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 Sammendrag 

Norconsult har på oppdrag fra Gran kommune utført en tredjepartskontroll av en utslippssøknad til 
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) skrevet av NIBIO på vegne av Statens vegvesen. 
Utslippssøknaden gjelder utslipp fra veiprosjektet Rv. 4 Gran-Jaren, en ny 9,3 km firefelts veg med tunnel 
som åpnet i 2017. 

Det er etablert et masselager for alunskifer under veien rett sør for tunnelportalen. Alt overvann og 
innlekkasjevann fra tunnelen samles og har utslipp til nærmeste resipient som heter Vøyenbekken. 
Vøyenbekken er en sidebekk til Vigga som er hovedvannkilde til Jarenvatnet. 

Det er søkt om utslipp av K-40 og U-nat (naturlige uranisotoper). Forskrift om radioaktiv forurensing og avfall 
setter grenser for spesifikk aktivitet og total aktivitet. Aktivitet er antall atomspaltninger per tidsenhet. 
Spesifikk aktivitet er aktivitet per masseenhet og kan regnes ut fra konsentrasjonsdata. Spesifikk aktivitet 
basert på høyeste analyserte kalium- og urankonsentrasjoner i utslippet til Vøyenbekken er under 
grenseverdier satt i forskriften. 

Total aktivitet er samlet utslipp over et år. Dette tilsvarer gjennomsnittlig spesifikk aktivitet over et år i 
resipient multiplisert med total vannføring. Tall for total aktivitet i søknaden gjelder for Vøyenbekken. Total 
aktivitet for K-40 og U-nat er over grenseverdien, men dette er også tilfelle for prøver tatt oppstrøms for 
tiltaket. Altså vil det i dette området, på grunn av naturlige bakgrunnsverdier, ikke være mulig å overholde 
grenseverdiene. 

Verdiene for total aktivitet som det er søkt om har stor usikkerhet knyttet til seg fordi det mangler 
vannføringsdata for Vøyenbekken. Norconsult anbefaler at vannføringsdata fra Vøyenbekken nedstrøms 
utslippspunktet inkluderes i overvåkingsprogrammet for å redusere usikkerhet i utslippets totale aktivitet.  

Norconsult er enig i NIBIOs konklusjon om at radioaktivitet i utslippet ikke utgjør en strålingsrisiko for biota i 
resipientene nedstrøms masselageret. Bekkene har fra før naturlig forhøyde uran konsentrasjoner på grunn 
av alunskifer i berggrunnen. Kaliumkonsentrasjonen er også innenfor naturlig variasjon. Feltundersøkelser 
utført før og etter anleggsarbeid med Rv. 4 viste ingen endring i økologisk tilstandsklasse. Økologisk tilstand 
er ikke god fra før på grunn av diffus avrenning fra fulldyrket mark, og Norconsult vurderer at dette har en 
større påvirkning på biota enn radionuklider fra masselageret. 
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1 Innledning 
Høst 2013 begynte utbygging av en ny 9,3 km firefelts veg med tunnel på Rv.4 mellom Lunner/Gran grense 
og Jaren. Den 1,7 kilometer lange Granstunnelen åpnet 8. juli 2017. 

Berggrunnen i området inneholder alunskifer som har høye konsentrasjoner av radioaktive nuklider. I 
forbindelse med vegprosjektet etablerte Statens vegvesen et masselager for alunskifer. Massene er lagt i en 
utgravd myr rett sør for Gran sentrum, ved den sørlige inngangen til tunnelen. 

Den 10. september 2020 leverte Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) sin tilsynsrapport som 
avdekket tre alvorlige avvik. En av de var: 

«Statens vegvesen har hatt utslipp av radioaktive stoffer uten at det foreligger utslippstillatelse fra DSA.» 

På vegne av Statens vegvesen har NIBIO utarbeidet en søknad om utslippstillatelse. NIBIO har hatt ansvar 
for miljøovervåking i Rv 4 Gran-Jaren prosjektet. 

Den 18. desember 2020 mottok DSA en søknad fra Statens vegvesen om tillatelse til utslipp av radioaktive 
nuklider i forbindelse med masselageret av alunskifer. 

Referansenummer til søknaden hos DSA er 12/00861. 

Det er søkt tillatelse for utslipp av 546 MBq/år U-238 og 3211 MBq/år K-40. 

Søknad er ute på høring med høringsfrist 10. mars 2021.  

Gran kommune har bedt Norconsult AS å utføre en tredjepartsvurdering av søknaden. 
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2 Radioaktivitet og begrep 
Ord i fet skrift i dette kapittelet er beskrevet i ordliste i Tabell 1. 

Tabell 1: Ordliste som forklarer noe sentrale begrep i dette kapittelet. 

Ord Betydning 
Aktivitet Antall atomspaltninger per tidsenhet for en bestemt radionuklide. 
Becquerel (Bq) SI-enhet for aktivitet. Antall atomspaltninger per sekund.  
Spesifikk aktivitet Aktivitet per masseenhet (f.eks. Bq/g eller Bq/l). 
Total aktivitet Samlet radioaktivitet i et volum. I utslippssøknad er dette beregnet som gjennomsnittlig 

spesifikk aktivitet over et år i resipient multiplisert med total vannføring. 
Absorbert dose Et mål på mengden energi et stoff absorberer når det blir utsatt for ioniserende stråling. 
Doserate Absorbert dose per tidsenhet. 
Gray (Gy) SI-enhet for absorbert dose. 1 Gy = 1 kg av et bestrålte stoff har absorbert 1 J (joule) 

stråleenergi.   

2.1 Uran og thorium 

Naturlig uran består av tre isotoper: U-238 U-235 og U-234. U-238 og U-235 er starten av to radioaktive 
kjeder som slutter med henholdsvis Pb-210 og Pb-207 (Figur 1). U-234 er en del av U-238 kjeden. U-238 
utgjør 99,3% av uran, det er derfor datternuklidene med lange halveringstidene på denne spaltningskjeden 
(Ra-226 og Po-210) som er mest relevant å analysere i vannprøver. Nesten alt naturlig thorium er Th-232 
som er starten av et spaltningskjeden som slutter ved Pb-208 (Figur 1). 

   
Figur 1: Spaltningskjeder for U-238 (til venstre) og U-234 (i midten) og Th-232 (til høyre). Halveringstid for hver 
radionuklide er gitt under grunnstoffsymbolet. 
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2.2 Kalium 

0,012% av naturlig kalium består av K-40 som er radioaktive. Datternuklider er Ca-40 og Ar-40 som er 
stabile. 

2.3 Aktivitet 

Hver radionuklide har en kjent halveringstid. Basert på dette kan man beregne spesifikk aktivitet av en 
bestemt radionuklide basert på konsentrasjonsmålinger av grunnstoffet ved bruk av følgende 
omregningsfaktorer: 

10 000 mg K  = 313 Bq K-40 
1 mg U   = 12,35 Bq U-238 eller døtre 
1 mg Th = 4,06 Bq Th-232 
 
Total aktivitet er samlet aktivitet i et volum. I forskriften er det definert som total aktivitet over et år. For en 
resipient er volumet total mengde vann over et år som regnes ut fra vannføringsdata. 

Tabell 2 viser bidrag av hver uranradionuklide til total aktivitet. 

Tabell 2: Bidrag av hver uranradionuklide til total aktivitet. 

Radionuklide Bidrag til total aktivitet 
U-234 49,49% 
U-235 2,25% 
U-238 48,33% 

 

2.4 Dose 

Absorbert dose er et mål på mengden energi et stoff absorberer når det blir utsatt for ioniserende stråling. 
Hvor mye stråling som ble absorbert avhenger av type stoff. Den absorberte energi per enhet masse, måles i 
J/kg eller Gray (Gy). Doserate er dose per tidsenhet f.eks Gy/t. 

2.5 Forskrift om radioaktiv forurensning og avfall 

I forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall (forskrift om 
radioaktiv forurensing og avfall) er radioaktivt avfall deponeringspliktig hvis den har større eller lik verdier for 
total aktivitet og spesifikk aktivitet enn angitt grenseverdier. 

Grenseverdier for de to nuklidene det er søkt om utslippstillatelse for er vist i Tabell 3. Aktivitetsgrensene for 
U-nat inkluderer strålebidraget fra datternuklidene. 

Tabell 3: Grenseverdier for total og spesifikk aktivitet for K-40 og U-nat. 

Radionuklide Total aktivitet (Bq/år) Spesifikk aktivitet (Bq/g) 
K-40 106 102 
U-nat 103 100 
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3 Undersøkelser 
Det har blitt utført prøvetaking før, under og etter anleggsarbeid. 

Følgende rapportene har blitt publisert: 

• Inngrep i områder med sulfidrike mineraler. SVV Rapport Nr. 651 (2016) 
• Rv. 4 Gran-Jaren Etterundersøkelser av vannkjemi i grunnvann og resipienter. NIBIO Rapport, 5(34) 

(2019) 
• Rv. 4 Gran-Jaren Etterundersøkelser av vannkjemi i grunnvann og resipienter 2017-2020. NIBIO 

Rapport, 6(50) (2020) 

Prøvetakingspunktene benyttet i etterundersøkelser er vist i Figur 2 og kort beskrevet i Tabell 4. Fra 2016 til 
2020 ble det tatt 2 til 4 prøver hvert år på de forskjellige prøvetakingspunktene. To datternuklider Po-210 og 
Ra-226 ble analysert en gang i september 2020. Hovedresultater i forbindelse med langtidsmålinger av uran 
og kalium er oppsummert under. 

 

Figur 2: Plassering av prøvetakingspunkter brukt til overvåking av området etter endt anleggsperioden. Plassering av 
masselageret (under veibane) er vist med en rød sirkel. 

Det er antatt at grunnvann under masselageret vil strømmer ned mot Vigga og at grunnvannsbidraget til elva 
vil fanges opp på VIG-N prøvepunktet. 
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Tabell 4: Beskrivelse av prøvepunktene. 

Prøvepunkt Beskrivelse 
B1-B3 Grunnvannsbrønner i masselageret 
B05, B06 Brønner oppstrøms masselageret 
B01-B04, B13 Brønner nedstrøms masselageret 
TUN-UT Alt overvann og innlekkasjevann fra tunnelen ledes til dette punktet 

hvor vannet renner ut i Vøyenbekken 
VØY-N, VØY-O Vøyenbekken ned- og oppstrøms utslippspunktet 
VIG-N, VIG-O Vigga ned- og oppstrøms Rv. 4. Vigga er hovedresipient til 

Jarenvatnet. 

3.1 Brønner - Uran 

Brønnene B1 – B3 er lokalisert innenfor masselageret (Figur 2). Brønn B3 er 18 m dyp og vannkjemien 
representere bakgrunnsverdier. Urankonsentrasjoner i B3 er lave (<10 µg/l). Urankonsentrasjonen i B1 og 
B2 i perioden 2017-2020 er relativt stabilt og lavere i forhold til 2016. Urankonsentrasjoner i B2 og B3 er 
relativt likt ca. 100 µg/l U i 2020. 

Brønnene B05, B06 og B13 ligger oppstrøms masselageret. Urankonsentrasjoner er sammenlignbar med B3 
og representerer dermed bakgrunnsverdier (U ca. 10 µg/l). 

Brønnene B01-B04 ligger nedstrøms deponi og har vært prøvetatt i perioden 2017-2020. 
Urankonsentrasjoner viser lite endringer over tid. B01 og B02 har en urankonsentrasjon på ca. 25 µg/l og 
B03 og B04 har noe høyere urankonsentrasjoner på ca. 200 µg/l. B03 og B04 er trolig påvirket av nærheten 
til masselageret (Engebretsen, Skrutvold, og Roseth 2020). 

Høyeste urankonsentrasjon i grunnvannet var ca. 200 µg/l (B04). Undersøkelser utført av Norges 
Geologiske Undersøkelser (NGU) viser at naturlige urankonsentrasjoner i norsk grunnvann variere fra 
<0,001 til 1000 µg/l (Frengstad mfl. 2002). Grunnvannsprøver i og rundt masselageret er dermed innenfor 
naturlig variasjon for grunnvann.  

Verdens helseorganisasjon (WHO) har satt en anbefalt grenseverdi på 30 µg/l U i drikkevann (World Health 
Organization 2017), noe som er overskredet i flere brønner. Siden ingen grunnvannsbrønner nedstrøms 
masselageret brukes til drikkevann er det ingen helsefare for allmenheten. 

3.2 Brønner - Kalium 

Med unntak av noe høyere kaliumkonsentrasjoner i B1 i 2016 er det ingen tydelige trender i 
kaliumkonsentrasjoner i perioden 2016-2020. De høyeste og laveste konsentrasjonene ble analysert i 
oppstrømsbrønner som er antatt ikke påvirket av masselageret. Brønn B06 hadde høyeste konsentrasjoner 
(ca. 60 mg/l) mens B05 hadde laveste konsentrasjoner (ca. 2 mg/l).  

Det er ingen grenseverdi for kalium i norsk drikkevann. En sammenstilling av data fra grunnvannsakvifere 
Norge viste at kaliumkonsentrasjoner variere mellom 0,045 og 27,3 mg/l (Seither mfl. 2012). 

3.3 Resipientene - Uran 

Det er analysert relativt høye uran konsentrasjoner i innlekkasjevann fra tunnelen og avrenning fra 
portalområdet (TUN-UT, 65-140 µg/l). Konsentrasjoner er variable siden de avhenger av hvilke pumper som 
er i drift på prøvetakingsdagen. Supplerende prøvetaking i høsten 2020 som hadde formål å kartlegge vann 
som fører til TUN-UT, avdekket høye urankonsentrasjoner (250 µg/l) i oppsamlet overvann rundt to-
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plankrysset. Men det er ingen data om vannmengder og dermed ikke mulig å vurdere reelt bidrag til TUN-
UT. 

Urankonsentrasjoner i Vøyenbekken er tydelig påvirket av vann fra TUN-UT. På nedstrøms prøvepunkt er 
det analysert vannprøver med opp til 87 µg/l U, mens maksimum urankonsentrasjon oppstrøms er kun 1,5 
µg/l.  

Urankonsentrasjon i Vigga nedstrøms utløp til Vøyenbekken (0,16-4,9 µg/l) er høyere enn oppstrøms (0,4-
2,4 µg/l), men forskjellen er sterkt redusert sammenlignet med opp- og nedstrømskonsentrasjoner i 
Vøyenbekken på grunn av større fortynningseffekt i Vigga.  

Typiske urankonsentrasjoner i elver er 0,01 til 5 µg/l hvor høyeste konsentrasjoner er observert i områder 
preget av kalkstein og svart leirskifer (Palmer og Edmond 1993). Urankonsentrasjoner i Vigga er derfor innen 
forventet verdier basert på områdets bergarter, mens urankonsentrasjon i Vøyenbekken nedstrøms 
utslippspunktet er påvirket av utslipp fra TUN-UT. 

3.4 Resipientene – kalium 

Prøvepunkt VØY-N (Vøyenbekken nedstrøms utslippspunktet) er påvirket av vann fra TUN-UT (10-16 mg/l), 
men i mindre grad sammenlignet med uran. Kaliumkonsentrasjoner i VØY-O var 2-4 mg/l sammenlignet med 
2-7 mg/l i VØY-N. 

Kaliumkonsentrasjoner i Vigga er lavere eller likt som i Vøyenbekken. Konsentrasjoner er bittelitt høyere 
nedstrøms enn oppstrøms. I perioden 2017-2020 har kaliumkonsentrasjon i Vigga vært rundt 3 mg/l. 

Typisk kaliumkonsentrasjoner i elver er 0,2 – 42 mg/l (Gaillardet mfl. 1999). Kaliumkonsentrasjoner analysert 
av NIBIO er derfor innenfor det som er forventet under naturlige forhold. 

3.5 Spesifikk aktivitet Po-210 og Ra-226 

Po-210 (polonium) og Ra-226 (radium) ble analysert en gang i alle brønnene i september 2020. Resultatene 
viser at i brønner B1, B2 og B3 var Po-210 aktivitet under deteksjonsgrensen mens Ra-226 aktivitet var 
lavere (B1 og B2) eller sammenlignbar (B3) med U-238. I brønnene B01-B06 og B13, var målte aktivitetene 
på Po-210 og Ra-226 tilsvarende til B1-B3. I brønn B01 (nedstrøms masselageret) var Po-210 akkurat over 
deteksjonsgrensen (0,05 Bq/l). I resipientene var både Po-210 og Ra-226 under deteksjonsgrensen som var 
henholdsvis 0,05 og 0,03 Bq/l. 

Ra-226 aktivitet i elver har et stort spenn fra 0,00007 Bq/l til 0,03 Bq/l, hvor de høyeste aktivitetene er 
observert i områder med mye kalkstein. Elver som drenerer områder med uran-rik bergarter har også 
forhøyet konsentrasjoner (Chabaux, Riotte, og Dequincey 2003). Deteksjonsgrensen for utført analyse av 
vannprøver samfaller med øvre enden av naturlig Ra-226 aktivitet observert i elver. En metode med lavere 
deteksjonsgrense burde brukes for å kunne gi bedre datagrunnlag til resipientvurderingen. 

3.6 Thorium 

Thorium var under deteksjonsgrense (0,01 µg/l) i alle prøvene med unntak av 2 prøver fra B1 tatt i januar 
2016 (1,7 og 0,066 µg/l). Høyeste konsentrasjoner er forventet i relativt stillestående vann i brønnene. En 
konsentrasjon på 0,066 µg/l tilsvarer en spesifikk aktivitet på 0,0003 Bq/l.  Når det ikke er påvist thorium i 
brønnene etter 2016, kan spesifikk aktivitet i resipient antas som enda mindre. På grunn av lav aktivitet er 
thorium ikke inkludert i søknaden. 
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4 Diskusjon del 1: Total og spesifikk aktivitet 

4.1 Spesifikk aktivitet 

Spesifikk aktivitet gir kun et øyeblikkelig bilde av utslippet. Utslippspunktet er TUN-UT og det er oppgitt den 
høyeste målte konsentrasjon. Konsentrasjon er målt i mg/l og omregnet til Bq/l ved bruk av faktorene oppgitt 
i kapittel 2.3 og med antakelse at 1 l ≈ 1000 g. 

Tabell 5: Beregning av spesifikk aktivitet det er søkt for. Grenser er fra forskrift om radioaktiv forurensing og avfall. 

Radionuklide Dato Konsentrasjon 
(mg/l) 

Spesifikk aktivitet 
(Bq/g) 

Grense 
(Bq/g) 

U-nat 10.11.2020 0,14 1,74x10-3 1 (100) 
K-40 10.11.2020 16 5,01x10-4 100 (102) 

 

Gjennom 2019 og 2020 har konsentrasjonene av K og U vist relativt lite variasjon. Det er omtrent en faktor 2 
mellom høyeste og laveste analyserte konsentrasjon. Spesifikk aktiviteten basert på høyeste konsentrasjon i 
TUN-UT er mer enn 500 ganger mindre enn grenseverdien. Det vurderes usannsynlig at konsentrasjon fra 
TUN-UT vil øker med en faktor 500 i fremtiden og det derfor antas at det ikke er en stor risiko for at 
grenseverdier overskrides i fremtiden. 

For å sette spesifikk aktivitet til K-40 i kontekst kan vi sammenligne med aktiviteten i en banan. Bananer er 
rik i kalium og en typisk banan som inneholder 0,5 g K og veier 150 g har en spesifikk aktivitet som er lik 0,1 
Bq/g. Dette er 200 ganger høyere en høyeste spesifikk aktiviteten i TUN-UT (Tabell 5). 

4.2 Total aktivitet 

Total aktivitet er spesifikk aktivitet multiplisert med årlige vannmengder. Det er beregnet total aktivitet for 
vann ut fra en pumpesump og vann i Vøyenbekken.  

For å nøyaktig kunne beregne total aktivitet trenger man vannføringsdata og konsentrasjonsmåling fra 
forskjellige årstider. Vannføringsdata for Vøyenbekken er basert på vannføringsdata fra NVEs målestasjon 
nedstrøms Jarenvatnet, mens vannføringsdata ut fra pumpekum er basert på driftsdata fra driftsoperatør 
VTS. 

Som beskrevet i søknaden, er det store usikkerheter i utregning av total aktivitet fordi det er utført relativt få 
konsentrasjonsmålinger hvert år og vannføringsdata er enten fra et annet sted eller ikke målt kontinuerlig. Til 
tross for usikkerhetene er det umulig å komme under grenseverdiene satt i forskriften. Hvis man antar en 
typisk lav vannføring i Vigga nedstrøms Jarenvatnet på 0,5 m3/s, må konsentrasjon av U og K i elvevannet 
være henholdsvis 0,005 ng/l og 2 µg/l for å komme under grenseverdi for total aktivitet (Tabell 6). Disse 
konsentrasjonene er langt under bakgrunnskonsentrasjonene målt i Vigga oppstrøms masselageret. 

Tabell 6: Teoretisk uran og kaliumkonsentrasjoner for å oppnå krav til total aktivitet i forskriften, samt observert 
konsentrasjoner i VIG-O som er antatt upåvirket av masselageret og avrenning fra tunnel.  

 U (µg/l) K (mg/l) 
Konsentrasjon for å møte krav om total aktivitet når vannføring er 0,5 m3/s 5*10-6 0,002 
Bakgrunn VIG-O 0,4-2,4 1-4 
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4.3 Grenseverdiene 

Grenseverdiene oppgitt i søknaden er feil (Tabell 7), men dette påvirker ikke vurderingen da spesifikk og 
total aktivitet forblir henholdsvis under og over grenseverdiene. 

Tabell 7: Grenseverdier for spesifikk og total aktivitet i søknad og i forskrift om radioaktiv forurensning og avfall. 

Radionuklide Grense spesifikk aktivitet 
(Bq/g) 

Grense total aktivitet 
(Bq/år) 
 

I søknad I forskrift I søknad I forskrift 
U-nat 1-1 100 102 103 
K-40 10 102 105 106 
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5 Diskusjon del 2: ERICA modell 

5.1 Innledning 

ERICA Tool (Environmental risks from ionising contaminants: assessment and management) er et verktøy 
utviklet i regi av EC 6th Framework Programme. Statens strålevern var en prosjektpartner. Dette er et 
verktøy for å estimere doserater for ikke-human biota og dermed vurdere radiologisk risiko. 

NIBIO har brukt en Tier 2 modell som betyr at det er mulig å tilpasse input parametere basert på 
feltresultater eller data fra forskningsprosjekter (Tabell 8). NIBIO har benyttet innbygde standard parametere 
i verktøyet. 

I modellen velger man først de aktuelle radionuklider, økosystem og ønsket referanse organismer (Tabell 8).  

K-40 har neglisjerbar radiotoksisitet grunnet lang halveringstid (1,251x109 år) og er dermed ikke inkludert i 
ERICA. Spesifikk aktivitet av uran fordeles mellom U-234, U-235 og U-238 i henhold til Tabell 2. 

For hver organisme er det tatt hensyn til kroppsstørrelse og hvordan livet fordeles mellom forskjellige 
habitattyper (ERICA 2007).  

De forskjellige strålingstypene (alfa, beta og gamma) har forskjellige påvirkninger på biologi. Alfastråling er 
mest skadelige fordi en alfa partikkel er stor og relativt saktegående. Gamma stråling er minst skadelige fordi 
den går rett gjennom kroppen uten noe særlig interaksjon med cellene. I modeller som beregner påvirkning 
på organismer er det derfor brukt en virkningsfaktor for de ulike strålingstypene. 

ERICA-modellen anbefaler å sammenligne beregnet doserater med grenseverdien 40 µGy/t for pattedyr, 
fugl, amfibier og reptiler og 400 µGy/t for planter og akvatiske organismer. Grensene er basert på forskning 
som tyder på at ingen langtidseffekter for artspopulasjonen skjer under disse verdiene. 

Tabell 8: Oversikt over de forskjellige inputparameter til ERICA-modellen. 

Parameter Beskrivelse/Valg 
Radionuklider U-234, U-235, U-238, Po-210, Ra-226 

(Ikke mulig å velge K-40) 
Økosystem Ferskvann 
Organismer Amfibier, bentisk fisk, pelagisk fisk, fugl, krepsdyr, insekt 

larve, pattedyr, bløtdyr, reptil, fytoplankton, zooplankton og 
planter 

Usikkerhetsfaktor Satt til 3. Tester for 5% sannsynlighet at grense blir 
overskredet.  

Fordelingskoeffisient Konsentrasjonsfordeling mellom vann og sediment. 
Anbefalte parametere 

Konsentrasjonsfaktor Mål på oppkonsentrering fra miljø til organisme. 
Anbefalte parametere som enten er basert på empiriske 
målinger eller hentet fra lignende referanse organismer. 

Andel levetid i forskjellige soner 
(vann/overflatevann/overflatesediment/sediment) 

Anbefalte parametere 

Virkningsfaktor Faktor som ta hensyn til at alfastråling er mer skadelig enn 
beta- og gammastråling. 
Anbefalte parametere 

Spesifikk aktivitet i vann 
 
 
 

Basert på analyseresultater. Siden spesifikk aktivitet ikke 
er analysert i sediment eller i referanse organismer er 
disse verdiene beregnet fra modellene ved bruk av 
fordelingskoeffisienter og konsentrasjonsfaktorer. 



Tredjepartsvurdering av Statens vegvesens utslippssøknad til DSA 

 
Alunskifer masselager på Rv. 4 
Oppdragsnr.: 52101811   Dokumentnr.: RIM01   Versjon: J02 
  

2021-03-10  |  Side 15 av 21 n:\521\01\52101811\4 resultatdokumenter\41 rapporter\tredjepartsvurdering_j02.docx 
 

5.2 Oppsummering av modeller presentert i søknad 

NIBIO kjørt modell med forskjellig inputkonsentrasjoner. 

Modell 1. Spesifikk aktivitet for uran fra TUN-UT fra prøvetaking 30.09.2020 (0,98 Bq/l). Halvparten av 
deteksjonsgrensen for Po-210 (0,025 Bq/l) og Ra-226 (0,015 Bq/l). 

Modell 2. Høyeste spesifikk aktivitet for uran fra TUN-UT (1,62 Bq/l).  

Modell 3. Tall fra modell 1 med en fortynningsfaktor på 10 (fra TUN-UT til Vøyenbekken) og 100 (fra TUN-
UT til Vigga). 

Resultater fra modell 1 viste at ingen doserater overskred grenseverdi for de forskjellige organismene. 
Likevel var det 5% sannsynlighet at noen organismer kunne overskride grenseverdiene sine. I modell 2 og 3 
var alle beregnede doserater under grenseverdiene og ingen var beregnet å overskride grenseverdiene med 
95% sannsynlighet. 

5.3 Vurdering av modell 

Modell 1 gir worst-case scenario, at vann i Vøyenbekken har samme konsentrasjoner som analysert i TUN-
UT og spesifikk aktivitet av Po-210 og Ra-226 er så høye som halvparten av deteksjonsgrensen. 

Resultater viser at høyeste bidrag til doserater kommer fra Po-210 og Ra-226, men det er disse to nuklidene 
som har tynnest datagrunnlag. Basert på analyseresultater fra tidligere undersøkelse i området er det god 
grunn til å velge en lavere Po-210 aktivitet som input i modellen (Skipperud mfl. 2006). 

Analyseresultater av Po-210 i 2013 og 2015 i elver/bekker viste at høyeste Po-210 konsentrasjon var 0,0066 
Bq/l som ble målt under anleggsarbeid i juni 2015. Dette er lavere enn verdien brukt av NIBIO (0,025 Bq/l). 
Det ble ikke analysert for Ra-226 i resipientene i samme studie så det er ukjent hvor langt under 
deteksjonsgrense på 0,03 Bq/l reel aktiviteten er. 

For å teste effekten av en lavere spesifikk aktivitet for Po-210 har Norconsult kjørt modellen på nytt med 
ulike parametere. I modell 4 har vi benyttet høyeste spesifikk aktivitet til uran fra TUN-UT (1,74 Bq/l), Po-210 
på 0,0066 Bq/l og Ra-226 på 0,015 Bq/l (halvparten av deteksjonsgrensen).  

NIBIO brukt en faktor 10 fortynning mellom TUN-UT og Vøyenbekken nedstrøms utslippspunktet. Basert på 
urankonsentrasjonsdata fra TUN-UT og VØY-N vurderer vi at dette er for høyt og brukte en faktor 2 (modell 
5). Norconsult er enig i at en faktor 10 fortynning mellom Vøyenbekken og Vigga kan være realistisk (modell 
6). Modell 6 har et uran aktivitet på 0,09 Bq/l som er litt høyere enn det høyeste målt aktivitet i Vigga 
nedstrøms utløp til Vøyenbekken (0,06 Bq/l). Norconsult merker at Vigga nedstrøms vil også mest 
sannsynlig får et bidrag fra grunnvann som kan være påvirket av masselageret. Siden Po-210 aktivitetsdata 
stammer fra en resipientprøve er denne konsentrasjonen ikke fortynnet i modell 5 og 6. Vi testet også 
modellene med Th-232 (0,00002 Bq/l, som tilsvarer deteksjonsgrensen), men bidraget var så liten at det 
hadde ingen signifikant påvirkning på resultatene. 

Spesifikk aktivitetene brukt i hver modell er oppsummert i Tabell 9 og resultatene er oppsummert i Tabell 10. 

Tabell 9: Oppsummering av spesifikk aktivitet brukt i de forskjellige modellene som er diskutert i teksten. 

Modell U-234 (Bq/l) U-235 (Bq/l) U-238 (Bq/l) Po-210 (Bq/l) Ra-226 (Bq/l) 
Modell 1 (NIBIO) 0,49 0,02 0,47 0,025 0,015 
Modell 4 0,86 0,04 0,84 0,0066 0,015 
Modell 5 0,43 0,02 0,42 0,0066 0,0075 
Modell 6 0,043 0,002 0,042 0,0066 0,00075 
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I modell 4 er det 5% sannsynlighet at doserater for amfibier og fugl overskrider grenseverdier (Tabell 10). 
Det er Ra-226 som har størst bidrag (83% fugl, 69% amfibier, Figur 3) til doserate og som har størst 
usikkerhet knyttet til spesifikk aktivitet.  

 

Figur 3: Relativt bidrag av de 5 radionuklidene inkludert i modell 4 (Tabell 9 og Tabell 10) for de to gruppe for som det er 
5% sannsynlig at grenseverdi (rød, stiplete linje) kan overskrides. Størst bidrag kommer fra Ra-226. 

Hvis det antas at TUN-UT fortynnes med en faktor 2 når den møter Vøyenbekken er doserater for alle 
referanse organismer under grenseverdiene, også med usikkerhetsfaktoren tatt i betraktning (modell 5, 
Tabell 10). Dette gjelder også hvis det er kun Ra-226 som er fortynnet med en faktor 2. Med en fortynning på 
20 mellom TUN-UT og Vigga er doserater for alle referanse organismer enda lavere (modell 6, Tabell 10). 

Tabell 10: Modellresultater av doserater. Gult felt indikere at det er 5% sannsynlighet at grenseverdi kan overskrides. 

Referanse 
organisme 

Grenseverdi 
(µGy/t) 

Modell 3 
(µGy/t) 

Modell 4 
(µGy/t) 

Modell 5 
(µGy/t) 

Modell 6 
(µGy/t) 

Amfibier 40 20 18 9 1 
Bentisk fisk 400 6 4 2 0,6 
Fugl 40 18 16 8 1 
Krepsdyr 400 18 11 7 2 
Insekt larve 400 157 85 55 28 
Pattedyr 40 8 6 3 0,7 
Bløtdyr 400 174 100 63 29 
Pelagisk fisk 400 6 4 2 0,6 
Fytoplankton 400 6 5 2 0,5 
Reptil 40 10 8 4 1 
Planter 400 23 20 10 1 
Zooplankton 400 156 84 55 28 

 

Modellresultater indikere at vann fra TUN-UT kan ha negative konsekvenser for biota, men når det fortynnes 
er de radiotoksiske effektene forventet å være minimal. De høye doseratene skyldes det høyet bidraget fra 
Ra-226. Det er sannsynlig at Ra-226 aktiviteten er lavere enn antatt i modellen, men dette må bekreftes av 
en analysemetode med lavere deteksjonsgrense. 

Feltobservasjoner støtter modellresultater. Undersøkelser av bunndyr og begroingsalger før anleggsarbeid i 
2015 og etterpå i 2020 indikerer at økologisk tilstand basert på eutrofieringsindeksen ASPT (bunndyr), PIT 
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(begroingsalge) og forsuringsindeks AIP (begroingsalge) er uendret i Vøyenbekken og Vigga. Når det er 
sagt, så har amfibier og fugler, som er ifølge modellresultatene mest utsatt for strålingseffekter, ikke vært 
undersøkt i resipientene. Økologisk tilstand av Jarenvatnet er diskutert mer i neste kapittel. 

Et annet usikkerhetsmoment er at radionuklide aktiviteter i sediment ikke har blitt analysert. Th-232, Po-210 
og til en viss grad Ra-226 akkumulere i sediment. Hvis ikke sedimentaktiviteter er oppgitt, vil ERICA-modell 
regne de ut basert på løst konsentrasjon og fordelingskoeffisient. Denne metoden fungerer hvis vann og 
sediment er i likevekt. Dette burde bekreftes, men det er ikke forventet at sediment aktivitet vil ha så stort 
avvik fra aktivitet utregnet i modell at det vil påvirker modellresultatene. 
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6 Øvrige punkter 

6.1 Spredningsveier 

I hvilken grad de forskjellige radionuklider kan spre seg i naturen er avhengig av geokjemiske forhold, det vil 
si pH, redoks (oksygen) og sammensetning av vannet. 

Naturlig uran forekommer i to former. Under oksiske forhold dominere den løselige formen og under 
anoksiske forhold dominere den ikke-løselige formen. Redoksmålinger utført i brønnene tyder på at uran 
befinner seg i den løselige formen og kan dermed transporteres i vannet. Selv om uran sprer seg fra 
masselageret er urankonsentrasjoner i brønnene stabil og ikke over det som er typisk for norsk grunnvann 
(se kapittel 3.1). 

Polonium konsentrasjoner i grunnvann er typisk lave siden Po adsorbere til partikler (Kim, Kim, og Church 
2011). I vannet er Po oppkonsentrert i plankton og bakterier og videre oppover næringskjeden. Fiskebein fra 
brunørret fanget i Vigga i 2015 ble analysert for Po-210. Resultatene viste en oppkonsentrering (0,44 – 3, 29 
Bq/kg i bein mot 0,0008-0,065 Bq/l i vannet), men konsentrasjonsfaktor var sammenlignbar med andre 
skandinaviske innsjøer (Skipperud mfl. 2006). 

Selv om thorium, radium og polonium er lite løselige i oksygenert vann (Chabaux, Riotte, og Dequincey 
2003), er det kjent at organiske stoffer og kolloider kan binde de, slik at de fortsatt kan transporteres 
nedstrøms. Disse partiklene er små nok til å gå gjennom en standard 0,45 µm filter og vil dermed 
forekommer i en «filtrerte» prøve selv om de ikke er løst. Siden konsentrasjoner av disse tre nuklidene var 
under deteksjonsgrensen i filtrerte vannprøver antas det at mobiliteten ut fra masselageret er svært 
begrenset. 

6.2 Jarenvatnet 

Søknad gjelder kun masselageret. En vurdering av effekt på biota i Jarenvatnet må ta hensyn til alle 
vannkilder som bidrar til innsjøen.  

Jarenvatnet har lenge hatt problemer med å oppnå god økologisk tilstand. En 2006-rapport fra NIVA som 
brukte data tilbake til 1988, påsto at hele vassdraget var overbelastet med næringssalter og tarmbakterier fra 
fulldyrket mark (Berge 2006). Flere parameter overskred grensen for å oppnå god økologisk tilstand. Nye 
undersøkelser i 2017 viste at økologisk tilstand i Jarenvatnet var fortsatt «moderat» (Stabell og Kiland 2018). 

Nortangbekken og Horgenbekken har utløp til Jarenvatnet og er inkludert i overvåkingsprogrammet 
(Greipsland, Skrutvold, og Roseth 2019), men var ikke inkludert i denne søknaden. Begge bekkene var trolig 
påvirket av veibygging og under prøvetaking utført 2017-2018 viste de en økning i urankonsentrasjon 
mellom opp- og nedstrøms prøvetakingsstasjon. Urankonsentrasjon i Nortangenbekken økte fra 4,5 til 6,8 
µg/l mens Horgenbekken økte fra 63 til 72 µg/l.  Næringssaltene nitrat og fosfor var enten klassifisert som 
«dårlig» eller «svært dårlig». Det var også notert at Horgenbekken var påvirket av kloakk i tillegg til naturlige 
høye urankonsentrasjoner.  

Disse resultatene peker på en allerede belastet vannforekomst. På den ene siden kan det betyr at 
økosystem er allerede under stress slik at det kan i mindre grad tåler en ekstra belastning fra radioaktivitet, 
på den andre siden har tilstand vært dårlig så lenge at biota kan ha adaptert til det. Uansett er utslipp fra 
veibygging kun en faktor som påvirker økologisk tilstand i resipientene, og en faktor som trolig er liten i 
forhold til effekt av næringssalter på økosystemet. 

ERICA-modellen vurderer kun strålingseffekter og det er ikke etablerte økosystem-modeller som kan 
kombinere alle påvirkninger som eutrofiering og andre kjemiske effekter (f.eks. tungmetaller).  Man er nødt til 
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å stole på feltobservasjoner. Feltundersøkelser tyder på ingen negativ utvikling i de 5 årene som har gått 
siden anleggsarbeid begynte, men tett overvåking av resipientene burde fortsette for å kunne tidlig fange 
opp eventuelle langtidseffekter. 
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7 Konklusjon 
Norconsult er enig i NIBIOs konklusjon om at radioaktivitet i utslippet ikke utgjør en strålingsrisiko for biota i 
resipientene nedstrøms masselageret. Bekkene har fra før naturlig forhøyde uran konsentrasjoner på grunn 
av alunskifer i berggrunnen. Kaliumkonsentrasjonen er også innenfor naturlig variasjon. Feltundersøkelser 
utført før og etter anleggsarbeid med Rv. 4 viste ingen endring i økologisk tilstandsklasse. Økologisk tilstand 
er ikke god fra før på grunn av diffus avrenning fra fulldyrket mark, og Norconsult vurderer at dette har en 
større påvirkning på biota enn radionuklider fra masselageret. 

Strålingseffekt på biota er modellert med ERICA. Vi har brukt modellen med andre aktiviteter og parametere 
enn NIBIO, og kommer til samme konklusjon om at modellerte doserater i resipientene ikke vil utføre enn 
risiko til biota med 95% sannsynlighet. Største bidrag til doserater er fra Ra-226 som er parameteren med 
størst usikkerhet (få målinger og høy deteksjonsgrense). Ifølge ERICA-modellen var amfibier og fugl mest 
sårbare, men det er ingen data på disse artsgruppene hverken før eller etter tiltaket for å kunne vurdere en 
eventuell påvirkning. 

Norconsult anbefaler at vannføringsdata fra Vøyenbekken nedstrøms utslippspunktet (TUN-UT) inkluderes i 
overvåkingsprogrammet for å redusere usikkerhet i utslippets totale aktivitet.  

Vann i brønnene er stort sett anoksisk, men redokspotensialet er fortsatt høy nok til at uran forekommer i løst 
form. Tiltak som er diskutert i søknad for å redusere mengde oksygenrikt vann som føres til grunnvann vil 
hjelpe for å holde redokspotensialet nede og dermed redusere spredning av mobilt uran. Kalking som 
forebyggende tiltak mot forsuringseffekter fra alunskifer er ikke anbefalt da urankarbonat er svært mobilt. 
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