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FORORD

Mange oppfatter betegnelsene geohydrologi og hydrogeologi som synonymer. I daglig tale blir
også ordene brukt om hverandre mer eller mindre tilfeldig. I tittelen på denne rapporten har vi
delimot benyttet betegnelsen geohydrologi for å understreke at vi har hatt en hydrologisk
innfallsvinkel på de vurderinger vi har gjort i denne rapporten. Det betyr ikke at de geologiske
forholdene blir neglisjert, rapporten vil forhåpentligvis understreke det. En hydrologisk
innfallsvinkel innebærer at vi mener det er viktig (også) å se problemene rundt et avfallsdeponi
i et vannbalanseperspektiv. Det er grunnen til at vi bl.a. har inkludert et avsnitt om
frekvensanalyse på nedbørsdata. Det hydrologiske perspektivet innebærer at vi legger
hovedvekten på vannet,> strømningsforhold over og under markoverflaten. Denne rapporten
inneholder derfor i praksis ingen kjemiske eller biokjemiske vurderinger av sigevannet.
Geologisk befinner Bjorstaddalen seg på kanten av Oslofeltet. Oslofeltet vet vi har vært utsatt
for voldsomme geologiske krefter med både tensjon og kompresjon. Dette har bl.a. resultert i
vulkansk aktivitet. I Bjorstaddalen finner vi i dag spor etter den geologiske historien som
sprekker, forkastninger og svakhetssoner. Diabasgangene vitner om vulkanutbrudd. Summen
av de geologiske kreftene har ført til at fjellet i Bjorstaddalen er svært lite homogent. Det er
derfor ingen enkel sak å fast<;lå hvordan strømningsforholdene er i et slikt tilfelle. Alle
antagelser og beregninger om strømningsforholdene i et heterogent medium vil være beheftet
med usikkerhet. Hvis usikkerheten er stor må restriksjonene være desto større. Hvis
usikkerheten skal minskes, kreves omfattende underSØkelser. Dette er hovedgrunnen til at vi
mener spesielt trinn 3 bør revurderes.
I mandatet til denne rapporten ligger det en kritikk av Skien kommune. Vår oppgave har vært
å utdype denne kritikken på faglig basis. Dette har skjedd i samforståelse med Skien kommune.
Vi synes det er grunn til å fremheve dette fordi det vitner om at Skien kommune har høye
ambisjoner når det gjelder å minimalisere de uheldige miljøkonsekvensene som et avfallsdeponi
tross alt har. Vi vil også benytte denne anledningen til å takke kommunens representanter;
seksjonsleder Anne Berit Steinseth og avdelingsingeniør Gisle Halvorsen, for den positive og
åpne holdningen vi har blitt møtt med i løpet av dette arbeidet.

Oslo, 30. oktober 1997

Nils-Otto Kitterød
prosjektansvarlig
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Geohydrologisk vurdering av
Bjorstaddalen avfallsdeponi
i Skien kommune
Herve Colleuille og Nils-Otto Kitterød
NVE - Hydrologisk avdeling - Seksjon for vannbalanse

1. Introduksjon
1.1. Mandat
NVEs mandat for denne oppdragsrapporten ble diskutert i Skien rådhus 6. juni 1997.
Representanter fra Skien kommune og beboer på Tveithegna deltok. MØtet korn i stand etter
Ønske fra beboerne på Tveithegna. Mandatet ble kort beskrevet i brev fra NVE datert 18. juli
1997. Dette ble akseptert av Brekke, Hellenes & Aune i brev datert 14. august 1997. Skien
kommune hadde heller ingen in vendinger til dette mandatet (brev fra Skien kommune 7. august
1997). Senere ble tidsplanen for rapportskrivingen noe justert (brev fra NVE 4. september
1997).
Opprinnelig var det et ønske fra beboerene på Tveithegna å gjennomføre en fullstendig
etterprøving av kommunens undersøkelser i forbindelse med avfallsdeponiet i Bjorstaddalen.
Dette generelle mandatet ble presisert til å gjelde: 1) En kritisk litteraturstudie hvor de viktigste
rapportene og dokumentene i saken skulle gjennomgåes (vedlegg). 2) Feltbefaring hvor
representanter fra kommunen og beboerne på Tveithegna deltok. 3) På bakgrunn av 1) og 2)
skulle vi gjøre en faglig vurdering av de geohydrologiske forholdene i Bjorstaddalen med vekt
på vannets strømning i avfallsdeponiet, i løsmassene og i det oppsprukne tJellet.
Det ble også presiselt i mandatet at vi ikke skulle foreta noen egne feltrnålinger eller
analyser.Under arbeidet med denne rapporten fant vi det imidlertid nødvendig å gjennomføre
en ti'ekvensanalyse på nedbørsmengder. Bortsett fra denne analysen har vi kun basert våre
vurderingen på de observasjonene og de analysene som foreligger i de tilsendte rapportene i
tillegg til de inntrykk vi fikk under feltbefaringen.
Fra vår side var det en forutsetningen for å ta dette oppdraget at rapporten skulle være
offentlig tilgjengelig. Dette ble også ansett som en fordel både av oppdragsgiver og Skien
kommune.
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1.2. Historikk
Arbeidet med lokalisering av et nytt avfall anlegg for Grenlandsregionen startet midt på 70tallet. En oversikt over hovedundersØkelser og beslutninger er vist nedenfor. De
hydrogeologiske underSØkelsene ble utarbeidet av GEF0 1 og de geotekniske undersøkelsene
av NOTEBY AlS (Norsk Teknisk Byggekontroll). Anlegget ble prosjektert av 0stlandskonsult
a.s. i samarbeid med ingeniørvesenet ved Skien kommune. KontrollbrØnner ble etablert av
GEOfuturum as i 1991 og fram til 1994 ble overvåkingen utført av dette konsulentfirmaet.
Etterpå ble Miljø Laboratoriet i Telemark ansvarlig for miljø-overvåking.

Ansvarli!!

Dato
29.06.88

Slettemo altemativet vurderes

Skien kommune

08-0Y.SX

Hydrogeologiske forundersøkelser

GEFO

15.03.89

Slettemoaltemati vet vedtas

Skien kommune

Vurdering av effekten av fremtidig fyllplass på
Kilevmmet. (Oppdrag for Kilevmmets venner).
Slettemoalternativet vedtas
SØknad om konsesjon
Grunnundersøkelser og geoteknisk bist.Uld for
prosjektet.

Energisystemer als

Konsesjon for etablering og drift av trinn 1
og 2 er vedtatt.
Klargjøringsplan:
sigevmmsoppsamling,
overvmlllss)'stemer Og op~hygging av deponiet
Etablering
av
kon tro Il brønner.
Grunnvannprøvetaking (1991-1993).
Befaring angående avfallsdeponi fmlgd.:'Unmen.
Dmnfotarbeidenelinjeksjonsarheider.
Dmnfot og betongarheider. Byggekontroll.
Befaring i forhindelse med vurdering av
tettingshehov i grøftetrace

Fylkesmannen
Telemark
0stlandskonsult a.s

Teknisk
hovedutvalg
E. Eckholdt

Referanse

rapport 28.0Y.88
59 s. + supplerende
data i 1989

03.RY
27.04.89
16.0iUilJ
(lY-12.8l)

22.05.90
27.09.90
1l/90-93
07.92
01.93
02-03.92

23.0l/.92
02.02.93
lYY4-l/7
()8-( lY. l)6
IYl)6-Y7

I7/18JN
1997

Skien kommune
Skien kommune
NOTEBY NS

Teknisk
hovedutvalg
K.H. Birkeland

rapport 02.04.8Y
18 s.

Bvstyre
Byingeniøren
ark. 571.1/6 lYs.
A. O.Straumsnes Notat 28.09.89
Rapport 6.10.89
og R. Larsen
og23.01.90
200/90/1 0/734.1
i K. Bohlin og
S. Tvennvr
16 s.
G. Halvorsen
9 s. 27.09.90

GEOfuturum AS

E. Eckholdt

Rapport lR.08.91

NOTEBY NS

A. O. Straumnes Notat 09.07.92
P. Heimli
20.08.92
Rapport 2I.ClI.93
GEOfuturum AS
E. Eckholdt
Notat 04.02.92
Rapport I3.ms.92
og 27.03.92 4s.
E. Eckholdt
BefaringsnoL:'lt
Vurdering av
bunntetting
i deponiet. GEOfuturum AS
12.10.92
Infiltrw,jonstester i løsmasseryggen
Avfallsanlegg ble offisielt åpnet
Skien kommune
Byingeniøren
Arsrapport 94-95Miljø-overvilking av slgevmlll, grunnvmlll, Miljø Laboratoriet i K. Barland
overflatevann og Kilevmlllet
Telemark
96
Rapport 14. 10 .l/6
Hvdrogeologisk undersøkelse ved Tveitllegna.
T.S. Pedersen
E.
Eckholdt
NOL:'lt 20.11.96
Vurdering av R. Moen vannforsyning
MILJ0GEOLOGI AS
Rapport 14.03.97
Brønntest, Reidar Moen Tveitllegna
Befaring med represenuUlter fra beboeme på NVE
Tveitllegna o!.! fra kommunen.

Hydrologisk avdeling

N.O. Kitterød

Rapport 30-10-97

H.e. Colleuille

l Etter omorganisering av GEFO, hle oppdragsaktiviteten drivet videre av GEOfuturum AS. MiljøgeoJogi AS
var igjen en knoppskyting fra GEOfuturum.
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Store Latås (240 m)

I
Dybde (m .o .h)
Kilevannet
O te rk ils fjo rd

Bjørnstumaen

Voldsdalen

250 m

A, B, C ... Kontrollbrønner

Figur 1.
Kart over Bjorstaddalen avfallsdeponi i Skien kommune.
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2. Geologi
2. 1. Topografi
Høyeste punkt er ca. 240 m over havet på Store Latås med et fall på ca. 20 grader ned mot
dalbunnen (Figur 1). Den markerte topografien kombinert med lite løsmasser og sparsom
vegetasjon i høyden, gir meget ra."k avrenning fra Store Latås. Dette er fremhevet som det største
ankepunktet mot deponiet i den hydrogeologi..,ke forundersØkeben (Eckholdt, 1988). Dertor ble det
anbefalt å gjennomføre tiltak for å avskjære arealavrenning til deponeringsområdet.
2.2 Kvartærgeologi
Bjorstaddalen består av flere adskilte bassenger med myrområder avgrenset av mer eller mindre
markerte gjel eller terskler (grunnfjell eller morenerygger). Løsma..,sene i ba..,sengområdene er
rimelig godt kattlagt i forundersøkel..,en (Eckholdt, 1988; Noteby a.s, 1989), og består av marine-,
bre-, elv-, og organi..,ke avsetninger, samt rasmateriale. Mektigheten til di..,se avsetninger kan variere
svært mye på langs og på tvers av Bjorstaddalen. I forbindelse med i..,tiden og den senere
landhevningen, er lØsma..,sene blitt utsatt for forskjellige erosjonsykler (terra..,sedannel..,e,
tlomlagdannel..,e ).

2.3. Berggrunsgeologi
2.3.1 Bergrunn
I følge tidligere rapporter (Eckholdt, 1988) er Bjorstaddalen en del av det østnorske grunnfjeU"
området. Bergartene består vesentlig av oppsprukket foliert gnei.." og stedvi.., granitti..,k gnei" hvor
det også opptrer benkning. Feltet ligger imidlertid svært nær Oslofeltet (ca. 10 km). Under
utviklingen av Oslo-graben var feltet utsatt for tensjon. I tidsalderen Perm (290-210 millioner år
siden) hvor Oslofeltet var vulkan..,k aktivt, trengte vulkan..,ke bergarter inn i sprekker og
svakhetssoner. Di..,se finner vi igjen som mørke gang bergarter i dag, såkalte diaba..,er. Seinere ble
området påvirket av den Kaledonske fjel1kjedefoldningen (210 millioner) og området ble utsatt for
kompresjon. Fordi dia..,ba"ene vanlig vi.., har andre materialegenskaper enn fjellet omkring, vil slike
gangbergarter ofte spille en avgjørende rolle for vannbevegel..,en i fa..,t fjell. På regional skala
gjen..,peiler terrenget større forkastninger eller svakhetssoner. På lokal skala er det større og mindre
avla<;tningssprekker. Typi..,k (NNV og 0N0) som gjempeiler hovedaksene for tensjon og
kompresjon (Figur 2). Bergrunnen i Bjorstaddalen er meget oppsprukket.
2.3.2 Landhevningen
l dag fører landhevningen til at gamle sprekker og svakhetssoner blir utsatt for tensjon. Dette
endrer penneabiliteten i sprekkene. l brønndataba<;en til Norges Geologi<;ke Undersøkelse (NGU)
tj'emgår det en sterk kCllTela..,jon mellom permeabilitet og landhevning. Dagens landhevning i
Skiensområuet er ca. 4 mm pr. år (Statens kartverk, 1987).
Deponiet at1ses å produsere miljøfarlig sigevann i mer enn 125 år. Deponiets levetid er anslått til
55 år ved trinn 3, mens deponiet forventer å være biologi..,k aktivt i mer enn 70 år. I denne perioden
vil forventet land heving i området være ca. 50 cm. Dette kan har stor betydning for vannføring i
sprekkene. Minimale endringer i sprekkene kan føre til store endringer i strømningsforholdene.
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2.3.3. Sprekker med minerali<;ering
Under våre befaringer observerte vi utstrakt sekundær minerali<;ering i tlere store sprekker. Slike
mineraler reduserer åpenbart den gjennomsnittlige permeabiliteten i området. Det kan også tenke at
sekundærmineralene, kan ha en positiv effekt på vannkvaliteten dersom sigevann infiltrerer
f]ell<;prekkene. Etter vår oppfatning er det imidlertid alt for enkelt å si at sekundærmineralene vil
resultere i at oppsprukket bergartsmassiv i praksi<; vil bli impermeabelt.
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Voldsdalen

Hansåsen

Mot

H ove dforkas In in 9

Topograsfisk vannskille og
grunnvannskille i løsmassene

Figur 2.
Sprekkekartskisse over Bjorstaddalen i Skien kommune.
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3. Hydrologi
3.1. Vannbalanse
Det hydrologiske kretsløp i deponiet er skjematisk fremstilt i Fig. 3. Figuren illustrerer de
viktigste trinn i vannet~ gang mellom luft, fjell , fyllingsmasse og sigevannsdam.

Nedbør (P)
Det aktuelle nedbørfeltet
(V ned)

t

Evapotmnspirasjon (EI

Sigevannsdam
Avløp til rense-anlegg
(Orens)

t\lød-avløp ti! Vcldsbøkker:
(Gned)

Figur 3.
Prinsippskisse over det hydrologiske kretsløp i Bjorsdaddalen-deponiet.

Ser vi på det aktuelle nedbørfeltet som et lukket basseng hvor dalbunnen og fjellsidene er
antatt å være tette både for inn- og ut~trømning, så kan følgende vannbalanseligning gjelde for
en bestemt periode:
P =Q + E±~R

( I)

hvor P står for nedbør (Precipitation), Q for det totale avløpet til sigevannsdammen, E for
evapotranspirasjon, mens ~R (Reservoar) står for differansen mellom magasinert vann i
nedbøtt"eltet ved periodens begynnelse og slutt.
Evapotranspirasjon E er meget vanskelig å bestemme. Det kan enten gjøres ved beregning
ut fra meteorologiske data eller ved å måle de andre leddene i likning (l). I dette tilfellet er vi
først og fremst interessett i å vurdere risikoen for overløp fra sigevannsdammen og ut i
Voldsbekken i forbindelse med ekstrem nedbØr. I perioder med ekstrem nedbør vil E være
svætt liten i forhold til P, Q og ~R i likning (l). I denne sammenhengen ser vi derfor bort fra
E.
~R representerer endringer i vannvolumet som er lagret på overflaten i form av snØ og is
om vinteren/våren og i undergrunnen som drensvann (drenslag + drensrØr) , fyllingsvann , og
markvann på dalsidene. Lagringskapasiteten av vann i avfallsdeponiet representerer et
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betydelig volum som er vanskelig å estimere. I våte perioder kan avfallsmassene være
tilnærmet vannmettet. I tillegg kan infiltrasjonshastigheten være svært redusert (tett lag:
komprimerte lag rik på plastikk, islag om vinteren). Ved intens nedbør kan derfor avrenningen
først og fremst skje langs overtlaten på deponiet samt i de to drensrørene som ligger ved
tJellsiden. Hvis man antar at deponiet er fullstendig vannmettet og at vi samtidig ser bort fra
evapotranspirasjonen (E). kan likning (l) forenkles til:

o=p + R

Sn0

(2)

der R Sn0 står for smeltevannet. Avløpet kan videre deles opp i

(3)
der O står for den totale avrenningen via drensgrøfter og på overtlaten til sigevannsdammen
(for eks. lis eller m 3/s). R ba, står for magasinert vann i sigevannsdammen (Rbasmaks: 9000 m 3),
Qn0d er overløpet fra nødutløpet (når Q> Rbasmaks), Qrens er sigevannsmengden som pumpes til
renseanlegg ved Knardalstrand (55 lis).
Totalavløpet (O) er ikke målt for det aktuelle nedbørfeltee. Det er heller ikke registret
vannføring i Bjorstaddalen og Voldsdammen hverken før eller etter regulering. Avløpet til
sigevannsdammen kan imidlertid avledes fra nedbørsdata og smeltevannsmengde i løpet av den
bestemte perioden. Vi kan derfor benytte en såkalt frekvensanalyse på nedbØrsdata som
grunnlag for å evaluere dimensjoneringen av sigevannsdammen.

3.1.1 Frekvensanalyse på nedbørsdata
Det finnes ingen opplysninger om de nedbørsobservasjonene som ble benyttet i forbindelse
med dimensjoneling av overvannsystem hverken i kommunens søknad om konsesjon eller i
konsulentfirmaet" klargjøringsplan (0stlandskonsult as (Halvorsen, 1990». I søknad om
konsesjon "for drift av Slettemo avfallsanlegg" (Skien kommune, 19R9) er det bare nevnt at
nedbørsdata fra Klosterskogen i Skien er benyttet. I den hydrogeologiske undersøkelsen
utarbeidet av GEFO er det presentert månedsmiddelverdier for nedbør fra målestasjoner i
Porsgrunn (Brannstasjon, 3(26) og Skien Il (3029) for periode 1931-1960 (Eckholdt, 1999;
Eckholdt. 1992). I forbindelse med grunnvannsovervåking benyttet MiljØ Laboratoriet i
Telemark (1995, 1996, 1997) nedbørsdata fra Det Norske Meteorologiske Institutt (DNMI)
sin målestasjon Skien-Elstrøm. Figur 4 viser nedbØrsnormalverdier målt 1.5-2 meter over
bakken i løpet av standard nOlmalperiode (1961-1990) for disse tre meteorologiske stasjonene
(DNML 1903).

Det hle hare registret vannmengder som pumpes til Knardalstrand renseanlegg i løpet av 9 maneder i 1996.

Il
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Figur 4.
Månedlige nedbørsnonnaler for tre DNMI-stasjoner som ligger i nærheten av Bjorstaddalen.

I vår frekvensanalyse benytter vi nedbørsobservasjonene fra Skien-Elstrøm stasjon som
grunnlag. Nedbørsobservasjoner foreligger for perioden 04/85-08/97. Figur 5 viser høyeste,
midlere og laveste observerte månedlige verdier for denne perioden, samt standardavvik for de
midlere nedbØrsverdiene.
Måleserien vist i figur 4 for Skien-Elstrøm er korrigert for nonnal perioden 1961-90 i h.h.t.
DNMI standard prosedyre (DNMI, 1993). Dette forklarer forskjellen i middelverdier mellom
figur 4 og 5. I tillegg vil ekstreme verdier (kraftige regnskyll) få større ut..,lag på
gjennomsnitt'\verdiene dersom observasjonsperioden er kort. Frekvensanalysen er gjennomført
på originale verdier for å unngå eventuelle feilkilder ved standard korreksjon.
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Figur 5.
Høyeste, midlere og laveste observerte månedlige nedbørsverdier på DNMls stasjon SkienElstrøm (periode 1986-1996). Middelverdiene er representert med standardavvik.
Årsmiddelsum er lik 830 mm for denne perioden.
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Figur 6.
Høyeste observerte daglige nedbørsverdier på DNMls stasjon Skien-ElstrØm (periode
04/1985-08/1997 ).
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Elstrøm stasjon ligger 13 mo.h., ca. 10 km nord-øst for Bjorstaddalen. Nedbørfeltet til
Bjorstaddalen har sannsynligvis noe mer nedbør på grunn av den markelte topografien
(dalbunnen ligger mellom 20 til 50 mO.h., mens fjellet på Store Latås når på 240 mo.h.).
For å skaffe oss grunnlag for å vurdere farene for overløp fra sigevannsdammen og ut i
Voldsbekken, benytter vi sannsynlighet<.;regning på nedbørsobservajonene. Nedbørdøgnsverdiene (registrert fra kl. 08 ett døgn og fram til kl 08 neste døgn) fra Skien-Elstrøm stasjon i
periode (04/85-08/97) brukes som grunnlag. Kort sagt går en slik beregning ut på å tilpasse
observerte ekstreme nedbørsverdier (Figur 6) til en teoretisk statistisk fordeling, Hydra Il,
NVEs database ble brukt for å utføre beregningene.
'
Gamma-fordelingen er vanligvis brukt ved sannsynlighetsberegning av nedbØr i Norge.
Gjentaksintervallet er det antall år som gjennomsnittlig går mellom hver gang en like stor eller
større nedbørhendelse inntreffer. Sannsynlighet for overskridelse aven viss nedbØr er invers
størrelse av gjentaksintervallet. Det er for eks. en sannsynlighet på 0,0 l (l %) for at en
nedbørhendelse med gjentaksintervall 100 år skal nåes eller overskrives et bestemt år.

Serie: 3000.··. O.

0.31

f~~~~~g$;un~s~n~\;1~2-MLE

Periode: 1985 - 1997
Daglige verdier

Serlo: 3000,", O,

0,31

~~~d~Pt~gshnts~n~\:;A~2-MLE

Periode: 1985 - 1997
Daglige verdier

80,0

60,0

40.0

20,0

GJ.ntokslnttrvall (aar)

Gjenlaksint."a" (aar)

Figur 7.
Frekvensanalyse på de høyeste daglige nedbørsverdiene for hele perioden 1986-1996 (på
venstre side) og for måneden august (1985-1997) (på høyre side).

Figur 7 viser frekvensanalyse på hØyeste daglige nedbørsverdier for perioden 1986-1996 og
for måneden august (1985-1997). En oversikt over frekvensanalyser for hver måned samt for
hvert år for pelioden 86-96 er vist i tabell I og figur 8.
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Gjentaks- X6-Y6
intervall
Il
Antall ar

56
61
66
71
75

5
lO

20
50
lon

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

12
31
40
50
61
70

12
27
34
42
54
63

12
26
36
45
56
65

13

13

13
22

13
35

27

44

33
40
45

52
63
70

13
52
68
84
104
118

13
33
40
47
55
73

12
37
45
51
59
65

12
37
46
55
66
73

12
24
30
36

22

17

29
35
43
49

21
26
33
38

44

50

Tabell 1.
Frekvensanalysen på høyeste daglige nedbørsverdier for hver måned (periode 04/19H508/1997) samt på høyeste daglige nedbørsverdier for perioden (O 1/86-12/96). Forskjellen i
nedbørsverdier mellom perioden 1986-1996 hele året sett under ett og august måned skyldes at
nedbørsverdier for 19X5 og 1997 er inkludert for augusts vedkommende. I august 1997 var det
en ekstrem nedbørhendelse som gir utslag i frekvensanalysen.
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Figur 8.
Frekvensanalysen på høyeste daglige nedbørsverdier for hver måned (periode 04/1985OX/1(97).

Ved å bmke døgnverdier for periode X6-96, kan vi anslå at et nedbørsdøgn med 56 mm eller
mer kan opptre statistisk sett hvert 5 år. Det vi si at sannsynligheten er 20% for at det vil
komme 5f) mm eller mer i løpet av et døgn. Tilsvarende vil nedbørsmengder på 75 mm eller mer
ha et statistisk gjentaksintervall på 100 år (sannsynlighet på 0,0 l).
Dersom vi utvider observasjonsperioden og inkluderer ekstremhendelsen i august 1985, vil
nedbørsmengden for 100 års hendelsen øke fra 75 mm til Il X mm (tab. l). Dette illustrerer hvor
viktig det er med lange observasjonsserier når nedbørsmengden for sjeldne hendelser skal anslå.<;.
Med den korte serien som er benyttet i dette tilfellet er anslagene på nedbørsmengden med
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gjentaksintervall over 20 år relativt usikre (± 25%). På 5 og 10 årshendelsen derimot er
usikkerheten mindre (± l Oo/c:).

3.1.2. Dreneringsarealer for utbygningstrinn 1, 2 og 3
Nedbø1feltet for Bjorstaddalen dreneres til Volds(jorden gjennom Voldsbekken.
Bjorstadbekken ble lagt i grøft nedstrøms Bjorstadmyra. Ved overgang mellom trinn 3 og trinn 2
føres bekken via en tett ROO mm rØr til Voldsbeken nedenfor sigevannsdammen.
Verdiene for nedbØsfeltarealet oppgitt av Skien kommune for deponi utbygningstrinn l, 2 og
3 (Skien kommune. 19H9) benyttes sammen med resultatene av frekvensanalyse ovenfor som
grunnlag for å estimere dimensjonering til oveiføringssystemet og sigevannsdammen.
Ferdig oppfylt i trinn 3 vil Bjorstaddalen-deponiet dekke et areal på ca 27,5 ha. Det totale
nedbølfeltet som drenerer til Bjorstadbekken er anslått til ca 121 ha. Av dette vil et areal på ca.
82 ha (dvs. flR % av det totale nedbørfeltet) avskjæres og ledes utenom deponiet til
Voldsbekken, mens ca. 39 ha vil være sigevannsproduserende areal. Dette sigevannet samles i et
drenssystem og føres via sigevannsdammen til Knardalstrand renseanlegg.
Deponiet har en volumreserve på 5.1 mill m 3 og skal bygges ut i 3 etapper (figur l):
Fyllingsområdet for utbygningstrinn l er estimert til 17500 m2 , trinn 2 til 133000 m2 og trinn
3 til 126000 m 2 (Skien kommune, 19R9). Overføringssystemet ble dimensjonert for en maksimal
belastning på 55 lis for et sigevannsproduserende areal på 39 ha (Skien kommune, 1(89). Det
ble beregnet ulike dimensjonerende vannmengder i forbindelse med utvikling av de tre byggefasene, 55 lis tilsvarende den siste etappen (tlinn 3. 39 ha). Fra disse verdier kan man beregne
det sigevannproduserende arealet som er blitt brukt av Skien kommune for deres estimering av
avløpet til sigevannsdammen i løpet av de to første utbygningstrinn: trinn 2. ca. 20 ha; trinn l,
ca. 13 ha.
Et drenslag på ca. l m (sprengt stein) skal etter intensjonen sikre avfallsmassene mot å være
konstant vannmettet. Drensskiktet opp langs dalsidene er noe mindre (50 cm). Man kan
estimere magsinsvolumet i deponiet og i drenslaget i forbindelse med deponivolumet ved de tre
utby gningstrinnene.
For å få et estimat på deponiets lagringskapasitet for vann trenger man opplysninger om
deponiets aktuelle vanninnholdet og deponiets vanninnhold ved feltkapasitet, dvs. den
vannmengden man har i jorda 2-3 dager etter fri drenering etter at jorda har vært vannmettet.
Vannet som er tjernet ved drenering fra full vannmetning til feltkapasitet er vannet som finnes i
de grove porene hvor kreftene som holder vannet tilbake er mindre enn gravitasjonskreftene.
Med begrepet deponiets vannlaglingskapasitet menes den nedbørmengden som kan tilføres før
det eventuelt skjer en avrenning til sigevannsdammen. Uten opplysninger om de fysiske
egenskapene til fyllingsma,>sen (porøsitet. samt massenes fuktighets-karakteristikk (pF-kurve»
er det svært vanskelig å beregne deponiets vannlagringskapasitet. I tillegg vil de parameterne
som bestemmer vannlag1ingskapasiteten variere avhengig av hvor i deponiet man (eventuelt)
foretar slike målinger. I denne sammenhengen må vi operere med røffe estimat på det totale
vannmaga'\inet. Dessuten vil disse parameterene endre seg gjennom deponiets levetid. I
drenslaget forutsetter vi en porøsitet på 30 %. Lagringskapasitet i fyllingsma,>sene beregnes
ved il anta at forskjellen i vannvolum mellom tørr og våt tilstand i fyllingsmallsen er ca. 10 %.
Dvs. at ca. I () 9'( av fyllingsmassens totale volum kan inneholde vann som vil lagres og ikke
dreneres ug føres til sigevannsdammen ved nedbør eller snøsmelting.
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Fyllingsma~sesvolum
(m 3 )

Fyllingsmassens
porøsitet
(%)

Trinn l
Trinn 2
Trinn 3

Vannlagringskapasitet
i fyllingsma~sen
(m 3 )

10

200000
2 700 000 (+ volumet ved trinn 1)
2 200 000 (+ volwnet ved trinn 1+2)

20000
290000
510 000

10
10

Tabell 2.
Estimering av vannlagringskapasitet i fyllingsmassen ved de tre utbygningstrinn.

Deponiets areal
(m 2 )

Trinn l
Tl1nn 2
Trinn 3

17500
133 000 (+arealet ved trinn l)
126 000 (+ arealet ved trinn 1+2)

Drenslagstykkelse
(m)

Drenslagsvolum
(m 3 )

Drenslagsporøsitet

l
l
l

17500
150500
276500

30
30
30

(%)

Vannlagringskapasitet i
drenslaget
(m 3 )
5000
45000
83000

Tabell 3.
Estimering av vannlagringskapasitet i drenslaget ved de tre utbygningstrinn.

Total vannlagringskapasitet
i deponiet (fyllingsma~se + drenslag)
(m 3 )
Trinn l
Tl1nn 2
Trinn 3

25000
330000
590000

Tabell 4.
Estimel1ng av den totale vannlagringskapasiteten i deponiet ved de tre utbygningstrinn.

3.1.3. Den rasjonale metoden
I rapportene vi har fått tilsendt er den såkalte "ra...jonale formel" benyttet (Shaw, 1983) for å
beregne de ekstreme vannføringsmengdene. Det er en røff beregningsmetode som blant annet
ikke tar hensyn til feltets form og i liten grad til varierende arealtyper
(fjellside/deponi/drenssystem). Den rasjonale formel kan uttrykkes ved:
Q (mlIs)

= (O,27X) x k x 11

x

a

(4)
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Størrelsen på avløpskoetlisienten k kan være mellom O og l. Denne koeffisienten angir
andelen av arealet som bidrar til avrenning. Skal Q beregnes for en kort periode etter en intens
nedbørshemJelse vil k være liten dersom tilstanden i feltet er tørr. Hvis tilstanden er våt, dvs. at
mimlre vann kan lagres i deponiet (i fyllingsmassen og i drenslaget), vil k være nærmere l.
Størrelsen på k vil også avhenge av hvor lang tidsperiode man vil beregne avløpet for.
A vløpskoetlisienten vil m.a.o. variere avhengig av tidsperspektivet og tilstanden i feltet. I denne
sammenhengen benytter vi imidlertid den avløpskoeffisienten som er anbefalt av Fylkesmannen i
Telemark (1990), hvor k er satt lik 0,6. Den bestemte avløpskoeffisienten tilsvarer forholdet for
tette boligstrØk eller grøntområder når marken er mettet. Det er viktig å være klar over at dette
er en meget grov forenkling å beregne avløpet på.
11
er nedbørintensitet (mm/t) over en tidsperiode som tilsvarer den såkalte
k( )J1sen trasj (msti den.
a er nedbørfeltets areal (km:\
Med konsentrasjonstid menes den tiden vannet bruker for å bevege seg fra de fjerneste delene
av feltet til utløpet. Utløpet tilsvarer i denne sammenhengen sigevannsdammen.
Konsentrasjonstiden (Te) er vanskelig å bestemme for det aktuelle nedbørfeltet. Den avhenger av
tenenghellingen, dallengden og terrengetnatur. For et lite nedslagsfelt kan man bruke følgende
empiriske likning (Shaw, 19X3) for å bestemme konsentrasjonstiden i timer:
Te = 0,00025 (LI~H)()'X()

(5)

der L (i m) står for lengden til nedbørfeltet langs bekken og H (i mlm) er terrenghellingen.
TelTenghellingen varierer sterkt langs dalen og vil avhenge av deponiets form. Bunnen av
tilsigsuammen er 23 mo.h., fjellsidene ved avskjæringsgrøftene ligger mellom 60 og 75 for trinn
L og mellom 50 og 130 mO.h. for trinn 2 og 3 (mot Store Latås). D.v.s at ten'enghellingen kan
antas å variere mellom 02 og 0.02.
Arealet (a) til
nedbØrfeltet
(km:!)

Trinn l
Trinn 2
Trinn 3

0,13
0.20
0.39

Lengden (L) til
nedbørfeltet
(m)
300
XOO
1500

Konsentrasjc)J1stiden
(Te) for H=0,2
(time)
0,04 (03 min)
O.l () (06 min)
0,16 (10 min)

Konsentrasjonstiden
(Te) for H=O,02
(time)
0.11 (07 min)
025 (15 min)
0,41 (25 min)

TabelIS.
Estimering av konsentrasjonstiuen for det aktuelle nedbødeltet ved de tre utbygningsuinn.
Konsentrasjonstiden (Te) avhenger av terrenghellingen H.

En annen fonnei for konsentrasjonstid for vann som beveger seg på jevnt skrånende overf1ate
og som kombinerer teorien for strømning og eksperimentalundersøkelser er foreslått av lzzard
(Sælthun. 197X). Denne fOimelen tar i beu'aktning nedbørintensitet og er derfor litt mer
realistisk.

(6)

18

der Te er konsentrasjonstiden i minutter, i er midlere nedbørintensitet (lIs.ha), H
terrenghellingen og L feltlengde i meter. K er en friksjonskoeffisient som varierer fra 0,005 for
glatt asfalt til 0,c)4 for tett plen.

Trinn l
Tlinn 2
Trinn 3

Midlere nedbØrintensitet
5 mm/timer
(min)
80

Midlere nedbørintensitet
20 mm/timer
(min)
12

170

17

200

21

Tabell 6.
Estimering av konsentrasjonstiden for det aktuelle nedbørfeltet ved de tre utbygningstrinn ved
hjelp av lzzards likning. Den midlere terrenghellingen er antatt å være lik 0,2.

Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3

Midlere nedbørintensitet
5 mm/timer
(min)
260
360
440

Midlere nedbørintensitet
20 mm/timer
(min)
12
36
44

Tabell 7.
Estimering av konsentrasjonstiden for det aktuelle nedbørfeltet ved de tre utbygningstrinn ved
hjelp av lzzards likning. Den midlere terrenghellingen er antatt å være lik 0,02.
I følge disse beregninger må konsentrasjonstiden (Te) i det aktuelle nedbørt'eltet være relativt
kort. Et frekvensdiagram for sterke regnbyger (nedbørsintentitetlvarighet) på timesbasis skulle
derfor bli verdifulle opplysninger. Slike data er imidlertid ikke tilgjengelige. Derfor tar vi
utgangspunkt i nedbørsobservasjonene på døgn-basis og antar i første omgang at de ekstreme
verdier for nedbør er jevnt fordelt i løpet av døgnet.
Spesielt om sommeren kan nedbøren komme som kraftige byger og være konsentrert over
veldig korte perioder (noen minutter). Forutsetningen om jevnt fordelt nedbør i løpet av døgnet
vil føre til en underestimering av vannføringen i bekken. Som indikasjon kan nevnes at for
o.slo/Blindem ble det beregnet at en nedbørintensitet på 50 lI(sxha) med en varighet på l time
(18 mm) statistisk vil opptre hvell 5 år (Aune, 19n). Tilsvarende vil en hendelse med intensitet
100 l/(sxha) på 20 min (12 mm) også ha et gjentaksintervall på 5 år.
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3.1.4. Estimering av avløpet til sigevannsdammen
søknaden om konsesjon (Skien kommune, 1989) er maksimal avrenning til
sigevannsdammen beregnet på to måter:
- (a) "Sterk nedbør over en lengre periode slik at magasinerings-effekten i deponiet er
utnyttet. Deretter et døgn med kraftig nedbør, som statistisk kan opptre hvert 5 år."
- (b) "Snøsmelting som har gitt et totalt mettet deponi, og påfølgende 14 dager med intens
snøsmelting. "
I Fylkesmannens uttalelser (Fylkesmannen i Telemark, 1(90) er det stipulert i punkt 5.3 at
"utjevningsba'\senget (sigevannsdammen i våre termer) skal ha tilstrekkelig volum slik at det kan
utjevne en tlom med gjentaksintervall på 100 år beregnet med kritisk avrenningskoeffisient ø =
0.6."
I følgende beregninger vil det først bli antatt at avløpet til sigevannsdammen skjer kun på
overt1aten og i drensrørene (magal\inerings-effekten i deponiet er utnyttet) og at
evapotranpirasjonen er neglisjert. Deretter vil bli vurdert den eventuelle magasineffekten i
deponiet for avløp til sigevannsdammen.

3.1.4.1. Ekstrem nedbør jevntfordelt i løpet av et døgn
Etter alt å dømme ble overt'øringssystemet dimensjonert for nedbør på 20 mm/døgn som
tilsvarer en nedbørsintensitet som statistisk sett kan opptre hvert år. Tallet 20 mm/døgn som
tilsvarer 20 1/(m 2 xdøgn), fremkommer i følgende regneeksempeL Tallene (i halvfet karakter) er
hentet fra søknaden om konsesjon (Skien kommune, 1989).
Trinn 3: 55 Ils x (39 ha): 47520001/(390.000 m2 ) x døgn x (0,6) = 20,3 1/(m 2xdøgn)
Tlinn 2: 29 Ils x (20 ha): 25056001/(200.000 m2) x døgn x (0.6) = 20,8 1/(m 2xdøgn)
Trinn l: 18 Ils x(13 ha): 15552001/(130.000 ml) x døgn x (0,6) = 20,0 1/(m 2 xdøgn)
I tabellene nedenfor (9, 10 og Il) har vi beregnet avrenningen for utbygningsuinn l, 2 og 3
med de nedbørsintensitetene vi har estimert ut fra frekvensanalysen ovenfor. For at det skal være
helt klart hvordan vi beregner sigevannsavrenningen gir vi følgende regneeksempel. Vi benytter
den rasjonale formelen gitt i likning (4) ovenfor.
En nedbørhøyde på l millimeter betyr at det har falt l liter vann pr kvadratmeter. Dvs. at
nedbørsintensiteten 11 i dette tilfellet (nedbør med 100 år gjentaksintervall) er:
11 = 75 mm nedbør/døgn = 3,125 mm/time. Nedbørarealet a er i dette regne-eksemplet:
(J = 39 ha = (),39 km 2 =390.000 m 2
For avløpskoeffisienten k, benytter vi den som er oppgitt av Fylkesmannen (k=O,6). Setter vi
dette inn i likning (4) får vi en avrenning Q tilsvarende:

Q = 0,27X*O.6 *3,125*0,39 = 0,203 m3/s eller 203 1/s
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Maksimal
avrenning

(mm/dø[!n)

Maksimal
avrenning
(lIs)

5
10
20
100 (lav)

56
61
66
75

51
55
60
68

182
198
215
244

500
190

100 (hØy)3

118

107

384

48

Gjentaksintervall Nedbørs(år)
intensitet

(m 3

/t)

Bassengsfyllingstid
(time)
00

00

Nødavløp
(m 3/t)

første døQ:n
O
O
O
O
O

Tabell 9.
Estimerte sigevannsavrenninger for utbygninstrinn l (13 ha) ved ekstrem nedbØr med 5, 10,
20, og 100 år gjenstaksintervall. Det forutsettes at sigevannsdammen ikke er utnyttet på forhånd
men at deponiet er vannrnettet. Sigevannsmengden som pumpes til renseanlegg er antatt å være
55 Vs og volumet av sigevann sd ammen er ca. 9.000 m 3 • Oppfylling av sigevannsdammen er
beregnet under forutsetning av at sigevannet pumpes til renseanleegget med maks kapasitet.

Gjentaksintervall
(år)

5
10

20
100 (lav)
100 (hØY)

Nedbørsintensitet

Maksimal
avrenning

Maksimal
avrenning

(mmIdøgn)

(Ils)

(m 3/t)

56
61
66
75
118

78
85
92
104
164

280
305
330
375
591

Bassengsfyllingstid
(time)

Nød-avløp
(m 3/t)

108
83
68

første døQ:n
O
O
O

Sl

O

23

390

(etter 23 timer)

Tabell lO.
Estimerte sigevannsavrenninger for utbygninstrinn 2 (20 ha) ved ekstrem nedbØr med 5, 10,
20. og 100 år gjenstaksintervall. Det forutsettes at sigevannsdammen er tom på forhånd men at
deponiet er vannrnettet. Sigevannsmengden som pumpes til renseanlegg er antatt å være 55 Vs.

, Representerer et høyt estimat pil 100 årshendelse. Frekvensanalysen som brukes som grunnlag ble foretatt for
augustmåneder i perioden 85-97.
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Gjentaksintervall
(ar)

Nedbørsintensitet
(mm/døgn)

Maksimal
avrenning
(lis)

Maksimal
avrenning
(m 3/t)

Bassengsfyllingstid
(time)

5

56
61
66
75

152
165
179
203
320

547
595
644
731
1151

26
23
20

10

20
100 (lav)
100 (hØY)

l U:~

Nød-avløp
(m'/t)
første døgn
O

400 (etter 23 timer)
450 (etter 20'tjmer)
530 (etter 17 timer)
950 (etter 9 timer)

17

9

Tabell 11.
Estimerte sigevannsavrenninger for utbygninstrinn 3 (39 ha) ved ekstrem nedbør med 5, 10,
20, og 100 år gjenstaksintervall. Det forutsettes at fordrøyningsmagasinet ikke er utnyttet pa
forhånd, men at deponiet er vannmettet. Sigevannsmengden som pumpes til renseanlegg er
antatt å være 55 lis.
Om fyllingsmal\sen er ekstrem tørr (flere uker uten regn om sommeren) når nedbør kommer,
vil deponietsmagasin fylles opp før det skjer avrenning til sigevannsdammen. Ledig vannmagasin
i fyllingsma.;;sen er antatt å være 20000 m 3 ved trinn l, 290000 ved trinn 2 og 500000 ved trinn
3. Det vil ta ca. 3 dager ved trinn l før maga.;;in i fyllingen fylles opp ved 100 års nedbør, og ca.
l måneder for de andre trinn. Hvorvidt vann lagres i fyllingsma.;;sen vil imidlertid avhenge av
faktorer som nedbøIintensitet og fyllingsmassens infitrasjonsevne.

3.1.4.2 Ekstremt kmftiR og kortvarig nedbør
I følgende tabell er det antatt at en ekstremt kraftig nedbør på 20 mm faller i løpet av l time
over hele nedbørfeltet. Ved utbygningstrinn 3 vil i dette tilfellet avløpet ved sigevannsdammen
være lik 1300 lis (dvs. 46XO m 3 i løpet aven time). Det vil være fare for sigevannsforurensing til
Voldsbekken om nedbØren fortl\etter i mer enn 2 timer med samme intensitet.

TIinn l
Trinn 2
TIinn 3

Nedbør
(mm/time)

Maksimal
avrenning
(lis)

Total avløp
(mJ/t)

Nød-avløp
(m 3/t)

20
20
20

430
670
1300

1560
2400
46XO

O

O

4500

(etter 2 timer)

Tabell 12.
Estimert sigevannsavrenninger for utbygninstrinn l, 2 og 3 ved ekstremt kraftig og kortvarig
nedbør med 5 år gjenstaksintervall. Det forutsettes at lagringskapasiteten i sigevannsdammen
ikke er utnyttet på forhånd, men at deponiet er vannmettet. Sigevannsmengden som pumpes til
renseanlegg er antatt å være 55 lis.
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I uette tilfellet kan man tenke seg at nedbørintensiteten overskrider fyllingsma"lsens
infitrasjonshastighet. Dette medfører at selv om magasineringsseffekten i deponiet ikke er
utnyttet vil det skjer overflateavrenning. Imidlertid må nedbØren vare flere timer før nødavløpet
utnyttes for de tre trinnene. Dvs. at sannsynligheten for at nødavløpet trer i funksjon er svært
liten hvis fordrøyningsmagasinet ikke er utnyttet på forhånd.
Hvis vi tar med en arealreduksjonsfaktor på 0,8 for en nedbØrshendelse på 20 mmlt og antar
et gjentaksintervall på 5 år, vil det ta ca. 2,5 timer å fylle opp sigevannsdammen i trinn 3.

3.1.4.3. Snøsmelting
Daglig smelteintensitet om våren i Norge ligger omkring 10-20 mm pr dag men kan gå opp i
50 mm pr dag (Tollan, 1977). I nedenstående tabeller er det grovt sett antatt at snøsmeltingen
skjer i hele nedbørfeltet med samme intensitet i 12 timer om dagen og at fordrøyningsmagasinet
tømmes delvis om natten (55 lis = 2400 m 3/12 timer).
Normal
snøsmelting

Smeltevann

Trinn l
Trinn 2
Trinn 3

15
15
15

(mmIdag)

Maksimal
avrenning
(lis)
27
42
82

Total avløp

Nød-avløp

(m 3/t)

(m 3 /t)

100
150
290

O
O
O

Tabell 13.
Estimerte sigevannsavrenninger for utbygninstrinn l, 2 og 3 ved normal snøsmelting. Det
forutsettes at fordrøyningsmaga"linet ikke er utnyttet på forhånd (første dag) men at deponiet er
vannrnettet. Sigevannsmengden som pumpes til renseanlegg er antatt å være 55 lis.

Ekstrem
snøsmelting

Smeltevann

Trinn l
Trinn 2
Trinn 3

50
50
50

(mmIdag)

Maksimal
avrenning
(lis)
90
140
270

Total avløp

Nød-avløp

(m 3/t)

(m 3 /dag)

325
504
984

O
1300 (etter 7 dager)
7000 (etter 1,3 dag)

Tabell 14.
Estimerte sigevannsavrenninger for utbygninstrinn l, 2 og 3 ved ekstrem snøsmelting. Det
forutsettes at fordrøyningsmagasinet ikke er utnyttet på forhånd (første dag) men at deponiet er
vannrnettet. Sigevannsmengden som pumpes til renseanlegg er antatt å være 55 lis.
I dette tilfellet er fyllingsma'\sen trolig mettet og eventuell forekomst av islag i toppdekket vil
reuusere infiltrasjon av vann i deponiet betraktelig. For trinn 2 innebærer denne ekstreme
snøsmeltingen at man har et snørnagasin med vannekvivalent på mer enn 350 mm. Med en
tetthet i snØen på 0,3 tilsvarer dette en snødybde på mer enn l m.
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3.1.5 Foreløpige oppsummering
Bjorstaddalen er preget aven markert topografi som fører til at konsentrasjonstiden til
sigevann sd ammen blir veldig kort om deponietsmagasin allerede er utnyttet. Tre tilfeller er
vurdert i denne rapporten:
- ekstremt nedbørdøgn som kan opptre statistisk hvert 5, 10, 20 og 100 år;
- kraftig nedbør som skjer i løpet av noen timer og kan opptre hvert 5 år;
- tlere dager med intens snøsmelting;
Ut fra våre beregninger har utjevningsbassenget tilstrekkelig volum slik at det kan utjevne
tlommer med gjentaksintervall på 100 år og kraftig korttidsnedbør med gjentakstintervall på 5
år. Overløp vil imidlertid allerede kunne skje ved utbygning 2 etter mer enn 7 dager med ekstrem
snøsmelting. Volumet til utjevningsbassenget er ikke tilstrekkelig for utbygningstrinn 3 i
forbindelse med stor 110m.
Underestimering av avløpet i forhold til dataene som ligger i søknaden om konsesjon (Skien
kommune, 19X9) fører til at sigevannsdammen vil fylle seg ca. 3-4 ganger raskere enn det ble
estimert. Risikoen for forurensning av Voldsbekken (tilskuddet fra nødavløpet) er derfor større
enn beregnet. Ved 100 år "ekstrem nedbør" vil sigevannsdammen fylles i løpet av 24 timer (trinn
2). Hvis pumpen til renseanlegg er i permanent drift vil det ta ca. 2 dager før det skjer overløp til
Voldsbekken. På den samme måte vil det ta mindre enn 17 timer før det skjer overløp til
Voldsbekken ved utbygningstrinn 3.
Dette representerer en større risiko for forurensning av Voldsbekken enn tidligere antatt. Økt
vannstand i Voldsdammen i samband med flom vurderes å gi Økt risiko for forurensing av
drikkevannet på Tveithegna-området.
Pumpesta<\j<men som skal pumpe sigevann er dimensjonert til 55 Ils ved to pumper i drift. Det
er denne kapasiteten som ble brukt i våre beregninger. Imidlertid kan det nevnes at i følge
klargjøringsplanen ble det lagt inn en tredje pumpe som vil slå inn når vannstanden i dammen
nærmer seg overløpet. Stasjonen vil da ha en kapasitet på ca 65 lis (Halvorsen, 1990). Dette
reduserer 11sikoen for nødoverløp fra sigevanndammen. Drenslaget under deponiet representerer
også et betydelig volum for "krise lagring" av sigevann. Dette volumet blir i praksis benyttet som
sigevannmagasin allerede i dag. Dette Øker imidlertid faren for at sigevann kan komme i kontakt
med permeable (jellsprekker og representere en risiko for forurensning av grunnvannet i fast
fjell.
I følge MiljØ Laboratoriet i Telemark ble det registrert 120.000 m' utpumpet sigevann i løpet
av 9 måneder i perioden april til desember 1996. Dette tyder på at de tidligere anslåtte mengdene
har vært for lave siden den årlige sigevannsmengden fra Bjorstaddalen ble antatt å være 20.000
m3 (Miljø Lab. i Telemark. 1994).
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3.2. Overvannssystemer
Den største ulempen med Bjorstaddalen ble ansett å være de store vannmengdene som kan
tilføres i form av arealavrenning fra Store Latås (Eckholdt, 1988). For å unngå
vannoppstuvning i deponiet og for å redusere sigevannføring til sigevannsdammen ble det
anbefalt å avskjære arealavrenningen til deponeringsområdet.
Langs hele Store Latås ble det anlagt en dreneringsgrøft. Deler av denne har avrenning til
Kilevannet, og andre deler mot Kjerrgrasdalen (Halvorsen, 1990). Andelen av
overflateavrenning som ledes mot Kilevannet er ikke presisert. Det ble også anlagt drenering i
adkomstveien som leder bort overflatevann fra Hansåsen
Som presentert tidligere i kapittel 3.1.2. vil 82 ha av nedbørfeltet avskjæres og bli ledet
utenom deponiet, mens 39 ha blir drenert (ved trinn 3) som sigevann og vil bli pumpet over til
det kommunale renseanlegget. Før reguleringen var det totale nedbØrfeltet til
sigevannsdammen 1.2 km 2 • Sigevannsdreneringen (39 ha) utgjør ca. 33 % av nedbørteItet.

3.2.1. Erosjonsproblemer i drensgrøfter langs Store Latås
Dreneringen langs Store Latås ble befart (18. september 1997). Den er sprengt ut delvis i fast
fjell og delvis gravd i siltig sand. Fjellet er på enkelte plasser sterkt forvitret og oppspruket.
Avrenningen fra Store Latås er svært rask fordi det er lite lØsmasser i området. Enkelte steder vil
avrenningen skje på overflaten av fjellet mens andre steder vil vannet gå i sprekker og benkninger
like under ovel1:laten. Denne raske avrenningen blir ofte referert til som "overt1ateavrenning".
Grøfta er utsatt for erosjon særlig i områder med siltig avsetning. På noen områder er grøfta
mindre enn RO cm dyp og 50 cm bredd. Dersom dreneringskapasiteten blir redusert, vil det øke
faren for å få avrenning fra Store Latås inn i deponimassene.
I følge konsesjonsvilkårene (Fylkesmannen i Telemark, 1990) skulle både bunn og sidevegger i
grøfta vært tettet med svelleleire. De dypere sprekkene er antatt å være lite vannførende (Eckholdt,
1992), hovedsakelig fordi det antas at sprekkene er fylt opp av leirmineraler eller
sprekkemineralene. De aktuelle tettingstiltakene er derfor ikke gjennomført i samsvar med
Fylkesmannens miljøvernavdeling (Eckholdt, 1992).
Selvom vi ikke har undersØkt permeabiliteten i sprekkesonene spesielt, er vi enige i at
tetningstiltak i drenelingsgrøfta er unødvendig. Faren for overflateavrenning inn i deponiet er
imidlertid til stede. Etter vår oppfatning er det derfor nødvendig å vedlikeholde dreneringsgrøftene
bedre enn det som har vært praksis fram til nå. I tillegg er det anbefalt å utvide drensgrøfter på
enkelte steder for å øke vannføringskapasiteten og hindre oppstuvning. Vi anbefaler også bedre
tiltak mot erosjon i siltige områder enn det som er benyttet til nå (duk).
Dersom dreneringsgrøfta langs Store Latås ikke utbedres vil det øke risikoen for
sigevannsoverløp til Voldsbekken gjennom nødavløp.

3.2.2. Forhold til vassdragsloven (§§ 104-106 Allmenne hensyn)
Siden dette punktet strengt tatt ligger utenfor mandatet har det ikke blitt viet noen stor
(lppmerksomhet i denne rapporten. Vi syns imidlertid det er viktig å påpeke et par forhold som
åpenbart er relevante i denne saken.
Det tørste punktet gjelder vannføring i Voldsbekken. Selvom vannmengdene som blir drenert til
sigevrnillsdammen ikke er særlig store, vil permanent overføring av ca. 30% av vannmengdene få
betydning for vannføringen i Voldsbekken. Vi tror den største effekten merkes best på
minstevannføringen.
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Det andre forholdet gjelder tilgrensende vassdrag - Herrevassdraget. Dette vassdraget er ve1l1et i
Ve1l1eplan for vassdrag (1973) som objekt Herreelva (O 16/1). Dette vassdraget inneholder også
Kile vann. Dersom et inngrep medfører skader og ulemper av noen betydning for almenne interesser
er det i flg. vassdragsloven § 104, nr. 2 nødvendig med tillatelse og det er NVE som gir slik
tillatelse. I vernede vassdrag vurderes skadene strengere enn ellers. Dette punktet er spesielt viktig
med tanke på trinn 3 (sigevann- og gassdrenering (luktproblemer) til Kilevann). Disse almene
hensyn må selvsagt vurderes mot det ansvar kommunen har for å skaffe innbygge1l1e et
avfallsdeponi.

3.2.2.1. Myrområder i trinn 3 (Bjorstadmyra)

Konsesjon til avfallsdeponering ble gitt for trinn l og 2. Trinn 3 er likevel forberedt
gjennom grøftearbeid i Bjorstadmyra. Vannstanden i myra er anslagsvis senket med 2-5 meter.
Dette er gjort for at fyllingsmassene skal få en bedre bæreevne slik det er anbefalt i
klargjøringsplanen til 0stlandskonsult (Halvorsen, 1990). Vannlagringskapasiteten i myra er
dermed redusert. Dette innebærer at vannføringsresponsen i Bjorstadbekken vil bli raskere enn
tidligere ved intens nedbør.
3.2.2.2. Bjorstadbekken og Voldsbelkken
Et forskriftsmessig avfall"deponi medfører som regel at avrenningen må reguleres. Dette vil alltid
få hydrologi"ke konsekvemer i va"sdraget, i dette tilfellet i Bjorstaddalen og Voldsbekken.
Overføring av vann fra nedbørteltet til Bjorstaddalen medfører en gjennomsnittlig reduksjon i
vannføring i Voldsbekken. I flomsituasjoner derimot kan flomvannføringen forsterkes. Faren for
dette er stort dersom deponiet er vanrunettet. Aomvannstanden i Voldsbekken kan stige raskere enn
tør på grunn av økt respons i vassdraget. Ra"kere respons har sarnrnenheng med at den naturlige
forsinkel"en i vannføringen er endret. De viktigste endringene er:
- tjeming eller drenering av myrområdene;
- tjeming av de naturlige tersklene i Bjorstaddalen (morene, tjell);
- bekkelukkingen i en 800 mm rØr av Bjorstadbekken langs deponiet;
- store deler av avrenningen langs Store Latå" ledes i drensgrøfter mot Kjerrgrassdalen;
- redusert elveleie i Voldsbekken fordi elveløp som tidligere var i funksjon nå er forlatt og tildel"
gjengrodd;
Gjennomsnittlig reduksjon i vanntøring vil også ha en rekke konsekvenser. En viktig endring er
glUnnvannsforholdene langs Voldsbekken. Dessuten vil elvens evne til selvrensning blir redusert.
Eventuelle forurensninger som tilføres nedstrøms deponiet blir mindre fortynnet ved redusert
vanntøring.
Uten målinger av vannføring før og etter vassdragsregulering (avskjæring) er det vanskelig å
regne ut kvantitative konsekvenser av vassdragsinngrepet i Voldsdalen. Vannmengden som
ledes bOlt fra vassdraget representerer minst 33 o/c av det totale vanntilsiget til Bjorstaddalen. I
følge Eckholdt (1989) kan den spesifIkke avrenningen før regulering estimeres til 20 l/(s.km 2 )
for dette nedbørt-eltet (som gir en gjennomsnittlig uregulert vannføring ved sigevannsdammen
på 24 Ils). Hvis vannfølingen er redusert med 33 o/c, vil vannføringen i Voldsbekken i
gjennomsnitt bli redusert med ca. 8 Ils.
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3.3. Utstrømning/inntrøsmning
I arbeidet med lokali"eringen av et fremtidig avfall"deponi, ble det fremhevet som et viktig
argument at Bjorstaddalen utgjorde et utstrømningsområde (Eckholdt, 1988). Med utstrømning
menes at vannet har en strømningskomponent som er rettet oppover, mens med innstrømning
menes at vannet har en strømningskomponent som peker nedover. Utstrømning og innstrømning
angir m.a.o. den vertikale strømningsretningen. I begge tilfeller kan det i tillegg være
strømningskomponenter i horisontal retning. (En lettfattelig hydrologisk innfØring i di"se begrepene
kan man tinne i boka til Grip og Rodhe, 1985). Det kan være nyttig i mange sammenhenger å dele
et nedbørsfelt inn i utstrømnings- og innstrømningsområder. Det er imidlertid viktig å være klar over
at di"se begrepene vanligvi" bare benyttes om strømninger i løsmasser. I oppsprukket fa"t tJell er det
etter vår oppfatning, et åpent spørsmål om man kan dele et nedbørsfelt inn i innstrØmnings- og
utstrømningsområder. Årsaken er at strømningsretningen kan variere betydelig selv over små
avstander. For å fa"tslå den vertikale strømningsretningen i et punkt er det nødvendig å regi"trere
trykkforholdene i minst to nivåer. Hvi" man regi"trerer trykket i flere nivåer kan det godt tenkes at
man kan regi"trere både innstrømning og utstrØmning langs en vertikal fordi strømningsretningen
avhenger av trykkforholdene i de sprekkesonene som blir gjennomskåret. Det er m.a.o. ikke nok å
sette ned en grunnvannsbrønn med en trykkregi"trering for å fastslå om dette punktet representerer
utstrØmning eller innstrømning. Dette poenget er illustrert i fig 9.
Det springende punktet m.h.t. utstrømning eller innstrømning er altså trykkforholdene. Dersom
et deponi anlegges i et utstrømningsområde, og man fortsatt Ønsker å opprettholde en oppoverrettet
strømningskomponent, må man sørge for at det hydrauli"ke trykket fra sigevannet ikke overstiger
trykket i løsma"sene under. Dette er en av grunnene til at man har anlagt et mektig drenering slag i
bunnen av deponiet. Dreneringslaget har dessuten den viktige funksjon å holde deponiet så tørt som
mulig.
Generelt vil myrområder og vannmettede områder langs bekker og va"sdrag representere
utstrømningsområder. Målinger vi foretok på befaring 17.september 1997, tyder på at dette også er
tilfelle i Bjorstadmyra. Oppover i dalsidene og i tersklene mellom myrområdene, vil det antagelig
være innstrømning. Dette er også årsaken til at det er pålagt tetningstiltak i di"se områdene i
konsesjonsvilkårene.
Etter vår vurdeling ligger trinn l nærmest det man kan karakteri"ere som et utstrØmningsområde. Terskelområdet mellom trinn l og 2 representerer antagelig innstrØmning. Myrområdene i
trinn 2 er sannsynligvi" utstrømningsområder, mens strømningsforholdene i tjell<;idene antagelig er
mer varierende. I U1nn 3 representerer etter vår oppfatning, store deler av deponiområdet
innsu·ømning. Sikring av di"se områdene mot sigevannsnedtrengning vil bli uhyre krevende og
kostbart. Vi ar1befaler derfor at trykk- og strømningsforholdene i det oppsprukne fjellet i trinn 3
vurderes meget nøye i forbindel"e med en fremtidig konsesjonsbehandling.
I tillegg vil strømningsretningen også variere over tid i forbindel"e med de meteorologi)ke
forholdene (tørkepeliode) og eventuelt regulering av nedbørfeltet. Dreneringen av Store Latå" kan
redusere intiltra"jonen i området og føre til en senket grunnvannstanden og derfor endrede
strømningsretninger i de øverste delene av feltet.
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Bjorstaddalen

Hans~sen

Herrevassdraget

Figur 9.
Hypotetisk skisse som viser at trykkforhold som registreres i en brønn (a, b, c) kan variere
med dybde . Dette gjør det umulig å fastlå om denne brønnen representerer et utstrømningeller et innstrømningspunkt.
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3.4. Hydraulisk kommunikasjon mellom vassdragene

Bortsett fra sporadi...k regi...trering av grunnvannstrykk i enkelte punkter er det ikke utført
grundige hydrologi...ke målinger hverken i Bjorstaddalen og eller i nabo-va..;;sdraggene. Som nevnt
tidligere ville det vært meget nyttig med vannføringsmålinger i Voldsbekken før og etter regulering,
samt vannføring i Bjorstadbekken og nivået i Kilevann.
3.4.1. Kilevannet
Da det ble drevet 'skotning' i Bjorstaddalen og Kilevann (tømmertløting i forbindel<.;e med at
damlukene ble åpnet) var det i flg. Jon Kleven, tydelig vannføringsreduksjon i Bjorstadbekken

samtidig med at Kilevann ble tappet. Slik informasjon kan ikke verifl"lereS før det er foretatt
målinger av vannstand- og ev. vannføring i Kilevann og Bjorstadbekken. Slike målinger mener vi
bør foreta.;; i forbindel.;;e med kon.;;esjon'isøknad for trinn 3. I den sammenheng bør det også
vurderes å gjøre enkle strømningssimuleringer som kan benyttes for å evaluere risikoen for
sigevannskontamina.;;jon av Kilevann gjennom løsma.;;sene. Nord i Bjorstaddalen kommer en bekk ut
i forlengel.;;en aven ur. Denne ura sammenfaller med en svakhetssone og fremstår i dag som en
senkning i terrenget (NNE 315 grader). Denne svakhetssonen eller forka..;;tningen kan muligens være
i hydraulisk kontakt med Kilevann.Mulig hydrauli.;;k kommunikasjon gjennom forkastninger mellom
Kilevann og Bjorstaddalen, og Bjorstaddalen og Herre-va'isdragets må også vurderes (figur 2).
I følge de foreløpig planene for trinn 3 som vi har mottatt fra Skien kommune vil det høyeste
topografiske punktet langs dalbunnen over mot Kilevann (OterkiMjorden) bli liggende i deponiet
(Fig. 2). Selv om overtlatevann og sigevann i bakkant av deponiet skal drenere, vil det være en
ri.;;iko for at sigevann kan strømme mot Oterkilfjorden slik det er skissert i figur 9. FØr det blir gitt
konsesjon til trinn 3, bør man beregne strømningsforholdene i løsma.;;sene. Endring i topografi vil
også ha betydning for til.;;ig av deponilukt til Kilevann.
Området ned til Oterkil.;;fjorden ble også befart den 18 september 1997. Oterkilfjorden ligger på
et høyere nivå enn deler av Bjorstaddalen. Dette betyr selvsagt at faren for sigevann.;;foruren.;;ing av
Kilevan ikke bør overdrives. Siden Kilevann er en del av et vernet vassdrag må imidlertid alle
forhold vurderes meget nøye.
I følge Eckholdt (1988) ligger grunnvannskillet mellom Kilevannet og Bjorstaddalen ligger i
løsma.;;sene på omlag samme sted som det topografiske vannskille på kote 71,5. Dette ble påvi.;;t ved
grunnboringer og ved nedsetting av prøvebrønner. Dybden av disse brønnene er ikke angitt.
Vann.;;peilet i Kilevannet (kote 62) ligger 13-16 m høyere enn bunnen av den bakre del av det
planlagte deponiet i Bjorstaddalen. "Selv med en omfattende vannoppstuvning i avfall...ma...sen så vil
likevel ek.;;i.;;tensen av et grunnvannskille nær vannskillet forhindre grunnvannstrøm i retning
Oterkilfjorden" i følge Eckholdt (1989). Dersom det motsatte skjer, nemlig en omfattende
vannsoppstuvning vil det oppstå et sigevannspress mot Oterkil.;;tjorden slik det er illustrert i figur 9.
3.4.2 Herre-va...sdraget
Hansåsen ligger sør-vest for deponiet. Bortsett fra to overvåkingsbrønner (G, og F) som ligger i
nørd-østdelen av Hanså..;;en, er Hanså.<.;en overt1adi.;;k undersøkt. I utbygnin...tritm 3 bør det settes opp
tlere konu'ollbrønner ned mot Herre-va.;;sdraget (ved Bjorstadmyra). Ut fra sprekkekartlegging kan
det her være enkelte forka.;;tninger som kan drenere vann fra Bjorstaddalen (figur 2).
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Deponiets maksim 11m

~~y~: 90 m.oh .

Vannskille &
grunnvannskil/e

Kilevannet

~

~Nord
•

-

Deponiet

-

Høy grunnvannstand i depo niet
Grunnvannstand før etablering av deponiet

Figur 10.

Skisse over deponiet i Sjorstaddalen og strømningslinjer i området mellom
Kilevannet og bakre del av Sjorstaddalen dersom det oppstår mettede forhold
i deponiet. Dreneringslaget i bunnen av deponiet skal etter intensjonen hindre
sigevannsoppstuvning. Denne skissen er derfor ment å illustrere hva Som kan
skje dersomgrunnvannski/let
deponiet blir vannmettet
med . en trykkhøyde Som overstiger det
opprinnlige
i løsmassene

30

3.4.3 KjelTgra."dalen
Hydraulisk forbindelse mellom brønnene i Bjorstaddalen og KjelTgrassdalen anses som lite
sannsynlig. En pumpetest som ble gjennomført som del av forundersøkelsen synes å styrke
denne antagelsen (Eckholdt, 19XX).

3.5. Drikkevannforsyning på Tveithegna, Vold og Slettemo
Bebyggelsen på Tveithegna og nede ved Vold får sitt drikkevann fra private brønner og
vannverk. Tveithegna ligger ca. 700 m vest for søppelfylling. En oversikt over
urikkevannforsyningskilder på Tveithegna, Vold og Slettemo er vist i tabellen nedenfor.
Tabellen er bygd på grunnlag av de foreliggende opplysninger gitt i de tilgjengelige rapportene
(Eckholdt 19XR, 19X9, 1991, 1996, 1997; MiljØ Laboratoriet i Telemark 1995, 1996, 1997;
Pedersen 1996) og opplysninger fått ved vår befaring den 18. septem ber 1997.

Brønn
nr.
l

Eier

Kote
(m.o.h)

Dybde
(m)

Den gmnle
Voldskoien

ca. 60
(Stupen)

-

4

T. Sti,lllssen

Brønn
oppkomme

c<l.25
(Slettemo.
Kilebygdavn. )

ca. 35-40
(Innenfor
inngangen
til Slettemo
anlegget).

2-7-X

Lassen
Vi traff ikke
huseieren inne.

.j

56
(I følge

J.

Kleven)

ca. 15-20
(nede ved
Vold)

-

3

R. Moen

ca. 27

25

5

1. Kleven

ca. 50-55

-

6

A. Børressen

ca. 40

44

Brønn type
eller Forsvant
under
anleggsvirksomheten,
sprengnin g&'lrbeid. Ligger i åssiden på
vestsiden av veien i forhold til pumpehuset.
Borebrønn
Forsvmlt under anleggsvirksomheten.
Ca. 100 m. øst for skyteh,lllen og 200 meter
nedenfor
dmrunen.
Gravd
i
brønn
løsmassene. Denne brønnen er gjenfylt fordi
det kom råttent myrvann i brønnen.
Borebrønn
Vannstc'Ulden hle målt til 3.9 m under hakken
08.09.97). Denne brønnen er ikke i bruk i
dag fordi vannkvaliteten er for rulrlig (tykt
illeluktende myrvann i flg. Kleven).
Borebrønnen hle mllagt for å erstatte
vc'lllnforsyningen til den gamle skolen ved
Vold.
Kumringer
benytter
Voldsbekken
som
og Lassen
steinsatt brønn
råvmmskilde (brønn 7). Dette vannet
innholdet mye termostabile bakterier (i
1988), og ble vurdert som en indika<;jon
på at fersk avføring fra varmblodige
dyr/mennesker er tilført vannet (Eckholdt,
1988). Denne hrønnen hle (eller skulle
hlitt) nedlagt på grunn av helsefare.
Borebrønn
Septikt.:'Ulk uheldig pla<;sert i tl1fholdt til
f(1f
brønn.
Muligheten
hydraulisk
kommunikm;joll med Voldsruurunen. Utslipp
av husholdingsvann i nærhet av brønn.
BekkeinIlt.:1k
fra Ikke påvirket av deponiet
Styg!!eda!
Bt1febrønn
Vannivået pa 25-30 m. Septikt<mk ligger ca.
40 m nedenfor (kote 35).
Noe lukt og smak pa vmlllet.

m.

I følge nummerering brukt i Ekholdt - GEFOs rapport (1988)
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lj

R Steinstad

ca. 35

30

10

E. Kleven

ca. 35-40

-

BorebrønIl
Kilde i fjellsiden
(fra KålkilSen)

Viste høy nitratinnhold i 19X8 mnagelig
p.e:.a landhruksaktivitet.
Kilden er noe darlig sikret mot innsig fra
overflaten. Det var hl.a. en del løv og
bamåler i vmmet. V <umkvalitet ble vurdert
som meget bra. Ikke pavirket av deponiet.

Tabell 15.
Oversikt over drikkevannforsynningskilder på Tveithegna, Vold og Slettemo.

Va11l1f'ørinRen ti! den Rwnle Voldskole
Før anleggsvirksomheten til Slettemo tok til, var det en vannforsyningskilde (brønn eller
oppkomme) i å"siden (Stupenå<.;en) på vestsiden av veien i forhold til pumpehuset. Denne kilden
forsvant under anleggsvirk<.;omheten. Opplysningen ble bekreftet av Halvorsen og Steinseth. Det
mest sannsynlige er at utsprengning av veitra<.;een i nærheten forårsaket lekka<.;je og drenering av
kilden. Sprekkene heller imidlertid i nordlig retning, og det er svært vanskelig i ettertid å
rekonstruere hendel<.;ens forløpet. Kommunen erstattet imidlettid forløpet med en ny brønn under
anleggsvirksomheten etter det vi tlkk opplyst.
Reidar Moens brønn
I følge våre opplysninger ble brønnen boret en gang i perioden mellom 1978-80. Pumpekapa"iten
er litt i overkant av 1000 Vtime, mens brØnnens yteevne ikke er mer enn 90 Vtime i følge
Miljøgeologi a<.; (Eckholdt, 1997). Diabasgangen som går mellom Voldsdammen og Moens brønn
medfører risiko for at det dra" vann inn i brønnen fra Voldsdammen.
Moens septiktank representerer etter vårt syn en unødvendig risiko for kontamina<.;jon av
brØlmen. Borehullet er loddboret direkte på fjell 3-4 m fra husvegg og ca 10-15 meter fra
septiktank. Selv små lekkasjer fra septiktanken kan medføre risiko for forurensning. Som nevnt
av Eckholdt (1996) kan også septiktanker fra andre naboer og landbruksaktivitet i nærheten
påvirke vannkvalitet i Moens brønn.
Det er i tillegg en avgjort risiko for hydraulisk kommunikasjon mellom brØnnen og
Voldsdammen direkte eller indirekte via en diabasgang som påpekt av Pedersen (1996). Den
aktuelle diabasgangen som består av basalt er omtrent l meter bred og har retning ca. 15° mot
nord/nord-Øst. Diabasgangen har et svak fall mot vest. Prøvepumping (senkning) ble foretatt
og indikerte at grunnvannivået i Moens brØnn kunne ligge under vannspeilet i Voldsdammen.
Pedersen konkluderte derfor i sin rapport (sept/okt 1996) med at R. Moens brØnn kunne ha
Voldsdammem som hovedbidrag hva angår infiltrasjon av vann.
Vannkvaliteten i denne brønnen ble allerede før etableringen av deponiet vurdert som meget
labiL I 1988 viste GEFOs rapport at vannet til Moens brønn var av tvilsom kvalitet
(vannsurhet<.;grad, konduktivitet, fargetall, og nitratinnhold, samt total organisk karbon var
høyere enn de andre fjell brønnene). Totalt innhold av bakterier var derimot ikke spesielt hØyt i
forhold til de andre brønnene. Eckholdt (1997) påpekte at vannkvalitet i Voldsbekken og
Moens brønn er meget forskjellige (ionesammensetting og konsentrasjon). I tillegg påpekte
Eckholdt (FN7) at nivellement utført i forbindelse med pumpetest (03/1997) påviste at
vannspeilet i brønnen ligger 2 meter høyere enn Voldsbekken. Derfor mener Eckholdt at
området kan betraktes som utstrømningssone for grunnvannet. Eckholdt (1996, 1997) antok at
senkningen Pedersen registrerte i sin prøvepumping ikke var i samsvar med brønnkapa<.;iteten.
Eckholdt (1997) konkluderte derfor med at Moens brønnen kan ikke ha Voldsdammen som
hovedkilde.
Vannspeilet i Voldsdammen er avhengig av vannføring fra Kjerrgrassbeken og
Bjorstadbekken, samt eventuell oveti1ateavrenning i området. Vannspeilet i dammen vil derfor
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vmiere over tid i forbindelse med de meteorologiske forholdene. Som nevnte i kapittel 3.2.3.
kan reguleringen av Bjorstaddalen forsterke flommene i Voldsdammen. Romvannstanden i
Voldsbekken kan også stige rac;;kere enn før og øke risikoen for innstrømning i borebrønnen.
Eckholdt (1997) skrev i sine konklusjoner (punkt 6) at "Økt vannhøyde i dammen i samband
med Horn vurderes å gi økt lisiko for at innlekking kan skje. Om det vil skje er ikke klarlagt".
Det er vår oppfatning at hovedbidraget av vann til R. Moens brønn ikke kommer fra
Voldsdammen. Vi kan derimot ikke kategoriske påstå at det ikke er noen fare for forurensing
av Moens drikkevannet fra Voldsdammen.
Under vår befruing registrerte vi en generell engstelse blant beboerne på Tveithegna m.h.t.
sitt drikkevann. Vi vurdere den generelle risikoen for sigevannskontaminering av grunnvannet i
fast fjell å være svært liten på Tveithegna. Engstelsen for at dette likevel kan skje bør
imidlertid tas på alvor. For å unngå mulig risiko i fremtiden anbefaler vi beboerne å iverksette
tiltak hvor drikkevannskvaliteten kontrolleres rutinemessig. Disse kostnadene bør selvsagt
vurderes mot fremføring av kommunalt vann.

3.6. Kontroll og overvåking
KontrollbrØnner ble etablert av GEOfuturum as i 1991 og fram til 1994 ble overvåkingen
utført av dette konsulentfinnaet. Deretter ble Miljø Laboratoriet i Telemark ansvru'lig for miljøovervåkingen.
3.6.1. Overvåking av grunnvann
Grunnvannet overvåkes i henhold til pkt. X.1. i konsesjonsvilkårene (Fylkesmannen i
Telemru'k, 1990). Noen endringer i konsesjon ble gjort på grunn av tekniske og faglige
elt'aringer (MiljØ Laboratoriet i Telemark, 1994). Kontinuerlig logging av ledningsevne er f.
eks utelatt. En oversikt over kontrollbrønnene er vist nedenfor.
Nr.

Plassering

Kote
dybde

Egenskaper

Vannkvalitet

(m)
A

Nedenfor
30 m.O.h
fy Ilingsfronten. 20 m dyp
for LØSSllKL'\St'SØr
overdekning ca
sigevaJlns2m
dmmnen
Kapasitet 20llt

B Nedenfor
(tdl. sigevmlllsBl) dmmnen

25 m.O.h
3lJ m dyp
Løssmasseoverdekning ca
J n tll Oeire ca
14 m)

35 m.O.h
C Nedenfor
(tdl. fyllingsfronten. 81 m dyp
B2) Sør for
Fjell
sigcvannsdmnmen

Brønnen er sannsynligvis
skadet
og
påvirket
av
overtlate avrenning.
Vannstand og temperatur
varierer med ca. en mimeds
forsinkelse l forhold til
nedbør og lufttemperatur.
Artesisk. Klart pavirket av
overtlatea vrenning. Blanding
av vann med kort 0 '='0 hmg
oppholdstid. Flere sprekkeindikasjoner (26, 29, 32, 38
m)
Stor variasjon i temperatur
uten
smnmenheng
med
omgi velsene . Relativt kort
oppholdstid: Markerte vanninnsjag

innhold
av Ekiblert
Høyt
av
nitrogen og sink i GEOfuturum as
l
forhold til de andre 1991
brønner i 95 og 96. Ble skadet i 1994.
Muligheter for inn lekking av
sigevann. Det ble derfor
anbl'falt å ta prllvl'r månl'dlig
fra 1997.

Høy verdier av klorid,
høy pH og elekt. ledn.
evne og lavt innhold av
organisk stoff.

Bl som hle etablert
av GEFO i 88 er
faset ut og det ble
etablert
en
ny
borebrønn i fjell i 94

Labil vannkvalitet. Lav Sknihrønn som ble
elekt. ledn. evne og pH. eGlblert av GEFO l
Det ble påvist organiske 88. Tekniske
problemer i l)6
mikroforurensninger.

pa n og :10 m d y1" De overflatenære
sprekker
avgir
betydelig
større
vannmengder enn de dyperdiggende
"l'rekker (Notehv. J l)<)())
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D

pa ca 60 m.o.h Ikke lang oppholdstid (i. f.
1996).
T.,
Lab.
i
ca 42 m dyp Miljø
Grunnvannet
er
tydelig
Trolig den mest Fjell
følsomme brønnen Kapasitet
påvirket av omgivelsene.
for inlliekking fra 5·10 lIt
Flere
vanninnslag (18, 24,
tlepun.iet. I følge
26,30,40 meters dyp)
Miljø
Lab.
i
Ligger
Lundilsen.

Tdemark

ensartet
Relativt
vannkjemi. Fra okt. 96
høyt innhold av Fe, Zn,
Cu,
Pb
og
TOe.
Suspekte verdier med
tmuce på tungmetaller.

GEOfuturum as 1991.
Påvirket trolig av olje
ved boring.
Innlekking
av
finstoff.
Mulighet for rØrDet ble anbefalt å ta prøver korrosjon.

månedlie fra 1997.

E

F

G

LI

L2

X

pil
øverst
Lundasen, rett
øst for den
gcunle
veien
i
innover
Kjerrgrasdalen
Ligger
ved
veien oppover
mot Hansasen

ca 55 m.o.h Påvirket av overflatevcmn ned
ca 42 m dyp til ca. 14 m.
LØSSIlJ.1SseSprekkeindikasjoner på 10 og
overdekning ca
14 meters dyp.
2.5 m
Kapasitet
8-10 Ilt

ca 75 m.o.h
40 m dyp

3-4
måneders
forsinket
respons i grunn van net i
Kapasitet
forhold til nebør. Markert
240l/t
vculllinnslag på 11 m. Flere
sprekkeindikasjoner (7, 8-9,
10, Il, 13 m) og påvirkning
av overflatevann ned til 7 m.
Ligger nær det ca. 70 m.O.h Blanding av vann med kort
topografiske
60m dyp
0 0 lang oppholdstid. Flere
'"
vannskillet på
sprekkeindikasjoner
(5, 6-10,
22, 40, 52 m) og markert
Hansåsen
vcuminnslag på 14 m

av GEOfu turum as 1991.
Grunnvculllet
forholdvis
homogen Tekniske problemer i
karakter. Det er påvist 94-96.
Cu, Zn og Pb.
Trolig påvirket av
Skulle prioriteres i 97.
olje ved boring
Meget labil vcumkvalitet.
HØY innhold av Pb, Zn,
Fe, Cu, Pb i 96.
Det ble påvist organiske
mikroforurensninger.

GEOfuturum
as
1991.
Borehullet var delvis
gjenfylt med leire i
scunmenheng
med
sprengningsarbeid
i veitraceen
Meget labil. Litt bly og GEO futurum as 1991
sink. Jevnt høyt innhold
av TOe. Red/ox-nivået
er veldig lavt.
Det ble påvist orgculiske
mikroforurensninger.
Ved Bjorstad- LøsmasseKort oppholdstid
Meget labil. Høye bly- MiljØ Laboratoriet i
hekken
brønner
verdier. Ledn evnen er Telemark 1993
10 ganger så høy som Ising i kaldværs?
?
?
bekk som går en meter perioder.
fra brønnen
Ved Bjorstad- LøsmasseVariabel
vannkvalitet. MiljØ Laboratoriet i
bekken
brønner
Høyt innhold av jem, Telemark 1993
bly, og klorid
Ising i kaldværs?
?
?
perioder.
Borebrønn i Lcmg oppholdstid men stor Bly
og
sink
i Miljø Laboratoriet i
variasjon
i
96.
grunn
vannet.
Labil
Telemark 1993
?
?
fjell
vanngi ver

Tabell 16.
Oversikt over kontrollbrønner i Bjorstaddalen.

Det var påvist høye metallverdier (jern, bly og sink.) i grunnvannet i tlere brønner. Årsaken
er enten kOlTosjon i brønnmaterialet eller penetrering av ganger med kismineraler (oksidasjon).
Kjemisk forvitring kan også føre til at bly og sink går i løsning.
Naturlige verdier i fasttjell er ikke estimert for området, og med uklarhet omkring
referanseverdier i brønnene er det vanskelig å foreta en velbegrunnet drøfting av resultatene.
I tillegg til kjemi-;ke analyser av vannet i kontrollbrønnene ble trykknivået i brønnen (dvs. vannivå
i bnMmen) også målt. Det er imidlertid beklagelig at det ikke er oppgitt høydereferanser på
brøml1ilteret. Verdien av å framstille endring i vannstand oppgitt fra toppen av røret er derfor
begrenset. Sammen med referanser på brønnfilteret kunne vannstanden i brØnnene gi indikasjoner på
strømningsforholdene i fa...t fjell. Det er også av interesse å få oppgitt hvor lenge og hvor mye vann
som pumpes ut av brønnene før det taes vannprØver for kjemi...k analyse.
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3.6.2. Overvåking av oveti1atevann
I henhold til pkt. g.l i konsesjonen skal det ta" prøver av oveti1atevann ved t1ere angitte
prøvetakingspunkt (4 ganger pr år: januar/april/august/oktober).
Det er beklagelig at plallseringen av disse prøvetakingspunktene ikke er markert presillt på et kar1
eller oppgitt som UTM koordinater. En omtrentlig posilljon av dillse punkter er gitt i tabell 17 og i
figur l.
OA
OX

OB

oe
OD
OE

Bjorstadhekken
Rett oppstrøms bekkelukkil1g i Bjorstaddalel1
Bekk rett fra nedstrøms fangck'Ull
Bekken fra Kjerrgrassdalen i nærheten av brønn
Vold<;bekken
Nedstrøms i Vold<;hekken ved Vold

e

Tabell 17.
Oversikt over prøvetakingspunkt av overflatevann
Voldsbekken.

Bjorstadbekken, Kjerrgrassdalen og

I følge Miljø LaboratOliet i Telemark (1996) tyder ingen av resultatene på noen lekkaIlje av
f( lIllrenset sigevann. Det er ingen trender å spore i løpet av de to årene overvåkingen har pågått
(1995-96). Det var· imidlertid regi"trert sink og jern ved alle prøvepunktene. De relativt høye
jernverdiene tilllkrives torvmyrene øverst i nedbøtieItet. Utfelling av jern ble observert ved
befaringen særlig ved punkt OX.

3.6.3. Foreløpig oppsummering
Både grunnvannskvalitet og grunnvannsnivå (grunnvannstrykk) er viktig å overvåke. I
tillegg er det viktig å registrere sigevannsmengsden som pumpes til renseanlegg. Begge er
nØdvendige for å vurdere eventuelle endringer i hydrologisk respons og kjemisk kvalitet. Etter
vår oppfatning burde det også vært gjennomført registreringer av vannføring før og etter at
deponiet var satt i dlift. Det samme gjelder overvåking av vannstanden i Voldsdammen og
grunnvannstanden i det berørte området. Disse dataene kunne gitt verdifulle opplysninger når
det gjelder å vurdere faren for forurensing.
I tillegg må vi påpeke at overvåkingsprogrammet for overflate- og grunnvann kun delvis er
foretatt i h.h.t konsesjonsvilkårene (Miljø Laboratoriet i Telemark, 1995, 1996, 19(7):
- Sigevannsmengden som pumpes til renseanlegg ble ikke målt kontinuerlig inntil 1996 slik
konsesjon krever;
- På grunn av tekniske problemer ble t1ere brønner ikke overvåket i 93/96 (eller ufull"tendig i
forhold til konsesjonskravene: antall prøver pr år);
- Det ble ikke utført analyser av organiske mikroforurensninger hverken i 1994 eller i 1996;
(selv om MiljØ Lab. i Tel. årsrapport 95 sier at dette skulle prioritere i 96. Dette gjelder spesielt
for brønnene C, F og G hvor det er påvist forekomster av PAH og/eller PCB);
- Kilevannet ble ikke overvåket i henhold til oppsatt program;
MiljØ Lab i Telemark (1995) påpeker at det var lite samsvar mellom målingene i 1994 og de
som er rapportert av GEOfuturum as for perioden fram til 1994 (Data fra 1992-93 var ikke
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tilgjengelig for oss, og vi kan derfor ikke kommentere dette noe nærmere nå). Lengre tidsseIier
med kort og fast intervall er også en mangel i overvåkingsprogrammet etter vår mening.
Det er beklagelig at prøvetakingsfrekvensen ikke ble holdt på grunn av diverse tekniske
problemer. I følge konsesjonen skulle brønnene for uttak av grunnvann etableres før driften av
deponiet tok til. I tillegg skulle det tas ut to prøveseIier for å dokumentere situasjonen før
deponiet ble satt i dIift. Dette ble kun delvis fulgt opp. Det er også beklagelig at "referansedataene" ikke er presentert i rapportene og brukt som grunnlag for å vurdere vannkvaliteten.
For å få et bedre vurdeIingsgrunnlag er det anbefalt å prøveta grunn- og overt1atevannet
månedlig om våren og sommeren. Etter vår mening bør det også taes prøvei' under, ev.
umiddelbatt etter, intens nedbør.
Videre fremover er det viktig at vannmengden som pumpes til renseanlegget registreres
kontinuerlig og sigevann som renner gjennom nødutløp loggføres slik det er pålagt i
konsesjonskravene punkt. 8.4 og 8.5 (Fylkesmannen i Telemark, 1990). Det skal også foretas
kjemiske analyser av sigevannet. På grunnlag av disse registreringene og analysene kan det
gjøres masseberegninger. Slike beregninger kan ikke gjennomfØres uten målinger.
Hvis det søkes konsesjon for trinn 3 bØr t1ere kontrolbrØnner etableres etter vår oppfatning.
Hanså..,en som ligger på sør-vest siden av Bjorstaddalen er kun overfladi..,k undersøkt. FØr ev. ttinn
3 bør det bl. a. settes opp kontrollbrønner ned mot Herre-va..,sdraget. Her kan det være enkelte
forka",tninger som kan drenere vann fra Bjorstaddalen. Kontrollbrønner mot Kilevannet bør også
sette i drift hvi", vurdering om konsesjonen for trinn 3 blir aktuelt. Regi..,treringer bØr foregå i
minimum 5 år før konsesjon gi..,.
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4. Tekniske løsninger
4.1 Tetting av dalbunnen
I følge sØknaden om konsesjon (Skien kommune, 1989) vil bunntetting være nødvendig på
tersklene i dalbunnen mellom sedimentba<;sengene. Fjellet som er i dagen i deponiet og
drensgrøftene i fjell<;idene skulle også sikres mot lekka<;jer ved hjelp av sprøytebetong. "
Hensikten med geo nett og geotek<;til er å hindre at sprengstein i dreneringslaget siger ned i leira.
Hvi<; dalbunnen ikke er et permanent ustrømningsområde for grunnvann i hele dalen slik tidligere
antatt (Eckholdt, 1988) er leiroverdekningen antatt å sikre mot sigevannsintrengning i fjellet.
Vi har få opplysninger om de fysi5ke egenskaper til leiroverdekningen (marine avsetning) som
beskrives i flere rapporter som "bløt leire" eller "kvikkleire". Det fmnes ikke data om hydrauli<;k
ledningevne av leira (ingen målinger): den hydrauli<;ke ledningsevnen til leira er antatt å være mellom
10-9 til 10-1 I m1s (Eckholdt, 1988). I Notebys geotekni<;ke rapport (1989) ble denne "leira" kalt
"leire, siltig". Etter komstørrel<;efordelingen oppgitt av Noteby (28 % leire, 69 % silt, 20 % fm
sand), er denne leira en siltig mellomleire i følge jordartstrekanten brukt i jordbunnslære i Norge
(Svei<;trup, 1983). Mektighet til dette sedimentet er antatt å være omtrent 10 meter i området hvor
fylling pågår i dag (trinn 1) og 5 meter i trinn 2 men kan variere mellom 0,5 til 9 m i
mottaksområdet (minst mektighet er regi<;trert ved utløpet av Bjorstaddalen (Noteby, 1989)). I
sigevanndammen som ligger på et trangt parti av dalen der en fjellrygg danner en naturlig sperre, ble
det regi<;trel1 kun noen meter moreneavsetning (3-5 m siltig sand) som kan anses å være relativt tett.
I følge NGU og Noteby as kan det ikke tas som sikkert at selv mektige rene marine
avsetninger kan være fri for vannførende lag som kan spre sigevann (Energisystem as ;
Birkeland, 1989)
I konsesjonen fra Fylkesmannen står det presi<;ert at pukk<;tein skal benyttes som drenering slag.
Sprengstein ble imidlertid benyttet for å heve bunnen av deponiet til<;trekkelig hØyt over leirlaget.
Dette ble gjort for å hindre vannmetning i lavereliggende deler av deponiet. Geonettet som er
innkjøpt er konstruert for å tåle bela<;tningen fra sprengstein, og vi har ikke kunnet påvi<;e at
sprengsteinen noen steder har forårsaket revner i geo nettet. Under vår befaring flkk vi imidlertid
indika<;joner på at nedre deler av deponiet likeval var vannmettet. Dette ble bekreftet av konsulentfirmaet som gravde grøfter i deponiet i forbindelse med gm;sdrenering. Sprengstein alene forhindrer
m.a.o ikke at lavere liggende deler av deponiet kan bli vannmettet.

4.2. Tetting langs fjellsiden
I følge konsesjon (Fylkesmannen i Telemark, 1990) skulle det bli lagt et 50 cm pukklag langs
fjellsiden. Hensikten var å unngå sigevannsuykk ut mot dalsidene. Så langt vi har brakt i erfaring er
ikke dette gjennomført over alt. Leira som er lagt på er dermed den eneste tetningen mellom
deponiet og tiellet. Under vår befaring vi<;te denne leira åpenbare tørkesprekker.

4.3. Sigevannsdammen
Sigevannsdanlmen er anlagt i en naturlig kløft i terrenget. Rent umiddelbart virker det rimelig å
anta at sU'ømningen lokalt rundt sigevannsdan1ffien har en overveiende oppoverrettet komponent.
Dette kan blant annet sees i utstrømning langs enkelte av sprekkene som er forsøkt tettet. Dessuten
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er det artesi"k trykk i borebrønnen nedenfor sigevar1l1sdammen. I tillegg til dette er f}ell"iden og
dambunnen sprøytet med sement og tetningsmiddel (Noteby als, 1992).
Vi antar at det vil være en vi" mengde finstoff (silt og leire) som transporteres med sigevaI1l1et og
som vil sedimentere i sigevaI1l1sdammen. Dette er det åpenbart rutiner for å rense. I den forbindel"en
er det også grunn til å påpeke at slik rensing også er nødvendig å gjennomføre i dreneIingssystemet
ovenfor sigevaI1l1sdammen. Vi har· ingen grunn til å tro at det ikke er gode rutiner på dette.

4.4 Drenslag
Nord for deponiet (dvs. begynnel-,en av deponi - trinn 2) var det under befaringen en vaI1l1dam.
Drenslaget er tydeligvi" ikke effektiv i dette området (vaI1l1et renner fra dal"iden (sør) og samles i et
tett område). Dette VaI1l1et må dreneres før deponeringen tar til, noe som også ble bekreftet av
anleggsleder Halvorsen.
Under vår befaring ble det gravd grøfter i deponiet (ca. 1m bredde, 2-3 m dybde) for å legge
rØr (mellom et tynt lag pukk) i forbindelse med oppsamling og brenning av deponigass. Vi traff
gasskonsulenten som er ansvarlig for prosjektet. Han opplyste at den nederste grøfta (ca. 20 m
ovenfor nedre deponikant) var vannmettet. Dette tyder på at dreneIingsystemet ikke er helt
effektivt. Utgravningen skjedde riktignok under intens nedbør.
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5. Konklusjon
Deponiet i Bjorstaddalen ligger i et utsatt geologisk område med forka~tninger, svakhetssoner
sprekker. Topografien er meget markert og Bjorstaddalen består av flere
sedimenta~jonsba~senger med variende løssmasseforhold. Disse ba",sengene er avgren..c;;et av mer
eller mindre markerte terskler.
Hovedargumentet i de hydrogeologiske forundersøkeLc;;ene for å anbefale pla~sering ,av et deponi
i Bjorstaddalen, var at dalen kunne betraktes som et lukket basseng (tett bunn og permanent
utstrømningsområde). Faren for sigevannpåvirkning av tilgrensende vanmesurser (Kilevannet,
Herre-va~sdraget, Voldsbekken) ble også vurdert å være minimale (Eckholdt, 1988, 1989).
Vi er av den oppfatning at di~se undersøkel~ene ikke var tilstrekkelige for å kunne fa~tslå at hele
Bjorstaddalen utgjør et utstrømningsområde. Vi finner også grunn til å stille spørsmål ved om det
kan være hydraulisk kommunika~jon med nabovassdragene gjennom sprekker, forkastninger og
svakhetssoner i berggrunnen. Bortsett fra sporadisk regi~trering av grunnvannstrykk, ble det ikke
utført grundige hydrologi~ke målinger hverken i Bjorstaddalen eller i tilgrensende vannforekomster.
Det ble ikke foretatt sporstoff-forsøk eller kartlegging av grunnvannstand. Det ble heller ikke gjort
vannfØringsmålinger eller kjemi",ke analyser av overflatevann før deponering. Dermed mangler
referansedata. Dette vanskeliggjør en konsekvensvurdering.
Vi vurderer faren for sigevannskontarninering via grunnvann i fast fjell ned til området ved
Tveithegna som relativt liten. Dette innebærer ikke at vi kan fa~tslå at drikkevannsbrønnene i fac;;t
fjell på Tveitheigna er utenfor enhver risiko for sigevannskontarninering. Vi mener kostnadene ved å
føre fram kommunalt vann til beboerne bør utredes. Slik situa~jonen er nå, bØr det gjennomføres
rutiner for kvalitets-kontroll av drikkevannet til alle beboere som har borebrønner i fjell på
Tveithegna.
Utbyggingstrinn 3 representerer den mest problematiske fa.c;;en av Bjorstaddal-deponiet etter vår
mening. Siden Bjorstaddalen grenser til et vernet vassdrag må man regne med spesielt strenge krav
m.h.t å sikre mot sigevannskontarninering av grunnvann i fa~t fjell. Dette vil sannsynligvic;; kreve
strengere tetningstiltak enn det som er tilfellet i dag.
'. '
Et annet alvorlig forhold gjelder dimensjonering av sigevannsdarnmen. Etter våre beregninger vil
sigevannsoverløp til Voldsbekken som følge av flom, forventes med et gjentaksintervall på 50-100
år ved utbyggingstrinn 3. Dersom det skal SØkes konc;;esjon for trinn 3 bør de geohydrologi~ke
forundersøkel~ene starte minst 5 år før denne delen av deponiet skal taes i bruk. Etter vår
oppfatning er det knyttet såpac;;s alvorlige problemer til trinn 3, at dic;;se planene bør revurderes.
og
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Vedlegg
Rapp0l1er mottatt fra Skien kommune etter møtet 06.06.97:

Tema/tittel
Hydrogeologiske forundersøkelser ved Slettemo (foreløpig rapp0l1)
Slettemo avfallsdeponi -Supplerende data fra vinteren 88-89 til juli 88
Hydrogeologiske forundersøkelser ved Slettemo

Konsulent
Gefo
Gefo
Gefo

En vurdering av effekten av fremtidig fyllpla.;;s på Kilevann
Notat fra Eckholdt
Søknad om konsesjon fra Skien kommune til Fylkesmannen i Telemark
Slettemo avfaIL.;;anlegg, grunnundersØkeL.;;er
Brev fra Energisystemer vI Birkeland

Energisyst.

Noteby

Dato
28.09.88
08.12.88

Sider
10s+vedl.
12s+vedl.
59s+vedl.

02.04.89
12.04.89
16.08.89
06.10.89
18.12.89

18.'1
8s+vedl.
18.'1
10s+vedl.
7s
16.'1
9s+vedl.
15s
3s
2ls+vedl.
18s+vedl.

Svar fra Fylkesmannen i Telemark
Skien kommune, Slettemo avfallsanlegg. Klargjøringsplan

Østlandsk.

22.05.90
27.09.90

Miljø-overvåking av Bjorstaddalen avfallsdeponi.
Notat. Gjennomgang av årsrapporten for Bjorstaddalen avfallsanlegg-1994
Miljø-overvåking av Bjorstaddalen avfallsdeponi
Miljø-overvåking av Bjorstaddalen avfallsdeponi

M.lab.Tm.
IMiljøv.avd.
M.lab.Tm
M.lab.Tm

23.01.95
02.11.95
17.01.96
12.02.97

* Avgassing av avfallsdeponier gir reduserte utslipp i sigevann of redusert drivhuseffektEnergisyst.Reklmne?

(Fra Skien kommune: 24s + vedlegg)
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Rapp0l1er, brev og uttaleL<;er mottatt fra Jon Kleven 23.06.97:
Tema/tittel
Befaringsrapp0l1 - KjelTgrasdalen og Bjorstaddalen som deponeringsomr. for hush.savfall.
Hydrogeologiske undersøkelser i området nord for Slettemo
Hydrogeologiske forundersøkelser ved Slettemo
Slettemo avfallsdeponi - Supplerende data fra vinteren 88-89 til juli 88
Hydrogeologiske forundersøkeL<;er ved Slettemo
Hydrogeologiske forundersøkelser ved Slettemo (foreløpig rapport)

Konsulent
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Gefo
Gefo
Gefo
Gefo

08.12.88
28.09.88
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Slettemo avfallsanlegg, GrunnundersøkeL<;er

Noteby
Noteby

28.09.89
06.10.89

4s
lOs+vedl.

Slettemo avfaIL<;anlegg, GrunnundersøkeL<;er
Slettemo avfallsdeponi - grv. prøvetaking

Noteby
Geofuturum

23.01.90
08.11.90

6s+vedl.
brev

Resultater av vannprøver
Slettemo avfalL<;deponi
Slettemo avfaIL<;deponi. KontrollbrØnner - dokumentasjon.
Slettemo avfalL<;deponi - rapport vedr. fjellbrønner.

M.lab.Tm.
Geofuturum
Geofuturum
Geofuturum

11.06.91
28.06.91
28.08.91
10.09.91

Is
brev
29s
brev

Kommentarer til manglende bunntetting i utsprengt ledningstrace i Bjordstaddalen.
Befmingsrapp0l1 anleggsområdet og grøftetrace D tettingsbehov (Foreløpig rapport)
Slettemo avfallsanlegg. Injeksjonsarbeider ved fangdam.
Vurdeting av tettningsbehov i grøftetrace D, og for løsmassene på Lundåsen
Slettemo avfallsanlegg. Dammen. Befminger vedr. damfotarbeidene.

Geofuturum
Eckholdt
Noteby
Eckholdt
Noteby

04.02.92
27.03.92
08.07.92
13.08.92
20.08.92

brev
4s
brev

Dato
23.06.88
16.08.88
29.11.88
')

Sider
3s
brev
51 s+vedl
12s+vedl.
59s+vedl
1351

3351

brev
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Befaringsnotat. Slettemo avfallsdeponi-anlegg
Seismikkrapp0I1 og fjellblotningskart
Arbeidsnotat frå Sogn og Fjordane distrikthøgskule

Østlandsk.
Gefo
Halvorsen

')') ')') ')')

........

brev
3s
12s

Slettemo avfaIL-;anlegg. Damfot- og betongarbeider. Byggkontroll.

Noteby

21.01.93

40s

Hydrogeologisk undersØkeLse ved Tveithegna, Skien.

Pedersen

14.10.96

7s

BrønntesL Reidar Moen, Tveithegna
Angående R. Moens borebrønn iTveithegna
Ad. vannforsyning til Reidar Moen, Tveithegna. Kommentarer til oversendt rappOJ1.

Miljøgeologi
M.lab.Tm.
Miljøgeologi

14.03.97
19.11.97
20.11.97

7s

12.10.92
........

')') ')') ')')

11 s

3s

Kvartærgeologisk kat1 over Bjorstadbekkdalen og KjelTgrac.;dalen (l :5000)
Sprekkekat1 over Kjerrgrasdalen og Bjorstaddalen (1:5000)
(Fra Jon Kleven: 305s + kat1, vedlegg og brev)
Tilsammen (ekslusive dubletter): 458s + vedlegg, kat1, brev etc.
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