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Sammendrag 

Områdene rundt Indre Oslofjord har hatt forurensingsproblemer siden midten av 1800-tallet. 

Da vannklosettene ble innført i Oslo på starten av 1900-tallet, eskalerte miljøutfordringene i 

Indre Oslofjord. Urenset kloakk rant ut i fjorden og forårsaket eutrofiering. Dette førte igjen 

til anoksiske bunnforhold i de dypere delene av fjorden, og dyrelivet forsvant. I tillegg til 

urenset avløpsvann, har forurensing fra andre kilder som søppeldeponier bidratt til forringelse 

av miljøkvaliteten i fjorden. Miljøforbedringstiltak ble gradvis innført fra 1900-tallet, og fra 

1970/-80-tallet begynte tiltakene å føre til forbedring av miljøkvaliteten.   

Formålet med denne oppgaven var (1) å finne den stedegne referansetilstanden i 

Bekkelagsbassenget, (2) å bestemme om dagens miljøkvalitet oppfyller dagens krav og (3) å 

undersøke om forurensing fra det tidligere avfallsdeponiet på Langøyene har påvirket 

miljøstatusen i Bekkelagsbassenget annerledes enn resten av Indre Oslofjord. 

Det ble gjort analyse av kornstørrelsesfordelingen, TOC-innhold, C/N-forhold, 

metallkonsentrasjoner og bentiske foraminiferer i to sedimentkjerner og fire overflateprøver 

fra Bekkelagsbassenget, Indre Oslofjord. Analysene ga informasjon om referansetilstanden, 

utviklingen av miljøtilstanden og dagens miljøtilstand. Analysene viste at referansetilstanden 

sannsynligvis er moderat og at dagens miljøtilstand er svært dårlig. Undersøkelsene viste at 

det tidligere søppeldeponiet på Langøyene har påvirket, og fremdeles påvirker miljøtilstanden 

i Bekkelagsbassenget. Dagens miljøtilstand i Bekkelagsbassenget er dårligere enn i 

Bunnefjorden og andre nærliggende områder i Indre Oslofjord.   
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1 Introduksjon 
Kapittel 1  Intro  

I år 2000 ble EUs rammedirektiv for vann innført for alle EUs medlemsland. I Norge ble 

direktivet implementert i lovverket som «vannforskriften» og trådte i kraft den 1.1.2007 

(Vannforskriften, 2006). Formålet med vannforskriften var å fastsette miljømål som sikrer 

helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av de ulike vannforekomstene. I følge 

vannforskriften skal overflatevann (kystvann, brakkvann og ferskvann) tilfredsstille kravene 

om en god kjemisk og økologisk miljøtilstand. Dette skal i utgangspunktet nås i løpet av 

2021, men det er gjort unntak for enkelte vannforekomster. Dette kan være områder der det er 

uforholdsmessig kostnadskrevende å nå miljømålene på kort tid. Blant annet har 

Bekkelagsbassenget i Indre Oslofjord fått utsatt frist til 2027 (Vann-nett, 2019).  

I Norge er det Miljødirektoratet som har det overordnete ansvaret for klassifiseringen av 

miljøtilstanden. Det har blitt utarbeidet tilstandsklasser for kjemiske og økologiske 

parametere. De ulike parameterne brukes til å beskrive graden av forurensing i biota, vann og 

sedimenter (Veileder, 2018). Økologisk tilstand er delt inn i de fem ulike tilstandsklassene 

«svært god», «god», «moderat», «dårlig» og «svært dårlig». I lovverket deles den kjemiske 

miljøtilstanden inn i «god» og «ikke god» tilstandsklasse. Likevel har det blitt utviklet fem 

tilstandsklasser for kjemisk tilstand som tilsvarer tilstandsklassene brukt for klassifisering av 

økologisk tilstand. Dette er gjort for å få en bedre beskrivelse av hvilken grad kjemiske stoffer 

påvirker miljøet (Pers. kom. Kristine Mordal Hessen, seksjonsleder for seksjon for avfall og 

grunnforurensing, Miljødirektoratet, okt. 2018). Tilstandsklassene «svært god» og «god» 

regnes som godkjente jf. vannforskriften. Svært god tilstand tilsvarer 

referansetilstanden/naturtilstanden, som er den naturlige miljøkvaliteten i et område før 

antropogen påvirkning. God tilstand er definert som «akseptable avvik fra naturtilstanden» 

(Veileder, 2018). Tilstandsklassene «moderat», «dårlig» og «svært dårlig» kan føre til skade 

på miljøet og oppfyller ikke kravene i vannforskriften, og miljøforbedringstiltak må da settes i 

verk. I noen områder er det imidlertid en naturlig dårlig referansetilstand (Alve et al., 2009a). 

Hvis referansetilstanden ikke oppnår god tilstandsklasse, trenger ikke dagens miljøtilstand å 

gjøre det. Da er det tilstrekkelig at dagens miljøtilstand ikke er dårligere enn 

referansetilstanden (Veileder, 2018).  

Ulike biologiske kvalitetselementer brukes til å klassifisere økologisk tilstand. For kystvann 

er det fire godkjente biologiske kvalitetselementer; planteplankton, makroalger, angiospermer 
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og bløtbunnsfauna. Vannforskriften definerer bløtbunnsfauna som bunnlevende, virvelløse 

dyr større enn 1 mm. Bløtbunnsfauna blir påvirket av eutrofiering, organisk belastning og 

sedimentering, som er et mål på hvor utsatt et økosystem er for menneskelig forurensing. 

Sammensetningen av foraminiferfaunaen kan brukes til å beregne ulike biologiske indekser. 

Verdiene av disse indeksene kan klassifiseres til de fem ulike tilstandsklassene. 

Støtteparametere som hydromorfologiske og fysisk/kjemiske kvalitetselementer kan brukes 

som et supplement til faunadataen. Total organisk karbon (TOC), totalt nitrogen (TN) og 

kornfordeling av sedimenter er slike støtteparametere, men påvirker kun unntaksvis den 

endelige klassifiseringen av økologisk tilstand (Veileder, 2018). TOC-analyser av sedimenter 

gir informasjon om graden av organisk belastning. Organisk materiale bruker oksygen når det 

nedbrytes. Høye TOC-verdier i sedimentene impliserer derfor lave oksygenkonsentrasjoner i 

bunn- og porevannet. Dette skyldes at det ikke har vært nok oksygen tilstede til å bryte ned 

det organiske materialet. Da TOC-verdiene vanligvis er korrigert for finstoffandelen, er det 

nødvendig å analysere kornfordelingen i sedimentene. TN i sedimentene kan gi informasjon 

om hvorvidt det tilførte organiske materialet stammer fra terrestrisk aktivitet eller fra marin 

produksjon av plankton eller makroalger (s. 169. Veileder, 2018). 

I tillegg til de fire godkjente økologiske kvalitetselementene for kystvann, har Alve et al. 

(2009b) foreslått å inkludere bentiske (bunnlevende) foraminiferer som et økologisk 

kvalitetselement i EUs rammedirektiv for vann, og følgelig i den norske vannforskriften.  

Foraminiferer er små encellede akvatiske organismer med skall. De må studeres i mikroskop, 

da de som regel ikke blir større enn 0,5 mm (Doyle, 1996). Bentiske foraminiferer lever på 

overflaten eller i sedimentene. De er delt inn i to hovedgrupper basert på skalltype: 

kalkskallete arter og sandskallete arter (Doyle, 1996). Selve organismen består av cytoplasma, 

og er sjeldent bevart i sedimentene. Skallene bevares imidlertid godt hvis forholdene ligger til 

rette. Hurtig sedimentasjon og rolig energinivå forhindrer at skallene blir ødelagt post mortem 

og skallene kan da brukes i miljøstudier (Doyle, 1996).  

Det har blitt utarbeidet standarder og retningslinjer for hvordan prøvetaking og analyse av 

bentiske foraminiferer skal utføres (Schönfeld et al., 2012). Nylig ble foraminiferindekser 

interkalibrert med makrofaunaindekser, og et klassesystem basert på foraminiferer ble utviklet 

(Alve et al., 2019). I tillegg har bentiske foraminifer-arter blitt tilordnet ulike økologiske 

grupper basert på toleransen ovenfor organisk materiale i ulike geografiske havområder (Alve 

et al., 2016; Jorissen et al., 2018). En fordel med den bentiske foraminifermetoden er at 
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sedimentprøvene ikke trenger å være like store sammenlignet med makrofaunaundersøkelser. 

Dette er fordi foraminiferskallene er små og individtettheten ofte er høy (Alve et al., 2019). 

Noen foraminiferer er tolerante ovenfor lave oksygenkonsentrasjoner, og kan blant annet 

utføre anaerob metabolisme. Siden makrofauna ikke er tilstrekkelig oksygentolerante, kan 

foraminifermetoden gi informasjon om den økologisk tilstanden i områder der makrofauna er 

fraværende grunnet lave oksygenkonsentrasjoner (Bouchet et al., 2018).  

I motsetning til marin makrofauna, bevares de fleste bentiske foraminiferskallene i 

sedimentene (Bouchet et al., 2018). Artssammensetningen kan brukes til å analysere 

miljøforandringer, da de ulike artene reagerer hurtig og forskjellig på endringer i 

miljøforholdene (Nigam et al., 2006). Av den grunn kan de brukes til å analysere 

miljøforandringer bakover i tid i en sedimentkjerne. Hvis kjernen trenger langt nok tilbake i 

tid, kan artssammensetningen, individtettheten og diversiteten brukes til å skaffe informasjon 

om referansetilstanden (Alve et al., 2019). Siden vanndirektivet slår fast at miljøforholdene 

må tilfredsstille minst god økologisk klasse eller referansetilstanden, er det spesielt viktig å 

vite hva referansetilstanden er i områder der miljøkravene ikke er oppfylt (Dolven et al., 

2013; Veileder, 2018).  

Flere studier i senere år har vist at den stedegne referansetilstanden kan bestemmes ved bruk 

av den bentiske foraminifermetoden og geokjemiske undersøkelser i daterte sedimentkjerner 

(Dolven et al., 2013; Duffield et al., 2017). Undersøkelser av daterte sedimentkjerner fra Indre 

Oslofjord har vist varierende referansetilstand, samt at dagens miljøkvalitet varierer innad i 

fjorden (Alve et al., 2009a; Dolven et al., 2013). Det er imidlertid ikke gjort egne 

undersøkelser av referansetilstanden i Bekkelagsbassenget i Indre Oslofjord. Følgelig er ikke 

referansetilstanden sammenlignet med dagens miljøtilstand. I Bekkelagsbassenget ligger det 

tidligere avfallsdeponiet på Langøyene. Det har blitt påvist spredning av forurensing fra 

deponiet (Multiconsult, 2014). Det er derfor mulig at Bekkelagsbassenget har en dårligere 

miljøkvalitet enn nærliggende områder i Indre Oslofjord. Formålet med denne oppgaven er 

derfor (1) å finne den stedegne referansetilstanden i Bekkelagsbassenget, (2) å bestemme om 

dagens miljøkvalitet oppfyller dagens krav, og (3) å undersøke om forurensing fra det 

tidligere avfallsdeponiet på Langøyene har påvirket miljøstatusen i Bekkelagsbassenget 

annerledes enn resten av Indre Oslofjord. 
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2 Områdebeskrivelse 
Kapittel 2  Område  

2.1 Regionalgeologi 

Områdene rundt Oslo kan deles inn i fire hovedområder basert på berggrunnsgeologien. I sør-

øst ligger det prekambriske granitter og gneiser. De sentrale delene av Oslo består av 

sedimentære bergarter som er avsatt mellom kambrium og silur. I nordlige deler av Oslo 

består berggrunnen av intrusive bergarter fra perm, i hovedsak syenitter og monzodioritter. 

Vulkanske bergarter som basalt og rombeporfyr, og sedimentære bergarter som skifer, 

sandstein og konglomerater finnes i nordvestlige deler av Osloområdet (Tijhuis, 2003).  

2.2 Indre Oslofjord 

Oslofjorden ligger i Sørøst- Norge og er en ca. 100 km lang forlengelse av Skagerrak. Fjorden 

er delt inn i en indre og ytre del av en terskel på ca. 20 m vanndyp ved Drøbak. Indre 

Oslofjord består av de to hovedbassengene Vestfjorden og Bunnefjorden (Figur 2.1). De er 

delvis adskilt med en terskel på ca. 50 m vanndyp mellom Nesoddtangen og Bygdøy. 

Bassengene har en dybde på henholdsvis 164 og 154 m og har en varierende batymetri med 

flere mindre og delvis innelukkende bassenger.   

Figur 2.1: Oversiktskart over Indre Oslofjord. Tre store renseanlegg for avløpsvann har utslipp i Indre Oslofjord og er 

markert med oransje prikker. (VEAS= Vestfjorden avløpsselskap; BRA = Bekkelaget renseanlegg; NFR = Nordre Follo 

renseanlegg). Terskelen ved Drøbak er vist på kartet og ligger på 20 m vanndyp. Bekkelagsbassenget er markert med en 

rød firkant og et detaljkart over bassenget er vist i Figur 2.2. Kartene er modifisert fra www.kartverket.no 



5 

 

2.2.1 Langøyene og Bekkelagsbassenget 

Langøyene ligger i Bekkelagsbassenget som er et mindre basseng i den nordøstlige delen av 

Bunnefjorden (Figur 2.2). Langøyene var i utgangspunktet to avlange separate øyer orientert i 

retningen nordøst-sørvest omtrent 250 m fra hverandre (Nordre og Søndre Langøy). I dag er 

det en sammenhengende øy med en flat gresslette imellom de to tidligere øyene. Under denne 

gressletten ligger et tidligere søppeldeponi. Gressletten er estimert til å være omkring 90 000 

m2 (Multiconsult, 2013). De to tidligere øyene er ca. 34 m høye, dekket av skog og er relative 

bratte ned mot sjøen.  

Bekkelagsbassenget er 72 m på det dypeste. Den dypeste terskelen ligger på 43 m dybde noe 

som fører til at bassenget er delvis adskilt fra Bunnefjorden. Det er også flere andre grunne 

terskler som forbinder Bekkelagsbassenget med både Oslo havnebasseng og Bunnefjorden. 

Disse er illustrert i Figur 2.3 (Bjerkeng og Magnusson, 1999).  

Figur 2.2: Detaljkart over Bekkelagsbassenget og plasseringen av de ulike stasjonene som er brukt i dette studiet. De tre 

avløpene fra BRA er markert som avløp 1,2 og 3 og ligger alle på 50 m vanndyp. Avløp 1 og 2 ligger ved siden av hverandre 

og ble satt i drift i forbindelsen med utbyggelsen av BRA i 2001. Avløp 3 er et overvannsavløp, og ble ferdigstilt i 2014. 

Kartdata er hentet fra NGU. 
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Den naturlige sedimentasjonraten i Bekkelagsbassenget er 0,5-1,5 mm/år (Hauge et al., 2007). 

I 2006 ble det etablert et dypvannsdeponi for forurensete sedimenter på 70 m vanndyp ved 

Malmøykalven (Figur 2.3) i Bekkelagsbassenget (Nilsson og Schaanning, 2009). Deponiet ble 

avsluttet i 2008, og tildekkingsarbeidet av dypvannsdeponiet ble sluttført i 2011 (Pettersen et 

al., 2011). Målinger av sedimentasjonshastigheten mellom 2006 og 2008 viste økt 

sedimentasjonsrate i nærhet av dypvannsdeponiet (Hauge et al., 2009). Målinger fra 

Bekkelagsbassenget, som er tatt utenfor deponiområdet, viste at sedimentasjonshastigheten 

økte opptil 2,1 mm/år etter at tildekkingsarbeidet ble sluttført (Oen og Breedveld, 2014). Det 

ble antatt at det skyldes andre faktorer enn dypvannsdeponiet, siden en økningen også ble 

observert utenfor Bekkelagsbassenget (Oen og Breedveld, 2014).   

 

 

 

Figur 2.3 Bekkelagsbassenget med tilhørende terskler og terskeldyp. Hentet fra 

Bjerkeng og Magnusson (1999)  
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2.3 Hydrografi 

Ferskvannstilførselen til Indre Oslofjord er omtrent 27 m3/s. Rundt 6 m3 /s av disse stammer 

fra utslippspunktene til BRA, NRF og VEAS (Baalsrud og Magnusson, 2002; Røysted, 2018). 

Ferskvannstilførselen fører til stratifisering av vannet i fjorden. Det øverste vannlaget består 

av brakkvann med en salinitet på ca. 20. Dette laget strømmer i hovedsak ut av Indre 

Oslofjord. Under brakkvannet strømmer det sjøvann inn i fjorden for å erstatte vannet som 

strømmer ut (Figur 2.4).  

Figur 2.4: Bildet illustrere vannutvekslingen i Indre Oslofjord og er hentet fra Baalsrud og Magnusson (2002). Brakkvann 

strømmer ut av fjorden (blå piler), og blir erstatt av vann med høyere salinitet fra Ytre Oslofjord (grønne piler). 

Vannmassene under terskeldybden blir liggende i ro. 

Indre Oslofjord har en begrenset vannutveksling under terskeldybden på 20 m vanndyp ved 

Drøbak (Staalstrøm, 2017). Tettheten til sjøvannet øker med dybden, og vannmassene under 

terskeldypet skiftes ut ved dypvannfornyelser (Staalstrøm og Røed, 2016). 

Dypvannfornyelsen oppstår når vann fra Ytre Oslofjord med høy tetthet og høyt 

oksygeninnhold strømmer over terskelen ved Drøbak. Dypvannet innenfor terskelen ved 

Drøbak blir presset opp og erstattet med dypvann fra Ytre Oslofjord. I Indre Oslofjord er 

dypvannsfornyelsen i hovedsak drevet av nordlige vinder i løpet av vinterhalvåret (Dolven et 

al., 2013). I Vestfjorden skjer dypvannfornyelser som regel årlig, mens i Bunnefjorden skjer 

det ca. hvert 3-4 år (Baalsrud og Magnusson, 2002). Det er derfor mer vertikal blanding av 

vannmassene i Vestfjorden enn i Bunnefjorden.  

I Bekkelagsbassenget var det før 2001 i hovedsak sjøvannet over 43 m vanndybde som ble 

skiftet ut med vann fra Bunnefjorden. Vannmassen under 43 m var under terskeldybden mer 

stillestående. Utskifting av sjøvannet i Bekkelagsbassenget skjedde i forbindelse med 

dypvannsfornyelse i Bunnefjorden (Magnusson og Bjerkeng, 1998). Etter 2001 ble det 

etablert et dyputslipp for renset avløpsvann fra BRA på 50 m vanndyp. Totalt blir 1500 l/s 
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avløpsvann sluppet ut og fordelt på to diffusorer (Berge et al., 2008). At det rensete 

avløpsvannet slippes ut på 50 m vanndyp fører til mer vertikal miksing av vannmassene og en 

hurtigere vannutskiftning i bassenget. Siden ferskvann (renset avløpsvann) er lettere enn 

saltvann, vil ferskvannet stige opp og føre til blanding av vannmassene (Berge et al., 2011; 

Staalstrøm, 2017). Oppholdstiden for vannmassene mellom 40-60 m dybde i bassenget ble 

estimert til å være under ett år hvis et utslipp på 1500 l/s ble etablert (Magnusson og 

Bjerkeng, 1998). Senkningen av utslippspunktene fra BRA har ført til en forbedring av 

oksygenkonsentrasjonene i vannmassene, og hydrogensulfidholdig bunnvann har ikke blitt 

observert siden 2001 (Magnusson et al., 2006). Det har imidlertid blitt registrert svært lave 

oksygenkonsentrasjoner i perioden etter 2001 (Berge et al., 2011).   

En annen fordel ved at utslippspunktene ligger på 50 m vanndyp er at næringsstoffene som er 

igjen i avløpsvannet etter renseprosessen ikke blir ført opp til vannoverflaten (Ødegaard og 

Norheim, 2014). Dette kommer av at avløpsvannet blir fortynnet oppover i vannsøylen. Ved 

innlagringsdypet (Figur 2.5) er tettheten lik mellom avløpsvannet og sjøvannet og oppdriften 

stopper. Avløpsvannet når aldri den fotiske sonen i overflaten, der algeveksten skjer. De 

næringsstoffene som måtte være igjen i avløpsvannet fører derfor ikke til eutrofiering 

(Magnusson og Bjerkeng, 1998; Ødegaard og Norheim, 2014). 

Figur 2.5: Bildet viser hvordan renset avløpsvann vil fortynnes oppover i vannsøylen og hindres i nå overflaten. Dette kan 

være med på å hindre algeoppblomstring, siden eventuelle næringsstoffer fra avløpsvannet ikke når overflaten der 

fotosyntesen skjer. Hentet fra Magnusson og Bjerkeng (1998). 
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I 2014 ble det åpnet et nytt utslippspunkt på 50 m dybde i Bekkelagsbassenget (avløp 3, Figur 

2.2). Utslippspunktet var en del av prosjektet «Midagardsormen», som hadde til formål å 

forhindre overløpssituasjoner ut i vassdragene i Oslo. Utslippspunktet er kun sporadisk i bruk, 

når det tidligere hatt gått i overløp. Før Midgardsormen åpnet, ble urenset avløpsvann sluppet 

ut i vassdragene i Oslo ved overløpssituasjoner. Det næringsrike avløpsvannet blir nå i stedet 

sluppet ut på 50 m vanndyp i Bekkelagsbassenget, men der vil dybden på 50 m forhindre 

mesteparten av avløpsvannet å nå vannoverflaten.  

2.4 Eutrofiering 

Eutrofiering har vært et stort problem i Indre Oslofjord, og avløpsvann har vært den viktigste 

årsaken (Arnesen, 2001). I avløpsvann finnes det store mengder av næringsstoffene fosfor og 

nitrogen. I uforurenset sjøvann begrenser den naturlige lave konsentrasjonene av fosfor og 

nitrogen algeoppblomstringen (Baalsrud og Magnusson, 2002). Ekstra tilsig av 

næringsstoffene gjennom avløpsvannet vil forstyrre den naturlige algeveksten og forårsake 

eutrofiering (Dale et al., 1999). I det algene dør, synker de mot havbunnen og 

nedbrytelsesprosessen starter. Denne prosessen krever oksygen og bruker opp det frie 

oksygenet i vannet. Dette kan igjen føre til lavere oksygenkonsentrasjoner og anoksiske 

forhold på sjøbunnen og i dypere vannmasser. Det organiske materialet blir værende igjen i 

sedimentene og kan føre til forhøyede konsentrasjoner av organisk karbon.  

2.5 Forurensingshistorien 

Helt siden den industrielle revolusjonen kom til Osloområdet rundt 1850 har det vært 

utfordringer knyttet til forurensing (Arnesen, 2001). I 1860 begynte avrenning fra elvene å 

forurense havneområdene i Indre Oslofjord (Baalsrud og Magnusson, 2002). På starten av 

1900-tallet ble miljøforholdene i fjorden svært dårlig. Noen områder i fjorden var dekket av 

grønne, illeluktende alger. Fiskene hadde forsvunnet og bading kunne føre til sykdom. Det var 

innføringen av vannklosett på starten av 1900-tallet som hadde ført til den kraftige 

forverringen. I tillegg hadde det vært en kraftig befolkningsvekst som førte til økt mengde 

total kloakk (Dolven et al., 2013). 
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For å forbedre situasjonen i Indre Oslofjord ble det første renseanlegget for kloakkvann åpnet 

på Filipstad i 1910 (Tabell 2-1). Den gang besto renseanlegget av en roterende «Riensche 

separatorskive» som mekanisk fjernet slam og suspendert materiale fra avløpsvannet 

(Arnesen, 2001). De første renseanleggene førte ikke til nevneverdige forbedringer. Det ble 

derfor forsket mer på nye tiltak som kunne stoppe forringelsen av miljøkvaliteten i Indre 

Oslofjord. På 1970- og 1980-tallet forsto man at det var næringsstoffene i avløpsvannet som 

var hovedårsaken til eutrofiering (Tabell 2-1). Renseanleggene ble derfor oppgradert til fjerne 

næringsstoffer fra avløpsvannet.  

I dag er det tre store renseanlegg som har utslipp i Indre Oslofjord. Bekkelaget renseanlegg 

(BRA), som ble åpnet i 1963, Nordre Follo (NRF) åpnet i 1972 og Vestfjorden Avløpsselskap 

(VEAS) ble åpnet i 1982 (Tabell 2-1). Siden åpningen av de tre renseanleggene har 

renseteknologien og kapasiteten blitt oppgradert flere ganger. De renser nå avløpsvannet både 

biologisk, kjemisk og mekanisk (Baalsrud og Magnusson, 2002). Vannkvaliteten i Indre 

Oslofjord har blitt bedre siden 1970/80-tallet grunnet bedre renseanlegg. Selv om mye av den 

synlige forurensingen som lukt og grønne algeflak har forsvunnet, er det fremdeles 

utfordringer med miljøkvaliteten i Indre Oslofjord. Dagens befolkningsvekst fører til større 

mengde avløpsvann og global oppvarming kan føre til flere ekstremnedbørhendelser. 

Kapasiteten på kloakkrørene og renseanleggene i Indre Oslofjord er sprengt. Dette førte til at 

Norsk institutt for vannforskning- NIVA har advart mot å bade i deler av Indre Oslofjord etter 

kraftige regnskyll grunnet dårlig vannkvalitet (Løken, 2014).  

Med befolkningsvekst på slutten av 1800-tallet fikk renholdsverket i datidens Christiania 

problemer med å håndtere den voksende mengden avfall (Torstenson, 1997). Løsningen ble å 

bruke sundet mellom Nordre og Søndre Langøy som et avfallsdeponi. Dumpingen av søppel 

pågikk i perioden 1908-1949 og inkluderte alle typer avfall fra husholdninger og bedrifter i 

Oslo. Søppeldeponiet førte med seg store problemer. Søppel drev i land på strendene, vond 

lukt og flueinvasjon var blant klagene fra beboere på fastlandet. I løpet av 1908-1949 ble hele 

sundet fylt igjen. I 1950 ble deponiet tildekket med jord og øya ble omgjort til et 

rekreasjonsområde (Torstenson, 1997). I 2013 ble de besøkende og campende på Langøyene 

evakuert umiddelbart etter påvisning av betydelig lekkasjer av miljøgifter fra den tidligere 

avfallsplassen (Molstad, 2013). Jorden og grunnvannet var sterkt forurenset av blant annet 

tungmetaller. Det var stor risiko for forurensingsspredning til sjøen og erosjon langs 

strandkanten hadde stedvis erodert bort tildekkingslaget (Multiconsult, 2013).  
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Tabell 2-1: Oversikt over noen av de viktigste hendelsene med tanke på forurensingshistorien til Indre Oslofjord og 

Bekkelagsbassenget. Tabellen er basert på Arnesen (2001), Baalsrud og Magnusson (2002) og Røysted (2018) 

Årstall Hendelse 

2001-2025 Ytterlige utbedringer og kapasitetsøkninger på renseanleggene 

2001 
Nyåpning av BRA. Nitrogenfjerning inkluderes i renseprosessen.  Utslippsdypet 
senkes til 50 meter vanndyp 

1996/1997 Nitrogenfjerning innført hos NRFA og VEAS 

1990 Befolkningsvekst, og ytterlige press på renseanleggene i området. 

1987 Fokus på nitrogenfjerning  

1982 VEAS åpner. Mekanisk rensing og fosforfjerning 

1974 Fosforfjerning innført på BRA 

1972 NFR åpnet. Mekanisk rensing. Fosforfjerning fra 1980 

1970 Fosfor ble ansett som essensielt for algevekst  

1963 BRA åpnet. Mekanisk og biologisk rensing.  

1950 Påvist store mengder anoksisk dypvann i Indre Oslofjord 

1949 Dumping av avfall på Langøyene opphørte 

1910 Første mekaniske renseanlegg åpnet på Filipstad 

1908 Dumping av avfall mellom Langøyene startet 

1900 Vannklosett ble innført 

1860 Dårlig vannkvalitet i havneområdene 

1850-1950 Befolkningsvekt 

2.6 Tidligere miljøundersøkelser i 

Bekkelagsbassenget og på Langøyene 

Det er gjort flere tilstandsvurderingen av områdene i nærheten av det overnevnte 

dypvannsdeponiet ved Malmøykalven i perioden 2006-2008 (f.eks.Nilsson og Schaanning, 

2009; Pettersen et al., 2011). Deponiet ble tildekket med rene sedimenter og oppnådde 

tilstandsklassen svært god og god (Hauge et al., 2009). Områdene rundt deponiet, som ikke 

ble tildekket, viste ingen tegn til endring av miljøkvaliteten (tilstandsklasse moderat til svært 

dårlig) i forhold til før deponiet ble anlagt (Hauge et al., 2009). Etterkontroller de påfølgende 

årene viste at det ikke har vært registrert spredning fra deponiet og forringelse av 

miljøkvaliteten i Bekkelagsbassenget har ikke skjedd. Tildekkingen har fungert (Oen og 

Breedveld, 2014).  

I forbindelse med graving av trasé for ny senketunnel i Bjørvika, Oslo Havnebasseng, ble 

store mengder ren leire fjernet (Berge et al., 2007). Noe av overskuddsleiren ble deponert i 

nordlige deler av Bekkelagsbassenget i 2007. I den sammenheng ble det undersøkt hvordan 

bentiske foraminiferer responderte på tildekking av oksygenrike og ikke-forurensede 
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sedimenter. Undersøkelsene viste at det tok under et år før de tildekkete områdene hadde fått 

en bedre artsdiversitet enn de ikke-tildekkete områdene rundt (Hess et al., 2014).  

I Bunnefjorden er det utført flere studier som bruker geokjemiske og mikropaleontologiske 

analyser av daterte sedimentkjerner (Alve et al., 2009a; Dolven og Alve, 2010; Enoksen, 

2010). Studiene har vist at miljøtilstanden i Bunnefjorden varierte fra moderat til svært dårlig 

og at referansetilstanden indikerte god miljøtilstand.   

Sommeren 2013 ble det gjort undersøkelser for å finne ut om deponiet på Langøyene utgjorde 

en miljø- og helserisiko. Det ble gjort flere miljøundersøkelser og risikovurderinger 

(Multiconsult, 2013; Multiconsult, 2014; Multiconsult, 2015; Multiconsult, 2018). Det ble 

avdekket omfattende forurensing i selve deponiet og i sedimenter i sjøen utenfor deponiet. 

Miljøkvaliteten var dårligere på nord-østsiden (mot Bekkelagsbassenget) enn på sør-vestsiden 

av øya. Konsentrasjonen av tungmetaller i sedimentene avtok med avstanden fra deponiet 

(Multiconsult, 2015).  

Høsten 2018 utarbeidet COWI, på vegne av Oslo kommune, en søknad til Miljødirektoratet 

om å gjennomføre tiltak for sikring av deponiet på Langøyene (COWI, 2018). Det ble 

foreslått å sikre deponiet ved å tildekke deponiet på land og i vann, da undersøkelser utført av 

Multiconsult mente at dette var tilstrekkelig. En annen vurdering utført av en tredjepart mener 

at problematikken rundt sigevann ikke var tilstrekkelig belyst og at Langøyene etter en 

tildekking fremdeles kan være en forurensningskilde for Indre Oslofjord (DMR, 2018). 

Tildekkingen er planlagt å starte høsten 2019 og være ferdig til sommeren 2021.  

I forbindelse med gjennomføringen av emne GEO4140 ved UiO høsten 2015 ble det samlet 

inn to sedimentkjerner fra 45 m vanndyp nordøst og sørvest for deponiet på Langøyene. 

Sedimentkjernen ble analysert geokjemisk og for bentiske foraminiferer. Undersøkelsene 

bekreftet at forurensningsgraden var høyere i Bekkelagsbassenget enn i Bunnefjorden.  
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3 Metode 
Kapittel 3  Met  

3.1 Prøvetaking  

Materialet til den foreliggende undersøkelsen ble samlet inn under et tokt med FF Trygve 

Braarud den 2. og 3. mai 2018. Sedimentkjernene ble tatt fra 55 og 65 m vanndyp i 

Bekkelagsbassenget, henholdsvis 290 og 900 m unna deponiet på Langøyene (Figur 2.2, 

Tabell 3-1). Kjerne LØ55 ble tatt ved den nordøstlige delen av Langøyene på 55 m vanndyp. 

Lokaliteten ble valgt fordi den var dypere enn terskeldybden i Bekkelagsbassenget, men 

fremdeles så nærme det tidligere deponiet at eventuell forurensing kunne bli oppdaget. LØ65 

ble tatt lengre unna deponiet på 65 m vanndyp, og skulle fungere som et kontrollområdet. 

Miljøpåvirkningen fra deponiet Langøyene ble antatt til å ha vært mindre grunnet lengre 

avstand.  

Sedimentkjernene ble tatt med en Gemini-kjerneprøvetaker som kan samle inn to 

sedimentkjerner samtidig, hver med en indre diameter på 8 cm. Fra begge stasjonene ble 

sedimentkjerner skjøvet ut på dekk og delt vertikalt for logging av stratigrafien. 

Pseudoreplikatet ble snittet i horisontale skiver, og hver skive ble lagt i forhåndsveide 

plastbokser. De øverste 20 cm i kjernene ble delt i en cm tykke skiver, mens under 20 cm ble 

de delt i to cm tykke skiver. Totalt ble fire kjerner snittet, to fra hver av stasjonene LØ55 og 

LØ65. Sedimentskivene ble umiddelbart lagt i en fryser for oppbevaring og fraktet til 

Universitetet i Oslo (UiO). Det ble i tillegg til sedimentkjernene tatt overflateprøver av 

sedimentene med en Van Veen-grabb. Overflaten (0-2 cm) fra grabbprøvene ble tatt med en 

plastskje og lagt i en plastbokser før de ble frosset. Alle sedimentprøvene ble tatt langs et 

transekt fra den nordøstlige delen av Langøyene og utover i Bekkelagbassenget (Tabell 3-1).  

Tabell 3-1: Posisjonene, vanndybden, koordinater og utstyr på de ulike stasjonene. 

Stasjon Breddegrad Lengdegrad Vanndyp (m) Utstyr 

LØ65 59.874683 10.743150 65 Gemini /CTD 

LØ55 59.873955 10.729670 55 Gemini/CTD 

LØ45G 59.873108 10.727848 45 Van Veen 

LØ35G 59.872810 10.726392 35 Van Veen 

LØ25G 59.872616 10.725700 25 Van Veen 

LØ15G 59.872505 10.724657 15 Van Veen 
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En CTD-sonde (Conductivity, Temperature, Depth) ble senket på stasjonene LØ55 og LØ65 

for å måle temperatur, salinitet og oksygenkonsentrasjon i vannsøylen.   

På sedimentlaboratoriet ved Institutt for geofag, UiO ble alle de frosne sedimentprøvene veid 

før de ble frysetørket. Maskinen «Christ Alpha 1-4LD pluss» eller «Christ Alpha 1-4» ble 

brukt for frysetørkingen. Maskinene fungerer på samme måte, og danner et vakuum under 

tørkeprosessen. Siden fryesetørkerne også senker temperaturen, vil vannet i sedimentprøvene 

sublimeres direkte til gassform uten at prøvenes struktur og egenskaper blir forstyrret. Det 

tørre materialet ble veid på nytt og vekten av sedimentene ble korrigert for saltinnholdet. 

Deretter ble vanninnholdet beregnet for de ulike prøvene. 

3.2 Valg av kjerner til videre analyser 

Av de fire frysetørkete kjernene, ble kun to brukt til videre analyser. Valget ble basert på 

feltbeskrivelsene og vanninnholdet i kjernene. Av de to kjernene som ble samlet inn ved 

stasjon LØ65, ble den ene antatt å være for kort (49 cm) til å nå referansetilstanden. Fargen 

var svart i bunnen av kjernen, noe som kunne tyde på at referansetilstanden ikke vår nådd. 

Siden begge kjernene hadde relativt likt vanninnhold, ble den andre, lengre (58 cm) kjernen 

valgt til videre analyser fra stasjon LØ65. De to kjernene fra LØ55 hadde også relativt likt 

vanninnhold. Den lengste kjernen ble derfor også valgt. Kostandsbergrensinger førte til at kun 

én sedimentkjerne kunne bli datert, og kjerne LØ55 ble valgt fremfor LØ65. I LØ55 var 

vanninnholdet mer jevnt økende oppover i kjernen enn i kjerne LØ65. Dette tydet på en 

mindre forstyrret stratigrafi, noe som er nødvendig for et godt dateringsresultat. I tillegg 

hadde LØ55 hatt stabil gråfarge i bunnen av kjernen. Det var ut ifra kjernebeskrivelsene og 

vanninnholdet i kjernene mer trolig at LØ55 hadde nådd referansetilstanden enn LØ65.  

3.3 Datering 

Kjernen LØ55 ble radiometrisk datert ved bruk av halveringstiden til 210Pb- og 137Cs-

isotopene. Omtrent 7 g med sedimenter fra hvert dybdeintervall i kjernen ble sendt til 

«Envirommental Radioactivity Research Centre», Universitetet i Liverpool. Prøvene ble 

analysert for 210Pb, 226Ra og 137Cs ved å bruke metodene og analysene som er beskrevet i lab-

rapporten i Vedlegg A.  
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210Pb i sedimentene kommer fra atmosfæren eller som en stedegen datter-nuklide fra 226Ra. 

Den delen av 210Pb som kommer fra 226Ra antas å ha lik aktivitet, og kan derfor finnes ved å 

måle 226Ra-aktiviteten (Appleby, 2001). Ved å måle den totale 210Pb-aktiviteten og å trekke 

fra det stedegne aktiveten (tilsvarende 226Ra), kan den ekstra tilførselen fra atmosfæren 

beregnes. Basert på 210Pb-dateringen av LØ55, ble det laget en aldersmodeller som er 

beskrevet i Vedlegg A. Modellene er basert på fremgangsmåter og metoder forklart i Appelby 

og Oldfield (1978) og Appleby (2001). (Appleby og Oldfield, 1978) og (Appleby, 2001).  

3.4 Kornstørrelsefordelingsanalyse 

Kornstørrelsen fra de ulike sedimentprøvene i LØ55, LØ65 og overflateprøvene tatt med Van 

Veen-grabb ble analysert med laserdiffraksjon i en «Beckman Coulter LS13 320» ved Institutt 

for geofag, UiO. Laserdiffraksjon benytter laserstråler og deres spredning når de treffer ulike 

korn til å tolke ulike kornstørrelser. Ulike kornstørrelser fører til ulik spredning av 

laserstrålene som igjen fanges opp av detektorer som bestemmer kornstørrelsen.  

Ca. 0,08 g sediment fra hver prøve ble tilsatt 5 % kalgon (NaPO3) før de ble plassert i et 

ultrasonisk bad i 5 min. Dette ble gjort for å separere sedimentaggregater. For å sikre at 

sedimentene fra hver prøve var representativ, ble det tatt to analyser. Der det var avvik 

mellom de to målingene ble det foretatt ytterlige analyser og gjennomsnittverdien ble brukt.  

Analysemaskinen kunne ta skade av større korn enn 1000 µm. Sedimentene ble derfor 

tørrsiktet gjennom en sikt med maskevidde på 1000 µm før analysen. Eventuelt materiale som 

var større enn 1000 µm ble lagt til side i egne beholdere, veid og markert som større enn 1000 

µm i kornstørrelsesfordelingen.  

3.5 Total organisk karbon (TOC) og nitrogen- (TN) 

analyser 

TOC og TN-analyse ble utført på alle sedimenthorisontene fra kjerne LØ55, LØ65 og fra Van 

Veen-grabbene. Mellom 0,7 og 1,4 g homogenisert sediment fra hver prøve ble pulverisert i 

en morter. Det knuste materialet fra de ulike prøvene ble derett overført til hvert sitt 

sentrifugerør. For å fjerne uorganiske karbon, ble det tilsatt 15 ml med 1 M saltsyre (HCl). 

Deretter ble sentrifugerørene plassert tre timer i en ristemaskin. Saltsyren ble så helt ut og 

sentrifugerørene (med sedimentene) ble fylt opp med destillert vann og sentrifugert (10 min, 
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3000 o/min). Renseprosessen ble gjentatt til prøvene hadde en nøytral pH. Prøvene ble 

deretter tørket i et tørkeskap (40 °C). Karbon- og nitrogeninnholdet ble analysert ved hjelp av 

forbrenning i en «FlashEA 1112» ved Institutt for biovitenskap, UiO. Materialet ble brent ved 

ca. 1800 °C og karbon- og nitrogengassen ble målt.  

For å kunne tilegne TOC tilstandsklasser i henhold til veileder, må TOC normaliseres for 

innhold av finstoff (kornstr. <63µm) etter følgende formel (Veileder, 2018): 

𝑇𝑂𝐶63 = 𝑇𝑂𝐶𝑚𝑔/𝑔 + 18 ∗ (1 − 𝑝 < 63µ𝑚) 

Der p er partikler mindre enn 63 µm. 

Karbon-nitrogenforholdet (C/N) ble regnet ut ved å dividere karboninnholdet på 

nitrogeninnholdet. Forholdet brukes til å avgjøre om organiske materiale stammer fra 

landbasert eller marin aktivitet.  

3.6 Metallanalyser 

Omtrent 1 g tørt, homogenisert sediment fra de ulike sedimentprøvene ble pulverisert i en 

morter og overført til hvert sitt sentrifugerør. For å analysere forekomsten av syreløselige 

metaller i sedimentene, ble det tilsatt nøyaktig 20 ml med 7,22 M salpetersyre (HNO3). 

Prøvene ble så plassert i en autoklav med 120 °C og 1,2 bar i 30 minutter. Dette ble gjort for å 

varme opp prøvene uten at salpetersyren skulle fordampe. Deretter ble materialet plassert i en 

sentrifuge (10 min, 3000 o/min). Blandingen ble så fortynnet 40 ganger med 1 % HNO3. 

Grunnet høye metallkonsentrasjoner, ble noen dybdeintervaller fortynnet ytterlige (50 

ganger). Fortynningen var nødvendig for å unngå for høye metallkonsentrasjoner utenfor 

måleintervallet. Analysen ble utført ved å bruke et massespektrometer av typen «Inductively 

Coupled Plasma Mass-Spectrometry» ved Institutt for geofag, UiO. Konsentrasjonene av 

arsen, bly, krom, kopper, kadmium, nikkel, sink og kvikksølv ble analysert. Utvalget av 

metaller var basert på tidligere undersøkelser fra Bekkelagsbassenget. Alle 

metallkonsentrasjonene foruten kadmium var over den oppgitt deteksjonsgrensen til 

analysemaskinen. Deteksjonsgrensen for kadmium ble oppgitt til å være 10µg/L, noe som 

tilsvarer ca. 1.5 mg kadmium per kg tørt sediment. Konsentrasjoner under deteksjonsgrensen 

er markert med u/d i Vedlegg B. Siden instrumentet som ble brukt til analysen brukte 

kvikksølv i analysen, ble kvikksølvkonsentrasjonene kun semikvanitativt bestemt.  
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3.7 Mikropaleontologiske undersøkelser 

Det ble kun gjort foraminiferundersøkelser i noen av dybdeintervallene fra LØ55 og LØ65. 

Siden LØ55 ble datert, ble det undersøkt flest intervaller fra denne kjernen. For å kunne spore 

forandringer i foraminifersammensetningen oppover i kjernen, ble 17 ulike intervaller fra hele 

LØ55 analysert. Det ble også gjort analyser av seks prøver fra ulik dybde i LØ65. 

Ca. 4 g homogenisert, frysetørket sediment ble våtsiktet med 500 og 63 µm sikter. Materialet 

over 500 µm og materialet mellom 63 og 500 µm ble lagt i hver sine bokser og tørket i et 

varmeskap (40 °C). Foraminiferskallene mellom 63 og 500 µm ble studert med et binokulart 

mikroskop. Maskevidde på 63 µm  bør brukes i områder med antatt lav individtetthet 

(Schönfeld et al., 2012) for å inkludere flest mulige arter og individer (Alve, 2003). 

En liten delmengde med sediment ble spredt utover et «plukkebrett». Foraminiferskallene ble 

plukket med en våt pensel og lagt på et plukkebrett med lim (faunaslide) organisert etter arter. 

Vekten av det plukkete materialet ble notert. Der hvor det var mulig, ble det plukket >250 

foraminiferskall per prøve for å ha et bredt nok statisk utvalg til å representere den faktiske 

artssammensetningen. Antall arter og antall individer per prøve ble lagt inn i Excel og brukt 

til videre beregninger av foraminiferindekser (Foram-AMBI, Shannon diversitetsindeks, 

Hurlberts indeks og «Norwegian quality index» (NQI)). I tillegg ble den normaliserte 

økologiske kvalitetskvotient, nEQR beregnet.  

AZTI Marine Biotic Index, AMBI er en sensitivitetsindeks som er basert på 

makroinvertebrater, og ble introdusert av Borja et al. (2000). Indeksen er basert på hvor 

sensitive ulike arter er mot miljøforandringer. Artene som blir brukt i beregningene må være 

tilordnet en økologisk gruppe (EG) (Borja et al., 2000). Foram-AMBI- indeksen baseres på 

bentiske foraminiferer i stedet for makroinvertebrater. Bentiske foraminiferarter har blitt 

tilordnet økologiske grupper, som er basert på toleransen for økende belastning av organisk 

karbon i blant annet Alve et al. (2016).      

Formelen for Foram-AMBI (Alve et al., 2016) er som følger: 

𝐴𝑀𝐵𝐼 =
{(0 ∗ %𝐸𝐺1) + (1.5 ∗ %𝐸𝐺2) + (3 ∗ %𝐸𝐺3) + (4.5 ∗ %𝐸𝐺4) + (6 ∗ %𝐸𝐺5)}

100
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Der EG1 er sensitive arter ovenfor miljøforandringer, EG2 er «indifferent» (hverken sensitive 

eller tolerante) arter, EG3 er tolerante arter , EG4 er 2. ordens opportunistiske arter og EG5 er 

1. ordens opportunistiske arter (Alve et al., 2016).  

Det har blitt foreslått en  klassifisering av AMBI-verdiene basert på makroinvertebrater, men 

den er ikke en del av det norske klassifiseringssystemet (Borja et al., 2003; VedleggVeileder, 

2018). Foram-AMBI-verdiene i denne oppgaven har likevel blitt tilegnet fargekoder som er 

basert på de foreslått tilstandsklassene for makroinvertebrater i Borja et al. (2003).   

Diversitetsindeksene Hlog2 (Shannon og Weaver, 1963) og ES100 (Hurlbert, 1971) ble beregnet 

i statistikkprogrammet Primer (Plymouth Routines In Multivariate Ecological Research) 

versjon 6.1.13 ved bruk av telledata fra de analyserte prøvene. Shannonindeksen (Hlog2) 

bruker antall arter og fordelingen av individer mellom de ulike artene til å beregne 

artsmangfoldet. Hurlberts diversitetsindeks (ES100) bruker antall arter og antall individer til å 

bergene forventet antall arter blant 100 tilfeldige individer. Begge disse indeksene er en del av 

det norske klassifiseringssystemet, men klassegrensene i veilederen er basert på 

makroinvertebrater. Det har derfor blitt utarbeidet tilstandsklasser som er basert på bentiske 

foraminiferer (Alve et al., 2019).  

NQI (Norwegian Quality Index) er en sammensatt indeks som inkluderer en sensitivitets- og 

en diversitetsindeks (Rygg, 2006). Det er foreslått en modifisert utgave av den opprinnelige 

formelen tilpasset bentiske foraminiferer (Alve et al., 2019): 

𝑁𝑄𝐼_𝑓 = 0.5 (1 −
𝐴𝑀𝐵𝐼_𝑓

7
) + 0.5 ( 

𝐸𝑆100_𝑓

35
) 

Der AMBI_f er Foram-AMBI-verdier og ES100_f er Hurlberts indeks for foraminiferer. 

Indeksverdiene ble deretter kategorisert basert på tilstandsklasser gitt i Alve et al. (2019) 
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Den endelige tilstandsklassen for økologisk tilstand fastsettes på grunnlag av den 

gjennomsnittlige økologiske kvalitetskoeffisienten (nEQR) for alle indeksene som er en del 

av det norske klassifiseringssystemet (VedleggVeileder, 2018). nEQR er normalisert til å 

være et tall mellom null og en og kan enkelt brukes til å sammenligne den økologiske 

tilstanden mellom ulike områder. I denne oppgaven brukes Shannonindeksen, Hurlberts 

indeks og NQIf i beregningene av den gjennomsnittlige nNQR-verdien. Formelen for nEQR 

for hver av indeksene er som følger:  

 𝑛𝐸𝑄𝑅 = (
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖−𝐾𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑛𝑒𝑑𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖

𝐾𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛𝑠 ø𝑣𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖−𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑛𝑒𝑑𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖
) ∗ 0,2 + 𝐾𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑛𝐸𝑄𝑅 𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖 

Indeksverdien er den verdien som har blitt beregnet for de gitte indeksene. Klassens nedre og 

øvre indeksverdi er nedre og øvre grenseverdi for tilstandsklassen som indeksverdien tilhører. 

Klassens nEQR basisverdi er den nedre grenseverdien for klassens nEQR-verdier (som er vist 

i Tabell 3-2).   

Det ble lagd klyngediagram og MDS-plott i Primer (versjon 6.1.13). Klyngediagrammet viser 

likheten mellom foraminiferdata fra de ulike prøvene. Hvis to prøver inneholdt nesten samme 

antall arter og hadde lik individtetthet, vil prøvene ligge ved siden av hverandre i diagrammet. 

Dataen ble √-transformert for å dempe virkningene av dominante arter. Likheten ble basert på 

Bray-Curtis likhetskoeffisient-funksjonen. MDS-plottet viser likheten mellom de ulike 

foraminiferanalysene, og prøvene med en likhet på 60 eller høyere ble gruppert sammen.  
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3.8 Klassifisering 

Tabell 3-2 gir en oversikt over de ulike klassegrensene som ble brukt til å klassifisere kjemisk 

og økologisk tilstand. Metaller, TOC og nEQR ble basert på Veileder for klassifisering av 

miljøtilstand i vann (Veileder, 2018). Klassegrensene for Hurlbert-, Shannon- og «Norwegian 

Quality» -indeksene ble basert på Alve et al. (2019). Inndelingen av AMBI-verdiene for 

makrofauna ble basert på Borja et al. (2003). 

Tabell 3-2: Klassegrenser for indekser brukt i foraminiferanalyse, TOC63 (mg/g) og metallkonsentrasjoner (mg/kg) i 

sedimenter. Metall- og TOC- klassegrensene er basert på Veileder (2018), AMBI-verdiene er hentet fra Borja et al. (2003), 

mens klassene for foraminiferindeksene er hentet fra Alve et al. (2019). Merk at kobber ikke klassifiseres til moderat tilstand 

og at AMBI-verdiene i Borja et al. (2003) ikke er basert på bentiske foraminiferer. 

Tilstandsklasse Enhet Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig 

Metaller 

Arsen (As) mg/kg 0-15 15-18 18-71 71-580 >580 

Bly (Pb) mg/kg 0-25 25-150 150-1480 1480-2000 2000-2500 

Kadmium (Cd) mg/kg 0-0.2 0.2-2.5 2.5-16 16-157 >157 

Kobber (Cu) mg/kg 0-20 84 84-147 >147 

Krom (Cr) mg/kg 0-60 60-660 660-6000 6000-15500 15500-25000 

Nikkel (Ni) mg/kg 0-30 30-42 42-271 271-533 >533 

Sink (Zn) mg/kg 0-90 90-139 139-750 750-6690 >6690 

Foraminiferer 

H'log2_f   5.0-3.4 3.4-2.4 2.4-1.8 1.8-1.2 1.2-0 

ES100_f   35-18 18-13 13-11 11-9 9-0 

NQI_f   1.0-0.54 0.54-0.45 0.45-0.31 0.31-0.13 0.13-0 

nEQR   1-0.8 0.8-0.6 0.6-0.4 0.4-0.2 0.2-0 

AMBI   0-1.2 1.2-3.3 3.3-4.3 4.3-5.5 5.5-7 

Støtteparameter  

TOC63 mg/g 0-20 20-27 27-34 34-41 41-200 
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4 Resultater 
Kapittel 4  Result at  

4.1 CTD-data 

CTD-dataen som ble samlet inn under toktet viste at temperaturen, saliniteten og 

oksygenkonsentrasjonene under 30 m vanndyp var tilnærmet like og konstante ved de 

stasjonene LØ55 og LØ65 (Figur 4.1). I bunnen av Bekkelagsbassenget var saliniteten på 33, 

temperaturen var 8 °C og oksygeninnholdet lå på ca. 4 mg/l. Over ca. 30 m vanndyp steg 

oksygenkonsentrasjonen oppover i vannsøylen. Saliniteten avtok til om lag 21 i overflaten og 

temperaturen var ca. 9 °C i vannoverflaten.  

Figur 4.1: Oksygenkonsentrasjonen (mg/l), saliniteten og temperaturen (°C) ved LØ55 og LØ65 som ble samlet inn med en 

CTD-sonde under toktet 2. og 3. mai 2018.  
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4.2 Kjernebeskrivelser  

4.2.1 Stasjon LØ55 

Ut ifra feltbeskrivelser var det mulig å dele LØ55 inn i 3 hovedenheter (Figur 4.2). I lag 3, fra 

48-36 cm kjernedyp, var det et kompakt homogent lysegrått lag med spor av bioturbasjon. I 

lag 2, mellom 9 og 36 cm kjernedyp var sedimentene mindre kompakte, svarte og 

illeluktende. Større skiferfragmenter (2-4 cm i diameter), grus og søppel ble funnet mellom 

10-16 cm dyp (Figur 4.4). Oppover i lag 1 ble fargen gradvis gråere og brunere. 

Sedimentoverflaten var jevn og lys brun med høy tetthet av børstemarkrør (Figur 4.3).  

d 

 
Figur 4.2: Sedimentprofil av en kjerne 

fra stasjon LØ55. Inndelingen av de tre 

ulike hovedenheter er i hovedsak basert 

på fargeendringer. Lag 1 (overflaten) 

har en brunaktig farge. Lag 2 er svart. 

Lag 3 er bunnenheten og er grå. Foto: 

Silvia Hess 

Figur 4.3: Sedimentoverflaten av kjerne fra stasjon 

LØ55 som ble brukt i de videre undersøkelsene. 

Flere børstemarkrør ble observert på overflaten. 

Foto: Silvia Hess 
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Figur 4.4: Tørket sediment i intervallet mellom 14-15 cm i LØ55. Store steiner og grovt materialet var tilstede. Foto: Cecilie 

Singdahl-Larsen 

4.2.2 Stasjon LØ65 

Kjernen som ble brukt til videre studier fra stasjon LØ65 var 58 cm lang. Basert på 

feltobservasjoner kunne kjernen deles inn i 7 ulike lag (Figur 4.5). I lag 7 (50-58 cm 

kjernedyp) var sedimentene grå. Lag 6 var også gråfarget, men var svært kompakt. I Lag 5 ble 

sedimentene mørkere og mindre kompakt. I lag 4 ble det observert større skiferfragmenter og 

grus. I lag 3 ble kornstørrelsen finere og i lag 2 var det tydelig lamineringer mellom grå og 

sorte lag. I lag 1 var fargen mørk. Overflatesedimentene var mørke og det ble kun observert 1-

2 børstemarkrør (Figur 4.6).     

Figur 4.5: Bilde av en vertikalt 

splittet kjerne fra stasjon LØ65. 

De fargede linjene deler kjernen 

inn i 7 ulike enheter. Merk at 

overflaten på bildet har sklidd ut 

og tommestokken derfor ikke 

viser faktiske dybder i forhold til 

kjernebeskrivelser og resultater. 

Foto: Cecilie Singdahl-Larsen 

Figur 4.6: Overflaten av kjernen som ble brukt til 

analyser fra stasjon LØ65 er mørk og 1-2 

børstemark ble observert. BL-B-2 referer til 

LØ65. Foto: Lars Bjørneby 
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4.3 Vanninnhold og kornstørrelsesfordeling 

4.3.1 Kjerne LØ55 

Vann- og sandinnholdet i LØ55 er plottet i Figur 4.7. Vanninnholdet økte fra bunnen av 

kjernen opp til 16 cm kjernedybde. Ved 16 cm dyp sank vanninnholdet, men det økte noe 

videre oppover i kjernen før den sank igjen. Fra 5 cm kjernedyp og opp til overflaten var det 

en gradvis økning av vanninnholdet.  

De nederste dybdeintervallene i kjernen hadde det laveste sandinnholdet på 5-10 %. 

Sandinnholdet økte gradvis oppover i kjernen til 12 % ved 16 cm dyp. I intervallet mellom 10 

og 16 cm kjernedyp økte sandinnholdet til 30 %. Fra 7 cm dyp og opp til overflaten var 

sandinnholdet på rundt 10 % (Figur 4.7). 

Kornstørrelsesfordelingen viste at det var en gradvise oppover grovere sekvensen i LØ55 som 

ble avbrutt av et lag mellom 10-16 cm dyp (Figur 4.8). Dette laget hadde en kornstørrelse som 

avvikte fra de andre, og inneholdt materiale som var grovere enn 1000 µm.  

 

Figur 4.7: Sand- og vanninnhold (%) i LØ55. Mellom 10-16 cm 

dyp økte sandinnholdet til over 30 %, mens vanninnholdet sank.  
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4.3.2 Kjerne LØ65 

Vanninnholdet økte fra bunnen av kjernen og opp til 38 cm kjernedyp. Mellom 34-38 cm 

avtok vanninnholdet. Ovenfor 34 cm dyp økte vanninnholdet igjen frem til 26 cm dyp. 

Mellom 26-20 cm falt vanninnholdet til ca. 37 %, noe som var det laveste i hele kjernen. Fra 

20 cm dyp og opp til overflaten varierte vanninnholdet mellom 66 og 83 % (Figur 4.9).  

Fra 58 cm kjernedyp og opp til 22 cm kjernedyp økte sandinnholdet fra 3 % til 17 %. Mellom 

17-22 cm dyp økte sandinnholdet til ca. 30 %. Fra 17 cm og opp til overflaten varierte 

sandinnholdet mellom 10 og 15 % (Figur 4.9). 

Figur 4.8: Kornstørrelsesfordeling i LØ55. Grove sedimentprøver mellom 10-16 cm dybde er markert i blått og korn grovere 

enn 1000um er markert som en topp lengst til høyere i figuren.  
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Figur 4.9: Sand- og vanninnhold (%) i sedimentintervallene i kjerne LØ65. Vanninnholdet sank i to markante lag. Mellom 

20-24 cm korresponderte dette med en tilsvarende økning i sandinnholdet.  

Kornstørrelsesfordelingen i LØ65 viste at de dypeste sedimentprøvene hadde høyest andel av 

små kornstørrelser (Figur 4.10). Oppover i kjernen ble sedimentene gradvis grovere. Mellom 

16-24 cm dyp var sedimentene svært grove. Spesielt i intervallet mellom 20-22 cm dyp var 

kornstørrelsen unormalt grov. Over 16 cm dyp var det en gradvis oppover grovere frekvens 

helt opp til overflaten.  

 

 

Figur 4.10: Kornstørrelsesfordeling i kjerne LØ65. Avvikende intervaller med større kornstørrelse enn resten av kjernen er 

markert i rødt. Kornstørrelsesfordelingen indikerte en generell oppover grovere frekvens.  
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4.4 Datering og sedimentasjonsrate 

Aldersmodellen av kjerne LØ55 ble basert på de øverste 19 cm i kjernen (Figur 4.11). Ned til 

12 cm dyp avtok blyaktiviteten gradvis, og det ble oppgitt en feilmargin til dateringen av 

sedimenthorisontene (Vedlegg A). Fra 12-19 cm dyp varierte blyaktiviteten og det ble ikke 

oppgitt en feilmargin. Det dypeste sedimentlaget som ble datert (18-19 cm) tilsvarte året 

1939. Alderen under 19 cm kjernedyp ble ekstrapolert. Sedimenthastigheten i de to dypeste 

daterte dybdeintervallene ble brukt til å datere 46-48 cm kjernedyp til året 1875.  

Mellom 19 og 11 cm dyp var det en episode med hurtig sedimentasjon (Figur 4.12). Dette 

dypet var datert til 1940- og tidlig 1950-tallet. Fra 11 cm dyp og opp til 3 cm dyp var 

sedimentasjonshastigheten relativt konstant på om lag 0.17 cm/år. Fra 3 cm dyp, som tilsvarte 

år 2000, ble det registrert en økning i sedimentasjonshastigheten.  

Variasjonen av 137Cs viste en tydelig topp på 5-6 cm kjernedyp (Vedlegg A). En annen topp 

på 10 cm kjernedyp (1963) ble også funnet. Fullstendig oversikt over resultatene av 

dateringen finnes i Vedlegg A. 

 

Figur 4.11: Aldersmodell av LØ55. Blå punkter representerte daterte intervaller. Det var knyttet stor usikkerhet til alderen 

under 12 cm dyp, og feilmargin var derfor ikke oppgitt. Røde punkter er ekstra/interpolert.   
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Figur 4.12: Sedimentasjonraten i den øverste 23 cm av LØ55. Blå punkter var basert på Vedlegg A. Røde punkter er 

ekstra/interpolert. For daterte intervaller under 13 cm kjernedyp var feilmarginer ikke oppgitt.  

4.5 TOC- og nitrogeninnhold 

4.5.1 Kjerne LØ55 

De normaliserte TOC-verdiene (TOC63) og C/N- forholdet varierte oppover i kjerne LØ55 

(Figur 4.13). I bunnen av kjernen var det svært lave TOC-verdier som tilsvarte svært god 

tilstand. Det skjedde en gradvis økning i TOC-innholdet fra omkring 1900-tallet og frem til 

1950-tallet. Fra 1950-tallet sank TOC-konsentrasjonen oppover i kjernen. Fra 3.5 cm 

kjernedybde og opp til overflaten, var imidlertid TOC-innholdet stabilt på rundt 50 mg/g. 

Etter 1900-tallet har TOC-verdiene reflektert svært dårlig tilstand. I intervallet mellom 13-15 

cm var kornstørrelsen svært grov og det ble store målefeil av TOC-innholdet. C/N-forholdet 

var ca. 10 i hele kjernen, med unntak av en topp ved 30-34 cm og 12-17 cm kjernedyp (Figur 

4.13).  
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Figur 4.13: Grafen viser de normaliserte TOC-verdier med tilhørende tilstandsklasser og C/N-forholdet i LØ55. Mellom 13-

15 cm var sedimentene for grove for analysen, og verdiene er utelatt. De horisontale linjene indikerer alder på kjernen. 

4.5.2 Kjerne LØ65 

De normaliserte TOC-verdiene og C/N-forholdet i kjerne LØ65 er vist i Figur 4.14. I den 

nederste delen av LØ65, mellom 50-58 cm dyp reflekterte TOC-verdiene god tilstandsklasse. 

Oppover i kjernen økte TOC-verdiene opp til omkring 1950-1960-årene. Fra 1960-tallet og 

frem til i dag avtok TOC-verdiene. Fra 5 cm kjernedyp og opp til overflaten var TOC-

verdiene stabile på ca. 60 mg/g. Det var imidlertid flere lag med svært lave TOC-verdier, 

tydelig kan observeres ved at til tilstandsklassene varierte. C/N-forholdet var ca.10 i hele 

kjernen, men sank ved 22 og 36 cm kjernedyp (Figur 4.14).  

 

Figur 4.14: Utviklingen av normalisert TOC og C/N-forholdet i LØ65. Tilstandsklasser for normalisert TOC tydeliggjør 

variasjonene i TOC. De horisontale linjene indikerer alder på kjernen.  
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4.6 Metallkonsentrasjoner 

4.6.1 Kjerne LØ55 

Metallkonsentrasjonene fulgte i hovedsak de samme trendene oppover i kjernen som 

hverandre og som TOC-innholdet (Figur 4.15 –Figur 4.17). Fra bunnen av kjernen og opp til 

ca. 30 cm kjernedyp var konsentrasjonene stabile. Ved 42-44 cm var det imidlertid et avvik, 

og konsentrasjonene doblet seg i forhold de over- og underliggende prøvene.  

Under 30 cm kjernedyp var Cr-, Cu- og Pb-konsentrasjonene lave og tilsvarte god tilstand. 

As, Ni, Zn var imidlertid kategorisert til moderat tilstand. Fra 30 cm og oppover i kjernen 

økte metallkonsentrasjonene opp til maksimumskonsentrasjoner i 14-11 cm kjernedyp (som 

representerte 1950-tallet). Kobber ble klassifiser til svært dårlig tilstand og sink til dårlig 

tilstand. Arsen, bly, kadmium og nikkel viste moderat tilstand, mens krom viste god tilstand. 

Fra 11 cm og oppover i kjernen var det en generell nedgang i metallkonsentrasjonene. I 

overflateprøven var alle metallene foruten arsen og kobber tilbake i samme tilstandsklasse 

som i bunnprøven. En oversikt over alle metallkonsentrasjonene finnes i Vedlegg B.  

Arsen hadde en annen utvikling enn de andre metallene (Figur 4.16). De høyeste 

konsentrasjonen ble funnet i overflateprøven og indikerte dårlig tilstand. Det ble også funnet 

høye konsentrasjoner mellom 9-10 og 11-12 cm kjernedyp. 

 

Figur 4.15: Grafene viser metallkonsentrasjoner og tilhørende tilstandsklasser for Cr, Pb og Zn i LØ55. De horisontale 

linjene indikerer omtrent året 1910 (svart) og 1956 (lilla). * De forhøyde konsentrasjonene er trolig grunnet analysefeil.  
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Figur 4.16: Metallkonsentrasjoner for arsen, nikkel og kobber i LØ55 med de tilhørende tilstandsklassene. De horisontale 

linjene indikerer omtrent året 1910 (svart) og 1956 (lilla). 

Konsentrasjonene av kadmium var under deteksjonsgrensen på flere nivåer i kjernen, men 

viste likevel den samme generelle forurensingstrenden som de andre metallene (Figur 4.17).  

 

Figur 4.17: Kadmium- og kvikksølvvariasjonene i LØ55. Cd* er under deteksjonsgrensen mellom 0-2, 14-15 og 26-48 cm 

kjernedyp. Hg** har kun blitt analysert semikvantitativt, og verdier på x-aksen er ikke oppgitt. Horisontale linjer indikerer 

året 1910 (svart) og 1956 (lilla).  
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4.6.2 Kjerne LØ65 

Metallkonsentrasjonene i LØ65 viste i hovedsak den samme trenden oppover i kjernen (Figur 

4.18- Figur 4.20). Mellom 50-58 cm kjernedyp var metallkonsentrasjonene stabile. Bly, krom 

og kobber reflekterte god tilstandsklasse, mens arsen, nikkel og sink var i moderat 

tilstandsklasse. Til tross for store variasjoner mellom de ulike dybdeintervallene, økte 

metallkonsentrasjonene oppover i kjernen til 16 og 19 cm kjernedybde (1950/1960-tallet). I 

dette intervallet ble kobber klassifisert til svært dårlig, sink til dårlig, arsen, bly, kadmium og 

nikkel til moderat og krom til god tilstand. Arsen hadde de høyeste konsentrasjonene i de 

øverste 0 – 5 cm, mens kvikksølv hadde de høyeste semikvanitative verdiene mellom 38 - 42 

cm kjernedyp. Mellom 34-38 og 20-24 cm kjernedyp samt i overflateprøven og i bunnen av 

kjernen var kadmiumkonsentrasjonene under deteksjonsgrensen.  

 

Figur 4.18: Krom, bly og sink-konsentrasjonene i LØ65 og de tilhørende tilstandsklassene. De horisontale linjene tilsvarer 

ca. år 1910 og 1950/60-tallet. 
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Figur 4.19: Arsen-, nikkel- og kobberkonsentrasjonene i LØ65. Klassegrensene for de respektive metallene er vist i figurene. 

Dateringslinjene er fra ca. 1910 og 1950/60.  

 

Figur 4.20: Kadmium* og kvikksølvkonsentrasjonene** i LØ65. Kadmium var under deteksjonsgrensen i flere av 

dybdeintervallene. Kvikksølv er kun analysert semikvantitativt. Dateringslinjene er fra omkring 1910 og 1950/60.   
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4.7 Foraminiferanalyser  

4.7.1 Kjerne LØ55 

Det var stor variasjon mellom de ulike prøvene og antall plukkede foraminiferskall. Mellom 

14-17 cm var individtettheten for lav til å kunne bruke resultatene til å beregne indeksverdier. 

I prøvene fra 11-12 og 20-22 cm dyp ble det plukket i overkant av 100 foraminiferer per 

prøve. I de resterende ble det plukket mellom 240 og 310 foraminiferer per prøve.  

Prosentandelen av agglutinerte arter var høyest i bunnen og overflaten av kjernen, men 

oversteg aldri 10%. De kalkskallende foraminiferene var derfor svært dominerende og 

Stainforthia fusiformis var den mest dominerende arten i alle prøvene. Dominansen varierte 

mellom 46-85 %. Bulimina marginata var den eneste andre arten som også var til stedet i 

samtlige av prøver som ble analysert. S. fusiformis og B. marginata utgjorde derfor en stor 

andel av det totale antallet individer i de ulike prøvene (Figur 4.21) Individtettheten sank 

gradvis fra 750 ind/g ved 46-48 cm kjernedyp til 260 ind/g ved 30-32 cm kjernedyp. Mellom 

22-24 cm kjernedyp økte individtettheten til ca. 1150 ind/g. I dybdeintervallet over (20-22 

cm) sank individtettheten til nesten null. Individtettheten forble lav frem til 10 cm kjernedyp. 

Fra 10 cm og opp til overflaten økte tettheten og var omtrent 500 ind/g i overflateprøven.  

De ulike artene som er tilegnet økologiske grupper (EG) tåler ulik belastning av organisk 

karbon, og arter som er tilstede fra de ulike økologiske gruppene kan derfor gi informasjon 

om miljøkvaliteten. EG5-arten (mest tolerante) S. fusiformis og EG-3 arten B. marginata 

utgjør i samtlige prøver mer enn 60 % av individene. Det var likevel andre arter tilstede som 

tilhørte EG1, EG2 og EG3 i noen av dybdeintervallene (Figur 4.21). EG3-artene Nonionella 

labradorica og Textularia earlandi var tilstede i bunnprøvene, og hadde den høysete tettheten 

på 30-34 cm dyp, forsvant ved 26 cm dyp og kom tilbake i overflateprøvene. EG3-arten 

Elphidum albiumbilicatum opptrådte i de fleste intervallene i kjernen. EG2-arten Bolivinellina 

pseudopunctata forsvant ved ca. 30 cm kjernedybde, og ble funnet igjen i øvre del av kjernen. 

Individtettheten av EG1-artene sank fra bunnen av kjernen og forsvant ved 25 cm dyp (Figur 

4.21).  
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I MDS-plottet var de eldste dybdeintervallene gruppert sammen (Figur 4.22). De indikerte 

derfor stor likhet med hverandre. Prøvene som var datert til 1918 og 1926 var plassert i 

nærheten av overflateprøvene, noe som indikerte at dagens økologiske tilstand tilsvarte 

forholdene mellom 1918 og 1926. De to andre grupperingene var fra rett før og rett etter den 

mest forurensede perioden (1940-1950).  

 

Figur 4.22: MDS-plot basert på foraminiferdata (ind/g) i kjerne LØ55. Kun prøvene med >100 foraminiferer har blitt plottet. 

De grønne sirklene representerer en likhet på 60. Tallene er årstall fra aldersmodellen til LØ55.   

Figur 4.21: Foraminiferhyppighet (ind/g tørt sediment) og hyppighet av de to hyppigste artene, B. marginata (EG3) 

og S. fusiformis(EG5) i kjerne LØ55. De påfølgende grafene viser forekomsten av EG3, EG2 og EG1-arter. Merk 

forskjell på x-aksen. Dateringslinjene er datert 1910 (svart) og 1956 (lilla). 
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I Figur 4.23 og Figur 4.24 er den relative individtettheten plottet. Det er mulig å se at de tre 

artene i hovedsak følger den samme trenden. Det var høy hyppighet i de eldste intervallene. 

Deretter avtok hyppigheten fra omtrent 1910 til 1950 for deretter å øke frem til i dag. 

 

Figur 4.23: MDS-plott basert på relativ hyppighet av S. fusiformis (høyre) og B. marginata (venstre) i LØ55. Tallene 

representerer årstall.  

 

Figur 4.24: MDS-plot basert på relativ hyppighet av E. albiumbilicatum. Tallene representer årstall. 

 

De ulike foraminiferindeksene (H’, ES100, NQIf og Foram-AMBI) viste i hovedsak den 

samme trenden oppover i LØ55 (Figur 4.25 og Tabell 4-1). I bunnen av kjernen var den 

økologiske tilstanden moderat. Det var en reduksjon i artsdiversiteten fra bunnen av kjernen 

og opp til 14-17 cm kjernedyp. Ovenfor 14 cm kjernedyp viste foraminiferindeksene en 

gradvis bedring i den økologisk tilstanden. Overflatelaget var imidlertid i dårlig eller svært 

dårlig økologisk tilstand (Tabell 4-1). Fullstendig oversikt over telle- og foraminiferdata 

finnes i Vedlegg C. 
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Figur 4.25: Utviklingen av Shannonindeksen (H’)-, Hurlbertsindeksen (ES_100), Foram-AMBI, NQI_f og nEQR i LØ55. 

Dateringslinjene er fra 1910 (svart) og 1956 (lilla).   

Tabell 4-1: Indeksverdier fra bentisk foraminiferanalyse i ulike dybder i LØ55. Tilstandsklasser for H, ËS_100 og NQI er 

hentet fra Alve et al.2019, nEQR er hentet fra Veileder (2018) og tilstandsklassene brukt for Foram-AMBI er hentet fra 

klassifikasjon av AMBI i Borja et al. (2003) 

4.7.2 Kjerne LØ65 

Individtettheten var svært varierende i kjerne LØ65 (Figur 4.26). Mellom 56-58 cm var det 

omkring 500 ind/g, mens mellom 8-9 cm og 28-30 cm kjernedyp var det henholdsvis 6 og 2 

ind/g. Indekseverdidene i prøvene fra 8-9 cm og 28-30 cm kjernedyp ble ikke beregnet fordi 

det antallet foraminiferer var for lavt. I overflateprøven var individtettheten ca. 200 ind/g. 

Stainforthia fusiformis hadde en dominans på mellom 65 og 75 % i de analyserte intervallene. 

Bulimina marginata hadde en relativ hyppighet fra 13 – 28 %. Ingen arter som tilhørte EG1 

var tilstede i kjernen, mens EG2-artene Bolivinellina pseudopunctata og Epistominella vitrea 

opptrådte i det nederste dybdeintervallet (56-58 cm kjernedyp). EG3-arten Nonionellina 

labradorica forekom i de to nederste intervallene, men ikke i overflateprøven. EG3-arten 

Leptohalysis scottii opptrådte kun i de øverste intervallene.  

Dybde 

(cm)
0-1 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 14-15 16-17 20-22 22-24 26-28 30-32 32-34 36-38 42-44 46-48

H' log2_f 1,19 1,36 1,15 1,44 1,12 1,10 1,47 1,56 1,00 0,72 2,15 2,20 2,24 2,12 2,69

ES100_f 8,84 8,24 4,96 5,86 3,30 6,97 6,65 5,99 3,17 3,68 11,29 13,38 12,23 11,51 13,03

NQI_f 0,23 0,24 0,21 0,24 0,21 0,21 0,25 0,21 0,18 0,16 0,34 0,36 0,37 0,34 0,41

nEQR 0,24 0,25 0,20 0,24 0,18 0,21 0,26 0,25 0,17 0,14 0,46 0,54 0,52 0,47 0,60

Foram- 

AMBI
5,5 5,3 5,0 4,9 4,7 5,4 4,9 5,2 5,1 5,5 4,6 4,6 4,3 4,6 3,9

Fraværende
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De ulike indeksene indikerer moderat og dårlig tilstand i bunnen av kjernen. På overflaten var 

tilstanden dårlig eller svært dårlige (Tabell 2-1 og Tabell 4-2). Fullstendig oversikt over 

telledata fra kjerne LØ65 finnes i Vedlegg C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                              E                                                                                          

d                                          Figur 4.26: Variasjonen av individer per gram tørt sediment i LØ65.  

Tabell 4-2: Oversikt over de ulike indeksene som kan brukes til klassifisering av miljøtilstand. Foraminiferene er antatt ikke 

tilstede i store deler av kjernen. Fargekoder for H’, ES_100 og NQI er basert på Alve et al. (2019), nEQR på Veileder (2018) 

og Foram-AMBI er basert på Borja et al. (2003) 

Dybde (cm) 0-1 1-2 8-9 28-30 48-50 56-58 

H' log2_f 0.9 1.0 

Fraværende 

1.0 2.0 

ES100_f 2.8 2.9 4.4 11.4 

NQI_f 0.17 0.18 0.19 0.32 

nEQR 0.15 0.16 0.18 0.44 

Foram-AMBI 5.2 5.1 5.3 4.8 

4.7.3 Sammenlikning av faunasammensetningen i LØ55 og LØ65 

Artsdiversiteten varierte mellom de ulike prøvene og mellom kjernene. Klyngeanalysen var 

basert på faunasammensetningen og viser likheter mellom de to sedimentkjernene LØ55 og 

LØ65 (Figur 4.27). Prøvene deles inn i to grupper, - eller hovedgreiner. En hovedgrein 

grupperer prøvene fra de dypeste delene av kjernene sammen med overflateprøvene fra kjerne 

LØ55. Den andre hovedgruppen består av prøvene som er tatt enten rett under eller over det 

mest forurensende perioden (1930-1950). De prøvene som hadde under 100 individer er 

utelatt fra analysen. Disse ble egentlig plassert i en egen gruppe som hadde en likhet med de 

andre prøvene på mellom 15-20, og førte til at resten av diagrammet ble tettere og mindre 

oversiktlig.   
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Figur 4.27: Klyngeanalyse for faunasammensetning (ind/g) av kjerne LØ55 og LØ65. Blå helfargede piler indikerer daterte 

prøver fra LØ55, mens ikke-fargede piler er ekstrapolerte aldere. Rød pil indikerer overflateprøven fra LØ65. Prøver med 

færre enn 100 individer er ekskludert fra analysen. . 

4.8 Overflateprøver langs dybdetransektet 

Kornfordelingen i overflateprøvene fra 15 m vanndyp var grovest. Det ble gradvis grovere ut 

til 55 m vanndyp (Figur 4.28). Analysen viste imidlertid at prøven fra 65 m vanndyp ikke 

fulgte denne trenden.   

 

Figur 4.28: Kornstørrelsesfordelingen i de ulike overflateprøvene langs et dybdetransekt fra Langøyene 

TOC og metallene hadde de høyeste konsentrasjonene i overflateprøven fra 15 m vanndyp. 

Konsentrasjonene avtok i hovedsak ned til 65 m vanndyp. Arsen- og blykonsentrasjonen økte 

imidlertid fra 45 til 55 m vanndyp og nikkel- og sinkkonsentrasjonen økte fra 55 til 65 m 
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vanndyp. Kvikksølv viste også en generell lavere konsentrasjon med økende avstand til 

Langøyene (Tabell 4-3). 

TOC, krom, kobber og nikkel var i de samme tilstandsklassene langs hele transektet. Arsen, 

bly, kadmium og sink endret tilstand med økende avstand fra Langøyene. LØ15G hadde et 

C/N-forhold på 15 og C/N forholdet avtok gradvis ned til 45 m vanndyp. 

Tabell 4-3: TOC og metallkonsentrasjoner i sediment for overflateprøver tatt med Van Veen-grabb og fra 

sedimentkjernene(*). Konsentrasjonene er tilegnet tilstandsklasser basert på Veileder (2018). Kvikksølvkonsentrasjonene er 

semikvantitative og u/d indikerer verdiene under deteksjonsgrensen. Referansetilstanden er gjennomsnittsverdiene av 

bunnprøvene i kjernene LØ55 og LØ65.  

 

Parameter Enhet 15m 25m 35m 45m 55m* 65m* Ref.

TOC (63) mg/g 110 94 74 63 51 62 18

As mg/kg 82 109 81 60 79 61 26

Cd mg/kg 5.3 7.3 3.5 2.9 u/d u/d u/d

Cr mg/kg 169 192 191 117 105 94 77

Cu mg/kg 1470 775 582 305 190 174 39

Ni mg/kg 95 94 84 72 62 66 72

Pb mg/kg 1158 534 523 120 149 112 41

Zn mg/kg 2948 2188 1228 792 398 453 188

Hg - (65) (40) (51) (12) (8) (6) (1)
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5 Diskusjon 

5.1 Aldersdatering og sedimentasjonshastighet 

De øverste 12 cm av LØ55 ble vellykket datert og siden en feilmargin ble oppgitt, kan 

nøyaktigheten av dateringen avgjøres. I de øverste 12 cm av kjernen ble det antatt at Cs-

toppen på 5-6 cm kjernedyp skyldtes Tsjernobylulykken i 1986. Den andre Cs-toppen på 10 

cm kjernedyp kom trolig fra maksimumskonsentrasjonen av Cs i 1963, året før 

atomprøvesprengninger i atmosfæren ble forbudt (Appleby, 2001). Dette ble brukt for å 

justere aldersmodellen basert på blyaktiviteten. Den radiometriske dateringen mellom 12 og 

19 cm kjernedyp var mindre pålitelige siden feilmarginen for dateringen ikke var oppgitt. 

Dateringen var mindre sikker siden blyaktiviteten varierte mer og materiale antageligvis kom 

fra to ulike kilder (Vedlegg A). Likevel ble det oppgitt en alder på de ulike dybdeintervallene 

som ble brukt i aldersmodellen for kjerne LØ55 (Figur 4.11).  

Episoden med hurtig sedimentasjonsrate på 1940/50-tallet lå i det dybdeintervallet der sand- 

og vanninnholdet tydelig avvikte fra de over- og underliggende sedimentene. Dette kan 

skyldes at ekstra materiale ble hurtig sedimentert grunnet antropogen påvirkning. Dette 

bekreftes ved at det ble funnet blant annet søppel. Dette kan ha ført til at sedimentasjonsraten 

som ble brukt til å ekstrapolere alder for de dypere delene av kjernen (19-48 cm) var for høy. 

Bunnprøven (46-48 cm kjernedyp) kan være enda eldre enn aldersmodellen indikerer. Ved å 

bruke den relativt konstante sedimentasjonshastigheten ovenfor 11 cm kjernedybde, er 

bunnprøven datert til starten av 1800-tallet. Denne forskjellen kan være avgjørende for om 

referansetilstanden er nådd i bunnprøven, da man regner med at forurensingen i deler av Indre 

Oslofjord begynte å påvirke miljøet rundt 1860 (Baalsrud og Magnusson, 2002).  

Sedimentasjonsraten var antakeligvis hurtigere ved stasjon LØ65 enn ved LØ55. Laget 

bestående av svært grovt materiale, petroleum, søppel og karakterisert av et høyt sandinnhold 

og lavt vanninnhold, lå dypere i LØ65 enn i LØ55-kjernen. Et svært kompakt og grått leirelag 

som førte til et dropp i vanninnholdet i LØ65 ved 34-38 cm dyp finnes ikke i LØ55. Det tyder 

på at ulike sedimentasjonshendelser har påvirket de to stasjonene. Likevel ble kjerne LØ65 

indirekte datert basert på sammenlikning av sedimentstratigrafien. Det ble antatt at det grove 

laget ble avsatt på samme tid (1940-tallet) i begge kjerner. Det ble også antatt at metall- og 
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TOC konsentrasjonene begynte å stige på samme tidspunkt. Dette skjedde ved 52 cm dyp i 

LØ65 og ca. 32 cm dyp i LØ55 (datert til ca. 1910). 

5.2 Referansetilstanden i Bekkelagsbassenget 

5.2.1 Kjemisk tilstand 

Metallkonsentrasjonene var stabile i de nederste 20 cm av kjernen LØ55, frem til ca. år 1910 

(Figur 4.15- Figur 4.17). Dette tyder på at den kjemiske referansetilstanden var representert i 

bunnprøvene. I sedimentkjerner fra Bunnefjorden begynte metallkonsentrasjonene å øke på 

1950- og 1960-tallet (Dolven et al. 2013). At økningen i metallkonsentrasjoner skjedde noe 

senere i Bunnefjorden kan komme av at det var lengre avstand fra datidens 

forurensningskilder i Oslo. Metallkonsentrasjonene i den nederste delen av kjerne LØ65 er 

også stabile og var tilsvarende som konsentrasjonene i LØ55-kjernen. Konsentrasjonene i de 

undersøkte Bekkelagsbasseng-kjernene var tilsvarende lave som referansetilstanden i Dolven 

et al. (2013) og Lepland et al. (2010) fra Bunnefjorden og Oslo havnebasseng. Det blir også 

bekreftet av undersøkelser gjort i en sedimentkjerne fra 45 m vanndyp øst for Langøyene i 

forbindelse med gjennomføringen av kurset GEO4140 ved UiO høsten 2015.  

I bunnen av kjernene ble bly, krom og kobber kategorisert til god tilstand. Arsen-, nikkel- og 

sinkkonsentrasjonene tilhørte moderat tilstandsklasse. At arsen, nikkel og sink ble kategorisert 

til moderat tilstand i referansetilstanden kan skyldes berggrunnsgeologien i Osloområdet. 

Overskridelse av arsenkonsentrasjoner i jord på Østlandet er ofte knyttet til den naturlige 

sammensetningen av skiferbergartene (Andersson et al., 2011). Det er gjort undersøkelser 

som tyder på at det er sammenheng mellom arsenkonsentrasjonen i berggrunnen og i de 

nærliggende sedimentene og løsmassene. Menneskelig aktivitet kan imidlertid ha ført til 

stedvis forhøyede arsenkonsentrasjoner (Tijhuis, 2003). Skifer og kalksteinlag i deler av Indre 

Oslofjord inneholder høye konsentrasjoner av nikkel (Oftedal et al., 2013). Antropogene 

kilder til nikkelforurensing i Osloområdet er antatt å være av mindre betydning, og 

nikkelkonsentrasjonen i sedimenter reflekterer i hovedsak sammensetningen av berggrunnen 

(Tijhuis, 2003). Nikkelkonsentrasjonen var relativt stabil gjennom kjernene og kan tyde på at 

menneskelig forurensing av nikkel har vært av mindre betydning. Nikkelkonsentrasjoner i 

moderat tilstandsklasse før 1900-tallet er også funnet i Dolven et al. (2013). Skiferen i 

Osloområdet inneholder i tillegg til de overnevnte metallene også sink. Det er mulig at 
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berggrunnen har ført til naturlig høyt sinkinnhold i Bekkelagsbassenget. Finkornete marine 

sedimenter har en tendens til å ha høyere konsentrasjoner av metaller enn jord og løsmasser 

på land, da metaller akkumuleres bedre (Andersson et al., 2011).  

Kvikksølv er ikke tilegnet tilstandsklasser, men fra Figur 4.17 og Figur 4.19 er det mulig å se 

at kvikksølvkonsentrasjonene var stabile i den nederste delen av kjernene LØ55 og LØ65. I 

Lepland et al. (2010) ble kvikksølv analysert kvantitativt og kvikksølvkonsentrasjonene var 

svært lave (tilnærmet null) i de dypeste delene av kjernene fra Oslo havnebasseng. Siden de 

andre analyserte metallene hadde tilsvarende lave konsentrasjoner i Oslo havnebasseng som i 

Bekkelagsbassenget, var den naturlige kvikksølvkonsentrasjonen sannsynligvis svært lav i 

Bekkelagsbassenget.  

Mellom 42-44 cm dyp i LØ55 fordoblet metallkonsentrasjonene seg i forhold til prøvene 

under og over, og var derfor markert med en stjerne (*) i Figur 4.15 –Figur 4.17. Både under 

og over dette dypet er konsentrasjonene relativt stabile. Anomalien skyldes trolig en feil ved 

tilsetting av syre til sedimentene på laboratoriet eller ved fortynningen før metallanalysen ble 

utført. For eventuelt å bekrefte metallkonsentrasjonene i overflatesedimentene kan en ny 

analyse av prøvematerialet bli utført.  

5.2.2 Økologisk tilstand  

Normalisert TOC blir brukt som en støtteparameter for å kategorisere den økologiske 

tilstanden, men gjør ikke alltid utslag på den samlede vurderingen av økologisk tilstand 

(Veileder, 2018). I LØ55 var TOC-tilstanden svært god mellom 48-42 cm kjernedyp. I LØ65 

hadde de dypeste delene av kjernen (50-58 cm) normaliserte TOC-verdier som tilsvarte god 

tilstand. Siden LØ65 ble tatt dypere i Bekkelagsbassenget kan vannsirkulasjon ha vært 

dårligere. Oksygenkonsentrasjonen kan ha blitt noe lavere, som igjen kan ha ført til at TOC-

innholdet var noe høyere enn ved LØ55. TOC-konsentrasjonene i LØ65 var imidlertid helt på 

grensen til svært god tilstand (20,1 og 20,2 mg/g). Det er ingen fysiske barrierer mellom 

LØ55 og LØ65 og det kan være dybdeforskjellen som førte til de ulike konsentrasjonene. 

CTD-målingene viste at dagens bunnforholde ved de to stasjonene var tilnærmet like, men 

noe lavere oksygenkonsentrasjoner ble målt ved LØ65 (Figur 4.1). Forskjellen i bunnprøven 

fra LØ55 og LØ65 kan også være at LØ65 var noe yngre enn LØ55. Uavhengig om tilstanden 

i de dypeste prøvene i kjerne LØ55 og LØ65 var svært god eller god, indikerer det likevel at 

dagens TOC-innhold ikke er tilfredsstillende sammenlignet med tidligere tider.   
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C/N-forholdet kan gi indikasjon på hvordan organisk materiale er fordelt mellom kilder i 

sjøen (alger) og terrestrisk materiale. Terrestriske planter pleier å ha et C/N-forholdet på over 

12, mens marine alger som regel har et forhold på under ni (Lamb et al., 2006). Stabile 

forholdstall (som i bunnen av kjerne LØ55 og LØ65) impliserer lite antropogen forstyrelse av 

sedimentene (Lamb et al., 2006). 

TOC-verdiene i bunnen av LØ55 var tilsvarende (ca. 1,5 %) det som defineres som 

naturtilstanden i andre daterte kjerner fra Bunnefjorden (Dolven et al., 2013). 

Oksygenforholdene i bunnen av Bekkelagsbassenget bør derfor ikke ha utgjort en stressende 

faktor for biota på stasjon LØ55 og LØ65.   

Skall av bentiske foraminiferer kan gi informasjon om den stedegne økologiske 

referansetilstanden (Veileder, 2018). Foraminiferindeksverdiene i bunnprøven av kjerne 

LØ55 og LØ65 indikerte god eller moderat økologisk tilstand, foruten Foram-AMBI i LØ65 

som reflektere dårlig tilstand. Den endelige vurderingen (nEQR) indikerte imidlertid moderat 

økologisk referansetilstand i begge kjernene.  

Foram-AMBI ble klassifisert noe dårligere enn diversitetsindeksene (H’ og ES100). Dette 

skyldes at Foram-AMBI tar hensyn til hvor ømfintlige de ulike artene er ovenfor økende 

belasting av organisk karbon (Alve et al., 2016). At AMBI-verdien var relativ høy til tross for 

det lave TOC-innholdet kan skyldes den høye dominansen av Stainforthia fusiformis. Siden S. 

fusiformis tilhører EG5 (Alve et al., 2016), og hadde en høy dominans i bunnprøvene i kjerne 

LØ55 og LØ65, og at Bulimina marginata tilhører EG3 (Alve et al., 2016) og hadde en høy 

hyppighet, ble AMBI-verdien påvirket til å indikere en dårligere tilstand. EG1 og EG2 arter 

var tilstede i bunnprøven i kjerne LØ55. Dette tydet på at belasting av organisk materiale var 

lav, noe som samsvarte med de lave TOC-verdiene.   

De dypeste delene av Bunnefjorden ble kategorisert til god økologisk tilstand på slutten av 

1700-tallet og første del av 1800-tallet, før tilstanden ble moderat på slutten av 1800-tallet 

(Dolven et al. 2013). Hvis aldersmodellen med de forhøyde sedimentasjonsratene er korrekt, 

var ikke LØ55 eller LØ65 lange nok til å nå tiden før menneskelig forringelse av 

miljøtilstanden. At de ulike indeksverdiene endret seg mellom de dypeste intervallene i 

kjernene tyder på at det ikke var stabile miljøforhold. En mer vellykket datering av en enda 

lengre kjerne bør brukes for å undersøke om moderat tilstand er referansetilstanden for 

bassenget, eller om tilstanden allerede hadde blitt forringet.  
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5.3 Forringelse av miljøtilstanden (1900-1950) 

5.3.1 Kjemisk tilstand  

I takt med den generelle utviklingen av forurensningssituasjonen i Indre Oslofjord, og med 

åpningen av Langøyene søppeldeponi, ble miljøkvaliteten gradvis verre i Bekkelagsbassenget 

fra slutten av 1800-tallet (Torstenson, 1997; Dolven et al., 2013). I LØ55 begynte 

metallkonsentrasjonene å øke fra omkring år 1910, samtidig som i Oslo havnebasseng 

(Lepland et al., 2010). Økningen skjedde derfor tidligere i nærheten av sentrumsområdene i 

Oslo og spredte seg utover, da økningen først ble registrert noe senere i Bunnefjorden 

(Dolven et al., 2013). At forurensningskildene i hovedsak var knyttet til Oslo sentrum og 

Langøyene søppeldeponi bekreftes av at Oslo havnebasseng og Bekkelagsbassenget har 

høyere maksimumskonsentrasjoner av de ulike metallene enn prøver fra Bunnefjorden 

(Lepland et al., 2010; Dolven et al., 2013).  

Konsentrasjonene i LØ55 og LØ65 økte omtrent like mye, og nådde maksimumsverdiene i 

perioden 1945-1960. I daterte kjerner fra Lepland et al. (2010), Dolven et al. (2013) var 

maksimumskonsentrasjonene av kobber datert til 1970/80-tallet. I LØ55 var de høyeste 

kobberkonsentrasjonene datert til 1950-tallet. Denne tidsforskjellen kan indikere at 

forurensing fra Langøyene søppeldeponi påvirket miljøtilstanden i sedimentene i nærheten av 

deponiet. De fleste metallkonsentrasjonene i bassenget avtok i perioden Langøyene 

søppeldeponi ble nedlagt og dekket til (Figur 4.15 – Figur 4.20). Dette skjedde til tross for at 

den generelle forurensingsbelastningen i resten av Indre Oslofjord fortsatte å øke.  

Maksimumskonsentrasjonene av bly, kadmium, kobber og sink var tilegnet en dårligere 

tilstandsklasse enn referansetilstanden. Kobber og sink var i henholdsvis svært dårlig og 

dårlig tilstand, noe som igjen kan ha ført til akutte toksiske effekter på biota og bidratt til 

redusert artsdiversitet. Bly og kadmium var i moderat tilstandsgruppe, noe som vil kunne føre 

til skade på det biologiske mangfoldet ved langvarig eksponering (Veileder, 2018).  

Akkumulasjonsraten for metallene ble beregnet for prøvene fra LØ55, men grunnet konstant 

sedimentasjonsrate i øvre del og usikker datering i nedre del av kjernen, er resultatene utelatt. 

Varierende sedimentasjonshastighet, kornstørrelse og TOC-innhold kan ha betydning for 

akkumulasjonen av metaller i sedimentene (Cundy og Croudace, 1995; Lepland et al., 2010). 

Lepland et al. (2010) påpeker at det er vanskelig å vite om maksimumskonsentrasjonene av 



46 

 

kobber på 1970-tallet skyldes lavere sedimentasjonsrate og mindre kornstørrelse etter de høye 

ratene på 1940- og 1950-tallet, eller om det skyldes faktiske høyere utslipp på 1970-tallet.  

Mellom 14-15 cm dyp i LØ55, og mellom 20-24 cm dyp i LØ65 viste metallanalysene svært 

lave konsentrasjoner av samtlige stoffer. Det er knyttet til at materialet i dette laget (Figur 4.4) 

ikke egner seg til metallanalyse. Siden sandinnholdet var over 30% og større partikler som 

søppel ble funnet i laget, tyder det på at laget har blitt avsatt hurtig som følge av menneskelig 

aktivitet. En annen mulig hurtig avsatt hendelse som førte til svært lave 

metallkonsentrasjoner, er laget mellom 34-38 cm dyp i LØ65. I dette laget falt vanninnholdet 

til rundt 40 %, og kjernebeskrivelsen tydet på et svært kompakt, homogent lagt med en lys 

farge som var tydelig avgrenset fra de mørkere og løsere sedimentene i lagene over og under.  

Nikkel og krom har i en prøve hver (henholdsvis 20-22 og 12-13 cm dyp i LØ55) svært høye 

konsentrasjoner i forhold til prøvene over og under. Begge konsentrasjonene havner i en 

annen tilstandsklasse (se Figur 4.15 og Figur 4.16). Dette kan skyldes målefeil eller at en 

anomali av kadmium eller nikkel har blitt med i det analyserte prøvematerialet.  

5.3.2 Økologisk tilstand  

TOC-innholdet i LØ55 og LØ65 begynte å øke fra starten av 1900-tallet, og konsentrasjonene 

fulgte den samme trenden som metallene, da TOC-verdiene sank i de avvikende lagene som 

er beskrevet ovenfor. 

De høyeste TOC-konsentrasjonene i kjerne LØ55 var datert til slutten av 1940- og 

begynnelsen av 1950-tallet. Maksimumskonsentrasjonene av TOC i andre studier fra Indre 

Oslofjord er datert til 1970/80-tallet. I Bunnefjorden var TOC-innholdet mer enn 50% lavere 

enn i LØ55 (Dolven et al. 2013). Det kan skyldes at det har vært avrenningen av TOC fra 

søppeldeponiet på Langøyene (Multiconsult, 2015). 

Samtlige dybdeintervall i kjerne LØ55 over 26 cm dyp (ca. 1920) tilsvarte svært dårlig 

tilstand. TOC-innholdet i LØ65 viste imidlertid at det er flere tynne lag oppover i kjernen som 

ble kategorisert til god eller svært god tilstand. Dette kan forklares av at prøven hadde en 

grovere kornstørrelse, som kunne føre til ukorrekte målinger (Veileder, 2018). For å ta hensyn 

til varierende kornstørrelse blir TOC-verdiene normalisert før klassifisering. Det er likevel 

utilrådelig å bruke grove sedimenter. TOC-innholdet er avhengig av silt og leire for å bli 
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bevart i sedimentene, siden de ikke binder seg tilsvarende mye til større gruspartikler (Abballe 

og Chivas, 2017).  

Fra bunnprøven i LØ55 og opp til 30 cm kjernedyp (ca. 1910) ble forholdene gradvis 

dårligere, og fra 30-32 cm til 26-28 cm kjernedyp ble tilstanden brått dårligere (Figur 4.25). 

Aldersmodellen antydet at denne endringen har skjedd mellom 1910 og 1920, rett etter at 

vannklosettet begynte å bli vanligere i Oslo (Tabell 2-1). At artsdiversiteten og 

individtettheten sank før metallkonsentrasjonene økte til toksiske nivåer tyder på at det var 

knapphet på oksygen som var hovedutfordringen for de bentiske foraminiferene i 

Bekkelagsbassenget.  

Økningen av individtetthet i kjerne LØ55 ved 22 – 24 cm kjernedyp kan ha reflektert en 

kortvarig hendelse da mattilgangen var stor. Ved algeoppblomstring vil det være stor tilgang 

til næring i vannmassene før algene dør og synker. Den gode mattilgangen kan være gunstig 

for foraminiferene og føre til eksplosjon av antallet (Alve, 2003). I det algene dør og synker 

nedover i vannmassene, vil oksygen bli brukt til nedbrytning av organisk materiale. 

Oksygenkonsentrasjonen kan da synke, noe som igjen fører til at individene vil dø grunnet 

oksygenmangel. EG1 og EG2 artene viste tegn til tilsvarende kortvarig eksplosjon dypere i 

kjerne LØ55 (Figur 4.21).Det er mulig at det også er en slik topp som har blitt funnet i LØ65 

(48-50 cm dyp) siden individtettheten var svært høy. 

Fra 14-17 cm kjernedyp i LØ55 og på 8-30 cm kjernedyp i LØ65 var forholdene antakeligvis 

anoksiske, da det har blitt påvist anoksiske bunnforhold i Bekkelagsbassenget i andre studier 

(Berge et al., 2011). Kun et fåtall foraminiferer ble funnet i prøvene. Disse kan ha blitt 

transportert til stasjonen post mortem, eller at «smearing» under prøvetaking har transportert 

dem fra et annet dyp i kjernen. 

5.4 Bedring av miljøtilstanden (fra 1950) 

5.4.1 Kjemisk tilstand 

Metallkonsentrasjonene i sedimentkjernene sank fra 1950-tallet. Dette skyldtes nedgang i 

utslipp fra industri og husholdninger. Blant annet ble søppeldeponiet på Langøyene avsluttet i 

1949, det ble stilt strengere krav til utslipp fra industri, og renseanleggene for kloakk ble 

større og mer effektive. Manglende rensing av avløpsvann har blitt sett på som den viktigste 
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forurensningskilden i Indre Oslofjord (Dolven et al. 2013). Derfor var åpningen av BRA, 

NRF og VEAS på 1960- til 1980-tallet en viktig bidragsyter for bedringen av vannkvaliteten i 

Indre Oslofjord. Nedgang i metallkonsentrasjoner ble datert til 1979/80-tallet i andre studier 

fra Oslo havnebasseng og Bunnefjorden (Lepland et al., 2010; Dolven et al., 2013).    

5.4.2 Økologisk tilstand  

I kjerne LØ55 og LØ65 sank TOC-innholdet fra slutten av 1950-tallet, og fortsatte å synke 

ytterligere på 70- og 80-tallet. Dette viser i likhet med andre studier fra Indre Oslofjord (f.eks. 

Dolven et al., 2013) at kloakkrenseanleggene ble svært effektive når de begynte å rense 

avløpsvannet for fosfor og nitrater (Tabell 2-1). Oppgradering av renseanleggene for 

avløpsvann hadde stor effekt på eutrofieringen i Indre Oslofjord, og derav 

oksygenkonsentrasjonen i bunnvannet. 

BRA ble i 2001 oppgradert til fullskala rensing, inkludert både fosfor- og nitrogenrensing. I 

tillegg ble utslippspunktet i Bekkelagsbassenget senket til 50 m vanndyp. Dette førte til bedre 

oksygenforhold i Bekkelagsbassenget, og anoksiske forhold har ikke blitt observert siden 

(Berge et al., 2011). TOC-konsentrasjonene i kjerne LØ55 og LØ65 har vært stabile siden 

2001 til tross for at Midgardsormen åpnet i 2014, og noe mer næringsstoffer har blitt tilført 

bassenget i kortere overvannsperioder. 

Våren 2018 hadde det ikke vært dypvannsfornyelse i Bekkelagsbassenget siden 2013. Våren 

2017 og våren 2018 var det likevel kortere perioder hvor oksygenforholdene i de dypere 

delene ble bedre. Det later til å ha vært en delvis dypvannsfornyelse (Norconsult, 2018a; 

Norconsult, 2018b). Dette kunne forklare hvorfor CTD-sonden målte forholdsvis høye 

oksygenkonsentrasjoner under toktet 2. og 3. mai 2018. Oksygenforholdene forbedret seg 

gradvis gjennom vinteren og frem til mai 2018, for å se bli lavere igjen utover sommeren 

(Norconsult, 2018b). Oksygenkonsentrasjonen i Indre Oslofjord påvirkes av blant annet den 

Nord-Atlantiske oscillasjonen (NAO), som er forårsaket av endringer i lufttrykket mellom 

Asorene og Island (Dolven et al., 2013). Siden 2013 har denne indeksen i hovedsak vært 

positiv, noe som betyr at sørlige vinder har vært dominerende om vinteren, og derfor ikke ført 

til særlig grad av dypvannsfornyelse i Bekkelagsbassenget eller i Indre Oslofjord (Norconsult, 

2018a). Dette kan også ha bidratt til relativt stabile TOC-verdier i de øverste intervallene i 

LØ55 og LØ65.    
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5.5 Dagens miljøtilstand 

Vann-nett (www.vann-nett.no) er en offentlig portal som brukes av 

vannforvaltningsmyndighetene i Norge og inneholder informasjon om miljømål for de ulike 

vannmassene. Bekkelagsbassenget (inkludert Oslo havnebasseng) er oppført med mål om å 

oppnå god kjemisk og økologisk tilstand innen utgangen av 2027 (Vann-nett, 2019). Per mai 

2018 viste resultatene av denne undersøkelsen at miljømålene ikke var oppnådd for de sørlige 

delene av Bekkelagsbassenget, hverken for økologisk eller kjemisk tilstand. Dagens tilstand i 

denne undersøkelsen ble basert på overflateprøvene i LØ55 og LØ65. Overflateprøvene fra 

Van Veen-grabbene er tydelig påvirket av søppeldeponiet på Langøyene, og er ikke 

representative for å brukes til klassifisering av Bekkelagsbassenget som en helhet.  

5.5.1 Kjemisk tilstand 

Siden prinsippet «det verste styrer» blir brukt i klassifisering av miljøtilstand, er ikke dagens 

kjemiske tilstand tilfredsstillende. I overflateprøvene fra LØ55 og LØ65 var 

kobberkonsentrasjonene i svært dårlig tilstand. For de andre metallene viste analysene av 

overflatesedimentene tilsvarende tilstand som referansetilstanden, med unntak av arsen i 

overflateprøven til kjerne LØ55. Siden referansetilstanden viste at arsen, nikkel og sink 

reflekterte moderat tilstand, bør det heller ikke være krav om å oppnå god tilstand for de 

respektive metallene i Bekkelagsbassenget. For en fullstendig vurdering av den kjemiske 

tilstanden i bassenget bør også andre stoffer som f.eks. PCB og DDT undersøkes (Veileder, 

2018).   

Samtlige metallkonsentrasjoner økte i overflateprøven i LØ55 sammenlignet med det 

underliggende dybdeintervallet. Siden metallene økte systematisk kan det tyde på analysefeil. 

Denne hypotesen styrkes av at tilsvarende mønster ikke ble funnet i LØ65.  

5.5.2 Økologisk tilstand 

Miljømålet for økologisk tilstand i Bekkelagsbassenget er oppført som god (Vann-nett, 2019). 

Dersom bunnprøven fra kjerne LØ55 og LØ65 faktisk representerer referansetilstanden, bør 

miljømålet endres fra god til moderat.  

http://www.vann-nett.no/
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I overflateprøvene fra LØ55 og LØ65 var den endelige klassifikasjonen (nEQR) av den 

økologiske tilstanden henholdsvis dårlig og svært dårlig. Tiltak for å forbedre miljøtilstanden 

innen 2027 bør derfor settes i verk. Siden den økologiske tilstanden var dårlig og svært dårlig, 

vil ikke støtteparameteren TOC ha påvirket totalvurderingen (Veileder, 2018).  

På Vann-nett er det registeret at Bekkelagsbassenget i dag har en dårlig økologisk tilstand. 

Denne informasjonen er basert på bunnlevende makrofauna. Denne undersøkelsen indikerte at 

det var en god overenstemmelse mellom klassifiseringen av bentiske foraminiferer og dagens 

gjeldende metoder. Referansetilstanden er imidlertid kun mulig å finne ved å bruke den 

bentiske formainifermetoden (Alve et al., 2009b).  

 Dagens miljøtilstande var noe bedre ved stasjon LØ55 enn ved LØ65 (Tabell 4-1 og Tabell 

4-2). Dette kan også sees ved å sammenligne sedimentoverflaten på de to stasjonene (Figur 

4.3 og Figur 4.6). Antall børstemarkrør var høyere ved LØ55. Dette tyder på at det var mer 

stressende for biota i dypere deler av Bekkelagsbassenget. Dette bekreftes også av at 

overflateprøvene ved de to stasjonene ble klassifisert i hver sin hovedgrein i klyngeanalysen 

(Figur 4.27).  

5.6 Miljøpåvirkning fra deponiet på Langøyene 

De geokjemiske analysene av overflateprøvene langs transektet (Figur 2.2) viste avtagende 

konsentrasjoner med økende avstand fra Langøyene (Tabell 4-3). Dette tyder på at den 

tidligere tildekkingen av deponiet ikke var god nok. Deponiet har fortsatt å spre metall- og 

TOC-forurensing. Flere av metallkonsentrasjonene gikk fra en dårligere tilstand til 

referansetilstanden på 35 og 45 m vanndyp. Deponiet påvirker trolig tilstandsklassen i 

sjøbunnen ut til 45 m vanndyp. Nikkelkonsentrasjonene var imidlertid stabile langs transektet 

og underbygger at antropogene kilder ikke er hovedårsaken til høye nikkelkonsentrasjoner i 

Osloområdet (Oftedal et al., 2013). Arsenkonsentrasjonene varierte langs transketet. Dette kan 

skylde at andre kilder var mer dominerende enn deponiet på Langøyene.  

Fra 15 m vanndyp avtok TOC-konsentrasjonene ned til 55 m vanndyp. Dette kan indikere at 

deponiet på Langøyene har vært en kilde for TOC ut til denne dybden. De avtagende TOC-

konsentrasjonene kan også sees i sammenheng med C/N-forholdet, som også gradvis avtok og 

indikerte mindre terrestrisk tilførsel lengre unna land. Mellom 55 og 65 m vanndyp spiller 

andre faktorer enn avrenning fra Langøyene enn viktigere rolle enn økende avstand fra 



51 

 

deponiet. Økningen kan skyldes en dårligere vannutveksling og at organisk materiale ikke blir 

nedbrutt (Staalstrøm, 2017).  

Overflateprøvene fra 15 og 25 m vanndyp hadde tilsvarende høye og metall- og TOC-

konsentrasjoner som sedimentene som ble avsatt ved stasjon LØ55 og LØ65 på 1940/50-

tallet. Det tyder på at disse områdene var så dominert av forurensing fra det tidligere 

avfallsdeponiet på Langøyene, slik at den generelle bedringen i miljøkvaliteten har hatt liten 

innvirkning på sedimentene nærmest deponiet. Overflateprøven fra 35 m vanndyp hadde 

lavere konsentrasjoner, og tilsvarte forurensingen fra 1950 til slutten av 1970-årene. Fra 45 m 

vanndyp kan metallkonsentrasjonene i overflateprøvene sammenlignes med 

forurensningssituasjonen for resten av Indre Oslofjord på 1980-tallet. TOC- og 

metallkonsentrasjonene fra sedimentkjernen tatt i GEO4140 på 45 m vanndyp var relativt like 

som sedimentprøven tatt med Van Veen-grabb på 45 m vanndyp. Dette tyder på at de 

forskjellige innsamlingsmetodene ikke ga systematiske forskjeller mellom 

metallkonsentrasjonene.  

5.6.1 Sammenligning med tidligere studier 

Som tidligere nevnt i kapittel 2.6 er det utført flere studier av miljøkvaliteten i sedimentene 

utenfor Langøyene (Multiconsult, 2014; Multiconsult, 2015). Både undersøkelser utført i 

2015 og i denne studien viste stor forskjell i sandinnhold mellom de ulike prøvene. Denne 

forskjellen finnes både i prøver tatt i nærheten av hverandre på samme vanndyp og prøver tatt 

ved ulikt vanndyp. Sandinnholdet kan derfor forklare at analyse av TOC- og 

metallkonsentrasjonene variete mellom de ulike sedimentprøvene. Til tross for varierende 

kornstørrelse var metallkonsentrasjonene forholdsvis like i de ulike prøvene i studiene. TOC-

konsentrasjonene var imidlertid noe lavere i de tidligere undersøkelsene, men indikerte 

fremdeles svært dårlig tilstand. Alle studiene viste midlertid den samme trenden med 

avtakende konsentrasjoner av både metaller og TOC med økende avstand fra Langøyene 

(Multiconsult, 2015).    

Bly- og sinkkonsentrasjonene av dagens tilstand var mer enn halvert i denne studien 

sammenlignet med tidligere undersøkelsene utført av Multiconsult i perioden 2013-2015. 

Dette kan skyldes forskjeller i prøvetakingen. Tidligere analyser har brukt de øverste 0-10 cm 

av sedimentene i en prøve, mens kun overflaten (ca. 0-1 cm) ble brukt i denne undersøkelsen. 

I LØ55 sank f.eks. sinkkonsentrasjonen fra over 1200 mg/kg til under 400 mg/kg fra 10 cm 
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dyp (1960-tallet) til overflaten. For en beskrivelse av dagens tilstand bør det tas analyser av 

overflatesedimentene for å unngå at gammel forurensing påvirker klassifiseringen av dagens 

miljøtilstand (Veileder, 2018).  

Metallkonsentrasjonene i overflateprøver fra Oslo havnebasseng fra 2005/06 (Lepland et al., 

2010) var lavere enn på dybden tilsvarende 2005/06 i kjerne LØ55 og LØ65. 

Maksimumskonsentrasjonene i Oslo havnebasseng var imidlertid like høye som i LØ55 og 

LØ65. Dette kan tyde på at Bekkelagsbassenget har blitt påvirket av forurensing fra deponiet 

på Langøyene, og at metallkonsentrasjonene har avtatt tregere. Dagens overflateprøver fra 

Bekkelagsbassenget har tilsvarende høye konsentrasjoner som ble funnet i Oslo havnebasseng 

i 2005/06, til tross for det at har vært en generell nedgang i Indre Oslofjord også etter 2006 

(Dolven og Alve, 2018).  

Foraminiferanalysen av overflateprøven i sedimentkjernen fra 45 m vanndyp utført høsten 

2015 av studentene i GEO4140-kurset ved UiO indikerte svært dårlig økologisk miljøtilstand. 

Dette har også blitt funnet i andre bentiske foraminiferundersøkelser fra 65-70 m vanndyp 

nord for deponiområdet ved Malmøykalven i Bekkelagsbassenget (Schaanning et al., 2007). 

Alle geokjemiske og økologiske analyser som er utført i Bekkelagsbassenget tyder på at 

dagens miljøtilstand er dårlig/svært dårlig og oppfyller derfor ikke kravene gitt i 

vannforskriften. Tiltak for å bedre miljøtilstanden må derfor settes i verk.  

5.7 Planlagte miljøtiltak i Bekkelagsbassenget 

5.7.1 Langøyene 

Det er planlagt å legge et nytt sedimentdekke over søppeldeponiet på Langøyene i 2020/2021. 

Sedimentene vil fungere som et impermeabelt lag som hindrer vann å trenge ned i deponiet. 

Dette vil forhindre fremtidig spredning av forurensing. En støttemur langs østsiden av 

søppeldeponiet (mot Bekkelagsbassenget) skal bygges for å forhindre erosjon av 

dekkmassene og partikkelspredning fra selve deponiet. I sjøen skal det gjennomføres 

tildekking av sedimentene over det tidligere deponiet for å unngå at forurensing spres og for å 

forbedre miljøtilstanden i Bekkelagsbassenget (COWI, 2018).  
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Allerede forurenset havbunn utenfor deponiet skal tildekkes for å begrave gammel 

forurensing. I undersøkelsene fra 2013- 2015 økte konsentrasjonene av TBT ved 30 m 

vanndyp i forhold til prøver tatt nærmere deponiet, og tildekkingen begrenser seg derfor til 30 

m vanndyp. Det ble antatt at andre forurensningskilder var mer dominerende utenfor denne 

dybden (Multiconsult, 2015). Undersøkelsene i denne oppgaven tyder imidlertid på at 

forurensningsgraden avtar for flere av metallene også lengre unna øyene enn 30 m vanndyp. 

Det bør derfor vurderes om tildekkingsområdet bør økes, da denne studien tyder på at 

forurensingen fra Langøyene har blitt spredt enda lengre. Hvis spredningen og oppvirvling av 

forurenset masse fra deponiet opphører, vil etter hvert også ikke-tildekkede området bli 

naturlig tildekket og metallkonsentrasjonene i overflaten vil avta.  

5.7.2 Bekkelaget renseanlegg  

Bekkelaget renseanlegg (BRA) er under utvidelse, og er planlagt å være ferdig i 2020. Dette 

vil forbedre rensekapasiteten ytterlige og forhindre at urenset vann blir sluppet ut i 

Bekkelagsbassenget. Med befolkningsvekst og forventet økning i kraftige regnskyll, grunnet 

global oppvarming (Hanssen-Bauer, 2015; Røysted, 2018) er det viktig å forhindre at urenset 

kloakk blir sluppet ut i Bekkelagsbassenget for å unngå eutrofiering. Lavere 

oksygenkonsentrasjoner grunnet algeoppblomstring kan føre til enda dårligere tilstand for den 

allerede pressede faunaen i Bekkelagsbassenget.  

Det har blitt utredet om renset avløpsvann kan overføres fra Bekkelagsbassenget til 

Bunnefjorden for å oppnå bedre vannsirkulasjon (Staalstrøm, 2017). Ved å overføre 500 l/s 

fra Bekkelagsbassenget til Bunnefjorden vil det ha en negativ effekt på 

oksygenkonsentrasjonene i Bekkelagsbassenget, mens oksygenforholdene ikke ville øke 

tilsvarende i Bunnefjorden. Å overføre vann fra Bekkelagsbassenget til Bunnefjorden kan 

imidlertid bli kompensert for ved å endre utslippsdypet fra 50 til 65 m vanndyp (Røysted, 

2018). Eventuelle endringer i utslippsregime fra BRA bør ikke resultere i dårlige 

vannsirkulasjon og derav lavere oksygenkonsentrasjoner i de dypere delene av 

Bekkelagsbassenget da denne oppgaven viser at TOC-verdiene er svært dårlige og 

oksygenforholdene er en begrensende faktor for biota.  
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6 Konklusjon 

 Dateringen av kjerne LØ55 var vellykket de øverste 12 cm. Mellom 12-19 cm var 

dateringen noe usikker. Den radiometriske daterte delen av kjernen strak seg tilbake til 

1939. Ekstrapolering av sedimentasjonsraten antyder at bunnen av kjernen var fra ca. 

1870-tallet, men kan være enda eldre. Referansetilstanden er derfor sannsynligvis 

funnet i LØ55. 

 Alderskorrelasjon mellom kjerne LØ55 og LØ65 viste at LØ65 hadde en delvis høyere 

sedimentasjonsrate. Bunnen av kjerne LØ65 var trolig fra slutten av 1800-tallet. 

 Bly, krom og kobber reflekterte god tilstand i bunnprøvene fra kjerne LØ55 og LØ65. 

Arsen, nikkel og sink reflektere moderat tilstand. Den kjemiske referansetilstanden er 

moderat grunnet «det verste styrer-prinsippet».  

 Foraminiferanalysen av bunnprøvene fra LØ55 og LØ65 indikerte at den økologiske 

referansetilstanden (nEQR) var moderat. TOC-innholdet reflektere god og svært god 

tilstand.  

 Den kjemiske og økologiske miljøtilstanden ble forringet fra ca. 1900-tallet og frem til 

1940/1950-tallet. Forbedring av miljøtilstanden i ettertid kan skyldes nedleggelse og 

tildekking av deponiet på Langøyene, samt en generelle bedringen av 

forurensningssituasjonen i Indre Oslofjord fra 1960/70-tallet. 

 Overflateprøvene viste avtagende TOC- og metallkonsentrasjoner med økende avstand 

fra søppeldeponiet på Langøyene. Dette tyder på at søppeldeponiet fremdeles er en 

forurensningskilde. 

 Kobberkonsentrasjoner i overflateprøvene ble kategorisert til svært dårlig tilstand. Den 

kjemiske tilstanden er dårligere enn referansetilstanden, og forbedringstiltak bør 

iverksettes. 

 Den økologiske tilstanden (nEQR) i overflateprøvene var svært dårlig. 

Foraminiferfaunaen i LØ55 indikerte imidlertid bedre miljøforhold enn i LØ65. TOC-

konsentrasjonene var i svært dårlig tilstand i både LØ55 og LØ65.  
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 Ny tildekking av søppeldeponiet på Langøyene for å hindre spredning og tildekking av 

allerede forurensede sedimenter vil forhåpentligvis bedre miljøtilstanden i 

Bekkelagsbassenget.  

 

 



56 

 

Litteraturliste 

Abballe, P. A. og Chivas, A. R., 2017. Organic matter sources, transport, degradation and 

preservation on a narrow rifted continental margin: Shoalhaven, southeast Australia. 

Organic Geochemistry. 112, 75-92.  

Alve, E., 2003. A common opportunistic foraminiferal species as an indicator of rapidly 

changing conditions in a range of environments. Estuar. Coast. Shelf Sci. 57, 501-514.  

Alve, E., Helland, A., Magnusson, J. og Magnusson, J. P. m., 2009a. Bærumsbassenget et 

naturlig anoksisk basseng? NIVA-rapport L. NR. 5735.2009, 36 s.  

Alve, E., Lepland, A., Magnusson, J. og Backer-Owe, K., 2009b. Monitoring strategies for re-

establishment of ecological reference conditions: Possibilities and limitations. Mar. 

Pollut. Bull. 59, 297-310.  

Alve, E., Korsun, S., Schönfeld, J., Dijkstra, N., Golikova, E., Hess, S., Husum, K. og Panieri, 

G., 2016. Foram-AMBI: A sensitivity index based on benthic foraminiferal faunas 

from North-East Atlantic and Arctic fjords, continental shelves and slopes. Mar. 

Micropaleontol. 122, 1-12.  

Alve, E., Hess, S., Bouchet, V. M. P., Dolven, J. K. og Rygg, B., 2019. Intercalibration of 

benthic foraminiferal and macrofaunal biotic indices: An example from the Norwegian 

Skagerrak coast (NE North Sea). Ecol. Ind. 96, 107-115.  

Andersson, M., Ottesen, R. T., Finne, T. E. og Eggen, O., 2011. Områder i Norge med 

naturlig høyt bakgrunnsnivå (over normverdi) - betydning for disponering av masser. 

NGI- rapport 2011.035. 43 s.  

Appleby, P. G. og Oldfield, F., 1978. The calculation of lead-210 dates assuming a constant 

rate of supply of unsupported 210Pb to the sediment. Catena. 5, 1-8.  

Appleby, P. G., 2001. Chronostratigraphic techniques in recent sediments. I: Last W.M., 

Smol, J.P. (Utg.), Tracking Environmental Change Using Lake Sediments. Basin 

Analysis, Coring, and Chronological Techniques. Kluwer Academic, Nederland, 

s.171.  

Arnesen, V., 2001. The pollution and protection of the inner Oslofjord: redefining the goals of 

wastewater treatment policy in the 20th century. Ambio. 30, 282.  

Baalsrud, K. og Magnusson, J., 2002. Indre Oslofjord - natur og miljø. Fagrådet for vann- og 

avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord, 135 s.  

Berge, J., Nilsson, H. og Walday, M., 2008. Utlegging av rene leirmasser i 

Bekkelagsbassenget - etterundersøkelse 2007. NIVA- rapport nr. 5540-2008. 57 s.  

Berge, J., Amundsen, R., Bjerkeng, B., Borgersen, G., Bjerknes, E., Gitmark, J., Gjøsæter, J., 

Grung, M., Gundersen, H., Holth, T. F., Hylland, K., Johnsen, T., Knutsen, H., 

Ledang, A., Lømsland, E., Magnusson, J., Nerland, I. L., Olsen, E. M., Paulsen, Ø., 

Rohrlack, T., Sørensen, K. og Walday, M., 2011. Overvåking av 

forurensningssituasjonen i Indre Oslofjord 2010. Fagrådet for vann- og avløpsteknisk 

samarbeid i Indre Oslofjord. NIVA- rapport nr. 6181-2001. 137 s.  

Berge, J. A., Nilsson, H. C. og Walday, M., 2007. Utlegging av rene leirmasser i 

Bekkelagsbassenget - førundersøkelse. NIVA- rapport LNR 5338-2007. 48 s.  

Bjerkeng, B. og Magnusson, J., 1999. Marinøkologisk vurdering av utslippsted - og 

innlagringsdyp for utslippet til Bekkelaget renseanlegg. Fase 2. Modellkjøringer og 

vurderinger. NIVA- rapport LNR 3996-99. 51 s.  

Borja, A., Franco, J., Perez, V. og Borja, A., 2000. A Marine Biotic Index to Establish the 

Ecological Quality of Soft-Bottom Benthos Within European Estuarine and Coastal 

Environments. Mar. Pollut. Bull. 40, 1100-1114.  



57 

 

Borja, A., Franco, J. og Muxika, I., 2003. Classification tools for marine ecological quality 

assessment: the usefulness of macrobenthic communities in an area affected by a 

submarine outfall. ICES CM2003/Session J-02, Tallin (Estonia), 24-28 september, 

2003.  

Bouchet, V. M. P., Telford, R. J., Rygg, B., Oug, E. og Alve, E., 2018. Can benthic 

foraminifera serve as proxies for changes in benthic macrofaunal community 

structure? Implications for the definition of reference conditions. Mar. Environ. Res. 

137, 24-36.  

COWI. 2018. Langøyene- Søknad om tiltak for sikring av den gamle avfallsfyllingen og 

tilrettelegging av område for etterbruk. www.miljodirektoratet.no, Oppdragsnr. 

A074204-019 52 s.  

Cundy, A. B. og Croudace, I. W., 1995. Physical and chemical associations of radionuclides 

and trace metals in estuarine sediments: an example from Poole Harbour, Southern 

England. Journal of Environmental Radioactivity. 29, 191-211.  

Dale, B., Thorsen, T. A. og Fjellsa, A., 1999. Dinoflagellate Cysts as Indicators of Cultural 

Eutrophication in the Oslofjord, Norway. Estuar. Coast. Shelf Sci. 48, 371-382.  

DMR. 2018. 3 parts vurdering av risikovurdering og tiltak på land. Langøyene, 

Nesoddtangen, Norge. www.miljodirektoratet.no, DMR-saksnummer 18-0106. 30 s.  

Dolven, J. K. og Alve, E., 2010. Naturtilstanden i Indre Oslofjord. Fagrådet for vann- og 

avløpstekninsk samarbeid i Indre Oslofjord. Rapport nr. 106. 86 s.  

Dolven, J. K., Alve, E., Rygg, B. og Magnusson, J., 2013. Defining past ecological status and 

in situ reference conditions using benthic foraminifera: A case study from the 

Oslofjord, Norway. Ecol. Indic. 29, 219-233.  

Dolven, J. K. og Alve, E., 2018. Miljøgifter i indre Oslofjord: Kartlegging av historisk forløp 

gjennom analyser av utvalgte miljøgifter i daterte sedimentkjerner. Fagrådet for vann- 

og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord. Rapport nr. 115. 29 s.  

Doyle, P., 1996. Understanding fossils : an introduction to invertebrate palaeontology. John 

Wiley & Sons, England. 409 s.  

Duffield, C. J., Alve, E., Andersen, N., Andersen, T. J., Hess, S. og Strohmeier, T., 2017. 

Spatial and temporal organic carbon burial along a fjord to coast transect: A case study 

from Western Norway. The Holocene. 27(9), 1325-1339.  

Enoksen, J. H., 2010. Environmental status: from "natural" to polluted conditions in the 

Bunnefjord, inner Oslofjord : a micropaleontological and geochemical study of a 

sediment core [masteroppgave]. UiO.  

Hanssen-Bauer, I., 2015. Klima i Norge 2100 : kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning 

oppdatert 2015. Norsk klimaservicesenter. 203 s.  

Hauge, A., Pettersen, A., Oen, A. M. P., Eek, E. og Helland, A., 2007. Overvåkning av 

forurensing ved mudring og deponering - Resultater fra sedimentfelleundersøkelser 1. 

halvår 2007.  NGI- Rapport/Report 20051785-28. 19 s.  

Hauge, A., Pettersen, A. og Breedveld, G. D., 2009. Overvåkning av forurensning ved 

mudring og deponiering- Dypvannsdeponi ved Malmøykalven. Sluttrapport del1 : 

Miljøkvalitet. NGI- rapport 20051785-65. 71 s.  

Hess, S., Alve, E. og Reuss, N. S., 2014. Benthic foraminiferal recovery in the Oslofjord 

(Norway): Responses to capping and re-oxygenation. Estuar. Coast. Shelf Sci. 147, 

87-102.  

Hurlbert, S. H., 1971. The Nonconcept of Species Diversity: A Critique and Alternative 

Parameters. Ecology. 52, 577-586.  

Jorissen, F., Nardelli, M. P., Almogi-Labin, A., Barras, C., Bergamin, L., Bicchi, E., El Kateb, 

A., Ferraro, L., McGann, M., Morigi, C., Romano, E., Sabbatini, A., Schweizer, M. og 

Spezzaferri, S., 2018. Developing Foram-AMBI for biomonitoring in the 

www.miljodirektoratet.no
www.miljodirektoratet.no


58 

 

Mediterranean: Species assignments to ecological categories. Mar. Micropaleontol. 

140, 33-45.  

Lamb, A. L., Wilson, G. P. og Leng, M. J., 2006. A review of coastal palaeoclimate and 

relative sea-level reconstructions using δ13C and C/N ratios in organic material. 

Earth-Science Reviews. 75, 29-57.  

Lepland, A., Andersen, T. J., Lepland, A., Arp, H. P., Alve, E., Breedveld, G. D. og Rindby, 

A., 2010. Sedimentation and chronology of heavy metal pollution in Oslo harbor, 

Norway. Mar. Pollut. Bull. 60, 1512-1522.  

Løken, A., 2014. Advarer mot bading fra bystrender etter kraftige regnskyll. Aftenposten 

[Internett], 27. jun 2014. Tilgjenlig fra 

https://www.aftenposten.no/osloby/i/GXBV/Advarer-mot-bading-fra-bystrender-etter-

kraftige-regnskyll [ Lest 29.11.2018].  

Magnusson, J. og Bjerkeng, B., 1998. Marinøkologisk vurdering av utslippssted - og 

innlagringsdyp for utslippet til Bekkelaget renseanlegg Fase 1. NIVA- rapport LNR 

3810-98. 23 s.  

Magnusson, J., Andersen, T., Amundsen, R., Berge, J., Bjerkeng, B., Gjøsæter, J., Hylland, 

K., Johnsen, T., Lømsland, E., Paulsen, Ø., Ruus, A., Schøyen, M. og Walday, M., 

2006. Overvåking av forurensningsitusjonen i indre Oslofjord 2005. NIVA- rapport 

5242. 102 s.  

Molstad, K., 2013. Langøyene stengt på dagen på grunn av forurensning. Aftenposten 

[Internett], 12. jun 2013. Tilgjenlig fra 

https://www.aftenposten.no/osloby/i/7Gow/Langoyene-stengt-pa-dagen-pa-grunn-av-

forurensning [Lest 19.11.2018].  

Multiconsult. 2013. LANGØYENE AVFALLSDEPONI. www.oslo.kommune.no. Rapportnr. 

124728-RIGm-RAP-01. 34 s.  

Multiconsult. 2014. Langøyene avfallsdeponi. Miljøteknisk sedimentundersøkelse og 

risikovurdering. www.oslo.kommune.no. Rapportnr. 124728-RIGM-RAP-004. 45 s.  

Multiconsult. 2015. Avfallsdeponi Langøyene. Supplerende miljøteknisk 

sedimentundersøkelse. www.oslo.kommune.no. Rapportnr. 12728-RIG-m-RAP-005. 

16 s.  

Multiconsult. 2018. Langøyene forprosjekt. Risikovurdering av forurensning i deponi på land. 

www.oslo.kommune.no. Rapportnr. 130156-RIGm-RAP-006. 44 s.  

Nigam, R., Saraswat, R. og Panchang, R., 2006. Application of foraminifers in ecotoxicology: 

Retrospect, perspect and prospect. Environ. Int. 32, 273-283.  

Nilsson, H. og Schaanning, M., 2009. Undersøkelse av tildekking av dypvannsdeponiet ved 

Malmøykalven med Sedimentprofilkamera. NIVA- rapport L.NR 5775-2009. 17 s.  

Norconsult. 2018a. Overvåking av Indre Oslofjord 2017. Vedleggsrapport. www.indre-

oslofjord.no.  Dokumentnr.:5145099-08. 116 s.  

Norconsult. 2018b. Toktrapport 03.12.2018. Miljøovervåkning av Indre Oslofjord. 

www.indre-oslofjord.no. 16 s.  

Oen, A. M. P. og Breedveld, G. D., 2014. Etterkontroll av Dypvannsdeponiet ved 

Malmøykalven - 2013. Kontroll 2013. NGI- rapportnr. 20130439-01-R. 79 s.  

Oftedal, H. O., Jahren, T. og Helland, A., 2013. Kontroll av berggrunn i Indre Oslofjord. 

Rambøll/ Kystverket- rapportnr. 1110630E/TOJOSL. 20 s.  

Pettersen, A., Oen, A. M. P. og Breedveld, G. D., 2011. Dypvannsdeponi ved Malmøykalven. 

Sluttrapport del 2 - Dokumentasjon av tildekking. NGI- rapportnr. 20051785-00-599-

R. 21 s.  

Rygg, B., 2006. Developing indices for quality-status classification of marine soft-bottom 

fauna in Norway. NIVA- rapportnr. 5208-2006. 33 s.  

https://www.aftenposten.no/osloby/i/GXBV/Advarer-mot-bading-fra-bystrender-etter-kraftige-regnskyll
https://www.aftenposten.no/osloby/i/GXBV/Advarer-mot-bading-fra-bystrender-etter-kraftige-regnskyll
https://www.aftenposten.no/osloby/i/7Gow/Langoyene-stengt-pa-dagen-pa-grunn-av-forurensning
https://www.aftenposten.no/osloby/i/7Gow/Langoyene-stengt-pa-dagen-pa-grunn-av-forurensning
www.oslo.kommune.no
www.oslo.kommune.no
www.oslo.kommune.no
www.oslo.kommune.no
www.indre-oslofjord.no
www.indre-oslofjord.no
www.indre-oslofjord.no


59 

 

Røysted, U. E., 2018. Teknokratisk mulighetsstudie. Sentralrenseanlegg øst / utvidelse Norde 

Follo Renseanlegg /utvidelse Bekkelaget Renseanlegg. Fagrådet for vann- og 

avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord. 84 s.  

Schaanning, M., Harman, C. og Alve, E., 2007. Spredning av partikler og miljøgifter under 

deponering av masser. NIVA- rapport LNR 5501. 54 s.  

Schönfeld, J., Alve, E., Geslin, E., Jorissen, F., Korsun, S. og Spezzaferri, S., 2012. The 

FOBIMO (FOraminiferal BIo-MOnitoring) initiative—Towards a standardised 

protocol for soft-bottom benthic foraminiferal monitoring studies. Mar. 

Micropaleontol. 94-95, 1-13.  

Shannon, C. E. og Weaver, W., 1963. I: The mathematical theory of communication. 

University of Illinois Press, Urbana, s.117.  

Staalstrøm, A. og Røed, L. P., 2016. Vertical mixing and internal wave energy fluxes in a sill 

fjord. Journal of Marine Systems. 159, 15-32.  

Staalstrøm, A., 2017. Vurdering av effekter på vannkvaliteten ved endrede utslipp i 

Bunnefjorden og Bekkelagsbassenget. NIVA- rapport L.NR. 7192-2017. 36 s.  

Tijhuis, L., 2003. The Geochemistry of the Topsoil in Oslo, Norway.[doktoravhandling]. 

NTNU. 228 s.  

Torstenson, I., 1997. Fra nattmann til renholdsverk: avfall og renovasjon i Oslo gjennom 

tusen år. ProArk. 206 s.  

Vann-nett. 2019. Bekkelagsbassenget. Tilgjenglig fra https://vann-

nett.no/portal/#/waterbody/0101020702-2-C [Lest 26.03.2019].  

Vannforskriften. 2006. Forskrift om rammer for vannforvaltningen (FOR-2006-12-15-1446).  

VedleggVeileder. 2018. Klassifisering av miljøtilstand i vann. Økologisk og kjemisk 

klassifiseringssystem for kystvann, grunnvann, innsjøer og elver. 

www.vannportalen.no, Vedlegg til veileder 02:2018, 140 s.  

Veileder. 2018. Klassifisering av miljøtilstand i vann Økologisk og kjemisk 

klassifiseringssystem for kystvann, grunnvann, innsjøer og elver. 

www.vannportalen.no, Veileder 02:2018, 222 s.  

Ødegaard, H. og Norheim, B., 2014. Vann- og avløpsteknikk. Norsk vann. 704 s.  

 

 

 

 

  

https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/0101020702-2-C
https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/0101020702-2-C
www.vannportalen.no
www.vannportalen.no


60 

 

Vedlegg A: Radiometrisk datering 

Radiometric dating of a marine sediment core from inner Oslofjord, 

Norway 

P.G.Appleby and G.T.Piliposian 

Environmental Radioactivity Research Centre 

University of Liverpool 

Methods 

Dating by 210Pb and 137Cs was carried out on a marine sediment core from the inner Oslofjord, 

LØ55. Sub-samples from each core were analysed for 210Pb, 226Ra, and 137Cs by direct gamma assay in 

the Liverpool University Environmental Radioactivity Laboratory, using Ortec HPGe GWL series 

well-type coaxial low background intrinsic germanium detectors (Appleby et al. 1986).  210Pb was 

determined via its gamma emissions at 46.5 keV, and 226Ra by the 295 keV and 352 keV -rays 

emitted by its daughter radionuclide 214Pb following 3 weeks storage in sealed containers to allow 

radioactive equilibration. 137Cs was measured by its emissions at 662 keV.  The absolute efficiencies 

of the detectors were determined using calibrated sources and sediment samples of known activity. 

Corrections were made for the effect of self-absorption of low energy -rays within the sample 

(Appleby et al. 1992).  

Results 

The results of the radiometric analyses carried out on each core are given in Tables 1–2 and 

shown graphically in Figures 1.i–2.i. Supported 210Pb activity was assumed to be equal to the 

measured 226Ra activity, and unsupported 210Pb activity calculated by subtracting supported 210Pb from 

the measured total 210Pb activity. 210Pb dates were calculated using both the CRS and CIC models 

(Appleby & Oldfield 1978) where appropriate, and possible 1963 and 1986 depths determined from 

the 137Cs record.  Best chronologies for each core were determined following an assessment of all the 

data using the methods outlined in Appleby (2001). The results are shown in Figures 1.ii–2.ii and 

given in detail in Tables 3–4. 

Core LØ55  (Bekkelag basin) 

Lead-210 Activity 

This core has an unusual 210Pb record in that although total 210Pb activity (Figure 1.i(a)) in the 

upper half of the core declines in a fairly regular way to reach values close to equilibrium with the 

supporting 226Ra at a depth of around 12 cm, there are large variations in the deeper layers.  These are 

however largely driven by unusual variations in the supported activity, particularly in sediments 

between 12-17 cm. 226Ra concentrations are relatively uniform in sediments below 17 cm and above 

12 cm, with mean values of 44 Bq kg-1 and 61 Bq kg-1 respectively. Between these two values, in 

sediments immediately above 17 cm they initially fall steeply to a minimum value of just 14 Bq kg-1 in 

the 14-15 cm sample, but then rise abruptly to a peak value of 125 Bq kg-1 in the 12-13 cm slice.  The 

latter result was confirmed by repeat analyses carried out on a second aliquot from that slice.  Possible 

causes of these variations are deposition at this site of allochthonous material from two different 
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sources, one of which was 226Ra poor and the other 226Ra rich. Sediments within this section, 

particularly between 11-16 cm, also have a higher dry bulk density.   

Unsupported (total minus supported) 210Pb activity declines more or less regularly with depth 

in the uppermost 12 cm of the core (Figure 1.i(b)), but is close to the limit of detection throughout the 

anomalous 12-17 cm section. Deeper in the core, a small but significant unsupported 210Pb 

concentration in the 18-19 cm sample may indicate that sediments at this depth are relatively modern.   

Artificial Fallout Radionuclides 

137Cs concentrations (Figure 1.i(c)) have a well-defined peak in the 5-6 cm.  The proximity of 

this peak to the surface of the core suggests that it is more likely to be a record of fallout from the 

1986 Chernobyl accident, though that is not certain. There are two smaller peaks, at 9-10 cm and 14-

15 cm though it is not clear whether they are true records of atmospheric fallout.  The latter feature 

may be associated with the events responsible for the 226Ra anomalies between 12-17 cm.   

 

Core Chronology 

210Pb dates calculated using the CRS model place 1986 at a depth of 6.5 cm and 1963 at a 

depth of 10 cm.  These results suggest that the 137Cs peaks at 5.5 cm and 9.5 cm may well be 

associated with the 1986 and 1963 fallout events. The calculations also suggest that the 210Pb 

anomalies between 12-17 cm record an episode of rapid sedimentation in the 1940s. Although 

irregularities in the 210Pb record preclude detailed use of the alternative CIC model, it can be used to 

help date individual samples that appear to have been unaffected by those events, such as that at 18-19 

cm.  Both 210Pb models date this sample to around 1940.  Revised 210Pb dates calculated by applying 

the CRS model in a piecewise using the 137Cs dates as reference points suggest that sedimentation rates 

were relatively constant from the late 1950s through to the end of the 20th century with a mean 

sedimentation rate during that time of 0.056 g cm-2 y-1 (0.17 cm y-1). There may have been a small 

increase in the sedimentation rate in recent years. Dates for sediments below 12 cm are highly 

uncertain because of the very low 210Pb concentrations in the anomalous section.  The raw calculations 

suggest they record an episode of rapid sedimentation in the 1940s or early 1950s. The 12-13 cm 

sample with the unusually high 226Ra concentration is dated 1951. The 14-15 cm sample with the 

unusually low value is dated 1946.  All the results are shown in Figure 1.ii and given in detail in Table 

3. 
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Table 1.   Fallout radionuclide concentrations in the Oslofjord sediment core LØ55 

 210Pb   

Depth Total Unsupported Supported 137Cs 

cm g cm-2  Bq kg-1  Bq kg-1   Bq kg-1  Bq kg-1  

0.5 0.13 178.9 10.8 126.0 11.0 52.9 2.2 25.5 1.6 

2.5 0.74 197.4 9.5 138.1 9.8 59.3 2.2 21.8 1.6 

3.5 1.13 180.0 14.5 108.1 14.9 71.9 3.2 24.3 2.0 

4.5 1.56 152.9 10.3 88.4 10.6 64.5 2.5 34.4 1.9 

5.5 1.98 150.6 14.0 88.5 14.4 62.2 3.4 52.3 3.0 

6.5 2.36 160.2 10.2 95.3 10.5 64.8 2.5 31.9 1.9 

7.5 2.72 143.4 9.6 87.2 9.9 56.1 2.4 22.5 1.7 

8.5 3.01 140.1 9.2 79.5 9.4 60.7 2.2 19.5 1.7 

9.5 3.26 107.9 10.9 54.1 11.2 53.8 2.5 21.3 1.9 

10.5 3.51 73.7 5.6 33.6 5.8 40.1 1.4 12.6 1.0 

11.5 3.77 86.3 7.1 39.0 7.3 47.3 1.6 6.0 1.0 

12.5 4.09 133.5 13.5 8.1 13.9 125.4 3.5 3.2 1.4 

13.5 4.48 45.6 7.5 9.8 7.8 35.9 1.9 3.5 0.7 

14.5 4.98 19.7 3.4 5.5 3.5 14.1 0.8 12.6 0.7 

15.5 5.44 33.4 7.8 7.7 8.0 25.7 1.8 5.4 1.2 

16.5 5.74 33.2 6.1 7.8 6.3 25.3 1.4 1.2 0.7 

17.5 6.02 47.5 5.7 8.1 5.9 39.4 1.4 3.3 0.8 

18.5 6.30 59.5 5.7 15.6 5.9 44.0 1.5 0.0 0.0 

19.5 6.60 45.0 5.7 1.3 5.9 43.7 1.5 0.7 0.8 

21.0 7.08 51.8 7.1 8.6 7.3 43.2 1.8 0.2 1.0 

 

Table 3   210Pb chronology of the Oslofjord sediment core LØ55  

Depth Chronology Sedimentation Rate 

  Date Age     

cm g cm-2 AD y  g cm-2 y-1 cm y-1  (%) 

0.0 0.00 2018 0 0    

0.5 0.13 2017 1 1 0.072 0.24 10.7 

2.5 0.74 2008 10 2 0.065 0.20 10.5 

3.5 1.13 2001 17 2 0.058 0.14 11.5 

4.5 1.56 1994 24 3 0.056 0.13 11.5 

5.5 1.98 1986 32 3 0.056 0.14 11.5 

6.5 2.36 1979 39 4 0.056 0.15 11.5 

7.5 2.72 1973 45 4 0.056 0.17 11.5 

8.5 3.01 1968 50 5 0.056 0.21 11.5 

9.5 3.26 1963 55 5 0.056 0.23 11.5 

10.5 3.51 1959 59 6 0.056 0.22 11.5 

11.5 3.77 1954 64 8 0.071 0.24 14.6 

12.5 4.09 1951 67  0.128 0.36  

13.5 4.48 1949 69  0.205 0.46  

14.5 4.98 1946 72  0.223 0.47  

15.5 5.44 1944 74  0.209 0.54  

16.5 5.74 1943 75  0.176 0.61  

17.5 6.02 1941 77  0.134 0.48  

18.5 6.30 1939 79  0.070 0.46  
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      (a)            (b)               (c) 

 

Figure 1.i.   Fallout radionuclides in the Oslofjord sediment core LØ55 showing (a) total and 

supported 210Pb, (b) unsupported 210Pb, (c) 137Cs concentrations versus depth. 

 

Figure 1.ii. Radiometric chronology of the Oslofjord sediment core LØ55 showing the 210Pb dates and 

sedimentation rates and the 1986 and 1963 depths suggested by the 137Cs record.  A small 

adjustment to the 210Pb dates has been made using the 137Cs dates as reference points. 
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Vedlegg B: Geokjemisk analyse 

Vedlegg B, Tabell 1. 1. Geokjemiske analyseresultater i sedimentene fra kjerne LØ 55. Klassifisering og fargekoder er i 

henhold til Veileder (2018). 

 

 

Dybde (cm)
Alder på 

sediment

Vanninnhol

d (%)

Sandinnhol

d (% > 63 

µm)

C/N
TOC(63) 

mg/g 

As     mg/kg 

TS

Cd                 

mg/kg TS

Cr             

mg/kg TS

Cu             

mg/kg 

TS

Ni               

mg/kg TS

Pb          

mg/kg TS

Zn            

mg/kg TS
Hg ***

0.5 2017 78.3 8.9 9.6 51 79 u/d 105 190 62 149 398 8.37

1.5 2013** 74.1 10.6 8.0 52 56 u/d 92 172 54 126 378 7.03

2.5 2008 70.4 9.2 8.2 52 47 2.34 116 229 70 160 568 9.81

3.5 2001 66.9 8.2 8.3 56 53 2.80 130 263 85 187 681 11.69

4.5 1994 65.4 10.3 7.8 42 51 2.76 122 251 80 176 651 13.66

5.5 1986 68.0 7.9 8.3 50 53 3.48 120 263 76 181 687 14.32

6.5 1979 69.3 7.7 8.5 51 52 3.87 129 276 73 181 708 11.58

7.5 1973 73.0 9.2 8.8 60 59 4.26 143 311 83 206 800 13.26

8.5 1968 77.3 14.6 9.6 77 69 6.02 317 542 76 276 1172 20.51

9.5 1963 79.0 13.8 9.5 73 73 8.73 380 594 85 322 1365 44.84

10.5 1959 77.9 18.1 8.5 67 63 9.42 266 466 76 296 1236 33.03

11.5 1954 77.0 10.5 10.7 88 73 11.98 274 696 80 544 2498 89.94

12.5 1951* 69.8 27.3 15.2 114 45 8.96 1453 1047 86 923 1892 162.79

13.5 1949* 66.9 25.9 - - 35 5.37 132 289 53 775 3499 32.15

14.5 1946* 57.8 28.3 - - 21 u/d 23 66 38 85 296 9.26

15.5 1944* 70.9 11.8 13.6 113 38 3.83 74 173 47 325 946 37.06

16.5 1943* 77.8 12.0 11.2 95 49 5.00 104 230 57 394 1051 33.42

17.5 1941* 75.0 7.5 8.6 62 47 4.48 104 241 66 292 1000 35.22

18.5 1939* 76.8 8.7 9.8 69 62 5.38 125 281 213 340 1271 42.51

19.5 1937** 73.5 10.6 9.1 70 51 4.54 107 217 72 293 1055 31.06

21 1930** 72.4 8.6 10.8 74 65 4.58 129 243 632 363 1172 36.87

23 1926** 68.7 6.3 9.9 55 39 2.68 96 115 64 217 612 22.22

25 1922** 68.1 7.2 8.1 44 38 2.16 112 116 74 197 531 20.56

27 1918** 64.7 5.1 6.6 32 34 u/d 105 75 78 115 330 9.03

29 1914** 60.4 6.6 8.2 33 25 u/d 85 49 69 67 217 3.82

31 1909** 58.5 7.4 14.0 61 26 u/d 86 47 71 62 214 2.48

33 1905** 57.2 5.6 19.2 74 25 u/d 81 43 69 57 201 1.94

35 1901** 56.1 4.3 7.4 21 25 u/d 84 43 71 51 199 1.54

37 1897** 57.2 5.8 7.0 22 23 u/d 80 39 68 49 187 1.51

39 1892** 57.0 6.7 6.4 23 23 u/d 84 42 72 54 201 1.60

41 1888** 56.3 4.2 7.4 24 21 u/d 79 39 67 50 188 1.44

43 1884** 56.4 4.8 6.3 20 42 u/d 167 81 144 99 393 2.39

45 1879** 54.1 8.4 9.1 17 26 u/d 87 40 75 43 198 0.96

47 1875** 53.6 5.7 4.4 16 26 u/d 83 38 73 37 187 0.71

LØ55

* Feilmargin for datering er ikke oppgitt ** Ekstrapolert / interpolert  

***Hg er analysert semikvatitativt
 - Verdier utelatt grunnet måleusikkerhet

u/d under deteksjonsgrensen

Fargekodene er hentet fra Veileder for klassifisering av miljøtilstand i vann, 2018
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Vedlegg B, Tabell 1. 2: Geokjemiske analyseresultater i sedimentene fra kjerne LØ65. Klassifisering og fargekoder er i 

henhold til Veileder (2018). 

 

 

Dybde (cm)
Vanninnhold 

(%)

Sandinnhold 

(% > 63 µm)
C/N

TOC(63) 

mg/g 

As     

mg/kg TS

Cd                 

mg/kg TS

Cr             

mg/kg TS

Cu             

mg/kg TS

Ni               

mg/kg TS

Pb          

mg/kg TS

Zn            

mg/kg TS
Hg ***

0.5 75.7 12.2 10.1 62 61 u/d 94 174 66 112 453 6.0

1.5 75.4 15.2 9.8 58 66 2.09 92 203 67 119 546 7.0

2.5 72.5 13.2 9.9 46 53 1.63 82 214 59 105 467 6.3

3.5 77.9 8.4 10.1 58 68 1.82 85 199 63 121 514 6.7

4.5 82.3 10.5 10.3 62 71 2.23 80 208 60 120 548 7.0

5.5 76.1 10.6 9.7 38 45 1.87 81 175 69 106 456 5.7

6.5 72.3 6.9 9.8 30 35 2.33 83 167 77 136 519 8.6

7.5 64.6 8.9 9.8 28 30 1.94 75 135 80 118 411 8.4

8.5 62.6 6.0 9.5 23 24 2.24 78 153 72 145 426 11.5

9.5 65.6 4.2 8.5 22 31 2.23 100 219 92 271 555 21.2

10.5 82.8 10.5 10.1 58 50 4.10 108 288 82 177 708 10.7

11.5 79.5 13.5 11.7 59 44 5.11 119 430 78 228 860 19.1

12.5 70.6 7.9 9.6 33 37 3.18 129 249 74 160 587 12.8

13.5 67.8 12.2 10.1 34 37 3.92 142 297 77 181 668 14.2

14.5 71.7 8.0 10.6 37 31 4.86 102 308 65 184 609 14.6

15.5 67.9 8.7 10.3 27 33 3.71 120 335 78 207 636 14.4

16.5 82.8 12.4 11.5 64 54 7.04 173 514 78 259 1089 20.7

17.5 76.6 32.8 15.4 98 50 12.41 291 1980 123 467 1987 45.5

18.5 73.3 21.4 14.4 71 47 8.77 281 550 85 331 1647 28.8

19.5 66.0 22.4 12.8 50 28 5.06 169 343 71 181 848 16.5

21 36.8 29.2 2.9 19 12 u/d 69 96 58 57 338 4.5

23 44.8 10.9 9.5 20 23 1.77 109 181 68 105 435 11.5

25 63.9 9.1 10.8 37 35 3.87 172 378 72 169 749 17.7

27 77.5 17.0 12.8 70 50 7.49 434 700 80 372 1463 30.0

29 68.5 7.6 12.0 44 37 5.63 207 288 61 205 746 20.7

31 65.2 8.2 10.5 37 40 4.84 125 248 60 213 726 24.6

33 54.4 7.4 7.3 19 29 1.78 82 144 62 94 358 16.7

35 40.8 5.6 3.1 8 15 u/d 60 47 64 28 142 1.5

37 43.3 6.0 4.2 10 17 u/d 64 69 63 48 197 11.3

39 72.6 9.8 11.9 56 55 6.41 129 289 66 269 1086 69.1

41 63.4 8.5 11.8 60 60 4.81 104 228 61 315 1064 45.6

43 70.8 6.2 12.3 57 56 3.78 94 172 67 251 920 29.1

45 66.8 6.2 13.0 50 52 3.62 101 129 65 226 813 28.2

47 62.6 9.9 11.7 43 40 2.16 79 90 62 187 505 19.4

49 64.3 5.3 8.6 34 33 u/d 80 63 66 124 330 10.7

51 60.4 4.1 7.8 25 32 u/d 74 49 69 82 220 3.5

53 55.9 3.3 7.2 23 29 u/d 72 44 72 55 199 1.4

55 54.0 3.5 6.8 20 28 u/d 67 39 68 45 183 1.0

57 53.0 4.1 6.4 20 26 u/d 70 40 70 45 189 1.1

LØ65

u/d under deteksjonsgrensen

Fargekodene er hentet fra Veileder for klassifisering av 

miljøtilstand i vann, 2018

***Hg er analysert semikvatitativt
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Vedlegg B, Tabell 1. 3: Geokjemiske analyseresultater i sedimentene fra overflateprøver tatt med Van Veen-grabb. 

Klassifisering og fargekoder er i henhold til Veileder (2018). 

 

Vanndybde 

(m)

Vanninnhold 

(%)

Sandinnhold 

(% > 63 µm)
C/N

TOC(63) 

mg/g 

As       

mg/kg TS

Cd                 

mg/kg TS

Cr             

mg/kg TS

Cu             

mg/kg TS

Ni               

mg/kg TS

Pb          

mg/kg TS

Zn            

mg/kg TS
Hg ***

15 75.8 20.7 15.2 110 82 5.30 169 1470 95 1158 2948 64.9

25 71.6 12.0 13.7 94 109 7.27 192 775 94 534 2188 39.9

35 72.1 7.3 12.7 74 81 3.46 191 582 84 523 1228 50.6

45 73.2 8.4 11.4 63 60 2.94 117 305 72 210 792 12.5

Overflateprøver fra Van Veen-grabb

***Hg er analysert semikvatitativt

Fargekodene er hentet fra Veileder for klassifisering av 

miljøtilstand i vann, 2018
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Vedlegg C: Foraminiferdata 

Vedlegg C, Tabell 1: Foraminifertelledata (> 63µm) fra sedimentkjerne LØ55 

 

 

Kjernedyp (cm) 0.5 1.5 3.5 5.5 7.5 9.5 11.5 14.5 16.5 21 23 27 31 33 37 43 47

Dybdeintervall 0-1 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 14-15 16-17 20-22 22-24 26-28 30-32 32-34 36-38 42-44 46-48

Adercotryma glomerata/wrighti 1 9 9 13 3 9

Ammodiscus gullmarensis 1 2 2 1

Cribrostomoides crassimargo 2 2 1

Cribrostomoides jeffreysii 1

Eggerella sp. 1

Eggerelloides scaber 1 1 1 1

Haplophragmoides bradyi 1

Haplophragmoides sphaeriloculum 1

Hippocrepina pusilla 1

Leptohalysis scottii 1 1 1 1

Leptohalysis catella 1

Liebusella goësi 1

Recurvoides trochamminiforme 1 1 1

Reophax fusiformis 1 3

Reophax sp. 1

Spiroplectammina biformis 11 4 1 16 7 3 1 1

Textularia earlandi 6 5 4 1 1

Textularia kattegatensis 2

Trochammina globigeriniformis 1 1

Trochammina sp. 2

Ammonia beccarii 1

Ammonia sp. 1

Astrononion gallowayi 1

Bolivinellina pseudopunctata 1 13 1 1 3 1 1

Bulimina marginata 14 26 82 72 96 27 36 3 1 18 84 39 26 44 57 41 40

Buliminella eleganissima

Cassidulina laevigata 9 4 6 17 21

Cibicides lobatulus 1 2 1

Cibicides sp. 1

Cornuspira involvens 1

Discorbinella bertheloti 5 1 2 1

Elphidium albiumbilicatum 3 4 1 4 6 4 9 3 4 1 1 1

Elphidium excavatum 1 1 1 2 1 11 6 8 2 4 10

Elphidium sp. 1

Elphidum willamsoni 1

Epistominella vitrea 2 3 3

Glandulonodosaria calomorpha 1

Globobulimina turgida 1 1 1 1 2

Hyalinea balthica 1 1 1 5 5 9 5 14

Lagena  sp.

Lagena striata

Miliolinella subrotunda 1 1 1 4

Nonionella iridea 1 4 11 6 4 15 21

Nonionellina labradorica 1 1 3 22 13 13 11 5

Nonionella stella 2 1 1 2 2

Nonionella sp. 1

Procerolagena distoma 1 1

Procerolagena gracillima 1

Pullenia osloensis 1

Stainforthia concava 1

Stainforthia fusiformis 217 196 180 156 140 213 72 10 14 74 197 261 160 164 138 166 119

Stainforthia skagerakensis 3

Triloculina oblonga

sum counted tests 263 255 270 252 241 262 119 16 26 112 286 306 260 271 255 274 257

No tests/g dry sediment 514 489 199 122 59 81 30 5 6 28 1149 603 665 396 333 703 742

% agglutinated tests 9.5 5.1 1.1 7.5 0.0 3.4 3.4 6.3 0.0 0.0 0.0 0.3 5.4 7.0 7.5 2.2 5.1

% calcareous tests 90.5 94.9 98.9 92.5 100.0 96.6 96.6 93.8 100.0 100.0 100.0 99.7 94.6 93.0 92.5 97.8 94.9

No counted species 14 12 10 9 4 11 7 4 5 6 4 6 15 21 19 18 17

dominance (%) (S. fusiformis ) 83 77 67 62 58 81 61 63 54 66 69 85 62 61 54 61 46

LØ55

Agglutinerte skall

Kalkskall
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Vedlegg C, Tabell 2: Foraminifertelledata (> 63 µm) fra kjerne LØ65. 

  

Kjernedyp (cm) 0.5 1.5 8.5 29 49 57

Dybdeintervall 0-1 1-2 8-9 28-30 48-50 56-58

Adercotryma glomerata/wrighti 10

Ammodiscus gullmarensis

Cribrostomoides crassimargo

Cribrostomoides jeffreysii 1

Eggerella sp.

Eggerelloides scaber 1

Haplophragmoides bradyi

Haplophragmoides sphaeriloculum

Hippocrepina pusilla

Leptohalysis scottii 1

Leptohalysis catella

Liebusella goësi

Recurvoides trochamminiforme

Reophax fusiformis

Reophax sp.

Spiroplectammina biformis

Textularia earlandi

Textularia kattegatensis 

Trochammina globigeriniformis

Trochammina sp.

Ammonia beccarii

Ammonia sp.

Astrononion gallowayi

Bolivinellina pseudopunctata 2

Bulimina marginata 70 79 10 1 58 34

Buliminella eleganissima 1

Cassidulina laevigata

Cibicides lobatulus 1 6

Cibicides sp. 1

Cornuspira involvens 

Discorbinella bertheloti

Elphidium albiumbilicatum

Elphidium excavatum 5 6 1

Elphidium sp. 1 4

Elphidum willamsoni

Epistominella vitrea

Glandulonodosaria calomorpha 1

Globobulimina turgida

Hyalinea balthica 2

Lagena  sp. 3

Lagena striata 1

Miliolinella subrotunda 1

Nonionella iridea 1 10

Nonionellina labradorica 1 15

Nonionella stella 1

Nonionella sp.

Procerolagena distoma

Procerolagena gracillima

Pullenia osloensis

Stainforthia concava

Stainforthia fusiformis 187 194 12 7 204 171

Stainforthia skagerakensis

Triloculina oblonga 1

sum counted tests 259 278 24 8 272 264

No tests/g dry sediment 160 214 6 2 1350 513

% agglutinated tests 0.4 0.0 4.2 0.0 0.0 4.2

% calcareous tests 99.6 100.0 95.8 100.0 100.0 95.8

No counted species 4 3 4 2 7 17

dominance (%) (S. fusiformis ) 72 70 50 88 75 65

LØ65

Agglutinerte skall

Kalkskall
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Vedlegg D: Artsliste 

Artslisten er i alfabetisk rekkefølge og er basert på «World Register of Marine Species 

(WoRMS, 2019) 

Adercotryma glomerata (Brady) = Lituola glomerata Brady 1878. 

Adercotryma wrighti  Brönnimann & Whittaker 1987. 

Ammodiscus gullmarensis Höglund 1948. 

Ammonia beccarii (Linnaeus) = Nautilus beccarii Linnaeus 1758. 

Astrononion gallowayi Loeblich & Tappan 1953. 

Bolivinellina pseudopunctata (Höglund) = Bolivina pseudopunctata Höglund 1947. 

Bulimina marginata d’Orbigny 1826. 

Buliminella elegantissima (d’Orbigny) = Bulimina elegantissima d’Orbigny 1839. 

Cassidulina laevigata d'Orbigny 1826. 

Cibicides lobatulus (Walker & Jacob) = Nautilus lobatulus Walker & Jacob 1798. 

Cornuspira involvens (Reuss) = Operculina involvens Reuss 1850.  

Cribrostomoides crassimargo (Norman) = Haplophragmium crassimargo Norman 1892. 

Cribrostomoides jeffreysii (Williamson) = Nonionina jeffreysii Williamson 1858.  

Discorbinella bertheloti (d'Orbigny) = Rosalina bertheloti d'Orbigny 1839. 

Eggerelloides scaber (Williamson) = Bulimina scabra Williamson 1858. 

Elphidium albiumbilicatum (Weiss) = Nonion pauciloculum (Cushman) subsp. 

albiumbilicatum Weiss 1954. 

Elphidium excavatum (Terquem) = Polystomella excavata Terquem 1875. 

Elphidium wililamsoni Haynes 1973. 

Glandulonodosaria calomorpha (Reuss) = Nodosaria calomorpha Reuss 1866. 

Globobulimina turgida (Bailey) = Bulimina turgida Bailey 1851.   

Haplophragmoides bradyi (Robertson) = Trochammina bradyi  Robertson 1891. 

Haplophragmoides sphareiloculum Crushman 1917. 

Hippocrepina pusilla Heron-Allen & Earland 1930. 
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Hyalinea balhica (Schröter) = Nautilus balthicus Schröter 1783. 

Lagena striata (d’Orbigny) = Oolina striata d’Orbigny 1839.  

Leptohalysis catella (Höglund) = Reophax catella Höglund 1947. 

Leptohalysis scottii (Chaster) = Reophax scottii Chaster 1892. 

Liebusella goesi Höglund 1947. 

Miliolinella subrotunda (Montagu) = Vermiculum subrotundum 1803. 

Nonionella iridea Heron-Allen & Earland 1932. 

Nonionella stella Cushman & Moyer 1930. 

Nonionellina labradorica (Dawson) = Nonionina scapha var. labradorica Dawson 1860. 

Procerolagena distoma (Parker & Jones) = Lagena distoma Parker & Jones 1864. 

Procerolagena gracillima (Seguenza) = Amphorina gracillima Seguenza 1862. 

Pullenia osloensis Feyling-Hanssen 1954. 

Recurvoides trochamminiforme Höglund 1947. 

Reophax fusiformis (Williamson) = Proteonina fusiformis Wiliamson 1858. 

Reophax scorpirus Monfort 1808. 

Spiroplectammina biformis (Parker & Jones) = Textularia agglutinans var. biformis Parker & 

Jones 1865. 

Stainforthia concava (Höglund) = Virgulina concava Höglund 1947. 

Stainforthia fusiformis (Williamson) = Bulimina pupoides d'Orbigny var. fusiformis 

Williamson 1858. 

Stainforthia skagerakensis (Höglund) = Virgulina skagerakensis Höglund 1947. 

Textularia earlandi Parker 1952. 

Textularia kattegatensis Höglund 1948. 

Triloculina oblonga (Montagu) = Vermiculum oblongum Montagu 1803. 

Trochammina globigeriniformis (Parker & Jones) =Lituola nautiloidea var. globigeriniformis 

Parker & Jones 1865. 


