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Innledning 
Hamar Pukk og Grus As har til behandling hos Fylkesmannen i Hedmark en søknad om å 

etablere et deponi for utsprengt fjell og mineralske løsmasser med et naturlig innhold av 

metaller som ligger over de helsebaserte renhetsnormene fastsatt av Miljødirektoratet (TA-

2553/2009). Det søkes i den tillatelsen ikke om å motta bergarter og løsmasser med et 

svovelinnhold som gjør massene potensielt syredannende, og derved er å betrakte som 

forurensede masser etter forurensningsforskriftens definisjon.  I forbindelse med 

utarbeidelsen av den søknaden er det utført en relativt grundig undersøkelse av bergarter og 

løsmasser som ny Rv3 vil påtreffe. Resultatene viser at prosjektet vil påtreffe relativt mye 

fjell og løsmasser som er potensielt syredannende i tillegg til de massene det allerede er søkt 

om.  Dette skaper en stor utfordring for utbyggingen av ny Rv3, og nødvendigvis vil dette 

også være tilfelle for andre planlagte samferdselsprosjekter og utbyggingsprosjekter 

generelt i Hedmark.  

Hamar Pukk og Grus ønsker å utvide mottaket på Brynsåsen til også å gjelde behandling og 

sluttdeponering av syredannende masser.  Deponiet på Brynsåsen er en regional ressurs, 

godt egnet for massemottak, og med god kapasitet. Deponiet bør utnyttes til også kunne 

løse deponibehovet for syredannende masser. Deponiet er spesielt godt egnet for 

syredannende masser på grunn av at massene etter avslutning vil bli liggende under en 

effektiv oksygenbarriere av stillestående vann. Før massene deponeres vil de bli 

forbehandlet for å nøytralisere det syredannende potensialet. Massene er derfor etter 

behandling å betrakte som inerte masser etter avfallsforskriftens definisjon. 

Berggrunnen på Hedmarken 

De kambro-siluriske, sedimentære bergartene 

Berggrunnen på Hedmarken består av store områder med syredannende bergarter. Dette er 

mørke skifre som i hovedsak opptrer i de undre delene av den sedimentære lagpakken av 

kambro-silurisk alder.  Bergartene er 4-500 millioner år gamle og består av sedimenter avsatt 

i et grunt hav. Mot syd og øst grenser sedimentene mot grunnfjellet bestående av gneiser. 

Disse bergartene er mye eldre og er normalt ikke syredannende. 

På neste side (figur 1) er det et geologisk kart som viser beliggenheten av potensielt 

syredannende bergarter på Hedemarken.  
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Figur 1. Berggrunnsgeologisk kart over Hedmarken 

 

Geologisk kart som viser kambro-silur bergartene (grønn, gul og blå farge) som inneholder sekvenser 

med svartskifer (i hovedsak i de grønne enhetene). Grunnfjellsbergartene av pre- kambrisk alder (de 

røde enhetene) grenser mot kambro-silur bergartene i syd og øst. 

 

I figur 2 presenteres kambro-silur bergartene i geologiske formasjoner inndelt etter alder og 

opptreden i lagrekken. Svarte skifre utgjør de grønne enhetene. De mest syredannende 

enhetene har grønnest farge i figuren. Som det fremgår av figuren opptrer alunskiferen 

underst i lagrekken, nærmest grunnfjellet. Det opptrer imidlertid også svarte, potensielt 

syredannende bergarter høyere opp i lagrekken.  

I Hedmark viser grunnvannsanalyser fra skiferhorisontene i formasjonene Biri, Hovinsholm, 

Tøyen og Alunskiferen alle et høyt innhold av svovel og jern. Det anbefales derfor at disse 

formasjonene ikke benyttes til vannforsyning i NGUs årbok fra 1952. Grunnen til det høye 

svovelinnholdet i grunnvannet er sulfidinnholdet i bergartene, som gjør bergartene 

syredannende.  
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Figur 2. Kambro-silur bergartenes stratigrafi ved Oslo, på Hadeland og i Hedmark 
Etasje Alder Mektighet Oslo Hadeland Hedmark 

8 

Silur 

  Bruflat Bruflat 

7  Vik Biri/Ek skifer Biri/Ek skifer 

6c  Rytteråker Rytteråker Rytteråker 

6a-b  Solvik Sælabonn Sælabonn 

4d 

Øvre  
ordovicium 

  Kalvsjø  

4cα  Venstøp Lunner 

Mjøsa 4bδ  Solvang Solvang 

4bγ  Nakkholmen 

Furuberget 4bβ  Frognerkilen 
Furuberget 

4bα 20-40 Arnestad 

4aβ 

Midtre 
ordovicium 

60 Vollen 

Elnes 

Hovinsholm 

4aα 60-80 Elnes Bjørge 

3cα-3cγ 6-15m kalk Huk Huk Huk 

3b 
Undre 

ordovicium 

8-18 Tøyen Tøyen Tøyen 

3aγ 1m kalkbenk Bjørkåsholmen Bjørkåsholmen Bjørkåsholmen 

2e-3aβ 50-80 
tektonisk 
mektigere 

Alunskifer Alunskifer Alunskifer 
Øvre  

kambrium 

2a-2d 
Midtre 

kambrium 

1a-1d Undre kambrium  Basal konglomerat 
Basal 

konglomerat 
Grønnskifer 
svartskifer 

Underlag 
Pre 

kambrium 
 Gneiser Gneiser 

Sparagmittene i 
nord, gneiser i syd 

og øst 

Kambro-silur bergartene i Oslofeltet inndelt i geologiske enhetsnavn. De grønne enhetene er 

potensielt syredannende skifre, og de grønneste er mest reaktive. De blå enhetene er kalkrike 

bergarter som kan benyttes til å nøytralisere svartskifernes potensielt syredannende egenskaper.  
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Elementinnholdet i skiferhorisontene 

Knut Bjørlykke undersøkte på syttitallet elementinnholdet i hele kambro-silur serien i Oslo 

feltet. Under er det gjengitt relevante data for skiferhorisonter som har et medium og lavt 

innhold av kalk. Som det fremgår av tabell 1 er det typisk for de syredannende skifrene i 

kambrium og undre ordovicium at svovelinnholdet er høyt og innholdet av karbonat er lavt. 

Tabellen viser også at skifrene generelt, også de som ikke er syredannende, alle har 

forhøyede verdier av metaller. De dataene som er presentert i tabellen er 

gjennomsnittskonsentrasjoner av flere analyser av flere skiferhorisonter. I undersøkelsen til 

Bjørlykke mangler noen metaller, blant annet uran, som også er karakteristisk høyt i de mest 

syredannende skifrene. 

 

Tabell 1. Utvalgt elementinnhold i skiferhorisonter i kambro-silur bergartene. Elementene er 

relevante for vurdering av det syredannende potensialet og forhøyede bakgrunns konsentrasjoner 

av metaller (fra Bjørlykke, 1974)1. 

Alder 
Mektighet 

(m) 
Antall 

analyser 
S 

mg/kg 

CaO 
% 

Fe2O3 
% 

Cr 
mg/kg 

Ni 
mg/kg 

Ba 
mg/kg 

Øvre 
silur 

310 2 394 7,62 6,26 112 98 412 

Undre 
silur 

270 5 5537 6,01 5,71 340 125 571 

Øvre 
ordovicium 

200 9 5742 7,55 4,92 482 152 484 

Midtre 
ordovicium 

220 35 4476 2,41 7,37 274 147 1256 

Undre 
ordovicium 

50 21 7026 2,41 3,32 129 65 11068 

Øvre 
kambrium 

45 16 37994 0,39 4,73 141 125 1701 

Midtre 
kambrium 

30 9 7685 0,19 3,14 136 57 1023 

Undre 
kambrium 

50 5 321 0,39 6,93 124 69 432 

1 Knut Bjørlykke, 1974: Depositional history and geochemical composition of Lower Palaeozoic 

epicontinental sediments from the Oslo Region. Norges geologiske undersøkelse 305, 1–81. 

 

Metallene foreligger som sulfider (metall- svovelforbindelser) der svovelinnholdet er høyt i 

bergartene. Jernsulfider er helt dominerende. Jernsulfid foreligger mest vanlig som svovelkis 

(FeS2), men der skifrene er påvirket av intrusjoner i Perm er denne i varierende grad 

omvandlet til magnetkis (FeS). Omvandlingen er påvist inntil 3 km fra intrusjonene (Paul 

Antum, NGT 1967). Oftedal antok (NGT 1955) at magnetkisen også kunne være dannet 

under den kaledonske fjellkjedefoldingen. Magnetkis er vesentlig mer reaktiv enn svovelkis 

på grunn av at mineralstrukturen er lite stabil. Magnetkis virker også som en kraftig 

katalysator for raskere nedbryting av svovelkisen. Magnetkis opptrer meget finkornet og er 

vanskelig å påvise i bergarten, men den er svært viktig for hvor «hissig» svartskiferne er. I 
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Sverige er det lite problemer med alunskiferen. Alunskiferen i Sverige ikke er påvirket av de 

senere metamorfe episodene i Oslofeltet (den kaledonske fjellkjedefolding og de permiske 

intrusjonene). Svovelkis er derfor ikke omvandlet til magnetkis og bergarten er vesentlig 

mindre reaktiv. 

De svarte skifrene og forurensningspotensialet de utgjør 

De svarte skifrene på Hedmarken er sedimenter som er avsatt i et grunt hav med lite 

oksygen på bunnen. Sedimentene bestod av leire og organisk slam med innslag av kalk fra 

alger og andre organismer som levde i havet. På grunn av lite oksygen til stede felte det ut 

metaller fra sjøvannet som blandet seg med slammet. Mangelen på oksygen hindret i stor 

grad det organiske materialet i slammet fra å bli brutt ned. Det er derfor mye karbon i 

mange av svartskifrene, spesielt i alunskiferen. Metaller og svovel i slammet dannet de 

sulfidene som i dag utgjør hovedproblemet forbundet med bergartene. Når oksygen slipper 

til i massene ved oppgraving og utsprengning reverseres prosessen som dannet sulfidene i 

det oksygenfattige slammet, og metallene frigjøres og blir igjen løselige i vann. Dermed 

dannes det surt og metallholdig vann som lekker ut fra de blottlagte massene.  Det er denne 

prosessen som må forhindres hvis massene skal håndteres på en miljømessig sikker måte.  

 

 

Slik skal det ikke gjøres. Avrenning av surt, metallholdig vann fra utsprengt svartskifer 

 

Tabell 2 viser innholdet av utvalgte metaller og svovel i et typisk jordprofil langs traseen til 

ny Rv3. Det er tatt prøver av hele profilet fra overflaten og ned til fjellgrunnen, som er svarte 
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skifre. Prøve 1-4 (ikke i tabellen) er normale topplagsmasser uten syredannende potensiale, 

mens prøve 5-9 har et svovelinnhold som gjør massene potensielt syredannende (> 1% 

svovel). Som det fremgår av tabellen er det et relativt mektig lag løsmasser som 

karakteriseres som syredannende. Tabell 3 viser metallinnholdet sammenlignet med 

tilstandsklassene for jord (Miljødirektoratet, TA-2553/2009). 

 

Tabell 2. Totalinnhold i løsmasser som overlagrer svartskifre. Gule markeringer med økende 
fargestyrke er typiske elementer som øker med økende innhold av alunskifer i prøven. Med 
unntak av et noe lavere innhold av uran enn vanlig, har prøvene 8 og 9 en kjemisk signatur 
lik fersk alunskifer. 
 Enhet H2-P5 H2-P6 H2-P7 H2-P8 H2-P9 

Dybde m 3-4 4-4,5 4,5-5,2 5,2-5,7 5,7-6,5 

Aluminium (Al2O3) % 5,76 7,89 12,2 15,5 14,3 

Arsen mg/kg 20,4 20,4 45,4 64,9 66,7 

Bly mg/kg 17,6 25,7 110 71,7 72,5 

Jern (Fe2O3) % 2,82 3,48 4,69 6,86 6,66 

Kadmium mg/kg 2,79 1,57 1,3 1,05 1,21 

Kobber mg/kg 46,7 51,6 114 144 143 

Krom mg/kg 34,1 37,7 52,5 78,5 71,6 

Kvikksølv mg/kg 0,0657 0,0664 0,151 0,167 0,189 

Nikkel mg/kg 63,3 62,2 131 169 153 

Sink mg/kg 115 85,5 67,8 75,1 83 

Svovel % 1,11 1,01 3,30 5,46 5,44 

Uran mg/kg 10,5 13,2 35,2 46,4 52,8 

 

Tabell 3. Totalinnhold sammenlignet med tilstandsklassene (TA-2553/2009)1. 

(fargene viser klassene: 1-blå, 2-grønn, 3-gul og 4-orange) 

 Enhet H2-P5 H2-P6 H2-P7 H2-P8 H2-P9 

Dybde m 3-4 4-4,5 4,5-5,2 5,2-5,7 5,7-6,5 

Aluminium (Al2O3) % 5,76 7,89 12,2 15,5 14,3 

Arsen mg/kg 20,4 20,4 45,4 64,9 66,7 

Bly mg/kg 17,6 25,7 110 71,7 72,5 

Jern (Fe2O3) % 2,82 3,48 4,69 6,86 6,66 

Kadmium mg/kg 2,79 1,57 1,3 1,05 1,21 

Kobber mg/kg 46,7 51,6 114 144 143 

Krom mg/kg 34,1 37,7 52,5 78,5 71,6 

Kvikksølv mg/kg 0,0657 0,0664 0,151 0,167 0,189 

Nikkel mg/kg 63,3 62,2 131 169 153 

Sink mg/kg 115 85,5 67,8 75,1 83 

Svovel % 1,11 1,01 3,30 5,46 5,44 

Uran2 mg/kg 10,5 13,2 35,2 46,4 52,8 
1 Analyser for totalinnhold gir høyere konsentrasjoner av metaller enn analyser for kun den 
syreløselige delen av metallene. Tilstandsklassene refererer seg til den syreløselige delen. 
2 Anbefalt uranverdi i pukk er <12 mg/kg med hensyn på radongass (StrålevernInfo 6:2015). Normale 
uranverdier i bergarter som gneis og granitt er 3-20 mg/kg (NGU). 
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Tabell 3 viser at det ikke er spesielt høye konsentrasjoner av metaller i skifrene. Problemet 

er at de metallene som er der frigjøres i et miljø med lav pH, noe som dannes ved oksidasjon 

av sulfidene. 

Tabell 4 viser resultatene fra utlekkingstester av de samme prøvene som i tabell 2 og 3. 

Utlekkingstesten er en ristetest hvor prøven tilsettes 10 ganger så mye vann som fast stoff 

og plasseres i et hjul som går rundt i 24 timer. Dette er en ganske tøff test hvor prøven ristes 

kontinuerlig og de svakere mineralkornene delvis knuses og slipes ned på grunn av 

friksjonen. Resultatet benyttes for å vurdere hva som totalt kan lekke ut av massene i et 

langt tidsperspektiv. Det er således ikke et bilde på hva man forventer av konsentrasjoner i 

utlekkingsvannet fra deponiet. Resultatene brukes også for å vurdere om massene er 

akseptable til deponier for inert avfall. 

 
Tabell 4. Resultater fra utlekkingstester (ristetest L/S 10) oppgitt ved konsentrasjoner i 
utlekkingsvannet (eluatene). 
 Enhet H2-P5 H2-P6 H2-P7 H2-P8 H2-P9 Krav AF1 

pH  6,66 6,73 6,77 7,84 9,4  

Aluminium µg/l 63 325 119 77 72  

Arsen µg/l <1 1,1 2 <1 <1 50 

Bly µg/l <1 <1 <1 <1 <1 50 

Jern µg/l 31 109 33,7 7,3 <5  

Kadmium µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 4 

Kobber µg/l 2,1 2,8 1,4 2 1,7 200 

Krom µg/l <0,5 6,4 <0,5 <0,5 <0,5 50 

Kvikksølv µg/l 0,112 0,102 0,109 0,015 0,015 1 

Nikkel µg/l <3 23,1 7,2 34,4 31,5 40 

Sink µg/l 5,3 16,7 3,8 9,1 8,4 400 

Sulfat mg/l 59 56 26,3 102 95,5 100 

Uran mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05  
1 Krav i avfallsforskriften til forurensede masser som leveres til deponier for inert avfall. 

I tabellen er det sammenlignet med kravene til de massene som kan leveres til et deponi for 

inert avfall. Som det fremgår av tabellen tilfredsstiller massene dette kravet for alle 

metallene, dels med svært god margin. Flere av prøvene har et svovelinnhold som gjør at de 

er sterkt syredannende ved forvitring.  Likevel er metallinnholdet lavt i utlekkingsvannet. 

Resultatene viser derved at løsmassene på dypere nivåer ikke er oksiderte. Ved oksidert 

materiale ville en utlekkingstest vist høye konsentrasjoner av metaller og lave pH verdier. 

Det er høyest pH i de prøvene med mest svovel. Det viser at svovel og metaller ikke er 

tilgjengelig for utvasking, og følgelig foreligger som opprinnelige sulfider.  

Selv om massene er uoksiderte og inerte der de ligger i dag, kan man ikke trekke den 

konklusjonen at massene er inert materiale etter avfallsforskriftens definisjon. For å være 

inerte etter avfallsforskriftens definisjon må massene være kjemisk stabile over tid, noe 

alunskifer og andre svarte skifre ikke er.  Utlekkingstesten fanger ikke opp hva som skjer med 
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massene når de over tid oksiderer og frigir sulfat og metaller. Massene må på grunn av det 

langsiktige utlekkingspotensiale derfor leveres deponi med spesiell tillatelse til å håndtere 

slike masser 

Eksisterende deponier med nødvendige tillatelser 
 

Langøya 

NOAHs anlegg på Langøya utenfor Holmestrand har nødvendige tillatelser, men har per i dag 

liten kapasitet til å motta svartskifer. Deponiet prioriterer nå mer kompliserte 

avfallsfraksjoner for å forlenge levetiden til deponiet i påvente av etableringen av et nytt 

deponi for uorganisk, farlig avfall. Dette vil ta mange år. Avstanden fra Løten til Holmestrand 

er 205 km. 

Borge 

Borge ved Fredrikstad har nødvendige tillatelser og kapasitet. Avstanden fra Løten til Borge 

er 218 km. 

Heggvin 

Heggvin ligger på Vang ved grensen mellom Hamar og Løten. Avstanden fra Løten til Heggvin 

er omtrent 5 km. Heggvin har via selskapet Heggvin Alun nødvendige tillatelser, også til 

deponeringspliktige, radioaktive bergarter. Heggvin Alun eies av Sirkula IKS (som er 

avfallsselskapet til HIAS) og Norsk Gjenvinning M3. Det er usikkert om Heggvin kan påta seg 

å motta så store mengder svartskifer og løsmasser det her er snakk om. Det er naturligvis 

også et prioriteringsspørsmål om Heggvin bør fylles opp av store enkeltprosjekter hvis det 

går ut over deponiets mulighet til å være et regionalt mottakssenter for svartskifer med 

lavradioaktivt innhold  i et lengre tidsperspektiv.  

Heggvin er et viktig mottak for å kunne deponere svartskifer med strålingsaktivitet som 

klassifiserer skiferen som deponeringspliktig, lavradioaktivt avfall. Heggvin må påregne å 

måtte håndtere store mengder av denne type masser i de kommende 

samferdselsprosjektene og andre prosjekter. Brynsåsen vil ikke søke om mottak av 

lavradioaktive bergarter og løsmasser.  

Deponier for ordinært avfall 

Deponier for ordinært avfall kan motta radioaktive, syredannende bergarter etter søknad 

om endret tillatelse. Det er oss bekjent ingen ordinære deponier i regionen som så langt har 

søkt om dette, eller har kapasitet til å motta store mengder syredannende bergarter. 
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Behandlingsanlegg for masser med syredannende potensiale 
Syredannende bergarter og løsmasser kan som nevnt ikke mottas på deponier for inert avfall 

fordi massene er reaktive ved kontakt med luft og vann. For å kunne motta denne type 

masser på Brynsåsen må det derfor etableres et behandlingsanlegg slik at det syredannende 

potensialet nøytraliseres og massene etter behandling kjemisk sett er inerte, også over tid.  

Kortvarig mellomlagring av  syredannende masser  

Mulige skadevirkninger av syredannende masser vil først inntre etter nokså lang tids 

eksponering for luft og vann. Våre utlekkingsforsøk viser at det ikke dannes syre fra 

uforvitret masse. Bare hvis alunskiferen allerede er sterkt forvitret vil det være fare for en 

direkte utlekking ved mellomlagring.  

I størst mulig utstrekning skal syredannende masser likevel bli kjørt direkte til behandling, 

uten mellomlagring. Ved behov for mellomlagring skal lagringstiden være begrenset til 

maksimalt 4 uker.  Allerede oksiderte masser skal ikke mellomlagres, men kjøres direkte til 

behandling.  

Ved lave temperaturer vil den kjemiske forvitringen gå langsomt, og ved temperaturer under 

null grader vil lagringstiden være uten betydning. 

Lagerområdet skal ha et tett underlag tilsvarende bunntettingen i deponiet. Det skal være 

mulighet for oppsamling av sigevann slik at vannet kan renses,  f.eks. ved nøytralisering med 

kalk. Da økes pH-verdien slik at jern,  aluminium og andre metaller felles ut.  

Nøytralisering ved tilsetting av alkalisk materiale 

Behandlingen på Brynsåsen vil bestå i nøytralisere/bufre svovelinnholdet i svartskiferen med 

finknust kalkstein, eller alternativt finknust betong. Blanding av svartskifer, finknust kalk eller 

finknust betong vil foregå i et blandeverk som sikrer jevn innblanding. Mengdeforholdet er 

beregnet ut fra maksimalt innhold av svovel i massene. Selv med tilgang på oksygen vil 

kalken således nøytralisere svovelet slik at det ikke dannes et surt forvitringsmiljø. I samband 

med blandeverket kan det i tillegg settes opp en blandetank for produksjon av kalkslurry 

som sprøytes over massene ved utlegging og sikrer at alle overflater er dekket med et 

syrenøytraliserende belegg. Dette vil hindre oksygen i å angripe mineraloverflatene, samt 

være umiddelbart nøytraliserende ved mottak av delvis forvitret materiale hvor sulfat og 

metaller er lett tilgjengelig for utvasking.  

Bildet nedenfor viser et typisk blandeverk (tvangsblander) med slurrytank. Dette anlegget 

har en kapasitet på 120 tonn/time og benyttes i mange anleggstekniske sammenhenger, 

f.eks. i asfaltverk. 
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Vegtraseen til Rv3 vil gå gjennom kalksteinsformasjoner som kan brukes som 

buffermateriale. Kalksteinen må finknuses for å være mest mulig reaktiv, og blandes med 

svartskiferen før deponering. Alternativt kan også finknust betong benyttes. En mulighet er å 

motta betong ved steinbruddet, knuse den, gjenvinne betong og armeringsjern, og benytte 

finfraksjonen etter knusing (15-25 %) til innblanding i skiferen. 

Innenfor steinbruddets reguleringsområde vil det vil bli etablert et eget behandlingsområde 

for nøytralisering av masser og produksjon av dekkmasser. Her plasseres blandeverk, 

slurrytank og lagerplass for ubehandlet og behandlet masse. På behandlingsområdet vil det 

også foregå diverse aktivitet med sikteverk og knuseverk for å separere ut stor stein fra de 

syredannende massene og nedknusing av kalkstein og betong. Både kalkstein og betong 

prosesseres ferdig slik at det et tilstrekkelig stort lager til å kunne motta store mengder 

svartskifer på kort tid.  

Alt vann inne på behandlingsområdet vil bli samlet opp og pumpet til renseanlegget som blir 

etablert for å håndtere sigevann fra deponiet.  
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Kalkstein som overlagrer svartskifer. Kalksteinen vil kunne nøytralisere svovelet i svartskiferen hvis 

den finknuses og blandes med svartskiferen. 

 

Beregning av mengde alkalisk materiale som må tilsettes for å nøytralisere 

det syredannende potensialet 

Med utgangspunkt i prøvene som er tatt av løsmasseprofilet, og hvor analyseresultatene er 

presentert i tabell 2 og 3, har Sintef beregnet mengden alkalisk materiale som må tilsettes 

for å bufre svovelinnholdet i massene. Rapporten er vedlagt, og hovedkonklusjonene er 

presentert under. 

Tabell 5. Beregnet mengde alkalisk materiale for å nøytralisere svovelinnholdet i massene  

FeS2 (%) S (%)  Mol FeS2 i 1 kg 
deponimasse 

Mol base (OH-) for 
å nøytralisere 1 kg 
deponimasse 

Mengde CaO (g) per 
kg deponimasse  

Mengde CaCO3 (g) 
per kg 
deponimasse  

2 1,1 0,17 0,17 4,7 8,3 

3 1,6 0,25 0,25 7,0 12,5 

5 2,7 0,42 0,42 11,7 20,9 

9 4,8 0,75 0,75 21,0 37,5 

10 5,3 0,83 0,83 23,4 41,7 
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Som det fremgår av tabell 5 må det tilsettes ca. 40 gram ren kalkstein (CaCO3) for å 

nøytralisere 5 % svovel i massene. Det vil si 0,8 % innblanding av ren kalk per 1 % svovel i 

bergarten/løsmassene. 

Ved analyser av bergarter og sement ved XRF vil karbonatinnholdet oppgis i % kalsiumoksid 

(CaO). Innblandingsforholdet blir da 0,5 % CaO per 1 % svovel i bergarten. I praksis består 

kalksteinene også av andre mineraler enn kalk, og svartskifrene inneholder også kalk i 

mindre mengder (typisk 0,5-2 % CaO). Dette må tas med i beregningen av 

blandingsforholdet som skal benyttes i behandlingsanlegget. 

I overstående beregningen av mengde alkalisk materiale er det forutsatt at all CaO er 

tilgjengelig for nøytralisering av svovelet. Det forutsetter at kalken er finknust. Hvis kalken 

som tilsettes er i større fragmenter vil overflaten få et belegg av sulfat som isolere resten av 

kalkfragmentet for videre reaksjoner. Ikke bare mengden av kalk, men også kornstørrelsen 

er derved viktig i nøytraliseringsprosessen. 

Produksjon av dekklagsmasser 

Skifer-kalk massene skal legges ut lagvis og dekkes med fuktige, finkornede masser iblandet 

0-4 mm steinmel. Denne blandingen ferdigproduseres i eget anlegg. 

Dekklagsmassene iblandes også noe organisk materiale i form av husdyrgjødsel. Innblanding 

av husdyrgjødsel vil i ha to formål. For det første vil nedbrytingen av det organiske materiale 

bruke opp alt tilgjengelig oksygen i porevolumet i massene. Dernest inneholder 

husdyrgjødsel sulfatreduserende bakterier som gjør at allerede oksiderte metaller vil kunne 

reduseres til sulfider og bli stabile igjen. Innblanding av organisk materiale vil være mindre 

enn 0,1% for ikke  å danne hydrogensulfid eller metan i massene. 

Forsegling med oksygenbarrierer 
Skifer-kalk massene skal legges ut lagvis og dekkes med den ferdig produserte dekkmassen 

og komprimeres. Finkornede, vannmettede dekklag mellom skiferlagene vil redusere 

tilgangen på oksygen, og også hindre nedbør i å vaske av den finmalte kalken som er tilsatt 

massene. 

Endelig forsegling ved avslutning av deponiet vil være å la grunnvannstanden igjen stige i 

bruddet slik at massene kommer under grunnvannsstanden. Dette regnes som en svært 

trygg løsning. Vann inneholder bare 5 % av oksygeninnholdet i luft, og samtidig er 

diffusjonen (bevegelsen av oksygenet) 10.000 ganger langsommere i vann enn i luft. Når 

massene ligger neddykket i vann med liten bevegelse er det derfor ikke oksygen tilgjengelig 

til å oksidere sulfidene i massene. Massene er da kjemisk og fysisk helt stabile. 
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Referanser til bruk av vann som oksygenbarriere 
NGI, desember 2015: Folldal gruver. Vurdering av mulige tiltak mot avrenning fra tidligere 

gruvevirksomhet: 

«Å dekke til avfall/berg med en oksygen- og/eller vannbarriere er ofte et effektivt tiltak. Valg 

av materiale og tykkelsen av barrieren er derved viktig. Vann er i prinsippet det beste 

materialet for å skape en oksygenbarriere. Ulike porøse materialer som kan holde en god 

vannmetning er derfor interessante som vannbarrierer. Dette kan for eksempel være jord 

med god evne til å holde på vann eller avfallsprodukter fra industri med tilsvarende 

egenskaper» 

Miljødirektoratet 2010, TA 2715: Bergverk og avgangsdeponering. Status, 

miljøutfordringer og kunnskapsbehov: 

«I Norge tok vi forholdsvis tidlig fatt i problemene knyttet til deponering av sulfidholdig 
avgang på land. Allerede på 1960-tallet ble de første planene laget for å ta i bruk ny teknikk 
som innebar å deponere avgangen i et vanndekket deponi. Anlegget til Folldal Verk på 
Hjerkinn var det første deponiet (1969). Senere ble teknikken tatt i bruk ved samtlige norske 
sulfidmalmgruver som var i drift (Grong Gruber, Sulitjelma Gruber, Løkken Verk, Skorovas 
Gruber, Røros Kobberverk, Bleikvassli Gruber). 

Hensikten med å ta i bruk denne deponeringsteknikken var å redusere omfanget av 
forvitringsprosessene i deponiet ved å bruke vann som oksygenbarriere.  
 
----I årene som har gått siden oppstart har en innhentet mange erfaringer mht effekter både 
under driften og i en rekke år etter at deponering opphørte. Erfaringene gjelder både avgang 
med lavt svovelinnhold (<5 %) og høyt svovelinnhold (>30 %). 
 
…. den største fordelen er at erfaringen har vist at en greier å ha kontroll med 
tungmetallutløsningen vha denne teknikken og særlig etter opphør av deponering. 
 
…..Av de problemer en har hatt må nevnes de som er knyttet til partikkelforurensning. 
Erfaringen viser at det er enklest å kontrollere partikkeltransporten når deponeringen foretas 
i dammer.» 
 

Spesielle krav til massene 
Det søkes ikke om mottak av deponeringspliktig, radioaktivt materiale. Svartskifer, og 
spesielt alunskifer, kan inneholde uran i konsentrasjoner som gjør at massene defineres som 
radioaktivt avfall.  NGI har gjort en analytisk korrelasjon mellom uraninnhold og stråling i 
svartskifere. Grensen for deponeringspliktig materiale går ved stråling over 1 Bq/g, generelt 
korrelert av NGI til et uraninnhold over 80-100 mg/kg. Ved utbygging av ny Rv4 på Gran ble 
strålingsgrensen korrelert til et uraninnhold under 100 mg/kg i den alunskiferen som opptrer 
der. Ved å sette en grense for innholdet av uran i masser til Brynsåsen på 80 mg/kg er man 
rimelig sikker på at massene er under grensen for deponeringspliktig, radioaktivt avfall. At 
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denne korrelasjonen også holder mål for alunskiferen på Hedmarken vil bli undersøkt før 
oppstart av deponeringen, og eventuelt bli justert. 
 
Når uraninnholdet overskrider grensen for deponeringspliktig, radioaktivt avfall må massene 
leveres Heggvin eller et annet deponi med konsesjon fra Strålevernet for mottak av slike 
masser.  

Mengder det søkes om per år og totalt 
Det er grovt estimert at Rv3 vil generere 80.000 faste m3 svartskifer og syredannende 

løsmasser til deponering. Ny E6 fra Arnkværn til Moelv skjærer igjennom flere områder med 

svartskifer. Tilsvarende utfordringer vil Bane Nor møte når de etablerer nytt spor gjennom 

Stange til Hamar og videre til Brumunddal. Disse prosjektene vil kunne generere tilsvarende 

mengder som Rv3, eller mer.  

Siden massebehovet og leveringsperiodene foreløpig er usikre i de store 

samferdselsprosjektene er det ønskelig at Brynsåsen ikke har noen årlig begrensning på 

mottak av syredannende masser. Det søkes derfor primært om en tillatelse uten årlig 

begrensning. Hvis dette formelt sett ikke er mulig søkes det sekundært om å behandle og 

deponere inntil 300.000 tonn syredannende masser per år. Det søkes om totalt å kunne 

behandle og deponere inntil 2 million tonn syredannende masser i deponiet. 

Kontrollrutiner 
De generelle kontrollrutinene for mottak og avrenning som tidligere er utarbeidet for 
deponiet vil også gjelde for masser med et syredannende potensiale. Kontroll- og 
overvåkingsprogrammet som er utarbeidet har allerede tatt høyde for overvåking av de 
parameterne som er karakteristisk for avrenningen fra forvitrende, syredannende skifre.  
 
Siden massene inneholder noe uran vil også uraninnholdet bli inkludert i 
overvåkingsprogrammet for avrenningsvann fra deponiet, samt i grunnvannet.  
 
 


