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Hei,
 
Vedlagt er søknad om utfylling i sjø ved Langsetvågen industriområde i Nesna kommune.
 
Uttalelser til tiltaket kan sendes direkte til Fylkesmannen.
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(+47) 77 50 69 35 | hanne.kildemo@multiconsult.no
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Skjemaet skal benyttes ved søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til 
forurensningsforskriften kapittel 22 og ved søknad om utfylling over forurensede sedimenter i sjø i 
henhold til forurensningsloven § 11. 
 
Søknaden sendes til Fylkesmannen pr. e-post (fmnopost@fylkesmannen.no) eller pr. brev 
(Fylkesmannen i Nordland, postboks 1405, 8002 Bodø). 
 

 
Skjemaet må fylles ut nøyaktig og fullstendig, og alle nødvendige vedlegg må følge med. 

Bruk vedleggsark med referansenummer til skjemaet der det er hensiktsmessig.  
Ta gjerne kontakt med Fylkesmannen før søknaden sendes! 

 

 

1.  Generell informasjon 

 

Søknaden gjelder 

 Mudring i sjø eller vassdrag Kapittel 3. 
 

 Dumping i sjø eller vassdrag Kapittel 4. 
 

x Utfylling i sjø eller vassdrag Kapittel 5. 
 

Antall utfyllingslokaliteter 3 Antall dumpingslokaliteter  0  
 
Kapittel 3 - 5 skal fylles ut og nummereres for hver enkelt lokalitet som skal benyttes. Ved flere lokaliteter 
av samme type (f.eks. mer enn én mudringslokalitet): Fyll ut det aktuelle kapitlet i et nytt søknadsskjema 
og legg ved dette søknadsskjemaet. 
 

Miljøundersøkelse gjennomført X Ja, vedlagt  Nei Vedleggsnr.    5, 6  
 

Miljøundersøkelsen(e) omfatter  Mudringssted  Dumpingssted X Utfyllingssted 
 

 

Tittel på søknaden/prosjektet (med stedsnavn) 

Utfylling Langsetvågen industripark 

Kommune 

Nesna 

Navn på søker (tiltakseier)  

Mo Industripark AS 
Org. nummer 

914 750 152 
Adresse 

Postboks 500, 8601 Mo i Rana 
Telefon 

75 13 61 00 / 91 64 66 81 

E-post 

Rolf.H.Jenssen@mip.no 
Kontaktperson ev. ansvarlig søker/konsulent 

Multiconsult Norge AS v/ Jannicke Løkling Lunde 
Telefon 

77 50 69 33 
E-post 

jal@multiconsult.no 

SØKNADSSKJEMA 

MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG 
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2. Eventuelle avklaringer med andre samfunnsinteresser 

2.1 Er tiltaket i tråd med gjeldende plan for området?  
Gjør rede for den kommunale planstatusen til de aktuelle lokalitetene for mudring, dumping 
og/eller utfylling. Dersom plan for lokaliteten(e) er under behandling, skal dokumentasjon 
vedlegges. 

SVAR:  
Området er regulert til molo/havneområde i sjø og industri-/lagerområde i detaljregulering 

«Langsetvågen industripark» med arealplan-ID 1828_2017002 vedtatt 17.10.18, se vedlegg 4. 

Planlagt vegetasjonsskjerm ligger noe utenfor reguleringsplanen i sørøstlig hjørne av fyllingen. 

Dette er avklart med kommunen, og de er innstilt på å godkjenne denne endringen.  

 

2.2 Oppgi hvilke kjente naturverdier som er tilknyttet lokaliteten eller nærområdet til 
lokaliteten og beskriv hvordan disse eventuelt kan berøres av tiltaket: 
Beskriv dette for hver av lokalitetene som berøres av søknaden; mudring/dumping/utfylling. Oppgi 
kilde for opplysningene (Miljødirektoratets Naturbase, Fiskeridirektoratets kartløsning etc.). 

SVAR:  
I Naturbase er det registrert en lokalt viktig poll i Engentjønna, og svært viktige bløtbunnsområder 

i Skogsleira. I Artskart er det registrert rødlistede fugler nær tiltaksområdet, bla. fiskemåke (NT), 

sivspurv (NT), lomvi (CR), teist (VU), krykkje (EN), storspove (VU). Ifølge Fiskeridirektoratet er 

det et gyteområde for kysttorsk i Litlsjona, der gyteperioden er mars-april.  

 

Generelt vil bunnfauna og -flora bli skadelidende av det planlagte tiltaket, siden etablering av fylling 

vil begrave sediment som er leveområde for bunnfauna og -flora. Utfyllingsarbeider vil vanligvis 

medføre midlertidig økt turbiditet og nedslamming i nærområdene, på grunn av oppvirvling av 

finstoff i sediment og utfyllingsmasser. Økt turbiditet og nedslamming kan gi negative effekter på 

filtrerende organismer, som muslinger og skjell på grunn av tetting og skade på filterapparat og 

gjeller. Støy i forbindelse med anleggsarbeidene kan føre til negative effekter for blant annet fisk og 

fugl, som sannsynligvis vil trekke unna området når støyende arbeidsoperasjoner utføres. 

 

Multiconsult har utført konsekvensutredning for naturmangfold, og Aqua Kompetanse AS har utført 

en konsekvensutredning for vannmiljø og vannforskriften, se vedlegg 9 og 10. Det vises til disse for 

detaljert informasjon om konsekvenser for naturmangfold og vannmiljø. Disse dokumentene var en 

del av høringen i forbindelse med detaljregulering.  

 

 

2.3 Oppgi hvilke kjente allmenne brukerinteresser som er tilknyttet lokaliteten eller 
nærområdet til lokaliteten og beskriv hvordan disse eventuelt kan berøres av 
tiltaket:  
Vurder tiltaket med tanke på friluftslivsverdier, sportsfiske og lignende. Beskriv dette for hver av 
lokalitetene som berøres av søknaden; mudring/dumping/utfylling. 

SVAR:  
Utfyllingsområdet ligger ved et havne- og industriområde. Det forventes ikke at tiltaket vil påvirke 

allmenne brukerinteresser. I konsekvensutredningen av reguleringsplanforslaget er tiltaket vurdert 

å medføre liten negativ konsekvens for friluftsliv. 

 

2.4 Er det rør, kabler eller andre konstruksjoner på sjøbunnen i området?  

 Ja x Nei  Aktuelle konstruksjoner er tegnet inn på vedlagt kart 1  
 

 
 
 
 
 

http://kart.naturbase.no/
http://kart.fiskeridir.no/
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Nærmere beskrivelse: 
Opplys også hvem som eier konstruksjonen(e). 

SVAR:  
I følge Kystinfo er det registret en sjøkabel med trase midt i Litlsjona gjennom sundet. Ifølge Nesna 

kommune er dette en fiberkabel som eies av KystTele. Denne vil trolig ikke berøres av utfyllingen, 

men utførende entreprenør er ansvarlig for gravemelding og endelig avklaring av området før 

utfyllingsarbeidene starter. 

 

2.5 Opplys hvilke eiendommer som antas å bli berørt av tiltaket/tiltakene (naboliste, 
minimum alle tilstøtende eiendommer): 

  Gnr/bnr 

 Westcon Helgeland AS 47/66 

 Westcon Helgeland AS 47/65 

 Geir Sturla Lillevik 47/1 

 Westcon Helgeland AS 47/69 

   

   

2.6 Merknader/ kommentarer: 
SVAR: Naboeiendommer er varslet ifm. detaljreguleringen.  

 
 

5. Utfylling i sjø eller vassdrag 

 Dette gjelder kun søknader om utfylling fra land eller skip der tiltaket kan medføre fare for 
forurensning (dette skal vurderes av Fylkesmannen). 

5.1 Navn på lokalitet for utfylling: (stedsanvisning) 
 

Langsetvågen industripark - utfylling molo 
 

Gårdsnr./bruksnr.  
47/66 
 
 

 Grunneier: (navn og adresse) 
 

Westcon Helgeland AS 

Langsetvågen Industriområde 

8700 NESNA 

 

5.2 Kart og stedfesting:  
Legg ved oversiktskart i målestokk 1:50 000 og detaljkart 1:1000 (kan fås ved henvendelse til 
kommunen) med inntegnet areal (lengde og bredde) på området som skal fylles ut, samt 
eventuelle GPS-stedfestede prøvetakingsstasjoner. 

  

 Oversiktskart har vedleggsnr. 1 Detaljkart har vedleggsnr. 2, 3  
  

 GPS-koordinater (UTM) for 
lokaliteten (midtpunkt) 

Sonebelte 

33 W 
Nord 

731541 
Øst 

418337 
 

 

5.3 Begrunnelse/bakgrunn for tiltaket:  
SVAR:  

Mo Industripark og Westcon Helgeland ønsker en utvidelse av eksisterende industriområde på 

Langsetvågen. Det planlegges å sprenge bort berg ned til kote ca. 4-5 fra område BAA og BKB på 

land i reguleringsplanen, se vedlegg 9. Det er beregnet at planering av arealene medfører at ca. 2,6 

millioner m3 berg sprenges ut. Dette tilsvarer ca. 3,6 millioner m3 anbragt steinfylling. 
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I sjø nord for Westcon er areal VAA1 i reguleringsplanen avsatt til etablering av molo. Hensikten 

med moloen er å skjerme innseilingen til dokk og kaianlegg ved Westcon. Det er tatt utgangspunkt 

i en fylling opp til kote +4-5. Fyllingens utstrekning er vist i vedlegg 3. Moloen planlegges å være 

85 m lang og fotavtrykket til fyllingen vil dekke et areal på 101 000 m2 sjøbunn.  

 

 

 

5.4 Utfyllingens omfang: 

 Angi vanndybde på utfyllingsstedet 0-135 m 
 

Arealet som berøres av utfyllingen 101 000 m2 (merk på kartet) 
 

Volum fyllmasser som skal benyttes 3,6 millioner m3 
 

Beskriv type masser som skal benyttes i utfyllingen: (løsmasser, stein e.l.) 
SVAR:  

Massene som skal benyttes til utfylling er sprengstein fra område BAA og BKB i 

reguleringsplanen. Berggrunnen består hovedsakelig av granittisk/skifrig gneis, se NGUs 

undersøkelse av pukkforekomsten i vedlegg 12.  

 

Sprengtstein inneholder fraksjonene finstoff til stein/blokk. Innhold av finstoff avhenger bl.a. av 

rensk og avdekking av berg før sprenging, bormønster og sprengstoff. Massene vil også inneholde 

en viss mengde plast fra sprengningselementer. 

 

5.5 Utfyllingsmetode:  
Gi en kort beskrivelse (f.eks. lastebil, splittlekter fra sjø e.l.).  

SVAR:  

Det er utført geotekniske vurderinger av moloen (se vedlegg 7). Før bygging av moloen skal det i 

tillegg utføres geoteknisk detaljprosjektering. I detaljprosjekteringen skal det utføres 

stabilitetsberegninger som avklarer utførelse av de ulike trinnene i utfyllingsarbeidet. 

 

Foreløpige geotekniske vurderinger tilser at et bunnplatå av sprengstein vist i prinsippskissen (se 

vedlegg 2 og 3) må fylles ut først, for å sikre en tilfredsstillende stabilitet. Bunnplatået dekker et 

areal på ca. 101 000 m2, og skal legges ut med en mektighet på minimum ca. 20 meter. Bunnplatået 

og opp til ca. kote -20 skal fylles fra lekter. Fra omtrent fra kote -20 til toppen av ferdig molo kan 

fyllingen utføres fra land. Med stor nok lekter kan lastebiler kjøre direkte på lekteren fra land og 

tippe stein ned i sjøen. Vinkelen mellom lekteren og land må sannsynligvis justeres flere ganger 

under utfyllingen for å dekke hele fyllingsområdet. 

 
5.6 Anleggsperiode:  

Angi et tidsintervall for når tiltaket planlegges gjennomført (måned og år). 
SVAR:  

Utfyllingen planlegges gjennomført over flere etapper, og det antas et tidsperspektiv på ca. 5-7 år. 

Det er planlagt oppstart vår 2019.  

 

 
Beskrivelse av utfyllingslokaliteten med hensyn til fare for forurensning: 
Ved mindre tiltak: Kontakt Fylkesmannen for informasjon om hvilke punkt som må 
besvares. 

5.7 Aktive og/eller historiske forurensingskilder:  
Beskriv eksisterende og tidligere virksomheter i nærområdet til lokaliteten (f.eks. slipp, 
kommunalt avløp, småbåthavn, industrivirksomhet e.l.).  

SVAR:  
Langsetvågen industriområde ble etablert i 1987, og er et verftsområde som består av tørrdokk, 

store fabrikkhaller og dypvannskai. Her foregår bla. skipsreparasjoner og fabrikasjon av 

skipsmoduler og subsea-utstyr til olje og gassindustrien. Forurensning i fjordområder knyttes i stor 
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grad til nærliggende industri og avrenning fra land, men også slitasje fra bunnsmøring på båter kan 

spre miljøgifter til det marine miljøet.  

 

5.8 Bunnsedimentenes innhold: 

  Stein Grus Leire Silt Skjellsand Annet  

 Angi kornfordeling i % - - 0-5 25-55 40-75        

 Eventuell nærmere beskrivelse: 
SVAR:  

Akustiske og refraksjonsseismiske undersøkelser utført av GeoPhysix AS viser at sjøbunnen i 

Langsetvågen faller slakt utover mot Litlsjona, der det går over i en bratt marbakke ned til mer enn 

100 m dybde. Det er bart berg i det øvre, bratte partiet av marbakken. Videre nedover er det et lag 

av løsmasser nedover sjøbunnen med økende mektighet opp mot 18 meter før sjøbunnen begynner 

å gå oppover mot Handnesøya. Seismiske undersøkelser indikerer at løsmassene er av fraksjonene 

fra leire t.o.m. morene. 

 

Aqua Kompetanse AS har utført miljøundersøkelse av sjøbunnssedimenter i utfyllingsområdet, se 

vedlegg 5. Analyseresultatene viser at det ble målt 25-54 % silt, og 2,7-3,9 % i leir-fraksjon i to 

stasjoner (0-10 cm sedimentdyp). TOC-innhold er målt til 0,9 %. Undersøkelsen inneholder ingen 

visuell beskrivelse av sedimentene (farge, type, kornstørrelse). Det er derfor ikke kjent hvor mye 

stein, grus eller sand det er i prøvene. I tabellen er det anslått variasjonsområder for 

overflatesediment. 

  

5.9 Strømforhold på lokaliteten: 
SVAR  

Multiconsult har utført en vurdering av strømbildet i Litlsjona og Engentjønna med tanke på 

planlagt molo, se vedlegg 11. Vurderingene tar utgangspunkt i strømmålinger som er utført av 

Aqua Kompetanse i 2018. En strømmåler ca. 800 m vest for planlagt molo viser 

gjennomsnittsstrøm på 10-13 cm/s ved 5 og 15 m dyp, og 7 cm/s ved 80 m dyp. Strømmen er 

preget av tidevannet, der strømmen er hyppigst og sterkest rettet mot nordøst på flo sjø og mot 

sørvest på fjære sjø. Engentjønna er grunn og hovedsakelig tørrfallssone ved lavvann. Strømmen 

i Engentjønna er hovedsakelig styrt av vannstanden. 

 

Vurderingen av strømforhold konkluderer med at det er liten grunn til å tro at det endrede 

tverrsnittet i Litlsjona vil føre til økt erosjon andre steder, og planlagt molo vil ikke påvirke 

strømforholdene i Engentjønna. 

 

Moloen vil ikke endre på vannstanden. Moloen påvirker heller ikke tverrsnittsarealet i den grunne 

inngangen til Engentjønna. Det forventes derfor ikke at moloen vil påvirke strømforholdene i 

Engentjønna. Inngangen til Engentjønna vil være noe skjermet for den nordøstgående strømmen, 

da strømmen vil styres rundt moloen. 

 

5.10 Miljøundersøkelse, prøvetaking og analyser: 

 Det må foreligge dokumentasjon av sedimentenes innhold av tungmetaller og miljøgifter. 
Omfanget av prøvetaking ved planlegging av utfylling må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Antall 
prøvepunkter må sees i sammenheng med utfyllingsarealets størrelse og lokalisering med 
hensyn til mulige forurensningskilder. Kravene til miljøundersøkelser i forbindelse med 
utfyllingssaker er beskrevet i Miljødirektoratets veileder M-350/2015. 
 

Vedlagt miljørapport skal presentere analyseresultater fra prøvetaking av de aktuelle 
sedimentene, samt en miljøfaglig vurdering av sjøbunnens forurensningstilstand.   

 

 Antall prøvestasjoner på lokaliteten:  2 stk (skal merkes på vedlagt kart) 
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 Analyseparametere: Hvilke analyser er gjort?  
SVAR 

 

Arsen, tungmetaller (bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink), polysykliske 

aromatiske hydrokarboner (PAH16), polyklorerte bifenyler (PCB7), tributyltinn (TBT) og totalt 

organisk karbon (TOC). I tillegg til innhold av tørrstoff og finstoff. 

 

5.11 Forurensningstilstand på lokaliteten:  
Gi en oppsummering av miljøundersøkelsen med klassifiseringen av sedimentene i 
tilstandsklasser (I-V) relatert til de ulike analyseparameterne  

SVAR  

Lokalisering av prøvestasjonene er vist i vedlegg 4.  

I områder som er dypere enn 20 m kan hver stasjon representere inntil 40 000 m2 bunn da det kan 

forventes større homogenitet i sedimentene (ref. Miljødirektoratets veileder M-409). I dette tilfellet 

ble det utført prøvetaking i 2 stasjoner ved foten av marbakken der det var mulig å innhente 

sediment. Observasjoner indikerer at store deler av utfyllingsområdet består av fast berg i 

skråningen mot land. Dette er bekreftet av seismiske undersøkelser. Det anses dermed at 2 

stasjoner er tilstrekkelig for å kartlegge forurensningssituasjonen. 

Analyseresultatene viser at miljøtilstanden i prøvetatt sediment (0-10 cm sedimentdyp) tilsvarer 

tilstandsklasse II for alle stoffer unntatt TBT som er påvist i tilstandsklasse III. 

5.12 Risikovurdering:  
Gi en vurdering av risiko for at tiltaket vil bidra til å spre forurensning eller være til annen ulempe 
for miljøet. 

SVAR  

Spredning av forurensede bunnsedimenter 

Sjøbunnen ved den planlagte moloen er moderat forurenset av TBT. Det er dermed risiko for at 

den planlagte utfyllingen med sprengstein kan føre til en viss oppvirvling og spredning av 

sedimentpartikler som inneholder denne miljøgiften. TBT er en miljøgift som finnes i 

sjøbunnsediment langs store deler av Norges kyst, og mye tyder på at man ennå ikke har kontroll 

over kildene til TBT i det marine miljøet, ref. M-409/2015. Sannsynligvis har sjøbunnen i de 

tilgrensende områdene til den planlagte moloen lignende TBT-verdier som de analyserte 

sedimentprøvene. Ved utlegging av det første laget med sprengstein på sjøbunnen i tiltaksområdet 

vil en viss mengde finstoff fra sedimentene kunne spres til nærliggende områdene. Samtidig vil 

ikke-forurenset finstoff fra sprengsteinmassene spres til de samme områdene. I sum antas det at 

risikoen er liten for at sjøbunnen i nærområdene til tiltaksområdet vil få forverret 

forurensningsgrad som følge av det planlagte utfyllingstiltaket. 

 

Partikkelspredning fra utlegging av sprengstein 

Partikler fra sprengsteinsmassene vil potensielt føre til økt turbiditet og økt sedimenteringsrate når 

utlegging av sprengstein foregår. Grunnet relativt sterkt strøm og god vanngjennomstrømming i 

Litlsjona antas det imidlertid at partikler fortynnes til neglisjerbare mengder i fjorden under 

tiltaket. 

 

Plast i sprengstein 

Sprengsteinsmasser vil inneholde en viss mengde plast fra sprengning (f.eks. fra skyteledninger, 

armering, foringsrør), og det er en risiko for at plast bli spredt i vannmassene i forbindelse med 

tiltaket. 
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5.13 Avbøtende tiltak:  
Beskriv eventuelle planlagte tiltak for å hindre/redusere partikkelspredning, med begrunnelse. 

SVAR  

Tiltak for å redusere negative effekter av partikkelspredning: 

Det skal ikke utføres utfyllingsarbeider i sjø i gyteperioden for torsk (mars-april). 

 

 

Tiltak for å hindre spredning av plast: 

Under utfyllingsarbeidene skal det fortløpende samles opp plast fra sprenglegemer som flyter opp 

fra sprengsteinmassene. Oppsamlet plast leveres til godkjent avfallsmottak. 

 

6. Utfylling i sjø eller vassdrag 

 Dette gjelder kun søknader om utfylling fra land eller skip der tiltaket kan medføre fare for 
forurensning (dette skal vurderes av Fylkesmannen). 

6.1 Navn på lokalitet for utfylling: (stedsanvisning) 
 

Langsetvågen industripark  

- transportvei og vegetasjonsskjerm 
 

Gårdsnr./bruksnr.  
47/1 
 
 

 Grunneier: (navn og adresse) 
 

Westcon Helgeland AS 

Langsetvågen Industriområde 

8700 NESNA 

 

6.2 Kart og stedfesting:  
Legg ved oversiktskart i målestokk 1:50 000 og detaljkart 1:1000 (kan fås ved henvendelse til 
kommunen) med inntegnet areal (lengde og bredde) på området som skal fylles ut, samt 
eventuelle GPS-stedfestede prøvetakingsstasjoner. 

  

 Oversiktskart har vedleggsnr. 1 Detaljkart har vedleggsnr. 2, 3  
  

 GPS-koordinater (UTM) for 
lokaliteten (midtpunkt) 

Sonebelte 

33 W 
Nord 
7351637 

Øst 

418415 
 

 

6.3 Begrunnelse/bakgrunn for tiltaket:  
SVAR:  

Mo Industripark og Westcon Helgeland ønsker en utvidelse av eksisterende industriområde på 

Langsetvågen. Utvidelsen inkluderer etablering av en transportvei på østsiden av hallen til 

Westcon, og en vegetasjonsskjerm på sørsiden av hallen. Områdene skal fylles opp med lokal 

sprengstein. Tiltakene berører tørrfallsområdet i Engentjønna og Langsetvågen.  

 

 

6.4 Utfyllingens omfang: 

 Angi vanndybde på utfyllingsstedet ca. 0-2 m 
 

Arealet som berøres av utfyllingen ca. 3 000 m2 (merk på kartet) 
 

Volum fyllmasser som skal benyttes ca. 10 000 m3 
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Beskriv type masser som skal benyttes i utfyllingen: (løsmasser, stein e.l.) 
SVAR:  

Massene som skal benyttes til utfylling er sprengstein fra område BAA og BKB i 

reguleringsplanen. Berggrunnen består hovedsakelig av granittisk/skifrig gneis, se NGUs 

undersøkelse av pukkforekomsten i vedlegg 12.  

 

Sprengtstein inneholder fraksjonene finstoff til stor stein. Innhold av finstoff avhenger bl.a. av 

rensk og avdekking av berg før sprenging, bormønster og sprengstoff. Massene vil også inneholde 

en viss mengde plast fra sprengningselementer. 

 

6.5 Utfyllingsmetode:  
Gi en kort beskrivelse (f.eks. lastebil, splittlekter fra sjø e.l.).  

SVAR:   

Geoteknisk prosjektering tilsier at det skal fylles med sprengstein opp til kote +3 (NN2000) for å 

sikre stabilitet mot tidevann, bølger og strømmer i sjøen, se vedlegg 8. Sprengsteinen fylles opp 

lagvis i lag à 1 m. Over kote +3 i vegetasjonsskjermen kan det fylles med annen fyllmassse fra 

området. 

 

Utfyllingsarbeidene skal foregå med maskin fra land. 

 
6.6 Anleggsperiode:  

Angi et tidsintervall for når tiltaket planlegges gjennomført (måned og år). 
SVAR:  

Utfyllingene planlegges å være ferdig i løpet av 2019.  

 
Beskrivelse av utfyllingslokaliteten med hensyn til fare for forurensning: 
Ved mindre tiltak: Kontakt Fylkesmannen for informasjon om hvilke punkt som må 
besvares. 

6.7 Aktive og/eller historiske forurensingskilder:  
Beskriv eksisterende og tidligere virksomheter i nærområdet til lokaliteten (f.eks. slipp, 
kommunalt avløp, småbåthavn, industrivirksomhet e.l.).  

SVAR:  
Langsetvågen industriområde ble etablert i 1987, og er et verftsområde som består av tørrdokk, 

store fabrikkhaller og dypvannskai. Her foregår bla. skipsreparasjoner og fabrikasjon av 

skipsmoduler og subsea-utstyr til olje og gassindustrien. 

 

6.8 Bunnsedimentenes innhold: 

  Stein Grus Leire Silt Skjellsand Annet  

 Angi kornfordeling i % - 0-20 0-0,3 0-80 20-100 -  

 Eventuell nærmere beskrivelse: 
SVAR:  

Undersøkelse av sjøbunnsedimentene i Langsetvågen og Engentjønna viser at de hovedsakelig 

består av sand, og noe silt og grus, se vedlegg 6. Det ble kun registrert mye silt/finstoff (ca. 80 %) 

i en prøvestasjon lengst inn i Engentjønna. 

 

Nordre del av utfyllingsområdet til transportveien, i Langsetvågen, består delvis av berg i dagen. 

 

6.9 Strømforhold på lokaliteten: 
SVAR  

Multiconsult har utført en vurdering av strømbildet i Litlsjona og Engentjønna med tanke på 

planlagt molo, se vedlegg 11. Engentjønna er grunn og hovedsakelig tørrfallssone ved lavvann. 

Strømmen i Engentjønna er hovedsakelig styrt av tidevannet. 
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6.10 Miljøundersøkelse, prøvetaking og analyser: 

 Det må foreligge dokumentasjon av sedimentenes innhold av tungmetaller og miljøgifter. 
Omfanget av prøvetaking ved planlegging av utfylling må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Antall 
prøvepunkter må sees i sammenheng med utfyllingsarealets størrelse og lokalisering med 
hensyn til mulige forurensningskilder. Kravene til miljøundersøkelser i forbindelse med 
utfyllingssaker er beskrevet i Miljødirektoratets veileder M-350/2015. 
 

Vedlagt miljørapport skal presentere analyseresultater fra prøvetaking av de aktuelle 
sedimentene, samt en miljøfaglig vurdering av sjøbunnens forurensningstilstand.   

 

 Antall prøvestasjoner på lokaliteten:  5 stk (skal merkes på vedlagt kart) 
  

 Analyseparametere: Hvilke analyser er gjort?  
SVAR 

 

Arsen, tungmetaller (bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink), polysykliske 

aromatiske hydrokarboner (PAH16), polyklorerte bifenyler (PCB7), tributyltinn (TBT) og totalt 

organisk karbon (TOC). I tillegg til innhold av tørrstoff og finstoff. 

 

6.11 Forurensningstilstand på lokaliteten:  
Gi en oppsummering av miljøundersøkelsen med klassifiseringen av sedimentene i 
tilstandsklasser (I-V) relatert til de ulike analyseparameterne  

SVAR 
  

Det er analysert overflatesedimenter fra 0-10 cm. Analyseresultatene viser at det er påvist 

forurensning av TBT i tilstandsklasse V i alle prøvestasjonene. I stasjon ST6 og ST7 er det i tillegg 

påvist flere andre miljøgifter i tilstandsklasse III-IV (arsen, kobber, sink og PAH-forbindelser). I 

ST2 og ST3 er det i tillegg påvist antracen i tilstandsklasse III. 

 

6.12 Risikovurdering:  
Gi en vurdering av risiko for at tiltaket vil bidra til å spre forurensning eller være til annen ulempe 
for miljøet. 

SVAR  

Planlagte utfyllinger vil berøre en begrenset del av sjøbunnen i Engentjønna og Langsetvågen, og 

de berørte områdene faller tørt på fjære sjø. Som nevnt består Langsetvågen delvis av berg i nordre 

del av utfyllingsområdet. Det er hovedsakelig påvist sand i bunnsedimentene, og lite finstoff 

(silt/leire).  

 

Spredning av forurensede bunnsedimenter 

Sjøbunnen er forurenset av TBT, og delvis av tungmetaller og PAH. Det er dermed risiko for at 

den planlagte utfyllingen med sprengstein kan føre til en oppvirvling og spredning av forurensede 

sedimentpartikler. Dersom det legges ut sprengstein når sjøbunnen er tørrfalt, vil spredningen av 

forurensede bunnsedimenter være begrenset. 

 

Partikkelspredning fra utlegging av sprengstein 

Partikler fra sprengsteinsmassene vil potensielt føre til økt turbiditet og økt sedimenteringsrate når 

utlegging av sprengstein foregår. Siden Engentjønna/Langsetvågen er et tørrfallsområde vil 

spredning av partikler være begrenset dersom sprengsteinen legges ut på fjære sjø. Utlagt 

sprengstein vil vaskes for partikler av tidevannet, men da det er et relativt lite volum sprengstein 

som fylles i tidevannssonen, antas det at spredning av partikler fra massene vil være av begrenset 

omfang. 
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Plast i sprengstein 

Sprengsteinsmasser vil inneholde en viss mengde plast fra sprengning (f.eks. fra skyteledninger, 

armering, foringsrør), og det er en risiko for at slik plast bli spredt i vannmassene. 

 

6.13 Avbøtende tiltak:  
Beskriv eventuelle planlagte tiltak for å hindre/redusere partikkelspredning, med begrunnelse. 

SVAR  

Tiltak for å redusere spredning av forurensede bunnsedimenter: 

Utfylling av sprengstein på sjøbunn skal kun utføres på tørrfalt fjære.  

 

Tiltak for å hindre spredning av plast: 

Under utfyllingsarbeidene skal det fortløpende samles opp plast fra sprengsteinmassene. 

Oppsamlet plast leveres til godkjent avfallsmottak. 

 

 
Underskrift 
 
 Sted: Tromsø Dato: 11.04.2019 
 
 
 Underskrift:  

 .......................................................................................................................................... 

 
 

 
Vedleggsoversikt (Husk referanse til punkt i skjemaet) 

Nr. 
Innhold Ref. til punkt 

(f.eks. punkt 3.12) i 

skjemaet 

1 Oversiktskart 2.4, 5.2, 6.2 

2 Utbredelse av fyllingsfot 5.2, 5.5, 6.2, 6.5 

3 Prinsippskisser og snitt 5.2, 5.5, 6.2, 6.5 

4 Plankart. Detaljregulering Langsetvågen industripark 2.1 

5 Analyse av miljøgifter i sediment ved Langsetvågen i 

Nesna kommune. 

Aqua Kompetanse AS, rapport 106-5-18KU 

5.8, 5.10, 5.11 

6 Miljøundersøkelse av sjøbunnsediment sør og øst for 

Westcon 

Multiconsult rapport 418823-RIGm-RAP-001 

6.8, 6.10, 6,11 

7 Geotekniske vurderinger av molo Langsetvågen 

Multiconsult notat 418823-RIMT-NOT-001 

5.5 

8 Geoteknisk prosjektering utvidelse av industriområde og 

vegetasjonsskjerm 

Multiconsult notat 418823-RIG-NOT-002 

6.5 
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9 Konsekvensutredning for naturmangfold 

Multiconsult rapport 418823-PLAN-RAP-001 

2.2 

10 Konsekvensutredning for vannmiljø 

Aqua Kompetanse AS, rapport 106-5-18KU 

2.2 

11 Strømforhold Langsetvågen industripark 

Multiconsult notat 418823-RIMT-NOT-001 

5.9, 6.9 

12 Undersøkelse av pukkforekomst ved Langsetvågen, Nesna 

kommune 

NGU rapport 2015.037 

5.4, 6.4 

 
 
Samtidig som søknad sendes til Fylkesmannen i Nordland skal søker sende søknaden 
på høring til epostadressene listet opp nedenfor – med Fylkesmannen som 
kopimottaker. 
  
Fiskeridirektoratet postmottak@fiskeridir.no 
Nordland Fylkes Fiskarlag nordland@fiskarlaget.no 
Norges Kystfiskarlag    post@norgeskystfiskarlag.no  
Tromsø museum/ NTNU Vitenskapsmuseet postmottak@uit.no/post@vm.ntnu.no 
Nordland Fylkeskommune post@nfk.no 
Sametinget samediggi@samediggi.no 
Kystverket   post@kystverket.no 
Lokal havnemyndighet  
Aktuell kommune v/plan- og bygningsmyndighet postmottak@nesna.kommune.no 
  

Eventuelle uttalelser skal sendes direkte til Fylkesmannen, eventuelt videresendes 
til Fylkesmannen dersom søker mottar uttalelse. Det skal fremgå av søknaden hvem 
som har mottatt kopi. 
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Vedlegg 1  
Oversiktskart 
 
Oversiktskart fra Norgeskart. Utfylling Langsetvågen er merket med rød sirkel. 

 
 
 
Kart fra Kystverkets database Kystinfo viser trase til fiberkabel på sjøbunnen. 
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Vedlegg 2  
Prinsippskisser 
 
Skissekonsept for etablering av molo. Her vises en 85 m lang molo, platå med ca. 60 meter langt flatt parti. 
Inntegnet sjøbunn er fra akustiske og refraksjonsseismiske undersøkelser utført av GeoPhysix 9.-13. august 2018 

 
 
 
Prinsippskisse for utfylling av molo. Utsnitt av Multiconsult tegning 418823-RIG-TEG-
900_rev00.  
 

 
 
  



Søknad utfylling Langsetvågen industripark 

Prinsippskisse for utfylling av vegetasjonsskjerm. Utsnitt av profil 5-5, Multiconsult 
tegning 418823-RIG-TEG-954_rev01. 

 
 
 
Prinsippskisse for utfylling av transportvei. Utsnitt av profil 4-4, Multiconsult tegning 
418823-RIG-TEG-953_rev02.  
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Vedlegg 3 
Utbredelse av fyllingsfot 
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Vedlegg 4  
Plankart. Detaljregulering Langsetvågen industripark 
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Vedlegg 5  
Analyse av miljøgifter i sediment ved Langsetvågen i Nesna 
kommune 
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Vedlegg 6  
Miljøundersøkelse av sjøbunnsediment sør og øst for Westcon 
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Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag 
fra kunde.  Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen.  
Hvis kunden i samsvar med oppdragsavtalen gir tredjepart tilgang til 
rapporten, har ikke tredjepart andre eller større rettigheter enn det han 
kan utlede fra kunden. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller 
deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn 
det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til.  Deler av rapportens 
innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett.  Kopiering, distribusjon, 
endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten 
avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver. 
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SAMMENDRAG 
Mo Industripark AS og Westcon Helgeland AS ønsker en utvidelse av eksisterende industriområde i Langsetvågen i 
Nesna kommune. I den forbindelse planlegges bl.a. ny molo, utvidelse av transportvei, og vegetasjonsskjerm. Tiltakene 
medfører utfylling i sjø. Multiconsult Norge AS er engasjert av Mo Industripark AS for å utføre miljøundersøkelse av 
sjøbunnsedimenter ved planlagt utfylling for transportvei og vegetasjonsskjerm. 

Det ble samlet inn overflatesediment (0-10 cm) fra sju stasjoner ved hjelp av spade, og dypere sediment (10-100 cm) 
fra to stasjoner ved hjelp beltegående rigg. Alle prøvene ble innhentet på tørrlagt fjære. Det er kun 
overflatesedimentene som er kjemisk analysert. Prøver fra fem av stasjonene 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 i tillegg utført finstoffanalyse 
for de samme prøvene. 

Analyseresultatene fra overflatesedimentene (0-10 cm) viser at det er påvist forurensning av TBT i tilstandsklasse V i 
alle prøvestasjonene. I stasjon ST6 og ST7 er det i tillegg påvist flere andre miljøgifter i tilstandsklasse III-IV (arsen, 
kobber, sink og PAH-forbindelser). I ST2 og ST3 er det i tillegg påvist antracen i tilstandsklasse III. 

Utfylling i sjø over forurenset sjøbunn krever tillatelse fra Fylkesmannen, jf. forurensningsloven §11. 
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1 Innledning 
Mo Industripark AS og Westcon Helgeland AS ønsker å utvide eksisterende industriområde i 
Langsetvågen i Nesna kommune. I den forbindelse planlegges blant annet ny molo, utvidelse av 
transportvei, og etablering av avskjermende voll mellom industriparken og Engentjønna 
(vegetasjonsskjerm). Tiltakene medfører utfylling i sjø.  

Det er tidligere utført prøvetaking av sjøbunnsediment i utfyllingsområdet til moloen [6], og det er søkt 
Fylkesmannen i Nordland om tillatelse til etablering av molo over forurenset sjøbunn i henhold til 
forurensningsloven (søknad datert 9. november 2018).  

Prosjektet har nå behov for å undersøke forurensningssituasjonen i sjøbunnsediment ved planlagt 
utfylling for henholdsvis transportvei og vegetasjonsskjerm, som grunnlag for søknad om tillatelse til 
utfylling til Fylkesmannen.  

I den forbindelse er Multiconsult Norge AS engasjert for å utføre miljøundersøkelser av 
sjøbunnsedimenter i de aktuelle områdene. 

Multiconsult har også utført geotekniske grunnundersøkelser i områdene [1], og geoteknisk 
prosjektering er under utarbeidelse.  

2 Områdebeskrivelse 
De undersøkte områdene der det planlegges utfylling i sjø, er lokalisert i innløpet til Engentjønna i 
Langsetvågen, Nesna kommune, se figur 1 og 2. Store deler av utfyllingsområdene faller tørt ved 
lavvann. Det er en eksisterende industrihall på land, «Westcon», se figur 2. 

 
  Figur 1. Lokalisering av de undersøkte områdene er vist med rød sirkel. 
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Området øst for Westcon skal fylles i sjø for å utvide transportvei i forbindelse med transport av masser 
til molobygging. Ved området sør for Westcon planlegges det en vegetasjonsskjerm som inkluderer 
fylling i sjø. Endelig utforming av vegetasjonsskjermen er ikke bestemt enda, og detaljkartet i figur 2 er 
foreløpig. 

 

Figur 2. Detaljkart for planlagte utfyllinger i Langsetvågen. Rød linje viser foreløpig fyllingsfot for transportvei og 
vegetasjonsskjerm der det det skal fylles i sjø. Nord for Westcon planlegges det ny molo. Grønn linjer viser 
utstrekning av fyllingsfoten. Foreliggende rapport beskriver resultater fra prøvetaking av området sør og øst for 
Westcon.  
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3 Utførte miljøundersøkelser 

3.1 Feltundersøkelser 
Alle prøvestasjonene er inntegnet på kart i figur 5.  

Prøver av overflatesedimenter (0-10 cm sedimentdyp) ble samlet inn 22. februar 2019 fra sju stasjoner 
(ST1-ST7). Prøvene ble tatt på tørrfalt fjæra. Sedimentprøvene ble samlet inn av miljøgeolog ved hjelp 
av prøvetakingsspade. Det ble samlet inn fire replikater pr. stasjon. 

Prøver av dypere sediment i ST8 og ST9 (ca. 10-100 cm sedimentdyp) ble samlet inn 29. januar 2019 
med hjelp av beltegående borerigg fra Multiconsult. Sylindere med prøvematerialet er ikke åpnet, men 
ligger lagret på Multiconsults fryselager. 

Koter og koordinater er målt inn på stedet av Nesna Maskinstasjon AS (stasjon ST1-ST7), og 
Multiconsults borledere [1] (stasjon ST8-ST9), se tabell 1.  Koordinatene er oppgitt i henhold til 
EUREF89 UTM sone 33. Alle dybder i rapportens tekst og tabeller refererer seg til sjøkartnull i 
Sjøkartverkets høydesystem. 

Prøvetaking og analyse er utført i henhold til prosedyrer gitt i veiledere om klassifisering og håndtering 
av sediment fra Direktoratsgruppen for gjennomføring av vannforskriften [2] og Miljødirektoratet [3], 
[4], norsk standard for sedimentprøvetaking i marine områder [5], samt Multiconsult sine interne 
retningslinjer. For nærmere beskrivelse av prøvetakingsmetode og prøveopparbeiding vises det til 
vedlegg B. 

3.2 Laboratorieundersøkelser 
Det er utført kjemisk analyse av overflatesediment (0-10 cm) fra fem prøvestasjoner.  

Prøvene er analysert for innhold av tungmetaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel 
og sink), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH16), polyklorerte bifenyler (PCB7), tributyltinn 
(TBT) og totalt organisk karbon (TOC). Prøvene er også analysert for innhold av tørrstoff og finstoff. 
Alle analysene er utført av ALS Laboratory Group Norway AS, som er akkreditert for denne typen 
analyser.  

Prøver som ikke er analysert (ST1, ST4, ST8 og ST9) oppbevares på Multiconsults fryselager inntil 6 
måneder etter rapportutgivelse.  
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4 Resultater 

4.1 Sedimentbeskrivelse 
Lokalisering av prøvestasjonene, stasjonsdyp, samt visuell beskrivelse av prøvene er presentert i tabell 
1, og bilder er vist i figur 3 og 4.  

 

Tabell 1. Beskrivelse av sediment fra de ulike prøvestasjonene.  

 

      *Geoteknisk borpunkt B3, sylinder TR2 [1]  **Geoteknisk borpunkt B4, sylinder 77 [1]  

 

  
Figur 3. Foto av overflatesediment ved stasjon ST3 og ST8. Bildet er tatt mot vest-sørvest, 22.02.19. 

Prøve-
stasjon 

UTM33 Kote 
(sjøkartnull)

Sedimentdyp 
(cm) Beskrivelse 

X (øst) Y (nord) 

ST1 7351636,9 418415,4 0,6 0-10 Grov sand, lite silt/leire. Tang, fjærerur 

ST2 7351652,4 418405,3 0,4 0-10 
Sand, lite silt/leire. Noe grus. Tang, rur og 
skjell/musling (levende). 

ST3 7351583,3 418432,4 1,1 0-10 Sand, noe grus. Tang, skjell/musling (levende). 
ST4 7351468,7 418427,3 1,4 0-10 Fin sand/silt. Tang, rur, fjæremark. 
ST5 7351477,9 418398,6 1,6 0-10 Sand, grus, lite silt/leire. Tang, rur. 

ST6 7351477,1 418374,5 1,7 0-10 
Sand, silt under grus. Tang, rur, mye blåskjell 
(døde). 

ST7 7351511,9 418413,6 2,1 0-10 Grov sand, grus, lite/ingenting silt/leire. 
ST8* 7351576,9 418432,2 1,0 10-100 Skjellsand med noe leire. Stopp mot antatt berg. 

ST9** 7351509,4 418439,4 0,9 10-100 Antatt bløt skjellsand/fin sand.  
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Figur 4. Foto av overflatesediment ved stasjon ST4. Bildet er tatt mot nord-nordvest, 22.02.19. 

4.2 Finstoff og organisk karbon 
Resultater fra finstoffinnhold og TOC er oppsummert i tabell 2. 

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. 

Resultatene viser generelt at det er påvist lite/ingenting sediment i leir-fraksjon (maksimalt 0,3 %). 
Innholdet av silt er lavt (0,4-0,8 %) i stasjonene ST2, ST3 og ST7, noe høyere (5 %) i stasjon ST5, og høyt 
(80 %) i stasjon ST6. Dette samsvarer med feltobservasjoner.  

Innholdet av TOC er også lavt, og varierer hovedsakelig fra 0,2-0,6 %. I stasjon ST6 er det påvist TOC 
innhold på 1,3 %.  

Tabell 2. Analyseresultater for tørrstoff, finstoff og TOC.  

Prøvestasjon ST2 ST3 ST5 ST6 ST7 

Tørrstoff % 81,2 84,6 87,8 80,7 93,4 

Kornstørrelse <63 µm % 0,4 0,8 5,2 79,8 0,4 

Kornstørrelse <2 µm % <0.1 <0.1 <0.1 0,3 <0.1 

TOC % TS 0,2 0,3 0,4 1,3 0,6 
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4.3 Kjemiske analyser 
Analyseresultatene er vurdert i henhold til gjeldene system for klassifisering av miljøtilstand i marine 
sedimenter [2, 5]. Klassifiseringssystemet deler sedimentene inn i fem tilstandsklasser som vist i tabell 
2. Fullstendig analyserapport fra laboratorium er gitt i vedlegg B. 

Resultatene fra de kjemiske analysene er vist i tabell 3 med inndeling i tilstandsklasser etter 
klassifiseringssystemet. Plassering av prøvestasjonene symbolisert med høyeste påviste tilstandsklasse 
er vist i figur 5.  

Tabell 2. Klassifiseringssystem for miljøtilstand i marine sedimenter [2]. 

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 
 

 
Tabell 3. Analyseresultater fra overflatesediment (0-10 cm) for tungmetaller, PAH-forbindelser, PCB og PAH. 
Fargene tilsvarer tilstandsklasser slik de er vist i tabell 2.  

Prøvestasjon ST2 ST3 ST5 ST6 ST7
Arsen 

m
g/

kg
 T

S 

5 2 2 7 29
Bly 14 10 3 26 97
Kadmium 0,03 0,04 <0.02 0,1 0,4
Kobber 53 77 14 130 530
Krom 19 22 13 23 49
Kvikksølv 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Nikkel 9 7 6 9 15
Sink 93 110 30 200 720
Naftalen 

µg
/k

g 
TS

 

<10 <10 <10 <10 93
Acenaftylen <10 <10 <10 <10 <10
Acenaften <10 <10 <10 <10 430
Fluoren <10 10 <10 <10 260
Fenantren 21 55 <10 37 630
Antracen 12 23 <10 <10* 180
Fluoranten 88 65 <10 69 770
Pyren 73 50 <10 60 570
Benso(a)antracen 38 26 <10 36 300
Krysen 47 29 <10 51 300
Benso(b+j)fluoranten** 54 35 <10 45 370
Benso(k)fluoranten 28 16 <10 22 150
Benso(a)pyren 56 31 <10 42 320
Indeno(123cd)pyren 32 13 <10 22 160
Dibenso(ah)antracen <10 <10 <10 <10 39
Benso(ghi)perylen 42 18 <10 28 180
Sum PAH-16 490 370 n.d. 410 4800
Sum PCB-7 <4 <4 <4 <4 <4
Tributyltinnkation 125 705 105 113 210

 
< mindre enn deteksjonsgrensen. 
* Tilstandsklasse III eller bedre. 

n.d. ikke detektert. 

** Benso(b+j)fluoranten er klassifisert som benso(b)fluoranten. 
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Figur 5. Lokalisering av prøvestasjonene ST1-ST9, med angivelse av høyeste påviste tilstandsklasse 
uavhengig av type miljøgift. 
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5 Beskrivelse av forurensningssituasjonen 
Det er kun forurensningssituasjonen i overflatesedimenter (0-10 cm) som er undersøkt. 
Analyseresultatene viser at det er påvist forurensning av TBT i tilstandsklasse V i alle prøvestasjonene. 
I stasjon ST6 og ST7 er det i tillegg påvist flere andre miljøgifter i tilstandsklasse III-IV (arsen, kobber, 
sink og PAH-forbindelser). I ST2 og ST3 er det i tillegg påvist antracen i tilstandsklasse III. 

Utfylling i sjø over forurensa sjøbunn krever tillatelse fra Fylkesmannen, jf. forurensningsloven §11. 
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EMNE Prøvetakingsrutiner og utstyr TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER   OPPDRAGSLEDER Elin Ophaug Kramvik 

KONTAKTPERSON   SAKSBEHANDLER Elin Ophaug Kramvik 

KOPI   ANSVARLIG ENHET 4013 Tromsø Miljøgeologi 
 

SAMMENDRAG 

Dette notatet omhandler Multiconsult sine rutiner for prøveinnsamling og prøvehåndtering ved miljøundersøkelser i 
marint miljø.  

 

1 Innledning 
Prøve- og analyseprogrammet fastsettes ut fra målsettingen med arbeidet. Prøvetaking og analyse 
utføres bl.a. i henhold til prosedyrer gitt i Miljødirektoratets veiledninger TA-1467/1997 
(Miljødirektoratet-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», TA-2960/2012 «Håndtering av sedimenter» 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 av sjøbunnssedimenter, sjøvann og suspendert stoff i vannmassene.   

Multiconsult har høyt fokus på at alt arbeid utføres iht. gjeldende krav til HMS (SHA), inkludert arbeid 
utført av underleverandører.  

Utsett og opptak av sedimentfeller samt innsamling av sjøvannsprøver utføres i hovedsak med 
lettbåt.  

Prøvetaking av sedimenter utføres med grabb 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. 
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 Posisjonering 
Prøvestasjonene blir stedfestet entydig og på en slik måte at prøvetakingsstasjonene skal kunne 
gjenfinnes av andre. Stedfestingen skjer ved hjelp av 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 
bedre enn ± 2 m. I områder med manglende satellittdekning kan dette erstattes ved at posisjonen 
bestemmes ved krysspeiling med rader eller lignende. Uansett skal posisjonsnøyaktigheter minst lik 
forutsetningene gitt i NS_EN ISO 5667-19 oppnås.   

 Vanndybde 
Vanndybden ved prøvestasjonene bestemmes ved hjelp av ekkolodd, måling ved loddesnor, 
avmerking på prøvetakerline eller lignende, avhengig av hva som er mest hensiktsmessig 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.  

 Prøvetaking av sjøvann 
Innsamling av vannprøver foregår ved at en vannhenteer senkes til ønske dybde. Denne er utformet 
som en åpen sylinder hvor vann kan strømme uhindret gjennom. Når vannhenteren når ønsket 
prøvetakingsnivå aktiveres lukkemekanismen og et definert volum vann kan hentes opp uforstyrret. 
Prøven overføres umiddelbart til rengjorte og forbehandlede beholdere i tråd med planlagt 
analyseprogram.   

 Suspendert stoff 
Sedimentfeller benyttes til innsamling av partikler som sedimenterer ut fra vannmassene (figur 
1). Disse kan plasseres på bunnen eller i definerte nivå i vannsøylen. Ved uttak av sedimentert 
materiale fra fellene blir fritt vann over prøven (sedimentene) forsiktig dekantert ut før prøven blir 
overført til rengjorte og forbehandlede beholdere i tråd med planlagt analyseprogram. Eventuelt 
benyttes destillert vann eller sjøvann fra lokaliteten for å skylle ut alt prøvematerialet.    

 

 

  

 

 

 

Figur 1 Eksempel på utforming av sedimentfeller. Bildet til venstre viser standard sedimentfelle som plasseres 
på bunnen eller i vannsøyla. Bildet i midten viser større sedimentfeller for plassering på bunn og detalj som 
viser åpning med strømdemper er vist i bildet til høyre. 
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 Grabb 
Multiconsult har flere standard van Veen-grabber og minigrabber i tillegg til en større grabb på stativ 
(«day» grabb). Prøveinnsamling kan utføres med en av disse grabbene, avhengig av bunnforhold og 
tilgjengelighet for prosjektet. Grabbene er vist i figur 2.  

 

 
Van Veen-grabb   

Van Veen-grabb  

 

 
 

 
Minigrabb 

Figur 2 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 (33 
cm x 33 cm). Det er to «inspeksjonsluker» på overflaten hvor prøvene blir hentet ut (figur 2). Fra 
grabbprøven blir det tatt ut 4-6 delprøver med rør av pleksiglass, ø50 mm. Arealet av prøvesylinderen 
tilsvarer 2 % av grabbprøvens areal. Det samles vanligvis inn minimum 4 replikater per stasjon. 
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.  Lukking av 
grabben skjer ved hjelp av forspente fjærer.  Det er ingen inspeksjonsluker på denne grabben, og 
prøvematerialet må tas ut som bulk prøve på benk for videre behandling.  Normalt blir prøven 
overført til egnet beholder inntil den blir forbehandlet før analyse.  

Begge disse grabbene krever bruk av kran eller vinsj.  
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Den håndholdte minigrabben blir benyttet ved prøvetaking i grunne områder. Denne grabben er lett 
og kan benyttes manuelt. Prøvematerialet behandles på tilsvarende måte som for «Day» grabben.  

Mellom hver prøvestasjon blir grabben rengjort, f.eks med DECONEX, som er et vaskemiddel for 
laboratorium. Når det tas flere grabbprøver ved hver stasjon blir grabben rengjort med sjøvann 
mellom hvert kast. 

En grabbprøve blir kvalitetsvurdert i felt av kvalifisert personell 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.  

Forbehandling av prøven 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 
krysskontaminering av prøvene ikke skal forekomme. 

 Prøvetaking med dykker 
I enkelte tilfeller blir det benyttet dykker for opphenting av prøver. Dykkeren inspiserer 
bunnforholdene og kommuniserer med miljøgeologen før prøven samles inn. 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 fra sjøbunnen og inntil den blir forbehandlet før analyse. Det tas vanligvis 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 2.5 og kan enten 
utføres i felt eller ved ett av Multiconsults geotekniske laboratorium. 

 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 i figur 3).  

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 3 Prinsippskisse for prøvetaking med «pistoncorer», samt 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.    

Forbehandling av sylinderprøvene utføres som beskrevet under avsnitt 2.5. 
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 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 dras stempelet oppover i prøvesylinderen. Dermed blir 
det sjøvann mellom stempelet og 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. Dersom 
det er vanskelig å samle inn en stempelprøve hvor overflaten er uforstyrret, samles overflateprøven 
inn med dykker eller grabb i tillegg til stempelprøvene for analyse av dypere transekt.  

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

Sylinderprøvene blir kvalitetsvurdert av miljøgeolog i laboratoriet og ellers behandlet som beskrevet 
under avsnitt 2.6. 

Forbehandling av sylinderprøvene utføres som beskrevet under avsnitt 2.5. 

 Borefartøy «Borebas», «Frøy» og «BoreCat» 
Båtene har utstyr for å ta sedimentprøver med gravitasjonsprøvetaker, grabb eller stempel-
prøvetaker.  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.   

Vanndybden ved prøvestasjonene bestemmes ved hjelp av båtens ekkolodd.    

For nærmere beskrivelse av båtene vises det til vedlagte faktaark. 

3 Hasteoppdrag 
Hasteoppdrag hvor det forutsettes kort responstid og rask levering av resultater vil normalt bli utført 
på tilsvarende måter som beskrevet over. Det vil da bli benyttet lett prøvetakingsutstyr og / eller 
dykker avhengig av hva som kreves for å kunne levere resultatene i henhold til gitte tidsfrister.   

Utenom dette stilles samme krav til sikkerhet og gjennomførelse av prøvetakingen, innmåling, 
prøvebehandling, pakking etc., men prøvene sendes da ekspress direkte fra felt og det bestilles 
analyser med forsert levering fra laboratoriet.  For de fleste parametere vil det si at resultatene kan 
være klare i løpet av 1 til 2 arbeidsdager etter mottak hos laboratoriet.   
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9013 Tromsø
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Prosjekt Langsetvågen, Nesna
Bestnr 418823-02

Analyse av sediment

Deres prøvenavn ST2
Sediment

Labnummer N00642263
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Sedimentpakke-basis DK * ---------- - 1 1 JAEL
Tørrstoff (DK) a ulev 81.2 12.18 % 2 2 SAHM
Vanninnhold a ulev 18.8 % 2 2 SAHM

Kornstørrelse >63 μm a ulev 99.6 % 2 2 SAHM
Kornstørrelse <2 μm a ulev <0.1 % 2 2 SAHM
Kornfordeling a ulev ---------- se vedl. 2 2 SUHA

TOC a ulev 0.17 0.5 % TS 2 2 SAHM

Naftalen a ulev <10 μg/kg TS 2 2 SAHM
Acenaftylen a ulev <10 μg/kg TS 2 2 SAHM
Acenaften a ulev <10 μg/kg TS 2 2 SAHM
Fluoren a ulev <10 μg/kg TS 2 2 SAHM
Fenantren a ulev 21 μg/kg TS 2 2 SAHM
Antracen a ulev 12 μg/kg TS 2 2 SAHM
Fluoranten a ulev 88 μg/kg TS 2 2 SAHM
Pyren a ulev 73 μg/kg TS 2 2 SAHM
Benso(a)antracen^ a ulev 38 μg/kg TS 2 2 SAHM
Krysen^ a ulev 47 μg/kg TS 2 2 SAHM
Benso(b+j)fluoranten^ a ulev 54 μg/kg TS 2 2 SAHM
Benso(k)fluoranten^ a ulev 28 μg/kg TS 2 2 SAHM
Benso(a)pyren^ a ulev 56 μg/kg TS 2 2 SAHM
Dibenso(ah)antracen^ a ulev <10 μg/kg TS 2 2 SAHM
Benso(ghi)perylen a ulev 42 μg/kg TS 2 2 SAHM
Indeno(123cd)pyren^ a ulev 32 μg/kg TS 2 2 SAHM
Sum PAH-16 a ulev 490 μg/kg TS 2 2 SAHM
Sum PAH carcinogene^ a ulev 300 μg/kg TS 2 2 SAHM

PCB 28 a ulev <0.50 μg/kg TS 2 2 SAHM
PCB 52 a ulev <0.50 μg/kg TS 2 2 SAHM
PCB 101 a ulev <0.50 μg/kg TS 2 2 SAHM
PCB 118 a ulev <0.50 μg/kg TS 2 2 SAHM
PCB 138 a ulev <0.50 μg/kg TS 2 2 SAHM
PCB 153 a ulev <0.50 μg/kg TS 2 2 SAHM
PCB 180 a ulev <0.50 μg/kg TS 2 2 SAHM
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Deres prøvenavn ST2
Sediment

Labnummer N00642263
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Sum PCB-7 a ulev <4 μg/kg TS 2 2 SAHM

As (Arsen) a ulev 4.9 2 mg/kg TS 2 2 SAHM
Pb (Bly) a ulev 14 2.8 mg/kg TS 2 2 SAHM
Cu (Kopper) a ulev 53 10.6 mg/kg TS 2 2 SAHM
Cr (Krom) a ulev 19 3.8 mg/kg TS 2 2 SAHM
Cd (Kadmium) a ulev 0.03 0.1 mg/kg TS 2 2 SAHM
Hg (Kvikksølv) a ulev 0.01 0.02 mg/kg TS 2 2 SAHM
Ni (Nikkel) a ulev 9.0 1.8 mg/kg TS 2 2 SAHM
Zn (Sink) a ulev 93 18.6 mg/kg TS 2 2 SAHM

Tørrstoff (L) a ulev 80.9 2.0 % 3 V SUHA
Monobutyltinnkation a ulev 6.97 2.74 μg/kg TS 3 T SUHA
Dibutyltinnkation a ulev 11.7 4.7 μg/kg TS 3 T SUHA
Tributyltinnkation a ulev 125 40 μg/kg TS 3 T SUHA
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Deres prøvenavn ST3
Sediment

Labnummer N00642264
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Sedimentpakke-basis DK * ---------- - 1 1 JAEL
Tørrstoff (DK) a ulev 84.6 12.69 % 2 2 SAHM
Vanninnhold a ulev 15.4 % 2 2 SAHM

Kornstørrelse >63 μm a ulev 99.2 % 2 2 SAHM
Kornstørrelse <2 μm a ulev <0.1 % 2 2 SAHM
Kornfordeling a ulev ---------- se vedl. 2 2 SUHA

TOC a ulev 0.32 0.5 % TS 2 2 SAHM

Naftalen a ulev <10 μg/kg TS 2 2 SAHM
Acenaftylen a ulev <10 μg/kg TS 2 2 SAHM
Acenaften a ulev <10 μg/kg TS 2 2 SAHM
Fluoren a ulev 10 μg/kg TS 2 2 SAHM
Fenantren a ulev 55 μg/kg TS 2 2 SAHM
Antracen a ulev 23 μg/kg TS 2 2 SAHM
Fluoranten a ulev 65 μg/kg TS 2 2 SAHM
Pyren a ulev 50 μg/kg TS 2 2 SAHM
Benso(a)antracen^ a ulev 26 μg/kg TS 2 2 SAHM
Krysen^ a ulev 29 μg/kg TS 2 2 SAHM
Benso(b+j)fluoranten^ a ulev 35 μg/kg TS 2 2 SAHM
Benso(k)fluoranten^ a ulev 16 μg/kg TS 2 2 SAHM
Benso(a)pyren^ a ulev 31 μg/kg TS 2 2 SAHM
Dibenso(ah)antracen^ a ulev <10 μg/kg TS 2 2 SAHM
Benso(ghi)perylen a ulev 18 μg/kg TS 2 2 SAHM
Indeno(123cd)pyren^ a ulev 13 μg/kg TS 2 2 SAHM
Sum PAH-16 a ulev 370 μg/kg TS 2 2 SAHM
Sum PAH carcinogene^ a ulev 170 μg/kg TS 2 2 SAHM

PCB 28 a ulev <0.50 μg/kg TS 2 2 SAHM
PCB 52 a ulev <0.50 μg/kg TS 2 2 SAHM
PCB 101 a ulev <0.50 μg/kg TS 2 2 SAHM
PCB 118 a ulev <0.50 μg/kg TS 2 2 SAHM
PCB 138 a ulev <0.50 μg/kg TS 2 2 SAHM
PCB 153 a ulev <0.50 μg/kg TS 2 2 SAHM
PCB 180 a ulev <0.50 μg/kg TS 2 2 SAHM
Sum PCB-7 a ulev <4 μg/kg TS 2 2 SAHM

As (Arsen) a ulev 2.3 2 mg/kg TS 2 2 SAHM
Pb (Bly) a ulev 10 2 mg/kg TS 2 2 SAHM
Cu (Kopper) a ulev 77 15.4 mg/kg TS 2 2 SAHM
Cr (Krom) a ulev 22 4.4 mg/kg TS 2 2 SAHM
Cd (Kadmium) a ulev 0.04 0.1 mg/kg TS 2 2 SAHM
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.01 mg/kg TS 2 2 SAHM
Ni (Nikkel) a ulev 6.9 1.38 mg/kg TS 2 2 SAHM
Zn (Sink) a ulev 110 22 mg/kg TS 2 2 SAHM
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Deres prøvenavn ST3
Sediment

Labnummer N00642264
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Tørrstoff (L) a ulev 83.4 2.0 % 3 V SUHA
Monobutyltinnkation a ulev 84.3 33.2 μg/kg TS 3 T SUHA
Dibutyltinnkation a ulev 60.5 23.9 μg/kg TS 3 T SUHA
Tributyltinnkation a ulev 705 224 μg/kg TS 3 T SUHA
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Deres prøvenavn ST5
Sediment

Labnummer N00642265
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Sedimentpakke-basis DK * ---------- - 1 1 JAEL
Tørrstoff (DK) a ulev 87.8 13.17 % 2 2 SAHM
Vanninnhold a ulev 12.2 % 2 2 SAHM

Kornstørrelse >63 μm a ulev 94.8 % 2 2 SAHM
Kornstørrelse <2 μm a ulev <0.1 % 2 2 SAHM
Kornfordeling a ulev ---------- se vedl. 2 2 SUHA

TOC a ulev 0.40 0.5 % TS 2 2 SAHM

Naftalen a ulev <10 μg/kg TS 2 2 SAHM
Acenaftylen a ulev <10 μg/kg TS 2 2 SAHM
Acenaften a ulev <10 μg/kg TS 2 2 SAHM
Fluoren a ulev <10 μg/kg TS 2 2 SAHM
Fenantren a ulev <10 μg/kg TS 2 2 SAHM
Antracen a ulev <10 μg/kg TS 2 2 SAHM
Fluoranten a ulev <10 μg/kg TS 2 2 SAHM
Pyren a ulev <10 μg/kg TS 2 2 SAHM
Benso(a)antracen^ a ulev <10 μg/kg TS 2 2 SAHM
Krysen^ a ulev <10 μg/kg TS 2 2 SAHM
Benso(b+j)fluoranten^ a ulev <10 μg/kg TS 2 2 SAHM
Benso(k)fluoranten^ a ulev <10 μg/kg TS 2 2 SAHM
Benso(a)pyren^ a ulev <10 μg/kg TS 2 2 SAHM
Dibenso(ah)antracen^ a ulev <10 μg/kg TS 2 2 SAHM
Benso(ghi)perylen a ulev <10 μg/kg TS 2 2 SAHM
Indeno(123cd)pyren^ a ulev <10 μg/kg TS 2 2 SAHM
Sum PAH-16 a ulev n.d. μg/kg TS 2 2 SAHM
Sum PAH carcinogene^ a ulev <100 μg/kg TS 2 2 SAHM

PCB 28 a ulev <0.50 μg/kg TS 2 2 SAHM
PCB 52 a ulev <0.50 μg/kg TS 2 2 SAHM
PCB 101 a ulev <0.50 μg/kg TS 2 2 SAHM
PCB 118 a ulev <0.50 μg/kg TS 2 2 SAHM
PCB 138 a ulev <0.50 μg/kg TS 2 2 SAHM
PCB 153 a ulev <0.50 μg/kg TS 2 2 SAHM
PCB 180 a ulev <0.50 μg/kg TS 2 2 SAHM
Sum PCB-7 a ulev <4 μg/kg TS 2 2 SAHM

As (Arsen) a ulev 2.1 2 mg/kg TS 2 2 SAHM
Pb (Bly) a ulev 3 2 mg/kg TS 2 2 SAHM
Cu (Kopper) a ulev 14 2.8 mg/kg TS 2 2 SAHM
Cr (Krom) a ulev 13 2.6 mg/kg TS 2 2 SAHM
Cd (Kadmium) a ulev <0.02 mg/kg TS 2 2 SAHM
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.01 mg/kg TS 2 2 SAHM
Ni (Nikkel) a ulev 6.1 1.22 mg/kg TS 2 2 SAHM
Zn (Sink) a ulev 30 6 mg/kg TS 2 2 SAHM
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Deres prøvenavn ST5
Sediment

Labnummer N00642265
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Tørrstoff (L) a ulev 84.7 2.0 % 3 V SUHA
Monobutyltinnkation a ulev 8.97 3.53 μg/kg TS 3 T SUHA
Dibutyltinnkation a ulev 20.5 8.1 μg/kg TS 3 T SUHA
Tributyltinnkation a ulev 105 33 μg/kg TS 3 T SUHA
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Deres prøvenavn ST6
Sediment

Labnummer N00642266
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Sedimentpakke-basis DK * ---------- - 1 1 JAEL
Tørrstoff (DK) a ulev 80.7 12.105 % 2 2 SAHM
Vanninnhold a ulev 19.3 % 2 2 SAHM

Kornstørrelse >63 μm a ulev 20.2 % 2 2 SAHM
Kornstørrelse <2 μm a ulev 0.3 % 2 2 SAHM
Kornfordeling a ulev ---------- se vedl. 2 2 SUHA

TOC a ulev 1.3 0.5 % TS 2 2 SAHM

Naftalen a ulev <10 μg/kg TS 2 2 SAHM
Acenaftylen a ulev <10 μg/kg TS 2 2 SAHM
Acenaften a ulev <10 μg/kg TS 2 2 SAHM
Fluoren a ulev <10 μg/kg TS 2 2 SAHM
Fenantren a ulev 37 μg/kg TS 2 2 SAHM
Antracen a ulev <10 μg/kg TS 2 2 SAHM
Fluoranten a ulev 69 μg/kg TS 2 2 SAHM
Pyren a ulev 60 μg/kg TS 2 2 SAHM
Benso(a)antracen^ a ulev 36 μg/kg TS 2 2 SAHM
Krysen^ a ulev 51 μg/kg TS 2 2 SAHM
Benso(b+j)fluoranten^ a ulev 45 μg/kg TS 2 2 SAHM
Benso(k)fluoranten^ a ulev 22 μg/kg TS 2 2 SAHM
Benso(a)pyren^ a ulev 42 μg/kg TS 2 2 SAHM
Dibenso(ah)antracen^ a ulev <10 μg/kg TS 2 2 SAHM
Benso(ghi)perylen a ulev 28 μg/kg TS 2 2 SAHM
Indeno(123cd)pyren^ a ulev 22 μg/kg TS 2 2 SAHM
Sum PAH-16 a ulev 410 μg/kg TS 2 2 SAHM
Sum PAH carcinogene^ a ulev 250 μg/kg TS 2 2 SAHM

PCB 28 a ulev <0.50 μg/kg TS 2 2 SAHM
PCB 52 a ulev <0.50 μg/kg TS 2 2 SAHM
PCB 101 a ulev <0.50 μg/kg TS 2 2 SAHM
PCB 118 a ulev <0.50 μg/kg TS 2 2 SAHM
PCB 138 a ulev <0.50 μg/kg TS 2 2 SAHM
PCB 153 a ulev <0.50 μg/kg TS 2 2 SAHM
PCB 180 a ulev <0.50 μg/kg TS 2 2 SAHM
Sum PCB-7 a ulev <4 μg/kg TS 2 2 SAHM

As (Arsen) a ulev 6.6 2 mg/kg TS 2 2 SAHM
Pb (Bly) a ulev 26 5.2 mg/kg TS 2 2 SAHM
Cu (Kopper) a ulev 130 26 mg/kg TS 2 2 SAHM
Cr (Krom) a ulev 23 4.6 mg/kg TS 2 2 SAHM
Cd (Kadmium) a ulev 0.13 0.1 mg/kg TS 2 2 SAHM
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.01 mg/kg TS 2 2 SAHM
Ni (Nikkel) a ulev 9.4 1.88 mg/kg TS 2 2 SAHM
Zn (Sink) a ulev 200 40 mg/kg TS 2 2 SAHM
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Deres prøvenavn ST6
Sediment

Labnummer N00642266
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Tørrstoff (L) a ulev 82.3 2.0 % 3 V SUHA
Monobutyltinnkation a ulev 44.9 17.7 μg/kg TS 3 T SUHA
Dibutyltinnkation a ulev 49.4 19.5 μg/kg TS 3 T SUHA
Tributyltinnkation a ulev 113 36 μg/kg TS 3 T SUHA
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Deres prøvenavn ST7
Sediment

Labnummer N00642267
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Sedimentpakke-basis DK * ---------- - 1 1 JAEL
Tørrstoff (DK) a ulev 93.4 14.01 % 2 2 SAHM
Vanninnhold a ulev 6.6 % 2 2 SAHM

Kornstørrelse >63 μm a ulev 99.6 % 2 2 SAHM
Kornstørrelse <2 μm a ulev <0.1 % 2 2 SAHM
Kornfordeling a ulev ---------- se vedl. 2 2 SUHA

TOC a ulev 0.59 0.5 % TS 2 2 SAHM

Naftalen a ulev 93 μg/kg TS 2 2 SAHM
Acenaftylen a ulev <10 μg/kg TS 2 2 SAHM
Acenaften a ulev 430 μg/kg TS 2 2 SAHM
Fluoren a ulev 260 μg/kg TS 2 2 SAHM
Fenantren a ulev 630 μg/kg TS 2 2 SAHM
Antracen a ulev 180 μg/kg TS 2 2 SAHM
Fluoranten a ulev 770 μg/kg TS 2 2 SAHM
Pyren a ulev 570 μg/kg TS 2 2 SAHM
Benso(a)antracen^ a ulev 300 μg/kg TS 2 2 SAHM
Krysen^ a ulev 300 μg/kg TS 2 2 SAHM
Benso(b+j)fluoranten^ a ulev 370 μg/kg TS 2 2 SAHM
Benso(k)fluoranten^ a ulev 150 μg/kg TS 2 2 SAHM
Benso(a)pyren^ a ulev 320 μg/kg TS 2 2 SAHM
Dibenso(ah)antracen^ a ulev 39 μg/kg TS 2 2 SAHM
Benso(ghi)perylen a ulev 180 μg/kg TS 2 2 SAHM
Indeno(123cd)pyren^ a ulev 160 μg/kg TS 2 2 SAHM
Sum PAH-16 a ulev 4800 μg/kg TS 2 2 SAHM
Sum PAH carcinogene^ a ulev 1800 μg/kg TS 2 2 SAHM

PCB 28 a ulev <0.50 μg/kg TS 2 2 SAHM
PCB 52 a ulev <0.50 μg/kg TS 2 2 SAHM
PCB 101 a ulev <0.50 μg/kg TS 2 2 SAHM
PCB 118 a ulev <0.50 μg/kg TS 2 2 SAHM
PCB 138 a ulev <0.50 μg/kg TS 2 2 SAHM
PCB 153 a ulev <0.50 μg/kg TS 2 2 SAHM
PCB 180 a ulev <0.50 μg/kg TS 2 2 SAHM
Sum PCB-7 a ulev <4 μg/kg TS 2 2 SAHM

As (Arsen) a ulev 29 8.7 mg/kg TS 2 2 SAHM
Pb (Bly) a ulev 97 19.4 mg/kg TS 2 2 SAHM
Cu (Kopper) a ulev 530 106 mg/kg TS 2 2 SAHM
Cr (Krom) a ulev 49 9.8 mg/kg TS 2 2 SAHM
Cd (Kadmium) a ulev 0.40 0.1 mg/kg TS 2 2 SAHM
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.01 mg/kg TS 2 2 SAHM
Ni (Nikkel) a ulev 15 3 mg/kg TS 2 2 SAHM
Zn (Sink) a ulev 720 144 mg/kg TS 2 2 SAHM
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Deres prøvenavn ST7
Sediment

Labnummer N00642267
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign
Tørrstoff (L) a ulev 95.5 2.0 % 3 V SUHA
Monobutyltinnkation a ulev 88.9 35.0 μg/kg TS 3 T SUHA
Dibutyltinnkation a ulev 174 69 μg/kg TS 3 T SUHA
Tributyltinnkation a ulev 210 67 μg/kg TS 3 T SUHA
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"a" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert ved ALS Laboratory Group Norway AS. 
"a ulev" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert av underleverandør.
"*" etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.
Utførende laboratorium er oppgitt i tabell kalt Utf.
n.d. betyr ikke påvist.
n/a betyr ikke analyserbart.
< betyr mindre enn.
> betyr større enn.

Metodespesifikasjon
1 Pakkenavn «Sedimentpakke basis»

Øvrig metodeinformasjon til de ulike analysene sees under

2 «Sediment basispakke» Risikovurdering av sediment

Bestemmelse av vanninnhold og tørrstoff

Metode: DS 204:1980
Rapporteringsgrense: 0,1 %

Bestemmelse av Kornfordeling (<63 μm, >63 μm og <2 μm)

Metode: ISO 11277:2009
Måleprinsipp: Laserdiffraksjon
Rapporteringsgrense: 0,1 %

Bestemmelse av TOC

Metode: EN 13137:2001
Måleprinsipp: IR
Rapporteringsgrense: 0.1 % TS
Måleusikkerhet: Relativ usikkerhet 15 %

Bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner, PAH-16

Metode: REFLAB 4:2008
Rapporteringsgrenser: 10 μg/kg TS for hver individuelle forbindelse

Bestemmelse av polyklorerte bifenyler, PCB-7

Metode: GC/MS/SIM
Rapporteringsgrenser: 0.5 μg/kg TS for hver individuelle kongener

4 μg/kg TS for sum PCB7.

Bestemmelse av metaller

Metode: DS259
Måleprinsipp: ICP
Rapporteringsgrenser: As(0.5), Cd(0.02), Cr(0.2), Cu(0.4), Pb(1.0), Hg(0.01), Ni(0.1), Zn(0.4)

alle enheter i mg/kg TS
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Metodespesifikasjon

3 «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
JAEL Jarle Ellefsen

SAHM Sabra Hashimi

SUHA Suleman Hajizada

Utf1

T GC-ICP-QMS

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

V Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group Norway AS, Postboks 643 Skøyen, 0214 Oslo, Norge
Leveringsadresse: Drammensveien 264, 0283 Oslo, Norge

2 Ansvarlig laboratorium: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A, 3050 Humlebæk, Danmark

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.
Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene.
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).

   Sabra Hashimi
2019.03.13 12:06:02

   Client Service
sabra.hashimi@alsglobal.com



TTest 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. 

TThe end of result part of the attachment the certificate of analysis

AAttachment no. 1 to the certificate of analysis for work order PR1919104

Results of soil texture analysis
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TTest 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. 

TThe end of result part of the attachment the certificate of analysis

AAttachment no. 1 to the certificate of analysis for work order PR1919008

Results of soil texture analysis
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Søknad utfylling Langsetvågen industripark 

Vedlegg 7 
Geotekniske vurderinger av molo Langsetvågen 
  

















Søknad utfylling Langsetvågen industripark 

Vedlegg 8 
Geoteknisk prosjektering av industriområdet og vegetasjonsskjerm 
  



 

      

      
02 05.04.2019 Endret geometri øst for hallen    

01 03.04.2019 Prosjektert iht. korrekt reguleringsplan    

00 01.04.2019 Utarbeidet notat Sivert Møllersen 
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Roger Kristoffersen Roger Kristoffersen 
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NOTAT  

OPPDRAG Geotekniske grunnundersøkelser Langsetvågen DOKUMENTKODE 418823-RIG-NOT-002 

EMNE Geoteknisk prosjektering utvidelse av 
industriområde og vegetasjonsskjerm 

TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER Mo Industripark AS OPPDRAGSLEDER Sissel Enodd 

KONTAKTPERSON Rolf Jenssen SAKSBEHANDLER Sivert Møllersen 
Hallsteinsen 

KOPI   ANSVARLIG ENHET 10234011 Geoteknikk 
Midt 

 

SAMMENDRAG 

Mo Industripark og Westcon Helgeland ønsker å utvide industriområdet sør og øst for hallen til Westcon på 
Botnneset i Nesna kommune ved å planere et område sør for hallen å fylle ut mot sjøen øst for hallen. Det er også 
ønskelig å etablere en vegetasjonsskjerm mot aktiviteten sør for hallen. Utvidelsen av industriområdet sør for hallen 
vil muliggjøre en 60 meters utvidelse av hallen sør-sørøstover. Det planlegges videre en 15 meter bred transportvei 
rundt hallen. Foreliggende notat presenterer en løsning for utvidelse av industriområdet og etablering av 
vegetasjonsskjerm som er innenfor gjeldende detaljregulering, og en annen løsning med en større utvidelse av 
industriområdet sør for hallen som går utover gjeldende detaljregulering. 

Følgende klassifisering av prosjektet er valgt og grunngitt i Vedlegg A: 

 Geoteknisk kategori 2 (Eurokode) 

 Pålitelighetsklasse 1 (CC/RC) (Eurokode) 

 Tiltaksklasse 1 (SAK10) 

 Kontrollklasse PKK1 for prosjektering og UKK2 for utførelse (Eurokode) 

 Seismisk grunntype A (Eurokode) 

Tiltakene omfatter blant annet fylling i sjø. Før fylling i sjø kan gjennomføres kreves tillatelse fra Fylkesmannen iht. 
forurensningsforskriftens § 22-6. 

Foreliggende notat omhandler ikke prosjektering av ev. bergsikring. Slik prosjektering må utføres av ingeniørgeolog. 

Det vil ikke være behov for mudring ved gjennomføringen av beskrevne tiltak. 

Revisjon 01 av notatet gir resultatene av prosjekteringen som er i henhold til korrekt reguleringsplan. Det er endrede 
løsninger og mengder. Transportvegen øst for hallen er tegnet bredere. 

Revisjon 02 av notatet gir resultatene av prosjekteringen etter en endring av geometrien av planeringa øst for 
hallen. Endringa ble gjort etter ønske fra MIP og Westcon i et møte med Multiconsult 3. april 2019. 
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TEGNINGER 

 
VEDLEGG 
Vedlegg A – Vurdering av sikkerhetsprinsipper 

  

418823-RIG-TEG -002 
-003 
-950 
 
-951 
 
-952 
-953 
-954 

Situasjonsplan tiltak innenfor gjeldende reguleringsgrenser 
Situasjonsplan forslag til nytt omfang av planert område 
Profil 1-1 - Prinsipp for bergskjæring og oppfylling, gjeldende 
regulering 
Profil 2-2 - Prinsipp for bergskjæring og oppfylling, gjeldende 
regulering 
Profil 3-3 – Prinsipp for snitt med tørrmur, gjeldende regulering 
Profil 4-4 – Prinsipp for utfylling med plastring, gjeldende regulering 
Profil 5-5 – Prinsipp for snitt med tørrmur, forslag til nytt omfang av 
planert område 
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1 Innledning 
Mo Industripark og Westcon Helgeland ønsker å utvide industriområdet sør og øst for hallen til 
Westcon på Botnneset i Nesna kommune ved å planere et område sør for hallen å fylle ut mot 
sjøen øst for hallen. Det er også ønskelig å etablere en vegetasjonsskjerm mot aktiviteten sør for 
hallen. Utvidelsen av industriområdet sør for hallen vil muliggjøre en 60 meters utvidelse av hallen 
sør-sørøstover. Det planlegges videre en 15 meter bred transportvei rundt hallen. Foreliggende 
notat presenterer en løsning for utvidelse av industriområdet og etablering av vegetasjonsskjerm 
som er innenfor formålsgrensene til gjeldende detaljregulering, og en annen løsning med en større 
utvidelse av industriområdet sør for hallen som går utover formålsgrensene til gjeldende 
detaljregulering. 

Tiltakene omfatter blant annet fylling i sjø. Før fylling i sjø kan gjennomføres kreves tillatelse fra 
Fylkesmannen iht. forurensningsforskriftens § 22-6. 

2 Grunnlag 
Grunnlag for terrenget er SOSI-grunnlag fra FKB fra 2017. 

Grunnlag for sjøbunnen er sjøbunnkartlegging utført av Secora AS i 2017, løsmassekartlegging 
utført av GeoPhysix i 2018, og geotekniske grunnundersøkelser [1] utført i 2019. 

Grunnlag for vurdering av bergforløp er blant annet innmålt berg ved lavvann utført av Nesna 
Maskinstasjon AS (2019). 

Grunnlag for formålsgrenser og reguleringsbestemmelser er detaljregulering for Langsetvågen 
industripark vedtatt 17. oktober 2018. 

3 Grunnforhold 
Området for undersøkelsene ligger ved Botnneset ved Engentjønna og Litlsjona. Området har et 
kystlandskap med et tynt vegetasjonsdekke over berg. Botnneset er generelt småkupert, og 
terrenghøyden varierer mellom ca. kote +3 og +11. I dag er deler av området sprengt ut og planert 
til en terrenghøyde mellom kote ca. +3 og +9. Sjøkart viser at sjøbunnen faller bratt nedover og ut i 
Litlsjona. Flyfoto viser at toppen av marbakken begynner dels inn mot Engentjønna. 

Grunnundersøkelser viser at løsmassene i området generelt består av sand [1]. 

Nesna Maskinstasjon AS utførte 21. februar 2019 en innmåling av berg ved lavvann øst for hallen ut 
mot Litlsjona. Stikningsdataen viser at det er blottlagt berg flere meter utenfor dagens utfylling øst 
for hallen. 

For videre detaljer om grunnforholdene vises det til geoteknisk datarapport for 
grunnundersøkelsene utført i forbindelse med oppdraget [1]. 

4 Planlagte tiltak 
Det er ønskelig å utvide området for industriformål sør og øst for hallen for å muliggjøre en 60 
meters utvidelse av hallen sør-sørøstover. Det planlegges videre en 15 meter bred transportvei 
rundt hallen. Det er ønskelig å etablere nytt område ca. på kote +3,5 (NN2000). Figur 4-1 viser 
skissen som er utgangspunktet for prosjekteringen. 
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Figur 4-1 - Illustrasjonsplan - utvidelser hall, plastring, voll og skjæring tegnet 12. oktober 2018 

Øst for hallen vil utvidelsen medføre fylling i sjø. Utenfor innmålt berg utover mot Litlsjona er 
grunnforholdene ukjente. Utfyllingen er her lagt innenfor et område hvor bergnivået er sikkert. 

Utvidelsen av industriområdet sør for hallen vil i stor grad medføre sprengning av berg. 

Beregnet volum av skjæring er ca. 15 100 m3. Dette inkluderer løsmasser over berg, som vurderes å 
være en mindre andel av volumet. 

Etableringen av vegetasjonsskjermen vil medføre oppfylling over eksisterende terreng. Beregnet 
volum fylling for vegetasjonsskjermen er ca. 6 800 m3. 

Iht. reguleringsbestemmelsene er toppen av vegetasjonsskjermen mellom kote +6 og +11. 
Reguleringsbestemmelsene sier vegetasjonsskjermen skal ha et fall på 1:2 eller slakere. Dette lar 
seg imidlertid ikke gjøre med formålsgrensene som ligger til grunn og høydebestemmelsene som 
utgangspunkt. Vegetasjonsskjermen i øst har en helning 3:1 på siden som vender vekk fra 
industriområdet. Det lar seg ikke gjøre å lage transportvegen gjennomgående 15 meter bred rundt 
en 60-meters utvidelse av hallen med reguleringsgrensene. Det vises til avsnitt 5 for et alternativ 
som gir en gjennomgående 15 meter bred veg med en vegetasjonsskjerm med helning 1:2. 

Det vises til tegning -002, situasjonsplan, tiltak innenfor gjeldende reguleringsgrenser, Figur 4-3, 
Figur 4-4, Figur 4-5 og Tabell 4-1. 
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Figur 4-2 - Utsnitt fra tegning -002 rev03 Situasjonsplan 

Tabell 4-1 - Oversikt over mengder for tiltak innenfor gjeldende detaljregulering 

Volum oppfylling vegetasjonsskjerm, 
inkluderer volum av mur: 

6 787 m3 

Volum utfylling for planering opp til kote 
ca. +3,5 

10 228m3 

Volum skjæring   15 093 m3 

Volum av fylling utenfor kote +0 
(NN2000): 

6 559 m3 

Areal av fylling utenfor kote +0 (NN2000): 2 306 m2 

 

Volumene er beregnet med utgangspunkt i høydene i kartgrunnlaget. Iht. kartgrunnlaget er høyden 
på industriområdet ved enden passasjen nordøst for hallen ca. ved kote +2,0, og ved sørøstre 
hjørne av hallen ca. ved kote +3.5. Dersom terrenghøyden i realiteten varierer fra disse høydene, og 
det ikke er ønskelig å heve allerede planert område, må beregnede volumer justeres for å finne 
faktisk utfyllingsvolum. 
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Figur 4-3 – 3D-modell av planlagte tiltak – oversiktsbilde 

 

Figur 4-4 - 3D-modell av planlagte tiltak. Vegetasjonsskjermen vil skjerme omgivelsene mot en del av aktiviteten inne på 
industriområdet 

N 

N 
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Figur 4-5 – 3D-modell av planlagte tiltak - nærbilde 

5 Alternativ utførelse som krever omregulering eller dispensasjon 
Reguleringsbestemmelsene tillater ikke en gjennomgående 15 meter bred transportveg eller en 
vegetasjonsskjerm med helning 1:2 med høydebestemmelsene i reguleringsplanen dersom hallen 
forlenges 60 m mot sør. Det følgende presenterer et alternativ som tillater begge deler, men som 
går utenfor reguleringsgrensen. 

Iht. reguleringsbestemmelsene er toppen av prosjekterte vegetasjonsskjerm mellom kote +6 og 
+11. 

 

 

 

N 

Skjæring 

Tørrmur opp til kote +6,5 

Vegetasjonsskjerm 
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Figur 5-1 - Utsnitt fra tegning -003 rev03 Situasjonsplan – Forslag til nytt omfang av planering 

Utfyllingen øst for hallen er som beskrevet i kap. 4. 

Teknisk utførelse er som beskrevet i kap. 7. 

Det vises generelt til tegninger -003 og -954. 

Tabell 5-1 viser mengder for tiltakene med større område for industriformål tilsvarende som Tabell 
4-1 viser mengder for tiltakene innenfor gjeldende reguleringsplan. 

Tabell 5-1 - Oversikt over mengder ved tiltak med forslag til omfang av utvidelse 

Volum oppfylling vegetasjonsskjerm, 
inkluderer volum av mur: 

9 371 m3 

Volum utfylling for planering opp til kote 
ca. +3,5 

10 496m3 

Volum skjæring 15 057 m3 

Volum av fylling utenfor kote +0 
(NN2000): 

9 256 m3 

Areal av fylling utenfor kote +0 (NN2000): 3 047 m2 

 

Volumene er beregnet med utgangspunkt i høydene i kartgrunnlaget. Iht. kartgrunnlaget er høyden 
på industriområdet ved enden av passasjen nordøst for hallen ca. ved kote +2,0, og ved sørøstre 
hjørne av hallen ca. ved kote +3.5. Dersom terrenghøyden i realiteten varierer fra disse høydene, og 
det ikke er ønskelig å heve allerede planert område, må beregnede volumer justeres for å finne 
faktisk utfyllingsvolum. 
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Figur 5-2 - 3D-modell av tiltakene med forslag til nytt omfang av planert område – oversiktsbilde 

 

Figur 5-3 – 3D –modell av tiltakene med forslag til nytt omfang av planert område - nærbilde 
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Tørrmur opp til kote +6,5 
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Figur 5-4 - Vegetasjonsskjermen vil skjerme omgivelsene mot en del av aktiviteten inne på industriområdet 

6 Dokumentasjon av sikkerhet 
Krav til sikkerhetsfaktor iht. NS-EN 1997-1 er F=1,25 ved analyse av drenert tilstand. 
Stabilitetsberegninger er utført og Figur 6-1 dokumenterer sikkerheten for planlagte tiltak. 

 

Figur 6-1 

  

N 
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7 Utførelse 
Industriområdet etableres ca. på kote 3,5 (NN2000). Det skal etableres et fall på området for å sikre 
avrenning. 

Skråninger langs vegetasjonsskjermen skal utføres med helning 1:2. Opp til kote +3 skal alle 
fyllinger gjøres med sprengstein for å sikre stabilitet mot tidevann, bølger og strømmer i sjøen, også 
vegetasjonsskjermen. Utfyllingen mot sjøen øst for hallen til Westcon skal utføres med sprengstein. 
Sprengsteinen fylles opp lagvis i lag à 1 m.  

Langs rosa linje på situasjonsplaner, tegning -002 og -003, skal utfyllingen plastres. Plastringen skal 
ha skråningshelning 1:1,5. Se også tegning -953. Plastringen skal legges delvis på berg. Dersom 
berget skrår brattere enn 1:3, må det etableres fot i fjellet før plastringa legges ut. 

Over kote +3 kan vegetasjonsskjermen etableres med annen fyllmasse fra området. Om fyllmassen 
har høyt innhold av organisk materiale, må det forventes setninger. 

Der bergskjæringene blir lavere enn kote +6,5 skal det etableres en tørrmur på innsida av 
vegetasjonsskjermen. Tørrmuren skal ha helning 3:1, og skal etableres iht. Statens vegvesen 
håndbok V270 – Tørrmuring og maskin. Også bergskjæringene skal anlegges med helning 3:1. 
Foreliggende notat omhandler ikke prosjektering av ev. bergsikring. Slik prosjektering må utføres av 
ingeniørgeolog. 

Der tørrmur skal etableres på toppen av bergskjæringen, må det etableres god fot for tørrmuren. 
Denne foten skal ha fall innover, slik at de nederste steinene i muren ikke glir framover.  

Tørrmuren skal hvile mot en pute av pukk. Pukken har som funksjon å drenere innsigende vann og 
sikre jevnt jordtrykk mot muren. Ved foten av muren skal det legges et drensrør med fall som leder 
vann bort. Mellom sprengsteinen og pukklaget skal det legges en fiberduk med styrke tilpasset 
steinstørrelsen iht. NorGeoSpec. 

Det vises til tegninger -950 t.o.m. -954. 

Det vil ikke være behov for mudring ved gjennomføringen av beskrevne tiltak. 

Geoteknisk lar det seg gjøre å fylle østover med lengre utstrekning enn det som er beskrevet i 
tegningene, så lenge foten av fyllinga hviler på synlig berg. Reguleringsbestemmelser begrenser 
stedvis utfyllinga slik den er prosjektert. 

8 Input til SHA-plan 
Sjøbunnen går bratt nedover Litlsjona øst og nord for hallen.  Dette området må ikke fylles på eller 
trafikkeres av maskiner, da dette kan utløse undersjøiske skred i området.  

I sør og i sørøst skal det fylles opp på opprinnelig sjøbunn. I dette området må utfyllingen utføres 
lagvis slik som beskrevet i dette notatet. Plastring og andre arbeider utføres fra fylling som er 
etablert på forhånd.  

9 Referanser 
 

[1]  Multiconsult Norge AS, «418823-RIG-RAP-001 Datarapport geotekniske grunnundersøkelser,» 2. 
mars 2019. 

[2]  Standard Norge, «Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 1 - Allmenne regler,» NS-EN 
1997:2004+A1:2013+NA:2016. 
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Vedlegg A: Vurdering av sikkerhetsprinsipper (myndighetskrav) 

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder følgende: 

- Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 
- TEK 17 § 7 (sikkerhet mot naturpåkjenninger) 

- SAK 10 §14-2 (obligatoriske krav om uavhengig kontroll) 

- NS-EN 1990:2002 + A1:2005 + NA:2016 (Eurokode 0) 

- NS-EN 1997-1:2004 + A1:2013 + NA:2016 (Eurokode 7, del 1) 

- NS-EN 1998-1:2004 + A1:2013 + NA:2014 (Eurokode 8, del 1) 

- Statens vegvesen håndbok V220. Geoteknikk i vegbygging. Juni 2010. 
 

A.1 TEK 17 § 7 - Sikkerhet mot naturpåkjenninger 

I henhold til TEK 17 § 7-1 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende 

sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (flom, stormflo og skred). 

Flom 

Området er flomutsatt. Iht. veiledningen til bestemmelsens annet ledd, kan byggverk plasseres i flomutsatte 

områder dersom det uformes slik at det tåler oversvømmelse, og dermed ikke fører til fare for mennesker eller 

større materielle skader. Fyllinga må dimensjoneres for å tåle tidevann og stormflo. 

 

Figur 0-1 - Kart over aktsomhetsområder for flom og skred, utløsnings –og utløpsområder for snøskred fra NVEs nettsider [1] 
Områder med blå skravur er aktsomhetsområder for flom. Områder med rød skravur er utløpsområder snøskred, områder 
med rød skravur med tykk strek er utløsningsområder for snøskred. Områder med brun skravur er aktsomhetsområder for 
snø- og steinskred. Planområdet er omtrentlig inntegnet med rødt. Det er ingen registrerte skred i området vist på figuren i 
NVEs database. 
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Snøskred, steinsprang/steinskred, jordskred, flomskred, sørpeskred, fjellskred og skredgenererte flodbølger 

Det er ingen registrerte skred i området for planlagt bebyggelse i henhold til NVE skreddatabase [1]. 

Bebyggelsen er ikke planlagt i et aktsomhetsområde for skred i henhold til NVEs oversiktskartlegging [1]. Det 

vurderes ut fra dette til at planlagt tiltak ikke er utsatt for ovennevnte skredtyper. 

Kvikkleireskred 

Det er ikke registrert kvikkleire på aktuelt område. Området ligger ikke innenfor en faresone for 

kvikkleireskred, se Figur 0-1. Det er ingen mistanke om forekomst av kvikkleire innenfor planområdet. Det 

vurderes på grunnlag av dette at tiltaket ikke er utsatt for kvikkleireskred. 

A.2 Geoteknisk kategori og pålitelighetsklasse (CC/CR) 

Eurokode 7 [2] stiller krav til prosjektering ut fra tre ulike geotekniske kategorier. Valg av kategori gjøres ut fra 
standardens kapittel 2.1 «krav til prosjektering». 

Planlagte tiltak er en oppfylling og utfylling. Tiltakene kan beskrives som «fyllinger og jordarbeider» iht. 

kapittelets punkt 19, og plasseres med dette i geoteknisk kategori 2.  

Tabell NA.A1 (901) i nasjonalt tillegg av Eurokode 0 [3] gir veiledende eksempler på plassering av byggverk, 

konstruksjoner og konstruksjonsdeler i pålitelighetsklasser (CC/CR) 1-4. 

Utbyggingen vurderes å falle inn under «Grunn- og fundamenteringsarbeider ved enkle og oversiktlige 

grunnforhold», og tiltaket plasseres i konsekvens- og pålitelighetsklasse 1. 

 

A.3 Konsekvensklasse og utførelseskontroll iht. Eurokode. 

Eurokode 0 [3] gir videre føringer til krav til omfang av prosjekteringskontroll og utførelseskontroll avhengig av 

pålitelighetsklasse. I henhold til tabell NA-A1 (902) og NA.A1 (903) settes prosjekteringskontrollklasse til PKK1 

og utførelseskontroll av geotekniske arbeider til utførelseskontrollklasse UKK1.  

For prosjektering og utførelse er det da krav om grunnleggende kontroll (egenkontroll). 

A.4 Tiltaksklasse iht. PBL og krav til uavhengig kontroll. 

I henhold til Tabell 2 «Kriterier for tiltaksplassering for prosjektering» i innledning til veiledning § 9-4 i SAK10 § 

9-4 under «Geoteknikk», vurderes utbyggingen som «Fundamentering for anlegg og konstruksjoner som iht. 

NS-EN 1990+NA plasseres i pålitelighetsklasse 1», med «oversiktlige grunnforhold» og plasseres i tiltaksklasse 

1. 

A.5 Dimensjonerende brukskategori 

I henhold til tabell 2.1 i Eurokode 0 [3] vurderes tiltaket som «Monumentale bygningskonstruksjoner, bruer og 

andre anleggskonstruksjoner» og plasseres i dimensjonerende brukstidskategori 5, som innebærer en 

veiledende dimensjonerende brukstid på 100 år. 

A.6 Seismisk grunntype 

Eurokode 8 del 1, NS-EN 1998-1:2004 + A1:2013 + NA:2014 [4], «Prosjektering av konstruksjoner for seismisk 

påvirkning», gir føringer for prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning. Etter grunnforholdene i 

området vurderes seismisk grunntype å være i kategori A. 
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