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Denne rapporten tar for seg gjennomføringen av to sporstofforsøk 
sommer og høst 1998 i Lysimetergrop Il på forsøksfeltet 
Moreppen 1. Sporstoffene som ble brukt var klorid i det første 
forsøket og tritium, brornid og DNA-tracer i det andre. Hensikten 
med forsøkene var å kartlegge vannbevegelsene i et heterogent 
jordsmonn under umettede forhold. Instrumenteringen av feltet 
skulle sørge for kontroll med graden av oppfukting. 
Analysemetoder, valg av sporstoff og gjennomføringen av 
forsøkene bllir gjennomgått i detalj. Installasjonen av de 
forskjellige instrumentene i tilknytning tillysimetergropa, 
plasaseringen og konstruksjonen av denne er gjennomgått i 
oppdragsrapport 3, April 2000 fra NVE. 
På forhånd var det blitt foretatt datasimuleringer av transporten 
under idealiserte forhold. Forsøkene viste at det oppsto foretrukne 
strømningsveier langs et skrånende, siltholdig lag. 
I tillegg til å være en dokumentasjon av det arbeidet som ble 
gjort, er rapportens hensikt å kunne være et hjelpemiddel for 
andre som ønsker å konstruere et liknende forsøksfelt. 

A multi tracer experiment has been carried out in the unsaturated 
zone on the Gardermoen ice contact delta. This represents a 
survey of the protective capabilities of the unsaturated zone and 
how this is related to the characteristics of the delta sediments. 
The experiments were aimed at fin ding out how the flow path and 
flux of the water relates to different types of glaciofluvial 
sediments, and how fast water moves through the unsaturated 
zone. This work is part of a project with the goal to produce 
accurate models for transport of water in the unsaturated zone. 
The results from these tracer experiments will be used to verify 
and calibrate a model for water movement in the unsaturated 
zone. Previous simulations have been carried out under idealised 
geometry and conditions. 

The experiments were carried out at the lysimeter trench (Il) at 
Moreppen field station. A control tracer experiment using NaCl 
(17/8-98 - 7/9-98), was carried out principally to test the 
equipment and to verify if the instrumentation on the test site 
worked as expected. The next experiment (26/1 0- 11/11-98) 
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used the application of tritium, bromide, and 6 different kinds of 
DNA-tracers to the same area. The experiments showed that a 
fine, silt y layer in the forset bed at the lysimeter trench 
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Forord 
Denne rapporten omhandler gjennomføringen av to sporstofforsøk i en lysimetergrop på 

Moreppen forsøksfelt. Konstruksjonen av denne gropa er omtalt i Oppdrags rapport 3, 2000 

fra NVE. Målet med sporstofforsøkene var å studere transporten gjennom umettet sone på 

Gardermoendeltaet. Ved hjelp av data fra sporstofforsøkene skal det være mulig å se om 

datamodellene som er utviklet holder mål ved å samholde datamaterialet med 

modellberegningene. 

Etableringen av feltet og gjennomføringen av forsøket har vært en del av Strategisk 

universitetsprogram ved UiO, og NVE har bidratt med økonomiske midler, utstyr, feltarbeid 

og analyser. "Vassdragsmiljøprogrammet" har stått for mye av finansieringen av NVEs 

bidrag. NVE søker gjennom dette prosjektet å opparbeide økt kompetanse, samt å bidra til et 

nasjonalt forskningsfelt for strømning i umettet sone. Forsøkene som ble utført kom i stand 

gjennom et nært samarbeid mellom NVE og UiO, og inngår i hovedfagsarbeider ved 

universitetet. 

Oslo, mai 2000 

~ .. ~(/ / 

/' I 
7~· 
Kjell Repp 

avdelingsdirektør 
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1. Introduksjon 
Her blir først den generelle bakgrunnen for Gardermoen prosjektet gjennomgått, deretter 

diskuteres de forskjellige fasene av prosjektet og hva som er gjennomført under hver enkelt 

del. 

1.2 Gardermoenprosjektet IIMiljø igrunnen ll 

Det blir stadig oftere nødvendig å kunne løse forurensningsproblemer relatert til 

hydrogeologi. Dette behovet gjør seg gjeldene i utbyggingsprosjekter, som for eksempel 

Gardermoen eller Fornebu, der det foretas store inngrep i miljøet. Videre kan det være behov 

for denne type kunnskap ved rehabilitering av områder som tidligere har blitt brukt som 

dumpingplass, eller ved opprydding etter større ulykker. Norske forskningsinstitusjoner med 

tilknytning til hydrogeologi har gått sammen om det tverrvitenskapelig forskningsprogrammet 

"Miljø i grunnen" for å heve den nasjonale kompetansen innen hydrogeologi, med fokusering 

på grunnvann. 

Forurensningsproblematikken som er knyttet til vann i umettet og mettet sone kan i de aller 

fleste tilfeller betraktes ut fra vannets rolle som "bærer" av forurensning gjennom bakken. 

Som en del av prosjektet skal det derfor utvikles matematiske modeller for vannets 

strømninger og reaksjoner i umettet sone. Tradisjonelt har dette problemet blitt løst ut fra 

deterministiske forutsetninger, til tross for den store heterogeniteten i jordsmonnet. Eksempler 

på slike heterogeniteter er variasjoner i hydraulisk ledningsevne, porøsitet og 

retensjonsegenskaper. Stokastisk, dynamisk modellering, der slike heterogeniteter tas hensyn 

til, har fått økt oppmerksomhet de seinere år, særlig når det gjelder forurensningsspredning. 

Gjennom dette prosjektet øker vi kompetansen med hensyn på vannoppførsel i umettet sone 

og stokastisk dynamisk modellering. Data fra forskningsfeltene gir mulighet til å utprøve 

modeller på feltdata og tilpasse dem til observert strømningsmønster og stoff transport. 

Gardermoenprosjektet har gjennomgått to faser: 

1.2.1 Gardermoenprosjektet 1. del (Faneprosjekt Gardermoen) 

Gardermoenprosjektet del l varte fra 1992 til 1995. Denne delen av prosjektet var et 

samarbeid mellom forskjellige norske universiteter og forskningsinstitusjoner. De som deltok 

med delprosjekter var først og fremst Universitetet i Oslo (UiO), Norges Landbrukshøyskole 

(NLH), SINTEF og Norges Tekniske, Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Den 
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finansielle støtten ble hovedsakelig gitt av UiO, NLH, NTNU, Norges Forskningsråd (NFR), 

Oslo Lufthavn (OS L) og Luftfartsverket. I denne første delen av prosjektet var det prosessene 

i den umettede sonen som ble viet mest oppmerksomhet. Den umettede sonens evne til å rense 

organisk forurensning ble studert både i felt og laboratorieforsøk I løpet av denne perioden 

ble den første lysimetergropa (NLH) ved forskningsstasjonen Moreppen I installert. Det ble i 

forbindelse med dette gjort svært grundige undersøkelser av dette området. Det ble gjort 

georadarundersøkelser av lagdelingen i den umettede sonen og det ble gjennomført en rekke 

forsøk for å kartlegge sedimentegenskapene i både den mettede og den umettede sonen. 

Underveis ble det utarbeidet modeller for å få dannet et bilde av den lokale og regionale 

grunnvannsstrømningen. Forholdet mellom infiltrasjon og nedbør basert på klimadata ble 

undersøkt, og det ble sett på forskjellige tiltak for å hindre spredning av forurensing. 

1.2.2 Gardermoenprosjektet 2. del (SUP) 

Gardermoenprosjektet del 2 begynte i 1997 og er planlagt avsluttet i 2000/2001. Denne delen 

av prosjektet skal i utgangspunktet konsentrere seg om grunnvannsonen, men de 

undersøkelsene som ble gjort i den umettede sonen under første del vil også bli videreført i 

denne delen. I del 2 skal nedbrytning, binding og spredning av forurensning undersøkes 

nærmere. Det skal også undersøkes hva slags innvirkning forurensningen selv har på de 

naturlige prosessene i mark- og grunnvann. Det er meningen at man i del 2 skal legge stor 

vekt på å utvikle koblede datamodeller for å kunne si noe om vanntransport, oksygendiffusjon 

og den biologiske nedbrytningen i den umettede sonen. Det skal gjøres flere fullskala 

feltforsøk i den mettede sonen på Moreppen, og forskning på mikrobiologisk nedbrytning av 

organisk forurensing vil inngå som en helhetlig del av prosjektet. 

Andre del av Gardermoenprosjektet er organisert som et strategisk universitetesprogram 

(SUP), og er et samarbeid mellom UiO, NLH og NVE. Prosjektet blir finansiert av 

Luftfartsverket, Norges Forskningsråd og av institusjonene selv. 

NVE har som vannforvaltningsorgan hatt stor egeninteresse av å delta i Gardermoen 

prosjektet. Deltagelsen har funnet sted gjennom bidrag med forskningsmidler, utstyr samt 

datainnsamling, analyser og publisering av resultater. Etatens egne forskere og fagfolk har 

vært med under hele prosjektet og omfanget har variert fra feltarbeid og enkle 

utredningsoppgaver til dr. scient arbeide. 

5 



2. Bakgrunn 
Plasseringen av forsøksfeltet og sammensetningen til sedimentene på Moreppen har fått en 

detaljert gjennomgang i oppdragsrapport 3,2000 NVE (Pedersen, T., S., m.fl . 2000), og vil 

derfor bare bli svært overfladisk gjennomgått her. 

2.1 Geografisk beliggenhet 

Moreppen befinner seg på Gardermoendeltaet, og er også kjent som Hauersetertrinnet. 

Deltakomplekset ble avsatt som en del av israndavsetningene på Romerike, rundt 40 km nord 

for Oslo i sørøst Norge for ca. 9500 år siden. Området der forsøkene som omtales i denne 

rapporten er foretatt befinner seg på Trandum subdelta. 

"U" -====== 

Groundwater div ide 

Direction ol 
groundwater flow 

Bedrock 

lake or lakelet 

Study area 

Figur 2. l viser et kart over Hauerseter subdeltaet. Plasseringen av flyplassen er merket av. Moreppen 
forsøksfelt befinner seg øverst ved den vestre rullebanen. Den stiplede linjen viser grunnvannskillet. 
(modifisert etter French m.fl. 1994) 
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Gardennoendeltaet (Hauersetertrinnet) er en av flere iskontaktdeltaer avsatt på Romerike ved 

den siste istidens tilbaketrekning (tidlig Holocen). Hauerseterdeltaet danner en akvifer 

bestående av sand og grus lag som overligger siltholdige glasiomarine avsetninger (Jørgensen, 

P. & 0stmo, S. R. 1990). Mektigheten til den umettede sonen variere fra 1 til 30 m. Akviferen 

regnes som den største selvmatende akviferen i Norge. Grunnvannet drenerer mot kilder langs 

grensen mellom deltaet og de marine avsetningene i vest og nord, og mot innsjøene i øst 

(Figur 2. 1). 

Snitt høyde over havet for området er på 200m. Årlig nedbør ligger på rundt 800mm og 

evapotranspirasjonen er rundt 400mm. Mer enn 50% av tilførselen til grunnvannsmagasinet 

skjer i løpet av smelteperioden (3-5 uker). (Jørgensen, P. & 0stmo, S. R. 1990). 

2.2 Forsøksfeltet 

Under følger en nænnere beskrivelse av plasseringen av feltet og de av de lokale sedimentære 

strukturene på Moreppen 1. Moreppen 1 befinner seg på innsiden av flyplassområde ved den 

nordre enden av vestre rullebane (Figur 2. 2). 

Figur 2. 2 viser et bilde av flyplassen og plasseringen av forsøksfeltet Moreppen 1 (pil). 
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Figur 2. 3 viser et oversiktskart med samtlige installasjoner gjort på Moreppen pr. 6/4-00. De feltene 
som er merket er avviklet. (modifisert etter Lund, K. R. 1997). 

Moreppen befinner seg på den distale delen av Gardermoendeltaet. Forsøksfeltet er plassert 

på grunnvannskillet og grunnvannspeilet befant seg ved installeringen omtrent 5 m under 

bakkenivået. Strukturene i umettet sone består her av et tynt topplag (topset unit) som 

overligger 3,5 - 4 m. med skrålag som heller mot vest. Den mettede sonen er rundt 50 meter 

tykk og overligger grunnfjell (Figur 2.4) (Aagaard, P. , m.fl. 1996). 

Bilde 2. 1 viser Lysimetergrop Il sett fra nord. I forgrunnen kan vi se topplatene på 
flerni våprøvetakeme. 
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Figur 2.4 viser en sammensatt logg basert på sedimentkjerner fra G21~brønnen på Moreppen 1 
(Aagaard, P., m.fl. 1996) 

2.3 Lysimetergrop Il 

Lysimetergrop Il ble bestemt etablert på Moreppen 1 sommeren 1997. Det ble brukt georadar 

til å finne et område med egnet stratigrafi ut i fra den arbeidshypotesen som var 

utgangspunktet. Arbeidshypotesen var at det kunne danne seg foretrukne strømningsveier 

forårsaket av heterogeniteter i bakken, og gropa ble orientert ut i fra dette (Figur 2. 5). 

Lysimetergrop Il sto ferdig 10/8-98 og det første forsøket med NaCl ble kjørt i perioden 17/8 

ti17/9 ~98. Den andre forsøksserien ble kjørt i perioden 26/10 tillllll~98. Ut fra erfaringene 

som ble gjort under forsøkene i -98 ble flere prenartprøvetakere samt utstyr for å prøveta 

jordatmosfæren installert vår/sommer -99 da nye forsøk skulle foretas. Disse forsøkene vil bli 

omtalt i artikler som publiseres av Søvik m.fl. (2000). 
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Figur 2.5 Viser lysimetergrop Il, traseene for georadarundersøkelsene som ble utført fra 1994 til 1998. 
I UTM-koordinater. Lysimetergrop I og plasseringen til de instrumentene som ble installert i 
forbindelse med denne er også vist (Pedersen T., S., m. fl. 2000). 

2.3.1 Instrumentering av Lysimetergrop Il 

Selve Lysimetergropen består aven container som er plassert ned i bakken nord for 

lysimetergropa til NLH (French, H. K., m.fl., 1995) (Bilde 2. 1 og Figur 2.5). Det aktuelle 

forsøksfeltet er et område på ca. 3 x 6 m sør for gropa. Forsøksfeltet har i tillegg til en rekke 

andre instrumenter 5 vertikale flemivåprøvetakere med fra 8-10 prøvetakningspunkter ned til 

3m dyp. Hver av disse er kledd med en gassbindstrømpe som er fylt med silikamel over de 

keramiske ringene, og bentonitt mellom disse, for å hindre kommunikasjon mellom de enkelte 

prøvetakerne. 

I selve gropa er det 18 Prenartsonder stukket horisontalt inn i sørveggen. Først og fremst for å 

følge sporstoffbevegelsene i forbindelse med et skrånende, siltholdig lag (Figur 2. 6) se også 

Holm (1998). 

For å kunne kontrollere graden av oppfukting i jordvolumet der forsøkene finner sted er det 

på utsiden av gropa installert to sett med TDR sonder som henholdsvis måler vanninnholdet 
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ned til 450 og 300 cm under bakkenivået. TDR sondene var i virksomhet gjennom sommeren 

og høsten, og vanninnholdet ble registrert på en datalogger. Vanningen av feltet besørges av 

et dryppvanningsanlegg tilkoblet vannmåler og et filtreringsystem. For en grundigere 

gjennomgang av installasjonene se Pedersen (2000). 

Bilde 2. 2 Lysimetergrop Il sett fra øst. I forgrunnen er vanningsannlegget synlig samt de 6 
flernivåprøvetakerne. Bildet er tatt under oppfuktingen av feltet før forsøkstart og en vannspreder er 
synlig i midten av bildet. 

A B 
Dyp l an Sørveggen i &ysimetergrop Il på Moreppen 

0.00 

Hl ltlR MP-3 ec 
00 

AI ltlRMP~ ., co 
Ol ED 

i>2 Cl 
-100.00 B2 02ltlR MP" EI 

FO 

AJ o o C2 o 
Bl PPlI pp.., ..... 

D3 E! 

N- C, 
B4 F2 

04 0 El 

o co PP 14. o 
PP1l 05 PP11 EA 

Fl 

-200.00 

ES 
F4 

ElI F5 

AI ltlR MP-8 

-300.00 ... 
09 

4 00.00-+----.---,----,----.---,----,----.----r---,----r----r---,----.---, 

-1 00.00 0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 

BrQcfde lem 

Figur 2. 6 viser en projeksjon av instrumentene mot sørveggen av Lysimetergrop Il . pp # viser 
posisjonene til prenartprøvetakerne, A# til F# viser posisjonen til flernivåprøvetakerne og TDR MP-# 
viser plasseringen av TDR segmentene. De gråskraverte feltene marker der siltinnholdet var > 20%. 

11 



3. Sporstoff 
På grunn av denne rapportens avgrensede omfang vil sporstoff som ikke er benyttet i de 

hydrologiske undersøkelsene på Moreppen l bare bli beskrevet i generelle ordelag. De som 

vil bli omtalt nærmere er tritium og ione-tracere, (klorid og bromid), samt DNA-tracer. 

Hovedvekten av gjennomgangen vil ta for seg bruk av sporstoff i elve/moreneavsetninger i 

temperert klima slik vi finner det i den sørlige delen av Norge. Det er her på sin plass å 

påpeke at de mange forskjellige typer sporstoff som finnes har mange anvendelsesområder og 

at det som er omtalt her bare utgjør en liten del av de mulighetene som finnes. 

Innen hydrogeologien er definisjonen av sporstoff slik den står beskrevet av Davis, m. fl. 

(1985) «materie eller energi, som under transport av grunnvannet vil gi informasjon om 

bevegelsesretning og/eller hastigheten til vannet og eventuelle forurensende stoffer som blir 

fraktet i det.» Avhengig av kvalitet og kvantitet på informasjonen som samles ved anvendelse 

av et sporstoff kan man bestemme en rekke egenskaper slik som hydraulisk konduktivitet, 

porøsitet, dispersivitet og kjemisk fordelingskoeffisient. I hydrogeologisk sammenheng er et 

sporstoff en eller annen form for materie (for eksempel ioner, farge, gass, isotoper, konfetti og 

i et tilfelle en hund), eller energi (varme). Sporstoffet blir fraktet med grunnvannet og gir 

informasjon om massetransport og massetransportprosesser. Et sporstoff kan oppstå naturlig 

(vann fra en varm kilde), introduseres ved et ulykkestilfelle (oljelekkasje), eller med vilje 

(f.eks. radionukleider). Egenskapene til sporstoff må sees i sammenheng med hva målet for 

undersøkelsen er. Vi skiller gjeme mellom konservative og reaktive sporstoff, der 

konservative sporstoff er tilnærmet uaffektert av sorbsjon og nedbrytning. Et sporstoff må 

oppfylle en rekke kriterier for å være generelt anvendbart (Davis, S. N., m. fl. 1985): 

'jr Det viktigste er at sporstoffets fysiske og kjemiske egenskaper i grunnvannet er forstått; 

En del av de kjemiske (for eksempel pH og Eh/ep), og fysiske (molekyldiffusjon, 

hydrodynamisk dispersjon) parametrene vil ha direkte innvirkning på resultatene fra 

sporstofforsøket. 

'jr Et sporstoff bør ikke være giftig. 

'jr Et sporstoff bør være lett å detektere, ved hjelp av lett tilgjengelig teknologi. Deteksjons 

metoder som er anvendbare i felt har den fordelen at den ekstra tiden som er nødvendig 

for analyse i laboratorier blir eliminert, samtidig som man får vite resultatet på stedet. 

'jr Sporstoffet bør være tilstede i konsentrasjoner som ligger vel over 

bakgrunnskonsentrasjonen for det samme stoffet i det systemet som blir studert. Den 

integrerte undersøkelsen av både jord og vann analyser er viktig når man planlegger et 

sporstofforsøk. 
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'? Sporstoffet må ikke påvirke den hydrauliske konduktiviteten eller andre egenskaper i det 

mediumet man studerer. Målet burde dermed være å anvende et sporstoff som beveger 

seg med samme hastighet og retning som vannet, og som ikke vekselvirker med fast 

materiale. 

y Prisen kan også være en vesentlig faktor som må tas hensyn til ved valg av sporstoff 

3.1 Konservative sporstoff 

Når man ved hjelp av sporstofforsøk vil studere vannets strømningsbilde er det helt 

avgjørende at sporstoffet oppfører seg som vann, så langt det er mulig. Merkede 

vannmolekyler er det nærmeste vi kan komme et ideelt sporstoff. Egne og andres erfaringer 

viser at det er svært vanskelig å finne andre stoffer som ikke i noen grad absorberes i 

strømningsmediet (spesielt i den Øvre, organisk rike sonen), eller gjennomgår kjemiske 

reaksjoner underveis. 

I forsøkene som har blitt gjort i Lysimetergrop Il har det i tillegg til tritium også blitt anvendt 

bromid og klorid, som også regnes som konservative sporstoff. Dessuten ble det gjort forsøk 

med bruk av DNA-tracer. I -99 ble det gjennomført et nedbrytningsforsøk med 

hydrokarboner (Søvik, A., K., mJI. 2000). 

3.1.1 loner 

Ioner har blitt brukt som sporstoff i løpet av de siste hundre årene, og særlig i de siste 30 

(Gelhar, L W., m. fL 1985 og 1992). Ioniske sporstoff har blitt brukt til å bestemme 

akviferenes egenskaper som for eksempel dispersjon, hastighet, strømningsvei, og 

oppholdstid. Begrepet ionisk sporstoff brukes om stoffer som gjennomgår ionisering i vann, 

noe som resulterer i separasjon i ladede elementer som har positiv (kationer) eller negativ 

(anioner) ladning. For eksempel vil vanlig bordsalt (NaCl) i vann løse seg til Na+ og Cl-. 

lonenes ladning kan ha en viss innvirkning på hvordan de beveger seg gjennom akviferen. 

Fordelen ved å bruke joniske sporstoff er at de ikke brytes ned. Dette betyr at de ikke vil 

forsvinne fra systemet. Under vil anioner og kationer bli omtalt nærmere hver for seg. 

Før de kan benyttes et er nødvendig å undersøke grunnforholdene slik at den naturlige 

bakgrunnskonsentrasjonen kan bestemmes. Størrelsen på bakgrunnskonsentrasjonen angir 

hvor stor mengde av sporstoffet det vil bli nødvendig å tilsette. En risiko som kan oppstå ved 

bruk av høy konsentrasjon av sporstoffet, er at man kan få densitetsstrømning og 

gravitasjonssegresjon, der løsningens egen masse forårsaker en raskere transport enn det som 

vanlig vann ville hatt. Dette kan føre til endret strømningsmønster, endret grad av 

ioneutveksling, og i sjeldne tilfeller medføre sekundær mineralutfelling som kan endre 

akviferens permeabilitet (Lund, K. R. 1997). 
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3.1.1.1 Anioner 

Mange typer løste stoffer som benyttes som sporstoff regnes som ikke-reaktive i den 

betydning at de vanligvis ikke sorberes til overflaten på partikler. I denne kategorien har vi 

blant annet anioner. 

I de fleste tilfeller vil ikke anioner være påvirket av det mediet de transporteres gjennom 

(Davis, S. N., m. fl. 1985). Det har imidlertid blitt vist at dersom vi har forhold med lav pH er 

det en mulighet for at anioner i kontakt med leire, organisk materiale eller andre mineraler 

kan utsettes for anionutveksling. Anioneksklusjonen resulterer i at anionene vil bevege seg 

fortere gjennomjordkolonnen enn det som er snitthastigheten til porevannet. (v = qJe). Dette 

skyldes at anionene ikke kan bevege seg i det ekskluderte volum, men blir skjøvet ut mot 

midten av porene hvor hastigheten er større enn gjennomsnittshastigheten. 

3. 1. 1.2 Kationer 

Kationer assosiert med det elektrostatiske dobbeltlaget kan inngå i en kationutveksling med 

kationer løst i vannet som beveger seg forbi mineralkomene. Det totale antall kationer som 

kan utveksles er uavhengig av hvilke type kationer som er tilgjengelig, og har bare 

sammenheng med kationutvekslingskapasiteten til massene. Kationutveksling påvirker 

transporten av ioner i løsning. Kationer har en enda større tendens enn anioner til å reagere 

med sine omgivelser og da spesielt med leirmineraler. Lav strømningsrate og lav 

permeabilitet kan være indikasjoner på at det er en betydelig leirfraksjon i mediet. 

3.1.1.3 Klorid 

Klorid er et nesten ideelt sporstoff å bruke, det er lett å få tak i og å analysere. Et problem 

med Cl kan være at det er relativt høye bakgrunnskonsentrasjoner av dette anionet i naturen 

(Davis, S. N., m. fl. 1985). Dette kan medføre at man i enkelte tilfeller blir nødt til å injiserer 

en løsning med ganske høy konsentrasjon. Dermed er det en risiko for at 

gravitasjonssegregering og densitetsseparering finner sted. Dette bare sjelden et problem, og 

klorid kan med fordel brukes der en kan unngå disse effektene. 

3.1.1.4 Bromid 

Bromid har lave bakgrunnsverdier i grunnvann sammenliknet med klorid. Bromid er 

tilnærmet upåvirket av utfelling og sorbsjon. Noe anionbytting kan finne sted ved lav pH i 

kontakt med leirmineraler og organiske partikler (Davis, S. N., m. fl. 1985). I tillegg er 

bromid biologisk stabil. Forventet bakgrunnskonsentrasjon er i underkant av 1 mg/l, dermed 

er det lettere å unngå problemene som kan oppstå når det tilsettes høye konsentrasjoner av et 

sporstoff. 
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3.1.2 Tritium 

3R er relativt rimelig og kan detekteres i svært lave konsentrasjoner. Med en halveringstid på 

12,3 år kan sporstoffet følges i mange år, samtidig som levetiden til det radioaktive utslippet 

blir relativt kort. Dette, sammen med at B-strålingen gir moderat strålingsfare for de doser det 

er snakk om, bidrar til at tritiert vann (HTO) er et svært anvendelig sporstoff i hydrologien. 

Tritium har den store fordelen at når det inngår i et Hp molekyl så oppfører det seg ikke noe 

vesensforskjellig fra vann uten 3H. Dermed er dette en av de beste og mest konservative 

sporstoffene som vi har. HTO er radioaktivt, noe som gjør at det må omgås med forsiktighet. 

De fleste radioaktive sporstoff er overlegne ovenfor andre sporstoff da de er svært enkle å 

detektere, selv i minimale konsentrasjoner (Davis, S. N., m. fL 1985). Tritium har et 

nytteintervall på fra 5 til 50 år. Tritium kan detekteres for konsentrasjoner> 1 ppt (B-stråling). 

Analyse av tritium krever bruk av spesialutstyr (i dette forsøket en væskescintillasjonsteller). 

Det har vist seg at opptak og fordampning av 3H i umettet sone skjer uten at noen merkbar 

grad av fraksjonering finner sted (Cook, P. G., & Walker, G. R 1995). Ved anvendelse 

sammen med for eksempel klorid kan det forekomme at tritiumfronten og klordifronten får 

sine gjennombrudd til forskjellig tidspunkt fordi HTO er mindre reaktivt enn klorid. 

3.2 Reaktive sporstoff 

Reaktive sporstoff er stoffer, oftest organiske, som kan utsettes for nedbrytning og/eller 

adsorpsjon under transporten. Eksempler på dette er forskjellige oljeprodukter og kationer 

som Kalium og Kalsium. Denne typen sporstoffer blir som oftest benyttet hvis man ønsker å 

drive nedbrytningsstudier eller liknende. 

3.2.1 DNA 

En viktig del av forurensningsundersøkelser er ofte å kunne spore kilden til et utslipp. 

Syntetiske DNA-molekyler har vist seg gode kandidater for kvalitativt å kunne spore hvilke 

av flere potensielle kilder som gir opphav til en gitt forurensningshendelse. Dette har 

sammenheng med nukleinsyrenes oppgave som bærere av genetisk informasjon. Dette gjør at 

man lett kan definere DNA sekvenser i form av spesifikke alfanumeriske tegn. Dermed kan 

man kode inn informasjon som navn, dato, nummer o.l. (Alestrom, P., 1995). En tilnærmet 

uendelig mengde forskjellige DNA-tracere kan produseres ved hjelp av automatisert syntese 

(eng: automated standard oligonuc1eotide synthesis), og tilsettes det som skal merkes. De 

forskjellige DNA-sporstoffene vil utvise samme oppførsel under transporten gjennom jorden. 

Deteksjon og avlesning av informasjonene i DNA-traceren kan deretter avleses ved hjelp av 

peR (polymerase kjede reaksjon). Det er demonstrert i tidligere forsøk (Sabir, L, H., m.fl. 

1999) at man kan få gode resultater fra vannprøver nede noen få mikroliter. I og med at vi 
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opererte med svært små vannmengder som skulle analyseres for flere forskjellige sporstoffer, 

så var dette et viktig punkt. Det er gjort flere studier av stabiliteten til DNA i forskjellige 

akvatiske miljøer (Alvarez, A., J., m.fl. 1996). Det viste seg at DNA materiale som ble tilført 

et miljø bestående av kvartssand, sand og leire raske ble adsorbert av mineralene og på denne 

måten bel mer motstandsdyktige mot nedbrytning. 

3.3 Sporstoffbevegelse 

3.3.1 Sorbsjon 

Et vanlig problem ved bruk av sporstoff er sorbsjon. Sorbsjon skjer ved at et ion eller molekyl 

fester seg til overflaten (adsorpsjon) eller løser seg opp i et fast stoff (absorpsjon) (Davis, S. 

N., m. fl. 1985). Ioneutveksling, indusert dipolmoment, hydrogenbinding, utveksling av 

ligander og kjemisk binding er alle prosesser som faller inn under begrepet sorbsjon. De aller 

fleste sorbsjonsprosesser er relativt raske og reversible. Sorbsjon har den effekten at 

sporstoffene bremses opp i forhold til vannet de fraktes med. Det har vist seg at forekomsten 

av andre ioner i løsningen kan senke mediets evne til å sorbere ione-sporstoff. 

3.3.2 Forskjeller i mettet og umettet sone 

Forholdene for et gitt sporstoff kan variere mye avhengig av om en befinner seg i umettet 

eller i mettet sone. Dette skyldes en rekke faktorer. I umettet sone er det som regel rikelig 

tilgang på de elementene som fører til at reaksjoner kan forekomme. Blant annet er det tilgang 

på oksygen, ofte relativt høy biologisk aktivitet, og god tilgjengelighet på organisk materiale 

slik som humus. Disse faktorene bidrar til dannelse av forskjellige organiske syrer. Dette 

fenomenet kan være spesielt framtredene i jordbruksområder (Geyer, S., m. fl. 1995). Videre 

vil man ofte få en uttørking av umettet sone på sommerhalvåret, noe som gjør at transporten 

av sporstoff (0.1.) vil gå enda langsommere i denne årstiden. En undersøkelse utført av 

Reichert & Trimbom (1995), viser at i det omtalte tilfelle så utgjorde den hurtige pulsen som 

oppsto direkte etter nedbørshendelser bare 10% av den totale vanntransporten. De resterende 

90% beveget seg gjennom den umettede sonen over et tidsrom på flere uker. 

Tilleggsbetingelser som skaper forhold for sorbsjon i begge soner er forekomster av 

metalloksider og leire. Den mikrobiologiske aktiviteten som finner sted i umettet sone gjør at 

eventuelle organiske forbindelser er sterkt utsatt for nedbrytning der, noe som ikke er tilfelle i 

mettet sone. Oppholdstiden til en organisk forbindelse i umettet sone har stor betydning for 

hvor mye av den som kommer fram til grunnvannspeilet. 
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3.3.3 Ionetransport i umettet sone 

Vann som beveger seg gjennom umettet sone beveger seg med varierende hastighet avhengig 

av porene de strømmer i gjennom. Dette har sammenheng med at de vannmettede porene vil 

ha forskjellige størrelser på porehalsen, i tillegg til at hastigheten inne i den enkelte poren vil 

variere langs porens lengde. Som et resultat av dette vil en vandig løsning blande seg med 

vann som befinner seg i porevolumet. Dette blir analogt til mekanisk blanding i mettet 

strømning. 

Den totale endimensjonale fluksen til en løsning i umettet sone er resultat av denne 

hydrodynamiske dispersjonen, samt adveksjon og diffusjon. Fra Biggar, m. fl. (1986) har vi 

følgende likning som beskriver denne sammenhengen. 

J = vec - ose dC/dz 

Likn. 3.1 

J = Massen til en løsning som beveger seg gjennom et gitt areal i løpet av et tidsrom. 

v = Snitt hastighet til vannet 

C = Konsentrasjonen av løsning i porevannet 

e = Volumetrisk vanninnhold 

dC/dz = Løsnings gradienten 

Ds = Dispersjonskoeffisient 

I homogene jordarter kan strømningsprosessen ideelt sett beskrives med Richards Likning 

(Bengtsson, L., m. fl. 1987). I fuktig klima vil vanligvis vanntransporten under rotsonen 

hovedsakelig være påvirket av gravitasjonen. Hvis vi antar at alt vann i porene dreneres og 

erstattes av vann ovenfra blir partikkelhastigheten lik: 

v = K(S)/9 

Likn. 3. 2 

v = partikkelhastighet 

Når vi skal bestemme vannbevegelsen fra sporstoftbevegelse benytter vi følgende 

sammenheng: 

Likn. 3.3 

17 



Der tyngdepunktet til sporstoffet er på dyp z\ og etter en tid ~t er å finne på dyp Z2' Denne 

størrelsen skulle korrespondere til umettet hydraulisk konduktivitet delt på det volumetriske 

vanninnholdet (Likn. 3. 1). 

3.3.4 Gasstransport i urnettet sone 

Ved spesielle forhold kan damp bevege seg gjennom jordsmonnet avhengig av lufttrykk 

gradienter som oppstår som følge av variasjoner i atmosfæretrykket. Det som er mer vanlig er 

at vi får en diffusjon fra poreområder med høyt damptrykk til områder med lavt damptrykk. 

Det har blitt demonstrert (Appelo, C. A. J., & Postma, D. 1996) at i jordvolumer nær 

overflaten der temperatur svingningene kan være store, kan transport med vanndamp ha en 

viss betydning. Dette er som regel av større betydning i semiaride og aride strøk enn det er her 

i Norge. Gasstransport er nevnt her fordi det i teorien kan ha innvirkning på bevegelsen til 

tritiumet. 

3.3 Dispersjon, diffusjon og adveksjon 

Det kan her være på sin plass å forklare begrepene dispersjon, diffusjon og adveksjon litt 

nærmere. Vi skiller mellom mekanisk dispersjon og diffusjon. 

Mekanisk dispersjon skyldes uttynning av løsningen. Den kan deles i henholdsvis longitudinal 

og lateral og forårsakes av tre forhold: 

? Variasjoner i strømhastigheten i en gitt pore. Strømningshastigheten er størst mot midten 

av poren. 

? Veiene løsningen tar gjennom et gitt medium varierer i lengde. 

? Løsningen vil ferdes raskere gjennom store porer enn gjennom små. 
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Figur 3_ 1 viser hva som resulterer i dispersjon (Fetter, C. W _ 1993)_ 

Diffusjon derimot går på en løsnings tendens til å bevege seg fra områder med stor 

konsentrasjon til områder med liten konsentrasjon. Diffusjon påvirker løsningen på det 

molekylære nivået. Diffusjon og mekanisk dispersjon omtales ofte under fellesbetegnelsen 

dispersjon. 

Adveksjon er direkte knyttet til grunnvannets strømningsrate. Sporstoffene utsettes for både 

transversal og longitudinal dispersjon når de beveger seg gjennom et medium, enten det er i 

umettet eller i mettet sone. Det har vist seg at dette fenomenet er avhengig av skala. En 

forklaring på dette kan være at mens hastighetsvariasjoner i poreskala gir dispersjon i 

kolonneforsøk i laboratoriet, så er feltskala dispersjon forårsaket av større 

hastighetsfluktuasjoner mellom substrata og forskjellige inhomogeniteter i mediet (French, H. 

K. , m. fl . 1996). 
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4. Analysemetoder 

4.1 Nøyaktigheten av analysemetodene 

Generelt skiller vi mellom to typer feilkilder ved bruk av forskjellige analysemetoder. 

Den første er presisjon (eng: precision), som tar for seg de statistiske feilene som oppstår på 

grunn av tilfeldige variasjoner i den analytiske prosedyren. Den andre er standardavvik (eng: 

accuracy) som henviser til systematiske feil som skyldes unøyaktigheter i prosedyrer eller at 

analysen forstyrres (ikke korrigerbar ytre påvirkning). 

Presisjonen kan beregnes ved gjentatte analyser av samme prøve. Standardavviket kan bare 

finnes ved analyse av referanseprøver og ved sammenlikning av resultatene. Ved lave 

konsentrasjoner kan gjentatte analyser aven gitt prøve som viser store variasjoner være en 

indikasjon at analysemetoden har for lav sensitivitet. 

4.2 Analysemetoder for sporstoff 

I denne delen blir metodene og instrumentene som blir brukt i analysen på de forskjellige 

sporstoffene gjennomgått og forklart. i tillegg blir det sagt litt om sikkerheten og problemer 

som oppsto underveis. 

4.2.1 lonekromatografi 

lonekromatografi er en væskekromatografisk metode der en bruker ione-utvekslings 

mekanismer og undertrykket konduktivitets deteksjon for å separere og bestemme hvilke 

anioner og kationer som er tilstede (Lund, K. R. 1997). 

lonekromatografi baserer seg på fordelingen aven gitt ione type mellom to faser, en mobil 

fase og en stasjonær fase. Denne separasjonen kan brukes til å bestemme hvilke ioner som er 

involvert. Dette skyldes at det er forskjeller i likevektsdistribusjonen mellom ionene for 

forskjellige stoffer. I og med at komponentene som inngår i løsningen bare migrerer når de er 

i den mobile fasen, og migrasjonshastigheten er en funksjon av likevektsdistribusjonene 

mellom de to fasene, så vil ioner med en distribusjon som favoriserer den stasjonære fasen 

bevege seg saktere enn ioner med en distribusjon som favoriserer den mobile. Separasjonen 

av de forskjellige ionene skyldes altså forskjellen i hastighetene de beveger seg med, som 

igjen er et direkte resultat av likevektsfordelingen. 

På Institutt for Geologi ved Universitetet i Oslo har vi en Dionex QIC-2 lonekromatograf som 

ble kjøpt inn for en del år siden. Denne representerer ikke det siste innen ionekromatografer, 

og Dionex har i ettertid (1997) utviklet to nyere generasjoner av denne modellen. Apparatet 
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var uansett tilstrekkelig for mitt formål, Fra Johansson (1987) og Lund (1997) har vi følgende 

beskrivelse av Ionekromatografen: 

Dionex QIC-2 Ionekromatografen har fem komponenter: l) Pumpen, 2) Injektoren, 3) 

Analyse kolonnen, 4) Detektoren og 5) dataskriveren (Figur 4, l) Pumpen er en Dionex 2000i 

analysepumpe. Dette er en konstant trykk/strømnings-pumpe som driver eluenten gjennom 

kolonnen. En stempelpumpe gir full strømning ved et trykk på 1100 psi. Injektoren er 

kontrollert med en ventil som sørger for at eluenten får tilført prøvevolumet og at denne blir 

ført inn i kolonnen. Kolonnen er en IonPac AS4A-SC analysekolonne. Innsiden av kolonnen 

har en diameter på 4 mm og består av et stoff som stimulerer til anionutveksling. Hvis ionene 

har samme valens vil størrelsen på ione-radien avgjøre hvor lett ionet utsettes for 

ioneutveksling. Dette skjer fordi en større ioneradius gir større polarisering, noe som i sin tur 

impliserer at halidene vil ha følgende eluerings rekkefølge: F, cr, Br- og r. Dette tilsvarer 

den økende størrelsen på disse ionene. Detektoren måler mengden og tilstedeværelsen av det 

aktuelle ionet i avgassingen fra kolonnen. Konduktiviteten til ion-typen avspeiler 

konsentrasjonen av denne. Et problem som kan oppstå er at signalet til ioner fra prøven 

forsvinner i støyen fra ionene i eluenten. En demper (eng. supressor device), undertrykker 

støyen ved at et ione-utvekslingsmembranet reduserer bakgrunnskonduktiviteten til eluenten 

til et lavere nivå. Resultatene blir til slutt skrevet ut på papir. Arealet under den inntegnede 

toppen og høyden på toppen er proporsjonale til konsentrasjonen, og benytte for å kvantifisere 

resultatene. 

For å få et anslag for standardavviket ble resultatene fra bakgrunnsprøvene sammenliknet. De 

største avvikene ble beregnet som prosentverdier av gjennomsnitts konsentrasjonen. det viste 

seg at i de fleste tilfellene lå avviket på rundt l %. Det høyeste avviket som ble målt var på 

4,5%. For fullstendig oversikt over bakgrunnsprøvene, se vedlegg C 
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4.2.2 Ledningsevnemåler 

For analyse i felt under den første serien med forsøk i Lysimetergrop Il, ble det brukt en 

ledningsevnemåler. Å gjøre målinger med en ledningsevnemåler er mye enklere enn de fleste 

andre analysemetoder. I de fleste tilfeller er det ikke nødvendig å utføre operasjoner som 

filtrering, måling av vekt, eller destillering, Siden metoden er såpass enkel er det i 

utgangspunktet ikke så stor sjanse for at det blir gjort feil, noe som kan gi et mindre 

standardavvik og dermed mer nøyaktige resultater. 

Ledningsevnemåleren består aven måleelektrode, en referanseelektrode og et avleserapparat 

samt prøven med den løsning som skal analyseres, Når elektroden kommer i kontakt med 

løsningen som inneholder ioner den kan måle, vil det oppstå et potensiale over 

membranoverflaten til elektroden, Dette potensialet varierer med konsentrasjonen av ionet 

Det er to typer elektrodeoppsett som kan brukes, Den ene er der man har måle- og 

referanseelektroden separert, den andre er der du bruker en kombinasjonselektrode. I en 

kombinasjonselektrode er referanseelektroden bygget inn i måleelektroden. I mange tilfeller 

er dette en optimal løsning fordi referansesystemet er laget med hensyn på et element som det 

skal analyseres for. I forsøket ble det benyttet en kombinasjonselektrode av typen Orion ISE 

(Ion Selective Electrode). I denne typen elektrode gir forskjellen i potensialet som oppstår 

mellom måleelektroden og referanseelektroden størrelsen på aktiviteten til de reaktive 

stoffene i løsningen. Elektroderespons kan beskrives ved hjelp aven lineær funksjon, her vist 

ved Nemst likning: 

E = Eo +Sloga 

Likn. 4. 1 

E = den målte spenningen 

Eo = kombinasjon av flere konstanter i systemet inkludert referansepotensialer 

S = elektrodens helning 

a = aktiviteten til den målte spesien 

Ved å måle elektrodens potensial i en standardløsningen og i en prøve (ukjent løsning), er det 

mulig å beregne prøvens konsentrasjon ved hjelp av Likn. 4. 2. 

Likn. 4. 2 

Cx = konsentrasjonen til den ukjente løsningen 

C i = konsentrasjonen til standardløsningen 

,1.E = differansen mellom potensialene for standarden og den ukjente løsningen 
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S = elektrodens helning 

Alle de forskjellige metodene som finne for å foreta denne typen målinger er basert på en eller 

annen form av likningen for konsentrasjon. Et måleapparat med mikroprosessor anbefales ved 

bruk av ioneselektiv elektrode, men instrumenter med en nøyaktighet på ± 0,1 mV kan også 

brukes. I det første forsøket ble det sistnevnte brukt. For å komme fram til konsentrasjonen 

kan vi bruke en enkel kalibreringskurve. En kalibrering skurve er vist i vedlegg B. 

Kalibrering kan foretas i en serie med standardløsninger. Prøvens konsentrasjon blir avgjort 

ved å sammenlikne med standardene. Til dette sporstofforsøket ble det bruke" direkte 

måling", som vil si at vi bare benytter en måling pr. prøve. I og med at det først og fremst var 

i forholdet mellom de forskjellige prØvene som var interessant, ble ikke konduktiviteten 

omregnet til konsentrasjon. 

Den elektriske konduktiviteten er avhengig av materialet. Den varierer fra å være svært god i 

metaller til svært dårlig i plast og glass. Graden av konduktivitet er avhengig av antall 

»ladningsbærere», hvor raskt disse beveger seg og hvor stor ladning de bærer med seg. 

Dermed vil det i de fleste vannbaserte løsninger være slik at desto flere ioner som befinner 

seg i løsning, desto høyere er konduktiviteten. Ved svært høye konsentrasjoner begynner 

ionene å hindre hverandre. Konduktiviteten kan da begynne å avta hvis man øker 

konsentrasjonen ytterligere. Det kan resultere i at to løsninger med forskjellig mengde salt har 

lik konduktivitet selv om konsentrasjonene av ioner er forskjellig (Tabell 4. 1). 

Prøve ved 25° Konduktivitet, ~S/cm 

Deionisert vann 0,055 

Vann fra kraftverk 1,0 

Drikkevann 50 

Havvann 53,000 

5% NaOH 223,000 

50% NaOH 150,000 

10% HCI 700,000 

32% HCI 700,000 

31,0 % HN03 (høyest kjente) 865,000 

Tabell 4. 1 Konduktiviteten til en del typiske prøver (Modifisert etter A Concise Guide to Ion Analysis, 
Orlon Research, Inc. 1995). 

Hvis man øker temperaturen i løsningen bli vannet mindre viskøst, og ionene kan bevege seg 

fortere. Fordi ionene har varierende størrelse, og bærer med seg varierende mengder med 
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ladning, er den effekten temperaturendringer har forskjellig for hver type av ioner, En typisk 

variasjon i konduktiviteten ligger på rundt 1~3 % pL grad (cC) (Tabell 4. 2). 

_._._---------_ .. _--_._._-_._._- ----_. 

Prøve Variasjon i prosent/O C (ved 25°C) 

Deionisert vann 4,55 
----------_ .. _---- --_._ .. _---_ .. _- ---_._.-•.. _--- _. __ ._--_._-

Saltløsning (NaCl) 2,12 
-_._-- ---_._-_ .. _---_ .. _--_.- --_._---_. 

5% NaOH 1,72 
-- _._-----,--,----- -- ------_. ------- ----_ .. _--

Fortynnet amoniakkløsning 1,88 
_. __ ... _._------ -- ----'----_ .. -_ ... 

10% HCl 1,32 
-------------------.. ----.. ------.---- f----.. -----.. ---

5% Svovelsyre 0,96 

98% Svovelsyre 2,84 
f-------------.------------.-- .. ------+---.---

Sirup 5,64 
---------------------_._--'----

Tabell 4. 2 Typiske temperatur koeffisienter. (Modifisert etter A Concise Guide to Ion Analysis, Orion 
Research, Inc. 1995). 

Basisenheten for konduktivhet er Siemens (S) før kalt mho, og er definert som den omvendt 

proporsjonale verdien til resistansen (som måles i ohm) målt mellom de motstående sidene i l 

cm3 med væske ved en gitt temperatur. 

For å relatere den målte verdien til konduktiviteten i løsningen må den multipliseres med en 

cellekonstant (K). 

(målt verdi) x K = (konduktivitet) 

Likn. 4. 4 

d = distansen mellom elektrodene 

A = arealet av elektroden 

For enkelte løsninger slik som rent vann, er verdien for konduktiviteten så lav at enkelte 

brukere foretrekker å benytte resistansen i steden. Resistansen måles i ohm der 1 ohm = 
l/Siemens. Fra Likn. 4. 30g Likn. 4. 4, kan vi se at konduktiviteten har måleenheten 

Siemenslcm og resistansen har enheten ohm-cm. Det viste seg i ettertid at 

konduktivitetsmåleren ikke virket som den skulle og at resultatene dermed er belemret med 

meget stor usikkerhet. Dette vil bli diskutert seinere i rapporten, se for øvrig vedlegg Bo 
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4.2.3 Væskescintillasjon 

For å analysere vannprøvene for innhold av tritium ble det benyttet en LS 6000 serie 

scintillasjonsteller, produsert av Beckman Instruments, Inc. Fullerton USA (Bums, P. D., & 

Steiner, R. 1991). Før vi kommer inn på hvordan selve apparatet fungerer kan det være på sin 

plass å nevne noe om radioaktivitet generelt. 

Radioaktivitet er resultat av ustabile kombinasjoner av protoner og nøytroner i kjernen i 

atomet og deres forsøk på å komme i en mer stabil tilstand. Denne stabile tilstanden oppnås 

som regel ved utsendingen av et alfa (a) eller beta (~) partikkel, gjeme i følge med 

gammastråling. 

Alfa partikler er energiske heliumkjerner (to protoner og to nøytroner) og oppstår gjeme fra 

de tyngre elementene (atom nummer> 82). 

Beta partikler er elektroner med høy energi som emitteres fra kjernen fra mange av 

radioisotopene. Nøytron ~ elektron + proton + v-, der v- er et antinøytrino. Energien deles 

mellom betapartikkelen og antinøytrinoet. Dette, sammen med at antinøytrinoet ikke er 

detekterbart, gir et veldig bredt energispektrum. 

Gammastråler er elektromagnetisk stråling, i praksis uten masse eller ladning. Denne type 

stråling er nesten aldri emittert alene, men som regel i følge med alfa og beta partikler. 

Egenskapene til disse nedbrytningsproduktene er lette å forutsi hvis vi husker på at partikler 

med masse og ladning vekselvirker med omgivelsene. Når det skjer en slik vekselvirkning vil 

det bli overført energi som vi kan måle. Vanligvis vil ikke alfa og beta partiklene bevege seg 

spesielt langt etter emisjon, og de trenger som regel ikke gjennom veggene i prøveglasset. 

Gammastråling derimot har stor gjennomtrengningskraft siden de mangler masse og ladning. 

Siden alfa og beta partiklene ikke kommer gjennom prøveglasset må metoden for å detektere 

dem nødvendigvis være annerledes enn det den er for gammastråling. Ved analyse av disse 

partiklene er det nødvendig å plassere detektoren så nærme den desintegrerende partikkelen 

som mulig, noe som i praksis vil si at vi plasserer den inne i glasset. Denne detektoren er 

scintillasjonsvæsken. 

Scintillasjonsprøven vil inneholde den radioaktive prøven og scintillasjonsvæsken som 

vanligvis består av et løsemiddel, vanligvis toluene, xylene eller liknende. I tillegg vil det 

være en løsning med et detergerende molekyl som sørger for at det blir en god nok blanding 

av vandige løsninger med de organiske løsemidlene, og fluor i en fluorescerende løsning (for 

eksempel PPO). Scintillasjonsvæsken har som oppgave å omdanne energien fra den 

radioaktivt nedbrutte partikkelen til synlig lys som kan detekteres av scintillasjonstelleren. 

Det synlige lyset oppstår ved at den kinetiske energien fra de radioaktive partiklene 

absorberes av løsningsmolekylene noe som fører til at disse molekylene eksiteres. Eksiterte 

molekyler kan returnere til sin opprinnelige tilstand ved å utsende energi, enten i form av lys 

eller som varme. Dessverre har alle løsningsmidler til dags dato hatt en tendens til å miste 
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energi hovedsakelig i form av varme" For å sikre at det blir utsendt synlig lys trengs det flUOL 

Den utsendte energien fra molekylet i løsningsmiddelet overføres til et fluormolekyl som i sin 

tur sender ut energi i form av synlig lys. Bølgelengden til dette lyset er bare avhengig av 

fluorforbindelsen. Stoffet PPO genererer vanligvis lys i den blå enden av spektrumet (420 

nm). 

Den mengden med lys som sendes ut er proporsjonal med partikkelens energi, det vil si at jo 

høyere energi partikkelen har, desto flere molekyler i løsningsmiddelet vil bli eksitert og desto 

mer vil prøven lyse. Lyset stråler ut fra prØven i alle retninger og blir ledet inn i to PM (Photo 

multiplier) tuber. Der lyset blir omdannet til en målbar elektrisk puls. Pulsens amplitude er 

proporsjonal med den mengden med lys som virker på overflaten til tubene. Dermed vil 

pulshøyden være proporsjonal med partikkelens energi (Figur 4. 2) 

Et problem ved væskescintillasjon er at det oppstår bakgrunnstøy i PM-tubene som ikke er 

resultat av scintillasjonsprosessen. For å eliminere dette er apparatet utstyrt med en 

"coincidence gate" som kan skille tilfeldig støy fra de virkelige utslagene. Dette gjør den ut 

fra den forutsetning av at fotonene under en scintillasjonshendelse vil bli emittert isotropt, 

dette betyr at hver PM-tube vil generere pulser samtidig. I motsetning til dette så vil 

bakgrunnsstøy oppstå tilfeldig for hver PM-tube. Sjansene for at det skal oppstå støypulser 

samtidig for her tube er svært liten. Selv om isotopene emitteres isotropt kan det være en liten 

tidsforskjell mellom når de treffer tubene. For ikke å miste disse signalene, og samtidig 

minske bakgrunnstøyen vil "coincidence gaten" ved detektering av puls fra en av tubene vente 

1 O til 30 nanosekunder på at det skal komme en puls til den andre tuben. 

Etter at pulsen har sluppet igjennom sendes den til en analog-digital konverterer, og derfra 

blir den digitaliserte pulsen lagret i en multikanal analysator (MCA) som tilsvarer 

partikkelenergien. Under prøvetellingen akkumuleres pulsene og dette representerer 

spektrumet til de radioaktive partiklene i prøven. Dataene som er lagret i MCA'en kan deretter 

analyseres for energien til partiklene, og hyppigheten av radioaktive nedbrytninger i prøven 

(cpm). 

Demping (eng. »quench») i en prøve refererer til en hvilken som helst hendelse som reduserer 

mengden med lys som emitteres fra prøveglasset. Ved å reduserer mengden med lys som når 

fram til PM-tubene så reduserer man også høyden på pulsen. Nesten alt som settes til prøven 

kan ha denne effekten. 

Alle prøver som klargjøres i et laboratorium er i større eller mindre grad utsatt for demping. 

For å kunne uttrykke dataene i enheter som tillater nøyaktig sammenlikning er det nødvendig 

å konvertere fra cpm til dpm (desintegrasjoner per minutt) dpm = cpmlcounting efficiency. 

Uavhengig av instrumentet vil det alltid være en usikkerhet i nesten alle fysiske målinger. 

Generelt antas det at nøyaktigheten av målingene er begrenset av instrumentet selv. Dette er 

ikke tilfelle med instrumenter laget for å måle radioaktiv nedbrytning. Den største 

begrensende faktoren ved væskescintillasjon skyldes at den radioaktiv nedbrytning foregår 
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med varierende hyppighet, og ikke er konstant over tid. Heldigvis er graden av variasjon 

såpass godt kjent at feilmarginen relativt lett kan beregnes. Målingene av bakgrunnsprøvene 

angir et standardavvik fra 3,2 til 4 %. Gjentatte målinger av vannprøver tatt fra 

sporstoffpulsen før og under tilsetning gir en presisjon mellom 0,3 og 0,4 % (Vedlegg B) 

PMT PMT 

Analyzer 

Analog-to-digital converter 

Computer 

Figur 4. 2 prinsippskisse for et væskescintillasjonsapparatet. 

4.2.3 Polymerase Chain Reaction (PCR) 

PCR-metoden er svært mye brukt i biomedisinsk forskning, innen rettsmedisin og ved stilling 

av diagnoser. Amplifisering av DNA ved hjelp av PCR er basert på gjentatte sykler med DNA 

replikasjon »in vitro» og er en svært sensitiv metode, med en deteksjonsgrense helt ned på l 

molekyl (Watson, J., D., m.fl. 1992). Informasjonene i DNA-traceren kan leses ved bruk av 
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forskjellige primere, og PCR metoden, eller direkte ved DNA sekvens analyse (Alestrom, P., 

1995). Kvantifisering av DNA konsentrasjon i en vannprøve fordrer streng kontroll av 

prøvetakningsforløpet og anvendelse av korrigerende standarder. Dette ble derfor ikke forsøkt 

utført i dette forsøket. 

4.2.3. 1 Detektering av DNA sporstoff ved peR analyse 

Til detekteringen av DNA-materialet ble det tatt ut prøver på 3 III fra hver av de oppsamlede 

fraksjonene. Disse ble deretter analysert ved bruk av spesifikke primere og et kommersielt 

tilgjengelig PCR sett (Perkin EImer, Roche Molecular Systems Inc., New Jersey, USA), og en 

Perkin EImer 9600 Thermo-Cyc1er. Reagenten ble blandet inn ved romtemperatur og det 

endelige volumet ble på 25 Ill. Etter å hå gått igjennom de forskjellige reaksjonsprosessene 

ble det resulterende PCR-produktet analysert med løsning med 5% agarose gel 

electhrophoresis (NuSieve 3: 1). DNA ble farget med ethidium bromid (lllglmL) og det 

resulterende produktet ble deretter dokumentert med gel dokumenteringssystem 7600 

(Ultraviolet Products, Cambridge, UK). 

5. Gjennomføring av feltforsøk 
Under følger en gjennomgang av de eksperimentene som har blitt utført ved Lysimetergrop IL 

En omfattende redegjørelse av de to forsøkene under NVEs ledelse (-98) er gjengitt, mens 

forsøkene som ble utført året etter (-99) blir behandlet mer overfladisk da dette utgjør 

doktorgradsarbeidet til Anne Kristine Søvik og Eli Alfnes ved Institutt for Geologi, UiO. 

Resultatene publiseres i egne artikler (Søvik, A., K., m.fl. 2000). 

5.1 Forsøksesong 1998 

Den første feltsesongen startet i slutten av sommeren og høsten -98. Målet for forsøket var å 

se på hvordan heterogenitetene i jordsmonnet påvirket vannbevegelsen og å sammenlikne 

dataene med resultatene fra tidligere utførte datamodeleringer. Det ble gjort et pilotforsøk i 

perioden 17/8-98 til 19/8-98, og et hovedforsøk i perioden 26/10 til 25/11. I dette siste 

forsøket ble det prøvetatt døgnet rundt mellom 26/10 og 2/11. Deretter med mindre hyppighet 

fram til 25/11. I disse forsøkene ble sporstoff tilsatt som pulser. Merk for øvrig at den oppgitte 

tilførte vannmengden ikke tar hensyn til evapotranspirasjon. 
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5.1.1 Første sporstofforsøk (NaCl) 

Perforert 

takrenne 

Vanning 

(ca. 4300 Ud) 

-----
Vanningsanlegg 

Klorid 

løsning 

(201) 

Figur 5. l Gjennomføringen av det første sporstofforsøket 

S~N 

~simetergrop Il 

I det første forsøket ble det benyttet 201. vann med 500g NaCl. Kontrollmåling av 

ledningsevnen i løsningen som skulle tilsettes ga en ledningsevne på 10000+ ~S, ved 

kontrollmåling i ionekromatograf fikk vi en snitt konsentrasjon på 18100 mg/l. Det ble 

benyttet en såpass høy konsentrasjon fordi vi med de vannmengdene vi tilførte feltet (200+ 

mm/dag) regnet med å få en betydelig fortynning av løsningen. 

For å kontrollere om det var Cl-ioner tilstede målte vi ledningsevnen til vannprøvene som ble 

tatt. Det aktuelle jordvolumet ble fuktet opp i noen uker før forsøksstart for å sikre full 

metning og stabile grensebetingelser. 

Forsøket ble startet med tilsetning av sporstoff mandag 17/8 kl. 11. Tilsetningen ble foretatt 

gjennom en takrenne som var tettet i begge ender og perforert med hull (dia. 2 mm) i rekker 

på fire med to cm mellomrom mellom hullene i hele takrennens lengde. Denne ble lagt i N-S 

retning (Figur 5. 1). Det ble tatt fire vannprøver fra de to dunkene som inneholdt saltløsningen 

for å kontroll. Ved en misforståelse ble det ikke tatt noen bakgrunnsprøver fra prøvetakeme. 

Dette er omtalt nærmere i diskusjonskapittelet. 

5.1.2 Prøvetaking og analyse 

Det ble tatt prøver hver 6. time i perioden mandag 17/8-98 til og med onsdag 19/8-98. 

Prøvetakingene fant sted kl. kl. 05:00, 11 :00, 17:00 og kl. 23:00. Hver prøvetaking tok 3 

timer, pumpingen av vannprøvene foregikk med et undertrykk på -20 Cbar. Etter onsdagen 
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skjedde prøvetakingen med mindre hyppighet fordi det syntes å være svært liten bevegelse av 

sporstoffet (se diskusjon av resultatene)o Den siste serien med prøver ble tatt 7/9,510 timer 

etter tilsetning av sporstoff. 

Etter prøvetaking ble prøvene straks merket med prøvepunkt, dato og klokkeslett Deretter ble 

de analysert på stedet med en konduktivitetsmåler. Sonden og annet utstyr som var i kontakt 

med vannprøvene ble skyllet med destillert vann mellom hver prøvetaking for å hindre 

forurensing av neste vannprøve. 

Etter måling ble vannprØvene lagt i kasser og fraktet til Institutt for Geologi der de ble 

oppbevart på kjølelager. På grunn av de uventede resultatene ble hele prøveserien fra en av 

prøvetakeme analysert i ionekromatograf for å verifisere at de utslagene vi fikk når vi målte 

konduktiviteten ble forårsaket av klorid og ikke andre forbindelser som fantes i jordsmonnet. 

Dette vil bli drøftet nærmere i resultat og diskusjon delen av rapporten, 
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5.1.3 Andre sporstofforsøk (NaBr, 3H og DNA) 

6 rØr mldyser, 

for tilsetning av 

DNA 

I Vanningsanlegg 

Vanning (4320 Ild) med 

tritium og brornid puls 

(851) 

Forsøksfelt 

Figur 5. 2 Gjennomføringen av det andre sporstofforsøket 

S~N 

Lysimetergrop Il 

I det andre sporstofforsøket ble det brukt brornid og tritium som ble tilsatt gjennom 

vanningsannlegget. Parallelt ble det tilsatt 6 forskjellige DNA-tracere gjennom rØr med 

injeksjonsdyser plassert på tvers i hele feltets lengde. Dysene var 10 cm. lange slik at de 

befant seg under det øverste, organisk rike jordlaget. Hensikten med forsøket var å kontrollere 

heterogenitetenes påvirkning av vannbevegelsene. log med at de forskjellige DNA-tracerne 

har like egenskaper mht. oppførsel, og det trengs svært lite av dem i en gitt prøve for å 

detektere dem, ble det antatt at DNA kunne være velegnet til dette formålet. Bromiden og 

tritiumet fungerte som konservative sporstoff som ville gi informasjon om evt. sorbsjon, 

nedbrytning og dispersjon ved sammenlikning med DNA-tracerne. 

Det ble på forhånd målt ut 8 doser av 0,5 MBq med tritium i deionisert vann. A v disse ble to 

tilfeldige plukket ut for kontrollmåling. Det tritiserte vannet ble oppbevart på glassflasker og 

lagret mørkt og kjølig før tilsetning av de resterende 6 dosene (til sammen 3 MBq). Det ble i 

tillegg tilsatt 400 g natriumbromid. Brornidsaltet ble oppbevart i pulverform og tilsatt direkte i 

reservoardunken der det ble rørt inn med vannet ved sporstofforsøkets start, dette ga en 

startkonsentrasjon på rundt 4700 mg/l. Denne konsentrasjonen er i overkant av det som er 

anbefalt for å unngå densitetseffekter (Lund, K. R. 1997), men på grunn av den høye 

vanntilførselen var det ønskelig å sikre at det ble detekterbare mengder sporstoff til tross for 

stor forventet fortynning. Ved tilsetning ble det tatt tre prøver av vannet i tanken for kontroll. 
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Tritium og bromid ble tilsatt reservoardunken (85 l), deretter ble kranen åpnet og sporstoffene 

injisert som en puls via vanningsannlegget i et tett nettverk av punkter (450 dryppunkter jevnt 

fordelt på forsøksfeltets 18 m2). Det hele foregikk under kontinuerlig vanning (tilsvarende 240 

mm/d). Feltet ble vannet grundig for at sporstoffene skulle trenge raskt gjennom rotsonen og 

transpirere i minst mulig grad. Da de døgnkontinuerlige vaktene ble avsluttet 2/11-98 ble også 

vanningen slått av på grunn av frost (Bilde 5. 3 og Bilde 5.4). Prøvene ble ekstrahert med 

jevne mellomrom gjennom sugekoppene som var utsatt for et undertrykk (20 Cbar) i forhold 

til sugetrykket i jorda, 

Tritiumet som ble tilsatt skulle, gjennom horisontal og vertikal dispersjon, spres utover et 

relativt stort volum i bakken. Under instrumenteringen av gropa ble det antatt en maksimal 

horisontal spredning på 4 m. Simuleringer av transport i feltet gjort for et tilsvarende forsøk 

50 meter bortenfor, utført av NLH og Institutt for Geofysikk (French, H. m.fl. 1995), viser at 

en tidsperiode på l år er nødvendig for at hovedtyngden av stoffet skal ha passert 2,5 m dyp 

forutsagt at det kun benyttes naturlig infiltrasjon. I og med at vi anvendte en mye større 

vannmengde under forsøkene (ca. 240 mm/d), regnet vi med utgangspunkt i 

modelleringsforsøk som var gjort i forkant, at vi ville bruke tilsvarende kortere tid. 

Beregninger utført med modelleringsprogrammet SUTRA (Holm, T. 1998) sannsynligjorde at 

vi kunne forvente oss et gjennombrudd (på 2,5 m dyp) etter rundt et døgn. 

Det ble benyttet 6 forskjellige DNA-tracere i dette forsøket. Det var ca. 1016 molekyler som 

ble tilsatt av hver type DNA (pers. komm Torgersen, J., 2000). Hver DNA tracer besto aven 

enkelt tråd, 95 nukleotider lang (laget av Eurogentec, Belgia). Trådene hadde ingen spesiell 

kode, men de var laget slik at de bare kunne detekteres av sitt unike primerpar (primerpar 

CTPI for tracer 1, CTP2 for tracer 2 etc.). Disse primerene hadde rød farge. Hver DNA-tracer 

var løst i 700 III med destillert vann som i sin tur ble tilført hver sin 5 liters dunk med vann 

tappet fra akviferen (Bilde 5. 1). Deretter ble tankene koblet til hvert sitt tilsetningsrør (Bilde 

5. 2) via to slanger som førte fra bunnen av dunkene ut til hver ende av røret. Fra undersiden 

av tilsetningsrøret var det montert en rekke med 10 cm lange dyser, disse var plassert med et 

mellomrom på 10 cm i hele rørets lengde, konstruksjonen var valgt for å hindre at sporstoffet 

skulle adsorberes og nedbrytes i det organisk rike topplaget. Det ble åpnet for alle dunkene 

samtidig, og det tok rundt 10 minutter før de var tømt for væske. 
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DNA-tracer: Nukleotid-rekke: 

Tag 1 tgaccatgggggatgaacaaggcaacgtccacagcagcctcaagtgtagcaactgctacatggtgtggggcg 

gagactttgtgagtcccg 

Tag 2 tcctgcccacccaccagaaaggcaacgtccacagcagcctcaagtgtagcaactgctacatggtgtggggcg 

gagatgttccaaagcgag 

Tag 3 cggcgcaggctactatgacaggcaacgtccacagcagcctcaagtgtagcaactgctacatggtgtggggcg 

gaggaatacatcgtgccc 

Tag4 tgaccatgggggattgttcaggcaacgtccacagcagcctcaagtgtagcaactgctacatggtgtggggcgg 

agcaaagttgagtcccg 

Tag 5 tcctgcccaccctctggtaaggcaacgtccacagcagcctcaagtgtagcaactgctacatggtgtggggcgg 

aggaacatcaaagcgag 

Tag6 tcctgcccaccctccagaaaggcaacgtccacagcagcctcaagtgtagcaactgctacatggtgtggggcg 

gagatgttgcaaagcgagcgca 

Tabell 5. l angir sammensetningen av de individuelle DNA-sporstoffene 

Bilde 5. l viser klargjøringen av DNA-traceme. her blir hver tracer blandet med Sl. vann før tilsetning. 
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Bilde 5. 2 utplassering av tilsetningsutstyret for DNA-traceme. Først blir det laget hull i marken til 
dysene på tilsetningsrørene før disse i sin tur ble satt ned i bakken. 

5.1.4 Prøvetaking og analyse 

Den 26/10 ble det tatt en serie med vannprøver for å etablere bakgrunnsverdier. Selve 

sporstofforsøket ble startet dagen etter. 

Det ble tatt prøver hver 6. time i perioden 27/10-98 tiI2/ll -98. Hver prøvetaking tok 3 timer. 

Prøvene ble straks merket med prøvepunkt, dato og klokkeslett tilsvarende det som var blitt 

gjort ved NaCl forsøket (se over). 

Det var et opphold i prøvetaking fra lørdag 31/10 kl. 15:00 til søndag l/Il kl. 09:00 på grunn 

av sykdom. Etter mandag 2/11 ble det et opphold fram til 11/11 da ny prøveserie ble tatt. 

Samme dag ble lysimetergropa dekket med isolasjonsmateriale og stengt for vinteren. Siste 

prøveserie ble forsøkt tatt den 25/11 . Siden prenartsondene var utilgjengelige, ble pumping 

bare forsøkt foretatt på flemivåprøvetakeme, men det viste seg at vannet i flere tilfeller hadde 

frosset i slangene, og kun få prøver ble samlet inn (Bilde 5. 3 og Bilde 5. 4). 

Etter prøvetaking ble prøvene fraktet til Institutt for Geologi og frosset ned i påvente av 

analyse. Til sammen ble det tatt 870 vannprøver. Hver av vannprøvene skulle ideelt sett deles 

i tre. En del på 1ml. skulle plasseres i forsegibare mikrocentrifugetuber for DNA-analysen. 

Fra 0,5 til 1,5 ml skulle tappes på 20 ml. scintillasjonsglass og forsegles med skrukork for 3H_ 

analysen, og minimum 2,5 ml. væske skulle overføres til reagensglass for brornidanalyse i 

ionekromatograf. Et av problemene som oppsto var at det var svært få av prøvene som hadde 

nok vann til at alle tre analysene kunne gjennomføres. Det ble derfor til at prøver for tritium 
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og DNA-analyse ble prioritert. Da det ble tilsatt scintillasjonsvæske til vannprØvene ved 

tritiumanalysene kunne de ikke bli benyttet til bromidanalyser seinere. Grunnen til at 

tritiumanalysene ble prioritert framfor brornidanalysene hadde sammenheng med de 

resultatene som vi hadde fått ved analysene under NaCl forsøket (se resultat kapittelet), og 

som gjorde at vi ikke var sikre på hva slags oppførsel vi kunne vente fra brorniden. 

En del av prøvene inneholdt sedimenter som måtte filtreres bort før analyse, dette ble gjort 

ved at vannprøven ble sugd opp i en lOmL sprøyte, deretter ble det satt på et engangsfilter 

med porestørrelse på 0,45 11m. Vannprøven ble deretter filtrert direkte ut i prøveglasset. 

Deretter ble filteret kastet og sprøyten renset tre ganger med deionisert vann for å hindre 

forurensning av neste prøve. Da DNA-prøvene er svært følsomme (et molekyl er nok til at 

prøven kontamineres), kunne ikke filtrering brukes uten at vi risikerte forurensning av prøven. 

DNA-prøvene ble tatt ut ved bruk av engangs mikro pipetter, som ble kastet etter bruk. 

Filtrene som ble brukt var av typen Puradisc™ 25PP. Engangspipettene og 

mikrocentrifugetubene fikk vi fra Kebo lab. Tritiumanalysene ble utført på Institutt for 

kjernekjemi av Kai Schliiter. 

Bilde 5. 3 viser forholdene på feltet ved siste prøvetaking (25/11-98), under det andre sporstofforsøket. 
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Bilde 5. 4 viser et nærbilde av FNP D under den siste prøvetakingen. Som vi ser så har vanningen ført 
til at bakken er dekket av et islag under snøen. 

5.2 Forsøksesong 1999 

Det ble benyttet det samme forsøksoppsettet for begge forsøkene som ble utført i -99. På 

grunn av problemer med flernivåprøvetakerne som ble oppdaget under feltsesongen i - 98, ble 

ikke disse brukt. Det første forsøket ble startet 18/6-99 og avsluttet 1817-99. Tilsetningen av 

hydrokarboner i hovedforsøket ble startet 12/7-99 og dette forsøket ble avsluttet etter 5 uker. 

Til forskjell fra de forrige forsøkene ble disse kjørt med tilnærmet kontinuerlig tilsetning av 

sporstoff. For å bøte på problemer med høyt sedimentinnhold og ujevnt trykk ble vannet ført 

via en sedimentasjonstank og en reservoartank. Bakgrunnsvanningen ble startet opp en uke 

før sporstofforsøket. Det ble satt opp et tak over feltet for å hindre naturlig nedbør i å infiltrere 

jorden. 
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Rør m/dyser 

Vanning 

(ca. 1075 lid) 

Vanningsanlegg 

1. forsøk: Brornidløsning (25 1./2 t. i 3 dager) 

2. forsøk: Hydrokarboner og tritium (25 1./2 t i 

14 dager) 

S~N 

Forsøksfelt Lysimetergrop Il 

Figur 5.3 Gjennomføringen av de to sporstofforsøkene sommeren -99. 

5.2.1 Første sporstofforsøk (NaBr) 

Sporstoffet ble tilsatt gjennom en 3 m lang rive med 20 cm lange pigger. Denne 

konstruksjonen skulle hindre at hydrokarbonene som ble tilsatt under det andre forsøket skulle 

adsorberes av det organiske karbonet i det øverste jordlaget. Røret med dysene ble koblet til 

tanken med tre slanger for å sørge for en jevn fordeling av løsning i røret. 25 l 1000 mg/l Bf 

ble tilsatt hver 2. time i 3 dager. Prøvetakningene ble foretatt med størst hyppighet i 

begynnelsen (hver 4. time) og etterhvert en gang hver dag. 

5.2.2 Andre sporstofforsøk (Toluene, o-xylene og 3H) 

Under hydrokarbon eksperimentet var målet for forsøket å studere adsorpsjon og 

biodegradasjon av to av de vannløslige, aromatiske komponentene i jetdrivstoff, Toluene og 

O-xylene. En høy konsentrasjon av hydrokarbonene var nødvendig for å sikre at de var 

detekterbare så langt ned i jordprofilet som mulig. Den samme tilsetningsprosedyren som for 

sporstoffet i det første forsøket ble brukt. 25 1. med 50mg/1 av hver av de to hydrokarbonene 

ble injisert i jorden hver 2. time. Tilsetningsperioden ble forlenget til 14 dager. I tillegg til å ta 

vannprøver ble gassinnholdet i jorden prøvetatt. Tritium ble tilsatt for å ha en kontroll på 

graden av forsinkelse som ville oppsto fordi hydrokarbonene ble adsorbert av jordsmonnet. 
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6 Resultater fra forsøkene 

6.1 Resultater fra jordfuktsmålinger for første 

sporstofforsøk 

TDR (Time Domain Reflectory) sondene, som var installert ved Lysimetergrop Il, ga en god 

oversikt over graden av oppfukting av jordsmonnet (se vedlegg C ). Disse figurene er gjengitt 

med tillatelse av Holm (1998), som har utført målingene. Som vi kan se viser de generelt en 

stabil vannbalanse (steady state) med enkelte avbrudd. Nummereringen av dagene og 

konvertering til dato samt varigheten av de to sporstofforsøkene er også gjengitt i vedlegg C. 
TOR-øsl 
Variaspner i v~umetrisk vannjnhold med dyp 
(I . sporslofforsøk) 17/8.23/8 (pumpe ule av funksjon) og 27/8-98 

-160.00 

23/6-98 27/8-98 17/8-98 

· 200.00 

E 
.!O. -240.00 c. 
ti 

-280.00 
" .. 

-320.00 

0.10 0 .20 0.30 0 .40 0.50 
Volumetrisk vanninnhold 

Figur 6. 4 viser graden av oppfukting av jordsmonnet på forskjellige dyp for det østligste 
probeoppsettet ved Lysimetergrop Il på Moreppen for perioden 17/8 til 14/9 1998 

Fra grafene i vedlegg C ser vi at utslagene for de to periodene der vi har avbrudd i vanningen 

kommer tilnærmet samtidig for de forskjellige nivåene nedover. Videre kan det se ut som om 

de store trendene i signalet dempes i de dypere delene av feltet. I det første forsøket ble det 

gjort regelmessige avlesninger av vannmåleren i et forsøk på å holde kontroll med 

infiltrasjonen i feltet. Disse avlesningene er plottet under (Figur 6. 6). I samme figur ble også 

den naturlige nedbøren (lilla) plottet inn i tillegg til en oversikt over når det ble vannet og i 

hvilke periode vannmåleren var ute av funksjon. 
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TOR·vest 
Variasjoner i volumetrisk vanninnhold med dyp 
(1 . sporstoflorsøk) 17/8, 23/8 (pumpe ule av funksjon) og 2718·98 
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Figur 6. 5 viser graden av oppfukting av jordsmonnet på forskjellige dyp for det vestligste 
probeoppsettet ved Lysimetergrop Il på Moreppen for perioden 17/8 til 1419 1998. 
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Figur 6. 6 viser de avleste resultatene fra vannmåleren (blå) og vannmengden som kom som naturlig 
nedbør (lilla). I tillegg er det merket av hvilke tidsperioder det ikke ble vannet (rød) og der vi ikke har 
målinger fordi vannmåleren sluttet å fungere (grønn). Sporstofforsøk med NaCl 17/8 - 7/9 1998 i 
L ysimetergrop Il på Moreppen l . 

6.2 Første Sporstofforsøk (NaCl) 

Det første forsøket (NaCl) ved Lysimetergrop Il ble avsluttet 7/9-98, 510 timer etter tilsetning 

av sporstoffet. Prøvetakingsutstyret så ut til å fungere tilfredsstillende, og totalt fikk vi 

regelmessige prøver fra i overkant av 70% av prøvetakerne. 
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6.2.1 Klorid resultater 

Prøvetakingsresultatene er plottet for hver enkelt flernivåprøvetaker (FNP) og gjengitt under 

vedlegg A. En projisering av instrumentene i sørveggen på Lysimetergrop Il er vist i fig . 7.15. 
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Figur 6. 7 viser hvordan prøvetakerne og TDR-probene er plassert i forhold til hverandre og til det 
siltboldige laget i sørveggen av Lysimetergrop Il . Prøvetakingspunkter (i tillegg til det siltholdige laget) 
der siltfraksjonen >20% er vist som gråskraverte sirkler 

I figurene i vedlegg A og under er konsentrasjon (x-aksen) plottet mot dyp (y-aksen), 

tidspunktet for prøvetakingen står i øverste høyre hjørne for hver enkelt figur. 

I og med at det ikke ble målt bakgrunnsverdier før prøvestart, blir det her tatt utgangspunkt i 

undersøkelser gjort på dette feltet før og etter det aktuelle forsøket. Med utgangspunkt i 

målinger gjort av Skarstad (1996) og Alfnes & Søvik (1999) har jeg anslått bakgrunnsverdien 

under prøvetakingen til å ligge rundt 100 ~S/cm eller 3,23 mg/l. Se for øvrig 

diskusjonskapittelet for en nærmere begrunnelse. 

Alle flemivåprøvetakerne er vist med unntak av FNP B, som vi bare svært sporadisk fikk 

prøver fra (se vedlegg D). En vurdering av resultatene blir gitt i diskusjonskapittelet. Hos de 

fleste av flernivåprøvetakerne ble det påvist lekkasjer når enkelte av prøvetakerne ble utsatt 

for undertrykk, disse er merket av med tomme sirkler i oversiktsfigurene i vedlegg D. Figur 6. 

8 a, b og c viser resultatene fra FNP D som har den mest komplette prøvetakingsserien. 

Figurene er tatt med her fordi de viser de fleste av tingene som blir tatt opp i 

diskusjonskapittelet. 
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Skjema tisk frem stilling av FNP O: 

Prøvetakerne er markert eller hvor de befinner seg langs rø ret. 
De prøvelakningspunktene som v iste tegn på lekasje er merket 
med tomm e sirkler. Posisjonen til si"lagel er merket med grått . 
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Figur 6. 8 viser de målte konduktivitetsverdiene i tillegg til konsentrasjonen for vannprøvene tatt fra 
FNP D, også disse fra første prøvetaking (17/8-98 kl. 14:00) til den siste (7/9-98 kl. 14:00). 

Bare noen av prenartsondene som gavanalyserbare vannmengder hadde konduktivitetsverdier 

som lå over den fastsatte bakgrunnsverdien på 100 ilS/cm. Disse var PP17 , PP13 , PP8 og PP5 

(Figur 6. 7). Av de andre prøvetakerne gav PP2 og PP11 også resultater over 

bakgrunnsverdien. Dessverre er det så få vannprøver fra disse prøvetakerne at det er vanskelig 

å få noe ut av dem (se vedlegg D). Resultatene fra konduktivitetsmålingene for PP17, PP13 , 

PP8 og PP5 er vist i Figur 6. 9 under. 

Gjennombruddene for pp 17 og PP13 skjedde heldigvis før et strømbrudd stoppet pumpen. 

Dermed kan vi anta at løsningens forflytning har skjedd under stabile strømningsforhold. 

For å sammenlikne gjennombruddskurvene for de resterende prøvetakerne ble det for tre 

forskjellige dyp plottet konduktivitetsvariasjoner over tid for de prøvetakerne som befant seg 

på det aktuelle dypet. De tre figurene under (Figur 6. 11 , Figur 6. 12 og Figur 6. 13), viser 

utseende på gjennombruddskurvene fra de forskjellige prøvepunktene ved henholdsvis 100, 

150 og 250 centimeters dyp, i de samme figurene er det også vist hvilke perioder 

vanningsanlegget var i drift, og den perioden der det ikke ble foretatt målinger av den tilførte 

vannmengden. Legg for øvrig merke til at linjen som forbinder utslagene for tilført 

vannmengde ikke sier noe om forløpet av vanningen, men er tatt med for å gjøre det lettere å 

se rekkefølgen på avlesningene. 
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Figur 6. 9 viser gjennombruddskurvene for pp 17, 13, 5 og 8. Legg merke til markøren for den fastsatte 
bakgrunnsverdien og at skalaen for konduktivitet er satt til lavere verdier enn det som er tilfelle for 
figurene under 
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Figur 6. 10 viser graden av samstemmighet mellom de to målemetodene. Punktene innenfor parentesen 
er de som hadde for høy konduktivitet til at de lot seg analysere ved den gitte innstillingen på 
ionekromatografen . 
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Figur 6. 11 Gjennomnbruddskurver ved 100 centimeters dyp 
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Figur 6. 12 Gjennomnbruddskurver ved 150 centimeters dyp 
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Figur 6. 13 Gjennomnbruddskurver ved 250 centimeters dyp. Den røde pilen viser bakgrunnsverdien. 

6.2.2 Resultater fra jordfuktsmålinger for andre sporstofforsøk 

I figurene (Figur 6. 14 og Figur 6. 15) under er utslagene fra TOR-sondene vist. Disse gir den 

gjennomsnittlige jordfukten for hele forløpet av andre sporstofforsøk. Forsøket ble startet på 

26/10-98, og avsluttet 11/11-98. I denne perioden ble det vannet kontinuerlig fram til 2/11 -98. 

Grafene figurene er basert på er tatt med i vedlegg C etter tillatelse fra Thorgeir Holm som 

har gjort undersøkelsene (Holm, T. 1998). 

De to figurene under viser snittverdiene for det volumetriske vanninnholdet mot dyp for 

perioden 26/10 til 2/11-98. 
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0.00 0.1 0 0.20 0.30 0 .40 0.50 
Volumetrisk vanninnhold 

Figur 6. 14 viser variasjonene i Volumetrisk vanninnhold over dyp for TDR sondene som befinner seg 
lengst øst mellom FNP A og B (Snittverdier for perioden 27110 - 2/1 1). 
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Figur 6. 15 viser variasjonene i volumetrisk vanninnhold over dyp for TDR sondene som befinner seg 
lengst vest mellom FNP C og D (Snittverdier for perioden 27/10 - 2/11). 

6.3 Andre sporstofforsøk CH, DNA og NaBr) 

Det andre sporstofforsøket ble startet 2711 0-98 og hadde siste prøvetaking 11/11-98. I vedlegg 

A og figurene under (Figur 6. 17,27/10 kl. 21:00 til 28/l0 kl. 15:00) er utslagene for tritium i 

prosent av tilsatt mengde sporstoff vist. Det var ingen utslag i prøvene tatt 11/11-98, så disse 

er ikke tatt med. Under følger så en oversikt over gjennombruddskurvene for de av 

prøvetakingspunktene med mest komplette serier av analyserbare vannprøver. 

6.3.1 Tritium og bromid resultater 

Tritium og bromid som ble brukt som konservative sporstoff i dette forsøket er behandlet 

først, deretter følger en redegjørelse for DNA-traceme. 

Tritiumforekomstene er tegnet inn over en projeksjon av sørveggen i Lysimetergrop Il (Figur 

6. 17) og vedlegg A. Figurene viser tritiumutslagene som prosent av tilsatt mengde tritium. På 

grunn av generelt små vannmengder i prøvene var det ikke mulig å utføre en tilsvarende 

fullstendig analyse for bromid. Resultatene vi har for bromiden ble der dette var mulig satt 

opp i en graf mot tritiumresultatene fra de samme prøvene. Dette ble gjort for å se om det var 

noen forskjell i hastigheten til sporstoffene (Figur 6. 16). 
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Figur 6. 16 Sammenlikning av bromid og tritium resultater. De resultatene det ikke var nok væske i 
prØven til å gjøre en fortynning av, er plassert i parentesen. 
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Anvisning av tritium konsentrasjon: 

Figuren viser forholdet mellom størrelsen på sirklene og den målte konsentrasjonen av tritium, her angitt som 
prosent av konsentrasjonen i pulsen som ble tilsatt (4330 dpm). 
Da vi ikke fikk noe utslag for tritium på FNP A, C, E og F er det ikke angitt når vi fikk vannprøver fra disse. 

Hvis det ikke ble tatt noen vannprøve fra en prøvetaker 
for en gitt periode, er dette prøvepunktet merket med et rødt kryss: X 

100% 25% 

Anvisning av DNA: 

Sirklene under angir forekomster av DNA sporstoff. 
Størrelsen på sirkelen viser om det var svakt , medium eller sterkt signal. 
Der signalet er tvilsomt er det satt O?" 

DNA tagene har følgende farger: 
Tag 1 = rød , Tag 2 = blå og tag 3 = grønn 

Tag 1 Tag 2 

15% 10% 5% 1% 

Tag 3 
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Figur 6. 17 Resultater fra tritium og DNA analysene fra 27/10 kl. 21:00 til 28110 kl. 15:00 

Der dette var mulig ble også de individuelle gjennombruddskurvene for tritium og bromid 

sammenliknet, dette er vist under (Figur 6. 18, Figur 6. 19 og Figur 6.20). 
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Figur 6. 18 Gjennombruddskurver for tritium og bromid ved PP17, 120 cm under bakken. 
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Figur 6. 19 Gjennombruddskurver for tritium og bromid ved PP12, 180 cm. under bakken. 
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Gjennombruddskurve for tritium og bromid ved PP3 (·225 cm) 
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Figur 6. 20 Gjennombruddskurver for tritium og bromid ved PP3, 225 cm. under bakken. 

Figur 6. 21 viser en oversikt over gjennombruddskurvene for tritium fra forskjellige 

prenartprøvetakere. Det er disse som danner grunnlaget for utregningene av hastigheten til 

sporstoffet. 
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0 .00 40 .00 BO.OO 120.00 
Tid etter tilsetning (timer) 

Figur 6. 21 Gjennombruddskurvene for tritium fra forskjellige prenartprøvetakere (pP 4, PP 5 PP6, 
PP15 og PPI6). 

Figuren under viser gjennombruddskurvene for tritium fra de tre prøvepunktene vi fikk utslag 

fra på flernivåprøvetaker D (Figur 6. 22). Se for øvrig vedlegg A. Deretter er det en figur 

(Figur 6. 23) som viser gjennombruddskurvene for brornid fra de flemivåprøvetakeme det 

forekommer tilnærmet komplette serier fra . 
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Figur 6. 22 Gjennombruddskurvene fra de tre nederste prøvetakerne på flemivåprøvetaker D. 

50 .00 

4 0 .00 

~ 
l 30.00 

! 
." 

20.00 

'§ 
dl 

10.00 

----~NP 0 3 -1 37 S em 

0 .00 

0 .00 100.00 200.00 300.00 
Tid etter tilsetning (timer) 

Figur 6. 23 Gjennombruddskurvene for bromid fra forskjellige flemivåprøvetakere. 

6.3.2 DNA resu Itater 

Utslagene fra DNA-sporstoffene er tatt vist i vedlegg A se også figuren over (Figur 6. 17). 

Det var tenkt at disse resultatene skulle brukes til a si noe om hvilke veier vannet tok gjennom 

umettet sone (tortusiteten). Med andre ord, hvorvidt det hadde en ren, vertikal bevegelse eller 

om det var store avvik fra dette. 

6.3.2.1 DNA fag 1 

Den første forekomsten av DNA tag nr. 1 ble observert etter 12 timer (28/10 kl. 03:(0). Den 

hadde da gjort utslag ved PPI6, som befinner seg vest for tilsetningstedet (Figur 6. 17). Dette 

er rundt 100 cm. under overflaten. Deretter får vi utslag ved PP13 og PP15 den 30110, kl. 

13:30 (se vedlegg A). Det er også to mulige, men svært usikre forekomster 1/11 kl. 21 :00. 
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6.3.2.2 ONA fag 2 

Tag 2 blir ikke observert først ved prøvetakningene 28/10, kl. 09:00 (PPl3) under 

tilsetningspunktet, og kl. 15:00 (PP3 og C7) i det skrånende siltholdige laget. Utslaget i C7 

må betegnes som svært usikkert. 28/1 O, 21:00 er det et kraftig utslag i PP5 (også i det 

siltholdige laget). 18 timer seinere, 29/10,14:30 er det et svakt utslag i PP17 (se vedlegg A). 

Den 29/10, kl. 21:10 Finner vi tag 2 i FNP D4 og i pp 15. Den 30/10 får vi et utslag i PP8, 

som er det vestligste utslaget vi får for noen av sporstoffene. mellom 30/10 og 31710 ser vi 

noen nye utslag i skrålaget under tilsetningsstedet. 

6.3.2.3 ONA fag 3 

Tag 3 ble tilsatt nærmest FNP C og D. Det er dermed noe uventet når denne dukker opp i PP3 

(øst for tilsetningspunktet) i skrålaget 29/10, kl. 14:30. 12 timer seinere er det et svakt utslag i 

PP13 ovenfor og vest for PP3. 30/10, kl. 03:00 er det et svakere utslag i PPl3 (ovenfor og 

vest for PP3). 30110, kl. 09:05 er det et utslag i PP4, som befinner seg rett under PPl3 i det 

siltholdige laget. 

7 Diskusjon 

7.2 Første sporstofforsøk på Moreppen I (NaCl) 

I dette kapittelet vil ikke bare selve forsøkene bli diskutert, men også funksjonen til de 

installasjonene som skulle sikre at forholdene forble stabile under forsøket. 

7.2.1 Vanningsanlegget 

En av forutsetningen for å gjennomføre dette forsøket var at vi skulle kunne kontrollere 

mengden vann som ble tilsatt feltet. De to første forsøkseriene som omtales i denne oppgaven 

ble kjørt med full belastning for å kunne studere strømningsprosessen ved høyt vanninnhold. 

Det ble klart i løpet av det første forsøket at det ikke var så lett å ha kontroll over 

vanntilførselen som forutsatt. 
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Utstyret som ble brukt til vannmålingene så ikke ut til å fungere som det skulle. For det første 

viste de avleste verdiene for vanntilførselen store variasjoner. De kunne svinge fra 36 opp til 

113 mm/d ved avlesning hver 6. time. For å kontrollere hvor jevn vanntilførselen var ble det 

den 19/8-98 foretatt avlesninger hver time av vanningsanlegget over en åtte timers periode 

(Figur 7. 1). Som vi ser varierte vanntilførselen mye over et relativt kort intervall. For det 

andre viste det seg at vannmåleren var i ferd med å bli blokkert som en følge av siltavleiringer 

i selve måleren. 

0,12 
~ §. 0,1 

! 0,08 
f 
~ 0,06 
c 
'c 0,04 
E e 0,02 
Cij 

Strømningsrate 

o+-------+-------~------~------~----~ 

09:35 11 :59 14:23 16:47 19:11 21 :35 

Tidspunkt 

Figur 7. l gir en oversikt over endringen i vanntilførsel over en 8 timers periode. 

Ved å måle strømningsraten og sette denne mot tid kom jeg fram til følgende sammenheng 

(Figur 7. 2). Ut fra denne figuren kan det se ut som om det er periodiske variasjoner i 

vanntilførselen, og at vi har en netto minking i total vanntilførsel. Etter 200 timer har 

vannmåleren sluttet å fungere. Denne tilsynelatende minking i mengde vann som strømmer 

igjennom har sannsynligvis sammenheng med at propellen i vannmåleren var i ferd med å bli 

satt ut av drift på grunn av avleiringer. For målingene som ble utført med TOR-sonde i 

samme periode (vedlegg C), ser vi de samme variasjonene som vist over (Figur 7. 2), men her 

er det tydelig at den totale vannmengden som tilføres feltet holder seg tilnærmet konstant 

gjennom hele forsøket. Unntakene er i perioder med strømbrudd. 
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Figur 7. 2 angir endring i vanntilførsel over tid som målt med vannmåleren. Den grå pilen viser 
tidspunktet der vannmåleren sluttet å virke. 

7.2.2 Sporstofforsøket 

Det ble ved en forglemmelse ikke målt bakgrunnsverdier for den første prøvetakingsrunden. 

Det var derfor nødvendig å ta utgangspunkt i de undersøkelsene som allerede hadde blitt gjort 

i forbindelse med etableringen av forsøksfeltet til NLH (Lysimetergrop I). I tillegg har 

bakgrunnsmålinger for forsøkene som ble utført vår/sommer 1999 blitt benyttet. 

Undersøkelsene i forbindelse med etableringen av NLHs lysimetergrop ble utført av Skarstad 

(1996). Disse gir bakgrunnsverdiene for CI- som snittet for årene 1992, 1993 og 1994. 

Bakgrunnskonsentrasjonen for klorid var på rundt 0,75 mg /1. Den målte konduktiviteten til de 

samme prøvene lå på mellom 24 - 38 ilS/cm. Konsentrasjonen av klorid (i mg/l) viste seg i 

disse undersøkelsene å øke kraftig ved overgangen fra umettet SOne til grunt grunnvann 

(Skarstad, B. 1996). Her befant snittkonsentrasjonen seg på mellom 1,25 og 1,40 mg/l. 

verdiene for grunnvannet er hentet fra brønner i området i perioden 1992 og -93. Den samme 

tendensen ble funnet i målinger gjort av Alfnes & Søvik (pers. komm. 1999), der porevann fra 

umettet sone har konduktivitetsverdier på rundt 50 ilS/cm. I disse vannprøvene var 

kloridkonsentrasjonen på i overkant av 3,23+ mg/l (se vedlegg B). Konduktiviteten for 

brønnvannet som ble brukt i vanningen var på mellom 140 og 150 ilS/cm. 

I den videre behandling av dataene er det tatt utgangspunkt i en bakgrunnsverdi på rundt 100 

ilS/cm. I og med at det infiltrerte vannet vil blande seg med, og erstatte, det opprinnelige 

porevannet i takt med sporstoffrontens bevegelse. 

Det ble ved testing av flemivåprøvetakeme, før det første forsøket, påvist lekkasjer i noen av 

prøvetakingspunktene. Disse ble oppdaget fordi det var et markert trykkfall i hele systemet 

når disse punktene ble utsatt for sug. Dette ble tolket som at disse prøvetakingspunktene var 

plassert i et hulerom og i kontakt med jordatmosfæren. Dette kan i sin tur tyde på kontakt med 
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over ogleller underliggende områder og dermed være en indikasjon på kortslutning av 

systemet. Disse punktene er merket med tomme sirkler for hver av prøvetakerne (se vedlegg 

D). 

7.2.3 Muligheten for kortslutning av flernivåprøvetakerne 

Ved den første prøvetakingen (1718 - 14:00, 3 timer etter tilsetning av sporstoff) måles det 

høye konduktivitetsutslag for hele prøvetakerens lengde for alle prøvetakerne vi har 

fullstendige serier fra (Figur 6. 8 for FNP D, og vedlegg D: FNP A, C og E). Det mest 

markerte tilfelle er FNP A som ser ut til å gi tilnærmet like utslag for hvert prøvepunkt ved 

hver av målingene. Til tross for at det bare var mulig å få målbare vannmengder ut fra svært 

få av prøvetakingspunktene i FNP C ser det ut som om vi har samme tendens som i FNP A. 

Også ved FNP C måler vi svært høye verdier (1200 ~S/cm) dypt nede (C6, 245 cm under 

overflaten) ved første prøvetaking. 

Også flemivåprøvetaker E viser det mønsteret vi har sett hos de foregående prøvetakerne. Her 

har vi innledningsvis konduktivitetsverdier godt over bakgrunnskonduktiviteten langt under 

bakkenivå. Vi fant ved kontroll av anlegget før start at FO hadde klare tegn på lekkasje. Dette 

gjør det derfor ikke så uventet at vi allerede ved første prøvetaking måler høy konduktivitet i 

Fl som befinner seg 30 centimeter under FO. 

Disse store utslagene på konduktiviteten kan være forårsaket av at det har vært transport ned 

langs utsiden av prøvetakingsrøret. 

7.2.4 Kontinuiteten i størrelsen på målingsresultatene 

FNP D (Figur 6. 8) viser ingen substansiell endring i formen på grafen etter første 

prøvetaking. Dette er også tilfelle for de andre prøvetakerne. Ved FNP A viser de påfølgende 

prøvetakingene først en jevn økning av konduktivitetsverdiene for det midterste av nivåene. 

Men ved prøvetakingen 18/8 kl. 02:00 (FNP A, se vedlegg D), ser vi at plottet viser et 

sikksakk mønster med vekslende lav og høy konduktivitet. Med enkelte avvik består denne 

generelle formen fram til forsøkets slutt. For FNP C ser vi de samme tendensene i 

konduktiviteten som vi så for de fem øverste prøvetakingspunktene for FNP A. Dette 

inkluderer en minking i konduktivitet (18/8-02:00 til 20/8-14:00) som så igjen stiger til den 

opprinnelige verdien (2518-20:00). 

FNP E og F viser heller ingen stor forandring i utseende på kurvene i løpet av 

forsøksperioden. Ved FNP F er det bare noen få prøvetakingspunkter som gir væske nok til å 

la seg analysere. Dette gjør at det er vanskelig å komme med sikre påstander om kurvens 

utseende. Fra de to første prøvetaking ene har vi bare prøver fra Fl, mens vi i løpet av 

prøveperioden også får prøver fra F5, F6 og F7. Det største avviket vi ser er i de to målingene 
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som vi har fra F3. Utover dette viser FNP F samme oppførsel som det vi har sett fra de andre 

flemivåprøvetakeme. 

7.2.5 Påvirkningen fra det siltholdige laget 

Der kurvene viser store forandringer i utslagene er dette i mange tilfeller forårsaket av at det 

mangler prøver fra en eller flere prøvetakingspunkter (se FNP A 18/8 - 14:00 og 25/8-

20:(0). Det kan virke som om segmenter av blant annet prøvetaker A ble mer eller mindre 

isolert fra de over- og underliggende nivåene i løpet av prøvetakingen. Dette er spesielt 

tydelig på A8, som etter en høy konduktivitetsmåling første prøvetaking (ca. 800 ilS/cm), 

viser jevn nedgang til rundt 400 IlSlem og deretter holder seg relativt stabilt på dette nivået. 

Dette skjer til tross for at prøvetakeren rett over (A 7) måler konduktivitetsverdier som ligger 

dobbelt så høyt. Det er nærliggende å knytte dette opp mot at A8 er plassert under det 

siltholdige laget (se vedlegg D, fig. D-l). Et tilsvarende fenomen forekommer ved FNP C, E 

(Vedlegg D, fig. D-2 og D-4) og i mindre grad FNP D (Figur 6.8). I perioden 18/8-20:00 til 

19/8-20:00 virker det som om vi har en lokal bevegelse av sporstoff som berører de øverste 

fem prøvetakerne til FNP A, deretter synes konduktivitetsmålingene langs prøvetakeren igjen 

å ha gått tilbake i mønsteret som ble omtalt ovenfor. Det har i ettertid vist seg at det var stor 

usikkerhet i konduktivitetsmålingene, men dette er nærmere omtalt nedenfor. 

Vi ser av fig. D-2 (vedlegg D), at siltlaget befinner seg mellom C6 og C7. Som ved FNP A 

har vi her en stor forskjell i konduktivitetsverdiene over og under siltlaget. Denne vedvarende 

forskjellen kan tyde på at vi har en blokkering mellom C6 og C7, enten som et resultat av 

bentonitten som er brukt til å isolere de forskjellige prøvetakingspunktene fra hverandre, eller 

kanskje som en følge av at siltlaget fører vannet med sporstoffet utenom det nederste 

prøvetakingspunktet. Mot slutten av prøveperioden ser vi at vi har en sterk variasjon i 

verdiene for de øverste prøvetakingspunktene. Dette kan være reelle svingninger, men kan 

også ha sammenheng med unøyaktighet måleinstrumentet (se under). For FNP E er det 

spesielt E6 som viser en høy konduktivitet. Ellers ser vi at vannprøver fra E7, som befinner 

seg i det siltholdige laget, viser den laveste konduktiviteten sammen med E3. 

7.2.6 Overflateavrenning 

FNP E har meget høye utslag for konduktiviteten. Når man tar i betraktning den distansen 

som er mellom FNP E og tilsetningspunktet (Figur 5.1), er dette antagelig resultat av 

overflateavrenning. Også ved FNP F har vi fått høye utslag. FNP F er den av 

flemivåprøvetakeme som befinner seg lengst borte fra tilsetningspunktet, og hvis 

konduktivitetsverdiene vi får er resultat av kloridinnholdet slik det er antatt, vil dette bety en 

horisontal bevegelse på rundt fire meter. 
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7.2.7 Flernivåprøvetaker O 

Resultatene fra FNP D er vist i resultat kapittelet (Figur 6. 8). 

Flemivåprøvetaker (FNP) D er den av prøvetakerne vi har den mest komplette dataserien fra. 

Prøvene fra FNP D også analysert i ionekromatograf ved Institutt for Geologi (i tillegg til 

konduktivitetsanalysen som ble utført i felt)o 

Dette ble gjort i og med at resultatene fra konduktivitetsmålingene avvek svært mye fra det 

som var forventet, det ble derfor gjort en kontroll av resultatene for å se om dette kunne 

skyldes en feil i utstyret, eller om det var andre ioner tilstede i tillegg til klorideno 

Ionekromatografianalysen krever 2,5 ml væske. Analysen kunne derfor ikke utføres for alle 

prøvene fra FNP D. Til tross for dette kan vi ved sammenlikning av resultatene fra de to 

analysemetodene se en del forskjeller (Figur 6. 8). Allikevel ser det ut til at de generelle 

trendene er de samme o Det var dessverre sjelden nok væske til å utføre en ny analyse av de 

prøvene som hadde utslag som gikk utenfor arket på utskriften, derfor er de angitte 

konsentrasjonene i mange tilfeller en minimumsverdi for mengden med klorid som var 

tilstede. Til tross for dette skulle forholdene mellom de individuelle prøvene kunne brukes til 

å gi et representativt bilde av sporstoff transporten. 

Vi ser fra den første prøvetakingen at vi har tre hovedområder med høy konduktivitet De 

største verdiene får vi ved D l og D2 som forventet. Et med noe mindre verdi 2/3 av veien ned 

langs prøvetakeren ved D5, og et ved D8, Ionekromatografianalysene gir et noe annet bilde, 

med store konsentrasjoner ved Dl og D2 som over, og en separat konsentrasjon ved D60 For 

resten av prøvetakingsperioden forblir utseendet av plottet tilnærmet uforandret med unntak 

av enkelte individuelle variasjoner i konduktivitetlkonsentrasjon i de angitt punktene. Fordi 

konsentrasjonsmålingene ikke har like god dekning som konduktivitetsmålingene er det ikke 

sikkert at dette stemmer for alle punktene, men av det som er mulig å se, er det vanskelig å tro 

at det kan være altfor store forskjeller. Legg spesielt merke til likheten mellom figurene som 

illustrerer henholdsvis 17/8-14:00 og 719-14:00 (Figur 6.8) der den eneste egentlige 

forskjellen er at ionekromatografimålingene viser at det har skjedd en forflytning av løsning 

fra D6 til D7. De to øverste prøvetakingspunktene er de mest stabile i begge analysene o 

Uoverensstemmelsen mellom analysene for resultatene, fra prøvetakerne D5 og D8 på den 

ene siden og D6 på den andre, med hensyn til konduktiviteten og konsentrasjonen er 

vanskeligere å forklare. Det må taes i betraktning at konduktivitetsmålingene for D5 og D8 

gir verdier som ligger svært nær bakgrunnsverdien, og at det på grunn av for lite væske ikke 

ble utført noen fortynning og ny konsentrasjonsmåling. Dette sammen med at det er færre 

konsentrasjonsmålinger for D6 og 08 kan være med å gi et skjevt bilde, 
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Figur 7. 3 Sammenlikning av individuelle gjennombruddskurvene som kommer fram for henholdsvis 
konduktivitet og konsentrasjon for FNP DO. Pilene på vertikal aksene viser bakgrunnsverdiene. 
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Figur 7.4 Sammenlikning av individuelle gjennombruddskurvene som kommer fram for henholdsvis 
konduktivitet og konsentrasjon for FNP D3. Pilene på vertikalaksene viser bakgrunnsverdiene. 
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Figur 7. 5 Sammenlikning av individuelle gjennombruddskurvene som kommer fram for henholdsvis 
konduktivitet og konsentrasjon for FNP D4. 
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Figur 7. 6 Sammenlikning av individuelle gjennombruddskurvene som kommer fram for henholdsvis 
konduktivitet og konsentrasjon for FNP DS. 
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Figur 7. 7 Sammenlikning av individuelle gjennombruddskurvene som kommer fram for henholdsvis 
konduktivitet og konsentrasjon for FNP D7. 
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Figur 7. 8 Sammenlikning av individuelle gjennombruddskurvene som kommer fram for henholdsvis 
konduktivitet og konsentrasjon for FNP D9. 

Over (Figur 7. 3 til Figur 7. 8) er det foretatt en sammenlikning av de individuelle 

gjennombruddskurvenes konduktivitets og konsentrasjons målinger. Kurvene er hentet fra 

FNPD. 

Det er flere uoverensstemmelser mellom resultatene som kommer klarere frem i figurene rett 

over (Figur 7. 2 til Figur 7. 8) , enn når de først ble vist (Figur 6. 8). Den største forskjellen 

finner vi i uoverensstemmelsen mellom konduktivitets- og konsentrasjonsmålingene for de 

siste prøvetakingene. I de fleste tilfellene viser resultatene fra ionekromatografen en nedgang 

i konsentrasjon, mens det motsatte er tilfelle for konduktivitetsmålingene. Det eneste unntaket 

er FNP 07 (Figur 7. 7), men dette kan ha sammenheng med at konsentrasjonsmålingene her 

ikke ble fullført fordi det var for lite væske til å fullføre en sekundær analyse. Det er stor 

forskjell på kurvenes variasjon under de tidligste målingene, men dette har antagelig 

sammenheng med at ionekromatografen har mye større nøyaktighet enn 

konduktivitetsmåleren. Svært mange av måleresultatene befinner seg dessuten under 

bakgrunnsverdien. Generelt ser det ut til at en (eller begge) av analysemetodene har en stor 

grad av unøyaktighet. En kontroll av konduktivitetsmåleren har i ettertid vist at den varierer 

med inntil 25 % ved måling av samme prøve (se vedlegg B). Det er dermed lite trolig at 

konduktivitetsmålingene gir et bilde som er nøyaktig nok i dette forsøket, selv om de viser et 

bilde som kan være representativt for den generelle tendensen i sporstoffets oppførsel. 
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Figur 7. 9 Resultatene fra ionekromatografianalysene av vannprØvene fra FNP D (mg/I). De 
prøvetakeme som ikke hadde resultater over bakgrunnsverdien er vist med grå linjer. 

I denne figuren er alle gjennombruddskurvene for de forskjellige prøvetakerne langs FNP D 

tegnet inn. Som vi ser så synes de å bekrefte antagelsen om at systemet er kortsluttet. Allerede 

i første prøvetaking skjer det gjennombrudd i D2 og D6 (henholdsvis 107,5 og 227,5 cm 

under overflaten). D2 har en høy konsentrasjon ut hele forsøket skjønt den synker mot siste 

prøvetaking. D6 har også høy konsentrasjon, men den synker mye raskere. Etter at vi har fått 

utslagene for D2 og D6 får vi i fjerde prøvetaking et svakere utslag for Dl. I 

konduktivitetsmålingene har vi også høye verdier for Dl fra første prøvetaking, og det er 

sannsynlig at vi kunne ha forventet et gjennombrudd her samtidig med D2. De neste prøvene 

som gir utslag er først D5 og deretter D7. De andre prøvetakingspunktene (DO, D3 og D4) gir 

bare konsentrasjoner som er i nærheten av bakgrunnsverdien. Denne nærmest vilkårlige 

rekkefølgen av gjennombrudd gjør at det beste antagelig vil være å se bort fra resultatene vi 

har fått fra flemivåprøvetakeme. 

7.2.8 Prenartprøvetakerne 

Med unntak av fire prøvetakere så fikk vi få utslag over bakgrunnsverdien fra prenartsondene 

(Figur 6. 9). Tar vi utgangspunkt i den relativt store (og utilsiktede) spredningen vi fikk på 

overflaten ved tilsetning, så var det forventet at vi skulle finne større kloridkonsentrasjoner 

hos flere av prenartprøvetakeme enn det som var tilfelle. Særlig sett på bakgrunn av de store 

utslagene som vi fant i flemivåprøvetakeme på tilsvarende dyp. Dette synes igjen å 

understøtte at det har vært lekkasjer ned langs flemivåprøvetakeme, slik at det bare i liten 

grad har skjedd en utblanding av den tilsatte løsningen her. Den andelen av sporstoffet som 

har beveget seg gjennom bakken har brukt lenger tid og dermed vært utsatt for en større grad 

av dispersjon og uttynning på grunn av vanningen. Dette er ikke uventet hvis vi tar i 
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betraktning den store mengden vann som ble infiltrert i forsøksperioden. A v de fire 

prøvetakerne som vi har målinger fra, så befinner tre seg (PPI7, PP13 og PP5) tilnærmet 

direkte under tilsetningspunktet, og det siste (PP8) i siltlaget nedenfor FNP C og D (Figur 6. 

7). log med at jeg ikke tror at målingene fra flemivåprøvetakeme kan benyttes, så er det disse 

resultatene som er utgangspunktet for utregningen av strømningshastigheten til vannet. Det er 

to andre prenartprøvetakere (PP2 og PP11) som også gir utslag over bakgrunnsverdien, men 

fra disse er det såpass få prøver fra at de vanskelig lar seg benytte (se vedlegg D). I forsøk 

som ble utført sommeren -99 (pers. komm. Alfnes, E. & Søvik, A. K, 1999) er de samme 

tendensene synlige for PPl7 og PP13 med hensyn til forskjell i konsentrasjon av løsning. 

7.2.9 Strømningshastighet 

Ut fra gjennombruddskurvene kan vi anslå strømningshastigheten i denne delen av 

forsøksfeltet til å være rundt 5 cmlt (Tabell 7. 1). Denne hastigheten er beregnet for 

strekningene mellom bakken, pp 17 og pp 13. 

Ut fra dette kunne det forventes et gjennombrudd ved PP3, PP4 og/eller PP5 rundt den 19/8 -

08:00, etter 41 - 45 timer. Vi ser (Figur 6.9), at vi får et gjennombrudd ved PP5 den 19/8, 

51 +/- timer etter tilsetning og en klar økning i konsentrasjon fra prøvetakingen rett før. 

Hverken PP3 eller PP4 kommer over bakgrunnsverdien. Dette kan bety at pulsen med 

sporstoff blir bøyd av ved siltlaget eller rett over dette og beveger seg ned og mot vest isteden 

for rett ned. Det er spesielt overraskende at vi ikke ser noe ved pp 4 som ligger rett under pp 

13 og pp 17 (Figur 6. 7). De neste prenartprøvetakeme der det ser ut som vi får et 

gjennombrudd er PP8 og PP9 (Figur 6. 9), som ligger vest for PP5 i det siltholdige laget. For 

pp 10 og pp 11 fant vi ingen utslag som kan regnes for signifikante. I og med at vi ikke har 

data for pp 8 og pp 9 mellom 20/8 - 14:00 og 25/8 - 20:00 kan vi ikke si noe om formen på 

gjennombrudskurven. Det er verdt å merke seg at vi har utslag så vidt over bakgrunnsverdien 

for PPll tidlig i forsøksperioden (se vedlegg D). Dette kan være forårsaket aven lekkasje, for 

eksempel via FNP F, eller være resultat av unøyaktighet i konduktivitetsmålingen. 
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Hastigheten til sporstoffet: 
Første sporstofforsøk (klorid) 
Ved hjelp av følgende uttrykk for snitt partikkelhastighet kan vi anslå farten til sporstoffet som beveger seg gjennom den 
umettede sonen v = (z2 - z1)/(t2 -ti) 

I Prøvetaker bakkenivå pp 17 

Dyp (z1) (cm) Tid (ti) (t) Dyp (z2) (cm) Tid (t2) (t) I Fart (v) (cm/t) J 
O O 116.5 21 1 5.51 

lPrøvetaker pp 17 PP13 

Dyp (z1) (cm) Tid (ti) (t) Dyp (z2) (cm) Tid (t2) (t) I Fart (v) (cm/t) I 
116.5 21 183 331 5.51 

pp 5 ligger en halv meter lenger mot vest, så Jeg forutsetter at overflateavrenmngen har gitt samme startldspunkt som for 
løsningen som har nådd PP13 og pp 17 

I Prøvetaker pp 13 pp 5 

Dyp (z1) (cm) Tid (ti) (t) Dyp (z2) (cm) Tid (12) (t) I Fart (v) (cm/t) J 
183 33 249.5 51 1 3.71 

Som en kontroll har Jeg beregnet snitthastigheten fra bakken og ned til pp 5 

tprøvetaker bakkenivå pp 5 

Dyp (z1) (cm) TId (ti) (t) Dyp (z2) (cm) Tid (12) (t) I Fart (v) (cm/t) I 
O O 249.5 51 1 4.9J 

For a se om dette kan stemme regnet Jeg ut hvor langt vannet ville kommet hVIS VI antok at vannet som rant gjennom pp 13 
var like raskt som def som evt. kom direkte fram til pp 5 

1. etappe 2. etappe totalt (cm) 

(-> PP13) (-> PP5) (cm) 

182.9 66.5 249.4 

Beregnet tid for transport av sporstoff fra overflaten ned til pp 3 og PP4 ut fra den anslåtte hastigheten for pp 13 og pp 17 

Fra Til avstand (cm) fart (cm/t) tid (t) 

Bakken pp 3 230.5 5.5 41.6 

Fra Til avstand (cm) fart (cm/t) tid (t) 

Bakken PP4 248.5 5.5 45.2 

Tabell 7. 1 Hastighetsberegninger for sporstoffbevegelsen gjennom umettet sone ved Lysimetergrop Il, 
1. sporstofforsøk. 

Dessverre er det for få data til å bekrefte eller avkrefte en eventuell trend, og de målingene 

som er gjort senere er begge godt under bakgrunnsverdien. For PP2 er konduktiviteten såpass 

høy at det sannsynligvis ikke dreier seg om en feilmåling. Utslaget kan være resultat av at 

løsning har blitt transportert langs FNP A eller B. En tredje mulighet er at kloriden har blitt 

fraktet langs TDR-probene, som befinner seg i midten av feltet og dermed er nærmere 

spissene på prenartprøvetakeren enn flemivåprøvetakeme. 

De tre figurene (Figur 6. 11, Figur 6. 12 og Figur 6. 13), viser utseendet på 

gjennombruddskurvene fra forskjellige prøvetakingspunkter ved henholdsvis 100, 150 og 250 

cm dyp. 

Det kan se ut som om utseendet på utslagene fra de forskjellige prøvetakingspunktene er like 

for et gitt dyp. Det viktigste som skiller resultatene for disse punktene fra hverandre er 

amplituden på utslagene. Det ser dessuten ut som om svingningene skjer nesten samtidig i alle 

punktene nedover. Hvis vi sammenlikner de avleste strømningsverdiene fra vannmåleren med 
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utseende av kurvene for utslagene kan det se ut til at det er en sammenheng mellom disse. Det 

har ikke i skrivende stund lykkes å finne en god forklaring på hva dette kan skyldes, annet enn 

at økt vanntilførsel fører til at mer av kloriden blir tilgjengelig for prøvetakeren. Linjen som 

forbinder utslagene for fuktighetsmålingene sier ikke noe om forløpet av vanningen mellom 

punktene, men er tatt med for å gjøre det lettere å se rekkefølgen på avlesningene. 

Det har tidligere (French, H. K., Langsholt, E. & Kitterød, N.-O. 1995) blitt observert 

forsinkelse av klorid i et sporstofforsøk utført ved Moreppen forsøksstasjon. Men i dette 

tilfellet var forsinkelsen svært liten med en retensjonsfaktor på 1,15 i forhold til tritiumet som 

var tilsatt i samme forsøk. Årsaken ble antatt å være adsorpsjon. Men den sandholdige 

jordtypen som dominerer forsøksfeltet har ikke stor nok anionbytte kapasitet (French, H. K., 

Langsholt, E. & Kitterød, N.-O. 1995) til å kunne forklare den forsinkelsen som synes å finne 

sted ved flernivåprøvetakerne. Stilstanden i sporstoftbevegelsen kan skyldes at vannet låses 

mellom bentonittlagene, eller kan være et resultat av adsorpsjon av klorid i bentonitten. 

Svingningene i konduktivitet med variasjonen i tilført vannmengde kunne da forklares ved at 

mer klorid vaskes ut fra bentonitt pakkene og dermed ut i vannet som prøvetas. 

En grunn til at resultatene blir såpass uklare kunne være forurensing av prøver fra 

flernivåprøvetakerne. Dette kan ha skjedd ved selve konduktivitetsmålingen til tross for at 

samme metode ble benyttet ved analysene hele tiden, og at vi var nøye med å vaske 

elektroden i deionisert vann mellom hver gang. Forurensing aven del av prøvene forklarer 

likevel ikke de helt klare trendene som kommer fram i resultatene. Dermed er det ikke 

sannsynlig at selv om enkelte prøver kan ha blitt forurenset under analysen, så vil ikke dette 

ha noen innvirkning på det generelle bildet vi her har fått. 

Som nevnt over har det vist seg at konduktivitetsmåleren som ble brukt i dette forsøket var 

svært unøyaktig. Dette har gitt en betydelig feilmargin. Det viste seg at elektrodene lett lot seg 

deformere. Tatt i betraktning at forutsetningen når konduktiviteten måles er at det skjer over 

et volum på 1 cm3 , så kan en deformering av elektrodene ha stor innvirkning. For å 

kontrollere graden av unøyaktighet ble det foretatt konduktivitetsmålinger på 11 prøver med 

saltløsninger med varierende, men kjente, konsentrasjoner. Hver av de 11 prøvene ble 

kontrollert 6 ganger. Resultatene av denne testen er vist i vedlegg B. Som testen viser får vi 

en feilmargin på inntil 25% avhengig av deformasjonen av elektrodene. 

Hvis vi ser på de nederste prøvetakerne ved FNP A, C, D og E så får vi til tider kraftig 

minking i konsentrasjonen i prøvepunkter som befinner seg i og under det siltholdige laget. 

Her ser jeg to mulige forklaringer. Enten er det tilstopping mellom prøvetakerne på grunn av 

bentonitt, eller så er disse punktene påvirket at transport langs siltlaget som skaper såpass stor 

gjennomstrømning at konduktiviteten holder seg nede. Avhengig av vannmetning ville vi i en 

lagpakke bestående av et fint og et mer grovkornet lag forvente at hoveddelen av transporten 

vil gå gjennom det finkornete laget hvis vannmetningen er liten, og gjennom det grovkornede 
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laget hvis vannmettingen er stor (Grip, H. & Rodhe, A 1991)0 Fra TDR målingene som er 

gjort for den første forsøksperioden (vedlegg C, Figur 6. 4 og Figur 6. 5) ser det ut til at en 

stor del av vannet befinner seg i det siltholdige laget. Vanninnholdet rett over og rett under er 

betraktelig mindre. Det ser dermed ut til at en stor del av vannet fanges opp og beveger seg i 

selve laget 

7.3 Andre sporstofforsøk på Moreppen (DNA, Bromid og 

tritium) 

Tilsetningen av sporstoff i det andre forsøket ved Lysimetergrop Il ble utført ved at tritium og 

bromid ble fordelt over feltet som en puls fra injeksjonsbassenget. Selve tilsetningen foregikk 

via dryppvanningsanlegget for å oppnå en mest mulig homogen fordeling. Parallelt ble det 

tilsatt 6 forskjellige DNA-tracere ved hjelp av tilsetningsrør jevnt fordelt i hele feltets lengde. 

Målet med dette forsøket var å se på transporthastigheten til sporstoffene gjennom bakken. 

Dessverre viste det seg at det hadde gått hull på en del av dryppvanningslangene under 

tilsetningen av DNA-sporstoffene (Bilde 5.2). Punkteringene ble forårsaket av piggene på 

redskapet som ble brukt til å lage hull for tilsetningsutstyret. De fleste av disse hullene ble 

funnet og lappet umiddelbart, men ved den østligste av injeksjonspunktene ble ikke hullet 

oppdaget før etter at sporstoff var tilsatt. I dette området er det en fordypning i marken og da 

lekkasjen ble oppdaget hadde det dannet seg en dam på overflaten med start rett på nordsiden 

av FNP A og utstrekning vestover til FNP D. Damdannelsen forårsaket mettede forhold under 

tilsetningen og ga stor hydraulisk belastning av dette området som resulterte i mettet 

strømning. Siden den aktuelle dryppslangen er den som ligger nærmest uttaket for vann fra 

nivåbassenget er det stor sannsynlighet for at mesteparten av pulsen kan ha rent ut her, og 

ikke fordelt seg jevnt over forsøksfeltet slik som opprinnelig planlagt. 

Lav konsentrasjon av tritium i tilførselsvannet, i tillegg til den uttynningen som skjedde ved 

på grunn av den høye infiltrasjon, medførte at mange av prøvene lå under deteksjonsgrensen. 

Dette understøttes av utseende på kurven som sammenlikner de to som prosent av tilsatt 

mengde sporstoff (Figur 6. 16). Bakgrunnsverdien for tritium tilsvarer l, 55% av tilsatt 

mengde. Det vi ser er at i prøvene der vi har utslag for bromid uten å ha utslag for tritium så 

er alle verdiene lavere enn 1,55% av konsentrasjonen for den tilsatte bromiden. Dermed vil 

eventuelle tritium konsentrasjoner som spores her bli regnet med i bakgrunnsverdiene og ikke 

registrert, forutsagt at tritiumet og bromiden har oppført seg noenlunde likt. Det ble foretatt en 

sammenlikning av kurvene for de av prenartprøvetakeme som har gjennombruddskurver for 

både brornid og tritium (Figur 6. 18, Figur 6. 19 og Figur 6.20). Kurvene viser stort sett 

samme bilde. Variasjonene skyldes først og fremst forskjell i konsentrasjon. Det kan se ut 

som om det er en liten forsinkelse på bromiden i forhold til tritiumet, men dataene er ikke 

entydige. 
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De tre prenartprøvetakeme PP3, PP12 og PP17, gir oss en ide om transporten av sporstoffet 

fra bakkenivå og ned til siltlaget (Figur 6. 7 viser plassering). Vi ser at vi får gjennombrudd 

ved pp 12 (-180 cm) før vi får det ved pp 17 (-120cm). I og med at pp 17 ligger 60 cm over 

pp 12, er dette ganske overraskende. Tatt i betraktning av at det er rett over pp 12 at vi har 

hatt damdannelsen, kan dette forklares, med mettet strømning lokalt over pp 12. Når vi ser på 

gjennombrudskurven for PP3 ser vi at denne har to topper. I og med at PP3 er plassert på 225 

cm dyp, midt mellom PP12 og PPI7, så kan det være nærliggende å anta at den første toppen 

er tritiumet fra lekkasjen som ankommer, noe som skulle forklare den høye konsentrasjonen. 

Den andre, noe lavere toppen kan i så fall være løsningen som har beveget seg utenom 

lekkasjesonen, eller i hvert fall under mindre innvirkning fra dammen. Figur 6. 21 viser 

kurvene for de resterende prenartprøvetakeme med komplette serier av tritium plottet inn. 

Disse brukes til å regne ut hastigheten til sporstoffet. 

7.3.1 Strømningshastighet 

Diskusjonen lar seg lettest følge ved hjelp av illustrasjonene i resultat kapittelet (Figur 6. 17) 

og vedlegg A. Tabell 7.2 (under), viser beregningene. For å beregne strømningshastigheten 

gjennom feltet brukte vi gjennombruddskurvene fra prenartprøvetakeme. Utregningene er 

gjengitt i vedlegg F. Figur 6. 7 gir en oversikt over feltet. De to prøvetakerne PP16 og pp 12 

befinner seg rett under der lekkasjen fra dryppvanningsanlegget førte til damdannelsen. 

Effekten av at denne sonene har vært utsatt for mettet strømning er tydelig. Figur 6. 19 og 

Figur 6. 21 viser at gjennombruddene begge steder skjer i løpet av første prøvetaking. 

Konsentrasjonene er mye større i pp 12 enn i pp 16, og det er sannsynlig at pulsen allerede 

har passert pp 16 og at det vi ser i dette punktet er halen. Hvis dette stemmer er det 

gjennombruddet i pp 12 som gir den reelle hastigheten som er på 45,6 cm i timen. pp 13 og 

pp 17 befinner seg omtrent en halv meter lenger mot vest enn pp 12 og pp 16, og sjansene er 

store for at også disse to prøvetakingspunktene har blitt påvirket av lekkasjen. 

Gjennombruddet hos pp 13 kommer 6 timer før vi får utslag i pp 17. Dette er uventet, i og 

med at pp 17 er plassert over pp 13. Hastigheten fra overflaten og ned til pp 13 er beregnet til 

5,4 cm/t, som ligger nær opptil det vi fikk for det første sporstofforsøket ( v = 5,5 cm/t)o 

Dermed kan det vi ser hos pp 13 være løsning som har filtrert ned ved umettet strømning 

uavhengig av den oppmettede pulsen. En annen mulighet er at dreier seg om et utslag som 

skyldes dispersjon fra selve pulsen. Hastigheten for pp 17 derimot er anslått til 2,9 cm/t, noe 

som gir en svært lav transporthastighet ved så høy vannmetning som det vi har her. I og med 

at begge de to punktene har tilnærmet komplette prøvetakingsserier, som utelukker at 

resultatene bare er tilfeldige målinger fra en større puls, så er dette vanskelig å forklare. Det 

kan hende at løsningen har blitt transportert utenom pp 17 og at utslaget vi får der er et 

resultat av dispersjon fra den mettede strømmen. 
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Det at vi får utslag i pp 15 synes å bekrefte at ikke alt sporstoffet har blitt transportert som en 

del av lekkasjepulsen. Her blir hastigheten beregnet til 5,4 cmlt, det samme som for pp 13. 

Ved å sammenlikne strømningshastigheten mellom pp 15 og pp 6 får jeg en anslått hastighet 

på 4,7 cmlt for strekningen over dette intervallet. Dette ligger noe over den hastigheten på 3,7 

cmlt som jeg fant for tilsvarende intervall i det første sporstofforsøket (3,7 cmlt fra 183 ned til 

249,5 cm dyp. pp 13 og pp 5), (Tabell 7. 1). 
-----,------_._-----

Hastigheten til sporstoffet: 

Andre sporstofforsøk (tritium og brom id) 
Ved hjelp av følgende uttrykk for snitt partikkelhastighet kan vi anslå farten til sporstoffet som beveger seg gjen nom den 
umettede sonen. v = (z2 - z1 )/(t2 -t1) 
PP16 og PP12 befant seg direkte under damdannelsen. Dermed er det stor sannsynlighet for at disse punktene har blitt utsatt 
for ukontrollert hydraulisk belastning med påfølgende mettet strømning. 

Prøvetaker Bakken PP12 

Dyp (z1) (cm) Tid (t1) (t) Dyp (z2) (cm) Tid (t2) (t) \ Fart (v) (cm/t) J 
O O 182.5 4 \45.63 \ 

pp 17 og pp 13 befinner seg en halv meter lenger vest og må antas å ha blitt påvirket av lekasjen, skjønt ikke i samme grad 
som pp 16 og pp 12. 
Prøvetaker Bakken PP17 

Dyp (z1) (cm) Tid (t1) (t) Dyp (z2) (cm) Tid (t2) (t) J Fart (v) (cm/t) 

O O 116.5 40 \2.91 \ 
Vi ser at vi får gjennombrudd hos pp 13 før vi får det hos pp 17. 

Prøvetaker Bakken pp 13 

Dyp (z1) (cm) Tid (t1) (t) Dyp (z2) (cm) Tid (t2) (t) \ Fart (v) (cm/t) 
\ 

O O 183 34 \5.38 
\ 

pp 15 befinner seg vel 2,5 m vest for der lekasjen fant sted, dermed er dette antagelig den av prøvetakerne so m erminsf 
påvirket av damdannelsen. 
Prøvetaker Bakken pp 15 

Dyp (z1) (cm) Tid (t1) (t) Dyp (z2) (cm) Tid (t2) (t) \ Fart (v) (cm/t) 
\ 

O O 183.5 34 \5.40 \ 
Ved å sammenlikne hastigheten mellom pp 15 og pp 6 med den vi antar gjelder for umettet strømning, kan vi s e om det virker 
sannsynlig at utslaget vi får i pp 6 stammer fra pp 15 eller om det har kommet via siltlaget. 

Prøvetaker pp 15 pp 6 

Dyp (z1) (cm) Tid (t1) (t) Dyp (z2) (cm) Tid (t2) (t) JFart (v) (cm/t) \ 
183.5 34 268 52 \4.69 \ 

pp 3 som befinner seg i det siltholdige laget rett under og mellom pp 12 og pp 13 viser to gjennombruddskurv er. Det er 
nærliggende å anta at den første toppen stammer fra pulsen som oppsto på grunn av lekasjen, mens den and" e kommer som 

1et. pulsen fra pp 17 via pp 13. Dette blant annet fordi konsentrasjonene synes å stemme best overens i dette tiffel 
Hastighetene burde i såtall stemme overens med det som vi har målt i hvert av de to tilfellene. 

Prøvetaker PP12 pp 3 

Dyp (z1) (cm) Tid (t1) (t) Dyp (z2) (cm) Tid (t2) (t) \ Fart (v) (cm/t) 
\ 

Prøvetaker PP13 PP3 

Dyp (z1) (cm) Tid (t1) (t) Dyp (z2) (cm) Tid (t2) (t) \ Fart (v) (cm/t) \ 
183 34 225 69 \1.20 \ 

Ankomsten til pp 4 og pp 5 burde være relativt lik i og med at de er plassert tilnærmet på samme dyp. 

Prøvetaker pp 13 pp 4 

Dyp (z1) (cm) Tid (t1) (t) Dyp (z2) (cm) Tid (t2) (t) \ Fart (v) (cm/t) 
\ 

183 34 248.5 22 \-5.46 \ 

Prøvetaker pp 13 pp 5 

Dyp (z1) (cm) Tid (t1)(t) Dyp (z2) (cm) Tid (t2) (t) \ Fart (v) (cm/t) \ 
183 34 255 46 \6.00 \ 

Prøvetaker PP12 Ipp 4 I 
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Dyp (z1) (cm) Tid (t1) (t) Dyp (z2) (cm) Tid (t2) (t) I Fart (v) (cm/t) I 
182.5 4 248.5 22 13.67 I 

Hvis vi antar transport i si/tlaget kan det være interessant å prøve å anslå hastigheten i horisontalretningen. 

Prøvetaker PP3 pp 4 

Pos (x1) (cm) Tid (t1) (t) Pos (x2) (cm) Tid (t2) (t) I Fart (v) (cm/t) I 
92 22 138.5 22 j#DIV/O! J 

Prøvetaker pp 5 pp 6 

Pos (x1) (cm) Tid (t1) (t) Pos (x2) (cm) Tid (t2) (t) I Fart (v) (cm/t) I 
183.5 46 229 52 17.58 I 

Tabell 7.2 Hastighetsberegninger for sporstoftbevegelsen gjennom umettet sone ved Lysimetergrop Il, 
2. sporstofforsøk. 

pp 3, pp 4 og pp 5 ligger alle i det siltholdige laget. Når vi beregner farten de har ser vi at 

hvis antagelsen min skulle stemme så må farten ha sunket drastisk. For den første pulsen, 

angivelig fra pp 12 er fartsanslaget 2,4 cmlt og for den fra pp 13 er det 1,2 cmlt. Hvis vi ser 

på pp 4 og pp 5 (Figur 6. 21), så ser vi at vi for pp 4 får et gjennombrudd før det skjer et i pp 

13. Dermed er det sannsynlig at denne pulsen må være den samme som den som dukket opp 

samtidig i pp 3 og som jeg antar stammer fra den som er observert i pp 12 (Figur 6. 17 og 

vedlegg A). I og med at pp 4 ligger lengere mot vest og har gjennombrudd samtidig som pp 3 

er det sannsynlig at dette kan være fronten fra den samme pulsen, og at vi har en situasjon 

tilsvarende det vi så for pp 16 og pp 12. Dette underbygger antagelsen om strømning langs 

det siltholdige laget. 

Fra pp 5 og langs det siltholdige laget bort til pp 6 får vi en anslått hastighet på 7,6 cmlt. Her 

har jeg allerede vist at det like godt kan dreie seg om en puls fra pp 15. Hvis vi derimot ser på 

konsentrasjonene så virker det siste alternativet mindre sannsynlig. Konsentrasjonene i pp 6 

er tilnærmet det dobbelte av hva den var i pp 15 og halvparten av hva den var i pp 5. 

Dispersjonene tatt i betraktning stemmer dette bedre hvis det er pulsen fra pp 12 - pp 3 og pp 

4. 

Ved å se på tritiumverdiene for FNP D (Figur 6. 22), kan vi se at utslagene kommer samtidig, 

med noe forskjellig styrke i hvert av de tre nederste punktene (D7, D8 og D9). Det ene 

unntaket er for D9 som har et enkeltstående utslag 29/10 (kl. 09:00), dette er på 1,8% av tilsatt 

mengde, (bakgrunnsverdien er 1,55% av samme). Utslaget vi fikk for D9 helt i begynnelsen lå 

bare såvidt over bakgrunnsverdien, men ut fra det vi har sett i det første sporstofforsøket, så 

regner jeg det for svært sannsynlig at det dreier seg om en kortslutning langs prøvetakeren. 

Med utgangspunkt i at sporstoffet, til tross for lekkasje, kan ha blitt spredt ut over 

forsøksfeltet som opprinnelig planlagt, kan resultatene for de mest komplette seriene med 

bromidutslag fra flernivåprøvetakerne plottes (Figur 6. 23). Som vi kan se kommer 

gjennombruddene i en noe uventet rekkefølge. Vi får gjennombrudd for -87 cm (A2) først, 

etterfulgt av -165,5 (E3) sammen med -137,5 (D3) og deretter-57 cm (Al). Dette, sammen 
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med det vi har fra tidligere plott (Figur 6, 22), samt resultatene fra det første sporstofforsøkef 

tyder på at flemivåprøvetakeme har kortslutningeL 

7.3.2 Bruk av DNA i sporstofforsøk 

DNA-sporstoff er svært nyttig for å spore grunnvannstrømning og skille mellom forskjellige 

forurensningskilder. Den kan anvendes i de fleste porøse medier, men er spesielt anvendbar i 

oppsprukket berg (Sabir, H., L, m.fl. 2000), DNA sporstoffene har de fleste av de kriteriene vi 

legger til grunn for et velegnet sporstoff, slik som lav deteksjonsgrense, flere differensierbare 

signaturer og ingen miljørisiko. I det forsøket som ble gjennomført her var påvisningen av 

tilstedeværelse av DNA rent kvalitativ, ikke kvantitativ. Det var ikke mulig å bestemme noen 

gjennombruddskurve. Det er dermed viktig å være klar over at styrken på signalet ikke kan 

brukes for å si noe om konsentrasjonen av sporstoffet i et gitt punkt. 

Mikrobiologisk nedbrytning og sorbsjon må sees på som hovedårsakene til tap av sporstoff i 

et porøst medium. Dette er etter alt og dømme et mindre problem ved anvendelse i 

oppsprukket fjell (Sabir, H., L, m,fl. 2000), der DNA ser ut til å oppføre seg mer stabilt. 

Størrelsen på DNA-tracerne er forventet å kunne påvirke transporten i oppsprukket eller 

sandig materiale. Molekylene som er mindre enn optimal størrelse kan utsettes for større tap 

på grunn av større grad av diffusjon og hyppigere kollisjoner med det porøse materialet. 

Dessuten kan en større andel av de små DNA-molekylene bli fanget opp i lommer med ikke

mobilt vann. De DNA-molekylene som viser seg å være større enn optimalt utsettes for en 

større grad av forsinkelse i regioner av det porøse materialet med små poreL Dette tilsvarer 

det som tidligere er funnet i eksperimenter med partikkeltransport (Tan, Y., m.fl. 1994). 

Etter alt å dømme skulle dermed DNA-sporstoffene med kunne brukes i det eksperimentet 

som ble utført i lysimetergropa, der hensikten var å spore de forskjellige rutene som vannet 

tok gjennom sedimentene, og hastighet samt konsentrasjon kunne bestemmes ved hjelp av 

andre sporstoff (tritium og bromid). Det er allikevel store usikkerheter forbundet med de 

resultatene vi har fått 

7.3.2,1 DNA tag 1 

Det første utslaget som finner sted 28110, kL 03:00 i PP16 (Figur 6. 17), tyder på 

horisontalforflytning fra tilsetningsstedet, og kan ha sammenheng med den mettede 

strømningen som oppsto i dette området. De utslagene som følger 30/10, kl, 13:30 synes å 

antyde en nedoverrettet skråbevegelse mot vest. Dette kan være oppstått på grunn av 

foretrukket strømning i skrålag over hovedlaget som undersøkelsene har konsentrert seg om. 

Noe tilsvarende blir også observert for tag 2 (se under). De to forekomstene med tag 1 som 

observeres 1/11, kl. 21 :00 er svake, og kan ha sammenheng med den meget lave 

deteksjonsgrensen (ned i et molekyl). 
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7.3.2.2 DNA tag 2 

Tag 2 ser ut til følge omtrent samme forflytningsmønster som det som observeres hos 

tritiumet (se vedlegg A). Dette kan skyldes at tilsetningen av tag 2 skjedde på samme stedet 

som tilsetningen av mesteparten av tritiumet (pga. hull på slangen, se over). 28/10, kl. 15:00 

er det et utslag i C7 som synes å befinne seg i forkant av tritiumfronten. Dette kan igjen 

skyldes den lave deteksjons grensen for DNA. Tendensen med utslag i det siltholdige laget 

fortsetter, men det forekommer også utslag i FNP D4 samt PP15 29/10, 21:00. Dette kan tyde 

på en skråbevegelse i forbindelse med et grunnere skrålag, tilsvarende det som kan ha 

forekommet med tag 1. I og med at målingene fra flernivåprøvetakerne er så usikre er det 

svært farlig å vektlegge disse for mye. I de prøvetakingene som ble foretatt fra 30/10 og 

utover er det utslag i det siltholdige laget. Det utslaget vi har lengst vest av alle, er med tag 2 i 

PP8. Noe som kan tyde på at sporstoffene blir transportert langs skrålaget, men som også kan 

skyldes vertikal transport mellom PP8 og et overliggende skrånende lag. 

7.3.2.3 DNA tag 3 

DNA tag 3 ble var den som ble tilsatt feltet lengst mot vest av de tre taggene som gjennomgås 

her. Derfor er det noe overraskende at den dukker opp i PP3, siden det skulle tyde på en 

bevegelse mot øst, som er mot den antatt dominerende strømningsretningen. Den 30110, kl. 

03:00 er det et nytt, svakt utslag i PP13 som befinner seg over og vest for PP3. 30/10, kl. 

09:05 er det et utslag i PP4, rett under PP 13 (se vedlegg A) i det siltholdige laget. Dette kan 

ha skyldes overflatestrømning, eller foretrukket strømning i sedimentene. 

7.4 Generelt 

Det ble i utgangspunktet benyttet to forskjellige infiltrasjonsmetoder ved de to forsøkene som 

ble utført ved Lysimetergrop Il. Dessverre gikk ikke alt som planlagt. I begge tilfeller oppsto 

dam dannelse og overflateavrenning som det hverken var mulig å ha fullstendig oversikt eller 

kontroll over. I de to forsøkene er det en del bemerkelsesverdige forskjeller. I det første 

forsøket finner vi de største og mest tallrike sporstoffutslagene ved flernivåprøvetakerne, og 

kun få av prenartprøvetakerne synes å gi resultater. For det andre infiltrasjonsforsøket synes 

det å være motsatt. Tatt i betraktning at tilsetningene var relativt like så er dette ganske 

overraskende. Dette kan ha sammenheng med fuktighetsforholdene før og under tilsetningene. 

Sporstoffet (kloriden) under det første forsøket ble tilsatt etter en lengre periode med godt vær 

og på en dag med solskinn, mens tritiumet ble tilsatt i regnvær. Det kan være at proppene av 

bentonitt som skal hindre infiltrasjon fra overflaten langs flernivåprøvetakerne var tørket inn 
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og sprukket opp under første tilsetning, mens de antagelig var mettet med væske og dermed 

tette under den andre. Men dette er meget spekulativt 

Et av problemene som gjorde det vanskelig å få gode resultater fra det andre sporstofforsøket 

var det faktum at konsentrasjon av sporstoff, spesielt tritium, var for liten. Der vi fikk 

damdannelsen ble i og for seg ikke dette et så stort problem, fordi vi fikk en større 

konsentrasjon av sporstoff akkurat her. Men selv i dette området var konsentrasjonene vi 

målte på maksimalt 25 % av tilsatt mengde tritium. Tritiumet som ble tilsatt gjennom resten 

av dryppvanningsanlegget slik som hensikten var, har kommet i mye mindre konsentrasjoner. 

Dermed har den blitt såpass utblandet med vannet som ble infiltrert at konsentrasjonene har 

gått under deteksjons grensen. Vi kan se det samme for bromiden, der det i de fleste tilfeller 

måles konsentrasjoner på under l ,5% av tilsatt mengde sporstoff. 

Det kan i begge sporstofforsøkene se ut som om vi har hatt en generell bevegelse mot vest, 

noe som ble forutsagt i modelleringen av feltet (Holm, T. 1998). Dette er vanskelig å 

verifisere på grunn av damdannelsen og den ukontrollerte overflateavrenningen. I det første 

forsøket kan det se ut som om kloriden følger siltlaget, og det samme er tilfelle i det andre 

forsøket. Men dette kan også være en effekt av fronten som beveger seg nedover. Det kan 

argumenteres for at strømningen bare får en viss avbøyning parallelt med det siltholdige laget 

og deretter fortsetter rett ned. Det kan se ut som om det er dette som skjer hvis vi ser på 

resultatene fra 30/10 kl. 09:05 og utover (vedlegg A). Her ser vi at vi får utslag langs 

flernivåprøvetaker D under laget og bare der. Men dette kan også være et resultat av lekkasje 

langs selve prøvetakeren fra der denne går igjennom det siltholdige laget 

De forskjellige alternativene for de to sporstofforsøkene er vist i figurene under (Figur 7. 10, 

Figur 7. 11 og Figur 7. 12). 
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Figur 7. 10 Alternativene for sporstoffets (klorid) bevegelse gjennom bakken i det første 
sporstofforsøket. Det er ikke mulig å si sikkert om løsningen følger det siltholdige laget eller passer 
tvers igjennom. 
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Figur 7. 11 Alternativ l for sporstoffenes (tritium og bromid) bevegelse gjennom bakken. Pulsen med 
sporstoff strømmer ned til det siltholdige laget og følger deretter dette mot vest. 
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Figur 7. 12 Alternativ 2 for sporstoffenes bevegelse gjennom bakken. Løsningen med sporstoff 
strømmer vertikalt nedover uavhengig av det siltholdige laget. 

Når vi setter verdiene for volumetrisk vanninnhold for de to sporstofforsøkene mot dypet, 

henholdsvis for tidsrommene 17/8 - 98 til 25/8 - 98 (Figur 6. 4 og Figur 6. 5) og for 26/10 til 

2/11- 98 (Figur 6. 14 og Figur 6. 15), så kan vi se at det i begge tilfellene er til dels store 

forskjeller på vanninnholdet over, i og under det siltholdige laget. 

Det siltholdige laget har en større grad av metning enn lagene under og over (Figur 6. 40g 

Figur 6. 15). Det er spesielt verdt å merke seg at lagene under inneholder mindre væske enn 

det siltholdige laget. 

Det er lagpakken over det siltholdige laget som har den største andelen med vann, spesielt 

nærmest overflaten. I tillegg viser det siltholdige laget et større vanninnhold enn de 

omkringliggende massene. Dessverre har vi ikke TDR sonder som går lengere ned, så det er 

ikke mulig å si noe bestemt om hvordan de dypere lagene ser ut. Allikevel sannsynliggjør 

dette at det kan ha foregått en vanntransport langs det siltholdige laget. 

8 Konklusjon 

8.1 Vanningsanlegget 

Med hensyn til vanningsanlegget og vannmåleren konkluderer jeg med at slik vannmålingene 

i utgangspunktet var lagt opp, fungerte de ikke når det gjaldt å danne seg et bilde av 
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oppfuktingen av jordsmonnet for forsøksfeltet. Feilen var at vannmåleren ble blokkert av silt, 

som gjorde at den ikke fungerte ved lav strømningsrate (Figur 7. 1). 

Hvis vi sammenlikner verdiene avlest fra vannmåleren og fra TDR sondene ser vi at det synes 

å være godt samsvar mellom de angitte periodene med vanningsstopp (Figur 6. 6) og 

periodene med minkende vanninnhold i jordsmonnet som vist i vedlegg C. TDR resultatene 

viser at det var oppnådd stabile strømningsforhold og jevn vanntilførsel i feltet. Ved å lede 

vannet via en tank med kjent volum, var det dessuten mulig å holde kontroll på den tilførte 

vannmengden. 

8.2 Sporstofforsøk nr. 1 ved Lysimetergrop Il 

I forbindelse med det første sporstofforsøket som ble utført, er det i ettertid blitt klart at det å 

bare bruke konduktivitetsmåleren ikke var tilstrekkelig for å få et godt nok bilde av kloridens 

bevegelse. Konduktivitetsmålingene kan brukes for å få en indikasjon av saltinnholdet, men 

det bør gjøres en mer nøyaktig måling av de enkelte ionene ved hjelp av for eksempel 

ionekromatograf også. I dette forsøket ble målingene svært unøyaktige på grunn av at 

elektrodene i konduktivitetsmåleren var blottet og dermed lett ble deformert. 

Grunnen til at det var så lite endring i konduktiviteten er antagelig at det er det samme 

vannvolumet som blir prøvetatt hele tiden fra et gitt prøvetakingspunkt. Den store 

usikkerheten i konduktivitetsmålingene kan forklare hvorfor enkelte av målingene fra samme 

målepunkt synes å variere såpass som de gjør. Hvis dette er riktig betyr det at etter den første 

tilførselen av løsning så er en viss mengde av løsningen forhindret, eller forsinket, i sin 

bevegelse nedover. I det første forsøket ble sporstoffet (klorid) tilsatt over et mer begrenset 

område, og også i større konsentrasjon, enn det som var tilfelle for sporstoffet i det andre 

forsøket. Dette medførte at utblandingen som fant sted ikke har påvirket detekterbarheten. 

Den store tilsetningskonsentrasjonen (18100 mg/l) gjorde at det var en reell fare for 

densitetseffekter, men dette ser ikke ut til å ha funnet sted. Hastighetene som ble bestemt for 

løsningene gir like verdier der transporten har skjedd med umettet strømning. 

8.3 Sporstofforsøk nr. 2 ved Lysimetergrop Il 

Grunnen til at vi fikk de største sporstoffutslagene ved forskjellige prenartprøvetakere i første 

og andre sporstofforsøket er at i det første så ble tilsetningen av sporstoff foretatt lenger mot 

vest på forsøksfeltet og i hele feltets bredde (Figur 5. 1). Dermed får vi bare utslag for 

kloriden i PP17 og PP13 som befinner seg rett under tilsetningsstedet, men ikke merkbare 

utslag i de prøvetakerne som befinner seg lengre øst. 

I det andre forsøket fikk vi damdannelse lengre mot øst enn i det første forsøket, og vi ser at 

dette gir utslag fra alle prenartprøvetakeme som befinner seg i området mellom FNP A og 

FNP D. Utslagene hos PP15 skyldes antagelig overflateavrenning og/eller infiltrasjon via 
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dryppvanningsanlegget. Ser vi på tiden det tar før vi får utslaget så stemmer den godt overens 

med det vi forventer for transport i umettet sone ved denne vannmettingen ut fra resultatene 

fra det første forsøket. 

Et av problemene som oppsto ved bruk av DNA sporstoffene i dette forsøket, er at det var 

relativt få utslag over til tider store tidsintervaller. I tillegg var det sjelden man fikk gjentatte 

utslag fra samme sted ved gjentatte prøvetakninger. Det blir dermed nesten umulig å si noe 

sikkert om foretrukken transportvei slik hensikten var. 

8.4 Generelt 

Ved instrumenteringen av Lysimetergrop Il ble det tatt utgangspunkt i datamodellen som var 

utviklet for feltet (Holm, T. 1998). Da flernivåprøvetakerne viste seg å ikke fungere etter 

forutsetningene ble det vanskelig å kontrollere hvorvidt løsningen beveget seg gjennom eller 

langs det siltholdige laget (slik modellen hadde forutsagt). I ettertid har det blitt installert 

prøvetakingspunkter under selve laget for å få bedre kontroll på dette. Hvis vannstrømmen 

følger siltlaget så blir spørsmålet om vannet ledes gjennom det eller om det renner oppå laget. 

l modellen skapte helningen av laget de hydrauliske forutsetningene som forårsaker lateral 

strømning, Hvorvidt denne strømmen ville bevege seg i eller over laget var avhengig av om 

det var Brook & Coreys (i laget) eller van Genuchtens (over laget) likning som ble brukt i 

modellen (Holm, T. 1998). Tatt i betraktning den store infiltrasjonen og den resulterende grad 

av oppfuktning av jorden, så ville det være nærliggende å anta at vannet ville ha blitt ledet på 

oversiden av siltlaget i de mer grovkornede sedimentene (Grip, Ho & Rodhe, A 1991). 

Samtidig ser vi at de største utslagene for tritium forekommer i prøvetakere som befinner seg 

i det siltholdige laget (Figur 6. 17 og vedlegg A), Dette kan bety at transporten bare går rett 

igjennom, eller at den finner sted i selve siltlaget Dessverre har vi ikke prøvetakingspunkter 

installert rett over laget, med unntak av de som befinner seg i flernivåprøvetakerne. Hvis vi 

går ut fra datamodellen som Holm (1998) utarbeidet for forsøksfeltet, så forutså denne at det 

ville være mindre fuktighet over det hellende laget enn i det, og at det ville oppstå en tørrere 

"skygge" under det. Dette stemmer med de observasjonene vi har fra TDR-målingene. TDR~ 

målingene viser et høyt volumetrisk vanninnhold i det siltholdige laget i forhold til de over

og underliggende lagene. Dette kan tolkes dithen at det siltholdige laget leder en stor del av 

vanntransporten i feltet, og at denne dermed har en generell bevegelse fra øst mot vest, i 

stedet for vertikalt nedover som er det man ville forvente i umettet sone. Dette skjer selv om 

vi har en vanntilførsel som tilsvarer 240 mm nedbør per dag. 

I hvor stor grad vannet med sporstoffet forblir i laget eller forlater dette og fortsetter vertikalt 

nedover kan jeg ut fra forsøksresultatene ikke si noe sikkert om, Resultatene fra 

tritiumanalysene fra 30/10 kl. 09:05 og utover (vedlegg A) viser at vi har en avrenning fra 
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under laget også. Men disse resultatene kan ikke sies å være entydige siden jeg har 

dokumentert at flemivåprøvetakeme var utsatt for lekkasje. 

Forsøkene har vist at det er mulig å etablere kontroll over en rekke av parametrene i et slikt 

feltforsøk. Det ble vist at den finkornete lagpakken leder og bøyer av vannstrømmen, noe som 

verifiserer det strømningsmønsteret som var forutsatt av modellen som har blitt utarbeidet for 

feltet. I tillegg ble det gjort en rekke verdifulle erfaringer som kunne anvendes i senere forsøk. 
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Vedlegg 

Vedlegg A 

Figurene med DNA og Tritium resultatene 
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Vedlegg B 

Kalibreringsskjema med omregning fra konduktivitet til konsentrasjon 

Tabell med kontroll resultatene av konduktivitetsmåleren 

Standardavvik for ionekromatografen 

Standardavvik og presisjon for scintillasjonsteller 



Test av konduktivitetsmåler: 

En grunn til at resultatene fra konduktivitetsmåleren og ionekromatografen 
ikke er mer sammenfallende kan være at et (eller begge) av måleapparatene 
er unøyaktige. 
For å teste dette ble det laget 11 løsninger med kjent klorid konsentrasjon, disse ble 
deretter testet 6 ganger med hensyn på konduktivitet, og målingene ble sammenliknet. 

Prøve nr: Kons. l.c. res. Kondukt. (mindre) (større) 

1 vann 45 44 54 41 44 
!"'<; 2 d.i.vann :<, " ,;,,,,;,, "i,;, , , 3 ,: ·.,2.8 ';,;,,>,;[;;;4.6 ;>i' ,3;1 . ,i/ ; \;:3;7 

3 6000 6000 6000 6900 5800 5800 
4 3000 3100 3150 3700 3000 3000 
5 1500 1400 1450 1700 1400 1400 
6 750 880 880 800 870 850 
7 375 440 440 560 440 440 
8 4000 4300 4300 5100 4150 4150 
9 1000 900 900 1200 900 900 

10 125 70 70 89 72 73 
11 250 120 120 160 120 120 

-- ----

største variasjon 
- - ----

41 13 24 44.8 
~~~~Zt;'~fJ~q2.8 ,~'t."jti1.a ~19 ~,ij;iiiØ~3 

5600 1300 6016.7 
3000 700 19 3158.3 
1400 300 18 1458.3 
860 80 9 856.7 
430 130 23 458.3 

4100 1000 20 4350 
900 300 25 950, 

71 19 21 74.2i 
120 40 25 126.71 



Kalibreringsskjema 

Gjelder for ledningsevnemåler brukt på 
Moreppen under NaCl-forsøk i perioden 17/8-7/9 (-98) 
Dette var de første forsøkene foretatt ved Lysimetergrop Il 
(Nord for NLH-gropa) 

NaCl 
I (mol) l (mg//) l1uS!cm) forhold 

0.001 58.44 150 2.566735 
0.01 584.4 820 1.403149 

0.0125 730.5 1450 1.984942 
0.025 1461 2750 1.882272 

0.05 2922 4700 1.608487 
0.1 5844 4800 0.821355 

mol til mg/I: 
x (1000 x atomic weight) 
Na= 22.99 
CI= 35.45 

(omtrent x 2) 

kalibreringsskjema 

6000,--------------------------------------------

5000 t-------===============~----- . 
I 4000 +- / 
Il) 

2-
-ai 
~ 3000 

:sii 
::I 

"C 

5 2000 I I 
~ 

0+["'---

o 1000 2000 3000 4000 5000 6000 

Konsentrasjon (mgIl) 

7000 

[-=+=~S/~~)] 



Standardavvik for ionekromatografen 

For å få et anslag på standardawiket ble resultatene 
fra bakgrunnsprøvene sammenliknet, og de største awikene 

ble beregnet i prosent av den målte gjennomsnittskonsentrasjonen istandardprøven. 

07.04.99 var ionekromatografen galt innstilt, så i den videre behandlingen er de 
resultatene som kom fram denne dagen sett bort i fra. 



Standard avvik og presisjon for scintillasjonstelleren 

Sta d d f b k n ar ra a grunnsprøve 
std 

Mean Mean Detection-
Volume activity coeff. of activity activity limit 
I(ml) (dpm) variancE std (dpm) (dpm) (dpm) Avvik % 

0.5 54.65 6.219 3.398684 54.4175 1.946057 66.0938406 3.6 
0.5 53.04 7.358 3.902683 
0.5 55.93 7.104 3.973267 
0.5 54.05 7.855 4.245628 

1 55.29 4.355 2.40788 57.5925 2.236035 71.0087107 3.9 
1 56.41 6.82 3.847162 
1 60.78 6.691 4.06679 
1 57.89 11.309 6.54678 

1.5 63.35 3.405 2.157068 63.525 2.030554 75.7083265 3.2 
1.5 63.62 5.695 3.623159 
1.5 63.56 8.587 5.457897 
1.5 63.57 6.748 4.289704 

St d d f t"ti an ar ra n um Spl e (G r·t B k dNt r"t) ross ac lVI y - ac gr . = e ac lVI y 

std 
H-3 Tracer gross gross 
volume of Gross Mean Mean 

Volume plast cyl. activity coeff. of activity activity 
(ml) (ml) (dpm) variance std (dpm) (dpm) presisjon 

0.5 1 2001 0.977 19.54977 2267.5 8.49116684 0.4 
0.5 1 2280 1.092 24.8976 
0.5 1 2304 0.989 22.78656 
0.5 1 2297 1.015 23.31455 
0.5 1 2346 0.416 9.75936 
0.5 1 2312 1.204 27.83648 
0.5 2303 1.768 40.71704 
0.5 2297 0.937 21.52289 

1 4575 0.765 34.99875 4592 15.453316 0.3 
1 4609 0.929 42.81761 
1 4636 0.143 6.62948 
1 4678 0.613 28.67614 
1 4598 1.319 60.64762 
1 4548 1.42 64.5816 
1 4583 1.282 58.75406 
1 4509 1.287 58.03083 

1.5 6918 0.62 42.8916 6841 26.5493873 0.4 
1.5 6905 2.123 146.5932 
1.5 6835 1.673 114.3496 
1.5 6926 0.593 41.07118 
1.5 6829 0.735 50.19315 
1.5 6756 0.33 22.2948 
1.5 6773 0.933 63.19209 
1.5 6786 0.1492 10.12471 



Standardavvik og presisjon for scintillasjonstelleren 

Standard fra tilsatt puls (Gross activity = Net activity) Total applied stock = 28,28ml 
10ul 
Stock+ 
Rain = H-3 Tracer std 

volume of Mean Mean 
Volume plast cyl. activity coeff. of activity activity 
I(ml) (ml) (dpm) variance std (dpm) (dpm) presisjon 

0.5 1 40188 0.306 122.9753 41616.5 105.6856 0.3 
0.5 1 41374 0.788 326.0271 
0.5 1 40885 0.403 164.7666 
0.5 1 41930 0.337 141.3041 
0.5 41594 1.317 547.793 
0.5 42390 1.117 473.4963 
0.5 42414 0.35 148.449 
0.5 42157 0.619 260.9518 

1 43001 1.875 806.2688 41282.88 142.0278 0.3 
1 33019 0.377 124.4816 
1 42145 1.06 446.737 
1 42778 0.381 162.9842 
1 42366 0.747 316.474 
1 42429 0.32 135.7728 
1 42183 1.256 529.8185 
1 42342 0.782 331.1144 

1.5 41123 1.181 485.6626 40014.75 139.5437 0.3 
1.5 31427 1.707 536.4589 
1.5 43162 0.363 156.6781 
1.5 42742 1.269 542.396 
1.5 36962 0.776 286.8251 
1.5 41485 1.28 531.008 
1.5 41719 0.477 198.9996 
1.5 41498 0.647 268.4921 



Vedlegg C 

Tabell med konvertering fra nummer til tilsvarende dato for TOR-målingene 

Grafer med resultatene fra TOR-sondene 

Målingsresultater fra vannmåler ved Lysimetergrop II 

Nedbør under feltforsøkene 



Vanning mot nedbør 

i i I 

Tabellene viser de målte verdiene for vanning og nedbør 
i 

Mrk. Etter 75 timer fungerte ikke den mekaniske vannmåleren 
(dette skyldes avleiringer rundt propellen, se fremgangsmåte kapittelet) 
Mens tilførselen av vann fortsatt med enkelte avbrudd som skyldes strømstans. 
(se også jordfuktmålingene) 
Selv om størrelsene på de målte verdiene varierer mye kan det virke som den 
gjennomsnittelige vannmengden som ble levert var relativt konstant 
(se jordfukt resultatene og saltkonsentrasjon mot vannmengde). 

Dato: Tid: Strømn. rate: tid Nat. nedbør 
I (t ettertiis.) (mm) (m3/t) (t etter tils.) (mm) 

17/8-11 :00 O O O -48 0.4 
17/8-14:00 3 77.314 0.058 -24 12 
17/8-20:00 9 82.646 0.062 O O 
18/8-02:00 15 59.985 0.045 24 6 
18/8-08:00 21 49.321 0.037 48 O 
18/8-14:00 27 90.644 0.068 72 O 
18/8-20:00 33 113.305 0.085 96 0.6 
19/8-02:00 39 43.989 0.033 120 5.2 
19/8-08:00 45 35.991 0.027 144 3 
19/8-14:00 51 110.639 0.083 168 O 
19/8-20:00 57 98.642 0.074 192 O 
20/8-14:00 75 78.647 0.059 216 O 
25/8-20:00 204 O O 230 0.1 
7/9-14:00 510 O O 254 3.3 

278 O 
302 O 
326 0.3 
350 O 
374 O 

I 398 O 
422 O 
446 O 
470 O 
494 O 
518 O 
542 13 

Page 1 



Vannstrøm mot tid (1 dag) 

Målt strømningsrate mot tid: I I I I I 
Måling foretatt onsdag 19/8-98 for å 
kontrollere hvor jevn vanntilførselen under sporstofforsøket med NaCl var. 

I 
Tidspunkt Strømningsrate 
(kl.) (m3/t) i i 

10:30 0.079 , 
i I 

11 :07 0.083 
11 :30 0.063 I I ! 

12:20 0.087 I 
, 

12:45 0.091 I 
13:15 0.104 ! , 

13:40 0.101 
14:30 0.105 
15:25 0.099 I 

16:35 0.093 ! 
17:07 0.074 
18:30 0.046 
18:50 0.054 , 

I i i 

Strømningsrate 
, 

0.12 
.t: 

0.1 4..- ..... M 
E 
-; 0.08 .. 
III 

~ 0.06 
t: 
c 0.04 

, 
E 
~ 0.02 .. 
Il) 

o 
09:35 11 :59 14:23 16:47 19:11 21:35 

Tidspunkt 

I i I 
I 

! I 1 I I 

I : ! 

I I ! 

! I I i : 

i 
, 

I I I ! 
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Vannstrøm mot tid (1 dag) 

Variasjon i snitt vannmengde pr. time avlest fra vannmåler: I i 
! 

Tid Avlest tot. Mengde/t Forklaring: 
, 

(t etter tils.) (m3) m3/t) I 
-288 61.3333 Utregning av verdier 

3 90.9779 0.101871 
9 91.2775 0.049933 I Tid Avlest tot. Mengdelt Vanning 

15 91.6228 0.05755 i a b c d 
21 91.9915 0.06145 ! e f 9 'h 
27 92.1885 0.032833 I 

33 92.7743 0.097633 g= (f-b)/(e-a) 
39 93.0355 0.043533 l 
45 93.2946 0.043183 i Omregning fra m3/t til mmld 
51 93.4707 0.02935 ! 

57 94.0215 0.0918 x 1000 (fra m til mm) x 24 (fra t til d) 
75 94.6242 0.033483 I 118 (det er 18 m2) 

204 96.5011 0.01455 Dette betyr at # mmld= # m31t x 1333.333 
510 96.7445 0.000795 

I h= (g"'1333.333) 

Tid Vanning Tid 
I (t etter tils.) I (mm/dj 

3 135.829 Forsøket startet 17/8-98. Første sikre 
9 66.578 I avlesing av vannmåleren før forsøkstart 

15 76.733 var 5/8-98. Dette var 288 timer før t = O og 
21 81.933 avlest vannmengde var da 61,3333 m3 
27 43.778 ! 

33 130.178 
Vanning i følge vannmåler 39 58.044 

45 57.578 under 1. sporstofforsøk 
51 39.133 160.000 -57 122.400 ~ 140.000 
75 44.644 E 120.000 

204 19.399 - 100.000 
C) 

80.000 .. 
.S: r\ 

510 1.061 c 60.000 
E I ''. 
& 40.000 I ---=- .... Lo 

20.000 J -en ~ 

0.000 .... 

o 100 200 300 400 500 600 

Tid (timer etter tilsetning) 

I , 
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Konvertering fra tall til dag: 

Loggeren teller dagene etter at den startet å logge. 
Denne oversikten viser hvilke dato de forskjellige tallene tilsvarer: 

Dag (nr) Dag (dato 
':;,;;"',;'229 ' ·".17 .• aug NaCl-forsøk 

;ÆZ";;h;l)~1230 .,0J18.aug (start) 
~'·;~';;,5-~t231IW;:::1g.,aug 
J:i<8~Li;~:j,;232 . ;;I:~,:20jaug 
.~~':;;;'~1233 :p1~·:;':21 ;aug pumpestans (fre) 
~~::'ifj'~i~4'234 11~{22;aog 
:;!;:4;!+1;;~.235 ~',~':,23;aug 

~t'(;~,~1;~'~36 ;"?t:i'24:aug 
:,:~±!;;·;~j.f(237y .'2S:aug pumpestart (tirs) 
:;~:r'>'&;;238 'f! ;f26~aug 
;~iji:'j:}i .J:i239 ,};, :,27~'aug 
, 'lY ,'240 "r>'t;~28;aug pumpestans (fre) 
X.@.',;;;·~:'241 )V"29.aug 
if~~;;-,",-0i.'242 i,,)\,,':30:aug 
,;;,:,c;'.;·;.;-:;243 It' L5fl.31 :aug 
':;}<i::)J~:'244 ,"3:;01 ;sep 
";",,,<;;.,245 ,,;';;>02.sep 
"';:'[',\246 ,e, 03.sep pumpestart (tors) 
,. ,~;Dj247 "::>/,04;sep 
;:.»;,248 ,z;,"OS.sep 

It:,. <,ifi;249 ,,;"06.sep 
1;';l;\"250 f.' 07.sep NaCl-forsøk 

251 08.sep (avsluttet) 
252 09.sep 
253 10.sep 
254 11.sep 
255 12.sep 
256 13.sep 
257 14.sep 
258 15.sep 
259 16.se1>, 
260 17.sep 
261 18.sep 
262 19.sep 
263 20.sep 
264 21.sep 
265 22.sep 
266 23.sep 
267 24.sep 
268 25.sep 
269 26.sep 
270 27.sep 
271 28.sep 
272 29.sep 
273 30.sep 
274 01.okt 
275 02.okt 
276 03.okt 
277 04.okt 

Dag (nr) 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 

:'299 
,;'300 

" ,·301 
:"'> .302 

,303 
;; 304 

305 
306 

, 307 
,<308 

; ",' , ,\'309 
'310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 

Dag (dato 
05.10.98 
06.10.98 
07.10.98 
08.10.98 
09.10.98 
10.10.98 
11.10.98 
12.10.98 
13.10.98 
14.10.98 
15.10.98 
16.10.98 
17.10.98 
18.10.98 
19.10.98 
20.10.98 
21.10.98 
22.10.98 
23.10.98 
24.10.98 
25.10.98 
26~10:98 Bromid og Trit. forsøk 

start) ;,27~10.98 ( 
.···28.10.98 
,.;29~10.98 

30.10.98 
'31.10.98 

01.11.98 
:O2;11~98 

. 03.11.98 
; 04.11.98 
'05;11:98 
",.' 06:11.98 

07:11.98 
. 08.11.98 

09.11.98 
10.11.98 
11.11.98 
12.11.98 
13.11.98 
14.11.98 
15.11.98 
16.11.98 
17.11.98 
18.11.98 
19.11.98 
20.11.98 
21.11.98 
22.11.98 

Bromid og Trit. forsøk 
(avsluttet) 



Loggerdata for mp3, 4,5,6 

Grafene viser graden av oppfukting for jordsmonnet på forskjellige dyp for det østre 

probeoppsettet ved Lysimetergrop Il på Moreppen for perioden 17/8 til 14/9 1998 (modifisert 

etter Holm, T., 1998). Graden av oppfukting er angitt som volumetrisk vanninnhold (S). 

Loggerdata mp 2, 7, 8 

Grafene viser graden av oppfukting for jordsmonnet på forskjellige dyp for det vestre 

probeoppsettet ved Lysimetergrop Il på Moreppen for perioden 17/8 til 1419 1998. (modifisert 

etter Holm, T., 1998) 

Loggerdata mp3, 4, 5, 6 

Grafene viser graden av oppfukting for jordsmonnet på forskjellige dyp for det østre 

probeoppsettet ved Lysimetergrop Il på Moreppen for perioden 2511 O til 11/11-1998. Graden 

av oppfukting (S) er angitt som volumetrisk vanninnhold (modifisert etter Holm, T. 1998). 

Loggerdatalmpdata.xls mp 2, 7, 8 

Grafene viser graden av oppfukting for jordsmonnet på forskjellige dyp for det vestre 

probeoppsettet ved Lysimetergrop Il på Moreppen for perioden 25/10 til 11/11-1998. Graden 

av oppfukting (S) er angitt som volumetrisk vanninnhold (modifisert etter Holm, T. 1998). 
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Vedlegg D 

Resultatene for første sporstofforsøk (NaCl) 

Resultatene fra klorid analysene (konduktivitet) for alle prøvetakerne 

Resultatene fra klorid analysene (konsentrasjon) for FNP O 

Grafene med resultatene for de individuelle flernivåprøvetakerne 

Grafene med resultatene for prenartprøvetakerne 



Under forsøkene i Iysimetergrop Il på Moreppen og 
ble det tilsatt sporstoff i følgende konsentrasjoner: 

1. Forsøksserie 
gram liter væske 

NaCl: 500 20 
Der mg/I = ppm 

Konsentrasjon = 25000 mg/I 

Målt konsentrasjon var på 18103,4 ppm (18100) 

liter væske 
2. Forsøksserie 

gram 
NaBr: 400 85 
Der mg/I = ppm 

Konsentrasjon = 4705.882 mg/I 

Tritium: 3 MBq i 85 I. vann 

Konsentrasjon ved egen måling: 
En seinere kontroll måling ga: 

Na = 22989 
Cl = 35453 
Br = 79904 

Minifelt: 

Tritium: 1 MBq i 10 I. vann 

4592 dpm 
4334 dpm 

Konsentrasjon ved egen måling: 1530.7 dpm 

gram liter væske 
NaBr: 25 10 

Konsentrasjon = 2500 mg/I 



Gjennombruddskurver 

Resultater fra konduktivitetsmålingene: 

I I 
Dato og klokkeslett_: ~_. 17/8-14:00 Posisjonen til det siltholdige laget: 

--

Timer ette~t!!setninJJ_: __ o "".'",;" 3 Igrøv. pkt. (ca. dyp) 
Konduktivitet i mikroS/cm: 870 A: A6 175-225 ._--_._---

900 8: 86 175-225 
---- ---.----- --------~-

900 C: C6-C7 210-270 
_._~~.- ----- -------

D: D7 225-275 
----- ------"--- ------ -------- -

900 E: E7 250-300 
-------- -~---- --------

900 F: under F7 300-> 
------- ----- -------- ----- ----------- -- _. 

900 PP: (de som er skyggelagt, se under) 
- .--------- ----------- - - ----- ---- ---- _._------_. --_ .. _-- ~-~-~ 

-- ._- ---- -

17/8-14:00 17/8-20:00 18/8-02:00 18/8-08:00 18/8-14:00 18/8-20:00 19/8-02:00 19/8-08:00 19/8-14:00 19/8-20:00 20/8-14:00 25/8-20:00 7/9-14:00 
--------=----

",.,.:, 3 "i,:;:, .21 1·.;,1<.27 ':i/;;) 33 1 <):·;::.j:;39 <>ilk'li;:):;, :75 '< ... ::.:.;90.4 FNP # Dyp •.•... 9·".<, ,15 : .. U:;·i:'.',;S",·ill:;: 
i i1l:i; Y.i,:fj:>51 :;iit).i,,?:ii>jL51 ;>-;>:1;. :-510 

AO -27 870 700 830 880 990 710 570 670 870 700 700 670 750 
A1 -57 900 900 1000 1000 900 930 720 480 900 1000 860 500 900 
A2 -87 900 930 770 750 800 740 660 610 930 810 740 930 
A3 -117 
A4 -147 900 1000 1150 1100 1000 970 1000 990 900 1100 1000 1300 1400 
A5 -177 900 900 840 780 710 700 950 850 680 1000 
A6 -207 900 900 1000 1000 1100 970 800 810 1100 800 960 970 
A7 -237 
A8 -267 550 540 470 390 400 540 480 400 450 
A9 -297 

17/8-14:00 17/8-20:00 18/8-02:00 18/8-08:00 18/8-14:00 18/8-20:00 19/8-02:00 19/8-08:00 19/8-14:00 19/8-20:00 20/8-14:00 25/8-20:00 7/9-14:00 
FNP # Dyp : ...... ···3 ',iv;.· .... g ,.,;',:;'15 .. ;.>:.···:· .. 21 : Jjit,;J"))21 1 <ji.:;, :;;,i33 Irr"'39 ,';:.kiL';;.41:i '(,./:",:;'7:51· 1):'1,,;;:1,:;;:>57. ;i;:Vf;.Yij75 };:C.' .00.:1 <. :.5to 
80 -32 
81 -62 940 370 400 880 610 
82 -92 150 
83 -122 
84 -152 
85 -182 
86 -212 
87 -242 ! 
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Gjennombruddskurver 

---- .-

17/8-14:00 17/8-20:00 18/8-02:00 18/8-08:00 18/8-14:00 18/8-20:00 19/8-02:00 19/8-08:00 19/8-14:00 19/8-20:00 20/8-14:00 25/8-20:00 7/9-14:00 
FNP# Dyp ~";"(ffti)i;, 3 111";;;;2;\:; 9 :L,p',;",~, 15 ·;!,~j;E~:<:"21 !1!},'.:;Uy, ,;27 '(;,;1\i&;:;<:;33 },!t;il;~;:c:C;. 39 ;,0;t[U:;~~t45 1");)%1;0tt; 51 17.:J;E;;~;:;7;7st> I ;;;j;;'!;~;0it',7S ;ii~:~i~/;204 1·'tV':;;H510 
CO -65 530 340 510 570 450 440 410 620 560 480 530 300 
C1 -95 1000 490 920 1500 
C2 -125 
C3 -155 
C4 -185 
C5 -215 
C6 -245 1200 1100 1350 1000 1000 1050 1100 1600 1200 1300 1600 2100 
C7 -275 90 100 100 100 90 85 78 66 90 100 100 98 

--- --- -- -- .-- .. ". 

17/8-14:00 17/8-20:00 18/8-02:00 18/8-08:00 18/8-14:00 18/8-20:00 19/8-02:00 19/8-08:00 19/8-14:00 19/8-20:00 20/8-14:00 25/8-20:00 7/9-14:00 
.-

FNP # Dyp ·3 9 15 21 27 .' "', 33 " " ,39 .i'~ .' 45 51 'ji 57 li, ,·;.75 It' 204 510 
DO -47.5 150 110 82 150 110 100 90 100 120 140 140 220 330 
Di -77.5 600 600 600 600 380 350 820 500 540 620 790 
02 -107.5 480 600 600 500 470 340 350 610 320 500 700 740 
03 -137.5 110 100 110 110 120 90 100 99 100 110 100 110 130 
04 -167.5 80 90 94 100 110 94 79 81 90 100 91 100 100 
05 -197.5 190 240 225 235 260 190 180 170 230 210 250 260 
06 -227.5 100 58 95 100 120 160 190 250 190 160 110 100 
07 -257.5 190 150 140 135 140 110 90 100 210 220 200 110 
08 -287.5 230 230 235 180 150 150 220 200 180 200 230 
09 -317.5 95 95 92 95 87 84 68 68 90 96 87 83 99 

----
17/8-14:00 17/8-20:00 18/8-02:00 18/8-08:00 18/8-14:00 18/8-20:00 19/8-02:00 19/8-08:00 19/8-14:00 19/8-20:00 20/8-14:00 25/8-20:00 7/9-14:00 ._---- ._ .. _-

FNP # Dyp 3 9 15 21 . ;i c'. '. 27 . ',.; ... 33 •..... , 'i'" .39 }! 45 'i'i' 51 " «'57 .... 75 .' .i; 204 510 
EO -75.5 680 690 750 750 920 720 500 600 840 760 610 550 700 
Ei -105.5 1150 1300 1350 1400 1400 1000 1000 1000 1500 1500 1200 1300 1300 
E2 -135.5 1600 1700 1750 1600 1700 1400 1100 1050 2000 1900 1200 1500 1500 
E3 -165.5 780 310 185 160 230 120 110 100 130 150 480 750 1200 
E4 -195.5 
E5 -225.5 500 480 420 340 230 250 360 410 370 250 370 
E6 -255.5 660 800 630 520 500 780 760 670 600 720 
E7 -285.5 380 315 340 210 170 160 290 320 300 250 260 

, 

1--- I 

---L-
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Gjennombruddskurver 

17/8-14:00 17/8-20:00 18/8-02:00 18/8-08:00 18/8-14:00 18/8-20:00 19/8-02:00 19/8-08:00 19/8-14:00 19/8-20:00 20/8-14:00 25/8-20:00 7/9-14:00 
FNP # Dyp !;'!1'.'!i;1ii;~r)l(1;3 3,;; 9 (:f'j,1;;cc/{:15 >",;,dF, >';21 .• "y •. ,.".:'/ ..... I zi!liri!:~f;;;?:~7 1i'~::!'~·;~.J;;-?'aa , .. :!0r~E:,(!2 39 ~ii~,;~~~~~1\ 45 I :~j.lhi:id,~1 ,F .Ldb·;:'·" ;.75 :;1,;'5'.-:>,,20.4 :;:05;'.510. 
FO -101 
F1 -131 620 730 635 670 700 570 440 430 600 610 530 680 940 
F2 -161 
F3 -191 350 770 
F4 -221 420 
F5 -251 500 230 320 210 300 370 400 240 
F6 -281 220 160 76 100 100 120 100 120 100 
F7 -311 100 

----- ----~----

17/8-14:00 17/8-20:00 18/8-02:00 18/8-08:00 18/8-14:00 18/8-20:00 19/8-02:00 19/8-08:00 19/8-14:00 19/8-20:00 20/8-14:00 25/8-20:00 7/9-14:00 ---------
pp # Dyp 3 : 9 , 15 :,·21 27 . ,,: 33 / .. 39 ,':',.,,45 ,: '/.,,51 ~;;,,: .. <57 .• (.: 75 .' ";;204 .1,Y. 510 
PP2 -221 100 150 62 120 
PP3 -230.5 68 66 66 68 66 56 57 53 73 69 58 54 86 
PP4 -248.5 66 65 52 43 52 64 63 32 
PP5 -249.5 76 72 72 76 70 67 63 100 130 110 77 64 83 
PP6 -268 87 50 44 46 61 94 
PP7 -288 
PP8 -284 68 70 79 77 65 60 53 82 58 130 200 
PP9 -295 78 70 71 75 68 60 57 79 73 100 
PP10 -309 
PP11 -330 110 90 45 44 
PP12 -182.5 60 58 61 58 60 58 50 50 62 69 59 56 94 
PP13 -183 68 67 68 94 210 280 215 130 110 100 70 62 
PP14 -168.5 86 83 73 85 
PP15 -183.5 67 64 75 77 60 49 46 75 61 68 92 
PP16 -116.5 68 62 66 64 66 62 57 50 75 72 62 64 73 
PP17 -116.5 74 125 180 120 78 69 64 66 84 62 65 
PP18 -117 52 65 75 73 60 57 75 76 63 

--f---

---
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Bakgrunnsverdier for NaCl for Sommeren -99 

Disse målingene ble gjort for å finne bakgrunnsverdien før 
sporstofforsøket med bromid utført av Alfnes, E. & Søvik, A. K., (1999) 
De gir en antatt bakgrunnsverdi 
for NaCl forsøket som ble utført sommeren 1998. 

Resultatene under er gjengitt etter tillatelse av Eli Alfnes 

1. serie: Standard gir at 1 mgll tilsvarer: 6.1 cm 

2. serie: Standard gir at 1 mg/I tilsvarer: 6.5 cm 

Der avlesningene gir 23,8 cm har utskriften gått utenfor arket, bør snittverdien 
som jeg har kommet fram til betraktes som en minimumsverdi. 

pp# 1. serie (cm) 2. serie (cm) mg/I 
Ipp2 20.4 3.34 
Ipp3 20.4 3.34 
Ipp4 23.8 3.90 
lmlS 23.8 3.90 
Ipp6 20.9 3.43 
Ipp8 17 2.62 
Ipp9 22.9 3.52 
ipp10 14.6 2.39 
pp11 16.9 2.77 

Ipp12 21.7 3.56 
iPp13 22.5 3.69 
,pp14 23.8 3.90 
!pp15 14.6 2.39 
Ipp16 19.2 3.15 
Ipp17 23.8 3.90 
pp18 23.8 3.66 
;pp19 23.8 3.66 
Ipp20 12.6 1.94 
ipp21 23.8 3.90 
IPp22 23.8 3.90 
Ipp23 21.8 3.57 
Ipp24 5.5 0.90 
Ipp25 16.9 2.60 
l2J:>26 23.8 3.66 

Snitt (mg/I) gir bakgrunnsverdi lik: 3.23 mg/I 

Fordi vi ikke har sikre verdier der utslagene gikk utenfor utskriftsarket bør 
den beregnede bakgrunnsverdien regnes som en mimimumsverdi. 



l.C. analyse av prøver fra FNP O 

Analysen ble utført for å kontrollere prøvene som ble tatt under NaCl-forsøket ved Lysimetergrop " 
på Moreppen. Disse hadde blitt analysert ved å måle ledningsevnen. Av de prøvene som var tatt 
ble prøvene fra FNP D valgt ut for lonekromatografi analyse for å få sikkerhet i at det var kloridinnholdet 
som gav ledningsevnemålingene vi fikk. 
Mrk: på printerpapiret tilsvarte 13,5 cm 10ppm. 

Resultat l.C.: 
(cm på utskrift 

17/8-11:0C 17/8-14:00 17/8-20:00 18/8-02:00 18/8-08:00 18/8-14:00 18/8-20:00 19/8-02:00 19/8-08:00 
O 3 9 15 21 27 33 39 45 

DO 1.9 1.2 2.6 4.1 2.9 3.2 2.8 3.2 
D1 2.5 6 1.2 
D2 23.5 23.5 23.5 
D3 3.6 3.7 3.2 3.6 3.6 3.2 4.1 3.5 
D4 3.8 3.5 3.6 3.5 3.2 3.2 3.8 
D5 3.4 3.5 3.5 3.3 3.7 3.8 4.7 
D6 23.5 4 2 2 2.3 23.5 
D7 1.1 1.5 1.8 1.9 1.7 1.7 2.6 8.5 
D8 6.6 6.2 5.2 4.2 4.7 
D9 2.4 2.8 2.9 2.7 2.7 3.1 3.3 
Resultat l.C.: 
!omregnellil mgll) 

19/8-14:00 19/8-20:00 20/8-14:00 25/8-20:00 7/9-14:00 
51 57 75 204 510 
2.5 2.4 1.8: 

1.9 
20.2 

4.2 3.2 3.6 3.4 3.11 
3.7 4.2 4.6 4 3.3 

23.5 3.8 4.2 4.8 3.3 
23.5 23.5 8.7 

23.5 23.5 23.5 23.5 
4 5.2 3.2 

2.8 3 2.6 3.6 

17/8-11:0C 17/8-14:0017/8-20:0018/8-02:0018/8-08:00 18/8-14:00 18/8-20:0019/8-02:0019/8-08:0019/8-14:00 19/8-20:0020/8-14:0025/8-20:007/9-14:00 
O 3 9 15 21 27 33 39 45 51 57 75 204 510 

DO 1.41 0.89 1.93 3.04 2.15 2.37 2.07 2.37 1.85 1.78 1.33 
01 1.85 4.44 0.89 1.41 
D2 17.41 17.41 17.41 14.96 
D3 2.67 2.47 2.37 2.67 2.67 2.37 3.04 2.59 3.11 2.37 2.67 2.52 2.30 
04 2.81 2.59 2.67 2.59 2.37 2.37 2.81 2.74 3.11 3.41 2.96 2.44 
D5 2.52 2.59 2.59 2.44 2.74 2.81 3.48 17.41 2.81 3.11 3.56 2.44 
D6 17.41 2.96 1.48 1.48 1.70 17.41 17.41 17.41 6.44 
D7 0.81 1.11 1.33 1.41 1.26 1.26 1.93 6.03 17.41 17.41 17.41 17.41 
D8 4.89 4.59 3.85 3.11 3.48 2.96 3.85 2.37 
D9 1.78 2.07 2.15 2.00 2.00 2.30 2.44 2.07 2.22 1.93 2.67 

- -------



l.C. analyse av prøver fra FNP O 

Analysen ble utført for å kontrollere prøvene som ble tatt under NaCl-forsøket ved Lysimetergrop Il 
på Moreppen. Disse hadde blitt analysert ved å måle ledningsevnen. Av de prøvene som var tatt 
ble prøvene fra FNP D valgt ut for lonekromatografi analyse for å få sikkerhet i at det var kloridinnholdet 
som gav ledningsevnemålingene vi fikk. 
Mrk: på printerpapiret tilsvarte 13,5 cm 10ppm. 

Resultat l.C.: 
(m~ Il) 

17/8-11 :OC 17/8-14:00 17/8-20:00 18/8-02:00 18/8-08:00 18/8-14:00 18/8-20:00 19/8-02:00 19/8-08:00 
O 3 9 15 21 27 33 39 45 

DO 1.41 0.89 1.93 3.04 2.15 2.37 2.07 2.37 
D1 1.85 4.44 0.89 
D2 17.41 17.41 17.41 
D3 2.67 2.47 2.37 2.67 2.67 2.37 3.04 2.59 
D4 2.81 2.59 2.67 2.59 2.37 2.37 2.81 
D5 2.52 2.59 2.59 2.44 2.74 2.81 3.48 
D6 17.41 2.96 1.48 1.48 1.70 17.41 
D7 0.81 1.11 1.33 1.41 1.26 1.26 1.93 6.03 
D8 4.89 4.59 3.85 3.11 3.48 
[)9 ~_~ ___ 1.78 _ 2.07, ~ 2.15 __ 2.QO 2.00 2.30 2.44 

-- ----- - - -~ 

Resultat ledningsevnemålIng: 
- - -- ... - -

17/8-11 :OC 17/8-14:00 17/8-20:00 18/8-02:00 18/8-08:00 18/8-14:00 18/8-20:00 19/8-02:00 19/8-08:00 
O 3 9 15 21 27 33 39 45 

DO 150 110 82 150 110 100 90 100 
D1 600 600 600 600 380 350 
D2 480 600 600 500 470 340 350 
D3 110 100 110 110 120 90 100 99 
D4 80 90 94 100 110 94 79 81 
D5 190 240 225 235 260 190 180 170 
D6 100 58 95 100 120 160 190 
D7 190 150 140 135 140 110 90 100 
D8 230 230 235 180 150 150 
D9 95 95 92 95 87 84 ___ 6~ 68 

19/8-14:00 19/8-20:00 20/8-14:00 25/8-20:00 7/9-14:00 
51 57 75 204 510 

1.85 1.78 1.33 
1.41 

14.96 
3.11 2.37 2.67 2.52 2.30 
2.74 3.11 3.41 2.96 2.44 

17.41 2.81 3.11 3.56 2.44 
17.41 17.41 6.44 

17.41 17.41 17.41 17.41 
2.96 3.85 2.37 
2.07 2.22 1.93 2.67 

19/8-14:00 19/8-20:00 20/8-14:00 25/8-20:00 7/9-14:00 
51 57 75 204 510 

120 140 140 220 330 
820 500 540 620 790 
610 320 500 700 740 
100 110 100 110 130 
90 100 91 100 100 

230 210 250 260 
250 190 160 110 100 

210 220 200 110 
220 200 180 200 230 

90 
- - ~~ 87 83 99 



Fig. D-I a, b og c viser de målte konduktivitetsverdiene for FNP A fra første prøvetaking 

(17/8-98 kl. 14:00) til den siste (7/9-98 kl. 14:00). 

Fig. D-2 a, b og c viser de målte konduktivitetsverdiene for FNP C fra første prøvetaking 

(17/8-98 kl. 14:00) til den siste (7/9-98 kl. 14:00). 

Fig. D-3 a, b og c viser de målte konduktivitetsverdiene i tillegg til konsentrasjonen for 

vannprøvene tatt fra FNP D, også disse fra første prøvetaking (17/8-98 kl. 14:00) til den siste 

(7/9-98 kl. 14:00). 

Fig. D-4 a, b og c viser de målte konduktivitetsverdiene for FNP E fra første prøvetaking 

(17/8-98 kl. 14:00) til den siste (7/9-98 kl. 14:00). 

Fig. D-5 a, b og c viser de målte konduktivitetsverdiene for FNP F fra første prøvetaking 

(17/8-98 kl. 14:00) til den siste (7/9-98 kl. 14:00). 

Fig. D-6 viser resultatene fra de analysene vi har fra PP2 og PP11. Den røde pilen viser 

bakgrunnsverdien. 



Resultater fra NaCl forsøk ved FNP A: 

Skjematisk fremstilling av FNP A: 

Prøvetakerne er markert etler hvor de befinner seg langs røret. 
De prøvetakningspunktene som viste tegn på lekasje er merket 
m ed tom m e sirkler. Posisjonen lil sililaget er merket m ed gråt!. 
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Resultater fra NaCl-forsøk ved FNP A: 
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Resultater fra NaCl-forsøk ved FNP C: 

Skjematisk fremstilling av FNP C: 

Prøvetakerne er markert etter hvor de befinner seg langs røret. 
De prøvetakningspunktene som viste tegn på lekasje er merket 
med tomme sirkler. Posisjonen til siltlaget er merket med grått. 
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Resultater fra NaCl-forsøk ved FNP E: 

Skjematisk fremstilling av FNP E: 

Prøvetakerne er markert etter hvor de befinner seg langs røret. 
De prøvetakningspunktene som viste tegn på lekasje er merket 
med tomme sirkler. Posisjonen til siltlaget er merket med grått. 
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Resultater fra NaCl-forsøk ved FNP F: 

Skjematisk fremstilling av FNP F: 

Prøvetakerne er markert etter hvor de befinner seg langs røret 
De prøvetakningspunktene som viste tegn på lekasje er merket 
med tomme sirkler. Posisjonen til siltlaget er merket med grått. 
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Resultater fra forsøk for FNP F: 
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Vedlegg E 

Resultatene for andre sporstofforsøk 

Resultatene fra tritium- og brornidanalysene for alle prøvetakerne 

Resultatene fra analysene for DNA sporstoffene 



Tritium utslag for flernivåprøvetakerne: 
Mengdene er gitt i dpm (desintegrasjoner pr. minutt). 
FNPA: 
FNP x~kooi'd·. ly; probe. z-kodrd 26/1 ().: 12:45. • 27/1~21:1)O. 
AO -8 158 -27 O O 
A1 -8 158 -57 O O 
A2 -8 158 -87 O O 
A3 -8 158 -117 
A4 -8 158 -147 O O 
AS -8 158 -177 O 
A6 -8 158 -207 O O 
A7 -8 158 -237 
A8 -8 158 -267 O 
A9 -8 158 -297 O 
FNP x-koord ly, probe z-koord 30/10-03:00 ' 30/1 0-09:0S .. 

AO -8 158 -27 O O 
A1 -8 158 -57 O O 
A2 -8 158 -87 O O 
A3 -8 158 -117 
A4 -8 158 -147 O 
AS -8 158 -177 O O 
A6 -8 158 -207 O 
A7 -8 158 -237 
A8 -8 158 -267 O O 
A9 -8 158 -297 
FNP x-koord lY, probe z~koord 2111·01:40 11/11·13:00 

AO -8 158 -27 O 
A1 -8 158 -57 O 
A2 -8 158 -87 O O 
A3 -8 158 -117 
A4 -8 158 -147 O O 
AS -8 158 -177 O 
A6 -8 158 -207 O 
A7 -8 158 -237 
A8 -8 158 -267 
A9 -8 158 -297 

--

Prøvene ble tatt i perioden 26/10 - 25/11 

28/1 0-03:001; 28/1 O-o!J:OO 'i. 28/1 0-15:00 f' 281'd;~~21:(fO.,i, ~§1l0;o3:tlO\. . 9/~9~lJQ;;f\ 2,.> . . 29tjlf4:M:3U~;\ 2~/lO-~1t1()4f> 
O O O O O O O O 
O O O O O O 
O O O O O O O 

O O O O O O O 
O O O O O O 
O O O O O O O 

O 
O O O O O O 

30110-13:30 ;, 30/10-21:10 ••. 31/1 0-03:20~, 31/1 o:.d9;OO:;; 3mO~15:0~;: 1/n~'()9;(j(r:. 1j.f;jlt15:00;. 1/t1~21:oo>,,: 
O O O O O O O O 
O O O O O O O O 
O O O O O O O O 

O 
O O O O O O O O 
O O O O 
O O O O O O O O 

O O O O O O O O 

2S/11~10:1S. 

I 

J 

O : 

, 

O 

O 

----- ---- "------ - - --- ~_._-



Tritium utslag for flernivåprøvetakerne: 
Mengdene er gitt i dpm (desintegrasjoner pr. minutt). 
FNP B: 
FNP x~koord ly, probe i~kootd· 26110-12:45 \.: 27J10:-21 :00,/ 
BO -3 322 -32 
B1 -3 322 -62 O 
B2 -3 322 -92 
B3 -3 322 -122 
B4 -3 322 -152 
B5 -3 322 -182 O 
B6 -3 322 -212 
B7 -3 322 -242 

FNP x-koord Iv. probe z-koord 30110-03:00 30/1 0-09:0S; 
BO -3 322 -32 
B1 -3 322 -62 
B2 -3 322 -92 O 
B3 -3 322 -122 
B4 -3 322 -152 
B5 -3 322 -182 
B6 -3 322 -212 O 
B7 -3 322 -242 

FNP x-koord lY, probe z-koord 2111·01:40 '.' 11111·13:00 '. 

BO -3 322 -32 
B1 -3 322 -62 
B2 -3 322 -92 
B3 -3 322 -122 
B4 -3 322 -152 
B5 -3 322 -182 
B6 -3 322 -212 O 

~ -3 322 -242 

Prøvene ble tatt i perioden 26/10 - 25/11 

28/10-03:00, 2811 o.;09;(10~;i; 281,1 (};15:00; 28/1 002;i;OOt;: 29/10-03:00 w: .• 2S/jO-09I00;;' 29/1CJ.,1~:30,: 29l1<MU:10,,' 

O O O O O O O 
O O O O O O 

O 
O O O 

30/10-13:30 ; 30110~21do' 31/1o-03:2(),{ 31110.:00:30:, 31/1o-~5:0Ci';j i/1 jl(jl;j;(j(}l\itc im-15:Cl09\ . 1/11-21:00,7 • 

O O 
73.75 100.23 

O 

25111~io:1s '. 

_ .. _- ~~-_ .. _------~ - -



Tritium utslag for flernivåprøvetakerne: 
Mengdene er gitt i dpm (desintegrasjoner pr. minutt). 
FNPC: 
FNP x-koord lY. proM z~koord 26/10-12:45 _. 27/10-21:00 _ 

CO 197 306 -65 O 
C1 197 306 -95 O 
C2 197 306 -125 
C3 197 306 -155 
C4 197 306 -185 
C5 197 306 -215 
C6 197 306 -245 O 
C7 197 306 -275 O 

FNP x-koord y, probe z-koord 30/10-03:00 30/10-09:05 

CO 197 306 -65 
C1 197 306 -95 
C2 197 306 -125 
C3 197 306 -155 
C4 197 306 -185 
C5 197 306 -215 
C6 197 306 -245 
C7 197 306 -275 

FNP x-koord lY, probe z·koord 2111·01 :40 11/11-13:00 

CO 197 306 -65 O 
C1 197 306 -95 
C2 197 306 -125 
C3 197 306 -155 
C4 197 306 -185 
C5 197 306 -215 
C6 197 306 -245 O 
C7 197 30E) -275 

-_.-
O 

Prøvene ble tatt i perioden 26/10 - 25/11 

28/10-03;00 28/10-09;00 28/10-15:o<h 28)10-21 ;00; 2911 0-03:00.· .. :,' 29/1 0-09:00·· 29/10-14:30 • ( 29/10-21 :10:' 
O O O O O O O O O 
O O O 

O 
O 
O 

O 
O O O O O O O O O 
O O O O O O O O O 

30110-13:30 30/10-21:10 31/10-03:20· 31/10-09:30 31/10·15:00 1/11-09:00 1111·15:00 1/11-21:00 .. 

O O O O 
O O 

O 

O O O O O 
O O O O O 

25/11-10:15 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O O 
O 

- -- -- -- _ .. _--_._--_._.- --



Tritium utslag for flernivåprøvetakerne: 
Mengdene er gitt i dpm (desintegrasjoner pr. minutt). 
FNP O: 
FNP x~koord Iy,probe z-koord 26/10~.12:45 ..•. 27/10-21:00 . 

DO 208 147 -47.5 O O 
D1 208 147 -77.5 O O 
D2 208 147 -107.5 O O 
D3 208 147 -137.5 O 
D4 208 147 -167.5 O O 
D5 208 147 -197.5 O O 
D6 208 147 -227.5 O O 
D7 208 147 -257.5 O O 
D8 208 147 -287.5 O 
D9 208 147 -317.5 O O 
FNP x-koord lY, probe z-koord 30/10-03:00 30/10-09:05 A 

DO 208 147 -47.5 O O 
D1 208 147 -77.5 O O 
D2 208 147 -107.5 O O 
D3 208 147 -137.5 O O 
D4 208 147 -167.5 O O 
D5 208 147 -197.5 O O 
D6 208 147 -227.5 O 
D7 208 147 -257.5 95.97 
D8 208 147 -287.5 O 107.83 
09 208 147 -317.5 119.87 
FNP x-koord y, probe z-koord 2111-01:40 11)11~13:00 '.' 

DO 208 147 -47.5 O O 
D1 208 147 -77.5 O O 
D2 208 147 -107.5 O O 
D3 208 147 -137.5 O O 
D4 208 147 -167.5 O O 
D5 208 147 -197.5 O O 
D6 208 147 -227.5 O O 
D7 208 147 -257.5 O O 
D8 208 147 -287.5 84.27 O 
D9 208 147 -317.5 83.1 O 

.-

Prøvene ble tatt i perioden 26/10 - 25/11 

28110-:03:00 28/10-09:00···.··· 2811 (>.:15:00 ...•. , 28/1 O-~f:O().ik.i 29/1 Q..03:00$tiPi 29/1 Ø;()9;OO.,f 29110-14:30 .... 29ilb-i21:10 
O O O O O O O O 

O O O O O 
O O O O O O O 
O O O O O O O O 
O O O O O O O O 
O O O O O O O 
O O O O O O O 
O O O O O O O O 
O O O O O O O O 
O O O O O 77.4 O O 

30110-.13:30·.·. 30/10;.21 :101 31/10-03:20 . 31/10-09:30· •. ·/· 31/1o.\15:00Kj 1ilj~09;QQ1~i:t l1f1A15:otl )::,;:f 11i1~21 ;OO}' 
O O O O O O O 
O O O O O O O 

O O O 
O O O O O O 
O O 71.53 O O O O 
O O O O O 
O O O O O O O 

92.52 O 81.11 O O O O 
O 182.73 132.62 115.56 104.44 98.56 

163.3 110.08 163.69 146.92 114 105.49 91.61 
25/U'10:15 

O 

I 

I 
.- - -- _. _. 



Tritium utslag for flernivåprøvetakerne: 
Mengdene er gitt i dpm (desintegrasjoner pr. minutt). 
FNP E: 
FNP x-koord Y. probe z-koord 26/1 O~ 12:45 .. 27/10-21 :00 

EO 339 230 -75.5 
E1 339 230 -105.5 O 
E2 339 230 -135.5 O 
E3 339 230 -165.5 O 
E4 339 230 -195.5 O 
E5 339 230 -225.5 O 
E6 339 230 -255.5 
E7 339 230 -285.5 

FNP x-koord Iv, probe z-koord 30/10-03:00 3011 0-09:05 

EO 339 230 -75.5 
E1 339 230 -105.5 
E2 339 230 -135.5 
E3 339 230 -165.5 O 
E4 339 230 -195.5 
E5 339 230 -225.5 
E6 339 230 -255.5 O 
E7 339 230 -285.5 

FNP x-koord 'Y, probe z-koord 2111-01:40 11/11-13:00 

EO 339 230 -75.5 O 
E1 339 230 -105.5 O 
E2 339 230 -135.5 O 
E3 339 230 -165.5 O 
E4 339 230 -195.5 
E5 339 230 -225.5 O 

E6 339 230 -255.5 O 
E7 339 230 -285.5 O 

Prøvene ble tatt i perioden 26/10 - 25/11 

28/10-03:00 28/10-09:00 28/10-15:00 28/1 0~21 :00 . 29/10-03:00 29/10-09:00 29110c14:30 29/10-21110 

O O O O O O O O O 
O O O O O O O O O 
O O O O O O O O 
O O O O O O O O O 

O O O O O O O O O 
O O O O O O 

O O O O O O O 

30/10-13:30 30/10-21:10. 31110-03:20 31110-09:30 31/10-15:00 1/11-09:00 1/11-15:00 . 1111 :21 :00 

O O O O O O 
O O O O O O 
O O O O O 
O O O O O O O O 

O O O O 
O O O O 
O O O O O 

25111-10:15 

O 
O 
O 

O 
O 



Tritium utslag for flernivåprøvetakerne: 
Mengdene er gitt i dpm (desintegrasjoner pr. minutt). 

FNP F: 
FNP x-koord lY, probe z-koord 26/10-12:45 ..... 27/10,.21 :00 

FO 530 227 -101 

F1 530 227 -131 O 

F2 530 227 -161 

F3 530 227 -191 

F4 530 227 -221 

F5 530 227 -251 

F6 530 227 -281 O 
F7 530 227 -311 

FNP x-koord lY, probe z-koord 30/10-03:00 30/10-09:05 

FO 530 227 -101 

F1 530 227 -131 O 
F2 530 227 -161 

F3 530 227 -191 

F4 530 227 -221 O 
F5 530 227 -251 O 
F6 530 227 -281 O 
F7 530 227 -311 O 

FNP x-koord lY, probe z-koord 2111-01 :40 11/11·13:00 

FO 530 227 -101 

F1 530 227 -131 O 

F2 530 227 -161 

F3 530 227 -191 O 

F4 530 227 -221 

F5 530 227 -251 O 

F6 530 227 -281 O 

F7 530 _221 -311 O 
-_._--

Prøvene ble tatt i perioden 26/10 - 25/11 

28/10,.03:00 28/10-09:00 28/10-15:00 . 28/10-21:00 29/10-03:00;;' 29/10-09:00 29/10-14:30 29/10.:21:10 

O O 

O O O O O O 

O O O 
O O O O O O 

O O O O O O O O 
O O O O O O O O O 

30/10-13:30 30/10-21:10 31110-03:20 31110-09:30 ..•.• 31/10~15:oo 1/11-09:00 1111-15:00 . 1/11-21:00 

O O O O O O O O 
O O O 

O O O 
O O O O O 

O O O O 
O O O 

25/11-10;15 

O 

O I 

O 



P RI·; 1 x-koord 'ily"probe·1 z~k06rdi; f261f(j.i1.2:45Sili 121/10l2f:bQ0~:128/1 0;03:00 1'1281f()lo9lbQjjli8l1,0l16tOOjfrI2slWllj;tdfj 18f129k1~:OOJ!qI2tl.'_\ 1§9dJf:f.:alfti~12§t1Jf12i~1'Q~ 
Ipp2 46.5 232 -225 O 
Ipp3 92 226 -225 O O O 430.44 1063 581 203.55 111.73 100.5 99.25 
:pp4 138.5 235 -255 206.92 642.95 614 325 215.88 137.59 99.62 
'pp5 183.5 228 -255 O O O O O O 232.53 554.68 193.64 
pp6 229 205 -270 O O O O O O O 133.76 
pp7 274 227 -270 O 
pp8 295.5 229 -285 O O 1 ol 01 01 O 
pp9 387 228 -300 O Ol ol ol ol Ol O 
pp10 454 202 -315 
pp11 568 243 -330 O O O 
pp12 46.5 242 -180 1077 471.88 185.09 96.5 84.9 O O O 
Ipp13 138 242 -180 O O O O O O 99.94 97.77 79.42 O 
Ipp14 228.5 234 -165 O 105.28 97.4 O O O 
Ipp15 296 233 -180 O O O 75.1 85.94 73.21 O O 
Ipp16 64 226 -120 O 97.78 84.54 82.49 76.07 70.86 89.83 O O 
!pp17 138 226 -120 O O O O O 77.13 78.29 O O 
Ipp18 228 222 -120 O O O 
pp# x-koord lY, probe z-koord· 30/1 0.03:00. 30/10-09:05 30/10.13:30'·· .• · 30f,Q.2f;t O> 31/1.0"03:20> :m1o-09;3Ofit; 31/1 o-i 5:dfj,k fIl;' rØ9:00;,t'.; 'f/t;, ;1~;dOBf';' 1IH~21:()O·y 
pp2 46.5 232 -225 298 417.1 
pp3 92 226 -225 150.35 234.02 252.29 109.46 72.44 O O O Ol O 
pp4 138.5 235 -255 77.35 O O O O O O O 
pp5 183.5 228 -255 93.34 73.86 O O O O O O 
pp6 229 205 -270 131.91 96.16 108.52 125.66 O O O O O 
Ipp7 274 227 -270 
Ipp8 295.5 229 -285 O Ol O 
Ipp9 387 228 -3001 I ol ol Ol I I Ol I Ol O 
Ipp10 454 202 -315 
Ipp11 568 243 -330 O O O O 
Ipp12 46.5 242 -180 O O O O O O O O 
Ipp13 138 242 -180 O O O O O O O O O O 
Ipp14 228.5 234 -165 O O O O 
!pp15 296 233 -180 O O O O O O O O O 
pp16 64 226 -120 O O O O O O O 
pp17 138 226 -120 O O O O O O O O 
ppJ8 228 222 -120 O 



PR,#b\" x~kooi'd!ii I~~:pi'otje z~kb6rdj1 2/,11;O1:40.{ j411,m~:oo~~ ~il;tsjo~lS;1 
pp2 46.5 232 -225 
pp3 92 226 -225 O O 
pp4 138.5 235 -255 O 
pp5 183.5 228 -255 O 
pp6 229 205 -270 O O 
pp7 274 227 -270 
pp8 295.5 229 -285 
pp9 387 228 -300 O 
pp10 454 202 -315 
pp11 568 243 -330 O 
pp12 46.5 242 -180 O 
Ipp13 138 242 -180 O 
Ipp14 228.5 234 -165 
Ipp15 296 233 -180 
Ipp16 64 226 -120 O O 
Ipp17 138 226 -120 
pp1~ - g~ 222 -120 



Brornid resultater Prøvene ble tatt i perioden 26/10 - 25/11 
(i mg/I omregnet fra cm på utskrift fra ionekromatograf) 
Fra Standardene har vi at 10 ppm Br- gir et utslag på 4,6 cm. 
Der vi har verdier på 49.6 eller 48.9 gikk utslaget utenfor arket. Dette er dermed minimumsverdier. 

PP x-koord . Iv. probe z-koord 26/10-12:45 27/10-21 :00 28/10-03:00 28/10-09:00 28110-15:00 28/10-21 :00 29/10-03:00 29/1(),.09:00 29/10"14:30 29/1 0~21:1 O 
Ipp2 46.5 232 -225 
Ipp3 92 226 -225 O O 49.6 O 123.7 45.9 49.6 
Ipp4 138.5 235 -255 
Ipp5 183.5 228 -255 
Ipp6 229 205 -270 
Ipp7 274 227 -270 
Ipp8 295.5 229 -285 
Ipp9 387 228 -300 O O 
Ipp10 454 202 -315 
Ipp11 568 243 -330 
Ipp12 46.5 242 -180 49.6 49.6 49.6 31.1 5.3 0.9 
Ipp13 138 242 -180 O 20.2 
Ipp14 228.5 234 -165 0.21 
Ipp15 296 233 -180 8.7 
Ipp16 64 226 -120 O 49.6 
Ipp17 138 226 -120 O 22 6.5 
Rp1L ___ 228 222 -120 



pp>! x-koord .; ly,. probe'> z~koord2; 30110-03;00 30110~09:05 30/1O~13:30 30110-21:10 31t10-03:20 31/10-09:30 31/10;15;00 i.' 1f1;1·09;oOlt 111t~15:oo 1/11-21;()o}· 

Ipp2 46.5 232 -225 
Ipp3 92 226 -225 48.9 234.2 228.9 171.1 78.9 26.3 12.2 2.7 1.8 
Ipp4 138.5 235 -255 
Ipp5 183.5 228 -255 O 
Ipp6 229 205 -270 
Ipp7 274 227 -270 
Ipp8 295.5 229 -285 O 
Ipp9 387 228 -300 O 
Ipp10 454 202 -315 
Ipp11 568 243 -330 
Ipp12 46.5 242 -180 0.4 0.4 O 0.2 O O O 
Ipp13 138 242 -180 8 3.3 O 
Ipp14 228.5 234 -165 2.4 O 
Ipp15 296 233 -180 2.2 0.4 
Ipp16 64 226 -120 6.3 
Ipp17 138 226 -120 2.4 1.1 0.4 0.2 O 
Ipp18 228 222 -120 

x-koord .. lY. probe z-koord .. 2111·01 :40,. 11/11-13:00 25/11-10: 15 
Ipp2 46.5 232 -225 
Ipp3 92 226 -225 O 
Ipp4 138.5 235 -255 
Ipp5 183.5 228 -255 
IPp6 229 205 -270 
Ipp7 274 227 -270 
Ipp8 295.5 229 -285 
Ipp9 387 228 -300 
Ipp10 454 202 -315 
Ipp11 568 243 -330 
Ipp12 46.5 242 -180 O 
Ipp13 138 242 -180 
Ipp14 228.5 234 -165 
Ipp15 296 233 -180 
pp16 64 226 -120 

ipp17 138 226 -120 
Ipp18 228 222 -120 



3.xLS 

Prøver analysert for tritium i desember -98 , i 

! 
1. The background activity of the samples (dpm not being related to H-3 activity) I I 

is about the same as background activity of Aq. dest samples of I 

similiar sample volume. Therefore, Aq. dest. background activity is subtracted from 
sample activity. 
Detection limit = Backgrd. + 6 times std ( 6: to make really sure not to include natural 
activity, which may sometimes be a bit higher than the one of Aq. dest.); furthermore, 
each of the three replicate measurements of a sample has to succeed the det. limit. 
Std. = sample standard deviation : 

I 

1 I I 

Background: 
I I I 

I I Istd i 

Mean Mean Detection- 1 1 
Volume activity coeff. of activity iactivity limit I 

(ml) (dpm) variance std (dpm) (dpm) (dpm) 
0.5 54.65 6.219 3.398684 54.4175 1.946057 66.09384 
0.5 53.04 7.358 3.902683 
0.5 55.93 7.104 3.973267 
0.5 54.05 7.855 4.245628 

1 55.29 4.355 2.40788 57.5925 2.236035' 71.00871 
1 56.41 6.82 3.847162 
1 60.78 6.691 4.06679 
1 57.89 11.309 6.54678 i I 

1.5 63.35 3.405 2.157068 63.525 2.030554 75.70833 
1.5 63.62 5.695 3.623159 1 

, 
I 

1.5 63.56 8.587 5.457897 
1.5 63.57 6.748 4.289704 

I 
i 

I 1 
i 

I 
1 

Standard from SQike (Gross activity - Backgrd. = Net activity) Total applied spike = 85L 
I std 

std std Total Total 
H-3 Tracer 1 gross gross net net Applied H- Applied H-3 
volume of Gross Mean Mean Mean Mean in the field in the field 

Volume plast cyl. activity coeff. of I activity activity activity iactivity (=85L) (=85L) 
(ml) (ml) (dpm) variance Istd (dpm) (dpm) ,(dpm) i(dpm) (dpm) (dpm) 

0.5 1 2001' 0.977 19.54977 2267.5' 8.491167 2213.0831 8.711317 3.85E+08 1.44E+06 
0.5 1 2280 1.092 1 24.8976 
0.5 1 2304 0.9891 22.78656 
0.5 1 22971 1.015 23.31455 
0.5 1 23461 0.416 9.75936 , 

0.5 1 2312 1.204 27.83648 
0.5 2303 1.768 40.71704 I 

0.5 2297 0.937 21.52289 
1 45751 0.765 L~.99875 4592 15.45332 4534.408 15.61425 3.90E+08 1.31E+06 
1 4609 0.9291 42.81761 I I I 
1 4636 

j---

! 0.1431 6.62948 
1 4678 

+--

f------~ 0.613:~8.67614 
1 4598 1.319 60.64762 ' 

-
1 I 

1 4548 1.42 1 
-j I --I---

64.5816 I I I 
1 4583 1.282 58.75406 

l-
I 

1 4509 1.282L 58.03083 
-------+ 

6777.4751 26.626921 3.88E+08 1.5 6918 0.62L 42.89161 6841 26.54939 1.50E+06 
1.5 69051 2.123 i 146.59321 

I 
1 

1.5 6835! 1.6731 114.3496 I -+-1.5 6926 [ 0.5931 41.071181 ! 1 +--1.5 6829 0.735 50.193151 
i I 

1.5 6756, 0.33 22.2948 1 I 

1.5 67731 0.933 63.192091 ! i I 
1.5 67861 0.1492 10.124711 I I 

: 1 I 
1 i 

1 I 1 ! 
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3.XLS 

Standard from Stock (Gross activity = Net activity) Total applied stock = 28.28ml i 
10ul , 

! ! !std 
Stock+ Total Total 1 
Rain = H-3 Tracer std Applied H-~Applied H-3 

volume of Mean Mean in the field in the field 
Volume plast cyl. activity coeff. of activity activity (=28.28ml) (=28.28ml 
(ml) (ml) (dpm) variance std (dpm) ,(dpm) (dpm) (dpm) 

0.5 1 401881 0.306 i 122.97531 41616.5 105.6856 1.18E+08 2.99E+05 
0.5 1 41374 0.788 326.0271 
0.5 1 40885 0.403 164.7666 
0.5 1 41930 0.337 141.3041 i 
0.5 41594 1.317 547.793 
0.5 42390 1.117 473.4963 
0.5 42414 0.35 148,449 
0.5 42157 0.619 260.9518 

1 43001 1.875 806.2688 41282.88 142.0278 1.17E+08 4.02E+05 1 

1 33019 0.377 124.4816 
1 42145 1.06 446.737 
1 42778, 0.381 162.9842 
1 42366 0.747 316.474 
1 42429 0.32 135.7728 
1 42183 1.2561 529.8185 
1 42342 0.782 331.1144 

1.5 41123 1.181 485.6626 40014.75 139.5437 1.13E+08 3.95E+05 
1.5 31427 1.707 536.4589 
1.5 43162 0.363 156.6781 I 

1.5 42742 1.269 542.396 
1.5 36962 0.776 286.8251 
1.5 41485 1.28 531.008 
1.5 41719 0.477 198.9996 1 
1.5 41498 0.647 268.4921 

! 
, 
1 

Sam(!les: Only those samples are listed whose H-3 activity is signilicantly above the 
detection limit. All other samples can be considered Iree ol H-3. 
It is assumed correct that 900 ml ol the tracer standard measured were applied to the soil in the lield. 

I relative to Spike: relative to Stock: 
! std std I 

I % dpm in % dpm in % dpm in %dpm l 

std. std. sample sample sample sample 
Sample IGross Gross Net Net volume of volume of volume of volumel 

Date and running Sample Volume lactivity coeff. ol activity activity activity H-3 dpm H-3 dpm H-3 dpm H-3 dpr 
data sheet number marked (ml) j{dpm) variance (dpm) (dpm) (dpm) added added added added 

67 l' 1077 1.4641 15.76728 1019.408 15.92504 2.61E-04 4.17E-06 8.73E-04 1.4E 
70 1i __ 97.78 6.091 5.954802_ 40.1875 6.36078 1.03E-05 1.63E-06 3.44E-05 5.45E 

104 1 I 471.88 3.6341 17.14812 414.2875 17.29329 1.06E-04 4.44E-06 3.55E-04 1.49E 
107 1 , 84.541 0.6041 0.510622 26.9475 2.293597 6.90E-06 5.88E-07 2.31 E-05 1.97E 
150 1 i 430.44 3.862, 16.62359 372.84751 16.7733 9.55E-05 4.31E-06 3.19E-04 1.44E 
151 1 1 206.92 6.096 12.613841 149.32751 12.8105 1 3.83E-05 3.28E-06 1.28E-04 1.1 E 
162 1: 82.491 3.926 3.2385571 24.8975, 3.935493' 6.38E-06 1.01 E-06 2.13E-05 3.37E 

Page 2 
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Standard from Stock (Gross activity - Net activity) !Total applied stock - 28,28ml I i i I I 
10ul ! I 1 , Istd I 1 
Stock+ i ! 1 !Total Total I ! 
Rain - H-3 Tracer [std IApplied H-jApplied H-3 ! I 

volume of Mean IMean I in the field ' in the lield I ) 

Volume plast cyl. activity coeff, of laetivity laetivity I p8,28ml)1 (~28,28ml)1 
, , , , 

(ml) ml) (dpm) Ivanance Istd (dpm) I(dpm) I(dpm) (dpm) I 1 I 
, 

0.5 1 ' 37673 0.306j 115.27941 39655.63' 101.2523 1.12E+08i 2.86E+051 I ) I 
0.5 1 39368 0.7881 310.2198 I 1 . I . 
0.5i 1 38949 0.403 156.96451 ! 1 I , 

0.5 1 39873 0.337 134.372, I 1 I 
0.5 39611 1.317 521.67691 , , , , , 
0.5 41181 1.117, 459.99181 I ! I 

0.51 40579 0.35 142.0265' 1 1 I 1 , ! 
0.5' 40011, 0.619 247.6681 1 • 1 ) , 

1 41236 1.875 773.175' 39883.88 136.5254, 1.13E+08. 3.86E+05! , 

1 I 32011 0.377' 120.6815' I : , 
1 40798 1.06 432.4588, 

, ; : , 
1 41421 0.381, 157.8141 ! i ! , , 

1 41010 0.747 306.3447 , I j I 

11 41230 0.32 131.936 , 1 ! , i 
1 40391 1.256! 507.311 I I i ! 

, 
I 

1 40974 0.7821 320.4167 1 , I I 1 

1.5 38953 1.181 i 460.0349 38170.25' 133.3326 1.08E+081 3.77E+051 
, 

1.5 30232 1.7071 516.0602 1 , I 
, , 

1.5, 40714 0.363 147.7918, , , , ; I 

1.51 40683 1.269, 516.2673 i , , 
1.5, 35442 0.776 275.0299! I 

1.5 I 39783 1.28 509.2224' I I 
! 

1.5 40048 0.477 191.0291 1 ! 
1.5 39507 0.647 255.6103 i i , I 

, i 
, : 

• 

, , , 1 1 
1 1 

, I I i I I , ; 

I I , , I , 
Samj2les: Only those samples are listed whose H-3 aetivity is significantly above the i i 

deteetion limit. All other samples can be considered Iree of H-3. I 1 i 
, It is assumed eorreet that 900 ml of the traeer standard measured were applied to the soil in the lield. I i 

I 1 I 

I ! ! I ,relative to Spike: 1 relative to Stock: 

I i i std std 
: ! i% dpm in %dpm in %dpm in %dpm in 

Istd. I SId. Isample Isample sarTlple sample 
Sample Gross : 1 Gross Net INet Ivolume of volume of volume of volume of 

Date and nunninq Sample Volume aetivity_ leoeff. of laetivity laetivity aetivity IH-3 dpm H-3 dpm H-3 dpm H-3 dpm 
data sheet number marked I(ml) (dpm) vanance I(dpm) I(dpm) (dpm) iadded added added added 

199' li 10631 2.0351 21.63205 1005.178; 21.75054i 2.70E-04 5.9E-06 8.91 E-04 1.95E-051 
200 1 642.95 2.107: 13.546961 585.1275: 13.73538' 1.57E-04' 3.72E-06 5.19E-04 1.23E-05 
204 1 96.5' 4.7651 4.598225 38.6775 5.1268091 1.04E-051 1.38E-06 3.43E-05 4.55E-06 

i 206 1 105.28 7.3921 7.782298 47.4575' 8.105841 I 1.27E-05 2.17E-06 4.21 E-05 7.19E-06 
158 11 185.09! 4.209] 7.790438 127.2675 8.1136571 3.41E-05! 2.18E-06 1.13E-04, 7.2E-06 
208' 1: 76.07i 3.069' 2.334588 18.2475 3.2543511 4.89E-06 8,73E-07 1.62E-05 2.89E-061 

I 253 11 70.86 2.8011 1.984789 13.0375 3.0132851 3.50E-06 8.08E-071 1.16E-05 2.67E-06 
, 252L 1 75.1 ! 4.218 3.167718 17.2775 3.8955021 4.63E-06 1.04E-06 1.53E-05 3.45E-06 

250i 1 84.9; 4.134] 3.509766 27.0775! 4. 178392! 7.26E-06 1.12E-06 2.40E-05 3.71 E-06 , 
246 1, 614 2.257, 13.85798 556.1775 14.042231 1.49E-04 3.8E-06 4.93E-04 1.26E-05 

I 2451 1 581 ! 1.761 10.2256 523.1775: 10,473941 1.40E-04, 2.85E-06 4.64E-04 9.42E-06 
1 303' 1 85.934: 0.8l 0.6874721 28.1115! 2.369202[ 7.54E-06 6.36E-07 2.49E-05 2.1 E-06 

305' 1 77.131 3.021 2.329326 19.3075' 3.250578! 5.18E-06 8.72E-07 1.71 E-05 2.88E-06 
3041 1 89.83: 11.4491 10.28464 32.0075, 10.531581 8.58E-06 2.82E-06 2.84E-05 9.34E-06 

I 301 11 99.941 10.673' 10.6666! 42.11751 10.90491 1.13E-05, 2.92E-06 3.73E-05 9.67E-06 
294: 1 203.55! 1.268' 2.581014 145.72751 3.4354231 3.91E-051 9.31E-07 1.29E-04, 3.08E-06 
400 l' 79.42! 7.878i 6.256708' 21.59751 6.654841 5.79E-06' 1.78E-06 1.91E-05 5.9E-06 

, 302 11 97.4! 4.0181 3.913532: 39.5775, 4.522857[ 1.06E-05, 1.21 E-06 3.51 E-05 4.01E-06 
4331 11 99.25' 4.3: 4.26775 41.42751 4.8326171 1.11E-05) 1.3E-06 3.67E-05 4.29E-06 

I 436 1 133.761 5.251! 7.023738' 75.93751 7.3806091 2.04E-05 1.98E-06 6.73E-05 6.55E-06 
, : 301, l 95.23, 3.0891 2.941655 37.4075: 3.714005' 1.00E-05 9.97E-07 3.32E-05 3.29E-06 

304! l, 72.76' 5.577: 4.0578251 14.93751 4.6482731 4.01E-06' 1.25E-06 1.32E-05 4.12E-061 
, 435, l' 193.64' 2.222! 4.302681 135.8175, 4.863493: 3.64E-051 1.31 E-06, 1.20E-04 4.33E-06 

434 1 99.62' 3.231] 3.2187221 41.7975' 3.9370891 1.12E-05, 1.06E-06 3.71 E-051 3.49E-06 
, 295 1 ' 325; 4.324, 14.053; 267.1775, 14.234721 7.17E-05! 3.83E-06' 2.37E-04 1.26E-05! 

331, 1 77.4' 7.71 ! 5.967541 19.5775! 6.3837321 5.25E-06 1.71E-06 1.74E-051 5.66E-06 

I , 3921 l' 100.5 5.4331 5.460165' 42.6775 5.9121831 1.14E-051 1.59E-061 3.78E-05 5.24E-06 
, 356 l' 78.29 5.479' 4.289509' 20.46751 4.851844 5.49E-06, 1.3E-061 1.81E-05 4.3E-061 
, 345 1, 215.88! 2.116 4.568021' 158.0575, 5.099737, 4.24E-051 1.38E-061 1.40E-04 4.55E-06 

I i 3541 l 73.21 8.893' 6.510565 15.38751 6.894053' 4,13E-06 1.85E-06 1.36E-05 6.11E-061 
, 346 1 232.53 4.037: 9.387236 174,7075' 9.657158' 4.69E-05! 2.59E-06! 1.55E-04 8.58E-06, 

, 352, l 97.77 11,14 10.891581 39.9475 11.12506, 1.07E-051 2.98E-06! 3.54E-05' 9.86E-06 
, ! 344, l 111.73 7.562 8.449023 53.9075 8,747942' 1.45E-05 2.35E-06, 478E-05 7.76E-06i 

I 394, l, 554.68 2.1181 11.74812; 496.8575' 11.96491 1.33E-04! 3.24E-061 4.41 E-04 1.07E-05i 
393, l 137.59 5.154 7.091389: 79.7675' 7.445018 2.14E-051 2E-061 7.07E-05 6.61E-061 

I i 107 l 81,13 4.716 3.826091 ; 23.3075 4.447412' 6.25E-06! 1.19E-061 2.07E-05 3.94E-06' 
151! l' 203.85: 0.896' 1.826496: 146.0275 2.911458 3.92E-05' 7.92E-07: 1.29E-04: 2.62E-06 
1621 1, 82.03: 2.604, 2.136061, 24.2075, 3.115005! 6.49E-061 8.36E-07i 2.15E-05 2.76E-06' 

1 ! 150 1 412.44, 2.535' 10.45535 354.6175: 10.69836; 9.51E-051 2.89E-06i 3.14E-041 9.55E-06 
, 703 l 115.56 5.322: 6.150103 57.7375 6.554714 1.55E-05 1.76E-06' 5.12E-OS 5.81E-06 

i 469 l 131.91 2.454 3.237071, 74.0875 3.952105 1.99E-05. 1.06E-06 6.57E-05 3.51E-06 
1 513. 1 234.02 5.182! 12.12692 176,1975' 12.33704' 473E-05 3.31 E-06 1.56E-04 1.lE-05 

i i 467' l 77.35 7.467 5.775725' 19.5275, 6.204796 5.24E-06i 1.66E-06, 1.73E-05 5.5E-06 
, ; 512, 1 417,1 0.77 3,21167 359.2775 3.931326 9.64E-05' 1.1E-06 3.19E-04 3.65E-06 
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515 1 73.86 4.165 3.076269 16.0375 3.821509 4.30E-Q6 1.03E-06 1.42E-05 3.39E-Q6 
466 1 150.35 3.488 5.244208 92.5275 5.713337 2.48E-05 1.53E-06 8.20E-05 5.07E-Q6 
516 1 96.16 3.795 3.649272 38.3375 4.296241 1.03E-05 1.15E-06 3.40E-05 3.81E-Q6 
468 1 93.34\ 4.83 4.508322 35.5175 5.046332 9.53E-06 1.35E-06 3.15E-05 4.48E-Q6 
589. 1 125.66 4.406 5.53658 67.8375 5.982827 1.82E-05 1.61E-06 6.01E-05 5.31E-06 
465 1 298 0.723, 2.15454 240.1775 3.127706 6.44E-05 8.66E-07 2. 13E-Q4 2.87E-Q6 
586 1 109.46 8.6981 9.520831 51.6375 9.787069 1.38E-05 2.63E-Q6 4.58E-05 8.68E-Q6 
608 1 72.44 2.67 1.934148 14.6175 2.980173 3.92E-06 7.99E-07 1.30E-05 2.64E-Q6 
554 1 252.29 1.305 3.292385 194.4675 3.997536 5.22E-05 1.09E-06 1.72E-Q4 3.59E-06 
557 1 108.52 2.092 2.270238 50.6975 3.208502 1.36E-05 8.62E-07 4.49E-05 2.85E-06 

as 498 1 107.83 3.525 3.801008 50.0075 4.425851 1.34E-05 1.19E-06 4.43E-05 3.93E-06 
497 1 95.97 12.06 11.57398 38.1475 11.79396 1.02E-05 3.16E-06 3.38E-05 1.05E-05 
499 1 119.87 4.919 5.896405 62.0475 6.317285 1.66E-05 1.7E-06 5.50E-05 5.6E-06 
629 1 71.53 11.921 8.527091 13.7075 8.823366 3.68E-Q6 2.37E-06 1.22E-05 7.82E-06 
544 1 163.3 1.782 2.910006 105.4775 3.688988 2.83E-05 9.94E-07 9.35E-05 3.29E-Q6 
542 1 92.52 5.088 4.707418 34.6975 5.224967 9.31E-Q6 1.4E-06 3.08E-05 4.63E-06 
533 1 73.75 4.893 3.608588 15.9275 4.261737 4.27E-Q6 1.14E-06 1.41E-05 3.78E-06 

x 735 1 105.49 3.937 4.153141 47.6675 4.73171 1.28E-05 1.27E-06 4.23E-05 4.2E-06 
704 1 114 4.435. 5.0559 56.1775 5.540995 1.51E-05 1.49E-06 4.98E-05 4.92E-06 
668 1 132.62 3.358 4.45338 74.7975 4.997308 2.01E-05 1.34E-Q6 6.63E-05 4.44E-Q6 
734 1 104.44 1.43 1.493492 46.6175 2.714962 1.25E-05 7.29E-07 4.13E-05 2.41E-06 
779 1 91.61 437 400.3357 33.7875 400.3421 9.06E-06 0.000107 3.ooE-05 0.000355 
778 1 98.56 8.503 8.380557 40.7375 8.681833 1.09E-05 2.33E-06 3.61E-05 7.7E-06 
811 1 84.27 6.501 5.478393 26.4475 5.929021 7.09E-Q6 1.59E-06 2.34E-05 5.26E-Q6 
812 1 83.1 0.637 0.529347 25.2775 2.328242 6.78E-Q6 6.25E-07 2.24E-05 2.07E-Q6 
634 1 163.69, 1.551 2.538832 105.8675 3.403846 2.84E-05 9.18E-07 9.39E-05 3.03E-Q6 
632 1 81.11 6.286 5.098575 23.2875 5.579961 6.25E-06 1.5E-06 2.06E-05 4.95E-06 
669 1 146.92 5.702 8.377378 89.0975 8.678765 2.39E-05 2.33E-06 7.90E-05 7.7E-06 
633 1 182.73 4.318 7.890281 124.9075 8.20957 3.35E-05 2.2E-06 l.l1E-Q4 7.29E-06 

578 0.5. 110.08 6.801 7.486541 57.9475 7.712974 1.56E-05 2.07E-06 5.17E-05 6.88E-06 
x 6.91 0.51 100.23 3.154 3.161254 48.09751 3.665407 1.29E-05 9.86E-07 4.29E-05 3.27E-06 
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DNA-analyse av vannprøver 

Vannprøvene er tatt under feltforsøk ved Iysimetergrop Il, på Moreppen forsøktelt 
i perioden 28/10 kl. 03:00 til 1/11 kl. 21 :00. Under forsøket ble det brukt 6 forskjellige 
DNA-trace re, tilsatt forskjellige steder på forsøksfeltet. 
Mrk: Det kan mangle prøver i noen av intervallene. Dette skyldes for lite væske i den opprinnelige prøven 

Dato: Kl: FNP/PP: Fra/til: Dato: Kl: FNP/PP: Fra/til: Dato: Kl: 
27.okt 21:00 FNPA 34-38 28.okt 03:00 pp 101-108 28.okt 03:00 
27.okt 21:00 FNPB i~en 28.okt 09:00 pp 150-163 28.okt 09:00 
27.okt 21:00 FNPC 43-46 28.okt 15:00 pp 199-209 28.okt 15:00 
27.okt 21:00 FNP O 47-52 28.okt 21:00 pp 245-254 28.okt 21:00 
27.okt 21:00 FNP E 57-61 29.okt 03:00 pp 293-305 29.okt 03:00 
27.okt 21:00 FNP F 63 29.okt 09:00 pp 344-356 29.okt 09:00 

29.okt 14:30 pp 392-403 29.okt 14:30 
28.okt 03:00 FNPD 84-93 29.okt 21:10 pp 433-443 29.okt 21:10 
28.okt 09:00 FNP O 127-136 30.okt 03:00 pp 465-477 30.okt 03:00 
28.okt 15:00 FNP O 178-187 30.okt 09:05 pp 513-524 30.okt 09:05 
28.okt 21:00 FNPO 224-233 30.okt 13:30 pp 554-561 30.okt 13:30 
29.okt 03:00 FNP O 271-280 30.okt 21:10 pp 586-596 30.okt 21:10 
29.okt 09:00 FNPO 322-331 31.okt 03:20 pp 608-615 31.okt 03:20 
29.okt 14:30 FNPO 370-379 31.okt 09:30 pp 645-653 31.okt 09:30 
29.okt 21 :10 FNP O 416-422 31.okt 15:00 pp 676-684 31.okt 15:00 
30.okt 03:00 FNP O 450-457 01.nov 09:00 pp 710-716 01.nov 09:00 
30.okt 09:05 FNP O 490-499 01.nov 15:00 pp 752-758 01.nov 15:00 
30.okt 13:30 FNPD 535-544 01.nov 21:00 pp 785-791 01.nov 21:00 
30.okt 21:10 FNP O 573-581 
31.okt 03:20 FNPD ingen 
31.okt 09:30 FNP O 629-634 
31.okt 15:00 FNP O 662-669 
01.nov 09:00 FNP O 695-704 i 

Etter å ha undersøkt forekomstene av DNA tag 1,2 og 3 for prøvene som er angitt i tabell 1 Og 2, ble det bestemt 
at vi skulle undersøke om det forekom noen spor etter DNA-tracerne i vannprøver fra FNP A# (tabell 3). Som synes å være plassert 
i det området der DNA'en forekommer. Samtidig skal vi se etter ONA-tags der vi allerede har gode utslag for tritium for å 
se om vi kan bruke DNA til å bekrefte/avkrefte sporstoftbevegelsene som antydes av tritium forekomstene. 

FNP/PP: Fra/til: 
FNPA 71-76 
FNPA 109-114 
FNPA 165-170 
FNPA 212-215 
FNPA 256-259 
FNPA 308-312 
FNPA 358-363 
FNPA 404-408 
FNPA 445-448 
FNPA 479-484 
FNPA 526-528 
FNPA 562-569 
FNPA 598-602 
FNPA 617-619 
FNPA 655-657 
FNPA 685-689 
FNPA 718-720 
FNPA 760-762 



Utslag av DNA-sporstoff 

Antall '+' angir hvor tydelig signalet er, 
?' betyr at signalet er usikkert. 

Fl k D# ernlvaprøveta er 
Prøve nr. Taq 1 Taq 2 Tag 3 

1(++) 
I (?) 

Prøvetaker og tid~unkt 
D4 29/10 - 21:10 
D7 28/10 - 15:00 



Vedlegg F 

Koordinatene til instrumentene installert i Lysimetergrop Il på Moreppen 

Koordinatene til Lysimetergrop Il, georadartraseene m.m. i UTM-koordinater 



Lysimetergrop Il på Moreppen forsøksfelt Oversikt - kt -- - -- . forhold til d ----- - -- .-.!i2_- 're' 

Dyp A B C O E F pp 
Koordinater for FNP og PP: O 
tmrK: veralene er 0PPl Itt I cm} -15 
PP:ii",,\ x-koord/': Iv/prohe"'" I " z-kootd,;;'r -30 AO BO 
ifJp1 -248 -117 -234 -45 DO 
pp2 46.5 232 -221 -60 A1 B1 CO 
pp3 92 226 -230.5 -75 01 EO 
pp4 138.5 235 -248.5 -90 A2 B2 C1 
pp5 183.5 228 -249.5 -105 02 E1 FO 
pp6 229 205 -268 -120 A3 B3 C2 PP16,17, 8 
Ipp7 274 227 -288 -135 03 E2 F1 
Ipp8 295.5 229 -284 -150 A4 B4 C3 
Ipp9 387 228 -295 -165 D4 E3 F2 PP14 
Ipp10 454 202 -309 -180 AS B5 C4 PP12,13, 5 
Ipp11 568 243 -330 -195 DS E4 F3 
Ipp12 46.5 242 -182.5 -210 A6 B6 C5 
pp13 138 242 -183 -225 D6 ES F4 PP2, PP3 
pp14 228.5 234 -168.5 -240 A7 B7 C6 PP1 
pp15 296 233 -183.5! -255 D7 E6 F5 PP4,PP5 
pp16 64 226 -116.51 -270 A8 C7 PP6,PP7 
pp17 138 226 -116.5l -285 D8 E7 F6 PP8 
pp18 228 222 -117l -300 A9 PP9 

-315 D9 F7 PP10 
-330 PP11 

FNP: .... x-koord ..... Iy-koord i' z,bakke· #0 .,·ii •. #1·· .•• ·· . .';; .. ' ·412+~;;;;;i,;i'0i . #3.;;(!;\L:,j~fD !HA, .• ':",·.:,·.·,:',:.., 1#5'i;,,&1,:'.'//: I#Eti' <',,:.i.'· 1#'Zt i·,::.;F"lC: I,I!Q·.,: ... ,i'i·"'·iP.· •. ; #9:""F 
fnp:a -8 158 -2 -27 -57 -87 -117 -147 -177 -207 -237 -267 -297 
fnp:b -3 322 -5 -32 -62 -92 -122 -152 -182 -212 -242 
fnp:c 197 306 -6 -65 -95 -125 -155 -185 -215 -245 -275 
fnp:d 208 147 -5.5 -47.5 -77.5 -107.5 -137.5 -167.5 -197.5 -227.5 -257.5 -287.5 -317.5 
fnp:e 339 230 -1.5 -75.5 -105.5 -135.5 -165.5 -195.5 -225.5 -255.5 -285.5 
fnp:f 530 227 -16 -101 -131 -161 -19~ _ ... _- -221 -251 -281 -311 



Koordinatene til instrumentene, traseene for georadarprofilene og 
posisjonen til Iysimetergrop Il 

Koordinatene følger WGS84 UTM (tilsvarer UTM 32) systemet. 
Kjerneprøver: Georadarprofiler: 

Navn UTM32 øst UTM32 nord Navn UTM32 øst UTM32 nord 
K4 615741.453 6677797.125 GP1-Ø 615760.676 6677804.958 
K8 615747.458 6677801.385 GP1-V 615748.768 6677806.241 

K10 615745.142 6677791.479 GP2-Ø 615760.514 6677803.939 
K12 615744.565 6677789.185 GP2-V 615748.711 6677805.253 
K14 615743.917 6677786.701 GP3-Ø 615760.338 6677802.877 
K16 615743.3 6677784.377 GP3-V 615748.614 6677804.155 
K18 615742.777 6677781.91 GP4-Ø 615760.255 6677801.862 
K24 615753.497 6677805.497 GP4-V 615748.619 6677803.283 
K26 615765.902 6677792.447 GP5-Ø 615760.873 6677807.525 
K28 615766.559 6677795.31 GP5-V 615757.94 6677807.608 
K30 615768.745 6677793.412 GP6-N 615758.966 6677808.566 

Grunnvannsbrønner: GP6-S 615758.317 6677801.297 
Navn UTM32 øst UTM32 nord GP7-N 615756.728 6677806.393 

G1 615754.839 6677802.312 GP7-S 615756.268 6677801 .387 
G2 615752.658 6677792.626 GP8-N 615754.72 6677806.564 

G10 615749.704 6677812.274 GP8-S 615754.295 6677801.628 
G12 615739.793 6677771.823 GP9-N 615752.726 6677806.614 
G14 615736.595 6677797.881 GP9-S 615752.292 6677801.704 

Nøytronmeterrør: Lysimetergrop Il: 
Navn UTM32 øst UTM32 nord Navn UTM32 øst UTM32 nord 

N14 615737.903 6677767.244 Gr2-NV 615752.081 6677809.242 
N12 615746.439 6677796.31 Gr2-SV 615751.911 6677806.947 

N6 615738.915 6677797.349 Gr2-NØ 615757.939 6677808.625 
N10 615748.563 6677806.465 Gr2-SØ 615757.722 6677806.407 
N42 615757.295 6677799.343 Flernivåprøvetakere: 
N18 615758.118 6677805.02 Navn UTM32 øst UTM32 nord 
N44 615757.164 6677796.566 FNPA 615757.637 6677804.736 
N46 615755.918 6677794.445 FNPB 615757.442 6677803.161 
N36 615754.458 6677799.803 FNPC 615755.502 6677803.464 
N38 615754.23 6677797.5 FNPD 615755.536 6677805.086 
N40 615753.63 6677795.041 FNPE 615754.097 6677804.387 
N30 615752.188 6677800.193 FNPF 615752.153 6677804.652 
N32 615751.886 6677797.755 TOR-prober: 
N34 615751.328 6677795.396 Navn UTM32 øst UTM32 nord 
N20 615760.894 6677793.558 MP-7 615757.428 6677803.971 

N8 615750.657 6677817.232 MP-1 615755.471 6677804.275 

Tabellen inneholder posisjonen til instrumentene som ble utplassert i forbindelse med konstruksjonen 
av Lysimetergrop Il. I tillegg er posisjonen til selve gropa og de fleste av instrumentene som allerede 
var innstallert tatt med. 
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