreres 
av Havforskningsinstituttet. Modellen er en nedskalert tilpasning av havmodellen ROMS (Regional Ocean 
Modeling System) for norske fjorder. Initialbetingelser og grenseverdier hentes fra den norske kystmodellen 
NorKyst800. 

De viktigste drivkreftene til modellen er atmosfære, tidevann, og elve-avrenning. Atmosfærekrefter- vind, trykk, 
og temperatur hentes fra det operasjonelle værvarslingssystemet AROME (Application of Research to 
Operations at Mesoscale) og MEPS MetCoOp 2.5 km (Meteorological Co-operation on Operational Numeric 
Weather Prediction) modellen. 

NorFjords160 har vertikal inndeling etter sigma lag (s-koordinater) hvor vannsøylen deles i terrengfølgende 
sjikt gitt av batymetrien i området. Modellen er kjørt hindcast og dekker perioden fra mars 2017 frem til i dag. 

Modellen produserer døgnfiler i format NetCDF4/HDF5 med følgende egenskaper: 
 

Tidsoppløsning Horisontal oppløsning Vertikal inndeling 
1 time 160 m x 160 m 35 sigma lag 

 
De viktigste variablene fra modellen er: 
 
 

Parameter Beskrivelse 
Saltholdighet Masseandel salt [g/kg] 
Temperatur Potensiell sjøtemperatur (sigma lag) [°C] 
Strøm u- og v- komponenter av strømhastighet [m/s] 
Vind u- og v- komponenter av vindstyrke ved havoverflaten [m/s] 
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4.2 Fortynningsbehov 
Bakgrunnen for, og beregning av sjøvannsvolumet som skal til for å nøytralisere (fortynningsbehovet) 
utslipp av surt prosessvann beskrives i dette kapittelet. 

4.2.1 Sjøvannskjemi 
 

pH 

pH er et mål på surhet, der pH er den negative logaritmen til H+ konsentrasjonen (som mol/l) i en løsning. 

𝑝𝑝𝐻𝐻 = − log[𝐻𝐻+] 

Bufferkapasitet 
pH i sjøvann bestemmes av bufferkapasiteten. Bufferkapasiteten defineres som vannets evne til å motsette 
seg forandring i pH-verdi ved tilsetting av sure eller basiske forbindelser. Dersom H+ (syre) slippes ut i 
akvatisk miljø vil pH senkes avhengig av bufferkapasiteten. Bufferkapasiteten bestemmes av likevekten 
mellom karbon dioksid (CO2), karbonsyre (H2CO3), bikarbonat (HCO3-) og karbonat (CO32-) og pH i sjøvann 
kan beregnes basert på følgende kjemiske likevekter:  
 

(1) CO2(g) + H2O = H2CO3 KH =[H2CO3]/ PCO2 (Henry's Law), hvor PCO2  er partialtrykket av CO2  i 
atmosfæren. 
 
(2) H2CO3 = H+ + HCO3 K1= [HCO3-] [H+] / [H2CO3] 
 
(3) HCO3- = H+ + CO32-  K2 = [H+] [CO3-2]/ [HCO3-] 
 
(4) H2O = H++ [OH-]             Kw= [H+] [OH-] 
 

Løst uorganisk karbon 
Løst uorganisk karbon (dissolved inorganic carbon, DIC) er den totalmengden av alle typer uorganisk 
karbon:  

(5) DIC = [H2CO3] + [HCO3-] + [CO3-2] 

 

Alkalitet (Alk) 

Sjøvannets alkalitet defineres her som:  

(6) Alk= [HCO3-] + 2[CO3-2]+ [OH-] - [H+] 

 

Fra (2), (3) og (4) kan likevekten mellom de ulike karbonforbindelsene beregnes (ref. Zeebe, R. and D. Wolf-
Glasrow 2001) 

(7). [H2CO3] = DIC/ (1+K1/[H+] + K1K2/[H+]2)  

(8). [HCO3-] = DIC/ (1+ [H+]/K1+K2/ [H+]) 

(9). [CO3-2] = DIC/ (1+[H+]/K2 + [H+]2/K1K2) 

 
pH og DIC avgjør konsentrasjonen av de ulike former for karbonat. 
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Likevekten mellom ulike typer karbonat som en funksjon av pH, temperatur og salinitet er vist i Figur 4-5. 
 

 
Figur 4-5. Fordeling av karbonat som en funksjon av temperatur, salinitet og pH (ref. Zeebe, R. and D. Wolf-Glasrow 
2001) 

 

Egenskaper ved sjøvannet i resipienten 
Sjøvannet fungerer som en buffer for det sure avløpsvannet. Ved pH = 8,2 og DIC0  =  2,1 x10-3 mol/L gir  
ligningene (7), (8) og (9) følgende bakgrunnsverdier for sjøvann: [H2CO3]0=1,16 x10-5 mol/L, 
[HCO3-]0=1,88 x10-3 mol/L og [CO3-2]0 =2,12x10-4 mol/L. 

 

Den initielle sjøvannsalkaliteten er gitt ved Ligning (6) med Alk0=2,3 x10-3 mol/L. Andre svake baser som 
[B(OH)4-] + [HSiO3-], som utgjør omtrent 4% av den totale sjøvannalkaliteten er ikke tatt hensyn til her.  

 

4.2.2 Egenskaper ved prosessvannet som er relevante for pH-beregninger 
Prosessvannets lave pH skyldes innhold av flussyre (HF), aluminiumklorid (AlCl3) og jernklorid (FeCl3). 
Årlige og planlagte utslippsmengder er vist som hhv F, Fe og Al i Tabell 2-1 og inngangsdata relevant for pH 
beregning er vist i  Tabell 4-3.  [H+] bidraget fra utslipp av AlCl3 og FeCl3 er konservativt beregnet basert på 
planlagte utslipp for begge scenarier av HF-utslipp. Total [H+] i dagens utslipp er beregnet til 1,19x10-2 mol/L 
og for planlagte utslipp vil utslippsstrømmen øke fra 200 m3/d til 624 m3/dag og gi en total [H+] i på 2,05x10-

2 mol/L. 
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Tabell 4-3. Inngangsdata for beregning av fortynningsvolum for dagens og planlagte utslipp. 
 

 
 
 

4.2.3 Fortynningsberegninger 
 

Det er benyttet to ulike modeller for å beregne hvor mye sjøvann som skal til for å nøytralisere utslippet. 
Modell A (åpent system) er basert på at det finnes en likevekt mellom CO2 i atmosfæren med løst uorganisk 
karbon i sjøvann, mens Modell B (lukket system) ikke tar hensyn til dette. Vi antar at Model A er 
fremtredende i de perioden det ikke er klare lagdelinger i sjøen, samt i det øvre vannlaget, men Model B vil 
være mer fremtredende i de periodene hvor det er mer markert lagdeling og i det dypet hvor utslippet 
foregår (45m). 

 

Beregning ved hjelp av Modell A - åpent system 

Den initielle konsentrasjonen av bikarbonat [H2CO3]0 kan beregnes fra ligning (1) og forblir uendret etter 
tilførsel av utslipp med lav pH.   pH kan beregnes ved ligning  

(9): pH=pK1+ lg([HCO3-]/[H2CO3]0) 

Når utslipp med lav pH blandes med sjøvann, vil HCO3- og CO3-2 forbrukes og danne CO2 og vann. Ettersom 
HCO3- dominerer ved pH = 8,2 antas det at rest av bikarbonat etter nøytralisering tilsvarer = [HCO3-] = 
[HCO3-]0 - [H+]add, der , [H+]add er konsentrasjonen av tilført syre etter fortynning.  
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Dette gir :  

(10) pH = pK1 + lg(([HCO3-]0 - [H+]add )/[H2CO3]0) 

Ligning (10) brukes til å beregne pH etter at syre er tilført. 

Tilført syre har et volum gitt ved Veff og en initiell konsentrasjon gitt ved A0. Etter blanding med sjøvann med 
volum Vx blir fortynningsfaktoren (Veff + Vx)/Veff. Massebalansen av den tilførte syra er gitt ved ligning (11): 

(11) F= (Veff + Vx)/ Veff= A0/[H+]add 
 

pH i utslipp fra dagens («existing») og planlagt («new design») utslipp som en funksjon av fortynningsgrad 
er vist i Figur 4-6. 

 

 
Figur 4-6. pH i utslipp fra dagens («existing») og planlagt («new design») utslipp som en funksjon av 
fortynningsgrad beregnet ved hjelp av Modell A. 
 

Beregning ved hjelp av Modell B-lukket system 

I et lukket system forutsettes det at det ikke skjer noe CO2-utveksling med atmosfæren. Når det tilføres syre 
reduseres sjøvannets alkalinitet, men mengden av total løst uorganisk karbon forblir det samme i sjøvannet. 
Alkaliteten kan beregnes ved: 

(12) Alk0-[H+]add = [HCO3-] + 2[CO3-2] + [OH-] - [H+] 

Etter nøytralisering kan likevektskonsentrasjonene av  [H2CO3], [HCO3-], [CO3-2] beregnes fra ligningene (7), 
(8) og (9). pH verdien kan så beregnes ved ligning (13): 

(13) (Alk0 - [H+]add)/DIC= ([H+]K1+2K1K2)/([H+]2+[H+]K1+K1K2)+Kw/[H+] - [H+] 

 

Massebalansen av løst uorganisk karbon (DIC) er gitt ved: 

(14) DIC0/DIC = (Vx + Veff)/Vx 

Ved å kombinere ligning (11) og ligning (14) får vi: 
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(15) DIC= DIC0 (F-1)/F 

pH i utslipp fra dagens («existing») og planlagt («new design») utslipp som en funksjon av fortynningsgrad 
er vist i Figur 4-7. 

 

 
Figur 4-7. pH i utslipp fra dagens («existing») og planlagt («new design») utslipp som en funksjon av fortynningsgrad 
beregnet ved hjelp av Modell B. 
 
Resultater fra begge modeller viser som forventet at større utslipp krever større fortynningsvolum for å 
nøytralisere det sure prosessvannet. Forskjellen er, også som forventet, størst for modell B ved lav pH. 
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4.3 Modellert pH i resipienten 
Modelleringen har vist at endring i pH i forhold til et bakgrunnsnivå på pH 8,2 kun finner sted i den 
modellruten som inkluderer utslippspunktet eller nærliggende ruter. Økte utslipp som beskrevet for utvidet 
HQ anlegg vil i svært liten grad endre pH i fjorden. Endringen vil først og fremst skje helt i nærområdet til 
utslippet.   

Størst modellert og beregnet pH-endring for ulike scenarier er presentert i Tabell 4-4 og Figur 4-1 til  Figur 
4-5. For ytterligere detaljer rundt fortynningsmodellering se: 
https://insight.dnvgl.com/EnvironmentalRiskManagement/report/1013.  

For Model A klarer ikke DREAM modellen å skille mellom dagens utslipp og planlagt utslipp for hverken 
sommer eller vintersituasjonen (Figur 4-1og Figur 4-2). Størst endring (pH-endring <1,2) med lengst varighet 
er beregnet til å forekomme i umiddelbar nærhet til utslippspunktet (<50-100m) i kombinasjonen Model B - 
Planlagt utslipp – Vinter (Figur 4-3), etterfulgt av Model B - Planlagt utslipp – Sommer (Figur 4-4). For vinter 
er innblanding større vertikalt grunnet svakere sjiktninger i vannmassene og det er periodiske marginale 
endringer i overflatelaget for Model B - Planlagt utslipp – Vinter (pH-endring <0,5). For de øvrige 
beregningene er endringene marginale også i nærsonen (pH-endring <0,2).  

 

Tabell 4-4. Størst modellert og beregnet pH-endring for ulike scenarier. 

 Model A – utveksling til 
atmosfæren 

Model B – ingen utveksling til 
atmosfæren 

 Dagens utslipp Planlagt utslipp Dagens utslipp Planlagt utslipp 

Sommer pH-endring <0,2 pH-endring <0,2 pH-endring <0,5 pH-endring <1,2 

Vinter pH-endring <0,2 pH-endring <0,2 pH-endring <0,5 pH-endring <1,2 

 

 
 
 

 

https://insight.dnvgl.com/EnvironmentalRiskManagement/report/1013
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Figur 4-1 Model A: Fortynning og pH endringsanalyse for vintersituasjon for max verdi i hele vannsøylen for 
utslippspunktet. Summert varighet for pH-endring er gitt i timer. Totalt modelltimer er 4320. 
 
 
 

 
Figur 4-2 Model A: Fortynning og pH endringsanalyse for sommersituasjonen for max verdi i hele vannsøylen for 
utslippspunktet. Summert varighet for pH-endring er gitt i timer. Totalt modelltimer er 4320. 
 



 
 

DNV  –  Rapportnr. 2021-0694, Rev. 0  –  www.dnv.com  Side 24 
 

 
Figur 4-3 Model B: Fortynning og pH endringsanalyse for vintersituasjon for max verdi i hele vannsøylen for 
utslippspunktet. Summert varighet for pH-endring er gitt i timer. Totalt modelltimer er 4320. 
 
 

 

 
Figur 4-4 Model B Fortynning og pH endringsanalyse for sommersituasjon for max verdi i hele vannsøylen for 
utslippspunktet. Summert varighet for pH-endring er gitt i timer. Totalt modelltimer er 4320. 
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Figur 4-5 Model B: Fortynning og pH endringsanalyse for vintersituasjon for overflatevann. Summert varighet for pH-
endring er gitt i timer. Totalt modelltimer er 4320. 
 
 

4.4 Oppdatert risikovurdering.  Konsekvenser som følge av 
prosessvannets surhetsgrad 

Det ble i forbindelse med miljøovervåking i 2020 inkludert en vurdering av miljøkonsekvenser forbundet med 
utslipp av prosessvann (DNV GL, 2020).  

Følgende beskrivelse er hentet fra 2020 rapporten:  

Gjennomgang av tidligere litteratur vedrørende miljøpåvirkninger av pH-endringer indikerer at en reduksjon 
på 0,5 – 1 pH-enhet ikke vil føre til nevneverdig skade på marine organismer (Knutzen, 1981) Det er også 
hevdet at marine organismer er mer følsomme for økning enn reduksjon i pH (Wolff m.fl., 1988). Sjøvannets 
bufferkapasitet gjør at pH holder seg relativt konstant ved tilførsel av syrer eller baser, men 
bufferkapasiteten reduseres med redusert saltholdighet. Grunnet økende oppmerksomhet rundt 
havforsuring som følge av økt oppløst CO2 i havene, har en rekke studier angående pH-effekter blitt utført i 
senere år.  

I henhold til OECDs retningslinjer for akvatisk toksikologi (OECD 2002) tolerer de fleste arter av alger, 
krepsdyr og fisk et pH spenn fra 6-9.  

Flere land har etablert miljøkvalitetsstandarder for pH (Tabell 4-5).  Den strengeste er US EPA som krever 
at et avvik fra naturlig pH ikke skal være mer enn 0,2 enheter.  
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Tabell 4-5. Miljøkvalitetsstandarder for pH for ulike land.  

Kilde pH-verdi 

US EPA 6,5 – 8,5* 

Australia 6,5 – 8,5 

Kina 6,5 – 8,3 

Japan 6,8 – 8,3 

Qatar 6,5 – 8,3 

UK Water Research Centre, vern av skalldyr 6,5 – 8,5 

UK Water Research Centre, vern av fisk 6,5 – 8,5 

*i tillegg til pH-range 6,5 til 8,5 skal ikke pH avvike mer enn 0,2 enheter fra bakgrunnsnivåer 

 

Førtilstanden i 2020 baserte seg målte resultater. De målte resultatene sammenfaller i stor grad med de 
modellerte data presentert i denne rapporten. Det vil være en svak redusert av pH helt i nærområdet til 
utslippspunktet på 45m dyp. Modellens oppløselighet er definert som ruter av 50x50m og det er innenfor de 
nærmeste rutene surt vann vil bli buffret av sjøen. Redusert pH kun vil være innenfor 100m fra 
utslippspunktet. Selv etter økte tilførsel (etter tiltak) vil utbredelsen av lav pH være som før-situasjonen, men 
pH’en vil under gitte betingelser være lavere i nærområdet (worse case en reduksjon i pH på 1,2), dvs en 
forventet pH på 7 som det laveste nivået modellen viser. Det betyr at konsekvensene av prosessvannets 
surhetsgrad bli tilsvarende som rapport i 2020 hvor konsekvensene som ble vurdert ble oppsummert som 
følger (se Tabell 4-6 ). 

 

Tabell 4-6. Konsekvenser på naturressurser som følge av endret surhetsgrad. 

Naturressurs Konsekvens FØR tilstand Konsekvens FØR tilstand 

Bunnfauna Liten negativ konsekvens Liten negativ konsekvens 

Makroalger Ingen konsekvens Ingen konsekvens 

Dyreplankton Liten negativ konsekvens Liten negativ konsekvens 

Fisk Liten negativ konsekvens Liten negativ konsekvens 

Naturtyper/Rødlistearter Ingen konsekvens Ingen konsekvens 
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Om DNV 
DNV er et internasjonalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering. Siden 1864 har vårt formål vært 
å sikre liv, verdier og miljøet. Vi bistår våre kunder med å forbedre deres virksomhet på en sikker og 
bærekraftig måte.  

Vi leverer klassifisering, sertifisering, teknisk risiko- og pålitelighetsanalyse sammen med programvare, 
datahåndtering og uavhengig ekspertrådgivning til maritim sektor, til olje- og gass-sektoren, og til 
energibedrifter. Med 80,000 bedriftskunder på tvers av alle industrisektorer er vi også verdensledende innen 
sertifisering av ledelsessystemer. 

Med høyt utdannede ansatte i 100 land, jobber vi sammen med våre kunder om å gjøre verden sikrere, smartere og 
grønnere. 
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