Analyserapport
Moss

Asplan Viak AS
Per Kraft
Ravn.2
1430 Ås
Oppdragsnr.
Kundenr.
Prøvetype
Oppdragsmerking

8183296-969955
8183296
Miljøprøve

Prøvemottak
Analyserapport klar

26.09.2006
10.11.2006

Best.nr: 53707 Bardufoss sept 2006
(Hvitt P i jord)
Vit fosfor.
mg/kg
Lab

Lab.nr.

Merket

NOV025294-06

BV 26

<0.001

L

NOV025295-06

MJ 10

<0.001

L

NOV025296-06

MJ 11

<0.001

L

NOV025297-06

MJ 12

<0.001

L

NOV025298-06

MJ 13

<0.001

L

NOV025299-06

MJ 14

<0.001

L

NOV025300-06

KJ 20

<0.001

L

NOV025301-06

KJ 21

<0.001

L

NOV025302-06

KJ 22

<0.001

L

NOV025303-06

KJ 23

11.0

L

NOV025304-06

KJ 24

<0.001

L

NOV025305-06

KJ 25

<0.001

L

NOV025306-06

KJ 26

<0.001

L

NOV025307-06

LJ 10

<0.001

L

NOV025308-06

LJ 11

<0.001

L

NOV025309-06

LJ 12

<0.001

L

NOV025310-06

LJ 13

<0.001

L

NOV025311-06

LJ 14

<0.001

L

NOV025312-06

LJ 15

0.098

L

NOV025313-06

BJ 12

<0.001

L

NOV025314-06

BJ 21

<0.001

L

NOV025315-06

BJ 22

<0.001

L

NOV025316-06

BJ 24

<0.001

L

NOV025317-06

BJ 25

<0.001

L

NOV025318-06

BJ 27

<0.001

L

NOV025319-06

BJ 28

<0.001

L

NOV025320-06

BJ 29

<0.001

L

NOV025321-06

BJ 30

<0.001

L

NOV025322-06

BJ 31

<0.001

L

Side 1 (2)

Analyserapport
Moss

Oppdragsnr.
Kundenr.
Prøvetype
Oppdragsmerking

8183296-969955
8183296
Miljøprøve

Prøvemottak
Analyserapport klar

26.09.2006
10.11.2006

Best.nr: 53707 Bardufoss sept 2006
(Hvitt P i jord)
Vit fosfor.
mg/kg
Lab

Lab.nr.

Merket

NOV025323-06

BJ 32

<0.001

L

NOV025324-06

BJ 33

<0.001

L

NOV025325-06

BJ 34

<0.001

L

Målusikkerhet
Ref/Metode basert på

Bjørn Tore Kildahl
Lab.leder

Side 2 (2)

Analyserapport
Moss

Asplan Viak AS
Per Kraft
Ravn.2
1430 Ås
Oppdragsnr.
Kundenr.
Prøvetype
Oppdragsmerking

8183296-969941
8183296
Vannprøve

Prøvemottak
Analyserapport klar

26.09.2006
03.11.2006

Best.nr: 53707 (Bardufoss september
2006)
Hvitt fosfor
µg/L
Lab

Lab.nr.

Merket

NOV025249-06

BV 16

<0.01

L

NOV025250-06

BV 21

<0.01

L

NOV025251-06

BV 22

<0.01

L

NOV025252-06

BV 23

<0.01

L

NOV025253-06

BV 24

<0.01

L

NOV025254-06

BV 25

<0.01

L

NOV025255-06

BV 30

<0.01

L

NOV025256-06

BV 31

<0.01

L

NOV025257-06

BV 33

<0.01

L

NOV025258-06

BV 34

<0.01

L

NOV025259-06

BV 35

<0.01

L

NOV025260-06

BV 36

<0.01

L

NOV025261-06

BV 37

<0.01

L

NOV025262-06

BV 38

<0.01

L

NOV025263-06

BV 39

<0.01

L

NOV025264-06

BV 40

<0.01

L

NOV025265-06

BV 41

<0.01

L

NOV025266-06

BV 42

<0.01

L

NOV025267-06

BV 43

<0.01

L

NOV025268-06

BV 60

<0.01

L

NOV025269-06

BV 61

<0.01

L

NOV025270-06

BV 62

<0.01

L

NOV025271-06

BV 63

<0.01

L

NOV025272-06

BV 64

<0.01

L

NOV025273-06

MV 4

<0.01

L

NOV025274-06

MV 5

<0.01

L

NOV025275-06

MV 10

<0.01

L

NOV025276-06

MV 11

<0.01

L

NOV025277-06

MV 12

<0.01

L

Side 1 (2)

Analyserapport
Moss

Oppdragsnr.
Kundenr.
Prøvetype
Oppdragsmerking

8183296-969941
8183296
Vannprøve

Prøvemottak
Analyserapport klar

26.09.2006
03.11.2006

Best.nr: 53707 (Bardufoss september
2006)
Hvitt fosfor
µg/L
Lab

Lab.nr.

Merket

NOV025278-06

MV 13

<0.01

L

NOV025279-06

KV 7

<0.01

L

NOV025280-06

KV 20

<0.01

L

NOV025281-06

KV 21

<0.01

L

NOV025282-06

KV 22

<0.01

L

NOV025283-06

KV 24

<0.01

L

NOV025284-06

KV 25

0.037

L

NOV025285-06

KV 26

<0.01

L

NOV025286-06

LV 1

<0.01

L

NOV025287-06

LV 10

<0.01

L

NOV025288-06

LV 11

<0.01

L

NOV025289-06

LV 12

<0.01

L

NOV025290-06

LV 13

<0.01

L

NOV025291-06

LV 14

<0.01

L

Målusikkerhet
Ref/Metode basert på

Bjørn Tore Kildahl
Lab.leder

Side 2 (2)
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KVALITETSSIKRING AV HVITT FOSFOR ANALYSER
Forsvarets forskningsinstitutt har gjennomført en test for å kvalitetssikre analysen av hvitt
fosfor hos analyselaboratoriet Analycen som Forsvarsbygg benytter for analyse av hvitt
fosfor i miljøprøver. Vedlagt følger en beskrivelse av gjennomføring og en vurdering av
resultater fra utveksling av kontrollprøver som inneholdt hvitt fosfor.
Det anses at de resultater som er levert av Analycen på kontrollprøvene er innenfor det en
kan akseptere for denne type prøver.
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KVALITETSSIKRING AV HVITT FOSFOR ANALYSER

Innledning
I forbindelse med at Forsvarsbygg kartlegger avrenning av miljøfarlige stoffer fra
Forsvarets skyte- og øvingsfelt, blir det foretatt analyser av hvitt fosfor i prøver av
vann og jord. Forsvarsbygg har engasjert analyselaboratoriet Analycen for å gjøre
analyser av hvitt fosfor i prøvene. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) foretok i 2006
en opplæring av medarbeidere fra Analycen, slik at de fikk kjennskap til de metoder
som FFI benytter ved analyse av hvitt fosfor i prøver av vann og jord. FFI leverer
også standard av hvitt fosfor til Analycen for tillaging av kalibreringsstandarder. Det
ble fra Forsvarsbygg ytret ønske om gjennomføring av en kvalitetssikring av hvitt
fosfor analyser hos Analycen, og FFI ble bedt om å stå for gjennomføring av dette.

Gjennomføring
I samråd med Analycen, ble det bestemt at det skulle lages en kontrollprøve av vann
som inneholdt en lav konsentrasjon av hvitt fosfor, og en kontrollprøve som inneholdt
en noe høyere konsentrasjon av hvitt fosfor. Det ble også bestemt at det skulle være
tre paralleller av hver kontrollprøve.
Kontrollprøvene ble laget av ultrarent vann som ble tilsatt en kjent mengde hvitt
fosfor. Det ble benyttet en løsning av hvitt fosfor med konsentrasjon på 600 ng/ml
for å tilsette kontrollprøvene den rette konsentrasjonen av hvitt fosfor. Avkjølt
ultrarent vann ble fylt i 1 liters flasker med skrukork med tefloninnlegg. Så ble det
tilsatt henholdsvis 50 μl av hvitt fosfor løsningen på 600 ng/ml for å lage den lave
kontrollprøven og 200 μl av samme løsning for å lage den høye kontrollprøven.
Flaskene ble så fylt helt fulle med vann før skrukorken ble satt på. Den lave
kontrollprøven inneholdt da 30 ng hvitt fosfor og den høye kontrollprøven inneholdt
120 ng hvitt fosfor. Tabell 1 viser en oversikt over tilsatt mengde og konsentrasjonen
av hvitt fosfor i de ulike prøvene.
Ved første forsendelse av kontrollprøver viste det seg at de fleste prøvene var knust
ved ankomst, selv om prøvene var emballert i kjølebager. Det ble derfor i samråd
med Analycen bestemt at nye kontrollprøver skulle lages, der det ble benyttet
romtemperert vann ved tillaging av kontrollprøvene. Den siste forsendelsen av
kontrollprøver ble foretatt den 7 desember 2006. Prøvene ble laget samme dag som
de ble hentet på FFI av Analycen. Etter som det var et problem at flaskene knuste, ble
det i tillegg til de seks kontrollprøvene også sendt med en prøve som inneholdt samme
konsentrasjon av hvitt fosfor som den lave kontrollprøven, men der flasken ikke ble
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fylt helt full. Det ble også sendt med en blank prøve som kun inneholdt ultrarent
vann. Et sett med de samme prøvene ble laget for analyse ved FFI.
Mengde hvitt fosfor
(ng)
30
30
30
30

Konsentrasjon (ng/l)

Lav kontrollprøve 1
27
Lav kontrollprøve 2
27
Lav kontrollprøve 3
27
Lav kontrollprøve med
30
120 ml luft i flasken
Høy kontrollprøve 1
120
107
Høy kontrollprøve 2
120
107
Høy kontrollprøve 3
120
107
Blank
0
0
Tabell 1 Oversikt over tilsatte mengder av hvitt fosfor i kontrollprøver og beregnet
konsentrasjon basert på et flaskevolum på 1,12 liter
Prøvene ble merket anonymt, slik at det ikke på forhånd var mulig å kjenne til nivået
av hvitt fosfor i prøvene. Tabell 2 viser hvordan prøvene til Analycen og FFI var
merket.
Prøvemerking Analycen
06-1166
06-1167
06-1168
06-1172

Prøvemerking FFI
06-1174
06-1175
06-1176
06-1173

Lav kontrollprøve 1
Lav kontrollprøve 2
Lav kontrollprøve 3
Lav kontrollprøve med
120 ml luft i flasken
Høy kontrollprøve 1
06-1169
06-1177
Høy kontrollprøve 2
06-1170
06-1178
Høy kontrollprøve 3
06-1171
06-1179
Blank
06-1165
06-1180
Tabell 2 Oversikt over merking av prøver sendt til analyse hos Analycen og prøver
analysert ved FFI

Resultater
Etter avtale med Analycen, ble de kjemiske målingene foretatt den 8 desember 2006,
både hos Analycen og hos FFI. Det var ønskelig å foreta de kjemiske målingene så
raskt som mulig, for å unngå eventuell nedbrytning av hvitt fosfor i prøvene.
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Det ble gjort kontrollmåling av standarden som ble benyttet for tilsetning av hvitt
fosfor i prøvene. Standarden var fortynnet til en konsentrasjon av hvitt fosfor på 600
ng/ml. Gjennomsnitt av tre målinger ble 614 ng/ml, noe som viser at konsentrasjonen
av hvitt fosfor i standarden var det den var fortynnet til.
Etter som det var vanskelig å garantere en homogen fordeling av den tilsatte mengden
hvitt fosfor i prøvene, ble det anbefalt å ekstrahere hele volumet i prøveflaskene.
Analycen har imidlertid kun ekstrahert 500 ml av prøvevolumet, mens FFI har
ekstrahert hele prøvevolumet. Det antas at dette ikke har medvirket til unødig stor
usikkerhet i analysene, da det ble forsøkt å blande så godt som mulig før forsendelse.
På grunn av at ikke hele prøven er ekstrahert, er den tilsatte mengden hvitt fosfor
regnet om til konsentrasjon basert på et flaskevolum på 1,12 liter.
Tabell 3 oppsummerer resultatene etter kjemisk analyse av kontrollprøvene hos
Analycen og FFI. Resultatene viser at det er rimelig god overensstemmelse mellom
målt mengde hvitt fosfor i prøvene og det som var tilsatt. For alle de lave
kontrollprøvene var resultatet fra Analycen noe lavere enn det som var tilsatt. For to
av prøvene var avviket mindre enn 30 % (FFI oppgir en usikkerhet på 30 % for sine
analyseresultater) i forhold til tilsatt mengde hvitt fosfor, mens det for en prøve var
høyere enn dette. Det ble ikke observert noe lavere resultat for den lave
kontrollprøven som inneholdt 120 ml luft i forhold til de tre andre prøvene. Avviket
var mindre enn 30 % for denne prøven også. Resultatene fra FFI for de lave
kontrollprøvene var alle noe for høye i forhold til det som var tilsatt, men avviket i
resultatene var alle innenfor 10 % av det som var tilsatt. Dette gjaldt også den lave
kontrollprøven som inneholdt 120 ml luft.
For de høye kontrollprøvene var avviket i resultatene fra Analycen mindre enn 30 % i
forhold til den mengden hvitt fosfor som var tilsatt. For to av prøvene var avviket
mindre enn 10 %. Resultatene fra FFI for de høye kontrollprøvene, viste et avvik
mindre enn 10 % i forhold til tilsatt mengde hvitt fosfor.
Resultatene fra både Analycen og FFI viste at det ikke var spor av hvitt fosfor over
deteksjonsgrensen på 10 ng/l i blank prøve.
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Analycen, ng/l hvitt fosfor
26
21
19
26

FFI, ng/l hvitt fosfor
28
29
29
30

Lav kontrollprøve 1
Lav kontrollprøve 2
Lav kontrollprøve 3
Lav kontrollprøve med
120 ml luft i flasken
Høy kontrollprøve 1
84
106
Høy kontrollprøve 2
108
113
Høy kontrollprøve 3
111
104
Blank
< 10
< 10
Tabell 3 Oversikt over resultater etter analyse av kontrollprøver både hos Analycen
og FFI

Konklusjon
For seks av de syv kontrollprøvene som ble analysert av Analycen var avviket mindre
enn 30 % i forhold til den mengden hvitt fosfor som var tilsatt. For alle prøvene
analysert av FFI ble det observert et avvik mindre enn 10 % i forhold til tilsatt
mengde hvitt fosfor. Det ble heller ikke påvist noe hvitt fosfor i blank prøve.
I tillegg til usikkerheten i selve den kjemiske analysen av hvitt fosfor ligger det
usikkerhet knyttet til både tilsettingen av hvitt fosfor i kontrollprøvene og
homogeniteten av hvitt fosfor i kontrollprøvene. FFI benytter en usikkerhet for hvitt
fosfor analyse på 30 %. Det anses derfor at de resultater som er levert av Analycen på
kontrollprøvene, er innenfor det en kan forvente for denne type prøver.
Det ble ikke observert noe tap av hvitt fosfor som følge av at flasken ikke var fylt helt
full. Ettersom det har vært problem med at flasker som er fylt helt fulle knuser under
transport, vil det være mulig å la det være noen milliliter luft i flasken ved transport.
Dette vil hindre sprengning av glassflasker.
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Innledning
Forsvarsbygg, gjennomførte i 2004 en historisk kartlegging av hvor Forsvaret har benyttet røykgranater med hvitt fosfor i
Setermoen, Blåtind og Mauken skytefelt. Som en del av samme kartlegging ble det gjennomført befaring av områdene med
lokalkjent personell fra Forsvaret med erfaring fra de aktuelle skytefeltene (2).
Med bakgrunn i ovennevnte historiske kartlegging, gjennomgang av kart, fotografier og øvrige opplysninger fra denne
kartleggingen gjorde FFI, i samarbeid med Fylkesmannen i Troms og NIVA, en utvelgelse av områder i de tre skytefeltene hvor
det ble tatt prøver av sediment, jord og vann for analyse. I Setermoen skytefelt ble det valgt ut tre områder, i Blåtind skytefelt er
det valgt ut to områder, mens det i Mauken skytefelt ble valgt ut ett område.
Resultater fra prøvetaking og analyser ble rapportert av FFI høsten 2005. En oppsummering av kartleggingen ble gjort i egen
rapport fra Forsvarsbygg, MIKU (1)
Kartleggingen i 2005 ga følgende hovedresultat:

På grunnlag av ovennevnte resultater og pålegg fra fylkemannens miljøvernavdeling, Troms, har Asplan Viak AS, på oppdrag fra
Forsvarsbygg, utarbeidet forslag til program for supplerende prøvetaking av jord/sediment innenfor skytefeltene.

Målsetning
•
•

Kratere med hvitt forfor skal lokaliseres innenfor alle de aktuelle undersøkelsesområdene i de tre skytefeltene
Ved prøvetaking i bekker ut fra nedslagsområden,e skal det klarlegges hvorvidt partikler med hvitt fosfor transporteres
videre nedover i nedbørfeltene for om mulig å lokalisere kildeområder.

Målsetningen med prøvetakingsprogrammet er å få en oversikt over hvilket forurensningsnivå av hvitt fosfor det vil være i de mest
belastede nedslagsområdene for ammunisjon med hvitt fosfor. Det er et mål at prøvetakingsprogrammet skal skaffe tilstrekkelig
med data for å utføre en risikovurdering av de undersøkte områdene og danne grunnlag for eventuelt tiltaksrettede
undersøkelser.

Metoder
Prøvetaking
For å skaffe en best mulig oversikt over hva som kan være maksimale konsentrasjoner av hvitt fosfor i de tre skytefeltene, er det i
prøvetakingsprogrammet lagt opp til at en aktivt skal identifisere områder som kan være ”hot spots” og at jord/sedimentprøver tas
fra slike områder. Det vil si at en i første rekke vil forsøke å finne krater fra ammunisjon med hvitt fosfor, der en av erfaring vil
kunne finne høye nivåer av hvitt fosfor (3,4). Ettersom hvitt fosfor vil kunne ligge veldig lenge i vandig miljø, vil også dammer,
pytter eller forsenkninger i terrenget som er vannfylte være aktuelle prøvetakingslokaliteter (5,6).
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Det vil benyttes ulike metoder for å identifisere ”hot spots”. Visuelle kjennetegn i form av rester av ammunisjon med hvitt fosfor,
kraterets utseende både med hensyn på romlig utbredelse og grad av algevekst i nærområdet vil være viktige for identifisering av
et fosforkrater. Ved forbrenning av hvitt fosfor vil det kunne dannes et karakteristisk lag av rødt fosfor på utsiden av partikler med
hvitt fosfor. Større partikler med hvitt fosfor kan derfor visuelt identifiseres på grunn av farge. Asplan Viak AS vil, dersom det er
mulig, benytte et feltinstrument som er sensitivt for fosfor for å identifisere ”hot spots” av hvitt fosfor. Det vil også være aktuelt å
smøre fuktig jord/sediment på tørre flater for å observere om det begynner å ryke ved tørking, noe som vil indikere innhold av
hvitt fosfor. Vi mener at det med bakgrunn i de nevnte metoder vil være mulig å finne eventuelle ”hot spots” av hvitt fosfor i de
aktuelle områdene i de tre skytefeltene. Identifiseringen av ”hot spots” gjøres av personell fra Asplan Viak AS i samråd med
EOD-personell som stilles til rådighet av Forsvaret.
Jord- og sedimentprøver vil avdekke om det er rester av hvitt fosfor i krater, noe som vil avhenge av jordsmonn, klimatiske
faktorer, samt tidspunkt for skyting. Jordprøvene vil i hovedsak bli tatt i og omkring relativt ferske krater, mens sedimentprøvene
vil bli tatt fra permanente dammer og tjern eller fra stille områder i bekker/elver i de områdene som er valgt ut for prøvetaking.
For jord- og sedimentprøver vil det bli tatt prøver av overflatelaget. Dette blir gjort for å relatere forurensningsnivået av hvitt fosfor
til biotilgjengelighet for dyr og mennesker. Dybden vil kunne variere litt avhengig av jordsmonn, men vil typisk være rundt 2-3 cm
for jordprøver og muligens noe dypere for sedimentprøver. Hvor dypt det skal tas prøve er nødvendig å vurdere i felt for hvert
enkelt prøvepunkt.
Overflatelaget som det tas blandprøver fra vil være så store som mulig ut fra kraterform etc. Hvert angitt prøvepunkt vil bestå av
blandprøver fra hele det aktuelle kraterområdet, noe som vil være med på å øke sannsynligheten for at partikler av hvitt fosfor
skal bli prøvetatt.
Sedimentprøvene vil i utgangspunktet tas på tilsvarende måte som jordprøvene, men må justeres i forhold til de lokale forholdene
i felt. Denne formen for prøvetaking ved at flere prøver kombineres til en prøve ved analyse blir også anbefalt av miljøet i USA
som har arbeidet med forurensning av hvitt fosfor i Alaska (7). Jord- og sedimentprøvene blir tatt med metallspade og overført til
glassflasker med tett kork og det fylles vann på flaskene, slik at flasken blir helt full..
Det er i utgangspunktet planlagt 35 – 40 jord/sedimentprøver fra nedslagsområdene som er valgt ut i de tre skytefeltene. Skulle
det vise seg å være vanskelig å gjøre sikre identifiseringer av krater med hvitt fosfor, kan det være aktuelt å ta noen flere prøver.
Asplan Viak AS vil bringe med seg rikelig med prøveemballasje, slik at det vil være mulig å ta flere prøver enn det som i
utgangspunktet er tenkt.
Det er foreslått å ta sedimentprøver i fra elver og bekker som renner ut fra de foreslåtte nedslagsområdene. Formålet er å kunne
gjøre grove estimater av mengde hvitt fosfor som ligger i de øvre sedimentlag i bekken eller elven i form av partikler. Ved tidligere
befaringer og prøveinnsamlinger har en sett at elvene har en hurtig avrenning og er mer preget av utvasking enn sedimentering.
Sedimenteringsarealene er derfor langt fra eventuelle kilder.
Nedbrytningstiden for partikler av hvitt fosfor i bekker og elver der en har en turbulent vannstrømning vil være lang. Beregninger
som FFI har gjort viser at partikler som er 1 mm store vil ha en nedbrytningstid på 1-10 år (2). Større partikler enn 1 mm vil ha
lengre nedbrytningstid enn dette. Det kan derfor finnes partikler i det øvre sedimentlag i sedimentasjonsområder. Estimater av
mengden partikler vil være viktige ved vurdering av sannsynlighet for at fugler som leter etter mat i slike miljøer eller andre dyr
eller mennesker som benytter bekken/elven til drikkevann skal bli eksponert for partikler med hvitt fosfor.
Kjemisk analyse
Kjemisk analyse vil utføres av AnalyCen. Ved analyse benyttes ca 40 gram av prøven analyseres. Det vil sette store krav til
homogenisering av prøven ved prøvetakingen I felt
Analysemetoder for hvitt fosfor i jord- og sedimentprøver er basert på EPA metode 7580 for bestemmelse av hvitt fosfor i prøver
ved bruk av løsemiddelekstraksjon og gasskromatografi (9). Med de analysemetodene som benyttes vil bestemmelsesgrensen
for hvitt fosfor være omkring 1 µg/kg for jord- og sedimentprøver.

Kartleggingsprogram
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Nedenfor er det angitt lokalisering og antatt antall prøver i de utvalgte områdene i hvert av de tre skytefeltene. Antall prøver vil
tilpasses funn av kratere og muligheten for prøvetaking av sediment fra bekkene.
Totalt planlegges uttak av 60 – 70 sedimentprøver.
Setermoen skytefelt
I Kobbryggdalen er det valgt ut to områder for undersøkelse av hvitt fosfor i jord og sediment (fig. 1). Disse er angitt som
målområde 16 og 21/22 i historisk kartlegging fra Forsvarsbygg (2). Begge målområdene er mye brukt og er tørre i høyden, men
med fuktige områder lenger ned. Begge disse to områdene har avrenning til Kobbryggelva. Det er planlagt tatt 8
jord/sedimentprøver fra hvert av disse to målområdene, både i eller rundt krater fra nedslag av ammunisjon med hvitt fosfor og i
bekkene som løper ut fra nedslagsområdene.

Område 16

Bjørnfjell

Område 21/22

Figur 12: Oversikt over prøvetakningsområder (16, 21/22) i Kobbryggdalen der det er planlagt tatt
jord/sedimentprøver (avmerket med rødt)
I Liveltskardet er det valgt ut målområdene 4a, 4b og 6 for kartlegging (fig 2). Her er det planlagt å ta 8 jord/sedimentprøver fra
hvert av målområdene.
Blåtind skytefelt
Målområde 2 er valgt ut og her er det tenkt tatt 8 jord/sedimentprøver. Lokalisering av området for jord/sedimentprøvetaking er
vist i figur 3.
Områdene Stormyra I og Stormyra II er valgt ut primært for prøvetaking av sedimenter i bekkene ut fra skytefeltområdet.
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Omfanget av prøvetaking er avhengig av mulighetene for uttak av bekkesedimenter.

Område 4a
Område 4b

Område 6

Isvatnet

Figur 13: Oversikt over prøvetakningsområde(4a, 4b, 6) i Liveltskardet der det er tenkt tatt jord/sedimentprøver (avmerket med
rødt)

Ole-Jansavatnet

Rundhaugvatnet
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Figur 14:Oversikt over prøvetakningsområder i Blåtind skytefelt (målområde 2) der det er tenkt tatt jord/sedimentprøver (avmerket
med rødt)
Valget av disse områdene skyldes henvendelse fra publikum om skyteaktivitet og bruk av resipienten som drikkevann. Vi vil
benytte lokale ”kjentmenn” som også ønsker å være med under prøvetakingen i dette området.

Stormyra I

Stormyra II
Gåsfjellet

Figur 15: Oversikt over prøvetakningsområder i Blåtind skytefelt der det er tenkt tatt jord/sedimentprøver (avmerket med rødt)

Mauken skytefelt
Her ønskes det tatt prøver i utkanten av området brukt til artilleri og bombekaster. Det planlegges å ta 8 jord/sedimentprøver.
Prøvetakingsområdet er vist i figur 5. Området er vurdert ut fra fotografier og befaring som ganske fuktig med mulighet for at
rester av hvitt fosfor kan bli liggende.
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Skardvatnan
Melkelvvatnan

Figur 16: Oversikt over prøvetakningsområde i Mauken skytefelt der det er tenkt tatt jord/sedimentprøver (avmerket med rødt)
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Innledning
Forsvarsbygg, gjennomførte i 2004 en historisk kartlegging av hvor Forsvaret har benyttet røykgranater med hvitt fosfor i
Setermoen, Blåtind og Mauken skytefelt. Som en del av samme kartlegging ble det gjennomført befaring av områdene med
lokalkjent personell fra Forsvaret med erfaring fra de aktuelle skytefeltene (2).
Med bakgrunn i ovennevnte historiske kartlegging, gjennomgang av kart, fotografier og øvrige opplysninger fra denne
kartleggingen gjorde FFI, i samarbeid med Fylkesmannen i Troms og NIVA, en utvelgelse av lokaliteter i de tre skytefeltene hvor
det ble tatt prøver av vann for analyse. I Setermoen skytefelt ble det valgt ut 10 lokaliteter, i Blåtind skytefelt er det valgt ut 10
lokaliteter, mens det i Mauken skytefelt ble valgt ut 6 lokaliteter.
Resultater fra prøvetaking og analyser ble rapportert av FFI høsten 2005. En oppsummering av kartleggingen ble gjort i egen
rapport fra Forsvarsbygg, MIKU (1). Etter rapportering ble det oppdaget at vannprøvene var kontaminert ved analyse og
resultatene derfor av usikker verdi.
I juni 2006 ble samme prøvelokaliteter for vann prøvetatt av Asplan Viak AS. Disse prøvene ble, ved en teknisk feil på
kjøleanlegget, ødelagt på laboratoriet (AnalyCen) før analyse ble gjennomført.
I august 2006 ble igjen de samme prøvelokaliteter for vann prøvetatt og analysert av FFI. Resultatene er ikke rapportert. Det er
muntlig bekreftet at det ikke er gjort funn av hvitt fosfor over deteksjonsgrensen i noen av vannprøvene.
På grunnlag av ovennevnte resultater og pålegg fra fylkemannens miljøvernavdeling, Troms, har Asplan Viak AS, på oppdrag fra
Forsvarsbygg, utarbeidet forslag til program for supplerende prøvetaking av vann innenfor skytefeltene.

Målsetning
Følgende målsetting er anført av Fylkesmannen:

Vi ønsker å legge denne målsettingen til grunn ved valg av metode og ved gjennomføring og rapportering av feltundersøkelser.
Målsetningen med prøvetakingsprogrammet er å få en oversikt over hvorvidt og hvor hvitt fosfor transporteres, oppløst eller i som
partikler, i vann internt og ut av skytefeltene. Vi ønsker å klarlegger hvilket forurensningsnivå av hvitt fosfor i vann det kan være
nedstrøms de mest belastede nedslagsområdene for ammunisjon med hvitt fosfor.
Det er et mål at prøvetakingsprogrammet skal skaffe tilstrekkelig med data for å utføre en risikovurdering av de undersøkte
områdene og danne grunnlag for eventuelle tiltak.

Metoder
Prøvetaking
Fylkesmannen har anført følgende vedrørende undersøkelser av hvitt fosfor i vann:

Vi vil følge opp denne strategien ved prøvetaking. Etter vår vurdering er det imidlertid begrenset behov for å ta referanseprøver
for hvitt fosfor da vi ikke kan se noen grunn til å forvente funn utenfor belastede områder.
1

2

For å skaffe en best mulig oversikt over hva som kan være maksimale konsentrasjoner av hvitt fosfor i vann nedstrøms de tre
skytefeltene, er det i prøvetakingsprogrammet lagt opp til at en aktivt skal identifisere områder som kan være ”hot spots” og at
vannprøver tas umiddelbart nedstrøms slike områder. Det vil si at en i første rekke vil ta vann i mindre bekker og vannløp
umiddelbart nedstrøms krater fra ammunisjon med hvitt fosfor der en, ifølge rapporterte undersøkelser, vil kunne finne høye
nivåer av hvitt fosfor (3,4). Ettersom hvitt fosfor vil kunne ligge veldig lenge i vandig miljø, vil også dammer, pytter eller
forsenkninger i terrenget som er vannfylte være aktuelle prøvetakingslokaliteter (5,6).
Identifiseringen av ”hot spots” gjøres av personell fra Asplan Viak AS i samråd med lokalkjent og erfarent EOD-personell som
stilles til rådighet av Forsvaret.
Prøvetakningen av vann blir gjort ut fra to hensyn. Det ene er å kvantifisere nivået av hvitt fosfor i vannet for å gjøre vurderinger
av risiko knyttet til det å benytte vannet til drikkevann for mennesker og dyr og eventuelt om nivået av hvitt fosfor i vannet kan ha
effekter på vannlevende organsimer. Det andre er å kunne gjøre grove estimater av mengde hvitt fosfor som ligger i de øvre
sedimentlag i bekken eller elven i form av partikler med bakgrunn i data på oppløsningshastighet for hvitt fosfor i vann fra
litteraturen (4).
Oppløsningshastigheten av hvitt fosfor i vann vil i hovedsak være påvirket av i hvilken grad det er stillestående vann eller
turbulent vann. Nedbrytningstiden for løst fosfor i vann er avhengig av mengde oksygen i vannet, temperaturen og pH. Et høyt
nivå av oksygen i vannet, høy temperatur og høy pH vil føre til en raskere nedbrytning av løst hvitt fosfor i vann.
Nedbrytningstiden for partikler av hvitt fosfor i bekker og elver der en har en turbulent vannstrømning vil være lang. Beregninger
viser at partikler som er 1 mm store vil ha en nedbrytningstid på 1-10 år (2). Større partikler enn 1 mm vil ha lengre
nedbrytningstid enn dette. Estimater av mengden partikler vil være viktige ved vurdering av sannsynlighet for at mennesker som
benytter bekken/elven til drikkevann skal bli eksponert for partikler med hvitt fosfor.
Kjemisk analyse
Kjemisk analyse vil utføres av AnalyCen. Ved analyse benyttes 1 l vann.
I hovedsak er metoden som vil bli benyttet for analyse av hvitt fosfor i vannprøver tilsvarende som beskrevet i EPA metode 7580.
Deteksjonsgrensen for hvitt fosfor i vannprøver er omkring 1 ng/l.

Kartleggingsprogram
Vi vil prioritere fire typer lokaliteter for vannprøvetaking:
1. Lokaliteter i hovedvassdrag og bekker der det ved tidligere prøvetaking (1, 11) er indikasjoner på relativt høyt innhold av
hvitt fosfor
2. Mindre bekker og vannløp nedstrøms kraterområde, ”hot spots”, for hvitt fosfor
3. Stillestående vann i kratergroper
4. Vassdrag og vannforekomster som benyttes til drikkevann innenfor eller nedstrøms skytefeltene.
Foreliggende plan omfatter uttak av totalt ca 50 vannprøver.
Hovedvassdrag
Følgende lokaliteter vil bli prøvetatt, jfr. lokalitetsnr i FFI-rapport 2005/03530 (11):
Setermoen: Kv7, Lv1
Blåtind: Bv16,
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Mauken: Mv 3, Mv4, Mv5
Mindre bekker og kratere
Prøvetakingslokaliteter vil velges ut i felt i forbindelse med prøvetaking av sedimenter (jfr egen prøvetakingsplan sedimenter).
Lokalitetene vil knyttes til de samme områdene som er prioritert i sedimentundersøkelsen. Antall prøver vil, som et
forhåndsanslag, totalt være 30 stk. fordelt som følger:
Setermoen: område 16 – 2 stk, område 21 – 4 stk, område 4a – 3 stk, område 4b – 2 stk, område 6 – 2 stk
Blåtind: område 2 – 5 stk, Stormyra I – 4 stk, Stormyra II – 4 stk
Mauken: avmerket område – 4 stk
Drikkevannsforekomster
Aktuell lokalisering er knyttet til drikkevannsforekomster i Takelvdalen innenfor kartutsnittet nedenfor. Valg av
prøvetakingspunkter gjøres i samarbeid med lokale vannforsyningsinteresser ved felles befaring i felt. Antall prøver vil, som et
forhåndsanslag, totalt være ca 15 stk. Vi vil også ta ut en referanseprøve oppstrøms aktuelle drikkevannsinteresser.

Figur 17: Kartutsnitt over mulige vannforsyningsområder i Takelvdalen
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