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FORORD
Begrepet naturens "tålegrenser" har fått spesiell aktualitet i
forbindelse med de internasjonale avtalene om å redusere
utslipp som medfører sur nedbør. Målene for reduksjoner
for forsurende utslipp skal fastsettes i henhold til slike
"tålegrenser". Denne tankegangen ga støtet til "Tålegrensekonferansen" i Årdal i 1990. Denne hadde som mål å diskutere grunnlaget for å etablere tilsvarende lokale tålegrenser for utslipp fra aluminiumverk.
Slike tålegrenser ble sett på som viktige faktorer i en
større beslutningsprosess for den videre utviklingen av
denne industrien i Norge. Konferansen konkluderte med at
det på mange områder var et mangelfullt naturvitenskapelig grunnlag for å sette tålegrenser, og at det var behov for
et prosjekt som kunne angripe problemstillingene systematisk. Det ble imidlertid også klart at begrepet "tålegrense"

ikke er noe entydig begrep som kan fastsettes ut fra naturvitenskapelig forskning alene. Det er like mye et spørsmål
om verdivalg: Hvilke skader eller endringer er man villig
til å akseptere?
På denne bakgrunn tok de tre aluminiumprodusentene
i Norge (Hydro Aluminium, Elkem Aluminium og SørNorge Aluminium) initiativ til "Effektstudien". Det ble
søkt om midler fra Norges forskningsråd (avd. NTNF),
og det ble etablert en organisasjon for å iverksette og følge
opp de forskjellige delprosjektene, som vist i figur 1-1.
I tillegg har Norsk institutt for luftforskning (NILU)
arbeidet med spredningsmodeller, som en støtte til de øvrige prosjektene. Prosjektene har vært organisert som vist
i figur 1-2.
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I tillegg til de faglige hovedområdene som er vist på figuren, har Senter for teknologi og menneskelige verdier
(TMV-senteret) ved Universitetet i Oslo vært engasjert til å
bidra i en prosess for å komme nærmere en felles forståelse
av "tålegrenser" og "akseptabel risiko" i forbindelse med de
problemstillinger som Effektstudien omhandler.

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
Aluminiumindustrien i Norge kan dessverre ikke skryte av
et plettfritt rulleblad i miljøsammenheng. Fluoridskadene i
forbindelse med etableringen av verket i Årdal etter 2. verdenskrig, og særlig etter utvidelsene på begynnelsen av
60-tallet, var den direkte foranledning til at Røykskaderådet
og Kontrollutvalget for aluminiumindustrien ble opprettet,
og til at man fikk en lovhjemmel i Granneloven til å sette
vilkår for industriutslipp. Umiddelbart fikk ikke dette noen
dramatiske konsekvenser for industriens rammevilkår, bortsett fra at nye verk fortrinnsvis ble lokalisert i åpne kystområder som var mindre sårbare enn de trange dalførene
som Årdal, Sunndal og Høyanger ligger i.
Først på begynnelsen av ?O-tallet begynte man for alvor å
få en reduksjon i utslippene. Etter noen tilbakeslag fram
mot 1980 og på midten av 80-tallet, er utslippene av fluorid
blitt redusert til ca. 1/3 av nivået på 70-tallet, til tross for
produksjonsøkning. Disse reduksjonene har latt seg realisere gjennom målbevisst satsing på bred front, en satsing
som har vært mulig fordi både ledelse og grunnplan i
bransjen har innsett at en industri som lever i konflikt med
sine omgivelser, vil ha problemer med å overleve på lengre
sikt.
Industrien har i økende grad erkjent at den selv må ta ansvar for å kjenne miljøets forutsetninger for en bærekraftig
utvikling, og å ta hensyn til dette i sine utviklingsplaner.
Dette er ikke bare et resultat av idealisme, men like mye en
erkjennelse av at man ellers kan komme til å bli presset til å
gjøre tiltak som ikke er hensiktsmessige, eller at man må
foreta kostbare tilpasninger i ettertid fordi man ikke var forutseende nok om fremtidige krav.
Utslippsreduksjonene har dels kommet som en konsekvens av strengere utslippsgrenser, dels er utslippsgrensene blitt innstrammet som følge av at man oppnådde reduksjoner.
Denne pragmatiske tilpasningen av utslippsgrenser har
for en stor del vært teknologidrevet; behovet for utslippsreduksjoner har til nå vært ganske åpenbart.
Etter en slik periode med forbedringer må en erkjenne at
man på mange områder kanskje nærmer seg grensen for
hva en realistisk kan oppnå uten å gjennomføre gjennomgripende moderniseringer. Slike moderniseringer vil kreve
store investeringer, og vil ikke komme som resultat av at
man skal forbedre miljøet alene. Mange av de eldste enhetene er urasjonelle og lite konkurransedyktige på lengre sikt
når miljøhensyn tas med. Det er også en del av denne industriens virkelighet at man må bygge relativt store nye enheter for at slike investeringer skal bli lønnsomme. Selv om

de nye produksjonsenhetene vil slippe ut vesentlig mindre
pr. tonn metall, kan likevel sluttresultatet bli at en for noen
typer utslipp vil få en økning eller bare en beskjeden reduksjon.
Investeringer av en slik størrelse vil betinge fortsatt drift
i flere tiår ved de verkene som blir modernisert. En viktig
forutsetning blir da at man med noenlunde sikkerhet kan
forutsi hvilken miljøpåvirkning dette vil få på lang sikt, og
hvilke miljømessige rammebetingelser verket vil måtte forholde seg til. Det naturlige spørsmål fra industriens side er
da i hvilken grad skadevirkningene nå er redusert til et "akseptabelt nivå". Og der dette fortsatt ikke er tilfelle; hvor
mye gjenstår da å gjøre? Hva er de viktigste målområdene
for ytterligere reduksjoner?
Dette var utgangspunktet for "Tålegrensekonferansen" i
Årdal i 1990, som igjen ble spiren til Effektstudien. Industrien trengte et fundament for viktige beslutninger. Etter fire
års forskning er mange pilarer til dette fundamentet på
plass, mens noen områder trenger videre forskning. Hovedutfordringen ligger imidlertid ikke i å skaffe mer kunnskap,
men i å engasjere industri, forvaltning, interesseorganisasjoner og lokalsamfunn til i fellesskap å ta del i den kunnskapen som nå foreligger, og ta stilling til de valg som denne kunnskapen stiller oss overfor.

PROBLEMSTILLINGER I EFFEKTSTUDIEN
Effektstudien omhandler de lokale effektene av forurensninger rundt aluminium verkene og omfatter effekter på flora, fauna, livet i sjøen og menneskers helse. Prosjektene ble
fokusert på områder der man hadde identifisert viktige
mangler i kunnskapsgrunnlaget. I utgangspunktet hadde
man en relativt god og omfattende kunnskapsbase fra det
arbeidet som har vært gjort av Kontrollutvalget for Aluminiumindustrien gjennom flere tiår. Det er også gjort omfattende studier vedrørende arbeidsmiljø og helse gjennom
Aluminiumindustriens Miljøsekretariat.
Det ble innledningsvis gjort en utsiling av problemstillinger basert på den kunnskap man allerede hadde. Det
ble i denne forbindelse erkjent at mye av den informasjon
man hadde om miljøvirkninger var sentrert rundt det
"matnyttige":
11 God informasjon om husdyr, mindre systematisk informasjon om vilt.
11 Bedre informasjon om viktige, jaktbare dyr som hjort og
rådyr enn om f.eks. hare og fugl.
11 God informasjon om kommersielt viktige treslag som
gran og furu, mindre om løvtrær og andre planter.
En gjennomgående problemstiliing i mange av prosjektene
har vært at en ønsket å komme til en dypere forståelse av
årsakskjeden mellom utslipp og observerte virkninger, for
derigjennom lettere å kunne bedømme effektene av endrete
utslippsforhold, og i hvilken grad forurensningene vil ha
langsiktige effekter.

Som et ledd i en "føre-var"-tankegang ville det være av interesse å kartlegge virkningene på de antatt mest følsomme
artene, selv om disse ikke nødvendigvis hadde særlig stor
betydning hverken økonomisk eller økologisk. De kan
imidlertid tjene til å gi tidlige varsler om at man nærmer
seg eller overskrider en tålegrense.
I perioden før og i løpet av Effektstudien har det ved
mange av verkene skjedd en betydelig reduksjon i utslippene. Et viktig poeng i Effektstudien har derfor vært å
registrere og evaluere eventuelle konsekvenser i form av
reduserte virkninger.

IDEDUGNADER
For å imøtekomme lokalbefolkningens behov for informasjon, og for å formidle deres spørsmål og bekymringer til
forskerne, ble det arrangert id€dugnader i lokalsamfunnene
tidlig i Effektstudien. Resultatene av studiene vil også bli
presentert og diskutert i slike fora.

AVGRENSNINGER
Selv om Effektstudien har et stort omfang, både i antall
problemstillinger, geografisk utstrekning og økonomisk, er
den ikke altomfattende med tanke på miljøeffekter av aluminiumproduksjon. Effektstudien er rettet mot lokale effekter på det ytre miljø rundt smelteverkene. Problemstillinger
som er viktige, men som ikke er tatt opp her er:

!!i Mulige globale effekter som følge av f.eks. utslipp av
"drivhusgasser''
Ill Miljøeffekter av råstoffproduksjon, viderebearbeiding og
bruk av aluminiumprodukter (livsløpsvurderinger)
Ill Virkninger av kraftproduksjon
Ill Arbeidsmiljø

Europeisk aluminiumindustri har gått sammen om å samle
inn livsløpsdata for aluminiumproduksjon, herunder råstoffproduksjon, smelteverk, omsmelteverk og bearbeidingsvirksomhet.
Rapportene i denne boken er de samlede sluttrapportene i
de forskjellige delprosjektene i Effektstudien. De er skrevet
av forskerne selv, og er separate publiseringer. Disse kan
bestilles enkeltvis.
For å tilstrebe en viss grad av popularisering av stoffet er
språket og utformingen av rapportene tilpasset en "lest"
definert av hovedprosjektet. Vi er taknemlig for at
forskerne har etterkommet dette ønsket.
I tillegg til denne samlingen av rapporter fra delprosjekter
er det også utgitt en sammendragsrapport for hele
prosjektet, som er skrevet av redaksjonskomiteen. Denne
er tilgjengelig i norsk og engelsk utgave
(ISBN: 82-90861-26-5).

Oslo, september 1994
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