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 Sammendrag 

Gamvik kommune ønsker å legge til rette for fiskeri og sjørettet virksomhet gjennom molo- og utdypingstiltak 
ved Gamvik fiskerihavn. Arbeidene har planlagt oppstart i juni 2020. De planlagte arbeidene skal utføres av 
Secora AS. Norconsult har fått i oppdrag fra Secora å utarbeide søknad til Fylkesmannen om tillatelse til de 
planlagte arbeidene etter forurensningsloven. Denne rapporten er utarbeidet som et vedlegg til utfylt 
søknadsskjema.  

Tiltak for utdyping medfører behov for undervannspregning og mudring. Det er påvist forurensede masser i 
deler av området som skal utdypes. De forurensede mudringsmassene er planlagt plassert i et lokalt 
strandkantdeponi. Molo vil bygges med lokale masser fra steinbrudd på land, samt stein fra 
undervannssprenging og rene overskuddsmasser fra mudringen av stein/morene. Tiltaket er i tråd med 
gjeldende reguleringsplan Områderegulering for Gamvik havn ID 2023-2017.03, som ble vedtatt i kommunen 
14.02.2019.  

Lokale forhold tilsier at det er flere fugler av forvaltningsmessig interesse som holder til i området. Det er 
vurdert at hekkeområde for ærfugl ligger såpass langt unna tiltaksområdet, at det hekkende fugl ikke vil 
forstyrres vesentlig i anleggsperioden. Registrerte gytefelt for sil/tobis og rognkjeks befinner seg tilstrekkelig 
langt unna tiltaksområdet til at vi med stor sannsynlig kan anta ingen risiko for skade på gytesuksess. 

Følgende prosjektspesifikke miljømål er satt for tiltaket:  

• Spredning av forurenset sediment fra tiltaksområdet skal ikke forurense nye områder og forurenset 
porevann skal ikke være til fare for organismer utenfor tiltaksområdet. 

• Undersjøisk sprengning skal ikke medføre massedød av fisk, fugl eller pattedyr i området.  
• Utfyllingsmasser skal ikke føre til negativ forurensing i resipienten. Massene skal inneholde minimalt 

med plast og det skal ikke spres plast ut av tiltaksområdet. 
• Strandkantdeponi skal ikke medføre spredning av forurensing i vannmiljøet som forringer 

vannkvaliteten.  

Det er utført en tiltaksrettet miljørisikovurdering, og identifisert avbøtende tiltak som vil gjennomføres for å 
oppnåmiljømålene. Tiltakene er grovt skissert i tabellen under. En kontroll- og overvåkingsplan vil utarbeides 
basert på denne søknaden, samt vilkår gitt i Fylkesmannens godkjenning av søknaden.  

Aktivitet som kan 
medføre risiko 

Miljørisikomoment Avbøtende tiltak 

Utdyping Partikkelspredning ved mudring i 
forurensede sedimenter 
 

Skånsom mudring med miljøgrabb, lukket gravemaskinskuffe eller 
sugemudring.  

Negativ påvirkning på marine 
organismer som følge av sprengning i 
sjø (trykkbølger og plastforurensning).  
 

Skånsom gjennomføring, skremme vekk fugl og fisk ved 
tilstedeværelse og små skremmesalver 
 
Plastreduserende tiltak i tråd med Miljødirektoratets faktaark M-
1085/2018 
 

Utfylling for molo Spredning av plast fra 
sprengsteinsmasser  

Plastreduserende tiltak i tråd med Miljødirektoratets faktaark M-
1085/2018 
 

Strandkantdeponi Utsig av forurensning Etablere sjeté med duk før oppfylling med sedimenter. Avslutning 
med duk og bærelag. Utarbeide program for overvåking av resipient.  
 

Spredning av forurensede partikler fra 
sjøbunnen ved mudring for sjeté 
 

Skånsom mudring  
 
Trygg mellomlagring av mudrede masser, kontroll med avrenning.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Gamvik kommune ønsker å legge til rette for fiskeri og sjørettet virksomhet gjennom molo- og utdypingstiltak 
ved Gamvik fiskerihavn. Tiltaksområdets lokalisering er i Gamvik kommune i Troms og Finnmark som vist i 
Figur 1.  

Nødvendige tiltak innebærer utdyping av havna (mudring og sprengning) og moloforlengelse (utfylling). 
Tidligere utførte undersøkelser har vist at deler av sjøbunnen i området er forurenset [1] [2]. Forurensede 
mudringsmasser vil plasseres i et lokalt strandkantdeponi. I dette deponiet vil også rene mudringsmasser 
benyttes som fyllmasser for å bygge deponiet opp til regulert nivå. Molo vil bygges med lokale masser fra 
steinbrudd på land, samt stein fra undervannssprenging. Rene overskuddsmasser fra mudringen søkes også 
utnyttet som utfyllingsmasser i molo. Tiltaket er i tråd med gjeldende reguleringsplan Områderegulering for 
Gamvik havn ID 2023-2017.03, som ble vedtatt i kommunen 14.02.2019.  

De planlagte arbeidene skal utføres av Secora AS på oppdrag for Gamvik kommune. Norconsult har fått i 
oppdrag fra Secora å utarbeide søknad til Fylkesmannen om tillatelse til de planlagte arbeidene ved Gamvik 
fiskerihavn etter forurensningsloven. 

 

Figur 1: Kart t.v viser plassering av tiltaksområdet i Gamvik kommune. Uthevet kart t.h. viser Gamvik havn der det skal 
utføres tiltak i sjø. 

  

1.2 Myndighetskrav  

Miljødirektoratets veileder M-350/2015 Håndtering av sedimenter legger føringer for saker som berører 
sedimenter [3]. I veilederen er tiltak kategorisert basert på areal og volum som vist i Tabell 1. Ulike størrelser 
på tiltak for aktivitetene mudring og utfylling har betydning for hvilke krav om ulike typer undersøkelser som 
utløses.  
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Tabell 1: Tiltakets størrelse basert på volum og areal (M-350/2015). 

Kategori Volum (m3) Areal (m2) 
Små tiltak <500 <1 000 
Mellomstore tiltak 500 - 50 000 1 000 - 30 000 
Store tiltak >50 000 >30 000 

 

Planlagt mudring av løsmasser og sprengte steinmasser fra sjøbunnen omfatter ca. 13 000 m2 / 26 000 m3 
og er derfor å regne som et mellomstort tiltak. 

Planlagt fylling ved land med forurensede og rene masser (strandkantdeponi) vil berøre 4 300 m2 
sjøbunn/strandkant og omfatte opp til 12 500 m3 masser totalt og regnes derfor som et mellomstort tiltak.  

Planlagt molo medfører en fylling vil berøre ca. 12 250 m2 sjøbunn og det skal benyttes ca. 118 000 m3, og 
regnes som et stort tiltak på grunn av mengden fyllmasser som benyttes selv om arealet er mer beskjedent. 

Ut fra tiltakets totale størrelse, vil aktuelle undersøkelser i henhold til M-350/2015 være kildekartlegging og 
sedimentundersøkelse for å avklare forurensningssituasjonen, naturkartlegging samt risikovurdering [3]. 

Det må søkes om tillatelse etter forurensningsloven og forurensningsforskriften for å gjennomføre de 
planlagte tiltakene med utdyping (mudring og undervannssprengning) og utfylling (etablering av molo og 
strandkantdeponi). Fylkesmannen i Troms og Finnmark har utarbeidet egne søknadsskjema for mudring og 
for utfylling i sjø og vassdrag som legges til grunn for utarbeidelse av søknaden.  

 

1.3 Miljømål 

Det generelle miljømålet definert i vannforskriften for naturlige vannforekomster, inkludert kystvann, er at alle 
vannforekomster skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand vurdert ut fra nasjonalt 
klassifiseringssystem. God kjemisk tilstand for miljøgifter i vann, sediment og biota er definert av øvre grense 
for tilstandsklasse II i henhold til Veileder 02:2018.  

Følgende prosjektspesifikke miljømål er satt for tiltaket:  

• Spredning av forurenset sediment fra tiltaksområdet skal ikke forurense nye områder. 
• Spredning av forurenset porevann fra sedimentet skal ikke være til fare for organismer utenfor 

tiltaksområdet. 
• Undersjøisk sprengning skal ikke medføre massedød av fisk, fugl eller pattedyr i området.  
• Utfyllingsmasser skal ikke føre til negativ forurensing i resipienten. 
• Utfyllingsmassen skal inneholde minimalt med plast og det skal ikke spres plast ut av tiltaksområdet. 
• Strandkantdeponi skal ikke medføre spredning av forurensing i vannmiljøet som forringer 

vannkvaliteten.  

1.4 Målsetning 

Denne rapporten er utarbeidet som et vedlegg til søknad om tillatelse til planlagte tiltak, og skal være 
dekkende som vurderingsgrunnlag for forurensningsmyndigheten.  

I rapporten skal kjent kunnskap fra tidligere utførte sedimentundersøkelser og offentlig tilgjengelige 
databaser presenteres. Risiko for spredning av forurensning og øvrig belastning på det ytre miljø ved de 
planlagte arbeidene skal vurderes, og forslag til avbøtende tiltak for å begrense miljørisiko presenteres.  
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2 Tiltaksbeskrivelse 
Det er planlagt oppstart av anleggsarbeidene i juni 2020. Tiltakene vil detaljprosjekteres i april/mai 2020. 
Mengder og arealer beskrevet i denne rapporten kan dermed bli noe justert i forbindelse med 
detaljprosjekteringen, men det er ikke forventet vesentlige avvik fra mengdene som er presentert her. En 
skisse fra forprosjektet som viser områder som vil berøres av de planlagte tiltakene er vist i Figur 2 og i 
større format i vedlegg A.   

  

Figur 2: Skisse av tiltaksområdene utarbeidet i 27.01.2015, oppgitt i målestokk (A3) 1:2000. Utdypningsområdet er vist i 
gult og fylling (strandkantdeponi) er vist i oransje. Molo med fyllingsfot er stiplet inn med grønt.  

Utdypning  

Utdypingsarealet er estimert til ca. 11 000 m2. For å oppnå sikker dybde skal det mudres ned til kote - 7,3, 
hvilket gir behov for å sprenge ut undersjøisk berg i noen områder. Det skal sprenges ca. 19 000 m3 berg. 
Sprengstein vil benyttes som fyllmasser i planlagt molo. Det er beregnet at det totalt er behov for å mudre 
vekk ca. 19 000 m3 løsmasser over berg. 
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Utdyping vil foregå ved at de forurensede sedimentene ved lokaliteten mudres først, og plasseres i 
strandkantdeponiet. Deretter vil rene løsmasser mudres, og plasseres i deponiet. Av sediment er det 
estimert ca. 4 100 m3 er forurensede og 2 400 m3 er rene masser. For beregning av mengder forurensede 
masser, er det tatt utgangspunkt i at forurensning finnes innenfor deler av arealet og i en dybde på 0,5 m. 
Mudring skal utføres fra lekter og løsmassene transporteres direkte til deponiområdet. Alle forurensede 
mudringsmasser skal plasseres i strandkantdeponi. 

Det er påvist et lag med morene over fjell. Volum morenemasser som må mudres vekk er grovt estimert å 
utgjøre ca. 12 500 m3. Stein/morene skal benyttes som toppdekke/bærelag i strandkantdeponiet. 
Overskuddsmasser av stein/morene skal benyttes i molo. 

En oversikt over beregnede volum er beskrevet i Tabell 2. 

 

Tabell 2 Estimerte volum av ulike typer masser fra planlagt utdypingsareal på ca. 11 000 m2.  

Fraksjon Tilstand Areal (m2) Dybde (m) Volum (m3) 
Løsmasser Forurenset 8 200 0 til 0.5 4 100 

Rene 4 800 0 til 0.5 2 400 
Morene/stein Rene 11 000 Varierende 12 500 
Sprengstein Rene - Varierende 19 000 

 

 

Strandkantdeponi  

Det er ingen godkjente deponi for mottak av forurensede masser i Gamvik kommune. Nærmeste mottak er 
ved Tana omtrent 200 km unna. Neste mottak befinner seg omtrent 400 km unna i Alta. Transport av masser 
til disse deponiene ville innebære en betydelig økonomisk kostnad, samt miljøkostnad i form av 
klimagassutslipp ved betydelig lengre transportrute enn om man benytter lokale løsninger for deponering. 
Det er derfor regulert inn et strandkantdeponi i Gamvik, som er planlagt benyttet løsning for deponering av 
de forurensede sedimentene.  

Det planlagte strandkantdeponiet skal etableres vest for fiskekaia. Strandkantdeponiet vil berøre ca. 4 300 
m2 sjøbunn / areal på land, og ha et overflateareal på ca. 3 600 m2. Estimert totalvolum i fyllingsområdet, ved 
fyllingshøyde på kote +4,35 LAT, er beregnet til ca. 12 500 m3. Da deler av volumet vil benyttes til 
opparbeiding av sjeté mot sjø så er estimert kapasitet i deponiet som kan benyttes til deponering av 
mudringsmasser ca. 10 000 m3. Det laveste punktet er ved kote -3,3. 

Det er lite løsmasser på sjøbunnen i området der sjeté skal bygges, men det kan bli aktuelt å fjerne 
løsmasser ned til berg for å etablere en stabil fyllingsfot. Behovet for dette vil avklares i 
detaljprosjekteringsfasen. Det er ca. 55 m mellom land og kai og en ev. mudring vil berøre ca. 220 m2 
sjøbunn (4 meter bredde). Sjeté mot sjø skal utlegges med gravemaskin og bygges fra land ved lavvann. 
Steinmassene er planlagt hentet fra lokalt steinbrudd.   

Ev mudringsmasser skal plasseres innenfor deponiområdet når sjeté er etablert og sikret mot utvasking av 
partikler. Forurensede masser skal plasseres i strandkantdeponi med separasjonsduk, som skissert i 
reguleringsplan. Deponiet avsluttes med duk og bærelag. Det vil i tråd med krav i reguleringsplan etableres 
et overvåkningsprogram for å dokumentere ev. utlekking. 
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Tiltak 3 – Molo utenfor Ringskjæret  

Planlagt fylling vil berøre ca. 12 250 m2 sjøbunn og det skal benyttes omtrent 118 000 m3 fyllmasser.   

Fyllitt fra lokalt steinbrudd i Gamvik som søkes gjenåpnet skal brukes som kjernemasser i molo. All 
blokkleveranse (2-7 tonn) blir levert utenfra. Disse massene vil fylles ut med gravemaskin fra land.  

I tillegg skal geoteknisk egnede og rene masser fra utdypingen benyttes. Dette dreier seg om masser fra 
undervannsprengning, samt morene- og steinmasser. Disse massene vil lastes på lekter og fylles ut med 
utlegging fra lekter.  
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3 Områdebeskrivelse 

3.1 Naturmangfold 

Det er ikke registrert noen marine naturtyper i eller ved tiltaksområdet i naturbase [4]. 

Gamvik havn innehar et rikt fugleliv er attraktivt for fuglekikkere, det er derfor gjort mange observasjoner av 
fugl rundt Gamvik havn som vist i Figur 3, og det er mange arter av særlig stor og stor forvaltningsinteresse. 
De fleste observasjonene av fugl er registrert som matsankende aktivitet. Matssankende fugl kan bli 
forstyrret og skremt bort fra området under anleggsperioden, men vil ofte vende tilbake når forstyrrelsen er 
vekk. I dette tilfellet kan man anta at fuglene sanker mat i et større område og vil benytte andre områder for 
matsanking mens det pågår anleggsarbeid ved Gamvik havn.  

Det er større område registrert med ærfugl og det er et kjent hekkeområde for ærfugl på Kjeholmen. Fra 
Gamvik havn til Kjeholmen er det omtrent 1 km i luftlinje.  

Det er registrert observasjon av lodde ved Gamvik havn, som er en art av særlig stor forvaltningsinteresse. 
Lodda lever livet sitt i Barentshavet, men vandrer inn mot kysten for å gyte langs Troms, Finnmark og Kola. 
Generelt starter lodda gyting fra starten av mars, men det kan forekomme såkalt sommergyting i grensa mot 
Russland. Gytinga skjer på bunn og eggene legges på dyp fra 20 til 60 m.   

 

Figur 3 Kart viser punkter der det er observert arter (sirkler) og områder der det er kjent forekomst av arter (skravert) 
angitt i naturbase [4]. Navn på arter av særlig stor (rød) og stor (blå) forvaltningsinteresse er gitt til høyre for lokalitet.  



Tiltaksplan 

 
Mudring, utfylling og strandkantdeponi 
Oppdragsnr.: 5202581   Dokumentnr.: RIM-01   Versjon: E-02 
  

2020-04-23  |  Side 11 av 29 n:\520\25\5202581\5 arbeidsdokumenter\52 rim\kontroll\04 - godkjent\5202581_rim-01-tiltaksplan-tiltak i sjø 
gamvik.docx 
 

Det er gytefelt for rognkjeks og sil/tobis i samme vannforekomst som Gamvik havn, men ingen gytefelt er 
registrert i direkte nærhet til tiltaksområdet [5], se Figur 4. Det nærmeste gyteområdet er omtrent 3,7 km 
unna der det er registrert sil/tobis. Generelt overvintrer sil/tobis i grunne områder, der de også gyter, og 
gyteområdene deres kan ta skade av partikkelspredning som slammer ned sjøbunn og skader 
næringsgrunnlaget. Det er registrert to gyteområder for rognkjeks, ca. 6 km og 7,1 km unna. Rognkjeks 
fester eggene sine til fjell eller steiner på bunn og er sårbare for nedslamming. Rognkjeks gyter fra februar til 
mai, og deretter voktes eggene i to måneder før de klekkes på sommeren. I dette tilfellet befinner 
gyteområdene seg tilstrekkelig langt unna tiltaksområdet til at vi med stor sannsynlig kan anta ingen risiko for 
skade på gytesuksess.  

 

Figur 4 Gyteområder for rognkjeks og sil/tobis angitt med avstand til Gamvik havn, hentet kra kystinfo [5].  

 

3.2 Fiskeinteresser 

Det er tre fiskerihavner, Gamvik, Kåven og Kvalvik i området og store områder for fiskeplasser for passive 
redskap utenfor kysten i Gamvik, se Figur 5 [5]. Fiskeplassen Grunnskallen benyttes aktivt av omtrent 20 
lokale fartøy i fiske etter krabbe. Det er ikke sannsynlig at de planlagte tiltak vil påvirke fiskeplass eller 
fiskerihavnene Kåven og Kvalvik med negative virkninger. Fiskerihavn i Gamvik vil kunne bli negativt påvirket 
i selve anleggsfasen, og koordinering med fiskerihavna i anleggsfasen vil være nødvendig.  

Det er ingen akvakulturlokaliteter med oppdrettsmerder i området. 
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Figur 5 Fiskerihavner Gamvik, Kåven og Kvalvik er vist med sirkel og område for fiskeplass for passive redskap er 
skravert - kongekrabbe. Hentet fra Kystinfo [5].  

 

3.3 Naturforhold 

 Bunn- og dybdeforhold 

Arealet der det er planlagt etablering av strandkantdeponi ligger innenfor et område registret med tørrfall i 
Kystverket sin database Kystinfo [5], og vannstand 0,2 m (sjøkartnull), se Figur 6. Det betyr at 
strandkantdeponiet vil være utsatt for tidevannspåvirkning. Arealet der det er planlagt utdypning (mudring) 
ned til -6,3 er det dybde fra 1 til 5,5 meter i dag. Der det skal etableres molo er dybden i dag fra 5 til 10 
meter. 

Geotekniske vurderinger i utdypningsområdet i rapport fra 2017 viser at sjøbunn faller fra kote -1,4 til -5,4. 
Påvist bergoverflate er grunnere enn kote -3 innerst i havn og dypere enn -7,5 ytterst. Løsmassene er i 
tidligere geoteknisk rapport beskrevet å bestå av et 0,2-0,5 m tykt lag med silt/sand over et 0,5-2,25 m tykt 
lag med morene over berg [8].  

I fyllingsområdet for planlagt strandkantdeponi er det i den geotekniske rapporten beskrevet at det er 
observert berg langs strandkanten og på land. I sjøen er det silt/sand over stein/morene over berg, i området 
er det registrert løsmassemektighet inntil 1,6 m. Fyllingsområdet er registrert med tørrfall. 
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Geotekniske bunnforhold der det skal bygges molo, utenfor ringskjæret, er beskrevet i undersøkelser fra 
2015 [9]. Bergoverflaten i borpunktene varierte mellom kote -9,1 og -16,3. Det er observert berg i dagen ved 
eksisterende molo. Boringene indikerer usammenhengende løsmasselag. Der det er løsmasser er tykkelsen 
på laget maksimum 6 m og sonderingsmotstand er i hovedsak middels og stor som tilsvarer at løsmassene 
består av silt/sand og stedvis er steinige. I sørlig del er det registrert et lag med liten sonderingsmotstand 
over berg der det antas å være løse silt- og sandmasser.  

 

Figur 6 Dybdekontur, dybdelag og marine primærdata vist ved Gamvik havn, hentet fra Kystinfo [5]. Omtrent plassering 
av planlagte tiltak er markert med oransje (fylling), gult (utdypning) og grønt (molo). Grå bunn viser områder med tørrfall 
(marine primærdata) og dybder er referert i sjøkartnull.  

 

 Vannforekomst 

Gamvik havn ligger i tilknytning til vannforekomsten Vardnesodden-Kjølnes (ID 0423000030-11-C), registrert 
i databasen Vann-nett og ligger innenfor vannområde Laksefjorden/Nordkinnhalvøy [6]. Vardnesodden- 
Kjølnes er en åpen eksponert kyst der det er høy bølgeeksponering og kort oppholdstid for bunnvann.  

Det er registrert god økologisk tilstand i vannforekomsten basert på undersøkelse av bløtbunnsfauna utført i 
2016. Vannforekomsten har dårlig kjemisk tilstand basert på undersøkelse av sediment i Gamvik havn i 
2013. Det ble påvist overskridelse av grenseverdi for god kjemisk tilstand av PAH-forbindelsene antracen, 
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benso(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren, benso(b)fluoranten, benso(a)pyren, samt metallet kvikksølv og 
for tributyltinn kation (TBT). 

Det er forventet at miljømål om god tilstand i vannforekomsten oppnås innen 2021. 

  

3.4 Kulturminner 

Kulturminner i området er beskrevet i detalj i reguleringsplanen som er vedtatt i kommunen. Planforslaget 
vurderes å ivareta kulturminner og -miljø tilfredsstillende, og blir derfor ikke vurdert videre i denne rapporten.  
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4 Miljøtilstand   

4.1 Historikk og kilder til forurensning 

Bebyggelsen i Gamvik, som i de fleste andre fiskevær langs kysten, henvender seg til, og er strukturert rundt 
havna med fiskerinæring og sjørettet service nærmest kai. Gamvik er kjent som et betydelig fiskevær siden 
1700-tallet. Forbedring av havneforholdet ble vurdert allerede i 1878 og flere tiltak ble utført, bl.a. mudring av 
Kåven og indre havn påbegynte i 1919 og ei renne til indre havn i 1970 samt utdypning ved molohuken i 
1976. Bygging av Langskjærmoloen ble påbegynt i 1922 og Ringskjærmoloen i 1951 [10]. 

Det kommunale avløpet i Gamvik går urenset til sjø og mangler opplysning om antall pe som slippes. Per 
1.1.2019 er det 219 innbyggere i Gamvik kommune, og det er derfor antatt at utslipp av avløpsvann er 
relativt beskjedent sett i sammenheng med størrelsen på resipient.   

Det er kun registrert én lokalitet i Miljødirektoratet sin database for grunnforurensing i nærhet av Gamvik 
havn, se Figur 7 [7]. Lokaliteten heter Gamvik avfallsplass (ID 6179) og er et nedlagt kommunalt deponi og 
er registrert på bakgrunn av mistanke om forurensning. Det foreligger en rapport fra NGU, datert 1.11.1990, 
som beskriver grunnlaget for mistanke om forurensing [7]. Rapporten beskriver at avfallsplassen har blitt 
benyttet til dumping av all slags avfall fra innbyggeren i Gamvik, inkludert spesialavfall. Deponiet ble avsluttet 
på 1990-tallet [10]. Det er ikke utført grunnundersøkelser ved lokaliteten. Det er sannsynlig at det kan være 
noe avrenning av forurensninger fra avfallsdeponiet ut i miljøet.   

 

Figur 7 Miljødirektoratet sin database for grunnforurensning [7]. Lokalitet med mistanke om grunnforurensning (Gamvik 
avfallsplass) er vist med lilla markør.   

I vann-nett er det registrert forventet påvirkning i form av kjemisk forurensning fra nedlagt kommunal 
avfallsfylling på Flinta i Gamvik og organisk forurensing fra kommunalt avløpsvann uten rensing.    

Det er generelt mistanke om forurensning knyttet til havneområder på grunn av båttrafikk. Ved Gamvik har 
det i lengre tid eksistert anlegg for fiskeforedling og etablerte kaier. I områder med havnevirksomhet 
forventes det generelt å være risiko for forurensning av tungmetaller (spesielt bly, kobber, sink), PCB, PAH, 
olje, tinnorganiske stoffer (TBT) og andre bunnstoff [11]. 
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4.2 Tidligere undersøkelser 

Det ble utført miljøtekniske sedimentundersøkelser i Gamvik havn av Multiconsult i 2013 [12] og 2015. 
Resultatene fra undersøkelsene er presentert i dette kapittelet. 

Analyseresultat ble i rapportene fra 2013 og 2015 klassifisert etter Miljødirektoratet sin veileder TA-
2229/2007. Det har blitt gitt ut en ny veileder siden 2015, og resultatene fra undersøkelsen er i denne 
rapporten også sammenlignet med tilstandsklasser for forurenset sediment i Veileder 02:2018. 
Klassifiseringen samsvarer mellom veilederne for de undersøkte forbindelsene. En beskrivelse av 
tilstandsklassene er vist i Tabell 3.  

Tabell 3: Beskrivelse av tilstandsklasser, Veileder 02:2018. 

I 
Bakgrunn 

II  
God 

III 
Moderat 

IV  
Dårlig 

V 
Svært dårlig 

Bakgrunnsnivå Ingen toksiske effekter Kroniske effekter ved  
langtids-eksponering 

Akutt toksiske  
effekter ved korttids-  

eksponering 

Omfattende toksiske  
effekter 

Øvre grense:  
bakgrunn 

Øvre grense:  
AA-QS, PNEC 

Øvre grense:  
MAC-QS, PNECakutt 

Øvre grense:  
PNECakutt x AF1) 

  

1) AF: sikkerhetsfaktor 

Figurer som viser plassering av prøvestasjoner i sjø, samt tabeller som viser resultater fra analyser av 
sediment er vist i Figur 8 og Figur 9 for undersøkelser fra henholdsvis 2013 og 2015. Konsentrasjonene av 
analyserte parametere for kjemiske forbindelser er klassifisert i henhold til tilstandsklasser i Veileder 02:2018 
og gitt farge tilsvarende tilhørende tilstandsklasse (TK).  

Analyseresultatene ble klassifisert opp til tilstandsklasse II som tilsvarer god kjemisk miljøtilstand vest for 
kaia i fiskerihavna (ST2, 2015). Miljøtilstand i overflatesediment i selve havneområdet (ST3 og ST4, 2013) 
og i området der det er planlagt strandkantdeponi (ST1, 2015) er klassifisert med kjemisk dårlig tilstand (TK 
IV). Det ble påvist TBT i tilstandsklasse IV ved stasjonene i selve havneområdet (ST3 og ST4, 2013), samt 
TK III for PAH ved ST3. 

På stasjonene utenfor molo (ST 1 og ST2, 2013) ble det ikke påvist overskridelse av grenseverdi for 
bakgrunnsverdi (TK I). Grunnet høye deteksjonsgrenser for enkelte parametere, er det konservativt vurdert 
at massene i disse stasjonene kan tilsvare god miljøtilstand (TK II), jf. Miljødirektoratets veileder.  

Det kan synes som at forurensning avtar med avstand til kai og båtanlegget. Det er ikke påvist forurensning 
utenfor eksisterende molo på «Ringskjæret», og i vann-nett er det beskrevet at dårlig kjemisk tilstand er 
forventet å kun være ved selve havneområdet i Gamvik havn.    

Resultatene fra analyser av kornfordeling viser at det er liten andel finstoff i områdene for strandkantdeponi 
vest for kaia, og svært liten andel finstoff i området for utfylling for molo. Også Innhold av totalt organisk 
karbon (TOC) er <1% TS i disse områdene, hvilket tilsier gode forhold for nedbrytning av organiske partikler i 
sedimentene, inkludert organiske miljøgifter.  

Det er registrert en høyere andel finstoff i stasjonene inne i selve havneområdet det skal mudres vekk 
forurensede sedimenter. Her er finstoffandelen for henholdsvis silt og leire målt i størrelsesorden 11,4 – 28, 
7 % og 2,1 – 4,9%. I dette området er det også registrert et høyere innhold av TOC, mellom 2,8 – 4,3. 
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Figur 8 er hentet fra rapporten fra 2013 (712098-RIGm-RAP-001-rev00). Prøvepunktene er markert med fargesymbol for 
høyeste påviste tilstandsklasse i den aktuelle prøvestasjonen. Samtlige stasjoner (ST1-ST4) er fra undersøkelsen i 2013. 
Analyseresultater med målte konsentrasjoner av forurensningsforbindelser i sedimentprøver fra tiltaksområdet, 
klassifisert etter tilstandsklasser i Veileder 02:2018. Analyser av tørrstoff, kornstørrelse og TOC er gjengitt nede til høyre. 

 

 

Figur 9 er hentet fra rapporten fra 2015 (712098-RIGm-RAP-002). Prøvepunktene er markert med fargesymbol for 
høyeste påviste tilstandsklasse i den aktuelle prøvestasjonen. ST1 og ST2 er fra undersøkelsen i 2015. ST3 og ST4 er 
undersøkelsen i 2013. Analyseresultater med målte konsentrasjoner av forurensningsforbindelser i sedimentprøver fra 
tiltaksområdet, klassifisert etter tilstandsklasser i Veileder 02:2018. 
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5 Miljørisiko- og spredningsvurdering 
Det er påvist forurensning innenfor områder der det er planlagt tiltak i Gamvik havn. Mudring vil fjerne 
forurensningen fra området som mudres. Plassering av de forurensende muddermassene i et 
strandkantdeponi vil gjøre forurensingen mindre biotilgjengelig. Dette forutsatt at det gjøres tiltak slik at 
forurensning fra de deponerte massene ikke siger ut av deponiområdet til resipient. De planlagte tiltakene vil 
ut fra dette på sikt være positivt for vannmiljøet i vannforekomsten.  

I anleggsfasen kan det være risiko for negative effekter på vannlevende organismer og vannkvalitet. 
Miljørisikovurderingen i dette kapittelet omhandler risiko i anleggsfasen for aktivitetene mudring, 
undervannspregning, etablering av strandkantdeponi og molo. For etablering av strandkantdeponi inkluderes 
også risiko for utlekking etter etablering, i «driftsfasen».  

En oversikt over miljørisikomomenter og mulige konsekvenser av de ulike aktivitetene som er planlagt utført 
ved Gamvik havn er vist i Tabell 5. I dette kapittelet vil disse risikomomentene vurderes ut fra de lokale 
forholdene ved Gamvik havn. Identifiserte risiko danner grunnlaget for hvilke aktiviteter som krever en 
vurdering av behov for avbøtende tiltak. 

 

Tabell 4 Oversikt over miljørisiko og mulige konsekvenser ved de ulike aktivitetene som er planlagt ved Gamvik havn. 

Aktivitet som kan 
medføre miljørisiko 

Mulig risikomoment Mulig negativ konsekvens 

Mudring 

Spredning av forurenset porevann 
 

Akutt giftighet for marine organismer 

Spredning av forurensede partikler 
 

Forurensning av nye områder 

Spredning av partikler 
 
 

Negativ påvirkning på gyteområder /fisk 
Nedslamming av naturverdier 

Sprengning 

Støy 
 

Negativ påvirkning på marine organismer 
Negativ påvirkning på dyre- og fugleliv 
 

Spredning av partikler  
 

Som ved mudring / utfylling. 

Utfylling for molo 

Spredning av partikler 
 
 

Negativ påvirkning på gyteområder / fisk 
Nedslamming av naturverdier 

Spredning av plast 
 
 

Forsøpling 
Negativ påvirkning på marine organismer 

Utlekking av tungmetaller 
 

Akutt giftighet for marine organismer 

Strandkantdeponi  Utlekking av forurensing 
Forurensing av resipient/nye områder 
 

 

5.1 Utdypning; mudring og sprengning 

I hht. tabell 5 kan utdypning ved mudring generelt medføre risiko for spredning av forurenset porevann og 
partikler. Sprengning kan i tillegg til partikkelspredning også medføre støy.  

 Mudring 

I området som skal utdypes vil det utføres mudring i både forurensede og rene sedimenter. 
Utdypningsområdet utgjør ca. 13 000 m2. Sjøbunnen innenfor utdypingsområdet forventes generelt å bestå 
av et løsmasselag av sand/silt over stein/morene over berg. Det er varierende mektighet på lagene.   
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Ut fra resultatene fra de gjennomførte miljøundersøkelsene samt variasjoner i lokale bunnforhold, kan 
utdypingsområdet deles inn i soner hvor det forventes forurensede og rene sedimenter. Avgrensningen er 
vist i Figur 10. Det er denne avgrensningen som ligger til grunn for de estimerte volum forurensede masser 
gitt i kapittel 2. Estimert volum forurensede masser som skal mudres vekk er beregnet å utgjøre ca. 4 100 
m3. Det er ikke tatt prøver av dypereliggende sedimenter. I volumberegningene er det konservativt antatt at 
det foreligger forurensning i de øverste 0,5 m av massene i området skissert som forurenset i Figur 10.  

 

Figur 10 Avgrensning av områder med forurenset sediment, vist med grønn stiplet linje, basert på miljøundersøkelsene 
utført i 2013 og 2015. ST1, ST3 og ST4 er påvist forurensede sediment. ST2 er påvist rene sediment.  

Før det kan mudres for utdyping, må strandkantdeponiet klargjøres for deponering gjennom å etablere sjeté 
mot sjø. Der sjetéen skal etableres, er det trolig behov for å mudres vekk løsmasser før utfylling med stein, 
ut fra geotekniske forhold. En endelig vurdering av behovet for mudring vil gjøres i detaljprosjekteringen. Ut 
fra en antatt dybde 0,5 m forurensede sedimenter, er det estimert ca.110 m3 forurensede mudringsmasser i 
dette området. Massene i dette området har høyt innhold av sand, og det forventes kun mindre lokal 
spredning ved opptak av disse sedimentene.    

Det er påvist forurensing av TBT (TK IV) og PAH-forbindelser (TK III) i sediment området som skal utdypes 
med forurensede sedimenter. Tyngre PAH-forbindelser forventes å være partikkelbundet, mens lettere PAH-
forbindelsene også kan foreligge i løst form. TBT forventes å finnes både bundet til partikler og i løst form. 
Noe spredning av løst forurensning som vil frigjøres fra porevann ved mudring av massene er sannsynlig. 
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Det forventes likevel også relativt rask fortynning av denne forurensningen, og risiko for akutt skade på 
vannlevende organismer er dermed ikke forventet.  

De forurensede sedimentene i utdypingsområdet består av størst andel sand, men også av en viss andel silt 
og leire (ca. 15 - 35 %). Sandfraksjonene forventes å sedimentere raskt og lokalt. Oppvirvling av det 
finpartikulære materialet kan derimot medføre noe partikkelspredning ut fra tiltaksområdet. Ut fra tidligere 
undersøkelser er det i de indre delene av havna at det er forventet høyest andel finstoff (ca. 2500 m2). 
Dersom vi regner et snitt på 25 % finstoff, de øverste 0,5 m i dette området, så medfører dette at det er ca. 
300 m3 sedimenter som har potensiale til å spres utenfor tiltaksområdet med mudringen uten tiltak.  

Den største andelen av mudringsmasser fra utdypingsområdet består av rene masser som også inneholder 
mindre andel finstoff. Fra disse massene er det kun forventet begrenset partikkelspredning.  

Problematikk knyttet til nedslamming av gyteområder og/eller områder med naturverdi vurderes ikke å være 
en aktuell problemstilling for Gamvik havn, grunnet stor avstand til nærmeste gytefelt, og ingen identifiserte 
naturverdiområder i nærheten av tiltaksområdet.  

Det er forventet noe partikkelspredning fra mudring av de forurensede massene, og det anbefales å vurdere 
avbøtende tiltak for å begrense risiko for partikkelspredning fra forurensede områder til omkringliggende 
rene områder.  

 

 Undervannsprengning 

Det skal sprenges i sjø for å ta ut ca. 19 000 m3 fjell innenfor deler av tiltaksområdet. 

5.1.2.1 Støy / trykkbølger 

Undersjøisk sprengning medfører lokale forstyrrelser i form av støy. Hekkende fugler er sårbare for støy og 
kan forlate redet dersom de blir forstyrret, hvilket medfører redusert hekkesuksess. Sårbar periode for 
hekkende fugl er generelt satt til perioden mellom 15. mai og 15. september. Det er ca. 1 km fra 
sprengningsområdet til Kjeholmen, som er et stort lokalt hekkeområde for ærfulg. På grunn av avstand fra 
Gamvik havn til Kjeholmen og at det er landareal som skjermer for lyd og trykkbølger som vil oppstå i 
anleggsfasen, er det ikke sannsynlig av sprengning vil skremme hekkende fugler.  

Det er mange fugler som er rødlistede og har høy forvaltningsinteresse i området. I forkant av sprenging vil 
det være økt menneskelig aktivitet i området som man kan anta vil gjøre området mindre attraktivt for 
matsankende fugler. Eventuell fugl som befinner seg under vann i nærheten ved sprengning kan bli skadet 
av trykkbølger.  

Det er lite sannsynlig at lokale sprengninger i sjø vil forringe fisk på populasjons- og bestandsnivå, men man 
må vurdere risiko med hensyn til svært lokale fiskebestander og gytefelt. 

Undervannsprengning kan føre til direkte skadevirkning på fisk i nærområdet og til atferdsendring av fisk i 
større avstand. Sjokkbølger som dannes ved sprengning er en trykkbølge som gir en svært brå endring i 
trykk, temperatur og tetthet i vannet, og som forplanter seg raskere enn lydhastighet. Slike trykkbølger kan 
skade organismer med gassfylte organer slik som svømmeblærer og lunger. Slike gasslommer vil 
komprimeres og ekspanderes slik at vevet strekkes/rives, og medfører blødninger hos eksempelvis fisk og 
marine pattedyr. Hos fisk kan trykkbølger fra sprengning også medføre at det trenger inn vann i 
svømmeblærer som fører til nedsatt allmenntilstand. Mindre ladninger kan føre til adferdsendringer, hvor fisk 
skremmes og stresses i så sterk grad at de svekkes fysisk. Lyden kan også føre til fluktreaksjoner, endret 
svømmeaktivitet, endret stimadferd eller økt oksygenopptak og energiforbruk.  
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Tiltaksområdet er preget av menneskelig aktivitet og opparbeidet infrastruktur knyttet til kaianlegg. Det er 
ikke kjennskap til naturtyper eller lokal fiskebestand med forvaltningsmessig interesse. Fisk som oppholder 
seg innenfor Gamvik havn under sprengningsarbeidene må forventes å bli skadet som følge av trykkbølger. 
Dette vil være skade på enkeltorganismer og ikke en populasjon og det anses ikke som sannsynlig dette vil 
forringe naturmiljøet. 

Det er ikke forventet større negative konsekvenser av undervannspengningen, men fisk og dykkende fugl 
lokalt kan bli skadet. Norconsult anbefaler derfor at det vurderes tiltak for å hindre skade fra trykkbølger på 
marine organismer ved sprengning i sjø. 

 

5.1.2.2 Plastproblematikk 

Ved bruk av sprengsteinmasser til utfylling i sjø kan plastavfallet spre seg med vannstrømmene og forurense 
sjøen, sjøbunnen og strandsonen langt unna tiltaksområdet. Plast vil som følge av forvitring kunne 
omdannes til mikroplast over tiden, som utgjør et stort globalt problem og en voksende miljøtrussel i marine 
miljøer. 

Flytende plastkomponenter er ansett som mer skadelige for miljøet enn synkende plast, siden denne spres 
bort fra tiltaksområdet. Det er sannsynlig at en stor del av den synkende plasten vil bli liggende i 
sprengsteinsfyllingen. 

Flytende plast er mer sannsynlig å bli spist av fugl og andre marine organismer. Det er observert flere arter 
av fugl i og ved Gamvik havn. Mange fuglearter klarer ikke skjelne mellom plastkomponenter og faktiske 
matkilder, og spiser derfor plast som de finner i strandkanten eller i vannet. Plastkomponenter fra sprengning 
kan medføre skade på fuglene i området.  

Det bør generelt alltid vurderes tiltak for å redusere utslipp av plast ved tiltak i sjø. Miljødirektoratet sitt 
faktaark M-1085/2018 kan benyttes som grunnlag for vurdering av plast fra sprengning i sjø. 

Norconsult anbefaler at det vurderes tiltak for å redusere spredning av plast i miljøet fra undersjøisk 
sprengning og også begrense mengde plast og spredning i utfyllingsmasser fra lokalt steinbrudd. 

 

5.2 Utfylling for molo  

For utfylling for molo må risiko for spredning av partikler fra oppvirvling av sjøbunn, samt fra innhold i 
utfyllingsmasser vurderes i forhold til ev. negativ påvirkning på gyteområder / fisk, samt nedslamming av 
naturverdier. I tillegg må risiko for utlekking av tungmetaller fra fyllmassene vurderes. Risiko for forsøpling 
som følge av plastinnhold i fyllmassene, med mulig negativ påvirkning på marine organismer er allerede 
vurdert i kapittel 5.1.2.2.  

Sjøbunnen i utfyllingsområdet består av grove masser, og det forventes rask lokal sedimentering av 
oppvirvlet sand. Det er ikke påvist forurensning i utfyllingsområdet, og det er derfor heller ingen risiko for 
spredning av forurensing som følge partikkelspredning av oppvirvlet sjøbunn.  

Sprengstein fra undervannsfylling vil i sin helhet benyttes som fyllmasser for etablering av molo. I tillegg kan 
rene masser av stein og morene over fjell benyttes som fyllmasser i molo. Det er forventet et lavt innhold av 
finstoff i disse massene, og dermed også liten risiko for partikkelspredning.   

Den største andelen masser er planlagt hentet fra et lokalt steinbrudd som beskrevet i kapittel 2. I 
sprengstein kan det generelt forventes dannelse av partikler/finstoff med skarpe kanter eller som er 
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nåleformede. I hht. NGU kart over berggrunn, er bergarten i området beskrevet som: Biotittfyllitt, ± granat, 
stedvis skifer, mørk grå, vanligvis med tynne laminae eller lag (1 mm-3 cm) av omdannet sandstein eller siltstein 
med gradert lagning og noen strømrifler. Biotitt er et mineral som krever middels aktsomhet ved utfylling.  

Nåleformede partikler fra sprengning / partikler med skarpe kanter, kan skade ømfintlig vev hos marine 
organismer som f.eks. gjellene til fisk og filterfødende organismer. Utslipp av større mengder finstoff fra 
fyllmasser kan medføre nedslamming sjøbunn som skader bunnlevende arter/naturtyper og gyteområder på 
sjøbunn. Fisk vil kunne unnlate å oppholde seg i områder der det er høy turbiditet eller skadelige partikler 
som oppleves som ubehagelige, da fisken generelt vil unngå slike områder, hvilket kan være skadelig for 
fiskeriaktivitet. 

Det er registrert gyteområder for sil/tobis og rognkjeks. Det nærmeste området er 3,7 km unna områdene der 
det skal fylles ut. Finstoff i fyllmassene vil fortynnes i vannmassene og det er svært lite sannsynlig at 
partikkelspredning som følge av utfylling kan medføre skade på gyteområdene på grunn av avstanden. 

En ev. utlekking av metaller fra finstoff i utfylling for molo er forventet å fortynnes raskt i resipient ettersom 
lokaliteten ligger i et område hvor det er forventet høy vannutskifting.   

Det vurderes ikke som nødvendig å vurdere avbøtende tiltak for å hindre partikkelspredning som følge av 
oppvirvling av sjøbunn eller fra innhold i sprengsteinsmassene. Sprengningsmetoder som minimerer 
finstoffinnhold i massene er likevel generelt gunstige for å minimere spredning av fine, skarpe partikler. Det 
må vurderes tiltak for å redusere plastforurensning i utfyllingsmassene.  

 

5.3 Strandkantdeponi  

Strandkantdeponiet er planlagt etablert gjennom å etablere en sjeté av stein i ytterkant av fyllingen. 
Forurensede masser på sjøbunnen må ev. graves til side før etablering av sjeté kan skje. Disse massene 
kan mellomlagres på land, før plassering i strandkantdeponiet. Det må søkes å utføre dette arbeidet på en 
måte som begrenser risiko for spredning.  

Når sjetéen er etablert, vil det legges duk, og deretter fylles opp på innsiden med forurensede sedimenter fra 
utdypingsområdet. Sjetéen vil dermed være et fysisk hinder for spredning av forurensning både i anleggs- og 
driftsfasen. Duken vil fungere som en ekstra barriere som hindrer partikkelspredning av forurensede masser 
som plasseres i deponiet. Deponiet vil avsluttes i topp med duk og bærelag.  

Massene som skal deponeres har dårlig tilstand grunnet innhold av TBT og er moderat forurenset med 
PAH16. Det er godt grunnlag for å si at TBT er meget giftig overfor flere typer marine organismer. Stoffet er 
bare moderat nedbrytbart i sediment og overskridelser av grenseverdier for god tilstand er svært vanlig i 
havneområder i hele landet. Mye tyder også på at man ikke har kontroll på kildene til TBT. I 
Miljødirektoratetets veileder for risikovurdering av forurenset sediment er det benyttet en forvaltningsbasert 
grense for når man anbefaler å vurdere tiltak for opprydning. Denne er satt til 35 µg/kg [1]. Det er ikke målt 
verdier over denne grensen i prøvene fra de utførte undersøkelsene i Gamvik havn.  

Det er knyttet potensiell risiko til spredning av forurensning fra utlekking av TBT fra strandkantdeponiet. 
Tiltak med sjeté og duk forventes å bremse utlekking, og forurensningsnivå i sedimentene med hensyn på 
TBT er registrert i lavere nivå enn den forvaltningsbaserte grensen for når tiltak anbefales generelt i norske 
fjorder og havner.  

Norconsult anbefaler at det utredes tiltak for å redusere risiko for spredning av mudring av løsmasser på 
sjøbunn der sjeté skal etableres. Strandkantdeponi er planlagt etablert med duk for å hindre utlekking. Det 
bør utarbeides et overvåkingsprogram for å verifisere at tiltaket fungerer etter hensikten.   
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5.4 Oppsummering av risikovurderingen  

Med bakgrunn i vurderingen av risikomomenter og mulige konsekvenser for miljøet beskrevet over, er 
følgende risikoforhold med behov for vurdering av avbøtende tiltak identifisert:  

• Utdyping 
o Partikkelspredning ved mudring i forurensede sedimenter 
o Negativ påvirkning på marine organismer som følge av sprengning i sjø (trykkbølger og 

plastforurensning).  
 

• Etablering av molo 
o Negativ påvirkning på marine organismer som følge av plastforurensning fra 

utfyllingsmasser  
 

• Strandkantdeponi  
o Utlekking av forurensning fra deponiet til omgivelsene 
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6 Tiltaksplan 
En oversikt over mulige avbøtende tiltak som kan vurderes for de identifiserte miljørisikoene i foregående 
kapittel er oppsummert i Tabell 5. I dette kapittelet er det gjort en vurdering av hvilke avbøtende tiltak som 
vurderes som best egnet ut fra de lokale forholdene ved Gamvik havn.  

 

Tabell 5 Oversikt over miljørisiko og avbøtende tiltak ved de ulike aktiviteten som er planlagt ved Gamvik havn 

Aktivitet som kan 
medføre risiko 

Mulig risikomoment Avbøtende tiltak 

Utdyping Partikkelspredning ved mudring i forurensede 
sedimenter 
 

Skånsom mudring, lukket skuff, siltgardin 

 Negativ påvirkning på marine organismer som 
følge av sprengning i sjø (trykkbølger og 
plastforurensning).  
 

Skånsom gjennomføring, skjerme fugleliv 
 
Plastreduserende tiltak ved sprengning og mudring av 
sprengsteinsmasser, slitgardin og lenser 
 

Utfylling for molo Spredning av plast fra sprengsteinsmasser  Plastreduserende tiltak under sprengning og etter 
utlegging, slitgardin og lenser  
 

Strandkantdeponi Utsig av forurensning Bunn- og sidetetting, redusere vanninntrengning i 
deponiet, overvåkning av resipient 
 

 Spredning av forurensede partikler fra 
sjøbunnen ved mudring for sjeté 
 

Skånsom mudring, lukket skuff, siltgardin. 
 
Trygg mellomlagring av mudrede masser på sjøbunn 
der sjeté skal etableres.   
 

6.1 Utdyping  

 Partikkelspredning  

Tiltak for å hindre partikkelspredning kan være fysiske sperrer som siltgardin/boblegardin eller valg av 
mudringsmetodikk.  

Arbeid innenfor en siltgardin /boblegardin som lukker inne tiltaksområdet kan gi effektiv begrensning av 
partikkelspredning både fra oppvirvling av sediment og fra spredning av finstoff fra utfyllingsmasser. En 
siltgardin kan også holde fisk borte fra tiltaksområdet. Silt- og boblegardiner holder derimot ikke tilbake 
vannløselige miljøgifter som eksempelvis lette PAH-forbindelser og TBT.  

Siltgardin i kombinasjon med oljelenser vil kunne redusere spredningen av plast noe, dersom tiltaket 
kombineres med manuell oppsamling av flytende plast innenfor siltgardin. Ved mye bølger eller vind dette 
tiltaket ha mindre effekt på plast.  

Det kan være problematisk å få en siltgardin til å fungere etter hensikten i områder med mye strøm og 
bølger. Ved behov for åpning og lukking av siltgardiner, eksempelvis ved massetransport med lekter inn og 
ut av området, vil dette medføre redusert effekt av gardinen. Siltgardiner kan også være i veien for båttrafikk. 
En boblegardin vil ikke ha de samme utfordringene, men vil medføre klimagassutslipp da det kreves 
dieselaggregater for drifting av disse. 
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Valg av mudringsmetodikk vil også kunne ha betydning for partikkelspredning. Sugemudring, miljøgrabb og 
lukket gravemaskinskuffe (lokk på skuffen) er aktuelle metoder som vil medføre mindre spredning enn 
mudring med åpen skuff. Generelt vil det foregå mindre spredning av partikler med sugemudring enn med de 
andre metodene.  

Ut fra en helhetlig vurdering ut fra sedimentenes forurensningstype og -grad, finstoffinnhold, lokale forhold 
og vurdering av kost/nytte, vil valg av mudringsmetodikk som utelukker bruk av lukket skuff anbefales som 
spredningshindrende tiltak. Bruk av lukket gravemaskinskuffe, miljøgrabb eller sugemudring vurderes alle 
som gode metoder.  

 

 Tiltak mot støy ved sprengning under vann 

Av hensyn til fisk og fugl i nærområdet bør en generelt gjennomføre undervannssprenginger så skånsomt 
som mulig. Det er rikt fugleliv i området, inkludert dykkende fugler som man ikke ønsker skal bli skadet av 
sprengningen.  

Følgende tiltak anbefales: 

• Speide etter sjøfugl og marine pattedyr og skremme unna med båt, tilstedeværelse og små 
skremmesalver 

• Stykke opp ladningen for å minske maks spisstrykk 
• Sørge for at den uladede delen under vann er 15 × diameteren på borehullet 
• Sørge for at borehullene fordemmes fullstendig. 

 
 

 Tiltak mot plastforurensning ved undervannsspregning  

De beste løsningene for å redusere plastinnhold skjer ved valg av sprengningsmetodikk. Skyteledninger 
består av plast. Andelen skyteledninger i produsert sprengstein avhenger av boremønster (hullavstand og 
hullengde). Planlegging og uttak av salve tilpasses ofte i løpet av driften, basert på in situ observasjoner og 
tilbakemeldinger fra boring i berg.  

Valg av tennere vil påvirke mengden plast sprengsteinsmassene som skal benyttes til utfylling vil inneholde. 
Bruk av elektroniske tennere har vist seg å redusere mengden plast i en sprengsteinsfylling i forhold til bruk 
av tradisjonelle nonelslanger. I tillegg vil en større andel av plasten ved bruk av elektroniske tennere synke til 
bunnen av fyllingen ettersom deres egenvekt er større enn for nonelslangene.  

Miljødirektoratets faktaark M-1085/2018 Problemer med plast ved utfylling av sprengstein i sjø beskriver 
generelle forventninger om utredninger og krav i forbindelse med utfylling med sprengstein i sjø. Føringer gitt 
i faktaarket bør følges ved utførelse av tiltak.  

Før igangsetting av sprengning må entreprenør utarbeide en plan som viser hvordan både plast og finstoff i 
massene skal reduseres. Følgende krav gjelder alltid:    

• Det skal benyttes elektroniske tennere 
• Foringsrør skal tas ut før sprengning og gjenbrukes eller avfallshåndteres.  
• Det skal utføres visuell kontroll av flytende plast. Kontroll skal utføres daglig og kunne 

dokumenteres. Ved observasjoner skal det finnes beredskap for å hindre spredning av plast ut fra 
tiltaksområdet.  
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I planen skal det angis hvor lavt vektinnhold av plast i massene som forventes ved utførelse av valgt 
metodikk. Det bør utføres overvåkning både underveis- og i etterkant av utfyllingsarbeidet. Dette må 
beskrives i en kontroll- og overvåkingsplan. Regnskap over mengder plast benyttet til sprengning og plast 
samlet sammen i etterkant bør inngå som en del av kontrollen.  

Plastreduserende tiltak bør inngå som avbøtende tiltak ved delområder der det skal foregå 
undervannssprengning og utlegging av sprengsteinsmasser fra land.  

 

6.2 Utfylling for molo 

Plastreduserende tiltak anbefales utført som i foregående kapittel. 

  

6.3 Strandkantdeponi  

Gjennom å etablere en sjeté i ytterkant av fylling, for deretter å fylle på innsiden av denne, vil sjetéen fungere 
som en fysisk sperre som begrenser partikkelspredning.  

På grunn av dimensjonene på deponiet og volumet masser som skal deponeres vil det bli plassert 
forurensede masser i soner som er tidevannspåvirket. Det må benyttes en separasjonsduk (fiberduk), for å 
hindre utvasking av finpartikulært materiale fra deponiet. Separasjonsduken vil redusere spredning av 
partikkelbundet forurensning, men effekten er avhengig av maskestørrelsen på duken og hvor sterkt 
forurensning er bundet til partiklene. Massene som er planlagt å deponere er forurenset av TBT og PAH med 
tilstandsklasse IV (dårlig) og III (moderat). Ved bruk av en egnet duk/membran for bunn- og sidetetting vil det 
hindre utlekking og spredning av forurensing i miljøet.  

I mudringsmassene må det forventes en betydelig mengde vann, og bunn i deponiet må konstrueres med en 
duk/membran som tillater videre avvanning av massene etter deponering. Slike duker slipper gjennom 
vannet, men holder de forurensede massene tilbake. For miljømessige formål er det nødvendig å velge en 
duk med høy styrke som er slitasjesterk og kan tilpasses i dimensjon for å unngå henholdsvis rifter/brudd og 
opprom i overlapping. Det vil også være behov for tiltak for å begrense inntrengning av overflatevann i 
deponiet. 
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7 Kontroll- og overvåkingsplan 
En fullstendig kontroll- og overvåkingsplan må utarbeides basert på denne søknaden om tillatelse til tiltak i 
sjø, samt vilkår gitt i Fylkesmannens godkjenning av søknaden. I planen skal det fremgå hvilke tiltak som 
skal utføres for at tillatelsens vilkår skal oppfylles, og det skal fremgå hvem som har ansvar for utførelse av 
tiltakene, samt hvordan disse skal dokumenteres i sluttrapport. 

For å verifisere tilstand i resipient ved innfylling av forurenset masse ved i strandkantdeponi ved Gamvik 
havn må det i tråd med reguleringsbestemmelsene utføres overvåkning av resipient for deponiet.  

Det er forventet at partikkelbundet forurensing i deponiet ikke vil sige ut på bakgrunn av duk som benyttes 
for bunn- og sidetetting. Forbindelser som ikke er partikkel bundet kan potensielt sige ut av deponiet. 
Passive prøvetakere som SPMD (semipermeable membraner) benyttes for å analysere den biotilgjengelige 
delen av hydrofobe organiske forbindelser i vann, og kan være en egnet metode for å overvåke resipient i 
dette tilfellet. 

Overvåkningsstasjoner kan da plasseres slik at de med størst sannsynlighet fanger opp eventuell utlekking 
av forurensning fra deponiet. Det må plasseres en referansestasjon i god avstand fra deponiet slik at den 
ikke vil være påvirket av eventuelt utsig fra lokaliteten. 

Norconsult anbefaler overvåkning som følger: 

1. Overvåkning av resipient for innhold av PAH og TBT ved bruk av passive prøvetakere (SPMD)  
2. To prøvetakingsstasjoner etableres i tilknytning til deponiet og en referansestasjon.  
3. Det anbefales utsett av prøvetakere ett år etter tiltaket. Analyseresultat skal benyttes for å vurdere 

behov for videre overvåkning av resipient.  
4. For sammenligning med førtilstand, kan det også utsettes prøvetakere i området før 

tiltaksgjennomføring.  
5. Resultat fra overvåkning skal rapporteres til Fylkesmannen.  
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9 Vedlegg 
 

Vedlegg A – Skisse over de planlagte tiltakene.  
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SAMMENDRAG 

I forbindelse med planlegging av forlengelse av moloen i havna i Gamvik, Gamvik kommune, Finnmark, har Kystverket engasjert 
Multiconsult AS som rådgiver i miljøgeologi og geoteknikk for prosjektet.  

For å kartlegge forurensningssituasjonen har Multiconsult samlet inn sediment på sjøbunnen fra totalt 4 stasjoner fra sediment-
overflata (0-11 cm) ved hjelp av dykker. 

Overflateprøvene er analysert for innhold av tungmetaller, PAH16, PCB7, TBT og TOC. Det er også utført analyse av finstoff-
innhold i disse prøvene.  
Analyseresultatene viser at miljøtilstanden i overflatesediment på sjøbunnen i planlagt område for forlengelse av moloen i Gamvik 
er god eller tilsvarer bakgrunnsnivå for de undersøkte stoffene. Inne i havna, bak moloen, er det imidlertid påvist TBT i 
tilstandsklasse IV (dårlig) og PAH i tilstandsklasse III (moderat).   
Det vil være behov for vurdering av avbøtende tiltak med tanke på spredning av forurensning hvis det er aktuelt med utdyping 
inne i selve havna. 
Før arbeidet med mudring og dumping kan påbegynnes, må det søkes til forurensningsmyndigheten (i dette tilfellet Fylkes-
mannen i Finnmark, miljøvernavdelingen), om tillatelse, jf. forurensningsforskriftens kap. 22 
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1 Formål og omfang 

I forbindelse med planlegging av forlengelse av molo i Gamvik havn har Kystverket engasjert 
Multiconsult AS som rådgiver i miljøgeologi og geoteknikk for prosjektet.    

 

1.1 Formål 

Multiconsult har utført miljøgeologisk og geoteknisk undersøkelse av sjøbunnen i det aktuelle 
området som ligger nord på Nordkinnhalvøya i Gamvik kommune, Finnmark, se Figur 1.  

Foreliggende rapport inneholder resultatet fra den miljøgeologiske undersøkelsen. Den geotekniske 
undersøkelsen med vurderinger vil bli presentert i egen rapport. 

 

 
Figur 1  Oversiktskart Gamvik. Kilde kartgrunnlag: Statens kartverk, Geovekst og kommuner. 

 

N 
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2 Oppdragsbeskrivelse 

Området som er undersøkt ligger i tilknytning til fiskerihavna i Gamvik hvor det drives 
fiskemottak. Det er flere kaier i havna og også flytebrygger for fritidsbåter og mindre fiskefartøy.  

Planen er å utvide moloen ved å forlenge eksisterende molo fra knekken og utover med dreining 
mot sørvest i den ytterste delen. I havnebassenget kan det i forbindelse med moloarbeidene være 
aktuelt å utdype noe i de grunneste områdene inne i havna hvor det ble tatt 2 prøvestasjoner, se kart 
i Figur 2. 

 

 

 
Figur 2  Gamvik havn, Gamvik kommune, med  markering av prøvestasjonene ST 1- ST 4. Til stasjonene 
utenfor moloen svømte dykker fram og tilbake langs bunnen (blå piler).  Kilde kartgrunnlag: Statens kartverk, 
Geovekst og kommuner.   

 

 

Gamvik havn 

ST4 

ST3 

ST1 

ST2 

N 
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2.1 Gamvik, Gamvik kommune  

Tettstedet Gamvik ligger på Nordkinnhalvøya, ved Koifjorden, mellom Laksefjorden og 
Tanafjorden. Havnebassenget, som er skjermet av moloen mot øst og sør, har god vannutskifting 
som følge av stor tidevannsforskjell. Ved sterk, østlig vind er indre havn i dag utsatt ved at 
dønninger slår rundt moloen. Den planlagte forlengelsen av moloen vil skjerme indre havn enda 
bedre og gi roligere forhold ved kaiene. Det kan være aktuelt å mudre noe inne i havna for å gi 
plass til større fiskefartøy (dyptgående).   

Vanndybden i det undersøkte området er fra kote minus 3,8 til minus 8,8 (ref. Sjøkartverkets 
kartnull).  

 

3 Utførte undersøkelser 

3.1 Feltundersøkelse 

Feltarbeidet ble utført den 30. oktober 2013. Prøvetaking i overflatesediment (0-11 cm) ble utført i 
samarbeid med Dykker Sentret AS, Tromsø. Det ble samlet inn 4 replikater fra hver stasjon. Det 
var østlig, sterk kuling, regnvær og lufttemperaturen var 3 ºC. 

Sterk vind og bølger forhindret planlagt prøvetaking noe lenger ut i innseilingen. Det var ikke 
mulig å benytte båt til prøvetaking annet enn inne i havna. Dykker svømte langs bunnen fram og 
tilbake til de 2 stasjonene på utsiden av moloen. Dette ga et godt inntrykk av bunnforholdene i den 
mest eksponerte delen av innseilingen til havna der moloen er planlagt forlenget. 

Prøvetaking og analyse er utført i henhold til prosedyrer gitt i veiledere om klassifisering og 
håndtering av sediment fra Miljødirektoratet [1], [2], [3] og norsk standard for sedimentprøve-
taking i marine områder [4] samt Multiconsult sine interne retningslinjer. 

Stasjonsdyp er avlest på stedet og korrigert (ref. Sjøkartverkets kartnull) med hensyn til observert 
tidevann på prøvetidspunktet (www.sehavniva.no). Koordinatene til de stasjonene hvor dykker 
måtte svømme fram og tilbake til, er krysspeilet og målt opp fra land. 

Koordinatene er under feltarbeidet notert i grader og desimalminutter og senere transformert til 
EU89-UTM sone 33, se posisjoner i Tabell 1. 

Feltarbeidet er loggført med alle data som kan ha betydning for resultatet av undersøkelsen.    

For nærmere beskrivelse av prøvetakingsmetode og prøveopparbeiding vises det til vedlegg B 
"Miljøprøvetaking av sjøbunnssedimenter. Prøvetakingsrutiner". 

 

3.2 Laboratorieundersøkelse 

Sediment fra alle stasjonene er sendt til kjemisk analyse for innhold av miljøgifter og til 
korngradering. 

Prøvene er analysert for innhold av tungmetaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, 
nikkel og sink), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH16EPA), polyklorerte bifenyler (PCB7), 
tributyltinn (TBT) og totalt organisk karbon (TOC). Det er utført sikting med tanke på 
finstoffinnhold for de samme prøvene. 

De kjemiske analysene og korngraderingene er utført av ALS Laboratory Group som er akkreditert 
for denne typen analyser.  

Sedimentprøver som ikke er sendt inn til kjemisk analyse oppbevares nedfrosset hos Multiconsult 
AS i Tromsø inntil 3 måneder etter rapportutgivelse. 

 

 

http://www.sehavniva.no/
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4 Resultater 

4.1 Sedimentbeskrivelse 

Lokalisering av prøvestasjonene, stasjonsdyp, samt visuell beskrivelse av sedimentprøvene er 
presentert i Tabell 1. Sedimentbeskrivelsen er basert på observasjoner fra dykker på prøvestedet og 
notater fra opparbeidelse av prøvene i lab hos Multiconsult.  

Dersom det ikke framgår av beskrivelsen av den enkelte prøve, er det ikke registrert lukt av H2S i 
sedimentet.  

 

 

Tabell 1  Gamvik, prøver av sediment  i havna, sedimentbeskrivelse og lokalisering av prøvestasjonene. 
Sediment fra alle 4 stasjonene er kjemisk analysert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Kjemiske analyser 

Analyseresultatene er vurdert i henhold til Miljødirektoratet sitt system for klassifisering av 
miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann [1]. Klassifiseringssystemet deler sedimentene inn i fem 
tilstandsklasser som vist i Tabell 2. Resultatene fra de kjemiske analysene er vist i Tabell 3. 
Fullstendig analysebevis er gitt i vedlegg A.  

 

 

Tabell 2  Klassifiseringssystemet for metaller og organiske miljøgifter i sjøvann og marine sedimenter. Kilde: 
Miljødirektoratet, TA-2229/2007. 

Tilstandsklasser for sediment 

I   Bakgrunn II   God III   Moderat IV   Dårlig V   Svært dårlig 

Bakgrunnsnivå 
Ingen toksiske 

effekter 
Kroniske effekter ved 
langtidseksponering 

Akutt toksiske effekter ved 
korttidseksponering 

Omfattende 
akutt-toksiske 

effekter 

 

 

  

Prøve- 
stasjon 

X (øst, 
UTM-

sone 33) 

Y (nord, 
UTM-sone 

33) 

Kote 
(sjøkart

null) 

Sediment 
dyp (cm) 

Sedimentbeskrivelse 

ST 1 977025 7936735 - 6,2  0-11 Ensfarget, lys kalksand i hele prøven. 

ST 2 976944 7936688 - 8,8 0-10 
Ensfarget, lys kalksand i hele prøven pluss 
noen skjellrester 

ST 3 976898 7936829 - 4,4 0-6 
Mye stein på bunnen, nesten ikke mulig å ta 
prøve. Mørk sand, ujevn farge, småstein, 
børstemark. 

ST 4 976951 7936844 - 3,8 0-10 
Steinbunn med mudder innimellom. Mørk 
sand. 
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Tabell 3  Gamvik, analyseresultater fra (ST 1-ST 4) for tungmetaller, B(a)p, PAH16, og PCB7 og TBT. Fargene 
tilsvarer tilstandsklassene slik de er vist i Tabell 2. 

  Analyseresultater 

Stoff/stasjoner 

ST 1 
(0-10 cm) 

ST 2 
(0-10 cm) 

ST 3 
(0-6 cm) 

ST 4 
(0-10 cm) 

Arsen (As) mg/kg 2,3 2,1 12 22 
Bly (Pb) mg/kg 6,2 2,4 23 30 
Kobber (Cu) mg/kg 3,5 3,7 40 48 
Krom (Cr) mg/kg 4,1 4 19 30 
Kadmium (Cd) mg/kg <0.10 <0.10 0,34 0,74 
Kvikksølv (Hg) mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 
Nikkel (Ni) mg/kg 6,2 6,3 31 44 
Sink (Zn) mg/kg 14 13 123 134 
B(a)p µg/kg <50* <50* <50* 210 
Sum PAH-16 µg/kg n.d. n.d. 191 3140 
Sum PCB-7 µg/kg n.d. n.d. n.d. n.d. 
Tributyltinn (TBT) µg/kg <1 <1 27,0 36,0 

* tilstandsklasse II eller bedre, <=mindre enn deteksjonsgrensen, n.d. = ikke påvist. 

 

I Figur 3 er prøvepunktene markert med fargesymbol. Bruken av farger refererer seg til Miljø-
direktoratets tilstandsklasser.  Det er TBT i ST 3 og ST 4 som gir høyeste tilstandsklasse (IV) inne i 
havna. På stasjonene utafor moloen der sandbunnen for det meste bestod av lys, grov kalksand, er 
miljøtilstanden klassifisert som god eller tilsvarer bakgrunnsverdi, se Figur 3 og Figur 4. 
 

        

Figur 3 Gamvik. Prøvepunktene er markert med fargesymbol for høyeste målte tilstandsklasse i den aktuelle 
prøvestasjonen.  Kilde kartgrunnlag: Statens kartverk, Geovekst og kommuner.    
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Figur 4 Gamvik. Sediment fra ST 1. 
Utafor moloen innimellom hardbunn og 
stein, bestod sandbunnen for det 
meste av lys, grov kalksand. Foto: 
Multiconsult    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Totalt organisk karbon, TOC 

Tørrstoffinnhold er oppgitt av analyselaboratoriet. Korngradering for innhold av finstoff (<63 µm) 
er utført av laboratoriet. 

Resultatet av korngraderingen viser at andelen finstoff i det øverste laget av bunnsedimentet inne i 
havna i Gamvik, på ST 3 og ST 4, er henholdsvis 11,4 % og 28,7 %. Utafor moloene er 
finstoffandelen svært lav, jf. Tabell 4. 

Totalt innhold av organisk karbon (TOC) sier noe om forholdet mellom tilførsel og 
nedbrytningshastighet av organiske partikler i sedimentene, inkludert organiske miljøgifter. Høyt 
innhold av organisk materiale kan tyde på dårlige forhold for nedbrytning. Organiske miljøgifter er 
hydrofobe og bindes lett til partikler, særlig organiske partikler. Ved høyt TOC-innhold kan det 
tyde på at de organiske miljøgiftene er godt bundet til sedimentene, og dermed mindre tilgjengelig 
for eksponering.  

Innholdet av TOC er 4,3 % eller lavere på alle stasjonene og stasjonene utafor moloen har svært 
lavt innhold av TOC, se Tabell 4.  

 

Tabell 4  Gamvik, ST 1- ST 4,  analyseresultater for tørrstoff, finstoff og TOC. 

 

 

 

 

 

 

PARAMETER 

Analyseresultater 

ST 1 
  (0-10 cm) 

ST 2 
  (0-10 cm) 

ST 3 
(0-6 cm) 

ST 4 
  (0-10 cm) 

Tørrstoff G (%) 72,9 77,7 71,2 46,3 

Kornstørrelse <63 µm (% TS) 1,2 1,2 11,4 28,7 

Kornstørrelse <2 µm (% TS) n.d. n.d. 2,1 4,9 

TOC (% TS) 0,34 0,52 2,8 4,3 
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5 Beskrivelse av forurensningssituasjonen 

5.1 Gamvik, planlagt forlengelse av molo 

Det er planlagt forlengelse av molo i havna i Gamvik, se Figur 2.  

Analyseresultatene viser at miljøtilstanden i overflatesediment (0-10 cm) på stasjonene ST 1 og ST 
2, som ligger utafor moloen, er god eller tilsvarer bakgrunnsnivå. Innenfor moloen er miljø-
tilstanden på de 2 undersøkte stasjonene, klassifisert som moderat (ST 3, PAH i tilstandsklasse III) 
til dårlig (TBT i tilstandsklasse IV på begge stasjonene), jf. Miljødirektoratets tilstandsklasser. 

Miljøtilstanden i fiskerihavner er ofte preget av TBT og kobber fra bunnsmurning brukt på båter 
gjennom flere titalls år fram til at stoffene ble forbudt eller bruk ble strengere regulert. 
Kobberinnholdet i sedimentet i Gamvik havn er lavt. Sammenlignet med året 2005 regner 
Miljødirektoratet at årlig utslipp av kobber til kystområdene i Norge ikke har økt og at tiltak som er 
satt i verk vil redusere utslippene. 

Forurensningsforskriften regulerer bruk av kobber, mens TBT ikke er tillatt brukt i bunnsmurning 
lenger.      

PAH i sediment i havner rundt om i landet, antas å være ei blanding fra utlekking av tjærestoffer 
fra kreosotimpregnert kaimateriale og rester av oljeprodukter som håndteres i samband med drift av 
fiskeflåten. I Gamvik er det inne i havna at PAH forekommer i tilstandsklasse III (moderat 
forurenset) der også andelen finstoff i sedimentet er høyest. 

 

6 Naturmangfold 

Det er fiskeindustrianlegg i Gamvik og flere kystfiskebåter har tilhold i havna. Fra fiskeindustri-
anlegget havner en ukjent mengde urenset avløp i sjøen.  

Bunnfaunaen i havna sett under ett, antas å være naturlig artsrik og mangfoldig for området. Den 
generelle utviklingen i strandsonen og på grunt vann i disse områdene er trolig lite endret de siste 
årene. Sjøbunnen på utsiden av moloen er i betydelig større grad eksponert for bølgekraft 
sammenlignet med området innenfor moloen der finstoff som virvles opp i vannet rundt om 
sedimenterer. 

Tung sjø fra øst står ofte inn mot land på denne delen av Nordkinnhalvøya og sørger for sammen 
med stor tidevannsforskjell, god utskifting av vannmassene inne i havna. Moloforlengelsen vil 
dempe noe av påvirkningen fra bølgekraft og kystfiskeflåten får bedre liggeforhold ved kaiene. 

I Naturbasen (ref. Miljødirektoratet) er det markert for beiteområde for ærfugl (skravert område) i 
og rundt Gamvik. Det er også registrert forekomst av oter på flere lokaliteter, se Figur 5.  

Området rundt Gamvik er antatt å være hekkeplass for de vanligste sjøfuglene en finner langs 
kysten. I tillegg til å beite på avfall fra fiske i området og utslipp fra fiskeindustrianlegg, er dette 
arter som antas å beite på fiskeyngel, blåskjell, sjøstjerner, krabber, kråkeboller, børstemark og 
andre bunndyr.  

 

 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Krabbar
http://nn.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A5skjel
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Figur 5  Gamvik, det er markert beiteområde for ærfugl (skravur) samt leveområde for oter (punkt) i og rundt 
havna i følge naturbase (ref. Miljødirektoratet).  

 

 

I Naturbasen, i Sjøfuglbase og i Artsdatabasen for øvrig, er det ikke registrert områder som er 
vernet eller arter i området som er særlig viktige for biologisk mangfold som kommer i konflikt 
med tiltakene som planlegges gjennomført. Det er heller ikke registret kulturlandskap med viktige 
biologiske og/eller kulturhistoriske verdier eller særskilte friluftsområder som vil komme i konflikt 
med dette tiltaket. 

Området i havna hvor utfylling for lengre molo planlegges, blir naturlig nok ikke benyttet til aktivt 
fiske og tiltakene får ingen konsekvenser på kort eller lang sikt for gyte- eller oppvekstområder for 
fisk. 

Moloforlengelsen i havna i Gamvik vil ikke medføre ulemper for noen av de registrerte natur-
ressursene i området. 

 

 

 

N 
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7 Konklusjon 

Det er under planlegging å forlenge moloen i Gamvik for å gi bedre forhold for kystfiskeflåten i 
havna. 

Analyseresultatene viser at miljøtilstanden i overflatesediment utenfor moloen er god eller tilsvarer 
bakgrunnsnivå. Inne i selve havna hvor det kan være aktuelt å utdype de grunneste områdene, er 
miljøtilstanden klassifisert som dårlig (TBT) og moderat (PAH). 

Det vil være behov for vurdering av avbøtende tiltak med tanke på spredning av forurensning fra 
sjøbunnssediment dersom mudring inne i havna gjennomføres.  

Ut fra størrelsen på arealet som berøres og omfang av prosjektet for øvrig, antas det at tiltakene 
verken vil ha negativ eller positiv innvirkning på naturmangfold i området.  

Det understrekes at resultatet av geoteknisk undersøkelse og vurdering blir gitt ut i en egen rapport.   

Før mudrings- og eventuelt dumpingsarbeid kan igangsettes, må det foreligge tillatelse fra 
forurensningsmyndigheten (i dette tilfellet Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen) til 
dette.  
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Naturbasen, www.naturbase.no 

Artsdatabasen, www.artsdatabanken.no 

Fiskeridirektoratet, http://kart.fiskridir.no 

Sjøfuglbase, www.seapop.no 
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1. Innledning 
Prøve- og analyseprogrammet fastsettes ut fra målsettingen med arbeidet. Prøvetaking og 
analyse utføres bl.a. i henhold til prosedyrer gitt i Klifs1 veiledninger TA-1467/1997 (Klif- 
veiledning 97:03) ”Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann”, TA-2229/2007 
”Veileder for klassifisering av miljøgifter i vann og sediment”, TA-2802/2011 ”Risiko-
vurdering av forurenset sediment”, TA-2803/2011 ”Bakgrunnsdokumenter til veiledere for 

risikovurdering” og NS-EN ISO 5667-19 ”Veiledning i sedimentprøvetaking i marine 
områder”, samt Multiconsults interne retningslinjer. 

2. Beskrivelse av utstyr og rutiner 
Denne metodebeskrivelsen omhandler rutiner for prøveinnsamling og prøvehåndtering ved 
miljøgeologiske undersøkelser.   

Prøvetaking av sedimenter utføres primært fra våre borefartøy eller annet innleid fartøy. I noen 
tilfeller blir dykker benyttet for opphenting av prøver.  

Valg av prøvetakingsutstyr bestemmes av sedimenttype og målsetting for undersøkelsen i 
henhold til ovennevnte veiledere og retningslinjer.   

Feltarbeidet blir nøyaktig loggført med alle data som kan ha betydning for resultatet av 
undersøkelsen.   

2.1 Posisjonering 

Prøvestasjonene blir stedfestet entydig og på en slik måte at prøvetakingsstasjonene skal kunne 
gjenfinnes av andre.  Stedfestingen skjer ved hjelp av geografiske koordinater med henvisning 
til referansesystem for gradnett. Hvilket gradnett som benyttes er prosjektavhengig, normalt 
foretrekkes UTM – Euref89. 

I de fleste tilfeller benyttes GPS med korreksjon for posisjonsbestemmelser. Dette gir en 
nøyaktighet innenfor ± 2,5 m. I områder med manglende satellittdekning kan dette erstattes 
ved at posisjonen bestemmes ved krysspeiling med rader eller lignende. Uansett oppnås 
posisjonsnøyaktigheter minst lik forutsetningene gitt i NS_EN ISO 5667-19.   

                                                      
1 Klima og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). 

N o t a t  Vedlegg B 
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2.2 Vanndybde 

Vanndybden ved prøvestasjonene bestemmes ved hjelp av ekkolodd, måling ved loddesnor, 
avmerking på prøvetakerline eller lignende, avhengig av hva som er mest hensiktsmessing og 
nøyaktig under feltarbeidet. Vanndybden korrigeres for tidevann basert på Sjøkartverkets 
tidevannstabell og vannstandsvarsel fra Det norske meteorologiske institutt og Sjøkartverket, 
og angis minimum til nærmeste meter.  

2.3 Grabb 

Prøveinnsamling kan utføres med 3 ulike grabber, avhengig av bunnforhold og tilgjengelighet 
på prøvetakingsstedet.  

 

 
Van Veen grabb  

 
Van Veen grabb  

 

 
”Day” grabb 

 
Minigrabb 

Figur 1 Standard Van Veen grabb med ”inspeksjonsluker” hvor prøver blir tatt ut, ”day” grabb på stativ og 

håndholdt minigrabb.  

 

Van Veen grabben er laget av rustfritt stål med åpent areal (prøvetakingsareal) på ca. 1000 cm2 

(33x 33 cm). Det er to ”inspeksjonsluker” på overflaten hvor prøvene blir hentet ut (figur 1). 

Fra grabbprøven blir det tatt ut delprøver med rør av pleksiglass, ø50 mm. Arealet av prøve-
sylinderen tilsvarer 2 % av grabbprøvens areal.  
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Det blir tatt ut inntil 6 delprøver/replikater fra en grabbprøve. Sylinderprøvene blir oppbevart 
vertikalt inntil den blir forbehandlet før analyse.  

”Day” grabben er laget av galvanisert stål og er montert på stativ for stabil prøvetaking. 

Prøven blir lagt i en beholder inntil den blir forbehandlet før analyse.  

Grabbene opereres ved hjelp av en hydraulisk kran eller vinsj. Mellom hver prøvestasjon blir 
grabben rengjort med DECONEX, som er et vaskemiddel for laboratorium. Når det tas flere 
grabbprøver ved hver stasjon blir grabben rengjort med sjøvann mellom hvert kast. 

Den håndholdte minigrabben blir benyttet ved prøvetaking i grunne områder. Prøvematerialet 
legges i en beholder inntil den blir forbehandlet før analyse.  

En grabbprøve blir kvalitetsvurdert i felt av miljøgeolog eller tilsvarende som bestemmer om 
prøven er godkjent eller underkjent. Ved for eksempel manglende fylling av grabben, tydelige 
spor av utvasking av prøven, mistanke om at overflaten av prøven er forstyrret eller annet, blir 
prøven forkastet og ny prøve tas. Forkastede prøver blir oppbevart på dekk mens stasjonen 
undersøkes eller skylt ut nedstrøms prøvetakingsstasjonen. Både godkjente og underkjente 
grabbprøver blir loggført.  

Forbehandlingen utføres om bord i båten i et enkelt feltlaboratorium. Ved forbehandlingen blir 
prøven beskrevet med hensyn til lukt, farge, struktur, tekstur, fragmenter og lignende. Prøvene 
blir vanligvis splittet i samme dybdeintervaller som er planlagt analysert hvis ikke annet er 
bestemt. Dette avhenger også noe av eventuell lagdeling i prøven. Replikate prøver fra hvert 
dybdenivå blir blandet for hver prøvetakingsstasjon. Prøver for kjemisk analyse blir pakket i 
luft- og diffusjonstette rilsanposer og frosset ned inntil forsendelse til laboratoriet. Hvis 
rilsanposer ikke er tilgjengelig, blir prøver for analyse av metaller og TBT pakket i plastposer 
eller plastbeger mens prøver for analyser av organiske miljøgifter blir pakket i glassbeholdere 
eller aluminiumsfolie etter avtale med laboratoriet.  

Det utvises stor nøyaktighet med tanke på renhold av utstyr og beskyttelse av prøvemateriale 
slik at krysskonterminering av prøvene ikke skal forekomme. 

2.4 Prøvetaking med dykker 

I enkelte tilfeller blir det benyttet dykker for opphenting av prøver. Dykkeren inspiserer 
bunnforholdene før miljøgeologen bestemmer hvor prøven tas med pleksiglass-sylindere som 
presses ned i sjøbunnen. Før transport til overflaten, blir prøvesylinderen forseglet med en 
gummitropp i topp og bunn. Sylinderprøvene blir oppbevart vertikalt fra den blir tatt ut og 
inntil den blir forbehandlet før analyse. Det tas minst 4 replikate sylindere ved hver stasjon. 

Hvis det er lang tid fra prøven blir forbehandlet til analyse, blir den frosset ned før forsendelse 
til laboratoriet. Forbehandling av sylinderprøvene utføres som beskrevet under avsnitt 2.3. 

2.5 Gravitasjonsprøvetaker  

Multiconsult disponerer en tyngre fallprøvetaker – ”piston corer” – for innsamling av lengre 
kjerneprøver i sedimenter med høyt finstoffinnhold. Prøvetakeren tar uforstyrrede kjerneprøver 
i lengder på inntil 4 m med diameter 110 mm. Prøvene skjæres inn i egne foringsrør for senere 
åpning og behandling på laboratoriet. Prøvetakeren kan tilpasses med lodd til ønsket vekt, 
totalt 400 kg, og utløses av pilotlodd i forhåndsbestemt høyde over bunnen (prinsippskisse 
figur 2). Utstyret er meget godt egnet til rask prøvetaking i områder hvor det ønskes innsamlet 
prøver gjennom større dybder i sedimentsøylen, og slik det er forutsatt i retningslinjene for 
mudringssøknader. 
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Figur 2  Prinsippskisse for prøvetaking med ”pistoncorer”. Multiconsults ”pistoncorer” i bruk. 

 

Kjerneprøven blir kvalitetsvurdert av miljøgeolog som bestemmer om prøven er godkjent eller 
underkjent. Ved for eksempel manglende fylling i sylinderen, tydelige spor av utvasking av 
prøven, mistanke om at overflaten av prøven er forstyrret eller annet, blir prøven forkastet og 
ny prøve tas.   

Både godkjente og underkjente prøver blir loggført. Hvis prøvene ikke blir forbehandlet om 
bord på båten, blir prøvesylinderen forseglet med et lokk i topp og bunn og oppbevares 
vertikalt under transport til laboratoriet.    
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Forbehandling av sylinderprøvene utføres som beskrevet under avsnitt 2.3. 

2.6 Stempelprøvetaker 

Denne metoden benyttes når det er ønskelig med prøver fra dypere sjikt enn 20 cm, og er 
godkjent for prøvetaking i både fine og grove sedimenter.  

Prøvesylinderen er av akrylplast eller rustfritt stål med diameter 54 mm og 1 m lang. 
Prøvetakingen blir utført ved at stempelet settes ca 10 cm fra bunnen av plastsylinderen.  
Parallelt med at prøvetakeren presses nedover i sedimentene presses stempelet oppover i 
prøvesylinderen. Dermed blir det sjøvann mellom stempelet overflatesedimentene som forblir 
uforstyrret. En hjelpevaier henges på stempelet for å løfte stempelet idet bunnen nås for at ikke 
prøven skal komprimeres av trykket.  Når prøven kommer opp blir sylinderen forseglet med 
gummilokk i bunn og topp. 

Det tilstrebes å samle inn 4 replikate prøvesylindre fra hver stasjon. 

Sylinderprøvene blir kvalitetsvurdert av miljøgeolog og ellers behandlet som beskrevet under 
avsnitt 2.4. 

Forbehandling av sylinderprøvene utføres som beskrevet under avsnitt 2.3. 

2.7 Borefartøy ”Borebas”  ”Frøy” 

Båtene har utstyr for å ta sedimentprøver med gravitasjonsprøvetaker, grabb eller 
stempelprøvetaker.  Det medfører at en kan benytte forskjellig utstyr avhengig av hva som er 
best egnet til enhver tid.   

Ved å benytte egen båt slipper man innleie av tilfeldige båter.  Et fast mannskap med rutinerte 
hjelpearbeidere i forhold til miljøprøvetaking følger båten.  

Stedfesting av prøvestasjonene blir bestemt ved hjelp av båtens posisjoneringsutstyr (Leica 
MX1600). Nøyaktigheten for utstyret ligger innenfor 1 m i horisontalplanet.  

Vanndybden ved prøvestasjonene bestemmes ved hjelp av båtens ekkolodd (Furuno Digital 
module Navnett - tofrekvent 50/200 kHz), oppløsning bedre enn 0,1 m.    
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Området i havna hvor utdyping og utfylling planlegges, blir ikke benyttet til aktivt fiske og tiltakene får 

ingen konsekvenser for gyte- eller oppvekstområder for fisk. 

Tiltakene vil ikke medføre ulemper for naturressurser som er registrert i området. 

7 Konklusjon 

Analyseresultatene viser at miljøtilstanden i overflatesediment (0-10 cm) vest for kaia i Gamvik er god 

ytterst (ST 2) til dårlig (ST 1) inne i bukta hvor utfylling er planlagt. Det skyldes konsentrasjon av TBT i 

sedimentet (tilstandsklasse IV). De øvrige analyserte stoffene overskrider ikke klassifiseringen god 

miljøtilstand (tilstandsklasse II).  

I undersøkelsen fra 2013 ble det påvist dårlig miljøtilstand på grunn av TBT i begge stasjonene (ST 3 og 

ST 4) på innsiden av moloen. I tillegg ble det påvist PAH16 i tilstandsklasse III (moderat miljøtilstand) i 

en av stasjonene.  

Det er vanskelig å si noe om vertikal utstrekning av PAH og TBT da det ikke er tatt dypere prøver av 

sedimentet. Erfaring tilsier at sediment kan være forurenset ned til 0,3-0,5 m, men at det sjelden 

påvises forurensning dypere enn 0,5 m. 

Ut fra størrelsen på arealet som berøres og omfang av prosjektet for øvrig, antas det at tiltakene verken 

vil ha negativ eller positiv innvirkning på naturmangfold i området.  

Det må redegjøres for miljøtilstanden i havna til kommunen v/bygningsmyndigheten når eventuelle 

tiltak i havna søkes regulert og planlegges iverksatt.  

Før mudring og utfylling i Gamvik kan igangsettes, må det foreligge tillatelse fra forurensningsmyndig-

heten (i dette tilfellet Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen), jf. forurensningsforskriften Kap 

22.  
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SAMMENDRAG 

Kystverket skal etablere fyllinger og utdype i og ved Gamvik fiskerihavn. Utdypingene og fyllingene er fordelt på flere 
felt.  

Grunnen i området består generelt av 0-0.5 m silt/sand over 0-3m morene over berg. Utdypingene vil omfatte både 
mudring av løsmasser og sprenging av berg og feltene ligger fremfor de planlagte fyllingene.  

Fyllingsfrontene anbefales anlagt på berg.  

 

Den ene fyllingen skal være deponi for massene som mudres fra havnebassenget. 

Utdyping 1, framfor eksisterende kai/fiskemottak og betongkai. Det anbefales ikke å mudre nærmere enn 5 meter ifra 
kaifront. 
Utdyping 2, framfor betongkaien. Det anbefales ikke å mudre nærmere enn 3 meter ifra kaifront. 
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1 Innledning 

Kystverket planlegger utdypning og utfylling ved og i Gamvik fiskerihavn.  

Multiconsult Norge AS er engasjert som rådgivende ingeniør i geoteknikk for prosjektet og har i den 

forbindelse utført en befaring. Foreliggende notat inneholder vurderinger basert på befaringen. 

Fyllingene og utdypingene er tegnet og volumberegnet basert på digitalt kartgrunnlag fra Kystverket. 

Det er planlagt 3 fyllinger med en utdyping framfor hver av fyllingene. "Fylling 2" skal være 

massedeponi.  

Multiconsult har tidligere utført grunnundersøkelser i området. Resultatene fra disse undersøkelsene 

er gitt i rapport 712098-RIG-RAP-001. Rapporten omhandler mudring, samt stabilitet av ny molo.  

2 Utførte undersøkelser 

Det ble utført en befaring i uke 33 i 2017. Besiktigelsen er gjort fra land/kai. Det er tatt 

bildedokumentasjon fra befaringen. 

3 Grunnforhold 

Bergoverflaten i borpunktene varierer fra kote minus 1,7 og minus 7,6. Løsmassetykkelsen varierer 

mellom 0 og 3 m.  

Massene består av ett topplag på 0,2 - 0,5 m med liten til middels sonderingsmotstand, antatt 

silt/sand. Derunder er det et lag med meget stor sonderingsmotstand, antatt morene, over berg. 

Grunnforholdene i havnen er homogene og det er bare registrert friksjonsmasser inne i 

havnebassenget. Sjøbunnen faller jevnt fra land mot sør/sørvest med helning 1:15. 
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4 Fylling 1 

4.1 Grunnforhold 

På land er det berg i dagen, med en del stor stein. I sjø er det silt/sand over stein/morene over berg, i 

området er det registret mektighet på inntil 1,6 meter. På land faller terrenget med helning 1:8, 

sjøbunnen faller mot sør med helning 1:15. 

4.2 Fylling 

Det er planlagt fylling til kote +4,35 LAT. 

Areal: 4.300m2, volum: 12.500m3, areal og volum er beregnet på grunnlagt av digitalt kartgrunnlag 

fra Kystverket. Deler av fyllingen blir i sjø, laveste kote er -3,3.  

4.3 Vurdering 

4.3.1 Stabilitet ved fylling 

Prinsippsnitt for utfylling er vist på 712098-2-RIG-TEG-501, snitt 1-1. Fyllingsfoten anbefales anbrakt 

på berg enten ved at det graves en 4 m bred grøft til berg for molofot før utdypingen starter eller at 

fronten anlegges på berg etter at løsmassene er mudret bort. Det planlegges å utdype området 

framfor fyllingen, utdypingen vil bestå av mudring og sprenging. Fyllingsfronten foreslås med helning 

1:1.3.  

Området vurderes til å ligge i et relativt beskyttet området og erosjonssikringen i fronten kan da 

begrenses til en ordnet steinfylling, DMAX= 0,4 – 0,6 uten bakenforliggende filter. Steinene i front 

orienteres med lengste side innover i fyllingen og med generelt fall inn i fyllingen.  

4.3.2 Skaderisiko 

Fyllingen er planlagt anlagt inntil eksisterende kai/fiskemottak, se figur 1. Bygget er fundamentert på 

trepeler til fjell.  

 

Figur 1 - Bygning ved planlagt utfylling 
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Fyllingsarbeidene medfører risiko for skader. Skaderisikoen reduseres ved forsiktig omfylling rundt 

peler med liten gravemaskin på fjære sjø. En kan også tenke seg en stablesteinsmur langs bygget, 

men da vil det bli en glippe langs bygget. Videre fylling kan utføres fra land.  

5 Fylling 2 

5.1 Grunnforhold 

Området består på land av berg i dagen, med ett tynt lag vegetasjon og noe stor stein. I sjø er det er 

et 0,7meter lag med silt/sand over berg. På land faller terrenget mot syd med helning 1:7, sjøbunnen 

i havnebassenget framfor er flatere med helning 1:20.  

5.2 Fylling 

Det er planlagt fylling til kote +4,35 LAT. 

Areal: 4.600m2, volum: 12.300m3, areal og volum er beregnet på grunnlagt av digitalt kartgrunnlag 

fra Kystverket. Av dette utgjør deponiet for forurensede masser cirka 5.000 m3 Deler av fyllingen blir i 

sjø, laveste kote er -1,8. 

5.3 Vurdering 

5.3.1 Stabilitet ved fylling 

Fylling er tenkt som deponi for forurensede masser og fylling etableres derfor før utdyping, se 

712098-2-RIG-TEG-501, snitt 2-2. Deponiet opparbeides ved at det først bygges en omfatningsmolo 

av sprengstein der foten anlegges på berg i en min 4 m bred grøft. Molo etableres etter hvert som en 

rensker til fjell.  Fyllingsfronten erosjonssikres med en ordnet steinfylling i front, DMAX = 0,4 – 0,6. 

5.3.2 Skaderisiko 

Skaderisiko er som for generelle anleggsarbeider med fylling og fylling i sjø.  
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6 Fylling 3 

6.1 Grunnforhold 

Området består på land av berg i dagen. Det er ikke gjort boringer i området, men det antas også her 

bare å være ett tynt lag med silt/sand over berg. 

6.2 Fylling 

Det er planlagt fylling til kote +4,35 LAT. 

Areal: 18.200m2, volum: 57.500m3, areal og volum er beregnet på grunnlagt av digitalt kartgrunnlag 

fra Kystverket. Deler av fyllingen blir i sjø. 

6.3 Vurdering 

6.3.1 Stabilitet ved fylling 

Prinsippsnitt for utfylling er vist på 712098-2-RIG-TEG-501, snitt 1-1.  Vurderes tilsvarende fylling 1. 

Skaderisiko 

Skaderisiko er som for generelle anleggsarbeider med fylling og fylling i sjø.  
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7 Utdyping 1 

7.1 Grunnforhold 

Sjøbunn faller fra minus 1,4 til minus 5,4. Den største målte løsmassemektigheten i området er 2,75 

meter. Påvist bergoverflate er over kote minus 3 innerst og lavere enn kote minus 7,5 ytterst. 

Løsmassene over berg synes å være 0,2 – 0,5m silt/sand over 0,5 – 2,25 m morene over berg. 

Sjøbunnen faller mot syd med helning 1:15. 

7.2 Utdyping 

Utdypingen i området skal ned til kote -6,3 som vil si at det innerst blir sprengning av over 3 m berg 

og ikke sprengning ytterst.  

Areal: 13.000m2, volum: 26.900m3, areal og volum er beregnet på grunnlagt av digitalt kartgrunnlag 

fra Kystverket. Av dette antas cirka 13.000 m3 å være løsmasser og 13.900 m3 fast berg. 

7.3 Vurdering 

7.3.1 Stabilitet ved mudring/fylling 

I berg kan skråningene utføres vertikale. Skråning i morene kan også utføres tilnærmet vertikalt, men 

vil over tid slakke seg ut til 1:2. Det løsere topplaget vil slakkes ytterligere ned over tid. Dersom 

utdyping utføres etter etablering av fylling, må det sprenges framfor fyllingsfoten. Dette kan medføre 

utrasing av fyllingen. Som det fremgår av tegn er det angitt en sikkerhetsavstand mellom bergstuff og 

fyllingsfot på 2 m. For at dette skal være tilstrekkelig bør det bores tett og sprenges forsiktig foran 

fyllinger.   

7.3.2 Trekai/fiskemottak 

Det er usikkert om pelene står på fjell eller om de er stoppet i morene. Ved mudring rundt en pelen 

vil den miste sidestøtte. Det er lite trolig at pelene har noe form for feste i berg. Sprengning i 

nærheten av pelene kan føre til at pelene mister sitt feste. 
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Selve trekaien fremstår dårlig vedlikeholdt, med en del uorganisert lagring, se figur 2. 

  

  

Figur 2 - Diverse bilder fra trekai 

Trepelene har generelt horisontalavstivning, men deler av pelene har stedvis manglende eller kun 

horisontalavstiving i en retning, se figur 3. 
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Figur 3 - Horisontalavstiving trepeler, (bilde fra under kai) 

Etter samlet vurdering kan det ikke mudres nærmere kaien enn at pelene beholder sin sidestøtte. 

Med en nedslakking til 1:2 i de mudrede massene, anbefales en generell sikkerhetsavstand på 

5,0meter fra kaifront.  

7.3.3 Betongkai 

Forlengelsen av trekaia er utført som en betongkai på utstøpte stålrørspeler, se figur 4. 

 

Figur 4 - Betongkai 

Kaia er en lang smal pir, og har skråpeler på tvers og ett system av kryssavstiving på langs. Den virker 

å være avstivet uavhengig av trekaia. Stålrørspelene antas å stå på fjell som antas å være 1-2 m 

under sjøbunn. Det er usikkert om skråpeler er strekkforankret.  

Det anbefales også her en sikkerhetsavstand for mudringen på 5,0 meter fra kaifront.  
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8 Utdyping 2 

8.1 Grunnforhold 

Sjøbunn faller fra ca. kote minus 2innerst til ca. minus 4 ytterst. Fjellet er registrert fra minus 2,6 til 

minus 6 Løsmassemektigheten i området er registrert fra 0,7 – 2,1 m.  

Og består av 0,7 - 1,0 m silt/sand over 0 - 1,1 m morene over berg. Sjøbunnen faller mot syd med 

helning 1:15. 

8.2 Utdyping 

Utdypingen i området skal ned til kote -4,3Utdypingen krever således over 2 m sprengning innerst.  

Areal: 4.100m2, volum: 7.600m3, areal og volum er beregnet på grunnlagt av digitalt kartgrunnlag fra 

Kystverket. Anslått cirka 2.600 m3 med løsmasser og 5.000 m3 med fast berg. 

 

8.3 Vurdering 

8.3.1 Stabilitet ved mudring 

I berg kan skråningene utføres vertikale. Skråning i morene kan også utføres tilnærmet vertikalt, men 

vil over tid slakke seg ut til 1:2. Det løsere topplaget vil overtid slakkes ned til 1:3-1:4. 

8.3.2 Skaderisiko 

Det skal sprenges framfor fyllingsfoten. Dette kan medføre utrasing av fyllingen. Det er på tegning 

angitt en sikkerhetsavstand på 2,0 m mellom bergstuff og fyllingsfot. Dette forutsetter at det bores 

tett og sprenges forsiktig framfor fyllingen. 

Dette gjelder også framfor eksisterende fylling, se figur 5. 

 

Figur 5 - Eksisterende fylling, ved område 2 

Mot øst må det tas hensyn til eksisterende molo. Mudring mot molo må utføres slik at fyllingsfoten 

ikke blir endret. Det må tas hensyn til en nedslakking på 1:2. Dersom det må sprenges mot molo, 

gjelder samme forutsetninger som for øvrige fyllinger; 2,0 m sikkerhetsavstand, tett boring og 

forsiktig sprenging.  
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Moloen har i dag skader på den innvendige erosjonssikringen, det anbefales at dette utbedres for å 

hindre utvasking, se figur 6. Utbedringen bør utføres ved at de hellelignende steinene orienteres med 

fall inn i fyllingen og at de blir liggende i forband med andre steiner.  

 

 

Figur 6 - Skader på innvendig erosjonssikring 

8.3.3 Betongkai 

Også denne utdypingen ligger inntil betongkaien som er beskrevet i kapittel 7.3.3. Da utdypingen er 

2,0 meter grunnere, kan sikkerhetsavstanden reduseres til 3,0 meter.  

9 Utdyping 3 

9.1 Grunnforhold 

Sjøbunnen faller fra minus 1 til minus 4.Det er ikke gjort boringer i området, men det antas også her 

å være ett lag med silt/sand over morene/berg.  

9.2 Utdyping 

Utdypingen i området skal ned til kote -6,3. Det antas at også denne utdypingen krever sprengning i 

indre del.  

Areal: 16.300m2, volum: 75.000m3, areal og volum er beregnet på grunnlagt av digitalt kartgrunnlag 

fra Kystverket. Deler av utdypingen vil være sprengning, men manglende data om bergnivå gjør 

eventuelle anslag svært usikre.  

9.3 Vurdering 

9.3.1 Stabilitet ved utdyping 

I berg kan skråningene utføres vertikale. Skråning i morene kan også utføres tilnærmet vertikalt, men 

vil over tid slakke seg ut til 1:2. Det løsere topplaget vil overtid slakkes ned til 1:3-1:4.  

9.3.2 Skaderisiko 

Dersom utdyping utføres etter etablering av fylling, må det sprenges framfor fyllingsfoten. Dette kan 

medføre utrasing av fyllingen. På tegning er det angitt en sikkerhetsavstand på 2,0 m. Dette 

forutsettes tett boring og forsiktig sprenging fram for fyllingen. 
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RAPPORT  

OPPDRAG Gamvik DOKUMENTKODE 712098-RIG-RAP-1_rev1 

EMNE Grunnundersøkelser - Orienterende geoteknisk 
vurdering 

TILGJENGELIGHET 
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OPPDRAGSGIVER Kystverket OPPDRAGSLEDER Erlend B. Kristiansen 

KONTAKTPERSON Arnt Edmund Ofstad SAKSBEHANDLER Keren Schwartz 

  ANSVARLIG ENHET 4012 Tromsø Geoteknikk 

 

 

SAMMENDRAG 

Kystverket planlegger forlengelse av eksisterende molo mot sør samt utfylling og utdypning ved havnebasseng i 
Gamvik. 

Grunnen består i hovedsak av et løst til middels fast lag på maks 6 m med silt/sand. Ved planlagt molo i sør av 
området er det påtruffet et usammenhengende løsere lag på 1 m over berg. 

Stabiliteten vurderes som tilfredsstillende ved planlagt utfylling og utdypning ved havnebasseng og moloforlengelsen.  

Molofyllingen til kote minus 1 bør legges ut med gravemaskin med lang arm for å unngå lokalbrud under 
fyllingsarbeidene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Gamvik multiconsult.no

Grunnundersøkelser - Orienterende geoteknisk vurdering 1 Innledning

 

712098-RIG-RAP-1_rev1 7.september / Revisjon 00  Side 4 av 9 

 



Gamvik multiconsult.no

Grunnundersøkelser - Orienterende geoteknisk vurdering INNHOLDSFORTEGNELSE

 

712098-RIG-RAP-1_rev1 7.september / Revisjon 00  Side 5 av 9 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

 

1 Innledning ............................................................................................................................................................................ 6 

2 Utførte undersøkelser ........................................................................................................................................................... 6 

3 Grunnforhold ........................................................................................................................................................................ 6 
3.1 Henvisninger ......................................................................................................................................................................... 6 
3.2 Områdebeskrivelse ............................................................................................................................................................... 6 
3.3 Løsmasser ............................................................................................................................................................................. 7 

3.3.1 Havnebasseng .......................................................................................................................................................... 7 
3.3.2 Utenfor moloen ....................................................................................................................................................... 7 

3.4 Jordskjelv .............................................................................................................................................................................. 8 

4 Orienterende geoteknisk vurdering ...................................................................................................................................... 8 
4.1 Sikkerhetsprinsipper ............................................................................................................................................................. 8 
4.2 Stabilitetsberegninger........................................................................................................................................................... 8 
4.3 Molo ...................................................................................................................................................................................... 8 
4.4 Havnebasseng ....................................................................................................................................................................... 9 

4.4.1 Utdypning ................................................................................................................................................................ 9 
4.4.2 Fylling ....................................................................................................................................................................... 9 

 
 

Tegninger 

712098-RIG-TEG -0 Oversiktskart 

   -1 Borplan 

   -100 Profil A, B, C, D 

   -101 Profil E, F, G, H, I og Boring 22 

-500 Situasjonsplan 

-501 Stabilitet – prinsippsnitt I 

-502 Stabilitet – prinsippsnitt II 

-503 Stabilitet – prinsippsnitt III 

 

 

 
 

Vedlegg 
Koordinatliste 
Geoteknisk bilag, feltundersøkelser 



Gamvik multiconsult.no

Grunnundersøkelser - Orienterende geoteknisk vurdering 1 Innledning

 

712098-RIG-RAP-1_rev1 7.september / Revisjon 00  Side 6 av 9 

1 Innledning 

Kystverket vurderer å forlenge planlagt molo i sjøen i Gamvik. 

Multiconsult AS er engasjert som rådgivende ingeniør i geoteknikk for prosjektet, og har i den 

forbindelse utført grunnundersøkelser i 2013 og i 2015.  

Resultater fra 2013 undersøkelsen og orienterende geoteknisk vurdering av forslag til etablering av 

molo (Alternativ 1) presenteres i rapport 712098-RIG-RAP-001, revisjon 0. 

Foreliggende rapport inneholder resultater fra begge undersøkelser og orienterende geoteknisk 

vurdering av forlenget molo (Alternativ 2) samt utfylling og utdypning i havnebasseng. Prosjektering 

er ikke utført. 

2 Utførte undersøkelser 

Feltarbeidet ble utført i uke 45 og 46 i 2013 og uke 27 og 28 i 2015. 

Boringene ble utført med vår borebåt MK Borebas. 

I alt er det er foretatt 20 totalsonderinger. 

Totalsondering gir informasjon om løsmassenes beskaffenhet og lagringsforhold samtidig som de har 

god nedtrengningsevne og kan benyttes til bergpåvisning. 

Det er ikke tatt jordprøver.  

Alle høyder i rapportens tekst og tegning refererer seg til Sjøkartverkets høydesystem. Forskjellen 

mellom NN1954 og Sjøkartverkets høydesystem er 1,76 m (kilde: sehavnivå.no – 30. oktober 2013).  

Borpunktene er innmålt med Trimble DGPS med nøyaktighet i xyz ±10 cm. 

Det vises for øvrig til rapportens geoteknisk bilag for beskrivelse av feltundersøkelser. 

3 Grunnforhold 

3.1 Henvisninger 

Plassering av borpunkt er vist på borplanen, tegning nr. 712098-RIG-TEG-1. Resultat av boringene er 

vist i profil på tegning nr. 712098-RIG-TEG-100 og -101. 

3.2 Områdebeskrivelse 

Undersøkelsesområdet omfatter havnebasseng og området sør for eksisterende molo i Gamvik. Det 

er undersøkt både sør og vest for eksisterende molo samt inne i havna. 

Inne i havna er sjøbunnen i sonderinger registrert mellom kote minus 0,1 og minus 5,4. Sjøbunnen 

faller utover mot sør og er noe kupert. Helninger varierer mellom 1:40 nærmest stranda og 1:3 ut i 

sjøområdet.  

Sør for eksisterende moloen ligger sjøbunnen på ca. kote minus 8. Sjøbunnen faller videre utover 

mot sør-sørøst med helning ca. 1:25 ned til kote minus 11. Deretter faller sjøbunnen i hovedsak med 

helning 1:20 unntatt områder med berg om dagen der helning er 1:4.  

Sjøområdet, vist på flybilde på neste side, er preget av synlig berg i dagen langs land samt skjær i 

sjøen.  



Gamvik multiconsult.no

Grunnundersøkelser - Orienterende geoteknisk vurdering 3 Grunnforhold

 

712098-RIG-RAP-1_rev1 7.september / Revisjon 00  Side 7 av 9 

 

Figur 1 – Flybilde (kilde: norgeskart.no; nedlastet 02.09.2015) 

3.3 Løsmasser 

3.3.1 Havnebasseng 

Alle sonderinger er avsluttet i berg. Ved punkt 17 er det berg i dagen.   

Bergoverflaten i borpunktene varierer mellom kote minus 1,7 og minus 7,6. Løsmassetykkelsen 

varierer mellom 0 og 3m.  

Massene består av et topplag på 0,2-0,5 m med liten til middels sonderingsmotstand. Derunder er 

det et lag med meget stor sonderingsmotstand, antatt morene / skrått berg. 

3.3.2 Utenfor moloen 

Alle sonderinger er avsluttet i berg. Bergoverflaten i borpunktene varierer mellom kote minus 9,1 og 

kote minus 16,3. Berghorisonten faller generelt mot sør men former et rygg ca. 150 m sør for dagens 

molo hvor det er registrert berg i dagen. 

Løsmassetykelsen er på maksimum 6 m. 

Sonderingsmotstanden er i hovedsak mellom middel og stor. Løsmassene antas å være silt/sand 

masser og er stedvis steinig. 

I sørlige del, ved punkt 8, er det registrert et lag med liten sonderingsmotstand over berg. Massene 

antas å være løse silt- og sandmasser.  

Undersøkt 
området 
Havnebasseng Undersøkt 

området 
Moloforlengelse 
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3.4 Jordskjelv 

Etter NS-EN 1998-1:2004+NA:2008 Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk 

påvirkning vurderes det aktuelle området å ligge i klasse Grunntype A. 

Grunntypen forventes å endre seg til Grunntype E etter at fyllingstykkelsen kommer på plass. 

4 Orienterende geoteknisk vurdering 

Det planlegges å forlenge eksisterende molo med en ca. 180m lang sprengsteinsfylling mot sør opp til 

kote 8,3. 

Ved havnebasseng planlegges det sprengsteinsfylling til kote 4,3 i den nordlige delen og utdypning til 

kote minus 6 i den sørlige delen. 

Situasjonsplan er vist på tegning nr. 712098-RIG-TEG-500. 

4.1 Sikkerhetsprinsipper 

Etter NS-EN 1990:2002+NA:2008, Eurokode 0, vurderes konsekvensklassen til CC2 og 

pålitelighetsklassen til RC2, dvs. at svikt eller brudd medfører middels konsekvens i form av tap av 

menneskeliv, eller betydelige økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser. 

Bruddmekanismen vurderes som nøytralt i og med at det ikke er påvist sprøbruddmaterial i området. 

Det er gode geotekniske data av tomten samt at prosjektet omfatter konvensjonelle konstruksjoner. 

Prosjektet plasseres i geoteknisk kategori 2.  

I henhold til NS-EN 1997:2004+NA:2008 Eurocode 7 Tabell A.2 kreves det min. γm≥1,4 ved 

totalspenningsanalyse γm≥1,25 ved effektivspenningsanalyse. 

Ved grunn som antas å bestå av kun friksjonsmateriale er det brukt γm≥1,25.    

4.2 Stabilitetsberegninger 

Stabilitetsberegningene er utført på a-basis med følgende materialparametere:  

Tabell 1 - materialparametere 

Materiale Materialparametere Tyngdetetthet 

Sprengsteinsfylling k=42°, a=0 19,0 kN/m³ 

Silt/sand k=30°, a=0 18,0 kN/m³ 

Løst lag k=24°, a=0 19,0 kN/m³ 

 

4.3 Molo 

Etablering av foreslått molo omfatter at fyllingshøyden blir opp mot 19 m.  

Resultater fra beregninger viser at planlagt molo med skråningshelning 1:1,5 er stabil. Det vises til 

stabilitetsberegninger i tegninger 712098-RIG-TEG-501 t.o.m. -503.  

Det vurderes at moloen kan etableres med utfylling fra land. Men det er viktig at utfyllingen skjer ved 

at lastebil tipper massene på skuff og at de legges ut med gravemaskin med lang arm. I område hvor 

vi har registrert et løst lag vil et eventuelt lokalt brudd da ikke bre seg bakover til gravemaskinen.  



Gamvik multiconsult.no

Grunnundersøkelser - Orienterende geoteknisk vurdering 0

 

712098-RIG-RAP-1_rev1 7.september / Revisjon 00  Side 9 av 9 

Det kan også være andre områder hvor et løst lag kan påtreffes. Men boringer indikerer at det 

sannsynligvis er usammenhengende løse lag. 

Havnebasseng 

Arbeidene ved havnebasseng innebærer opp til ca. 4,5 m med utdypning i sør og ca. 4,5 m med 

fylling i nord. Resultater fra grunnundersøkelse viser at utdypningen kommer delvis på berg i de 

nordlige delene av havnebasseng.   

4.3.1 Utdypning  

Der hvor berget ligger over utdypningsnivået på kote minus 6 må berget sprenges.  I øvrige deler av 

havnebasseng kan morenemassene utgraves vertikalt, men skråningene vil med tid bli slakere enn 

1:2.   

Topplaget antas å være mudrebart med de fleste typer av godt mudringsutstyr. For det faste laget vil 

mudringsutbyttet bli lavt selv med godt og kraftig hydraulisk graveutstyr med fast arm.  

4.3.2 Fylling  

Fyllingen kan etableres over stedlige masser med skråningshelning 1:1,5 forutsatt at fyllingsfronten 

består av sprengsteinsmasser. Fyllingsfronten må erosjonssikres med plastring. 

Ved ønske kan planlagt fylling utvides og støttes av tørrmur ca. 1 m fra kanten, forutsatt at berget er 

utsprengt forsiktig med sømboring.    
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 Sonderinger utføres for å få en indikasjon på grunnens 
relative fasthet, lagdeling og dybder til antatt berg eller 
fast grunn. 

 

 DREIESONDERING (NGF MELDING 3) 
Utføres med skjøtbare 22 mm borstenger med 200 mm vridd 
spiss. Boret dreies manuelt eller maskinelt ned i grunnen med 
inntil 1 kN (100 kg) vertikalbelastning på stengene. Hvis det 
ikke synker for denne lasten, dreies boret maskinelt eller 
manuelt. Antall ½-omdreininger pr. 0,2 m synk registreres.  

Boremotstanden presenteres i diagram med vertikal dybde-
skala og tverrstrek for hver 100 ½-omdreininger. Skravur angir 
synk uten dreiing, med påført vertikallast under synk angitt på 
venstre side. Kryss angir at borstengene er rammet ned i 
grunnen. 

 

 
RAMSONDERING (NS-EN ISO 22476-2) 

Boringen utføres med skjøtbare 32 mm borstenger og spiss 
med normert geometri. Boret rammes med en rammeenergi 
på 0,38 kNm. Antall slag pr. 0,2 m synk registreres. 
Boremotstanden illustreres ved angivelse av 
rammemotstanden Qo pr. m nedramming. 

Qo = loddets tyngde * fallhøyde/synk pr. slag (kNm/m) 

 

 
TRYKKSONDERING (CPT - CPTU) (NGF MELDING 5) 
Utføres ved at en sylindrisk, instrumentert sonde med konisk 
spiss presses ned i grunnen med konstant penetrasjons-
hastighet 20 mm/s. Under nedpressingen måles kraften mot 
konisk spiss og friksjonshylse, slik at spissmotstand qc og 
sidefriksjon fs kan bestemmes (CPT). I tillegg kan poretrykket u 
måles like bak den koniske spissen (CPTU). Målingene utføres 
kontinuerlig for hver 0,02 m, og metoden gir derfor detaljert 
informasjon om grunnforholdene. 

Resultatene kan benyttes til å bestemme lagdeling, jordart, 
lagringsbetingelser og mekaniske egenskaper (skjærfasthet, 
deformasjons- og konsolideringsparametre). 

 

 

DREIETRYKKSONDERING (NGF MELDING 7) 
Utføres med glatte skjøtbare 36 mm borstenger med en 
normert spiss med hardmetallsveis. Borstengene presses ned i 
grunnen med konstant hastighet 3 m/min og konstant 
rotasjonshastighet 25 omdreininger/min. 
Rotasjonshastigheten kan økes hvis nødvendig. 
Nedpressingskraften FDT (kN) registreres automatisk under 
disse betingelsene, og gir grunnlag for å bedømme 
grunnforholdene.  
Metoden er spesielt hensiktsmessig ved påvisning av kvikkleire 
i grunnen, men den gir ikke sikker dybde til bergoverflaten. 

 

 
BERGKONTROLLBORING  
Utføres med skjøtbare 45 mm stenger og hardmetall 
borkrone med tilbakeslagsventil. Det benyttes tung 
slagborhammer og vannspyling med høyt trykk. Boring 
gjennom lag med ulike egenskaper, for eksempel grus og leire, 
kan registreres, likedan penetrasjon av blokker og større 
steiner. For verifisering av berginntrengning bores 3 m ned i 
berget, eventuelt med registrering av borsynk for sikker 
påvisning. 

Avsluttet mot 

stein, blokk eller 

fast grunn 

Avsluttet mot 

antatt berg  

Forboret 

Middels stor motstand 

Meget liten motstand 

Meget stor motstand 

Avsluttet uten å nå fast 

grunn eller berg 

Halve omdreininger 

pr. m synk  

Slått med slegge  

Forboret  

Stein  

 

Borsynk i berg cm/min.  
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TOTALSONDERING (NGF MELDING 9) 
Kombinerer metodene dreietrykksondering og berg-

kontrollboring. Det benyttes 45 mm skjøtbare borstenger og 

57 mm stiftborkrone med tilbakeslagsventil. Under 
nedboring i bløte lag benyttes dreietrykkmodus, og boret 
presses ned i bakken med konstant hastighet 3 m/min og 
konstant rotasjonshastighet 25 omdreininger/min. Når faste 
lag påtreffes økes først rotasjonshastigheten. Gir ikke dette 
synk av boret benyttes spyling og slag på borkronen. 
Nedpressingskraften FDT (kN) registreres kontinuerlig og vises 
på diagrammets høyre side, mens markering av spyletrykk, 
slag og bortid vises til venstre. 

 

 
MASKINELL NAVERBORING  
Utføres med hul borstang påsveiset en metallspiral med fast 
stigehøyde (auger). Med borrigg kan det bores til 5-20 m 
dybde, avhengig av jordart, lagringsfasthet og beliggenhet av 
grunnvannstanden. Med denne metoden kan det tas 
forstyrrede poseprøver ved å samle materialet mellom 
spiralskivene. Det er også mulig å benytte enklere håndholdt 
utstyr som for eksempel skovlprøvetaking.  

 

 
PRØVETAKING (NGF MELDING 11) 
Utføres for undersøkelse av jordlagenes geotekniske 
egenskaper i laboratoriet. Vanligvis benyttes stempel-
prøvetaking med innvendig stempel for opptak av 60-100 cm 
lange sylinderprøver. Prøvesylinderen kan være av plast eller 
stål, og det kan benyttes utstyr både med og uten innvendig 
prøvesylinder. På ønsket dybde blir prøvesylinderen presset 
ned mens innerstangen med stempelet holdes i ro. Det 
skjæres derved ut en jordprøve som trekkes opp til overflaten, 
der den blir forseglet for transport til laboratoriet. 

Prøvediameteren kan variere mellom 54 mm (vanligst) og 

95 mm. Det er også mulig å benytte andre typer prøvetakere, 
som for eksempel ramprøvetakere og blokkprøvetakere. 

Prøvekvaliteten inndeles i Kvalitetsklasse 1-3, der 1 er høyeste 
kvalitet. Stempelprøvetaking gir vanligvis prøver i Kvalitets-
klasse 1-2 for leire. 

 

 VINGEBORING (NGF MELDING 4) 
Utføres ved at et vingekors med dimensjoner b x h = 55x110 
mm eller 65x130 mm presses ned i grunnen til ønsket 
målenivå. Her blir vingekorset påført et økende dreiemoment 
til jorden rundt vingen når brudd.  Det tilhørende 
dreiemomentet blir registrert. Dette utføres med jorden i 
uforstyrret ved første gangs brudd og omrørt tilstand etter 25 
gjentatte omdreininger av vingekorset. Udrenert skjærfasthet 
cuv og cur beregnes ut fra henholdsvis dreiemomentet ved 
brudd og etter omrøring. Fra dette kan også sensitiviteten St = 
cuv/cur bestemmes. Tolkede verdier må vanligvis korrigeres 
empirisk for opptredende effektivt overlagringstrykk i 
måledybden, samt for jordartens plastisitet. 

  PORETRYKKSMÅLING (NGF MELDING 6) 
Målingene utføres med et standrør med filterspiss eller med 
hydraulisk (åpent)/elektrisk piezometer (poretrykksmåler). 
Filteret eller piezometerspissen påmontert piezometerrør 
presses ned i grunnen til ønsket dybde. Stabilt poretrykk 
registreres fra vannets stigehøyde i røret, eller ved avlesning 
av en elektrisk trykkmåler i spissen. Valg av utstyr vurderes på 
bakgrunn av grunnforhold og hensikten med målingene. 

Grunnvannstand observeres eller peiles direkte i borhullet. 

 

Matekraft FDT (kN)  

Prøvemarkering 

Prøvemarkering 

Uforstyrret  

 

Omrørt  

cuv, cuvr (kPa) 

wz  

u (kPa)   


