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Sammendrag 

Norconsult AS har på vegne av BKK Nett AS utført forenklet miljørisikovurdering for tiltak i sjø. 
Bakgrunnen for oppdraget er at det er behov for å styrke overføringskapasiteten av strøm inn til 

Bergensområdet. Det skal legges fire høyspentkabler på sjøbunnen fra Iledalsvågen til Mongstad. Det 
skal i tillegg legges til rette for ytterligere to kabler. I enkelte områder kan det være nødvendig å 

sprenge for å få plassert kablene hensiktsmessig på sjøbunnen samtidig som dagens seilingsdybde 
opprettholdes. Det er i tillegg behov for å forsterke sjøbunn der hvor sedimentene mangler styrke og 
har dårlig bæreevne.  

Sedimentet i det aktuelle området består hovedsakelig av finpartikulært materiale, dvs. silt og leire 
som er i gjennomsnitt 84 % i prøvetatte stasjoner (M1-M4). Forurensningsgraden i sedimentene er 
omtrent lik i samtlige prøvetatte stasjoner og antas derfor å være relativ homogen i det aktuelle 
området. Miljøgiftinnholdet av TBT, kadmium og enkeltparametere av PAH og (benso(b)fluoranten, 
dibenso(ah)antracen, benso(ghi)perylen og indeno(123cd)pyren) som til sammen overskrider 
tilstandsklasse II i samtlige stasjoner. En Trinn 1 risikovurdering viser at sedimentet i tiltaksområdet 
ikke kan «friskmeldes» iht. kadmium og enkeltparametere av PAH. Konsentrasjonen av TBT er i tillegg 
godt under tiltaksgrensen på 35 µg/kg. Trinn 1 risikovurderingen beskriver risiko for økologiske 
effekter på vannlevende organismer. Spredningsberegning gjennomført basert på 
gjennomsnittskonsentrasjoner for kadmium og enkeltparametere av PAH i sedimentet i tiltaksområdet 
viser at det er lite forurenset porevann som potensielt vil spres under arbeidet med etablering av 
kabelgaten. Derimot anses spredning av forurensende partikler som ikke akseptable og det vil være 
behov for avbøtende tiltak knyttet til forurenset sediment eller spredning av finpartikulært materiale fra 
bunnsedimentet.  

Norconsult anbefaler at det legges et lag med sand før utfylling med stein for å begrense oppvirvling 
og spredning av forurensede partikler. Videre anbefales det at det utføres 

oppsamling/opprydningsarbeid av plast fra sprengtråder mm. i vannmassene og strandsone i det 
aktuelle området under og etter tiltak.  

Med bakgrunn i tiltakets karakter og registrerte biologiske verdier i området er det vurdert at negative 

effekter vil kunne følge av tiltaket, men at effektene vil være lokalt og av kort varighet. Bunnlevende 
organismer vil utraderes i tiltaksområdet, men det er ikke registrerte viktige naturtyper i eller nær 
tiltaksområdet som vil bli påvirket eller krever spesielle hensyn. Av registrerte naturverdier er det 

«gyteområde for torsk» som er av lokal verdi og listet i nasjonale databaser. I tillegg er det registret 
funksjonsområde for fugl av nasjonal forvaltningsinteresse. Dette området benyttes bl.a. av ærfugl er 

klassifisert som nært trua art. For å redusere risikoen for effekter på de marine artene i området 
anbefales det at tiltaket gjennomføres utenom vintermånedene og at det utvises varsomhet frem til 
juni, samt at man forsøker å gjøre tiltaksperioden så kort som mulig. 
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 Introduksjon 

 Bakgrunn 

BKK Nett AS skal anlegge en høyspent-trasé i et område ved Iledalsvågen i Fensfjorden for å styrke 
overføringskapasiteten til Bergensområde. Kablene ønskes plassert på havbunnen hvor de 

stabiliseres og tildekkes, samt at det er behov for å sprenge i enkeltområder pga. begrenset vanndyp. 

Denne rapporten inneholder resultater fra prøvetaking og analyse av sedimenter med hensyn på 
forurensning, samt risikovurdering iht. spredning av miljøgifter og partikler under tiltak. Det er i tillegg 

gjort en vurdering av avbøtende tiltak med hensikt å redusere forurensning i størst mulig grad. Denne 
miljørisikovurderingen vil legges ved en søknad om tiltak til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.  

Det er lagt opp til at kablene legges på havbunnen ved bruk av et eget leggefartøy. Leggingen av 

sjøkabler anses til å ikke kreve tillatelse etter forurensingsregelverket. Dette følger av 
forurensningsforskriften § 22-3, bokstav d, andre punktum. Leggingen av sjøkabler er ansett som 
normal aktivitet mht. oppvirvling av sediment og er regulert direkte av forurensningsloven § 7, jf. § 8 

første ledd, punkt 3. (jf e-post fr Fylkesmannen i Sogn og Fjordane datert 26. mai 2017).  På bakgrunn 
av dette er ikke selve leggingen av kablene videre behandlet i dette dokumentet.  

Kabler som legges ved større dyp ligger langs sjøbunnen og arbeid ved dybder større enn -30 m er 

ikke medtatt i våre vurderinger. Det skal sjaktes i strandsonen under tilrettelegging for overgang der 
kabelen skal fra sjø til land. Her skal en betong kanal/kulvert bygges. Arbeidet vil pågå fra landsiden 

og har en veldig begrenset utstrekning mot sjø. Disse arealene betraktes som landområder og vil bli 
vurdert etter TA2553 og ikke etter M-608. Prøvetaking er utført i overflatemasser i dette området. 
Dersom massene viser seg å være forurenset (over normverdi) skal en tiltaksplan utarbeides og 

godkjennes før oppstart på den delen av anlegget. Dette til orientering om tilgrensende arbeid.  

Det er gitt både anleggskonsesjon etter energiloven og tillatelse etter Havne- og farvannsloven for 
gjennomføring av tiltaket. Dette er vedlagt søknaden til fylkesmannen i Sogn og Fjordane 

 Lokalisering 

Tiltaksområdet ligger i Iledalsvågen og sørover på østsiden av Steinsholmen i Fensfjorden, lokalisert i 
fylkene Sogn og Fjordane, og Hordaland (Figur 1). Kabeltraseen vil følge fylkesgrensen i Ilevågen 
frem til terskelen øst for Steinholmen, der den vil fortsette nordover mot land. Lengden på traséen fra 

Ilevågen og ut til -30 vest for Geitarøyholmane er totalt 1,6 km lang. 
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Figur 1 Lokalisering av tiltaksområdet hvor kablene ønskes lagt fra Ilevågen ut til Masfjorden 

 Formål  

Det er behov for å styrke overføringskapasiteten inn til Bergensområdet, et område som nettmessig 
omfatter kommunene Bergen, Askøy, Øygarden, Fjell, Sund, Meland, Lindås, Radøy, Fedje, 
Austrheim, Gulen, Masfjorden, Høyanger sør, Vaksdal, Osterøy og Os. Dagens overføringsnett har 
ikke full reserve til området, og dersom det oppstår en feil på den viktigste kraftledningen inn til 
Bergensområdet om vinteren, vil store deler av området mørklegges. Det maksimale effektuttaket er 
ventet å øke i årene fremover, noe som vil svekke forsyningssikkerheten ytterligere. I tillegg er 
eksisterende kraftverk ilagt produksjonsbegrensninger, og mange av de planlagte 
produksjonsprosjektene i området er avhengige av nytt overføringsnett for å kunne realiseres. 
Forbindelsen Modalen-Mongstad nødvendiggjør kryssing av Fensfjorden med sjøkabler.  

Kraftledningen Modalen- Mongstad må sees i sammenheng med 420 kV forbindelsen Mongstad-
Kollsnes, som ble spenningsatt i desember 2016. Realisering av begge disse ledningene vil sammen 
gi fullverdig reserveforsyning inn til Bergensområdet og til både Mongstad og Kollsnes, selv i perioder 
med høyt forbruk og stort importbehov.  
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 Beskrivelse av tiltaket  

Det skal legges fire høyspentkabler på sjøbunnen1 fra Iledalsvågen til Mongstad. Det skal i tillegg 

legges til rette for ytterligere to kabler i samme trasé, dvs. kabelgaten skal kunne støtte totalt seks 
kabler ved ferdigstilling.   

Dette er planlagt utført med følgende metoder: 

- Sprenging under vann på enkelte områder for å oppnå tilstrekkelig vanndyp og bredde for god 

plassering av kablene på sjøbunnen.  
- Mudring for å forbedre for sprengningsarbeidet  
- Forsterking av sjøbunn der hvor sedimentene mangler styrke og har for dårlig stabilitet. 

Forsterkningen utføres ved at det bygges en kabelgate langs sjøbunn Kabelgaten er i praksis 
å betrakte som en 12 m bred anleggsgate langs sjøbunn. 

- Tildekking av kablene, enten stedvis eller langs større deler av kabellengden.   

 Sprengning 

I enkelte områder vil det være nødvendig å sprenge for å få plassert kablene hensiktsmessig på 
sjøbunnen samtidig som dagens seilingsdybde opprettholdes. Videre vil dette tiltaket vil være 

nødvendig for sikre at traseen er bred nok til fartøyene som skal benyttes i anleggsperioden, herunder 
forsterkning og tildekking.   

Sprenging av sjøbunnen er regulert under mudring etter forurensingsforskriften kapittel 22 og er derav 
søknadspliktig. Det er planlagt å sprenge i 1 til 2 punkter. Områdene som er aktuelle for sprenging er 

hardbunnsområder, vist i  Figur 2. 

1 Det er foreløpig kun tre av kablene som er godkjent, men den fjerde kabel er omsøkt og kommer 
med stor sannsynlighet til å godkjennes innen oppstartstid. 
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Figur 2 Iledalsvågen, terskel aktuell for sprenging (se vedlegg 1) 

Sprenging er planlagt i område 1 mellom pel 225 og 275, hvor partiet er maks. 15 m bred og ca. 80 m 
lang, vist med rød skravur i det oransje feltet i Figur 2. Det er oppgitt av BKK at det er lagt opp til å 
fjerne inntil 1400 m3 fra et område på inntil 840 m2, hvor maks sprengningsdybde vil være 4 m (dvs. 4 
m ned i stein). Det vil kunne være behov for punktvis sprenging i område 2 mellom pel 100 og 140, 
merket med rød firkant i Figur 2. Det er en terskel ved pel 125 som muligens må senkes/utvides. 
Dersom man legger til grunn for at hele det avmerkede område vil sprenges (lengde 40 meter, bredde 
15 m) vil det utgjøre et estimert areal med maksimum 600m2, hvor inntil 1000 m3 fjernes. Vanndypet i 
det aktuelle området er 1-7 m før tiltaket og passasjen kommer til å være på ca. 14 m i bredde og 6-7 
m seiledyp etter tiltaket. 

På bakgrunn av overstående beskrivelsen er det estimert at sprengningsarbeidet vil kunne berøre et 
samlet areal på inntil 1440 m2 (og ca. 2400 m3).   

Massene fra hardbunnsområdene som skal sprenges vil fjernes fra området for å ikke redusere 

vanndypet ved legging av kabler. Sprengstein er planlagt fjernet fra området med klograbb eller rist-
grabb for å unngå å få med sedimenter.  

Overskuddsmassene som oppstår ved sprengingen i sjø er i henhold til miljødirektoratet å anse som 

næringsavfall, definert i forurensingsloven § 27 første ledd. Overskuddsmassene som oppstår ved 
sprengingen anses som rene steinmasser. Dette på bakgrunn av at plastrester og andre rester av 
sprengstoff forventes å vaskes ut i sjø når massene tas opp.  

Forurensingsloven § 32 første ledd stiller krav til håndtering av sedimenter som etter lovverket 

betegnes som næringsavfall etter mudring. Det er ingen kjente deponiområder godkjent for dumping 
av rene masser i nærhet til tiltaket. I henhold til veileder M-350 må sjøbunnen i et aktuelt 

dumpingsområde undersøkes mht. forurensningsgrad i forkant av deponering av masser. På grunn av 
tiltakets tidsbegrensing er det ikke anledning til å utføre miljødekningsundersøkelse og derav legges 
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det opp til å nyttiggjøre massene på land. Det er ønskelig å levere massene til godkjent mottak for 
rene masser for videre disponering og nyttiggjøring. Mottak er foreløpig ikke bestemt. Det legges opp 

til at sprengstein graves opp i fra lekter og transporteres til avfallsmottak med lastebil.  

 Mudring 

I forkant av sprengingen er det planlagt å mudre for å tilrettelegge for sprengningsarbeidet. Det er 
oppgitt av BKK at dette utgjør et areal på 1000 m2 og med et mudringsdyp på 0,4 er det 400 m3 

masser som skal fjernes fra sjøbunnen. Denne mudringen vil utføres i samme lokasjon som 
sprengingen er planlagt, vist i Figur 2. Mudring (og dumping) fra skip er søknadspliktige etter 
forurensningsforskriftens kapittel 22.  

Basert på miljøundersøkelsen utført i området anses massenes som forurenset og må derav leveres 

til godkjent mottak. Det er foreløpig ikke bestemt hvor massene skal leveres og dette må derav søkes 
om ved et senere tidspunkt.   

Før transport til godkjent mottakssted kan det være aktuelt å avvanne massene. Denne avvanningen 

vil potensielt i liten grad føre til giftige konsentrasjoner vannet hvor det slippes ut. Dette med bakgrunn 
i beregnet mengde i porevann. Men tatt i betraktning at mengde miljøgifter i porevann kun er estimert 

bør det tas prøver av vannet som analyseres for miljøgifter ved en evt. avvanning. Dersom vannet skal 
slippes ut kreves en utslippstillatelse av Fylkesmannen. 

 Kabelgaten 

Det vil legges stein på sjøbunnen for å stabilisere områder hvor sedimentet er løst og har lite 
bæreevne. Dette steinlaget vil fungere som et fundament som kablene vil hvile på og hindre at de 
synker ned i sedimentet. Det er ønskelig å hindre nedsynking da sedimentene har høy termisk 
motstand, noe som kan føre til overoppheting av kablene.  

Det er på nåværendetidspunkt ikke bestemt hvor massene som skal benyttes til kabelgaten hentes 
fra, men vil være knuste steinmasser som levers med sertifikat på renhet.  

Bygging av kabelgaten anses som utfylling i sjø, jf. telefonsamtale med Fylkesmannen i Sogn og 
Fjordane 23.05.2018. Utfylling i sjø reguleres ikke i forurensningsforskriften. Behovet for tillatelse til 
utfylling skal vurderes etter forurensningsloven § 8 tredje ledd. Ved fare for forurensning, for eksempel 

ved utfylling der sedimentene på utfyllingslokaliteten er forurenset eller ved utfylling med bruk av 
forurensede masser, kreves det tillatelse etter forurensningsloven § 11. 

Det er lagt opp til at sjøbunnen langs kabeltraséen skal forsterkes i 2 områder fra pel 0-400 og fra pel 
1000-1600, en strekning på henholdsvis 400 m og 600 m, se Figur 3 (markert med blått). Kabelgaten 
vil forsterkes med inntil 2 m pukk/stein med en anleggsbredde på 12 m. Dette gir en utfyllingsmengde 
på 24 000 m3 og et berøringsareal på 12 000 m2.  Vanndypet i det aktuelle området er 1-7 m før 
tiltaket og er antatt til å være det samme etter tiltaket er utført da massene vil fortrenges av 
kabelgaten.   
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Figur 3 Iledalsvågen, områder aktuelle for kabelgaten 

 Tildekking 

Det kan være behov for tildekking av kablene for beskyttes mot erosjon fra dybder på -30 m og inn 
mot fastland. Det er foreløpig ikke avgjort om kablene skal dekkes til langs hele strekningen, men det 

forventes behov for stedvis tildekking av kablene. Dersom det påregnes tildekking av kablene langs 
hele strekningen med et 30 cm tykt steinlag i en bredde på 7 m vil tildekkingen utgjøre maksimalt 

3 500 m3 stein. Inntil 11 600m2 vil kunne dekkes til under disse forutsetningene. 

 Tiltakets utbredelse 

Tiltakets totale maksimal utbredelse inklusivt arealer som berøres av mudring, sprenging, kabelgaten 
og tildekking er under 26 000 m2. Det fremheves at legging av kablene er å anse som normal aktivitet 
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(se avsnitt 1.1). Videre vil tildekkingen berøre arealet hvor kablene er lagt og vurderes derav ikke til å 
føre til oppvirvling av forurenset sediment.  På bakgrunn av dette vil tiltaket bestående av sprengning 

og utlegging av masser for kabelgate, utgjøre en utbredelse på 14 000 m2 og tiltaket faller dermed inn 
under mellomstore tiltak jf. veileder M-409/2015. 

 Områdebeskrivelse og lokale kilder til forurensning 

Iledalsvågen tilhører vannforekomsten Sandesosen (Figur 4), som har antatt økologisk tilstand «God» 
og kjemisk tilstand «udefinert». Vannforekomsten tilhører gruppen beskyttet kyst/fjord. Det er oppgitt 

at vannsøylen er delvis lagdelt, at oppholdstid for bunnvann er moderat (uker) og strømhastighet svak 
(< 1 knop) (Vann-nett 08.03.2017). 

Langs de første 1,2 km av planlagt høyspent-trasé er fjorden relativ smal og grunn (maksimum dybde 

30 m). Sjøbunnen er i noen deler bløt med tykke sedimentavsetninger, mens andre deler består av 
hardere sjøbunn og fjell. Nord for Steinsholmen er det en terskel med dybder ned til ca. 5 m. Videre 
mot Mongstad er det først ca. 0,6 km med hovedsakelig bløt sjøbunn. Deretter er det flere områder 

med bratt sjøbunn og harde sedimenter mot de dypere deler av Fensfjorden (Norconsult, 2016). 

Figur 4: Sandesosen (Vann-nett.no). 

Det er ikke registret forurensningskilder i vannforekomsten eller påvirkning av biologisk karakter. I 
Ilevågen er det et avløpsanlegg, plassering er vist i Figur 5. Dette er det eneste permanente utslippet i 

tiltaksområdet (Miljostatus.no 2018.06.04). 
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Figur 5:  Utslippspunkt vist blått kryss (kilde: miljøstatus.no)   

 Registrerte naturverdier 

Registrerte naturverdier i nærheten av tiltaksområdet er vist i Figur 6 (Naturbase.no 07.03.2017). I 
henhold til Miljødirektoratets kartdatabase er det i tiltaksområdet et overvintringsområde og 

beiteområde for sjøfugl, herunder gråstrupedykker, ærfugl og siland og kvinand. Området, lokalisert 
sør for Steinsholmen, er av nasjonal forvaltningsinteresse. Ærfugl er klassifisert som nært trua art.  

Figur 6:  Biologiske verdier. Overvintringsområde for sjøfugl vist som skravert område. Observasjoner av ærfugl 

er vist som brun firkant (Naturbase.no). 
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Det er i tillegg registret et gyteområde for torsk i tiltaksområdet, vist i  
Figur 7  (Fiskeridirektoratet 07.03.2017). Dette området er av regional viktighet med høy eggtetthet og 

middels retensjon.   

Figur 7:  Registret gytefelt, vist som skravert område (Fiskeridirektoratet.no) 

 Gjennomføringstid 

Det legges opp til å gjennomføre tiltaket i løpet 2018 og 2019. Spredningsarbeidet og etablering av 
kabelgaten er planlagt utført høsten 2018. Legging av kabler er planlagt å utføres i perioden 

vår/sommer 2019 og tildekking vil utføres høsten 2019.  

Sprengningsarbeidet er estimert til 2 uker, arbeidet med utfyllingen for kabelgaten er antatt å ta 4 uker. 
Leggeperioden for kablene er 1-2 uker, hvor eventuell tildekning vil utføres etter at kablene er lagt.  

 Omkringliggende eiendommer 

Det meste av tiltaket, legging av sjøkabler, skjer på sjøbunn som ligger utenfor områder omfattet av 
privat eiendomsrett. Lengst inne i Iledalsvågen berøres dog gnr 62 bnr 1 i Gulen. Omkringliggende 

områder tilknyttet tiltaket i sjø er vist i Figur 8. 

o Eier: Terje Wergeland  
Gnr: 62 
Bnr: 1 
Kommune: Gulen 

o Eier: Raymond Haugsdal  
Gnr: 1 
Bnr: 6 
Kommune: Masfjorden 
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o Eier: Jon Ivar Steine  
Gnr: 62 
Bnr: 3 
Kommune: Gulen 

Eier: Jonny Haugsdal  
Gnr: 1 
Bnr: 5 
Kommune: Masfjorden 

o Eier Jørgen Steine  
Gnr: 62 
Bnr: 4 
Kommune: Gulen 

Figur 8: Omkringliggende eiendommer (gnr/bnr) markert med gult (tatt fra seeiendom.no). 
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 Miljøundersøkelse  

Miljødirektoratet har utarbeidet flere veiledere som er relevante for vurdering av forurensningstilstand, 
miljørisiko og tiltaksbehov i forurenset sjøbunn. Følgende veiledere legger føringer og er benyttet i 

vurderingene:  

 Veileder M-350/2015; Håndtering av sedimenter gir oversikt over hvordan tiltak i sedimenter 
bør planlegges, aktuelle tiltaksmetoder og gjeldende regelverk. 

 Veileder M-608/2016 Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota gir 
grenseverdier til bruk for klassifisering av miljøtilstand i vann, sediment, og biota. 

 Veileder M-409/2015 Risikovurdering av forurenset sediment fokuserer på risiko for spredning 
av miljøgifter fra sedimentene, virkninger på human helse og virkninger på økosystemet. 

Tiltak i forurensede sedimenter er styrt av Miljødirektoratets veiledning M-350/2015. Undersøkelser av 
sjøbunnen og klassifisering av forurensningstilstand i henhold til Miljødirektoratets grenseverdier for 
klassifisering av vann, sediment og biota (M-608/2016) skal legges til grunn i vurdering om og hvordan 
tiltak kan gjennomføres. Generell saksgang er skissert i Figur 9.  

For å avklare forurensningssituasjonen og fare for spredning av forurensning og finpartikulært 

materiale, må det utføres undersøkelser av sedimentene. Behov for avbøtende tiltak og aktuelle 
tiltaksmetoder må vurderes i lys av risiko fremkommet av resultatene fra prøvetakingen. I denne 
undersøkelsen skal det vurderes om det er behov for tiltak knyttet til eventuelt forurenset sediment 

som følge utfylling i sjø. Rapporten omhandler punkt 2 i  Figur 9 og skal resultere i en tiltaksvurdering 
(punkt 3).  

Figur 9: Utdrag fra M-350/2015, saksgang ved tiltak i sedimenter. 



Oppdragsnr.: 5173855   Dokumentnr.: 5173855-miljø   Versjon: E01 
Miljørisikovurdering  |  Utfylling og sprengning i fbm. legging av sjøkabler 

2018-07-23  |  Side 17 av 36 

 Vurderingsgrunnlag 

Konsentrasjoner i sedimentet skal sammenlignes med grenseverdier for tilstandsklassene utarbeidet 

av Miljødirektoratet (M-608/2016, «Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota»). 
Tilstandsklassene representerer ulik forurensningsgrad basert på fare for effekter på organismer. 
Beskrivelse av de ulike tilstandsklassene er vist i tabell 1.  

Tabell 1 Klassifiseringssystem for metaller og organiske miljøgifter (Miljødirektoratet 2016) 

Tilstandsklasse I II III IV V

Beskrivelse av 
tilstand

Bakgrunn God Moderat Dårlig Svært dårlig 

Betingelser Bakgrunnsnivå Ingen toksiske 
effekter 

Kroniske 
effekter ved 

langtids 
eksponering 

Akutt toksiske 
effekter ved 

korttids 
eksponering 

Omfattende 
akutt-toksiske 

effekter 

Prinsipper for risikovurdering av forurensede sedimenter er gitt i Miljødirektoratets veileder  

M-409|2015. Grenseverdiene i en trinn 1 forenklet risikovurdering samsvarer for alle stoffene med 

grensen mellom tilstandsklasse II og III i veileder M-608|2016, med unntak av TBT (hvor grensen for 

økologisk risiko er satt lavere enn hva som er mulig å måle på laboratoriet). Tiltaksgrensen for TBT er 

satt til 35 µg/kg.  

Trinn 1 omhandler kun risiko for økologiske effekter, ikke risiko for human helse.  

Ved konsentrasjoner som ikke tilfredsstiller "friskmelding" i henhold til risikovurdering Trinn 1 (M-
409/2015) anbefales at det gjøres en utvidet risikovurdering av tiltaket mht. spredning av forurensing. 
Dette omfatter følgende: 

 Vil eventuell forurensning kunne bli transportert og spredd som følge av tiltaket?  
 Er potensial for transport og spredning av forurensning knyttet til partikler og porevann 

uakseptabelt stort?  

En slik tiltaksbasert risikovurdering vil avklare om det er behov for å iverksette spredningshindrende 

tiltak for mudrings, utfyllings og/eller dumpingsarbeidene for å ha bedre kontroll med tiltakets 
forurensningspotensial.  

 Sedimentundersøkelsen i tiltaksområdet 

 Feltarbeid  

Prøvetaking av sediment i Iledalsvågen ble gjennomført av Gaute Rørvik Salomonsen fra Norconsult 
AS, den 18. august 2016. Prøvene av sedimentet ble hentet opp med en HTH kjerneprøvetaker uten 
ekstra vekter. Prøvetakingsdyp i bunnsedimentet varierte fra 0,30 – 0,43 m. Det ble prøvetatt 
sediment i fire stasjoner. På hver stasjon ble det tatt tre sedimentkjerner som ble blandet til en 
blandprøve. Plassering av stasjonene er vist i figur 10. 
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Figur 10 Posisjoner for sedimentprøvetaking 

Posisjoner og en kort beskrivelse av sediment er gitt i tabell 2. Foto er gitt i figur 11.  

Tabell 2 Posisjoner for prøvetakingsstasjoner og beskrivelse av sedimentprøvene 

Stasjon Posisjon N1 Posisjon E1 Beskrivelse

M1 60º 50.287' 5º 08.085' Slam med høyt innhold av organisk materiale. 
H2S-lukt. Svart meget løst. Alle kjerneprøvene var 
40 cm. 

M2 60º 50.203' 5º 08.081' Slam med høyt innhold av organisk materiale. 
H2S-lukt. Svart. Gradvis overgang til grovere 
sediment. Kjerneprøve fra ca. 0-30 cm, 0-42 cm 
og 0-35 cm. 

M3 60º 50.028' 5º 08.049' Slam med høyt innhold av organisk materiale. 
H2S-lukt. Svart. Kjerneprøve fra ca. 0-32 cm, 0-34 
cm og 0-43 cm. 

M4 60º 49.649' 5º 08.019' Slam med høyt innhold av organisk materiale. 
H2S-lukt. Svart. Kjerneprøve fra ca. 0-39 cm, 0-38 
cm og 0-36 cm. 

1 Posisjoner er oppgitt i Euref-89 
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Figur 11: Sedimentkjerner fra M2 (t.v.) og M3 (t.h.) 

Analyseprogrammet som ble gjennomført er vist i tabell 3 og inkluderte standardpakken, dvs. alle 
parametere som anses som obligatoriske jf. veileder M-350|2015 og OSPAR sine retningslinjer.
Det er vurdert til at disse analysene vil dekke den mest sannsynlige forurensingen i området.  

Tabell 3 Analyseprogram 

Gruppe Parameter

Fysisk karakterisering Vanninnhold, innhold av leire (<2µm) og silt (<63 µm) 

Tungmetaller Hg, Cd, Pb, Cu, Cr, Zn, Ni, As 

Ikke-klorerte forbindelser Enkeltforbindelsene i PAH16 

Klorerte organiske 
forbindelser 

Enkeltkongene i PCB7 

Andre analyseparametere TOC (totalt organisk karbon) og TBT (tributyltinn) 
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 Videofilming 

Sjøbunnen ble filmet ved flere områder.  

Posisjoner og en kort beskrivelse av observasjoner ved filmingen er vist i tabell 4. Posisjoner er også 

vist på figur 12. 

Tabell 4 Posisjoner for lokaliteter som ble videofilmet, samt observasjoner. 

Sted Posisjon 
Nord

Posisjon 
Øst

Hvor på film (Dato er 
feil på film)

Kommentar 

Video 1 60º50.19 5º08.04 (000937-1)11 min Start Bløt sjøbunn 

60º50.08 5º08.04 (000937-1)14 min Slutt Bløt sjøbunn 

Video 2 60º50.16 5º08.05 (000937-1)19 min Start Grumsete vann, bløt sjøbunn 

60º50.15 5º08.05 (000937-1)24 min Slutt 

Video 3 60º50.13 5º08.05 (000937-1)31 min Start Bløt sjøbunn 

Video 4 60º50.10 5º08.05 (000937-1)37 min Start Bløt sjøbunn, noen stein 

Video 5 60º50.06 5º08.06 (000937-1)43 min Varierende sjøbunn, noen stein 

Video 6 60º50.00 5º08.08 (000937-1)50 min Varierende sjøbunn, noen stein 

Video 7 60º49.55 5º08.08 (000937-1)58 min Stein/berg 

60º49.54 5º08.13 (000937-1)1t 2 min Stein/berg 

Video 8 60º49.47 5º08.07 (000937-1)1t 16 min Ujevn sjøbunn (Fisk og tang) 

Video 9 60º49.40 5º08.08 (000937-1)1t 35 min 

Video 10 60º49.56 5º08.12 (000006-1) Undersøke objekt (fjell) 

Video 11 60º50.08 5º08.07 (002956-1) Undersøke objekt (fjell) 
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Figur 12: Posisjoner for videofilming (bakgrunnskart er hentet fra gislink.no) 



Oppdragsnr.: 5173855   Dokumentnr.: 5173855-miljø   Versjon: E01 
Miljørisikovurdering  |  Utfylling og sprengning i fbm. legging av sjøkabler 

2018-07-23  |  Side 22 av 36 

 Resultater 

Analyseresultater for blandprøvene er gitt i tabell 5. Resultatene er klassifisert i henhold til 

tilstandsklasser med fargekoder som vist i tabell 1. Fullstendige analyserapporter er gitt i vedlegg 2. 

Tabell 5 Analyseresultater sedimentprøver klassifisert iht. M-608/2016. Verdier som ikke er påvist over analysens 
rapporteringsgrense for gjeldende parameter er vist med grå bakgrunn. 

Parameter Enhet M1 M2 M3 M4 Gjennomsnitt Høyeste

Tørrstoff (E) % 10,1 10,1 10,4 18,5 12,3 18,5

Tørrstoff (L) % 10,5 10,2 10,2 18,4 12,3 18,4

Vanninnhold % 89,9 89,8 89,6 81,5 87,7 89,9

Kornstørrelse > 63 µm % 25,2 14 11 15 16,3 25,2

Kornstørrelse 2-63 µm % 74,3 85,4 88,4 83,5 82,9 88,4

Kornstørrelse < 2 µm % 0,5 0,6 0,6 1,5 0,8 1,5

TOC % 15,6 16,2 14,4 8,44 13,7 16,2

TUNGMETALLER

As (Arsen) mg/kg TS 7,07 10,1 8,47 12,8 9,6 12,8

Pb (Bly) mg/kg TS 43,6 87,8 42,5 51,5 56,4 87,8

Cu (Kopper) mg/kg TS 34,2 30,2 33,2 31,2 32,2 34,2

Cr (Krom) mg/kg TS 35,6 28,8 28,4 23,3 29,0 35,6

Cd (Kadmium) mg/kg TS 3,22 2,65 2,97 1,32 2,5 3,22

Hg (Kvikksølv) mg/kg TS <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0,20 <0,20

Ni (Nikkel) mg/kg TS 25,2 18,3 18 20 20,4 25,2

Zn (Sink) mg/kg TS 131 79,5 82,8 71,9 91,3 131

PAH

Naftalen µg/kg TS <21 <22 <34 <19 <24 <34

Acenaftylen µg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10

Acenaften µg/kg TS <11 <11 <11 <10 <11 <11

Fluoren µg/kg TS <25 <25 <24 <10 <21 <25

Fenantren µg/kg TS <10 <10 <10 18 <10 18

Antracen µg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10

Fluoranten µg/kg TS 59 68 106 62 74 106

Pyren µg/kg TS 48 53 82 77 65 82

Benso(a)antracen^ µg/kg TS 30 26 31 36 31 36

Krysen^ µg/kg TS 13 16 20 25 19 25

Benso(b)fluoranten^ µg/kg TS 201 261 360 373 299 373

Benso(k)fluoranten^ µg/kg TS 76 100 128 131 109 131

Benso(a)pyren^ µg/kg TS 56 70 99 116 85 116

Dibenso(ah)antracen^ µg/kg TS 29 44 48 58 45 58

Benso(ghi)perylen µg/kg TS 193 286 324 330 283 330

Indeno(123cd)pyren^ µg/kg TS 162 185 258 307 228 307

Sum PAH-16 µg/kg TS 870 1100 1500 1500 1243 1500

Sum PAH carcinogene^ µg/kg TS 570 700 940 1100 828 1100

PCB

Sum PCB-7 µg/kg TS n.d. n.d. n.d. n.d. n. d. n.d.

TINNORGANISKE FORBINDELSER

Monobutyltinnkation µg/kg TS 13,4 2,82 4,43 4,06 6,2 13,4

Dibutyltinnkation µg/kg TS 11,9 4,62 4,87 7,47 7,2 11,9

Tributyltinnkation µg/kg TS <2 3,27 <2 4,16 2,4 4,16
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Kornfordelingene viser at de undersøkte sedimentene består av sandig silt med høyt vanninnhold (82 
– 90 %). Sedimentet har også et høyt innhold av organisk karbon (TOC) fra 8,4 til 16 %. 

De kjemiske analysene viser at det er påvist overskridelser av tilstandsklasse 3 for én eller flere 
parametere i samtlige 4 stasjoner:  

 Kadmium i tilstandsklasse III (Moderat) i sediment fra stasjon M1-M3. 

 PAH (benso(b)fluoranten, dibenso(ah)antracen, benso(ghi)perylen og indeno(123cd)pyren) i 
tilstandsklasse III – IV (Moderat – Dårlig) i stasjon M1-M4  

 TBT i tilstandsklasse tilstandsklasse V (Svært dårlig) i stasjon M2 og M4, men begge 
konsentrasjonene er langt under tiltaksgrensen på 35 µg/kg som anbefalt i M-409/2015. 

 Behov for miljørettet risikovurdering 

I henhold til en Trinn 1 risikovurdering (M-409/2015) kan sedimentene «friskmeldes», dersom de 
anses å utgjøre en akseptabel risiko. For å tilfredsstille «akseptabel risiko» må: 

Gjennomsnittskonsentrasjonen for hver miljøgift over alle prøvene skal være lavere enn grenseverdien 
for Trinn 1, og ingen enkeltkonsentrasjon skal være høyere enn den høyeste av:  

o 2 x grenseverdien 

o Grensen mellom klasse III og IV for stoffet. 

Forhøyede konsentrasjoner av kadmium og enkeltparametere av PAH (klassifisert etter M-608/2016), 
medfører som at sedimentene ikke kan «friskmeldes» iht. en Trinn 1 risikovurdering. Samtlige 

stasjoner klassifiseres i klasse III som følge av høyt innhold av PAH enkeltkomponenter. Tiltak i 
sedimentet vil kreve en miljørettet risikovurdering og eventuelt en påfølgende tiltaksplan på grunn av 

overskridelser av PAH-forbindelser (prøve M1-M4), kadmium (prøve M1-M3). TBT overskrider 
grenseverdien mellom klasse III og IV for stoffet i stasjon M2 og M4. Men tiltaksgrensen for TBT er 
satt til 35 µg/kg (M-409/2015), og konsentrasjonen i sedimentet i ønskede tiltaksområde er langt under 

dette. 
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 Miljørisikovurdering, omfang og konsekvens  

 Potensiell påvirkning 

Tiltaket vil føre til ødeleggelse av marint liv (utradering), og i tillegg til å endre dybde vil det kunne 
endre havbunnens struktur. Men nytt liv vil kunne etableres i tiltaksområdet i etterkant. Endret struktur 

og dybde vil kunne gi grunnlag for annet liv enn det som opprinnelig befant seg i området, og dermed 
føre til lokale endringer i type naturmiljø også på lengre sikt.  

Det er ikke registret naturtyper som trenger spesiell beskyttelse i umiddelbar nærhet til området. 
Derimot er det registret gytefelt i selve tiltaksområdets og funksjonsområde for fugl i nærheten av det 
aktuelle området.  Det vurderes at tiltaket utgjør en liten del av det totale arealet med samme 

karakteristikk og at organismesamfunn vil raskt kunne re- eller ny-etableres i randsonen. Det vurderes 
som lite sannsynlig at skaden vil påvirke bestander i området permanent. 

Det legges opp til å opprettholde dagens seilingsdyp etter at kablene er lagt og tildekt. Dette anses 
som nødvendig mht. til fremkommeligheten og navigasjonssikkerheten. Videre vil opprettholdelse av 

opprinnelig dybde redusere risikoen for skade på naturmiljø forårsaket av grunnstøtinger eller andre 
uhell i forbindelse med navigering av skip, noe som kan betraktes som en positiv effekt på lang sikt.  

 Sprengning  

 Forurensning og spredning av forurenset masse 

Type og sammensetting av sprengstoff som benyttes vil påvirke både sammensetning og 

mengde av nitrogenforbindelser som frigis ved sprenging. Under vann vil disse løses opp og 

kunne danne syrer, noe som potensielt vil kunne redusere pH i vannmassene. Men bufferevnen 

til sjøvann er god og mengde nitrogenforbindelser som vil kunne frigis under sprenging antas å 

være relativt små. Eventuelle endringer av pH forventes å være kortvarig og innenfor normale 

variasjoner i vannmassene (7,8-8,2).   

Uomsatt sprengstoff inneholder ca. 50 % ammoniumforbindelser og 50 % nitratforbindelser. 

Toksisiteten av ammoniakk (NH3/NH4+) vil være avhengig av pH-verdien i vannet. Ammoniakk vil i 

vann opptre i en likevekt med ammonium (NH4
+). Ved normal pH i sjø (ca. 8-8,5) vil det meste 

foreligge som ammonium, NH4+. Ved høyere pH- verdier derimot, vil en større andel finnes som 

ammoniakk, NH3. Ammoniakk er akutt toksisk i lave konsentrasjoner for fisk. For vannlevende 

organismer er det satt en PNEC-verdi for ammoniakk på 1,1 µg/L. Nitratforbindelser har ikke 

direkte toksisk effekt, men kan føre til overgjødsling av vannmassene. Dette kan gi økt 

algevekst og forstyrre likevekten mellom ulike organismer i vannet. Nitrogenforbindelsene er 

viktige næringssaltoffer for bl.a. planktonalger og økt konsentrasjon vil potensielt kunne utnyttes 

av primærprodusenter i området, men eventuelt forhøyede konsentrasjoner vil være så lokale og 

kortvarige at de neppe får noen merkbare effekter på marint liv.  

 Endring av topografi 

Endring av topografien og derav vanndyp på grunn av sprenging vil kunne påvirke sirkulasjonen i de 
aktuelle områdene. Dette vil igjen kunne ha en effekt på oksygenforholdene. Herunder spesielt ved 

endring av terskeldyp da større vanndyp i inn/utløpet gir mulighet for at mer tyngre oksygenrikt vann 
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kan strømme inn til områdene innenfor terskelen. Endring av oksygenforholdene kan føre til endring 
av biotilgjengeligheten av eventuelle miljøgifter i sedimentet. I sedimentet er miljøgifter tilstede i 

forskjellige tilstandsformer, styrt av kjemiske, biologiske og fysiske prosesser. Endring i oksygennivå 
kan påvirke den kjemiske sammensetningen i sediment og porevann, dermed forårsake omdanning 

og frigivelse av enkelte miljøgifter. Dette kan igjen føre til endring av biotilgjengeligheten og dermed 
den potensielle toksisiteten. Videre er tilgang på oksygen en forutsetning for de fleste typer liv og vil 

derfor være en viktig faktor for de organismene som lever i fjorden. Dersom bunnvannet endrer 
oksygenforhold ved å bli mer oksygenrikt, vil bunnlevende organismer øke koloniseringen i 
dypområder. Dette vil kunne medføre økt bioturbasjon (omroting), oppvirvling og inntak av potensielt 

forurensede sedimenter. Biotilgjengeligheten av miljøgiftene i disse områdene vil dermed kunne øke. 

Det forventes derimot at evt. endring i sirkulasjonen vil være kortvarig da økt vanndyp vil kun være 

midlertidig, gitt at de aktuelle områdene vil fylles ut med kabler og tildekningsmasser slik at 
selilingsdybden blir tilsvarende opprinnelig dybde. Basert på dette er det ikke forventet at økt vanndyp 
vil ha permanent effekt på biotilgjengelighet av evt. forurensede sedimenter. Det påpekes at det kan 

være noe løsmasser oppå hardbunnsområdene som er aktuelle for sprenging. Forurensningsgraden i 
disse massene er ukjent. Dersom disse løsmassene er forurenset vil tiltaket utgjøre risiko med hensyn 

på spredning av forurensning. Det påpekes midlertidig at mengde løsmasser lokalisert på de aktuelle 
hardbunnsområdene forventes å være relativ små.  

 Økt partikkelmengde i vannmasser og økt sedimentering 

Sprenging vil føre til økt partikkelmengde i vannmassene. Økt partikkelmengde i vannmassene vil 

kunne ha negative effekter på både pelagiske og bunnlevende organismer. For organismer som 
oppholder seg i vannsøylen vil redusert lysforhold og dårligere sikt kunne føre til atferdsendringer og 

problemer i næringssøk. Partikler vil også kunne føre til fysiske plager som irritasjon og sårskader på 
gjeller og vev. Mobile organismer vil i midlertid i stor grad ha mulighet til å unngå områder med 
periodevis høy partikkeltetthet.   

Partiklene vil etter hvert synke ut i vannmassene og legge seg på sjøbunnen. Spredningen vil 
avhenge av partikkelstørrelse, partiklenes egenvekt og av fysiske forhold i vannmassene, deriblant 

strøm. Strømning i området er ukjent, men det antas at hovedstrømmen vil gå fra innerst i vågen og 
sørover mot Steinsholmen, på bakgrunn av tilførsel av ferskvann fra bekker og elver. Det er ikke 
foretatt modellering av partikkelspredning som følge av tiltaket, men basert på antatt hovedstrøm 

forventes det at partiklene vil spres sørover.  

Det er oppgitt at vannforekomsten har moderat vannutskifting (uker) og lav strømhastighet. Med 

bakgrunn i dette vil det være begrenset spredning av partikler, noe som vil føre til nedlamming av 
sjøbunn og bunnlevende organismer. Det påpekes at strømningen i de aktuelle områdene ikke er 
kjent og at områdene som er aktuelle for sprenging utgjør en liten del av det totale arealet med 

samme karakteristikk. Det kan ikke utelukkes skader på enkeltorganismer som følge av økt 
partikkeltetthet i vannmassene og sedimentering i tiltaksperioden. Negative effekter vil imidlertid være 

relativt kortvarige.  

 Trykkbølger 

Trykkbølger som følger av sprengningen vil kunne skade og i verste fall drepe organismer som 
befinner seg i nærheten. Forventede effekter er avhengig av hvordan sprengningsarbeidet utføres, 

men det er sannsynlig at effektene blir lokale og kortvarige. Organismesamfunn vil raskt kunne re-
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etableres ved spredning fra områdene rundt, og det vurderes som lite sannsynlig at skaden vil påvirke 
bestander i området permanent.  

 Støy 

Sprenging, samt økt aktivitet i området i forbindelse med anleggsfasen vil føre til støy som kan virke 

sjenerende på liv både over og under vannflaten. Støy kan blant annet føre til stress, endret adferd og 
kamuflering av lydsignaler mellom dyr (særlig hos fisk og pattedyr). Ulike marine arter vil kunne være 

sårbare for slike forstyrrelser, og i stor grad skremmes vekk fra områdene i perioden aktiviteten 
foregår.  

For å begrense negative effekter er det viktig at anleggsaktiviteten legges utenom torskens 

gyteperiode, samt overvintringsperioden for sjøfugl. Selv om negative effekter på bestander vil kunne 
følge av tiltaket i anleggsfasen, er de av relativt kort varighet. Etter anleggsfasen vil forstyrrelser i 

området være på nivåer som før tiltaket ble gjennomført.  

 Plastforurensning 

Massene vil inneholde rester av plast benyttet til sprengingen som vil spre seg til miljøet, men 

omfanget av dette avhenger av hvordan sprengingen utføres. Mengde plast avhenger av hvordan 
sprengningsmetode (antall salver, mengde skyteledning) og type sprenganordning som vil benyttes. 

Det er oppgitt av BKK Nett AS at det vil benyttes NONEL-salver. Det er forventet at plastrester fra 
denne type tennere vil flyte opp i vannmassene. Plasten som evt. vil bli værende i sprengmassene vil 
vaskes ut i sjø når massene hentes ut med gravmaskin.   

Plasten som ender opp i vannmassene vil kunne spre seg til omliggende strender. Plastforurensning 
vil ha negative effekter for sjølevende organismer. Plastrester kan forveksles med mat, samt føre til 
fysiskes skader ved at dyr vikler seg inn i plasten. Videre kan plasten brytes ned til mikroplast som kan 

inneholde helse- og miljøskadelige stoffer, og miljøgifter i omgivelsene kan binde seg til plastbitene.  

Det er ikke mulig å fjerne alle plastrester med eksisterende teknologi, men det anbefales at det gjøres 
tiltak ved å etablere prosedyrer for å overvåke og oppsamling av plast. Ved visuell overvåkning og 

oppsamling av synlig plast, i og etter anleggsfase, vil disse konsekvensene reduseres. Det anbefales 
at plast som flyter opp i vannmassene vil bli samlet opp i anleggsperioden, og det vil bli utført 

opprydningsarbeid på strendene tilgrensende tiltaksområdet i etterkant. Bruk av lenser for å samle 
opp plast i vannoverflaten anses ikke som hensiktsmessig i dette området da det forventes bevegelser 
i vannmassene som fører til at plasten vil gå over. 

 Spredning av miljøgifter fra sedimentet 

Det er knyttet potensiell risiko til spredning av forurensning fra overflatesedimentet ved utfylling og 
mudring på grunn av konsentrasjoner av PAH-forbindelser (prøve M1-M4), kadmium (prøve M1-M3). 

og TBT (prøve M2 og M4). For å beregne potensiell risiko for spredning av forurensning er det gjort 
beregninger av oppvirvlet materiale samt hvor mye forurensning som kan forekomme fra porevannet. 

Forutsetninger som er benyttet for beregningene er vist nedenfor.   
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 Sprenging 

- Det er benyttet et tiltaksareal 12 000 m2. Dette areal tilsvarer kabelgaten. Tildekking ikke er 

inkludert i beregningene da dette legges oppå kablene og anses ikke som relevant mht til 

spredning av sediment.    

- Det er forutsatt at de øverste 10 cm av sedimentet påvirkes av utfyllingsarbeidet. 

- En sedimenttetthet på 1,6 kg/L er benyttet i beregningene. 

- Spredningsberegningene er basert på gjennomsnittet av konsentrasjonene i de 4 prøvene 

som er i tiltaksområdet (M1-M4).  

- Beregningene er kun gjort for forbindelser over tilstandsklasse II (i moderat til svært dårlig), 
med unntak av TBT som er under forvaltningsgrensen 

- Konsentrasjonen av forurensning i porevannet er beregnet ut fra konsentrasjon i sediment og 
generelle Kd korrigert for målt TOC (fra M-409). 

- Spredning av forurenset porevann er sammenlignet med PNEC (akutt) («predicted no effect 

concentration», akutt toksisitet for marine organismer) (TA-2803/2011). Det er valgt å bruke 
verdier for akutte effekter på grunn av tiltakets korte varighet. 

Det er valgt å benytte grensen tilstandsklasse II og III i veiledning M-608/2016. Denne grensen 
representerer grenseverdi for kroniske effekter. Det er beregnet hvor stort volum av resipienten som 
daglig vil påvirkes i konsentrasjoner over denne grenseverdien for økologisk effekt under tiltaket 

(forutsatt en tiltaksperiode på 10 dager).Tabell 6 viser beregnet spredning av forurensning under 
utfyllingsarbeidet uten sprednings-reduserende tiltak.  

Tabell 6: Beregnet spredning av forurensede partikler og porevann under tiltaket (basert på kriterier listet i 
teksten).  

M1 M2 M3 M4

Gjennoms

nitt 

(miljøgifte

r oppgitt i 

mg/kg)

Mengde 

oppvirvlet 

materiale 

totalt (kg)

Mengde 

(kg) 

oppvirvlet 

materiale, 

potensial 

for 

spredning 

(andel <63 

um)

Kd, 

anvendt 

ved 13,7% 

TOC

PNEC 

kronisk 

(mg/l)

Mengde 

totalt 

spredt i 

porevann i 

tiltaksperio

den (mg)

Volum 

respipent 

påvirket over 

PNEC totalt 

(m3)

Volum 

respipent 

påvirket 

over PNEC 

hver dag 

(m3)

Tørrstoff (E) % 10,1 10,1 10,4 18,5 12,28
Tørrstoff (L) % 10,5 10,2 10,2 18,4 12,33
Vanninnhold % 89,9 89,8 89,6 81,5 87,70
Kornstørrelse >63 

µm
%

25,2 14 11 15 16,30

Kornstørrelse 2-63 

µm
%

74,3 85,4 88,4 83,5 82,90

Kornstørrelse <2 µm % 0,5 0,6 0,6 1,5 0,80
TOC % TS 15,6 16,2 14,4 8,44 13,66

Benso(b)fluoranten^ µg/kg TS 201 261 360 373 0,30 0,6 0,48 113638 0,000017 3 163 16,3

Dibenso(ah)antracen^ µg/kg TS
29 44 48 58 0,04 0,1 0,07 266343 0,000014 0,2 13 1,3

Benso(ghi)perylen µg/kg TS 193 286 324 330 0,28 0,5 0,46 139783 0,0000008 2 2601 260,1
Indeno(123cd)pyren^ µg/kg TS 162 185 258 307 0,23 0,4 0,37 320218 0,000003 1 250 25,0
Tungmetaller

Cd (Kadmium) mg/kg TS 3,22 2,65 2,97 1,32 2,54 5 4,08 130000 0,00045 21 46 4,6

Polysykliske aromatiske hydrokarboner

Parameter Enhet

Målt sedimentkonsentrasjon, 

Csed

Beregnet spredning

Partikler Porevann
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3.3.1.1 Partikkelspredning  

Under tiltak vil det kun være den finpartikulære andelen som potensielt vil spres til nærliggende 
områder. Beregningene i Tabell 6 viser at partikkelbundet forurensning <63µm kan spres ut fra 

området ved tiltaksgjennomføring. Dette gjelder både PAH (opptil 480 g for enkeltparameteren 
Benso(b)fluoranten og kadmuim (4 kg).  

Fordi det er en betydelig andel av partiklene som kan transporteres ut av området (dvs. silt og leire) 

anses spredningen som uakseptabel, og det bør gjøres tiltak for å begrense partikkelbundet spredning 
av forurensing. 

3.3.1.2 Porevann 

Det er beregnet spredning av porevann, og hvor stort volum denne spredningen vil påvirke over 

grenseverdi for akutte økologiske effekter. Beregningene viser at spredning av forurenset porevann er 
lav og innenfor volumet som anses som maksimalt tiltaksområdet (12 000 m2 for kabelgaten). Dette 
anses som akseptabel spredning. 

 Mudring 

 Massene som skal mudres er oppgitt til å utgjøre 400 m3, hvorav det er antatt at hele 

mudringsvolumet er forurenset. Analyseresultatene viser at forurensingen når ned til 43 

cm og estimert mudringsdyp er 0,4 m.  

 Det er antatt at mudringsarbeidet vil foregå over et tidsrom på 1 uke, og det er derfor brukt 

en tiltaksperiode på 5 dager.  

 Basert på erfaringstall er det beregnet at 5 % av sedimentet spres under mudringen. 

 Det er benyttet sedimenttetthet på 1,6 kg/L i beregningene. 

 Spredningsberegningene er basert på gjennomsnittet av konsentrasjonene i alle seks 

prøvene for hver forbindelse over grenseverdi for trinn 1 risikovurdering. 

 Konsentrasjonen av forurensning i porevannet er beregnet ut fra konsentrasjon i sediment 

og generelle Kd korrigert for målt TOC (fra M-409). Utregningene er vist i Tabell 7 

nedenfor. Spredning av forurenset porevann er sammenlignet med PNEC (akutt) 

(«predicted no effect concentration», akutt toksisitet for marine organismer) (TA-

2803/2011). Det er valgt å bruke verdier for akutte effekter på grunn av tiltakets korte 

varighet. Det er beregnet hvor stort volum av resipienten som daglig vil påvirkes i 

konsentrasjoner over denne grenseverdien for økologisk effekt under tiltaket (forutsatt en 

tiltaksperiode på 5 dager). 

Tabell 7 viser beregnet spredning av forurensning under mudringsarbeidet uten sprednings-

reduserende tiltak.  
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Tabell 7: Beregnet spredning av forurensede partikler og porevann under mudring (basert på kriterier listet i 

teksten). 

Under tiltak vil det kun være den finpartikulære andelen som potensielt vil spres til nærliggende 
områder. Beregningene i Tabell 3 viser at partikkelbundet forurensning <63µm for kadmium og PAH-
forbindelsene er minimal, og anses som akseptabel.  

Det er beregnet spredning av porevann, og hvor stort volum denne spredningen vil påvirke over 

grenseverdi for akutte økologiske effekter.  Beregningene viser at spredning av forurenset porevann 
også er lav og forventes å være lokal. Forurenset porevann vil fortynnes ytterligere i vannmassene da 

området ligger åpent til. 

 Gyteområde for torsk 

Gytefelt er funksjonelle kun i begrensede perioder gjennom året. Dette medfører at inngrep innen 

området ikke nødvendigvis forringer verdien av det. Inngrep utenfor et gytefelt, men innen en 
gyteperiode, kan på den annen side også påvirke verdien dersom det forstyrrer fisken eller fører til 
endringer i spredning av egg i området. Det er derfor svært viktig å ta hensyn til både tidspunkt, 

omfang og effekt av inngrep i og rundt fungerende gytefelt. 

Det viktig at anleggsaktiviteten legges utenom torskens gyteperiode, for å begrense negative effekter. 
Den mest sårbare perioden er januar – april, men siden larvene også kan påvirkes negativt av økt 

partikkelmengde i vannmassene, anbefales det å utvise varsomhet frem til juni. I anleggsfasen vil 
utfyllingsarbeider også føre til oppvirvling av sedimenter, og potensielt også tilførsel av finstoff med 

utfyllingsmassene. Det anbefales at aktiviteten begrenses til en periode når effekt på gyting og 
produksjon i fjorden forventes å være minst (dvs. høst- tidlig vinter) 

 Funksjonsområde for fugl 

Det registrert et funksjonsområde for sjøfugl i planområdet, herunder overvintringsområde for sjøfugl. 
Det er sannsynlig at området til en viss grad vil påvirkes under anleggsfasen. Hyppige forstyrrelser vil 
redusere områdets egnethet som raste- og hvileplass. Dermed kan tiltaket føre til endret arealbruk. 

Vinteren er en sårbar periode for overvintrende fugl, som da er avhengig av store energireserver for å 
kunne overleve kulde og korte dager. Hyppig oppflukt i denne perioden vil kunne være svært skadelig. 

Gjennomsnitt 

(mg/kg)

Mengde 

spredning 

totalt

materiale 

(kg)

Mengde (kg) 

oppvirvlet 

materiale, 

potensial for 

spredning 

(andel <63 

um)

Kd sed 

(l/kg) 

justert for 

anvendt 

TOC (1,4%)

Mengde 

totalt spredt i 

porevann i 

hele tiltaks-

perioden 

(mg)

PNEC akutt 

(mg/l)

Volum 

respipent 

påvirket over 

PNEC totalt 

(m3) (TA-

2803/2011)

Volum 

respipent 

påvirket over 

PNEC hver 

dag (m3)

Kadmium 2,54000 0,08128 0,035946 130000 0,13573 0,00045 0,30 0,060

Benzo(b)fluoranten 0,29875 0,00956 0,004228 113638 0,01826 0,000017 1,07 0,215

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,22800 0,00730 0,003227 320218 0,00495 0,0000027 1,83 0,366

Dibenzo(a,h)antracen 0,04475 0,00143 0,000633 266343 0,00117 0,000014 0,08 0,017

Benzo(ghi)perylen 0,00016 0,00001 0,000002 139783 0,00001 0,00000082 0,01 0,0019

Parameter 

Målt sediment-

konsentrasjon 

Beregnet spredning 

Partikler Porevann
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For å redusere negative effekter er det viktig at anleggsaktiviteten legges utenom vinterperioden og 
gjøres så kort som mulig 

 Konklusjon 

Det er knyttet uakseptabel miljørisiko til spredning av partikkelbundet forurensning fra sedimentet ved 

legging av sjøkabler, som kan spres ut av tiltaksområdet og føre til negativ påvirkning i gyteområdet 
for torsk. Det bør derfor i en tiltaksplan vurderes avbøtende tiltak for å begrense denne spredningen.  

Aktiviteter i anleggsperioden vil kunne føre til negative effekter for torsk og sjøfugl i det aktuelle 
området. Avbøtende tiltak vil være å legge anleggsperioden utenom den sårbare perioden for disse 
marine artene. Videre bør plastforurensingen minimeres. 
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 Tiltaksmetode, beskrivelse av alternative tiltak 
og løsninger  

 Innledning 

Det finnes flere alternative tiltak og løsninger som kan iverksettes for å begrense risikoen for 
spredning av forurensning som tiltak masser i sjø bidrar til. Det kan være tiltak som: 

 begrenser sannsynlighet for oppvirvling og utlekking ved utfylling, eller 

sannsynligheten for uønsket konsekvens 

 begrenser omfanget av spredningen 

For dette tiltaket er det risikoen for spredning av partikkelbundet forurensning av PAH-forbindelse og 
metallet kadmium i forbindelse med etablering av kablegate som ønskes redusert. I tillegg vil det være 

behov for å redusere spredning av plast i forbindelse med sprenging. 

 Tiltaksalternativer 

 Null-alternativ  

Null-alternativet er beskrevet av dagens tilstand. Det er ikke iverksatt aktive tiltak for å stanse 
spredningen av forurensning til sjø og utenforliggende sedimenter. Denne løsningen er bare aktuelt 

dersom nye data kan vise at spredningen er lavere enn beregnet over. Det er ikke planlagt innhenting 
av nye data.  

Fordel 

 Rimelig 

Ulemper 

 Forurensede masser vil spres til nærliggende områder 

 Utfyllingsmetode ved etablering av kabelgate 

Valgt metode for å etablere kabelgaten, videre referert til som utfylling, kan redusere 
forurensningsspreding fra sediment ved at sedimentet på sjøbunnen holdes på plass. Disse metodene 
vil ikke redusere spredningen av plast. Aktuelle metoder er: 

 Massene legges skånsomt ned på bunnen  

 Beskyttende lag av sand 

 Geotekstil med overdekning 

4.2.2.1 Skånsom plassering av massene 

Forurensningsspredningen kan reduseres når det først legges et tynnere lag av rene masser på 
bunnen før hoveddelen av overdekningsmassene blir plassert. Slik skånsom utlegging kan utføres 

med gravemaskin eller med nedøringsrør. Vanndypet i det aktuelle området hvor den ene kabelgaten 
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skal plasseres, (dvs. pel 0-400) er ikke tilstrekkelig for å bruke standard båt med «shoot» arrangement 
(nedføringsrør), og derav vil ikke dette tiltaksalternativet bli videre vurdert.   

Fordel 

 Mindre spredning 

Ulemper 

 Det er løst lagrete sedimenter, så noe spredning må påregnes 

 Økte kostnader 

 Vanskelig å følge opp i praksis/ i utførelsen 

4.2.2.2 Beskyttende lag 

Forurensningsspredningen kan reduseres ved at det legges et lag med sand eller grus før utfylling 
starter, jf. punktet ovenfor. 

Fordel 

 Betydelig reduksjon av spredning 

Ulemper 

 Økte kostnader 

4.2.2.3 Geotekstil 

Forurensningsspredningen kan reduseres ved å legge en geotekstil på bunnen før nedlegging av 
stein. Ofte gjøres dette i kombinasjon med et lag med sand for å beskytte tekstilen. 

Fordel 

 Mindre spredning av forurensning 

Ulemper 

 Økte kostnader, dyrere enn beskyttende lag 

 Begrense forurensningsspredning 

Begrense spredning kan innebære flere tiltak som hindrer spredning fra sedimentet og/eller 
utfyllingsmassene. I dette tilfelle har vi vurdert: 

 Siltgardin 

 Boblegardin 

4.2.3.1 Siltgardin 

Arbeid innenfor siltgardin som lukker inn tiltaksområdet eller beskytter viktige verdier gir effektiv 
begrensing av partikkelspreding, men kan slippe igjennom finfraksjonen av partikler. 

Fordeler 

 Effektiv begrensing av partikkelspredning  
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Ulemper 

 Slipper gjennom noe finfraksjonen 

 Kostbart 

 Virker ikke i strømutsatte områder 

 Krever oppfølging under tiltaket for å kontrollere at den virker etter sin hensikt. 

 Skaper mer avfall 

 Utforende ettersom tiltakene er mobile og foregår over et større område 

4.2.3.2 Boblegardin 

Fordeler 

 Effektiv begrensing av partikkelspreding  

 Lett å håndtere 

Ulemper  

 Slipper igjennom mer partikler sammenlignet med siltgardin 

 Større spredning av porevann  

 Utforende ettersom tiltakene er mobile og foregår over et større område 

 Redusere risikoen knyttet til spredning 

Risikoen ved forurensingsspredning kan også reduseres på flere måter enn ved de direkte 

tiltaksrelaterte som er beskrevet ovenfor: 

 Tidspunkt for gjennomføring 

 Overvåkning 

4.2.4.1 Tidspunkt for gjennomføring 

Ved å utføre tiltaket på tidspunkt hvor det er lite sannsynlig at viktige biologiske verdier er tilstede i 
resipienten, og når det er lite biologisk produksjon i sjø, er det mulig å redusere risikoen forurensning. 
Reduserer ikke plastforurensingen. 

Fordeler 

 Reduserer risikoen 

 Billig 

Ulemper 

 Begrenser gjennomføringsevnen.  

4.2.4.2 Overvåkning 

Ved en god overvåking vil risikoen reduseres ved at årsakene til utilsiktet spredning kan identifiseres 

og tiltak iverksettes. Reduserer ikke plastforurensingen. 

Fordeler 

 Reduserer risikoen 

 Tiltak kan raskt iverksettes

Turbiditetsmålere med måling på utvalgte dyp og alarm ved forhøyet partikkelnivå kan benyttes til å 

styre arbeidene med kabelgaten. Turbiditetsmåler anses som godt egnet til å overvåke tiltaket mht. 

potensiell spredning av forurenset sediment under gjennomføring tiltaket. 
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 Vurdering og avbøtende tiltak 

Ettersom det er påvist forurensede sedimenter ved lokaliteten, er det utført en risikovurdering for å 
vurdere miljøkonsekvenser av evt. tiltak i den påtrufne forurensningen. Vurderingen er utført basert på 

resultatene av de kjemiske analysene og planlagte tiltak.  

Forurensningsgraden i sedimentene er omtrent lik i samtlige prøvetatte stasjoner og antas derfor å 
være relativ homogen i det aktuelle området. Forurensningsgrad lenger ute i fjordsystemet er ukjent. 

Sedimentene i prøvetatte områder er finkornige og ukonsoliderte. Det vil si at det er stor risiko for 
oppvirvling av sedimentene under evt. tiltak. Beregningene utført viser at det er fare for 
partikkelbundet forurensning som kan transporteres ut av området (dvs. silt og leire). Strømning i 

området er ukjent, men det antas at hovedstrømmen vil gå fra innerst i vågen (M1) og sørover mot M4 
på grunn av tilførsel av ferskvann fra bekker og elver. Det er oppgitt at vannforekomsten har moderat 

vannutskifting (uker) og lav strømhastighet.  

Basert på spredningsberegninger anses partikkelspredning av kadmium og PAH-forbindelser under 
utfylling som uakseptabel, og det bør gjøres tiltak for å begrense partikkelbundet spredning av 

forurensing. Det anbefales at man legger et lag med sand før utfylling med stein for å begrense 
forurensningsspredning med partikler. Videre anbefales det at det dette laget minimum er 10 cm dypt 
og at det utføres med fallbunnslekter før steinmassene legges med samme type lekter. Norconsult 

forventer at de benyttes rene masser til etablering av kabelgaten.  Norconsult AS anser det ikke som 
nødvendig med behov for spesielle avbøtende tiltak knyttet til forurenset sediment eller spredning av 

finpartikulært materiale fra bunnsedimentet under mudringen.  

Med bakgrunn i at forurensningsgraden lenger ut i fjorden er ukjent bør det vurderes å overvåke 
tiltaket med turbiditetsmåler for å kontrollere spredning under arbeidet med kabelgaten. En evt. måling 

anbefales nedstrøms for tiltaket med alarm med høye partikkelnivå.  

For å begrense plastforurensning anbefales det at plasten i vannmassene samles opp, i tillegg til at 
det vil bli utført en etterkontroll med opprydning av plast på tilgrensende strandsoner 

Det er registrert overvintringsområde og beiteområde for sjøfugl med forekomst av ærfugl, sør for 

Steinsholmen innenfor tiltaksområdet. Ærfugl tilhører arter av stor forvaltningsinteresse. Ved å 
gjennomføre tiltaket i perioden når sjøfugl overvintrer vil kunne være svært skadelig. Vinteren er en 
sårbar periode for overvintrende fugl, som da er avhengig av store energireserver for å kunne 

overleve kulde og korte dager. Det er også registret et gyteområde for torsk innenfor tiltaksområdet. 
Gytefelt er funksjonelle kun i begrensede perioder gjennom året (januar-april), noe som gjør at inngrep 

innen området ikke nødvendigvis forringer verdien av det. Det påpekes at tiltaksperiode vil kunne gi 
utslag på grad av konsekvens, og at det bør tas hensyn til torskens gyte- og yngleperiode. 

Tidspunkt for tiltaket kunne redusere risikoen for negative effekter på bestander i nærheten av 
tiltaksområdet. For å redusere risikoen for effekter på biologiske verdier i området (ærfugl og torsk) 

anbefales det at tiltaket gjennomføres utenfor vintermånedene og at det utvises varsomhet frem til 
juni, samt at man forsøker å gjøre tiltaksperioden så kort som mulig. Tiltak bør heller ikke 

gjennomføres i perioden 15. mai – 15. september, da det er generell anbefaling om å unngå tiltak i 
sjø; Av hensyn til plante- og dyreliv, friluftsliv og rekreasjon, anbefaler Miljødirektoratet som en 

hovedregel at tiltak i sjø ikke tillates i perioden 15. mai til 15. september. Med bakgrunn i dette 
anbefales det at tiltaket gjennomføres i løpet av høsten.  
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 Behandling av andre myndigheter 

 Reguleringsplan 

Det finnes ingen reguleringsplaner som dekker det omhandlede området. I arealdelen til 
kommuneplanen for Gulen er området i sjø avsatt til friluftsområde og naturområde. Store deler av 
landarealene ut mot tiltaksområdet i kommuneplanen er avsatt til kombinert bebyggelse og 

anleggsformål. 

 Tillatelser  

Kystverket har gitt tillatelse etter havne og farvannsloven.  

Tiltak som det er gitt anleggskonsesjon for i medhold av energiloven § 3-1 tredje ledd, er unntatt fra 

plan- og bygningslovens bestemmelser, med unntak av plan- og bygningslovens kap. 2 og 14, jf. plan- 
og bygningsloven § 1-3. 

BKK Nett AS ble ved kongelig resolusjon av 19.06.2015 med referanse 09/690 gitt anleggskonsesjon 

for bygging og drift av ny 300 (420) kV kraftledning Modalen-Mongstad. Konsesjonen er senere endret 
ved at den er erstattet av ny anleggskonsesjon gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

datert 26.01.2017 med referanse 200806673-281.  

 Kulturmyndighetene 

Det er ingen kjente kulturminner i området som kommer i konflikt med planlagt tiltak (Miljøstatus.no, 
Naturbase.no). Området er blitt vurdert av Bergens Sjøfartsmuseum.  Det er ikke forventet at det skal 

ha fremkommet ny informasjon som endrer vurderingene fra den gangen. Dersom det under 
anleggsarbeidet eller annen virksomhet i planområdet oppdages kulturhistorisk materiale under vann, 

skal arbeidet stanses umiddelbart og kulturminnemyndighetene varsles jfr kulturminnelovens §14 
tredje ledd. 
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Analyseresultater
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Mottatt dato 2016-08-19 Norconsult 
Utstedt 2016-09-01 Gaute Rørvik Salomonsen 
  91778 
  Vestfjordgaten 4 
  N-1338 Sandvika 
  Norge 
 
Prosjekt Ilevågen BKK  
Bestnr   
 
 
Analyse av sediment    
 
Deres prøvenavn M1 
  Sediment 
 
Labnummer N00441985 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Tørrstoff (E) 10.1 0.64 % 1 1 MAMU 
Vanninnhold 89.9 5.42 % 1 1 MAMU 
       
Kornstørrelse >63 µm 25.2 2.5 % 1 1 MAMU 
Kornstørrelse <2 µm 0.5 0.05 % 1 1 MAMU 
Kornfordeling ----------  se vedl. 1 1 MAMU 
       
TOC 15.6  % TS 1 1 MAMU 
       
Naftalen <21  µg/kg TS 1 1 MAMU 
Acenaftylen <10  µg/kg TS 1 1 MAMU 
Acenaften <11  µg/kg TS 1 1 MAMU 
Fluoren <25  µg/kg TS 1 1 MAMU 
Fenantren <10  µg/kg TS 1 1 MAMU 
Antracen <10  µg/kg TS 1 1 MAMU 
Fluoranten 59 17.7 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Pyren 48 14.3 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Benso(a)antracen^ 30 9.07 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Krysen^ 13 3.80 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Benso(b)fluoranten^ 201 60.2 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Benso(k)fluoranten^ 76 22.9 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Benso(a)pyren^ 56 16.9 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Dibenso(ah)antracen^ 29 8.59 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Benso(ghi)perylen 193 57.8 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Indeno(123cd)pyren^ 162 48.6 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Sum PAH-16* 870  µg/kg TS 1 1 MAMU 
Sum PAH carcinogene^* 570  µg/kg TS 1 1 MAMU 
       
PCB 28 <0.70  µg/kg TS 1 1 MAMU 
PCB 52 <0.70  µg/kg TS 1 1 MAMU 
PCB 101 <0.70  µg/kg TS 1 1 MAMU 
PCB 118 <0.70  µg/kg TS 1 1 MAMU 
PCB 138 <0.70  µg/kg TS 1 1 MAMU 
PCB 153 <0.70  µg/kg TS 1 1 MAMU 
PCB 180 <0.70  µg/kg TS 1 1 MAMU 
Sum PCB-7* n.d.  µg/kg TS 1 1 MAMU 
       
As (Arsen) 7.07 1.41 mg/kg TS 1 1 MAMU 
Pb (Bly) 43.6 8.7 mg/kg TS 1 1 MAMU 
Cu (Kopper) 34.2 6.84 mg/kg TS 1 1 MAMU 
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Deres prøvenavn M1 
  Sediment 
 
Labnummer N00441985 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Cr (Krom) 35.6 7.12 mg/kg TS 1 1 MAMU 
Cd (Kadmium) 3.22 0.64 mg/kg TS 1 1 MAMU 
Hg (Kvikksølv) <0.20  mg/kg TS 1 1 MAMU 
Ni (Nikkel) 25.2 5.0 mg/kg TS 1 1 MAMU 
Zn (Sink) 131 26.2 mg/kg TS 1 1 MAMU 
       
Tørrstoff (L) 10.5 2 % 2 V MAMU 
Monobutyltinnkation 13.4 5.26 µg/kg TS 2 T MAMU 
Dibutyltinnkation 11.9 4.72 µg/kg TS 2 T MAMU 
Tributyltinnkation <2  µg/kg TS 2 T MAMU 
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Deres prøvenavn M2 
  Sediment 
 
Labnummer N00441986 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Tørrstoff (E) 10.1 0.64 % 1 1 MAMU 
Vanninnhold 89.8 5.42 % 1 1 MAMU 
       
Kornstørrelse >63 µm 14.0 1.4 % 1 1 MAMU 
Kornstørrelse <2 µm 0.6 0.06 % 1 1 MAMU 
Kornfordeling ----------  se vedl. 1 1 MAMU 
       
TOC 16.2  % TS 1 1 MAMU 
       
Naftalen <22  µg/kg TS 1 1 MAMU 
Acenaftylen <10  µg/kg TS 1 1 MAMU 
Acenaften <11  µg/kg TS 1 1 MAMU 
Fluoren <25  µg/kg TS 1 1 MAMU 
Fenantren <10  µg/kg TS 1 1 MAMU 
Antracen <10  µg/kg TS 1 1 MAMU 
Fluoranten 68 20.3 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Pyren 53 16.0 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Benso(a)antracen^ 26 7.86 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Krysen^ 16 4.75 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Benso(b)fluoranten^ 261 78.2 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Benso(k)fluoranten^ 100 29.9 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Benso(a)pyren^ 70 21.1 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Dibenso(ah)antracen^ 44 13.1 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Benso(ghi)perylen 286 85.7 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Indeno(123cd)pyren^ 185 55.5 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Sum PAH-16* 1100  µg/kg TS 1 1 MAMU 
Sum PAH carcinogene^* 700  µg/kg TS 1 1 MAMU 
       
PCB 28 <0.70  µg/kg TS 1 1 MAMU 
PCB 52 <0.70  µg/kg TS 1 1 MAMU 
PCB 101 <0.70  µg/kg TS 1 1 MAMU 
PCB 118 <0.70  µg/kg TS 1 1 MAMU 
PCB 138 <0.70  µg/kg TS 1 1 MAMU 
PCB 153 <0.70  µg/kg TS 1 1 MAMU 
PCB 180 <0.70  µg/kg TS 1 1 MAMU 
Sum PCB-7* n.d.  µg/kg TS 1 1 MAMU 
       
As (Arsen) 10.1 2.02 mg/kg TS 1 1 MAMU 
Pb (Bly) 87.8 17.6 mg/kg TS 1 1 MAMU 
Cu (Kopper) 30.2 6.05 mg/kg TS 1 1 MAMU 
Cr (Krom) 28.8 5.77 mg/kg TS 1 1 MAMU 
Cd (Kadmium) 2.65 0.53 mg/kg TS 1 1 MAMU 
Hg (Kvikksølv) <0.20  mg/kg TS 1 1 MAMU 
Ni (Nikkel) 18.3 3.6 mg/kg TS 1 1 MAMU 
Zn (Sink) 79.5 15.9 mg/kg TS 1 1 MAMU 
       
Tørrstoff (L) 10.2 2 % 2 V MAMU 
Monobutyltinnkation 2.82 1.15 µg/kg TS 2 T MAMU 
Dibutyltinnkation 4.62 1.97 µg/kg TS 2 T MAMU 
Tributyltinnkation 3.27 1.19 µg/kg TS 2 T MAMU 
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Deres prøvenavn M3 
  Sediment 
 
Labnummer N00441987 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Tørrstoff (E) 10.4 0.66 % 1 1 MAMU 
Vanninnhold 89.6 5.40 % 1 1 MAMU 
       
Kornstørrelse >63 µm 11.0 1.1 % 1 1 MAMU 
Kornstørrelse <2 µm 0.6 0.06 % 1 1 MAMU 
Kornfordeling ----------  se vedl. 1 1 MAMU 
       
TOC 14.4  % TS 1 1 MAMU 
       
Naftalen <34  µg/kg TS 1 1 MAMU 
Acenaftylen <10  µg/kg TS 1 1 MAMU 
Acenaften <11  µg/kg TS 1 1 MAMU 
Fluoren <24  µg/kg TS 1 1 MAMU 
Fenantren <10  µg/kg TS 1 1 MAMU 
Antracen <10  µg/kg TS 1 1 MAMU 
Fluoranten 106 31.9 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Pyren 82 24.6 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Benso(a)antracen^ 31 9.30 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Krysen^ 20 6.01 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Benso(b)fluoranten^ 360 108 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Benso(k)fluoranten^ 128 38.2 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Benso(a)pyren^ 99 29.6 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Dibenso(ah)antracen^ 48 14.3 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Benso(ghi)perylen 324 97.1 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Indeno(123cd)pyren^ 258 77.5 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Sum PAH-16* 1500  µg/kg TS 1 1 MAMU 
Sum PAH carcinogene^* 940  µg/kg TS 1 1 MAMU 
       
PCB 28 <0.70  µg/kg TS 1 1 MAMU 
PCB 52 <0.70  µg/kg TS 1 1 MAMU 
PCB 101 <0.70  µg/kg TS 1 1 MAMU 
PCB 118 <0.70  µg/kg TS 1 1 MAMU 
PCB 138 <0.70  µg/kg TS 1 1 MAMU 
PCB 153 <0.70  µg/kg TS 1 1 MAMU 
PCB 180 <0.70  µg/kg TS 1 1 MAMU 
Sum PCB-7* n.d.  µg/kg TS 1 1 MAMU 
       
As (Arsen) 8.47 1.69 mg/kg TS 1 1 MAMU 
Pb (Bly) 42.5 8.5 mg/kg TS 1 1 MAMU 
Cu (Kopper) 33.2 6.64 mg/kg TS 1 1 MAMU 
Cr (Krom) 28.4 5.68 mg/kg TS 1 1 MAMU 
Cd (Kadmium) 2.97 0.59 mg/kg TS 1 1 MAMU 
Hg (Kvikksølv) <0.20  mg/kg TS 1 1 MAMU 
Ni (Nikkel) 18.0 3.6 mg/kg TS 1 1 MAMU 
Zn (Sink) 82.8 16.6 mg/kg TS 1 1 MAMU 
       
Tørrstoff (L) 10.2 2 % 2 V MAMU 
Monobutyltinnkation 4.43 1.76 µg/kg TS 2 T MAMU 
Dibutyltinnkation 4.87 2.01 µg/kg TS 2 T MAMU 
Tributyltinnkation <2  µg/kg TS 2 T MAMU 
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Deres prøvenavn M4 
  Sediment 
 
Labnummer N00441988 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Tørrstoff (E) 18.5 1.14 % 1 1 MAMU 
Vanninnhold 81.5 4.92 % 1 1 MAMU 
       
Kornstørrelse >63 µm 15.0 1.5 % 1 1 MAMU 
Kornstørrelse <2 µm 1.5 0.2 % 1 1 MAMU 
Kornfordeling ----------  se vedl. 1 1 MAMU 
       
TOC 8.44  % TS 1 1 MAMU 
       
Naftalen <19  µg/kg TS 1 1 MAMU 
Acenaftylen <10  µg/kg TS 1 1 MAMU 
Acenaften <10  µg/kg TS 1 1 MAMU 
Fluoren <10  µg/kg TS 1 1 MAMU 
Fenantren 18 5.53 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Antracen <10  µg/kg TS 1 1 MAMU 
Fluoranten 62 18.5 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Pyren 77 23.0 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Benso(a)antracen^ 36 10.7 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Krysen^ 25 7.53 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Benso(b)fluoranten^ 373 112 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Benso(k)fluoranten^ 131 39.4 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Benso(a)pyren^ 116 34.9 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Dibenso(ah)antracen^ 58 17.4 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Benso(ghi)perylen 330 99.0 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Indeno(123cd)pyren^ 307 92.1 µg/kg TS 1 1 MAMU 
Sum PAH-16* 1500  µg/kg TS 1 1 MAMU 
Sum PAH carcinogene^* 1100  µg/kg TS 1 1 MAMU 
       
PCB 28 <0.70  µg/kg TS 1 1 MAMU 
PCB 52 <0.70  µg/kg TS 1 1 MAMU 
PCB 101 <0.70  µg/kg TS 1 1 MAMU 
PCB 118 <0.70  µg/kg TS 1 1 MAMU 
PCB 138 <0.70  µg/kg TS 1 1 MAMU 
PCB 153 <0.70  µg/kg TS 1 1 MAMU 
PCB 180 <0.70  µg/kg TS 1 1 MAMU 
Sum PCB-7* n.d.  µg/kg TS 1 1 MAMU 
       
As (Arsen) 12.8 2.55 mg/kg TS 1 1 MAMU 
Pb (Bly) 51.5 10.3 mg/kg TS 1 1 MAMU 
Cu (Kopper) 31.2 6.23 mg/kg TS 1 1 MAMU 
Cr (Krom) 23.3 4.66 mg/kg TS 1 1 MAMU 
Cd (Kadmium) 1.32 0.26 mg/kg TS 1 1 MAMU 
Hg (Kvikksølv) <0.20  mg/kg TS 1 1 MAMU 
Ni (Nikkel) 20.0 4.0 mg/kg TS 1 1 MAMU 
Zn (Sink) 71.9 14.4 mg/kg TS 1 1 MAMU 
       
Tørrstoff (L) 18.4 2 % 2 V MAMU 
Monobutyltinnkation 4.06 1.62 µg/kg TS 2 T MAMU 
Dibutyltinnkation 7.47 3.02 µg/kg TS 2 T MAMU 
Tributyltinnkation 4.16 1.33 µg/kg TS 2 T MAMU 
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* etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. 
n.d. betyr ikke påvist. 
n/a betyr ikke analyserbart. 
< betyr mindre enn. 
> betyr større enn. 
 
 
 
 Metodespesifikasjon 
1 «Sediment basispakke» Risikovurdering av sediment 

   
  
Bestemmelse av vanninnhold og tørrstoff 
 
Metode: ISO 11465 
Måleprinsipp: Tørrstoff bestemmes gravimetrisk  og vanninnhold beregnes utfra målte 
 verdier. 
Rapporteringsgrense: 0,10 %  
Måleusikkerhet: 5 % 
 
 
Bestemmelse av Kornfordeling (<63 µm, >63 µm og <2 µm) 
 
Metode: ISO 11277:2009 
Måleprinsipp: Laserdiffraksjon 
Rapporteringsgrense: 0,10 %  
 
 
Bestemmelse av TOC 
 
Metode: ISO 10694, EN 13137, EN 15936 
Måleprinsipp: Coulometrisk bestemmelse 
Rapporteringsgrense: 0,010 %TS  
 
 
Bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner, PAH-16 
 
Metode: EPA 429, EPA 1668, EPA 3550 
Måleprinsipp: GC/MSD 
Rapporteringsgrenser: 10 µg/kg TS 
Måleusikkerhet: 30 % 
 
 
Bestemmelse av polyklorerte bifenyler, PCB-7 
 
Metode:  EPA 429, EPA 1668, EPA 3550 
Måleprinsipp:  GC/MSD 
Rapporteringsgrenser: 0,7 µg/kg TS 
Måleusikkerhet: 30 % 
 
 
Bestemmelse av metaller, M-1C 
 
Metode:  EPA 200.7, ISO 11885, EPA 6010, SM 3120 
Måleprinsipp:  ICP-AES 
Rapporteringsgrenser: As(0.50), Cd(0.10), Cr(0.25), Cu(0.10), Pb(1.0), Hg(0.20), Ni(5.0), Zn(1.0) 
 alle enheter i mg/kg TS  
Måleusikkerhet: 20 % 
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 Metodespesifikasjon 
2 «Sediment basispakke» Risikovurdering av sediment 

   
  
Bestemmelse av tinnorganiske forbindelser 
 
Metode:  ISO 23161:2011 
Deteksjon og kvantifisering:  GC-ICP-SFMS 
Rapporteringsgrenser: 1 µg/kg TS 
  
 
 

 
 
 Godkjenner 
MAMU Marte Muri 

 
 
 
 Underleverandør1 
T GC-ICP-QMS 

 
Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige 
Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr. 2030 
 

V Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige 
Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr. 2030 
 

1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekkia 
 
Lokalisering av andre ALS laboratorier: 
 
Ceska Lipa  Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa 
Pardubice  V Raji 906, 530 02 Pardubice 
 
Akkreditering: Czech Accreditation Institute, labnr. 1163. 
 
Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon 
 
 

 
 
Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the 
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 
2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. 
 
Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere 
informasjon, kontakt laboratoriet. 
 
Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette 
oppgis ved henvendelse til laboratoriet. 
 
Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. 
 
Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no 
 
 
 
Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. 
                                                           
1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). 
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ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory Česká LípaAttachment No. 1 to the Test Report No.: PR1660805
Bendlova 1687/7, CZ-470 03  Česká Lípa, Czech Republic

N00441985 N00441986 N00441987 N00441988

001 002 003 004

[g] 2.66 7.43 9.25 4.88

[%] 0.49 0.57 0.61 1.54

[%] 74.31 85.42 88.34 83.45

[%] 25.20 14.01 11.05 15.01

Test specification, deviations, additions to or exc lusions from the test specification:

Page: 1 / 1

Test method specification:  CZ_SOP_D06_07_120 Grain size analysis using the wet sieve analysis using laser 
diffraction (fraction from 2 µm to 63 mm) Fraction > 0.063 mm determined by wet sieving method, other fractions 
determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand 
>63 µm", "Silt 2-63 µm" and "Clay <2 µm" evaluated from measured data. 

CLAY (< 2 µm)

SAND (> 63 µm)

SILT (2 - 63 µm)

R E S U L T S  O F  S O I L   T E X T U R E   A N A  L Y S I S

Sample label:

Lab. ID:

Gross sample weight
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Results of soil texture analysis

CLAY (< 2 µm) SILT (2 - 63 µm) SAND (> 63 µm)


