
26.01.2021 
 
 

 

 
       

  
 

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG 
VASSDRAG 

 
 
Vi anbefaler å lese vår veileder for søkere, som kan lastes ned her: 
https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Forureining/Navigering-Forureining/Rettleiing-
for-bransjar-og-aktivitetar/mudring-dumping-og-utfylling2/.  
 
 
1. Generell informasjon 

a) Søker (tiltakshaver) 
Navn H. I. Giørtz Sønner AS 

Adresse Sjukenesstranda 100, 6037 Eidsnes  

  
b) Kontaktperson (søker eller konsulent) 

Navn Multiconsult Norge AS v/ Arne Fagerhaug  

Adresse Skansekaia 3a,6002 Ålesund 

Telefon 909 17 072 

E-post Arne.fagerhaug@multiconsult.no 

 
c) Ansvarlig entreprenør (dersom kjent) 

Navn Entreprenør er per dato ikke engasjert 

Adresse    

Telefon  

 
2. Beskrivelse av tiltaket 

a) Type tiltak (sett kryss):     b) Lokalisering: 
 
Mudring fra land   Kommune Sula 
Mudring fra fartøy   Navn på sted Sjukeneset / Eidssundet 
Dumping   Gnr./bnr. 61/142 
Utfylling X  Koordinater  UTM32, x: UTM32, y: 

Strandkantdeponi   (ved dumping) 36200 69250 

 
Kart MÅ legges ved!  

  

https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Forureining/Navigering-Forureining/Rettleiing-for-bransjar-og-aktivitetar/mudring-dumping-og-utfylling2/
https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Forureining/Navigering-Forureining/Rettleiing-for-bransjar-og-aktivitetar/mudring-dumping-og-utfylling2/
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c) Formål med tiltaket: 

Gjentatt mudring   Årstall siste mudring:  

Førstegangs mudring   
Privat brygge    
Felles båtanlegg    
Infrastruktur x   
Annet Det planlegges ikke mudring.  Utfylling / dumping med rene steinmasser fra 

fartøy.  Dumpingen vil medføre fortrengning av eksisterende masser på 
sjøbunn.  Det skal innledningsvis fylles ut en omsluttende sjete som vil 
skjerme for senere utfylling av største fyllingsvolum. 
 
Formålet er ønske og behov for å utvide bedriftens arealer for disponering til 
kjøre- og oppstillingsplasser for biler, samt over tid også nye bygg. 

 
forklar:  

 
 

d) Mengde (ved mudring eller utfylling): Volum av fyllingen er per i dag ikke endelig 
prosjektert / beregnet.  Dette kan om ønskelig 
oversendes når det er klart.  

 
  

e) Areal som omfattes av tiltaket (vises 

på kart): 
Tiltaket, utfylling, vil totalt omfatte ca. 30 da.  Areal 
av sjete er anslått til ca.    

 
  

f) Mudringsdyp (hvor dypt i sedimentene det 

skal mudres): 
-- 

 
 
g) Tiltaksmetode ved mudring (sett kryss): 

Graving fra lekter   
Grabbmudring   
Sugemudring   
Annet  
forklar: 

 
i) Metode for transport Fyllmasser for sjete transporteres på sjø (lekter).  Andre fyllmasser 

legges ut fra land og transporters med bil av massene: 
forklar: 
 

 
j) Tidsperiode for gjennomføring av tiltaket: Oppstart  

September 2021 – avsluttes innen utløpet av januar -
2022.  

 
k) Påvirkede eiendommer: 
Eier: Gnr./bnr.: 
H. I. Giørtz Sønner AS 61 / 142 
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3. Lokale forhold 
 
a) Vanndyp før tiltaket:   Vanndyp i området variere fra ca. 10 til ca. 30 m. 

b) Beskrivelse av 
bunnforholdene: 

Grunnundersøkelsene antyder at grunnforholdene lengst 
øst på området i hovedsak består av et topplag med 
mindre faste masser, over grovere masser ned til berg. 

Lengst nord, nord/vest på planområdet antyder 
sonderingene et topplag, med mektighet opp til 5 meter, 
med bløte masser, over grovere masser ned til berg 
(antatt fyllmasser). 

Sonderingene nærmest land antyder grovere masser med 
større mektighet, ned til registrert og antatt berg. 

Registrert dybde til berg varierer mellom ca. 2,3 – 9,85 
meter under sjøbunn. 

 
c) Beskrivelse av 
naturforholdene: 

Se også full beskrivelse i vedlagte rapport, 10220735-RIGm-RAP-001: 
- Ålegrasenger ved Hankane nord for tiltaksområdet og øst for Tørla 

ved innløpet til Tjørsundet. 
- Friluftsområde med badeplass ved Stafsethneset, vest på 

Vegsundet / syd for Tjørsundet. 
- Badeplass ved Hankane 
- Gyte- og oppvekstområdet for torsk. 

 
4. Mulig fare for forurensning 
 
a) Finnes det kilder til forurensning i nærheten? ja nei 

 x  
angi kildene: Se også full beskrivelse i vedlagte rapport, 10220735-RIGm-RAP-001: 

- Skipstrafikk gjennom Eidssundet 
- Aktiviteter ved Vegsund Slip, øst for tiltaksområdet 
- Aktiviteter i eller nær Mauseidvågen (industri). 

  

 
 
 

b) Prøvetaking av sjøbunnen (analyserapport legges ved søknaden) 
Antall prøvesteder (vis på kart): 5 – se rapport 10220735-RIGm-RAP-001 (vedlagt) 

Totalt antall prøver: 5 – (større antall delprøver) 

Analyser (sett kryss): 
 

Kvikksølv (Hg) X Nikkel (Ni) X Totalt organisk karbon (TOC) X 
Bly (Pb) X TBT X Tørrstoff X 
Kobber (Cu) X PAH X Kornfordeling x 
Krom (Cr) X PCB x Annet (angi nedenfor):  
Kadmium (Cd) X Bromerte (PBDE, HBSD)   
Sink (Zn) x Perfluorerte (PFOS)  
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c) Sedimentenes sammensetning (angi i %): 
Grus:  Skjellsand:  Leire: < 1,3 % 

Sand: 30 – 80 % Silt:  Annet:  

 
 
 Vanninnhold i masser som skal dumpes (angi i %): 
  
  -- 
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5. Utfyllingsmasser 
a) Hva slags masser skal brukes i 
fyllingen: 

I sjete skal det benyttes sprengstein.  Bakenforliggende 
fylling vil primært også være sprengstein, men her kan også 
andre typer fyllmasser benyttes.  Dette vil være rene 
kvalitetsmasser som er egnet til formålet (krav til stabilitet 
og setningsegenskaper), men som har annet opphav enn 
sprengt fjell,  Det er ikke aktuelt å benytte ukjente masser / 
masser som kan inneholde forurensning, har høyt organisk 
innhold ol. i fyllingen.  

(ta med opphav/kilde) 
 

 
b) Avfall i massene  

 
  

Fyllmasser inneholder ofte sprengtråd, skyteledning, armeringsfibre eller lignende avfall som kan spre seg i vannmassene 
og miljøet ved utfylling. Forsøpling av det marine miljøet er forbudt. Se også kapittel 5 i veilederen vår. 
 
Er det fare for marin 
forsøpling under 
tiltaket? I hvilken grad 
inneholder massene avfall? 

Risiko for, og tiltak mot, partikkelspredning er omtalt i vedlagt rapport. 
Eventuell plast fra lunter i sprengstein skal ikke forekomme 

Hvilke tiltak skal 
gjøres for å hindre 
marin forsøpling? 

Se beskrivelser i vedlagte rapport, rapport 10220735-RIGm-RAP-001 

 
6. Behandling av andre myndigheter 

 vet 
ikke 

ja nei 

a) Er tiltaket i tråd med gjeldende plan for området?  x  
Angi plangrunnlaget: arealplan for Sula kommune.  Godkjent reguleringsplan for eiendommen / tiltaket, utarbeidet av proEss 
as. 

 
 ja nei 

b) Er tiltaket vurdert og eventuelt behandlet etter annet lovverk i kommunen? (er 
svaret ja må kopi av tilbakemelding eller vedtak legges ved) 

 x 
  

 
 ja nei 

c) Er tiltaket vurdert av kulturmyndighetene? (er svaret ja må kopi av tilbakemelding eller vedtak 
legges ved) 

 x 
  

 
Andre opplysninger som er relevante for saken legges ved søknaden. 

Sett kryss 

x Søkeren er kjent med at tiltakshaver har ansvaret for at eventuelle målinger på 
sjøbunnen utført i forbindelse med tiltaket blir registrert i databasen Vannmiljø (kryss av 

for å bekrefte). Les mer om Vannmiljø i veilederen vår til søkere. 
 

 

x Søkeren er kjent med at det skal betales et gebyr for behandling av søknaden (kryss av for å 

bekrefte). Jf. forurensningsforskriften kap. 39.  
 
 

Ålesund,__25 mai 2021_______  _________________ 
Sted, dato    Søkerens underskrift  
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Vedlegg: 
 
Nr. Tittel 
  
1 Rapport 10220735-RIG-RAP-001  Geotekniske undersøkelser.  Datarapport 
2 Rapport 10220735-RIGm-RAP-001  Miljøtekniske grunnundersøkelse, sjø. Tiltaksvurderinger. 
3 
4 

Oversiktskart 
Detaljkart 
 

  
  
  
  

 
Utfylt søknad underskrives og sendes til Statsforvaltaren med kopi til berørte parter for 
kommentarer. Søkeren må selv vurdere om det kan være andre parter i saken enn de 
obligatoriske som er listet opp nedenfor. 
 

PARTENE FÅR EN FRIST PÅ 4 UKER FOR Å SENDE STATSFORVALTAREN EN KOMMENTAR TIL 
TILTAKET 

 
Kopi: kopi er sendt (kryss av) 
NTNU Vitenskapsmuseet (for Romsdal og Nordmøre)   
Bergen Sjøfartsmuseum (for Sunnmøre)  X 
Fiskeridirektoratet Region Sør (postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen)  X 
Lokal havnemyndighet  X 
Aktuell kommune v/plan- og bygningsmyndighet  X 
Andre berørte parter (for eksempel naboer, interesseorganisasjoner og 
velforeninger. Listes opp nedenfor.) 
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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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MULTICONSULT | Skansekaia 3a | Postboks 4416 Sentrum, 6044 Ålesund | Tlf 73 10 62 00 | multiconsult.no NO 918 836 519 MVA 

 

RAPPORT  

OPPDRAG Utfylling i sjø DOKUMENTKODE 10220735-RIG-RAP-001 

EMNE Datarapport - grunnundersøkelser TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER H.I. Giørtz OPPDRAGSLEDER Christian Rekdal Havnegjerde 

KONTAKTPERSON   UTARBEIDET AV Fredrik Aune 

KOORDINATER SONE: 32  ØST: 361870  NORD: 6924805  ANSVARLIG ENHET 10234011 Geoteknikk Midt 

GNR./BNR./SNR. 61 / 13; 61 / 87; 61 / 142, Sula  

 

 

SAMMENDRAG 

Multiconsult er engasjert av H.I. Giørtz til å utføre grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering av utfylling i sjø 
for utvidelse av næringsareal i Sula kommune. 

Foreliggende rapport presenterer resultater fra utførte geotekniske grunnundersøkelser. 

Utførte grunnundersøkelser i felt omfatter totalsonderinger i 13 borpunkt, opptak av 54 mm prøveserier i 3 punkt og 
trykksondering i ett punkt. De opptatte prøvene er undersøkt i vårt geotekniske laboratorium i Trondheim. 
Undersøkelsen omfatter klassifisering og identifisering av jordartene, samt bestemmelse av mekaniske egenskaper.  

Grunnundersøkelsene antyder at grunnforholdene lengst øst på tomta i hovedsak består av et topplag med mindre 
faste masser, over grovere masser ned til berg (antatt fyllmasser). 

Lengst nord, nord/vest på planområdet antyder sonderingene et topplag, med mektighet opp til 5 meter, med bløte 
masser, over grovere masser ned til berg (antatt fyllmasser). 

Sonderingene nærmest land antyder grovere masser med større mektighet, ned til registrert og antatt berg. 

Registrert dybde til berg varierer mellom ca. 2,3 – 9,85 meter under sjøbunn. 

Utførte enaksiale trykkforsøk viser bruddtøyning som antyder forstyrret prøve, mens utført treaksialforsøk havner i 
kategorien «god til bra» ihht. NGF-melding nr. 11 og «akseptabelt forsøk» fra SVV håndbok nr. V220. 

Innmålte sjøbunnskoter kan avvike da innmålingene avhenger av blant annet tidevannvariasjoner. 
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TEGNINGER 

10220735-RIG-TEG -000 Oversiktskart 
   -001 Borplan 
   -010 Sonderingsprofiler 
   -200 Geotekniske data PR2 
   -201 Geotekniske data PR10 
   -202 Geotekniske data PR11 
   -300 Korngraderingsanalyser, PR10, d = 1,2 – 1,6 m, 1,6 – 2,0 m, 2,62 m 
   -301 Korngraderingsanalyser, PR11, d = 1,2 – 2,0 m 

-450.1  Aktivt treaksialforsøk, PR10, d=2,55 m, Spenningssti i skjærfase, σ'r-τ plott (NTNU) 
-450.2  Aktivt treaksialforsøk, PR10, d=2,55 m, Spenningssti i skjærfase, p'-q plott 
-450.3  Aktivt treaksialforsøk, PR10, d=2,55 m, Spenningssti i skjærfase, s'-τ plott (MIT) 
-450.4  Aktivt treaksialforsøk, PR10, d=2,55 m, Bruddutvikling i skjærfase, εa-τ og εa-u plott 
-450.5  Aktivt treaksialforsøk, PR10, d=2,55, Konsolidering 
-500.1 Trykksondering (CPTU), BP10, Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet 
-500.2 Trykksondering (CPTU), BP10, In-situ poretrykkk, total- og effektiv 

vertikalspenninger i beregninger 
-500.3 Trykksondering (CPTU), BP10, Måledata og korrigerte verdier 
-500.4 Trykksondering (CPTU), BP10, Avledede dimensjonsløse forhold 
-600 Geoteknisk profil A-A 

   -601 Geoteknisk profil B-B 
   -602 Geoteknisk profil C-C 
   -603 Geoteknisk profil D-D 
   -604 Geoteknisk profil E-E 

BILAG 

1. Geoteknisk bilag – Feltundersøkelser 
2. Geoteknisk bilag – Laboratorieundersøkelser 
3. Geoteknisk bilag – Oversikt over metodestandarder og retningslinjer 
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1 Innledning 

Multiconsult er engasjert av H.I. Giørtz i for å utføre geotekniske grunnundersøkelser for 

prosjektering av ny utfylling i sjø og ny adkomstveg for tomta på Sjukeneset i Sula kommune.  

1.1 Formål og bakgrunn 

H.I. Giørtz planlegger utvidelse av eksisterende næringsareal ved fylling i sjø, samt omlegging av 

adkomstveg inn på tomta, på eiendommene med gnr./bnr. 61/13, 61/87 og 61/142. i Sula kommune 

Det er utført geotekniske grunnundersøkelser på sjø som grunnlag for geoteknisk detaljprosjektering 

av tiltaket. 

Oversikt over planområdet er vist i figur 2-1. 

1.2 Utførelse 

Boringens utførelse er generelt beskrevet i geoteknisk bilag 1, mens oversikt over metodestandarder 

for utførelse er gitt i geoteknisk bilag 3.  

Metodikk/prosedyre for utførelse av laboratorieundersøkelsene er generelt beskrevet i geoteknisk 

bilag 2. 

Feltarbeidet fra sjø ble utført i uke 40/2020 av Multiconsult Norge AS ved borledere Geir Kristoffer 

Andersen og Dag-Ruben Risvåg. Arbeidet ble utført fra borefartøyet M/B «Bore Cat». Tårnet er 

tilkoblet en elektronisk registreringsenhet for automatisk logging og opptegning av sonderingsdata. 

For å redusere utbøying av borestrengen blir sonderingene utført inne i et fôringsrør som på forhånd 

er senket ned til sjøbunnen. 

Innmåling av posisjoner på sjø blir utført med DPGS-utrustning av typen Trimble SPS 855/555H med 

posisjoneringstjenesten CPOS som gir nøyaktighet i XYZ-retning på ± 0,1 m. 

Laboratorieundersøkelsene er utført ved Multiconsults geotekniske laboratorium i Trondheim i uke 

42/2020. 

1.3 Kvalitetssikring og standardkrav 

Oppdraget er kvalitetssikret i henhold til Multiconsults styringssystem. Systemet omfatter prosedyrer 

og beskrivelser som er dekkende for kvalitetsstandard NS-EN ISO 9001:2015 [1]. Feltundersøkelsene 

er utført iht. NS 8020-1:2016 [2] og tilgjengelige metodestandarder fra Norsk Geoteknisk Forening 

[3]. 

Laboratorieundersøkelsene er utført iht. NS 8000-serien og relevante ISO-standarder. Datarapporten 

er utarbeidet i henhold til NGF-melding nr. 2 [3] og krav i NS-EN-1997 (Eurokode 7) – Del 2 [4]. 

Oversikt over utvalgte metodestandarder er vist i geoteknisk bilag 3.  
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1.4 Innhold og bruk av rapporten 

Geoteknisk datarapport presenterer resultater fra utførte geotekniske grunnundersøkelser i 

geotekniske termer og krever geoteknisk kompetanse for videre bruk i rådgivings- og 

prosjekteringssammenheng. Rapporten inneholder i så måte ingen vurderinger av byggbarhet, 

metoder eller tiltak, og vi anbefaler at det engasjeres geoteknisk kompetanse i det videre arbeidet 

med prosjektet.  

Geoteknisk datarapport omhandler ikke data eller vurderinger knyttet til tilstedeværelse av 

forurenset grunn i det undersøkte området. Dersom det foreligger mistanke om forurenset grunn, 

anbefaler vi at det bestilles miljøtekniske grunnundersøkelser. Dersom miljøtekniske 

grunnundersøkelser er utført av Multiconsult, rapporteres disse undersøkelsene med tilhørende 

analyser og resultater i separat miljøteknisk datarapport. 
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2 Områdebeskrivelse 

2.1 Befaring 

Det ble ikke utført befaring på planområdet i forkant av utførte grunnundersøkelser. 

2.2 Området og topografi 

Planområdet er lokalisert på Sjukeneset i Sula kommune. 

Planområdet ligger i strandsonen, og store deler av området er allerede utfylt. Området skal utvides i 

hovedsak mot vest ved utfylling i sjø. Under arealet som planlegges utfylt er sjøbunnshelningen ca. 

1:5, og fra ca. kote -20 varierer helningen mellom ca. 1:7 til 1:13 ned til ca. kote -30. Fra ca. kote -30 

er helningen på sjøbunnen slakere enn 1:30 ned til dypeste punkt på ca. kote -41. 

I bakkant av planområdet mot sør stiger terrenget raskt til ca. kote +20, hvor E39 ligger, 

gjennomsnittlig helning ca. 1:2. Over E39 stiger terrenget fortsatt raskt opp mot Stølenakken. Her er 

det registrert berg i dagen. 

 

 

Figur 2-1: Omtrentlig plassering av planområdet [5]. 
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3 Geotekniske grunnundersøkelser 

3.1 Tidligere grunnundersøkelser 

Det er tidligere utført grunnundersøkelser i området. GeoVest-Haugland (Norconsult AS) har utført 

geotekniske grunnundersøkelser innenfor planområdet. Disse undersøkelsene er beskrevet i rapport 

nr. 2010.099-1 Consto Vest AS, Miljøstasjon H I Giørtz, Sula, Grunnundersøkelse, datert 23.11.2010 

[6]. 

Totalsonderingene i undersøkelsene viser stort sett faste masser, og at det ligger et lag mindre faste 

masser ut på fyllingsområdet mellom ca. kote +2 til -2. I borpunkt G10 er analyserte prøver 

dokumentert å være leire og siltig leire. I borpunkt F1 til F3 er det faste masser. 

 

Figur 3-1: Oversiktskart/borplan fra tidligere grunnundersøkelser på tomta [6]. 

Borpunkt G10 ligger ute på fyllingen og som det kommer frem av figurene under var borpunkt G10 et 

stykke ut på sjøen i 1968. Tidligere sjøbunn er anslått å ligge på ca. kote -3 i denne posisjonen, noe 

som betyr at den påviste leiren og siltige leiren i undersøkelsene er tilførte fyllmasser og ikke kan 

være del av en avsetning med sprøbruddmateriale. 

Ref. Rapport-nummer Utført av År Oppdragsgiver 
Oppdragsnavn/ 

rapportnavn 

Vist på 

borplan 

[6] 2010.099-1 
GeoVest-

Haugland 
2010 Consto Vest AS 

Miljøstasjon H I Giørtz, 

Sula 

Grunnundersøkelse 

Nei 
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Figur 3-2: Plassering av posisjon G10 [7]. 

 

 

Figur 3-3: Plassering av G10 i flyfoto fra 1968 [7]. 

3.2 Utførte grunnundersøkelser 

3.2.1 Feltundersøkelser 

Det er utført grunnundersøkelser på tomta i 2020. Grunnundersøkelsene er utført av Multiconsult 

Norge AS ved borleder Geir Kristoffer Andersen fra borefartøyet M/B «Borecat». 

Utførte grunnundersøkelser omfatter: 

• 13 stk. totalsonderinger 

• 1 stk. trykksondering (CPTU) 

• Opptak av 3 stk. prøveserier bestående av 6 stk 54 mm prøvesylindere 
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Borpunktenes plassering er vist på borplan, se tegning 10220735-RIG-TEG-001. Utskrift av 

totalsonderinger og trykksondering er vist på tegning 10220735-RIG-TEG-600 t.o.m. 604. 

Resultatene fra trykksonderingen er vist på egne tegninger, 10220735-RIG-TEG-500.1 t.o.m. -500.4. 

Koordinater og høydesystem benyttet ved grunnundersøkelsene er vist i tabell 3-1. En 

sammenstilling av utførte feltundersøkelser er presentert i tabell 3-2. 

 

Tabell 3-1: Koordinat-/høydesystem. 

Høydesystem Koordinatsystem Sone 

NN 2000 Euref 89 UTM 32 

 

Tabell 3-2: Utførte feltundersøkelser. 

Borpunkt Koordinater Metode Boret dybde Kommentar 

X Y Z  
Løs-

masse 
Ant. Berg Totalt  

[m] [m] [m]  [m] [m] [m]  

1 6924848,5 361886,6     -12,28 TOT 3,7 3,0 6,7  

2 6924901,4 361965,9     -9,43 TOT 9,8 3,0 12,8  

3 6924870,4 361876,3    -18,52 TOT 4,4 3,0 7,4  

4 6924928,9 361950,4    -12,89 TOT 7,4 3,0 10,4  

5 6924759,7 361765,0    -6,26 TOT 8,7 3,0 11,7  

6 6924811,6 361777,5   -8,49 TOT 14,2 - 14,2 
Bruk av slag. Stoppet 

for å unngå brudd 

7 6924845,4 361778,1     -22,79 TOT 5,0 3,1 8,1  

8 6924732,0 361714,2 -5,32 TOT 4,2 3,0 7,2  

9 6924804,8 361720,8 -17,67 TOT 2,3 3,0 5,3  

10 6924838.9 361721,8    -24,02 TOT, PR 6,5 3,0 9,5  

10 6924839,1 361725,3     -24,01 CPTU 4,2 - 4,2  

11 6924734,4 361647,0 -4,99 TOT 3,4 3,1 6,5  

12 6924801,9 361660,3   -19,84 TOT 2,3 3,0 5,3  

13 6924834,8 361664,3  -23,19 TOT 3,3 3,0 6,3  

TOT=Totalsondering; DTR=Dreietrykksondering; CPTU=Trykksondering; PZ=Poretrykksmåling; PR=Prøveserie; Ann.=Annen 

metode (spesifiser) 

 

3.2.2 Laboratorieundersøkelser 

Prøvene fra grunnundersøkelsene er undersøkt i vårt geotekniske laboratorium i Trondheim i uke 42 

og 43/2020. Rutineundersøkelsene er gjennomført for alle opptatte prøver, dvs. klassifisering og 

identifikasjon av materiale, vanninnhold og skjærfasthet (vha. konus). 

Prøvene er beskrevet og klassifisert, videre er densitet og vanninnhold bestemt. Den udrenerte 

skjærfastheten er bestemt ved konus- og trykkforsøk. Sensitiviteten er betegnet på grunnlag av 

konusforsøkene. Kornfordeling, flyte- og plastisitetsgrensen er bestemt på utvalgte prøver. 
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Følgende laboratorieundersøkelser er utført: 

• Rutineundersøkelser av 6 sylinderprøver fra 3 forskjellige borpunkt 

• Kornfordelingsanalyser av 4 prøver fra 2 forskjellige borpunkt 

• Treaksialforsøk på én utvalgt prøve fra ett borpunkt 

Resultatene fra rutineundersøkelsene er presentert som geoteknisk data, vist i tegning 10220537-

RIG-TEG-200 og -202. 

Resultatene fra korngraderingsanalysen er vist i tegning -300 og -301. 

Resultatene fra treaksialforsøkene er presentert på tegning -450.1 t.o.m. -450.5. 

Utførelsen av laboratorieundersøkelsene er generelt beskrevet i geoteknisk bilag 2, mens en oversikt 

over metodestandarder for utførelse er gitt i geoteknisk bilag 3. 
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4 Grunnforholdbeskrivelse 

4.1 Kvartærgeologisk kart 

NGUs kvartærgeologiske løsmassekart, se figur 4-1, indikerer at planområdet i hovedsak ligger i et 

område med marin strandavsetning og tynn hav-/strandavsetning. Noe sørvest for planområdet 

ligger et område registrert som tykk havavsetning, mens det mer mot sør er registrert tynt 

morenedekke. I høyden sørover er det bart berg. 

I kvartærgeologisk løsmassekart er marin strandavsetning definert som marint strandvaskede 

sedimenter med mektighet større enn 0,5 m, dannet av bølge- og strømaktivitet i strandsonen. 

Materialet er ofte rundet og godt sortert. Kornstørrelsen varierer fra sand til blokk, men sand og grus 

er vanligst. Ligger normalt som et forholdsvis tynt dekke over berggrunn eller andre sedimenter. 

Tynn hav-/strandavsetning er i kvartærgeologisk løsmassekart definert som usammenhengende/tynt 

dekke over berg/grunnlendte områder/hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er normalt 

mindre enn 0,5 m, men den kan helt lokalt være noe større. Det er ikke skilt mellom hav-, fjord- og 

strandavsetning. Kornstørrelser angis normalt ikke, men kan være alt fra leir til blokk. 

Det kvartærgeologiske kartgrunnlaget gir en visuell oversikt over landskapsformede prosesser over 

tid, samt løsmassenes overordnede fordeling. Utgangspunktet for disse oversiktskartene er i all 

hovedsak visuell overflatekartlegging, og kun i begrenset omfang fysiske undersøkelser. Kartene gir 

ingen informasjon om løsmassefordeling i dybden og kun begrenset informasjon om 

løsmassemektighet. For mer informasjon om kvartærgeologiske kart og anvendelse/kvalitet vises til 

www.ngu.no. 

 

Figur 4-1: Kvartærgeologisk kart over området [8]. 

4.2 Aktsomhetsområde for områdeskred 

I forbindelse med regional kvikkleirekartlegging utført i regi av NVE er planområdet ikke vurdert å 

ligge i et aktsomhetsområde for områdeskred, se figur 4-2. 
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Det er ikke registrert noe kvikkleire eller sensitiv leire ved noen av undersøkelsene i og rundt 

planområdet som Multiconsult Norge AS kjenner til. 

 

Figur 4-2: Kart fra oversiktskartlegging kvikkleire – Aktsomhetsområder [9]. Omtrentlig plassering av aktuell 
tomt er markert med mørk blå strek. Nærmeste aktsomhetssone ligger like vest for aktuell tomt, markert med 
oransje. 

 

 

4.3 Grunnforhold tolket ut fra grunnundersøkelser 

4.3.1 Generelt 

Utførte felt- og laboratorieundersøkelser antyder at grunnforholdene lengst øst på tomta i hovedsak 

består av et topplag med mindre faste masser, over grovere masser ned til berg (antatt 

morenemasser med høyt innhold av sand/silt/grus. 

Lengst nord, nord/vest på planområdet antyder sonderingene et topplag, med mektighet opp til 5 

meter, med bløte masser, over grovere masser ned til berg. 

Sonderingene nærmest land antyder grovere masser med større mektighet, ned til registrert og 

antatt berg. 

Beskrivelse av usikkerhet og evaluering av resultatene fra grunnundersøkelsene er angitt i kap. 5. 

4.3.2 Dybde til berg 

Det ble registrert berg i 12 av 13 borpunkter. Kun i borpunkt 6 ble det ikke boret ned til berg, dette 

på grunn av høy stangfriksjon. Borleder avsluttet i antatt faste masser for å unngå brudd på 

boreutstyret. 

Registrert dybde til berg varierer mellom ca. 2,3 – 9,85 meter under sjøbunn i de utførte 

borpunktene. Generelt er dybden til berg relativt jevn mellom borpunktene. Dybden til berg er størst 

lengst øst på planområdet, med bergregistreringer på henholdsvis 9,85 og 7,43 meter under sjøbunn 

i borpunkt 2 og 4 (dvs. at løsmassemektigheten er størst nærmest land), og sentralt på planområdet 

rundt borpunkt 6 hvor berg ikke er påtruffet ved dybde 14,2 meter under sjøbunn (her er det et 
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betydelig innslag av eksisterende fylling i registreringen). I borpunkt 5, som også er et av punktene 

nærmest land, er det registrert berg 8,75 meter under sjøbunn.  

4.3.3 Løsmasser 

Vest: 

Lengst vest på planområdet antyder sonderingene et topplag, med mektighet opp til 5 meter, med 

bløte masser, over grovere masser ned til berg. Nærmest land viser prøveserien i borpunkt 11 at 

massene helt i toppen består av sand over siltig/sandig leire med enkelte gruskorn. Prøveserien fra 

borpunkt 10 lenger ut i fjorden viser tilnærmet lik fordeling. Fra borpunkt 10 ser sanden i toppen ut 

til å ha et naturlig vanninnhold rundt 26 %. Siltlaget rundt 1,5 meter under sjøbunn har ut ifra 

laboratorieundersøkelsene et naturlig vanninnhold i området 28 – 30 %. Leirelaget fra ca. 2 – 3 meter 

under sjøbunn har fra laboratorieundersøkelsene et naturlig vanninnhold i området 33 – 50 %. 

 

Øst: 

Sonderingene antyder at områdene lengst øst på tomta består av et tynt topplag med bløtere masser 

over et tykkere lag med grovere masser over berg. Prøveserien i borpunkt 2 viser at topplaget i dette 

området består av sand. Basert på prøveresultatene har sanden i topplaget et naturlig vanninnhold 

mellom 20 – 24 %. Skjærfasthet er ikke bestemt fra laboratorieundersøkelser. Enaksial- og 

konusforsøk på prøver fra 1,5 – 3 meter i borpunkt 10 antyder udrenert skjærfasthet mellom 

henholdsvis 8 – 16 kPa og 4 – 7 kPa. Konusforsøk på omrørte prøver indikerer omrørt skjærfasthet 

mellom 0,91 – 1,31 kPa, med tilhørende sensitivitet i størrelsesorden 3 – 6. Materialet kan fra dette 

karakteriseres som bløt og lite sensitiv.  

 

4.4 Poretrykk og grunnvann 

Det er ikke utført målinger av poretrykk og grunnvann i denne grunnundersøkelsen. 
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5 Geoteknisk evaluering av resultatene 

5.1 Avvik fra standard utførelsesmetoder 

Det var ingen avvik fra standard metoder og prosedyrer under utførelsen av grunnundersøkelsen. 

5.2 Viktige forutsetninger 

Det gjøres oppmerksom på at grunnundersøkelsene kun avdekker lokale forhold i de respektive 

utførte borpunktene. Dette benyttes videre til å gi en generell beskrivelse av grunnforholdene i 

området. Grunnforholdene mellom borpunktene kan variere mer enn det som eventuelt kan 

interpoleres fra utførte grunnundersøkelser. 

5.3 Undersøkelses- og prøvekvalitet 

Resultatene er i samsvar med forventning og tilsvarende grunnforhold i området. 

Som følge av at grunnundersøkelsene er utført på sjø kan det være avvik mellom målt dybde på 

borstreng og sjøbunnskote, som følge av tidevannsvariasjoner. 

Enaksiale trykkforsøk er utført på prøveseriene i borpunkt 10 og viser relativt høy bruddtøyning. 

Bruddindikasjon ved aksialtøyninger på over 5 % er vanligvis å anse som dårlige prøver med stor grad 

av prøveforstyrrelse. Prøvene fra borpunkt 10 har bruddtøyninger på henholdsvis 8 og 6 %, noe som 

indikerer forstyrret prøve. 

Treaksialforsøkene utført på prøver fra borhull 10 viser generelt god prøvekvalitet. Basert på 

vurdering av prøvekvalitet ut fra overkonsolideringsgrad og poretallsendring iht. NGF-melding 11, 

tabell 6 [3] vurderes prøvekvaliteten til forsøkene som «god til bra». Basert på utpresset porevann 

vurderes prøven å falle inn under betegnelsen «akseptabelt forsøk» iht. SVV håndbok V220 [11]. 

5.4 Måling av poretrykk 

Det er ikke utført målinger av poretrykk og grunnvann i denne grunnundersøkelsen. 

5.5 Påvisning av bergnivå 

Spesielt for påvisning av overgang til antatt berg ved totalsondering anmerkes følgende: 

1. Påvisning av overgang til antatt berg foregår normalt sett ved at det kontrollbores 2-3 m ned 

i antatt berg. Slik påvisning kan være utfordrende i tilfeller med fast morene over berg. Dette 

på grunn av at sonderingsresultatet (responsen) fra fast morenemateriale i noen tilfeller er 

vanskelig å skille fra respons i berg.  

2. I områder med dårlig bergkvalitet i overgangssonen mellom løsmasser og berg er det ofte 

meget vanskelig å skille ut berghorisonten, spesielt i overgangen mellom faste løsmasser 

(f.eks. morene) og berg. Som utgangspunkt settes alltid antatt bergnivå til tolket øvre 

berghorisont, uavhengig av kvaliteten til berget.  Antatt sone med dårlig bergkvalitet er evt. 

beskrevet i tekst i rapporten og/eller angitt på sonderingsutskrifter. 

3. I tilfeller der det kan være blokk i grunnen med størrelse over 2-3 m i tverrmål, vil det også 

være en mulighet for at det som antas som bergnivå i virkeligheten er blokk dersom 

kontrollboringen avsluttes etter 2-3 m boring i blokk. 

I nevnte tilfeller kan virkelig bergnivå/berghorisont avvike vesentlig fra antatte nivåer tolket fra 

undersøkelsene. Angitte kotenivåer for antatt bergoverflate må derfor benyttes med forsiktighet. 
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6 Behov for supplerende grunnundersøkelser 

Iht. NS-EN-1997-2 skal grunnundersøkelser normalt utføres i minst to omganger; 

• Forundersøkelser (typisk skisse-/forprosjekt) 

• Prosjekteringsundersøkelser (typisk detaljprosjekt) 

Det er geoteknisk prosjekterende som er ansvarlig for å bedømme nødvendig omfang for 

geotekniske grunnundersøkelser for aktuelt prosjekt og relevante problemstillinger. Tilsvarende er 

det også geoteknisk prosjekterende som må vurdere om det er behov for supplerende 

grunnundersøkelser, utover de undersøkelsene som er presentert i foreliggende rapport. 
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SERIE DYBDE METODE

NR. (m) TS VS HYD

10 A 10

B 10

C 10

D

E

SYMBOL: METODE:
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Prosjekt Prosjektnummer: 10220735.  Rapportnummer: RIG-RAP-001 Borhull

Innhold Dybde (m)

Utført Kontrollert Godkjent Forsøkstype

Region Dato utført Revisjon Figur
Rev. dato 450.1
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Prosjekt Prosjektnummer: 10220735.  Rapportnummer: RIG-RAP-001 Borhull

Innhold Dybde (m)

Utført Kontrollert Godkjent Forsøkstype

Region Dato utført Revisjon Figur
Rev. dato
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Prosjekt Prosjektnummer: 10220735.  Rapportnummer: RIG-RAP-001 Borhull

Innhold Dybde (m)

Utført Kontrollert Godkjent Forsøkstype

Region Dato utført Revisjon Figur
Rev. dato

Utfylling i sjø 10
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Prosjekt Prosjektnummer: 10220735.  Rapportnummer: RIG-RAP-001 Borhull

Innhold Dybde (m)

Utført Kontrollert Godkjent Forsøkstype

Region Dato utført Revisjon Figur
Rev. dato

Utfylling i sjø 10

Bruddutvikling i skjærfase, εa-τ og εa-u plott 2,55
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Prosjekt Prosjektnummer: 10220735.  Rapportnummer: RIG-RAP-001 Borhull

Innhold Dybde (m)

Utført Kontrollert Godkjent Forsøkstype

Region Dato utført Revisjon Figur
Rev. dato

Utfylling i sjø 10
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Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012 

(kPa) (%) (%)
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Kommentarer:

Prosjekt Prosjektnummer:  10220735  Rapportnummer:  2 Borhull

Innhold Sondenummer

Tegnet Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Utførende Dato sondering Revisjon RIG-TEG
Rev. dato

15 25
Tillatt nøyaktighet klasse 3

Registrert etter sondering (kPa)
Avvik under sondering(kPa)

Maksverdi under sondering (kPa)
Maksimal temperatureffekt (kPa) 0,2 0,0 0,0

5

(kPa) (kPa) (%)
0,3 0,1 0,1
5Tillatt nøyaktighet klasse 1

Tillatt nøyaktighet klasse 2 3
25 50

5172,4

OK OK OK OK OK
Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk Helning Temperatur

Tillatt nøyaktighet klasse 4 50

Anvendelsesklasse
Anvendelsesklasse måleintervall

Måleverdier under kapasitet/krav

1 1 1Anvendelsesklasse

10 2
Samlet nøyaktighet (kPa)

0,0000
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)
Temperaturområde (°C)

Spissmotstand Sidefriksjon Poretrykk

0,3 0,1

0,279

23,9
0,3 -0,1

NC

Sonde og utførelse
Sondenummer
Type sonde
Kalibreringsdato

5285
0

23.05.2019

Boreleder
Temperaturendring (°C)
Maks helning (°)

Geir  Anders
1,4
3,6

Dato sondering 03.10.2020 Maks avstand målinger (m) 0,02

0,5533,87
0,8510

Registrert før sondering (kPa) 461,4

Poretrykk
2
2

-
0,6455 0,0096 0,0191Oppløsning 218 bit (kPa)

Skaleringsfaktor

Sidefriksjon
0,5
0,5

-
1182 3958

NA NB

Multiconsult 03.10.2020
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Testprosjekt

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

1
500.1

FRA CRH CRH

8675,2 130,1

Maksimal last (MPa)

Arealforhold

31,3 145,1

Kalibreringsdata
Filtertype Spaltefilter

Nullpunktskontroll

Spissmotstand
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Oppløsning 212 bit (kPa) -

-23,9
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Prosjekt Prosjektnummer:  10220735  Rapportnummer:  2 Borhull

Innhold Sondenummer

Tegnet Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Utførende Dato sondering Revisjon RIG-TEG
Rev. dato 500.2Multiconsult 03.10.2020
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Tegnet Kontrollert Godkjent Anvend.klasse

Utførende Dato sondering Revisjon RIG-TEG
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Geotekniske bilag 1 
Feltundersøkelser  

 

Utgave: 10.10.2017 www.multiconsult.no Side 1 av 2 

 

 

 
Sonderinger utføres for å få en indikasjon på grunnens relative 
fasthet, lagdeling og dybder til antatt berg eller fast grunn. For 
utførelsesstandarder henvises det til «Geoteknisk bilag – 
Oversikt over metodestandarder og retningslinjer». 

 

� DREIESONDERING  
Utføres med skjøtbare φ22 mm borstenger med 200 mm vridd 
spiss. Boret dreies manuelt eller maskinelt ned i grunnen med 
inntil 1 kN (100 kg) vertikalbelastning på stengene. Hvis det ikke 
synker for denne lasten, dreies boret maskinelt eller manuelt. 
Antall ½-omdreininger pr. 0,2 m synk registreres.  

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

 

� 
RAMSONDERING  

Boringen utføres med skjøtbare φ32 mm borstenger og spiss 
med normert geometri. Boret rammes med en rammeenergi 
på 0,38 kNm. Antall slag pr. 0,2 m synk registreres. 
Boremotstanden illustreres ved angivelse av 
rammemotstanden Qo pr. m nedramming. 

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

 
 

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

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

 

 

 

DREIETRYKKSONDERING  
Utføres med glatte skjøtbare φ36 mm borstenger med en 
normert spiss med hardmetallsveis. Borstengene presses ned i 
grunnen med konstant hastighet 3 m/min og konstant 
rotasjonshastighet 25 omdreininger/min. 
Rotasjonshastigheten kan økes hvis nødvendig (markeres med 
kryss på høyre side). Nedpressingskraften FDT (kN) registreres 
automatisk under disse betingelsene, og gir grunnlag for å 
bedømme grunnforholdene.  
Metoden er spesielt hensiktsmessig ved påvisning av kvikkleire 
i grunnen, men den gir ikke sikker dybde til bergoverflaten. 

 

 
BERGKONTROLLBORING  
Utføres med skjøtbare φ45 mm stenger og hardmetall borkrone 
med tilbakeslagsventil. Det benyttes tung slagborhammer og 
vannspyling med høyt trykk. Boring gjennom lag med ulike 
egenskaper, for eksempel grus og leire, kan registreres, likedan 
penetrasjon av blokker og større steiner. For verifisering av 
berginntrengning bores 3 m ned i berget, eventuelt med 
registrering av borsynk for sikker påvisning. 

Avsluttet mot 

antatt berg  

Avsluttet mot stein, 

blokk eller fast 

grunn 

Forboret 

Middels stor motstand 

Meget liten motstand 

Meget stor motstand 

Avsluttet uten å nå fast 

grunn eller berg 

Halve omdreininger 

pr. m synk  

Slått med slegge  

Forboret  

Stein  

 

Borsynk i berg cm/min.  

Korr. spissmotstand [MPa] Poretrykk [MPa] Sidefriksjon [MPa] 
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TOTALSONDERING  
Kombinerer metodene dreietrykksondering og berg-
kontrollboring. Det benyttes φ45 mm borstenger og φ57 mm 
stiftborkrone med tilbakeslagsventil. Under nedboring i bløte 
lag presses boret ned i bakken med konstant hastighet 3 m/min 
og konstant rotasjonshastighet 25 omdreininger/min. Når faste 
lag påtreffes økes først rotasjonshastigheten (markeres som 
kryss til høyre). Gir ikke dette synk av boret benyttes spyling og 
slag på borkronen. 
Nedpressingskraften FDT (kN) registreres kontinuerlig og vises 
på diagrammets høyre side, mens markering av spyletrykk, 
slag og bortid vises til venstre. 

 

 
PRØVETAKING  
Utføres for undersøkelse av jordlagenes geotekniske 
egenskaper i laboratoriet.  
 

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

Sylinder/blokkprøvetaing (Uforstyrrede prøver): 
Vanligvis benyttes stempel-prøvetaking med innvendig stempel 
for opptak av 60-100 cm lange sylinderprøver. Prøvesylinderen 
kan være av plast eller stål, og det kan benyttes utstyr både med 
og uten innvendig prøvesylinder. På ønsket dybde skjæres det 
ut en jordprøve som trekkes opp til overflaten, der den blir 
forseglet for transport til laboratoriet. Prøvediameteren kan 
variere mellom φ54 mm (vanligst) og φ95 mm. Det er også mulig 
å benytte andre typer prøvetakere, som for eksempel 
ramprøvetakere og blokkprøvetakere. 

Prøvekvaliteten inndeles i Kvalitetsklasse 1-3, der 1 er høyeste 
kvalitet.  

 

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

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

Grunnvannstand observeres eller peiles direkte i borhullet. 

 

Prøvemarkering 

Uforstyrret  

 

Omrørt  

cuv, cuvr (kPa) 

γwz  

u (kPa)   
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Laboratorieundersøkelser utføres for sikker klassifisering og bestemmelse av mekaniske egenskaper. Forsøkene utføres på 

prøver som er tatt opp i felt. For utførelsesstandarder henvises det til «Geoteknisk bilag 3 – Oversikt over 

metodestandarder og retningslinjer». 

 

 

MINERALSKE JORDARTER 

Ved prøveåpning klassifiseres og indentifiseres jordarten. Mineralske jordarter klassifiseres vanligvis på grunnlag av 

korngraderingen. Betegnelse og kornstørrelser for de enkelte fraksjonene er: 

 

Fraksjon Leire Silt Sand Grus Stein Blokk 

Kornstørrelse [mm] <0,002 0,002-0,063 0,063-2 2-63 63-630 >630 

 

En jordart kan inneholde en eller flere av fraksjonene over. Jordarten benevnes i henhold til korngraderingen med 

substantiv for den fraksjon som har dominerende betydning for jordartens egenskaper og adjektiv for medvirkende 

fraksjoner (for eksempel siltig sand). Leirinnholdet har størst betydning for benevnelse av jordarten. Morene er en usortert 

breavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra leir til blokk. Den største fraksjonen angis først i beskrivelsen etter egne 

benevningsregler, for eksempel grusig morene. 

 

ORGANISKE JORDARTER 

Organiske jordarter klassifiseres på grunnlag av jordartens opprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste typer er:  

  

Benevnelse Beskrivelse 

Torv Myrplanter, mer eller mindre omdannet 

• Fibrig torv Fibrig med lett gjenkjennelig plantestruktur. Viser noe styrke 

• Delvis fibrig torv, mellomtorv Gjenkjennelig plantestruktur, ingen styrke i planterestene 

• Amorf torv, svarttorv Ingen synlig plantestruktur, svampig konsistens 

Gytje og dy Nedbrutt struktur av organisk materiale, kan inneholde mineralske 

bestanddeler 

Humus Planterester, levende organismer sammen med ikke-organisk innhold 

Mold og matjord Sterkt omdannet organisk materiale med løs struktur, utgjør vanligvis 

det ovre jordlaget 
 

KORNFORDELINGSANALYSER 

En kornfordelingsanalyse utføres ved våt eller tørr sikting av fraksjonene med diameter d > 0,063 mm. For mindre partikler 

bestemmes den ekvivalente korndiameteren ved slemmeanalyse og bruk av hydrometer. I slemmeanalysen slemmes 

materialet opp i vann og densiteten av suspensjonen måles ved bestemte tidsintervaller. Kornfordelingen kan da 

bestemmes fra Stokes lov om sedimentering av kuleformede partikler i vann. Det vil ofte være nødvendig med en 

kombinasjon av metodene.   

 

VANNINNHOLD 

Vanninnholdet angir masse av vann i % av masse tørt (fast) stoff i massen og bestemmes fra tørking av en jordprøve ved 

110˚C i 24 timer. 

 

KONSISTENSGRENSER 

Konsistensgrensene (Atterbergs grenser) for en jordart angir vanninnholdsområdet der materialet er plastisk (formbart). 

Flytegrensen angir vanninnholdet der materialet går fra plastisk til flytende tilstand. Plastisitetsgrensen (utrullingsgrensen) 

angir vanninnholdet der materialet ikke lenger kan formes uten at det sprekker opp. Plastisitetsindeksen Ip = wf–wp (%) 

angir det plastiske området for jordarten og benyttes til klassifisering av plastisiteten. Er det naturlige vanninnholdet 

høyere enn flytegrensen blir materialet flytende ved omrøring (vanlig for kvikkleire). 

 

HUMUSINNHOLD 

Humusinnholdet kan bestemmes ved kolorimetri og bruk av natronlut (NaOH-forbindelse), glødning av jordprøve i 

varmeovn eller våt-oksydasjon med hydrogenperoksyd. Metoden angir innholdet av humufiserte organiske bestanddeler 

i en relativ skala.  
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DENSITET, TYNGDETETTHET, PORETALL OG PORØSITET 

Navn Symbol Enhet Beskrivelse 

Densitet ρ g/cm3 Masse av prøve per volumenhet. Bestemmes for hel sylinder og 

utskåret del 

Korndensitet ρs g/cm3 Masse av fast stoff per volumenhet fast stoff 

Tørr densitet ρd g/cm3 Masse tørt stoff per volumenhet 

Tyngdetetthet ϒ kN/m3 Tyngde av prøve per volumenhet (ϒ=ρg= ϒs(1+w/100)(1-n/100), der g 

er tyngdeakselerasjonen) 

Spesifikk tyngdetetthet ϒs kN/m3 Tyngde av fast stoff per volumenhet fast stoff (ϒs= ρsg) 

Tørr tyngdetetthet ϒd kN/m3 Tyngde av tørt stoff per volumenhet (ϒd=ρdg= ϒs(1-n/100)) 

Poretall e - Volum av porer dividert med volum av fast stoff (e=n/(1-n), n som 

desimaltall) 

Porøsitet n % Volum av porer i % av totalt volum av prøven (n=e/(1+e)) 

 
 

SKJÆRFASTHET 

Skjærfastheten beskriver jordens styrke og benyttes bla. til beregning av motstand mot utglidninger og grunnbrudd. 

Skjærfasthet benyttes i beregninger av skråningsstabilitet og bæreevne. For korttidsbelastninger i finkornige materialer 

(leire) oppfører jorden seg udrenert og skjærfastheten beskrives ved udrenert skjærfasthet. Over lengre tidsintervaller vil 

oppførselen karakteriseres som drenert. Det benyttes da effektivspenningsparametere. 

 

Effektive skjærfasthetsparametre a (attraksjon) og tan φ (friksjon) bestemmes ved treaksiale belastningsforsøk på 

uforstyrrede (leire) eller innbyggede prøver (sand). Skjærfastheten er avhengig av effektiv normalspenning (totalspenning 

– poretrykk) på kritisk plan. Forsøksresultatene fremstilles som spenningsstier som viser spenningsutvikling og tilhørende 

tøyningsutvikling i prøven frem mot brudd. Fra disse, samt fra annen informasjon, bestemmes karakteristiske verdier for 

skjærfasthetsparametre for det aktuelle problemet.  

 

Udrenert skjærfasthet cu (kPa) bestemmes som den maksimale skjærspenning et materiale kan påføres før det bryter 

sammen i en situasjon med raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk. I laboratoriet bestemmes denne 

egenskapen ved enaksiale trykkforsøk (cut), konusforsøk (uforstyrret cufc, omrørt curfc), udrenerte treaksialforsøk 

(kompresjon/aktiv cuA, avlastning/passiv cuP) og direkte skjærforsøk (cuD). Udrenert skjærfasthet kan også bestemmes i felt 

ved for eksempel trykksondering med poretrykksmåling (CPTU) (cucptu) eller vingebor (uforstyrret cuv, omrørt cuvr). 

 

 
 

SENSITIVITET 

Sensitiviteten St = cu/cr uttrykker forholdet mellom en leires udrenerte skjærfasthet i uforstyrret og omrørt tilstand. Denne 

størrelsen kan bestemmes fra konusforsøk i laboratoriet eller ved vingeborforsøk i felt. Kvikkleire har for eksempel meget 

lav omrørt skjærfasthet (cr< 0,5 kPa NS8015, cr<0,33 kPa ISO 17892-6), og viser derfor som regel meget høye 

sensitivitetsverdier. 
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DEFORMASJONS- OG KONSOLIDERINGSEGENSKAPER 

Jordartens deformasjons- og konsolideringsegenskaper benyttes ved beregning av setninger og deformasjoner. Disse 

mekaniske egenskapene bestemmes ved hjelp av belastningsforsøk i ødometer. Jordprøven bygges inn i en stiv ring som 

forhindrer sideveis deformasjon. Belastningen skjer vertikalt med trinnvis eller kontinuerlig økende last/spenning (σ’). 

Sammenhørende verdier for spenning og deformasjon (tøyning ε) registreres, og materialets stivhet (deformasjonsmodul) 

kan beregnes som M = ∆σ’/∆ ε. Denne presenteres som funksjon av vertikalspenningen. En sentral parameter som tolkes 

i sammenheng med ødometerforsøk er forkonsolideringsspenningen (σc’). Dette er det største lastnivået som jorda har 

opplevd tidligere (f.eks. tidligere overlagring eller islast). Deformasjonsmodulen viser typisk forskjellig oppførsel under og 

over forkonsolideringsspenningen. I leire vil stivheten for spenningsnivåer under σc’ representeres ved en konstant 

stivhetsmodul Moc. For spenningsnivåer over σc’ vil stivheten øke med økende spenning. Denne økningen kan beskrives 

ved modultallet m. 

 

 
 

TELEFARLIGHET 

En jordarts telefarlighet bestemmes ut i fra kornfordelingskurven eller ved å måle den kapillære stigehøyde for materialet. 

Telefarligheten klassifiseres i gruppene T1 (Ikke telefarlig), T2 (Litt telefarlig), T3 (Middels telefarlig) og T4 (Meget telefarlig) 

etter SVV Håndbok N200. 

 

KOMPRIMERINGSEGENSKAPER 

Ved komprimering av en jordart oppnås tettere lagring av mineralkornene. Komprimeringsegenskapene for en jordart 

bestemmes ved at prøver med forskjellig vanninnhold komprimeres med et bestemt komprimeringsarbeid (Standard eller 

Modifisert Proctor). Resultatene fremstilles i et diagram som viser tørr densitet ρd som funksjon av 

innbyggingsvanninnhold wi. Den maksimale tørrdensiteten som oppnås (ρdmax) benyttes ved spesifikasjon av krav til 

utførelsen av komprimeringsarbeider. Det tilhørende vanninnhold benevnes optimalt vanninnhold (wopt). 

 

PERMEABILITET 

Permeabiliteten defineres som den vannmengden q som under gitte betingelser vil strømme gjennom et jordvolum pr. 

tidsenhet. Generelt bestemmes permeabiliteten fra følgende sammenheng: q = kiA, der A er bruttoareal av tverrsnittet 

normalt på vannets strømningsretning og i = hydraulisk gradient i strømningsretningen (= potensialforskjell pr. 

lengdeenhet). Permeabiliteten kan bestemmes ved strømningsforsøk i laboratoriet, ved konstant eller fallende potensial, 

eventuelt ved pumpe- eller strømningsforsøk i felt samt ødometerforsøk. 
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OPPTEGNING AV PRØVESERIE - PRØVESKRAVERING 

Analyserte prøver skraveres på prøveserietegningen i henhold til hovedbenevnelsen av materialet. Det er i tillegg en egen 

skravering for eventuelle notater hentet fra borbok til den gjeldende prøveserien. De ulike skraveringene er som følger: 

NB: Med mindre en kornfordelingsanalyse er utført, er dette kun en subjektiv og veiledende klassifisering som er basert 

på laborantens visuelle vurdering av materialet. 

  

LEIRE: Leirinnholdet er større enn 15 % 

SILT: Siltinnholdet er større enn 45 % og leirinnholdet er mindre enn 15 % 

SAND: Sandinnholdet er større enn 60 % og leirinnholdet er mindre enn 15 % 

GRUS: Grusinnholdet er større enn 60 % og leirinnholdet er mindre enn 15 % 

MATERIALE: Brukes når materialet har en slik sammensetning at ingen av de ovennevnte betegnelsene kan benyttes. 

Dette fremkommer normalt fra en kornfordelingsanalyse  

TORV: Mer eller mindre omvandlede planterester 

GYTJE/DY: Består av vannavsatte plante- og dyrerester. De kan virke fete og elastiske 

MATERIALE ORG.: Sterkt omdannet organisk materiale med løs struktur 

FYLLMASSE: Avsetninger som ikke er naturlige (utlagte masser) 

Borboknotat: Merknader fra borleder (hentet fra borbok), f.eks. «tom sylinder», «foringsrør», «forboring» osv. 

 

OPPTEGNING AV PRØVESERIE - SPESIALFORSØK – Korngradering (K) / Treaksialforsøk (T) / Ødometerforsøk (Ø) 

Eventuelt utførte spesialforsøk på en prøveserie markeres med K, T eller Ø ved tilhørende prøve. Markeringene indikerer 

ikke nøyaktig dybde for spesialforsøkene, men er referanse til at det foreligger egne tegninger for forsøket inkludert 

resultater og ytterlig forsøksinformasjon. 

OPPTEGNING AV PRØVESERIE - SYMBOLFORKLARING - Vanninnhold og konsistensgrenser 

Vanninnhold og konsistensgrenser utført ved rutineundersøkelsen fremvises på prøveserietegningen ved plassering av 

symboler på tilhørende graf. Dersom et vanninnhold overstiger grafens maksgrense vil verdien oppgis i siffer ved grafens 

øvre ytterpunkt. 

Vanninnhold w 

 Plastisitetsgrense wp  

Flytegrense wf 
 

OPPTEGNING AV PRØVESERIE - SYMBOLFORKLARING - Udrenert skjærfasthet 

Resultatene fra utførte konus- og enaksiale trykkforsøk ved rutineundersøkelsen fremvises på prøveserietegningen ved 

plassering av symboler på tilhørende graf. Dersom en skjærfasthetverdi overstiger grafens maksgrense vil verdien oppgis 

i siffer ved grafens øvre ytterpunkt. 

Uomrørt konus cufc 
 

Omrørt konus curfc 
 

Enaksialt trykkforsøk 

Strek angir aksiell tøyning (%) ved 

brudd 

 

Omrørt konus curfc ≤2,0kPa 
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METODESTANDARDER OG RETNINGSLINJER – FELTUNDERSØKELSER 

Feltundersøkelsesmetoder beskrevet i geotekniske bilag, samt terminologi og klassifisering benyttet i 

rapportering, baserer seg på gjeldende versjon av følgende standarder og referansedokumenter: 

Dokument Tema 

NGF Melding 1 SI-enheter 

NGF Melding 2, NS-EN ISO 14688-1 og -2 Symboler og terminologi 

NGF Melding 3 Dreiesondering 

NGF Melding 4 Vingeboring 

NGF Melding 5, NS-EN ISO 22476-1 Trykksondering med poretrykksmåling (CPTU) 

NGF Melding 6 Grunnvanns- og poretrykksmåling 

NGF Melding 7 Dreietrykksondering 

NGF Melding 8 Kommentarkoder for feltundersøkelser 

NGF Melding 9 Totalsondering 

NS-EN ISO 22476-2 Ramsondering 

NGF Melding 10 Beskrivelsestekster for grunnundersøkelser 

NGF Melding 11, NS-EN ISO 22475-1 Prøvetaking 

Statens vegvesen Håndbok R211 Feltundersøkelser 

NS 8020-1 Kvalifikasjonskrav til utførende av grunnundersøkelser 
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METODESTANDARDER OG RETNINGSLINJER – LABORATORIEUNDERSØKELSER 

Laboratorieundersøkelser beskrevet i geotekniske bilag, samt terminologi og klassifisering benyttet i 

rapportering, baserer seg på følgende standarder og referansedokumenter: 

Dokument Tema 

NS8000  Konsistensgrenser – terminologi 

NS8001 Støtflytegrense 

NS8002 Konusflytegrense 

NS8003 Plastisitetsgrense (utrullingsgrense) 

NS8004 Svinngrense 

NS8005, NS-EN ISO 17892-4 Kornfordelingsanalyse 

NS8010, NS-EN ISO 14688-1 og -2 Jord – bestanddeler og struktur. Klassifisering og 

indentifisering. 

NS8011, NS-EN ISO 17892-2 Densitet 

NS8012, NS-EN ISO 17892-3 Korndensitet 

NS8013, NS-EN ISO 17892-1 Vanninnhold 

NS8014 Poretall, porøsitet og metningsgrad 

ISO 17892-6:2017 Skjærfasthet ved konusforsøk 

NS8016 Skjærfasthet ved enaksialt trykkforsøk 

NS-EN ISO 17892-5:2017 Ødometerforsøk, trinnvis belastning 

NS8018 Ødometerforsøk, kontinuerlig belastning 

NS-EN ISO/TS 17892-8 og -9 Treaksialforsøk (UU, CD) 

Statens vegvesen Håndbok R210 Laboratorieundersøkelser 
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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 rapp-
orten, har ikke tredjepart andre eller større rettigheter enn det han kan ut-
lede 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 inn-
hold 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 

Multiconsult har bistått H I Giørtz Sønner AS med undersøkelser av forurensningsforholdene i sedimentene i et plan-
lagt utfyllingsområde ved bedriftens eiendom på Sjukestranda i Sula kommune.  

Tiltaket defineres som et mellomstort tiltak i henhold til veileder M350 – Veileder for håndtering av sediment [1].  Ut-
fyllingen vil dekke et areal på ca. 30 da på sjøbunnen.  Det er tatt prøver fra 5 stasjoner innenfor utfyllingsgrensen.  
Alle prøvene er analysert. 

Undersøkelsen har påvist forurensning i sedimentene i tiltaksområdet i nivåer som kan beskrive disse som lavt til mo-
derat forurensede.  Høyeste nivå av forurensning, tilstandsklasse V - Svært dårlig - er påvist for innhold av TBT i to 
prøver.  Videre er innholdet av PAH-forbindelsene benzo(g,h,i)perylen og indeno(1,2,3-cd)pyren høyt i prøve fra sta-
sjon Sed_5, tilsvarende tilstandsklasse IV – Dårlig.  Det er også påvist antracen i samtlige prøver (tilstandsklasse III). 

Fyllingen planlegges utført ved at det innledningsvis etableres en omsluttende sjete og senere fylles bak denne.  Sje-
ten skal legges ut ved at masser dumpes fra fartøy.  Dette arbeidet medfører risiko for oppvirvling og spredning av 
partikler, finstoff, når fyllmassene treffer sjøbunnen.  Det er liten risiko for at slik partikkelspredning kan medføre 
uønsket forurensning, men tilslamming og partikkeltransport til andre områder vil være uønsket.  Det samme gjelder 
også høyt partikkelinnhold i vannmassene i vekst- og gytesesong. 

Det er foreslått følgende tiltak for å redusere risiko for konflikter: 

1 Arbeidet skal utføres i perioden fra september til februar. 

2 Det skal utarbeides planer for adekvate prosedyrer for overvåkning og kontroll av partikkelspredning.   

3 Utføre arbeidet så skånsomt og nøyaktig som mulig for å unngå unødvendig forstyrring av sjøbunn utenfor 
det absolutte fotavtrykket til fyllingen. 

 

Før arbeidet kan igangsettes må det foreligge tillatelse fra Statsforvalteren.  Det gjelder også godkjent plan for over-
våkning av tiltaket. 
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1 Innledning 
Bedriften H I Giørtz Sønner AS ønsker å utvide arealene ved bedriftens anlegg på Sjukeneset i Sula 
kommune.  Utvidelsen skal skje ved innvinning av nytt land ved utfylling i sjøen.  Dette skal gjøres 
foran allerede utfylte områder mot nordvest, se detaljer på tegninger, figurene Figur 3-4 og Figur 3-5.  

Multiconsult er engasjert i prosjektet for å gjøre undersøkelser av forurensningsforholdene i sedi-
mentene innenfor tiltaksområdet, samt bistå med søknad om tillatelse.    Multiconsult bistår også 
med geotekniske undersøkelser og rådgivning (jamfør rapport 10220735-RIG-RAP-001 [2]) 

Foreliggende rapport presenterer de miljøfaglige undersøkelsene, herunder prøvetaking, feltdata, 
resultater fra kjemiske analyser etc., samt vår vurdering av forurensningsforholdenes betydning for 
de planlagte arbeidene.   

Det er også gjort en vurdering av andre mulige konsekvenser av tiltaket, naturmangfold, fornminner, 
friluftsliv og fiskeri i tråd med anbefalinger i veileder.  Disse er basert på data innsamlet fra åpne kil-
der, det er ikke gjort egne undersøkelser med slike vurderinger for øyet. 

2 Bakgrunn 
H I Giørtz Sønner AS disponerer et større industrianlegg ved sjøen på Sjukeneset i Sula kommune, se 
områdekart i Figur 2-1.  Anlegget, med kontor- og lagerbygg, veier og biloppstillingsplasser, er eta-
blert på arealer som delvis er opparbeidet ved utfylling i sjøen.  Dette illustreres godt på flyfoto i Fi-
gur 2-2 hvor området vises slik det var i 1968, 2008 og 2020.   

Utfyllingen som planlegges nå skal skje mot vest, delvis langs land og delvis mot dypere områder i 
retning nordvest. 

 

 Figur 2-1  Områdekart.  Utsnitt fra norgeskart.no.  Tiltaksområdet ligger innenfor markert rød sirkel. 
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Figur 2-2.  Utvikling og opparbeiding av området på Sjukeneset.  Øverst flyfoto fra 1968.  I midten flyfoto fra 
2008, det foregår utfylling i området mot vest.  Nederst dagens (2020) situasjon. 

3 Områdebeskrivelse 
Tiltaksområdet ligger nordvendt på Sjukeneset, vendt mot Eidssundet.  Dette er et trangt og beskyt-
tet sund som løper i øst – vest retning fra Mauseidvågen mot Vegsundet.  Videre vestover er det for-
bindelse gjennom Kavlesundet / Humlesundet til Borgundfjorden, og østover gjennom det trange og 
grunne Vegsundet, via Vågane med forbindelse til Storfjorden.  Det er også en smal og grunn forbin-
delse mot nord til Åsefjorden gjennom Tjørsundet. 
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3.1 Vannforekomsten 
Eidssundet og Vegsundet er en viktig farled for mindre fartøyer som seiler østover fra Ålesund.  
Større fartøyer vil ha endestopp ved Vegsund Slip, et aktivt verft med stort besøk av forskjellige far-
tøyer.   Mindre fartøyer kan passere gjennom Vegsundet til Flisfjorden / Storfjorden.  Dette er foret-
rukket lei for mindre fartøyer til hele fjordsystemet innover mot Geiranger, Tafjord, og til Hjørund-
fjorden.   

Eidssundet er registrert med vannforekomst id 030101201-C i vann-nett.no.  Grensene for forekoms-
ten er vist i Figur 3-1, og  

 
Figur 3-1  Eidssundet - vannforekomst id 0301021201-C.  Avgrensning (https://www.vann-nett.no/por-
tal/#/waterbody/0301021201-C). 
 

Vannforekomsten er gitt følgende status (Tabell 1): 

Tabell 1 Økologisk og kjemisk tilstand for vannforekomsten Eidssundet. 

Økologisk tilstand Moderat 
Kjemisk tilstand i sedimenter er dårlig utenfor Vegsund Slip. Forelig-
ger ikke biologiske data. Området er omfattet av kostholdsråd. 

Kjemisk tilstand Dårlig 
Dårlig tilstand i sedimenter, forurensning skyldes primært utslipp fra 
Vegsund Slip (tungmetaller, organiske miljøgifter og tinnforbindel-
ser).  Også brommerte flammehemmere (HBCD). 

 

Vannutskiftningen i sundet antas generelt å være god, men med svak strømhastighet, antatt < 1 m/s.  
Det kan sesongmessig forventes å være lagdelte vannmasser med dårlig miksing mellom lagene, og 
da kanskje reduserte oksygeninnhold i dypeste vannlag. Vannforekomsten i vest, Mauseidvågen, er i 
så måte påvist å ha periodevist stagnerende bunnvann (oksygenfattig). 

Dybden i tiltaksområdet varierer fra 0 til ca. 30 m.  Sedimentprøvene i denne undersøkelsen er tatt i 
dybdeområdet foran eksisterende fyllingsfot, fra ca. dybde 10 m og dypere.  Se også utsnitt av sjøkart 
i Figur 3-2 og plan for geotekniske undersøkelser, Figur 3-6 (10220735-RIG-RAP-001 [2]). 

Området er som beskrevet skjermet og trangt, og lite utsatt for påvirkning fra vind og bølger.  

 

https://www.vann-nett.no/portal/#/waterbody/0301021201-C
https://www.vann-nett.no/portal/#/waterbody/0301021201-C
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Figur 3-2  Beliggenhet av tiltaksområdet vist på sjøkart.  Utsnitt fra kystinfo.no 

3.2 Mulige kilder til forurensning 
Aktiviteter som kan tilføre forurensning til sedimentene i tiltaksområdet vil i første omgang være 
skipstrafikk.  Forurensning fra skipstrafikk kan være sot og sotpartikler fra eksos, utslipp av spillolje 
og bunker fra uhell eller ved lensing, avslipp av forurensning fra skrog (bunnstoff med innhold av 
kobber og eventuelt tributyltinn), samt også generell forurensning fra andre overflater, maling, etc.  
Videre må det antas at overflateavrenning fra veier og biloppstillingsplasser kan føre med seg for-
urensing.   

Det er ikke utløp av vassdrag, større bekker eller lignende direkte til sjøen i tiltaksområdet, nærmeste 
vassdrag er i Mauseidvågen lenger vest, Mausaelva, id 101-121-R.  Dette er et mindre vassdrag med 
vannføring som antas å være uten betydning for strømning og sirkulasjon i vannmassene i tiltaksom-
rådet.  Tidlig islegging i Mauseidvågen på vinteren indikerer likevel at overflatevannet har lav salthol-
dighet, forårsaket sannsynligvis av vann fra dette vassdraget. 

Det ligger et skipsverft lenger øst ved innløpet til Vegsundet, Vegsund Slip.  Det er kjent at aktiviteter 
ved verft kan medføre forurensning.  Avstanden til verftet er imidlertid så stor at det vurderes som 
lite sannsynlig at utslipp fra dette kan føre til omfattende forurensning av sedimentene i tiltaksområ-
det.   

Det er ikke kjent å være annen industri eller aktivitet som kan ha særlig risiko for forurensning.  Be-
driftens egen aktivitet på eiendommen er av en art som ikke vurderes å være forurensende. 

I grunnforurensningsdatabasen [3] finnes det informasjon om to registreringer i nærheten til tiltaks-
området, se kart i Figur 3-3.  
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Figur 3-3  Utklipp fra grunnforurensningsdatabasen.  Tiltaksområdet er markert med rød sirkel.  Registrerte lo-
kaliteter med mulig forurensning i grunn og sedimenter er Fiskerstrand Verft nordvest for tiltaksområdet, og 
Vegsund Slip i øst (grunnforurensnings.no) 
 

I tillegg til Vegsund Slip (lok id 4540 / 11970) er også Fiskerstrand Verft (lok id 4541 / 11970) regi-
strert i databasen.  Avstanden til Fiskerstrand Verft er > 2,5 km.   

3.3 Planstatus 
I kommunens arealplan er området hvor tiltaket planlegges avsatt til bruk for industri og handel.  Se 
utsnitt fra kommuneplanen i Figur 3-4.   

 
Figur 3-4  Sula kommune - arealplan, utsnitt av kart. Lilla områder er industriområder, eksisterende og plan-
lagte framtidige (mørk lilla). Grønt med rød skravur angir LNF hvor det også vurderes en mulig skred- og rasri-
siko.  Svart strek i sjøen angir grense mot Ålesund kommune. Utsnitt fra web kart til Sula kommune. 

 
Se også reguleringsplanen utarbeidet av proEss as i Figur 3-5. 
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Figur 3-5: Reguleringsplan for eiendommen.  Tegningen viser ytre grenser for utfylling / tiltak og disponering av 
arealer.  Røde streker angir farledsgrenser.  (utsnitt av tegning fra proEss as) 

 

3.4 Grunnforhold 
Multiconsult har også utført geotekniske grunnundersøkelser for tiltaket.  Feltundersøkelsene for 
disse er presentert i vår rapport 10220735-RIG-RAP-001.  Datarapport [2]. 

 
Figur 3-6  Borplan grunnundersøkelser.  Utsnitt av tegning 10220735-RIG-TEG-001, [2]. 
 

Rapporten gir følgende presentasjon og oppsummering om funnene: 

Utførte grunnundersøkelser i felt omfatter totalsonderinger i 13 borpunkt, opptak 
av 54 mm prøveserier i 3 punkt og trykksondering i ett punkt. De opptatte prøvene 
er undersøkt i vårt geotekniske laboratorium i Trondheim.   
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Undersøkelsen omfatter klassifisering og identifisering av jordartene, samt bestem-
melse av mekaniske egenskaper.  Grunnundersøkelsene antyder at grunnforholdene 
lengst øst på tomta i hovedsak består av et topplag med mindre faste masser, over 
grovere masser ned til berg (antatt fyllmasser). 

Lengst nord, nord/vest på planområdet antyder sonderingene et topplag, med mek-
tighet opp til 5 meter, med bløte masser, over grovere masser ned til berg (antatt 
fyllmasser). 

Sonderingene nærmest land antyder grovere masser med større mektighet, ned til 
registrert og antatt berg. 

Registrert dybde til berg varierer mellom ca. 2,3 – 9,85 meter under sjøbunn. 

Utførte enaksiale trykkforsøk viser bruddtøyning som antyder forstyrret prøve, mens 
utført treaksialforsøk havner i kategorien «god til bra» ihht. NGF-melding nr. 11 og 
«akseptabelt forsøk» fra SVV håndbok nr. V220. 

Multiconsult bistår også med geoteknisk prosjektering og rådgivning vedrørende metoder for utfyl-
ling, stabilitetsvurderinger osv.  Dette arbeidet er under utførelse og ikke rapportert per dato. 

3.5 Myndighetskrav 
Utfylling i sjø fra land kan være søknadspliktig etter forurensningslovens §11 dersom det er risiko for 
at tiltaket kan medføre skade eller ulempe.  Mudring og dumping (utfylling fra skip / fartøy) er i til-
legg søknadspliktig i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 22.  Mudring og dumping er i ut-
gangspunktet forbudt, men kan tillates etter søknad.  Det er Statsforvalteren som er myndighet i 
begge tilfeller.   

For utfylling som skjer fra land i tilfeller der det ikke vurderes å være risiko i forhold til forurensnings-
lovens §11 vil det være aktuelle kommune som er søknadsmyndighet.  Tiltaket er da søknadspliktig i 
henhold til PBL. 

Miljødirektoratet har utarbeidet veileder M-350/2015 Håndtering av sedimenter [1] som beskriver 
prinsipper og prosedyrer for tiltak i sjø.  Videre veileder M-608 Grenseverdier for klassifisering av 
vann, sedimenter og biota [4] som beskriver hvordan innhold av forurensning i sedimenter skal vur-
deres.  Begge veilederne er grunnlag for arbeidet som er utført av Multiconsult. 

Totalt vil fyllingen inklusive skråninger dekke et areal på sjøbunnen på ca. 30.000 m2.  Omfanget av 
fyllingen er vist på utsnitt fra reguleringskart, Figur 3-5. 

Planlagt utfylling vil få et fotavtrykk på ca. 30 da på sjøbunnen, inkludert fjøreområder / grunne om-
råder.  Tiltaket defineres da som et mellomstort tiltak i henhold til veileder M-350/2015 [1] basert på 
areal.    

Det betyr at undersøkelser av sedimentene skal utføres, og at risikovurdering og naturkartlegging kan 
være nødvendig (jamfør tabell 2-1, M-350/2015). 
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4 Utførte undersøkelser    

4.1 Feltundersøkelser 
Omfang og utførelse av undersøkelser er basert på Miljødirektoratets veileder TA-2802/2011 [5] og 
TA-2844/2011 [6].  Totalt er det utført prøvetaking i 5 punkter, plassert som vist på kart i Figur 4-1. 

  
Figur 4-1  Plan undersøkelser.  Totalt 5 stasjoner ble prøvetatt.  Forholdene i området er egnet og gode for prø-
vetaking med valgt utstyr, sandige sedimenter uten stein.  
 
Til prøvetakingen er det benyttet en van Veen grabb, 1000 cm2.  Grabben tar prøver ned til maks 15 
cm sedimentdyp ved egnede forhold (finkornede sedimenter).  I tilfeller med grovere sedimenter, 
grus og særlig stein / blokk, vil det være vanskelig å få prøver av en kvalitet som kan benyttes til ana-
lyser.  Det inngår som en del av prøveprosedyrene å vurdere om et grabbhiv er godkjent.   

Fra hver stasjon er det tatt et antall delprøver (se Tabell 2) hvor materiale fra hver prøve er blandet 
til en felles prøve for analyse. 

Utførelse av prøvetakingen, beskrivelse av prøver, krav til godkjenning av prøver osv., følger standard 
NS-EN ISO 5667-19, Veiledning i sedimentprøvetaking i marine områder [7]. 

Innmåling (posisjonsbestemmelser) og dybder er utført med utstyr på benyttet båt.  Båten, MB Tare 
tilhørende Bygrunna AS har godt både posisjons- og ekkoloddutstyr.  Nøyaktighet både for posisjon 
og dybder er derfor gode, og innenfor kravene gitt i standarden [7]. 

4.2 Analyser 
Innsamlede prøver, totalt 5 stykk, er analysert mht. innhold av tungmetaller (arsen, kadmium, kob-
ber, krom, bly, kvikksølv, nikkel og sink), PAH forbindelser (polyaromatiske hydrokarboner), PCB (po-
lyklorerte bifenyler) og tinnorganiske forbindelser (TBT).  I tillegg er det også analysert for innhold av 
tørrstoff, totalt organisk karbon (TOC) og korngradering.  Analyseprogrammet imøtekommer anbefa-
linger gitt i M-350/2015 [1], TA-2230/2007 [8] / 02:2018 [9].   

Analyser er utført av ALS Analytica AS.  Laboratoriet har akkreditering for denne type analyser.  Full 
rapport fra laboratoriet er gitt i vedlegg til rapporten, mens et utdrag er presentert i resultatkapitte-
let, kapittel 5.2. 
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5 Resultater 

5.1 Felt 
Prøvetakingen ble utført i godt vær med lite vind, rolig sjø og gode arbeidsforhold.  Til sammen 5 sta-
sjoner er prøvetatt, se kart i Figur 4-1.  I hver stasjon ble det gjort flere prøvehugg, antall varierer av-
hengig av prøvekvalitet.  Se feltinformasjon i Tabell 2 for info.  

I samtlige stasjoner ble sedimentene vurdert å være noenlunde like, bestående av generelt fine, silt 
og finsandige masser, faste til mellomfaste med bløte topplag.  

Tabell 2  Feltobservasjoner – stasjonsdata.  Posisjoner er oppgitt i (WGS84, grader og desimalminutt). 

Stasjon id 
Posisjon 

Dyp Beskrivelser 
Nord Øst 

Sed_1 62° 25,798’ 6° 19,554’ 
 

13 3 grabbskudd.   
Sedimenter er grå, siltige, finsand, fast til mellomfast.  Ingen lukt 

Sed_2 62° 25,768’ 6° 19,460’ 19 2 grabbskudd.   
Sedimenter er sandige, faste med et bløtt lag i toppen. Gråbrun 
farge. Ingen lukt 

Sed_3 62° 25,749’ 6° 19,376’ 
 

22 2 grabbskudd.  Prøvd først nærmere land, men flyttet ut pga stein 
og grove masser (antatt fyllmasser). 
Sedimenter er sandige, faste.  Lyse brune og bløtere sedimenter i 
toppen, ca. 1 – 2 cm. Ingen lukt.   

Sed_4 62° 25,712’ 6° 19,327’ 
 

14 3 grabbskudd. 
Sedimenter som i pkt Sed_3 

Sed_5 62° 25,746’ 6° 19,266’ 
 

22 2 grabbskudd. 
Bløte sedimenter, lys grå silt og finsand.  Ingen lukt. 

 

Sedimentene kan beskrives å være typiske for et avsetningsmiljø med rolig vann.  Det vil si at det er 
høyt innhold av finere fraksjoner, silt og finsand.  Sedimentene er stort sett faste, men med bløte 
topplag.  Ingen lukt og ingen indikasjon på anaerob nedbryting av organisk materiale. 

Konsentrasjoner av miljøgifter og forurensning vil primært være høyest i finkornede sedimenter, og 
sedimenter med høyt organisk innhold.  Sedimentene i området er finstoffholdige, men innholdet av 
organisk materiale ble vurdert til å være lavt. Forholdene i det undersøkte området kan derfor antas 
å være slik at forurensning i mindre grad vil akkumuleres og at forurensningsnivået derfor kan ventes 
å være moderat. 

5.2 Analyseresultater 
En sammenstilling av resultatene er vist i Tabell 4.  Laboratoriets rapporter er gitt som vedlegg til rap-
porten, vedlegg A.   

Resultatene er klassifisert etter Miljødirektoratets veileder M608. Klassifisering av miljøtilstand i 
vann [9].  
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Klassifiseringssystemet vurderer sedimentene i forhold til fem tilstandsklasser, gradert fra bakgrunn 
til svært dårlig med hensyn på innhold av miljøgifter, se Error! Reference source not found.. 
 
Tabell 3 Miljødirektoratets tilstandsklasser for forurenset sediment (M608[4] ). 

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 4  Analyseresultater sedimentprøver.  Se tekst for forklaring. 
Prøvepunkt Sed_1 Sed_2 Sed_3 Sed_4 Sed_5 

As 2,9 2,9 0,5 1,8 4,2 

Cd <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Cr 21 25 32 15 37 

Cu 26 52 45 28 60 

Hg <0,01 0,02 0,02 <0,01 0,03 

Ni 15 21 25 14 28 

Pb 8 9 5 3 13 

Zn 41 50 47 28 60 

TBT (forvaltningsmessig, µg/kg) 55 122 4,52 7,53 162 

Sum PCB7 (µg/kg) <4 <4 <4 <4 <4 

Sum PAH16 230 590 350 250 1000 

Naftalen <10 <10 <10 <10 <10 

Acenaftylen <10 <10 <10 <10 <10 

Acenaften <10 <10 <10 <10 15 

Fluoren <10 <10 <10 <10 11 

Fenantren 14 36 26 18 63 

Antracen 7,4 15 8 8,5 19 

Fluroanten 36 93 66 44 160 

Pyren 31 79 57 39 140 

Benzo(a) antracen 12 33 24 15 55 

Krysen 23 59 41 30 93 

Benzo(b)fluoranten 23 52 19 21 96 

Benzo(k)fluoranten 16 60 23 16 72 

Benzo(a)pyren 22 54 33 23 92 

Dibenso(ah)antracen <10 14 <10 <10 24 

Benzo(g,h,i)perylen 26 56 34 20 100 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 19 43 23 15 71 
 
 

Resultatene viser at sedimentene i området er moderat forurenset.  Innholdet av tungmetaller er ge-
nerelt på forventet bakgrunnsnivå, tilstandsklasse I og II.  Det er innhold av antracen, tilstandsklasse 
III i samtlige av prøvene.  Antracen er en PAH som kan forbindes med kull.  Det er usikkert hva som 
kan være kilden for forekomsten på denne lokaliteten, men sot og forbrenningsrester fra eksos eller 
lignende kan være mulige kilder.  
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Videre er innholdet av PAH-forbindelsene benzo(g,h,i)perylen og indeno(1,2,3-cd)pyren høyt i prøve 
fra stasjon Sed_5, tilsvarende tilstandsklasse IV – Dårlig, og pyren tilsvarende tilstandsklasse III – Mo-
derat.  Kilden kan være den samme som for antracen. 

Tributyltinn, TBT, er påvist i samtlige prøver, og i to av prøvene tilsvarende tilstandsklasse V – Svært 
dårlig.  TBT er vanlig forekommende i sedimenter i områder som har skipstrafikk, nærhet til havner 
og særlig i forbindelse med verft og verftsaktivitet.   

Totalt forurensningsinnhold i sedimentene kan beskrives som moderat.  

Andre analyserte parametere er vist i Tabell 5.  Dette er innhold av totalt organisk karbon (TOC), tørr-
stoff og korngradering. 

Tabell 5  Fysiske parametere, korngradering og organisk karbon analysert på innsamlede prøver. 

ELEMENT Enh Sed_1 Sed_2 Sed_3 Sed_4 Sed_5 
Totalt organisk karbon  %  0,8 1,7 1,6 1,1 1,6 
Tørrstoff % 81,8 59,7 70,5 76,5 56,2 
Sand (>63µm) % 83 31,5 42 71,4 50,5 
Kornstørrelse <2 µm % <0,1 1,3 1,1 0,4 0,5 

 

Av særlig betydning kan være innholdet av finstoff (kornstørrelse < 2 µm), partikler som ved oppvirv-
ling kan holdes suspendert i vannmassene over lengre tid.  Disse vil ha potensiale for å spres over 
større avstander, mens partikler i fraksjon fra silt / finsand og oppover ved normale strømforhold vil 
resedimenteres nært kildeområdet.  Innholdet av finere materiale er lavt i disse prøvene, som også 
bekrefter observasjoner gjort i felt. 

Innholdet av organisk karbon kan beskrives å være lavt. 
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6 Vurdering av forurensningstilstand 

6.1 Generelt om risikovurdering av forurensede sedimenter 
Risiko for forurensede sedimenter i forbindelse med tiltak vil generelt gjelde risiko for oppvirvling og 
spredning, hendelser som kan medføre økt eksponering for vannlevende organismer, eller som kan 
medføre at områder som ikke er forurenset tilføres forurensning.  Oppvirvling skjer når bunnen blir 
forstyrret, gjerne som følge av at det graves / mudres i sedimentene, eller som følge av forstyrrelser 
fra utfylling og dumping av masser på sjøbunnen.  Slik risiko vil være størst i tilfeller der bunnen be-
står av finkornede og bløte sedimenter.  Mindre partikler vil også holdes i suspensjon i vannmassene 
i lengre tid, og vil ha potensiale for å spres over større avstander og slik også påvirke større arealer.   

6.2 Konsekvenser og risiko vurdert for planlagt tiltak 
Utfyllingen som planlegges utført i dette tiltaket er ikke omfattende, men fyllingsmektighet er stor 
som følge av vanndybde i fyllingsområdet.   Prinsipper for utførelse av utfylling er ikke bestemt i de-
talj, det kan bli behov for mudring, alternativt fortrengning.  Uansett vil det av stabilitetshensyn inn-
ledningsvis legges ut masser i en omsluttende sjete rundt fyllingsområdet fra båt (dumping).  Både 
mudring og fortrengning vil medføre en risiko for oppvirvling og spredning av partikler til vannmas-
sene.   

Sammenholdt med at sedimentene på stedet har lavt innhold av finstoff vurderes risikoen for omfat-
tende oppvirvling og partikkelspredning å være liten.  Videre er forurensningsnivået i sedimentene 
moderat, og risiko for spredning av forurensning da også tilsvarende lavt.   
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7 Andre forhold 

7.1 Naturmangfold 
Informasjon om eventuelle viktige naturtyper og verdifulle habitater er hentet fra Naturbase (Mil-
jødirektoraet)[10], GISLink (Statsforvalteren), Fiskeridirektoratets kartløsning [11] og Artsdatabanken 
[12].   

I Naturbase er det registrert ålegrasenger av viktig verdi flere plasser, nordvest for tiltaksområdet i 
Hankane og mot øst ved Stafsethneset og syd for Tjørsundet.  Avstanden til forekomsten i Hankane, 
som ligger nærmest, er ca. 450 m, målt på kart.  Selv om det er antatt å være lave strømhastigheter i 
sundet er det liten risiko for at partikler fra utfyllingen vil spres på tvers av en dominerende øst  
vest hovedstrømretning.  Risikoen for at partikler vil transporteres inn i ålegrasengene i et omfang 
som kan være ødeleggende vurderes derfor å være liten. Det anbefales uansett at partikklespredning 
overvåkes ved utfylling (jamfør kap. 9) 

 
Figur 7-1  Kartutsnitt hentet fra naturbase.no.  Grønne polygoner viser områder hvor det er registrert ålegras-
enger av viktig verdi.  Blå skravur angir friluftsområdet på Stafsetneset.  Ingen av de registrerte områdene 
ligger i risikoutsatt nærhet til tiltaksområdet. 

 
I tillegg til ålegrasengene er hele fjordsystemet, avgrenset i øst til Vegsundet og vest til og med 
Hessafjorden, registrert som et nasjonalt viktig gyte- og oppvekstområde for torsk.  Dette må hen-
syntas, og tiltak som kan medføre tilslamming eller andre negative påvirkninger på tilstanden i van-
net, bør ikke utføres i perioden fra februar til og med mai.   
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8 Andre samfunnsmessige hensyn 

8.1 Rekreasjon og friluftsliv 
Det er ikke kjent å være områder som benyttes til friluftsliv og rekreasjon nær tiltaksområdet.  Nær-
meste registrerte friluftsområde er Stafsethneset, ca. 1,2 km mot øst, se kart i Figur 7-1.  Dette er et 
statlig sikret friluftsområde med bl.a. tillaget badestrand.   Avstanden er for stor til at det ants å 
kunne oppstå konflikt.  En mulig risiko kan også reduseres ved at arbeidet utføres høst / tidlig vinter.  
Dette er også gunstig mht. beskyttelse av gyte- og oppvekstsesong for torsk (se 7.1)  

8.2 Kulturminner 
Det er ikke registrert kulturminner i sjø i nær tilknytning til anlegget (Kulturminnesøk.no [13] og aske-
ladden.no [14]).   

Tiltaket i sjø vil ikke ha negativ betydning eller mulige negative konsekvenser for kulturminner. 
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9 Tiltaksplan – tiltak ved dumping og utfylling. 
Undersøkelsen har påvist forurensning i sedimentene i tiltaksområdet i nivåer som kan beskrive disse 
som lavt til moderat forurensede.  Høyeste nivå av forurensning, tilstandsklasse V - Svært dårlig - er 
påvist for innhold av TBT i to prøver.  Videre er innholdet av PAH-forbindelsene benzo(g,h,i)perylen 
og indeno(1,2,3-cd)pyren høyt i prøve fra stasjon Sed_5, tilsvarende tilstandsklasse IV – Dårlig.  Det 
er også påvist antracen i samtlige prøver (tilstandsklasse III).  Kilden for PAH-forbindelsene kan være 
den samme for samtlige prøver / forbindelser, men er usikker.  

Tiltak som innebærer inngrep og forstyrrelser på sjøbunnen vil medføre oppvirvling av sedimentene.  
Finere partikler, primært i leirfraksjonen (< 2 µm) vil kunne spres over store avstander og medføre 
tilslamming på sjøbunnen i stor avstand fra tiltaksområdet.   

Kornfordelingsanalyser utført på innsamlede prøver viser at innholdet av leire i prøvene er lavt.  Det 
vurderes derfor som lite sannsynlig at en slik omfattende spredning vil skje. 

Det kan antas at forurensning i sedimentene er på tilsvarende nivå også utenom det undersøkte om-
rådet. Mot øst, nærmere Vegsund Slip, er det kjent å være vesentlig høyere forurensningsnivå.  Det 
samme gjelder ved Fiskerstrand Verft lenger mot nordvest.  Også inne i Mauseidvågen kan det antas 
at forurensningsnivået er høyere, det ligger flere aktiviteter på land i nær tilknytning til vågen som 
kan antas å være forurensende, inkludert også ei småbåthavn. 

Eventuell spredning av forurensede partikler fra fyllingsarbeidet vil med stor sannsynlighet ikke øke 
eller endre det generelle forurensningsbildet i området.   

Geotekniske anbefalinger for fyllingen beskriver utlegging av en omsluttende sjete / støttefylling som 
første trinn, deretter fylling i området som skjermes bak denne.  Masser for oppbygging av sjeteen vil 
tilføres (dumpes) fra lekter.  Dumping vil medføre fortrengning av overliggende bløte sedimenter.  
Dette er nødvendig for å oppnå forsvarlig stabilitet for fyllingen.   Alternativt er det vurdert mudring 
før utlegging av masser i sjeteen.   

Begge alternativene, mudring eller fortrengning, vil medføre forstyrrelser og oppvirvling.  Oppvirv-
lingen vil skje på relativt store dybder, generelt > 20 m.  Dette taler for at spredningen primært vil gi 
lokal påvirkning. 

Store vanndyp i tiltaksområdet gjør det mindre aktuelt å benytte siltskjørt for skjerming.  Heller enn å 
forsøke å skjerme området bør det derfor settes søkelys på overvåkning og kontroll, og at arbeidet 
periodiseres dersom overvåkningen viser at det er nødvendig. 

9.1 Tiltaksanbefalinger 
Følgende tiltak anbefales fulgt for arbeidene. 

9.1.1 Tidsperiode 

Av hensyn til nærliggende ålegrasenger, samt at fjorden er registrert som område for gyting og opp-
vekstområder for torsk, skal arbeidet ikke utføres i perioden februar og ut mai.  Om mulig forlenges 
dette til ut august, hvor det da også vil tas hensyn til friluftsområdet ved Stafsethneset (se 8.1).  

9.1.2 Kontroll 

Spredning av partikler skal overvåkes ved kontinuerlig måling av turbiditet i vannmassene.  Måling-
ene utføres i minimum 2 målepunkt plassert øst- vest for tiltaksområdet. En tredje stasjon må vurde-
res etablert for å overvåke partikkelspredning inn mot ålegrasengene i Hankane. 
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Før igangsetting skal det lages en detaljert prosedyre for overvåkningen, prinsipper og program, ink-
lusive begrunnelse for valg av posisjoner for målepunktene.  Det bør utføres strømmålinger på for-
hånd for å understøtte valgene. 

Prosedyren skal også inneholde forslag til grenseverdier for turbiditet, samt beskrive tiltak som skal 
utføres dersom grenseverdiene overskrides. 

9.1.3 Arbeidsutførelse 

Det er ønskelig at entreprenøren i størst mulig grad forsøker å velge skånsomme arbeidsmetoder ved 
utlegging av fyllmassene, holder nøye kontroll med posisjoner og så godt som mulig unngår unødven-
dige forstyrrelser i områder utenfor det minimumsområdet som tiltaket skal omfatte. 
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Resultat Enhet LORParameter MU MetodeAnalysedato Utf. lab Acc.Key

Tørrstoff

Tørrstoff S-SEDB (6578)% 0.181.8 2021-01-29± 12.27 a ulevDK

Tørrstoff ved 105 grader S-DW105% 0.178.7 2021-02-01± 2.00 a ulevLE

Prøvepreparering

Ekstraksjon S-P46- -Yes 2021-02-01---- a ulevLE

Totale elementer/metaller

As (Arsen) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.52.9 2021-01-29± 2.00 a ulevDK

Pb (Bly) S-SEDB (6578)mg/kg TS 18 2021-01-29± 5.00 a ulevDK

Cu (Kopper) S-SEDB (6578)mg/kg TS 126 2021-01-29± 7.80 a ulevDK

Cr (Krom) S-SEDB (6578)mg/kg TS 121 2021-01-29± 6.30 a ulevDK

Cd (Kadmium) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.02<0.02 2021-01-29---- a ulevDK

Hg (Kvikksølv) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.01<0.01 2021-01-29---- a ulevDK

Ni (Nikkel) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.515 2021-01-29± 4.50 a ulevDK

Zn (Sink) S-SEDB (6578)mg/kg TS 341 2021-01-29± 12.30 a ulevDK

PCB

PCB 28 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2021-01-29---- a ulevDK

PCB 52 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2021-01-29---- a ulevDK

PCB 101 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2021-01-29---- a ulevDK

PCB 118 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2021-01-29---- a ulevDK

PCB 138 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2021-01-29---- a ulevDK

PCB 153 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2021-01-29---- a ulevDK

PCB 180 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2021-01-29---- a ulevDK

Sum PCB-7 S-SEDB (6578)µg/kg TS 4<4 2021-01-29---- *DK

Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)

Naftalen S-SEDB (6578)µg/kg TS 10<10 2021-01-29---- a ulevDK

Acenaftylen S-SEDB (6578)µg/kg TS 10<10 2021-01-29---- a ulevDK

Acenaften S-SEDB (6578)µg/kg TS 10<10 2021-01-29---- a ulevDK

Fluoren S-SEDB (6578)µg/kg TS 10<10 2021-01-29---- a ulevDK

Fenantren S-SEDB (6578)µg/kg TS 1014 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Antracen S-SEDB (6578)µg/kg TS 47.4 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Fluoranten S-SEDB (6578)µg/kg TS 1036 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Pyren S-SEDB (6578)µg/kg TS 1031 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Benso(a)antracen^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1012 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Krysen^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1023 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Benso(b+j)fluoranten^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1023 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Benso(k)fluoranten^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1016 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Benso(a)pyren^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1022 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Dibenso(ah)antracen^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 10<10 2021-01-29---- a ulevDK
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10220735-SED 1

Sediment

Kundes prøvenavnSubmatriks: SEDIMENT

Prøvenummer lab NO2101207001

2021-01-27 00:00Kundes prøvetakingsdato

Resultat Enhet LORParameter MU MetodeAnalysedato Utf. lab Acc.Key

Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter

Benso(ghi)perylen S-SEDB (6578)µg/kg TS 1026 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Indeno(123cd)pyren^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1019 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Sum PAH-16 S-SEDB (6578)µg/kg TS 160230 2021-01-29---- *DK

Organometaller

Monobutyltinn S-GC-46µg/kg TS 115.2 2021-02-01± 1.50 a ulevLE

Dibutyltinn S-GC-46µg/kg TS 1118 2021-02-01± 12.00 a ulevLE

Tributyltinn S-GC-46µg/kg TS 1.055.0 2021-02-01± 5.50 a ulevLE

Fysikalsk

Vanninnhold S-SEDB (6578)% 0.118.2 2021-01-29---- a ulevDK

Sand (>63µm) S-SEDB (6578)% -83.0 2021-01-29---- a ulevDK

Kornstørrelse <2 µm S-SEDB (6578)% -<0.1 2021-01-29---- a ulevDK

Andre analyser

Totalt organisk karbon (TOC) S-SEDB (6578)% 

tørrvekt

0.10.80 2021-01-29± 0.50 a ulevDK

10220735-SED 2

Sediment

Kundes prøvenavnSubmatriks: SEDIMENT

Prøvenummer lab NO2101207002

2021-01-27 00:00Kundes prøvetakingsdato

Resultat Enhet LORParameter MU MetodeAnalysedato Utf. lab Acc.Key

Tørrstoff

Tørrstoff S-SEDB (6578)% 0.159.7 2021-01-29± 8.96 a ulevDK

Tørrstoff ved 105 grader S-DW105% 0.154.5 2021-02-01± 2.00 a ulevLE

Prøvepreparering

Ekstraksjon S-P46- -Yes 2021-02-01---- a ulevLE

Totale elementer/metaller

As (Arsen) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.52.9 2021-01-29± 2.00 a ulevDK

Pb (Bly) S-SEDB (6578)mg/kg TS 19 2021-01-29± 5.00 a ulevDK

Cu (Kopper) S-SEDB (6578)mg/kg TS 152 2021-01-29± 15.60 a ulevDK

Cr (Krom) S-SEDB (6578)mg/kg TS 125 2021-01-29± 7.50 a ulevDK

Cd (Kadmium) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.02<0.02 2021-01-29---- a ulevDK

Hg (Kvikksølv) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.010.02 2021-01-29± 0.10 a ulevDK

Ni (Nikkel) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.521 2021-01-29± 6.30 a ulevDK

Zn (Sink) S-SEDB (6578)mg/kg TS 350 2021-01-29± 15.00 a ulevDK

PCB

PCB 28 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2021-01-29---- a ulevDK

PCB 52 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2021-01-29---- a ulevDK

PCB 101 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2021-01-29---- a ulevDK

PCB 118 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2021-01-29---- a ulevDK

PCB 138 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2021-01-29---- a ulevDK

PCB 153 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2021-01-29---- a ulevDK

PCB 180 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2021-01-29---- a ulevDK
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Multiconsult Norge AS
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10220735-SED 2

Sediment

Kundes prøvenavnSubmatriks: SEDIMENT

Prøvenummer lab NO2101207002

2021-01-27 00:00Kundes prøvetakingsdato

Resultat Enhet LORParameter MU MetodeAnalysedato Utf. lab Acc.Key

PCB - Fortsetter

Sum PCB-7 S-SEDB (6578)µg/kg TS 4<4 2021-01-29---- *DK

Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)

Naftalen S-SEDB (6578)µg/kg TS 10<10 2021-01-29---- a ulevDK

Acenaftylen S-SEDB (6578)µg/kg TS 10<10 2021-01-29---- a ulevDK

Acenaften S-SEDB (6578)µg/kg TS 10<10 2021-01-29---- a ulevDK

Fluoren S-SEDB (6578)µg/kg TS 10<10 2021-01-29---- a ulevDK

Fenantren S-SEDB (6578)µg/kg TS 1036 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Antracen S-SEDB (6578)µg/kg TS 415 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Fluoranten S-SEDB (6578)µg/kg TS 1093 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Pyren S-SEDB (6578)µg/kg TS 1079 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Benso(a)antracen^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1033 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Krysen^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1059 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Benso(b+j)fluoranten^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1052 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Benso(k)fluoranten^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1060 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Benso(a)pyren^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1054 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Dibenso(ah)antracen^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1014 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Benso(ghi)perylen S-SEDB (6578)µg/kg TS 1056 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Indeno(123cd)pyren^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1043 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Sum PAH-16 S-SEDB (6578)µg/kg TS 160590 2021-01-29---- *DK

Organometaller

Monobutyltinn S-GC-46µg/kg TS 171.1 2021-02-01± 7.10 a ulevLE

Dibutyltinn S-GC-46µg/kg TS 1319 2021-02-01± 32.00 a ulevLE

Tributyltinn S-GC-46µg/kg TS 1.0122 2021-02-01± 12.00 a ulevLE

Fysikalsk

Vanninnhold S-SEDB (6578)% 0.140.3 2021-01-29---- a ulevDK

Sand (>63µm) S-SEDB (6578)% -31.5 2021-01-29---- a ulevDK

Kornstørrelse <2 µm S-SEDB (6578)% -1.3 2021-01-29---- a ulevDK

Andre analyser

Totalt organisk karbon (TOC) S-SEDB (6578)% 

tørrvekt

0.11.7 2021-01-29± 0.50 a ulevDK

10220735-SED 3

Sediment

Kundes prøvenavnSubmatriks: SEDIMENT

Prøvenummer lab NO2101207003

2021-01-27 00:00Kundes prøvetakingsdato

Resultat Enhet LORParameter MU MetodeAnalysedato Utf. lab Acc.Key

Tørrstoff

Tørrstoff S-SEDB (6578)% 0.170.5 2021-01-29± 10.58 a ulevDK

Tørrstoff ved 105 grader S-DW105% 0.168.4 2021-02-01± 2.00 a ulevLE

Prøvepreparering

Ekstraksjon S-P46- -Yes 2021-02-01---- a ulevLE

Totale elementer/metaller
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10220735-SED 3

Sediment

Kundes prøvenavnSubmatriks: SEDIMENT

Prøvenummer lab NO2101207003

2021-01-27 00:00Kundes prøvetakingsdato

Resultat Enhet LORParameter MU MetodeAnalysedato Utf. lab Acc.Key

Totale elementer/metaller - Fortsetter

As (Arsen) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.50.5 2021-01-29± 2.00 a ulevDK

Pb (Bly) S-SEDB (6578)mg/kg TS 15 2021-01-29± 5.00 a ulevDK

Cu (Kopper) S-SEDB (6578)mg/kg TS 145 2021-01-29± 13.50 a ulevDK

Cr (Krom) S-SEDB (6578)mg/kg TS 132 2021-01-29± 9.60 a ulevDK

Cd (Kadmium) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.02<0.02 2021-01-29---- a ulevDK

Hg (Kvikksølv) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.010.02 2021-01-29± 0.10 a ulevDK

Ni (Nikkel) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.525 2021-01-29± 7.50 a ulevDK

Zn (Sink) S-SEDB (6578)mg/kg TS 347 2021-01-29± 14.10 a ulevDK

PCB

PCB 28 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2021-01-29---- a ulevDK

PCB 52 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2021-01-29---- a ulevDK

PCB 101 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2021-01-29---- a ulevDK

PCB 118 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2021-01-29---- a ulevDK

PCB 138 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2021-01-29---- a ulevDK

PCB 153 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2021-01-29---- a ulevDK

PCB 180 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2021-01-29---- a ulevDK

Sum PCB-7 S-SEDB (6578)µg/kg TS 4<4 2021-01-29---- *DK

Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)

Naftalen S-SEDB (6578)µg/kg TS 10<10 2021-01-29---- a ulevDK

Acenaftylen S-SEDB (6578)µg/kg TS 10<10 2021-01-29---- a ulevDK

Acenaften S-SEDB (6578)µg/kg TS 10<10 2021-01-29---- a ulevDK

Fluoren S-SEDB (6578)µg/kg TS 10<10 2021-01-29---- a ulevDK

Fenantren S-SEDB (6578)µg/kg TS 1026 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Antracen S-SEDB (6578)µg/kg TS 48.0 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Fluoranten S-SEDB (6578)µg/kg TS 1066 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Pyren S-SEDB (6578)µg/kg TS 1057 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Benso(a)antracen^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1024 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Krysen^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1041 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Benso(b+j)fluoranten^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1019 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Benso(k)fluoranten^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1023 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Benso(a)pyren^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1033 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Dibenso(ah)antracen^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 10<10 2021-01-29---- a ulevDK

Benso(ghi)perylen S-SEDB (6578)µg/kg TS 1034 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Indeno(123cd)pyren^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1023 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Sum PAH-16 S-SEDB (6578)µg/kg TS 160350 2021-01-29---- *DK

Organometaller

Monobutyltinn S-GC-46µg/kg TS 11.54 2021-02-01± 0.17 a ulevLE

Dibutyltinn S-GC-46µg/kg TS 17.69 2021-02-01± 0.77 a ulevLE

Tributyltinn S-GC-46µg/kg TS 1.04.52 2021-02-01± 0.46 a ulevLE

Fysikalsk
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10220735-SED 3

Sediment

Kundes prøvenavnSubmatriks: SEDIMENT

Prøvenummer lab NO2101207003

2021-01-27 00:00Kundes prøvetakingsdato

Resultat Enhet LORParameter MU MetodeAnalysedato Utf. lab Acc.Key

Fysikalsk - Fortsetter

Vanninnhold S-SEDB (6578)% 0.129.5 2021-01-29---- a ulevDK

Sand (>63µm) S-SEDB (6578)% -42.0 2021-01-29---- a ulevDK

Kornstørrelse <2 µm S-SEDB (6578)% -1.1 2021-01-29---- a ulevDK

Andre analyser

Totalt organisk karbon (TOC) S-SEDB (6578)% 

tørrvekt

0.11.6 2021-01-29± 0.50 a ulevDK

10220735-SED 4

Sediment

Kundes prøvenavnSubmatriks: SEDIMENT

Prøvenummer lab NO2101207004

2021-01-27 00:00Kundes prøvetakingsdato

Resultat Enhet LORParameter MU MetodeAnalysedato Utf. lab Acc.Key

Tørrstoff

Tørrstoff S-SEDB (6578)% 0.176.5 2021-01-29± 11.48 a ulevDK

Tørrstoff ved 105 grader S-DW105% 0.172.3 2021-02-01± 2.00 a ulevLE

Prøvepreparering

Ekstraksjon S-P46- -Yes 2021-02-01---- a ulevLE

Totale elementer/metaller

As (Arsen) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.51.8 2021-01-29± 2.00 a ulevDK

Pb (Bly) S-SEDB (6578)mg/kg TS 13 2021-01-29± 5.00 a ulevDK

Cu (Kopper) S-SEDB (6578)mg/kg TS 128 2021-01-29± 8.40 a ulevDK

Cr (Krom) S-SEDB (6578)mg/kg TS 115 2021-01-29± 5.00 a ulevDK

Cd (Kadmium) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.02<0.02 2021-01-29---- a ulevDK

Hg (Kvikksølv) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.01<0.01 2021-01-29---- a ulevDK

Ni (Nikkel) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.514 2021-01-29± 4.20 a ulevDK

Zn (Sink) S-SEDB (6578)mg/kg TS 328 2021-01-29± 10.00 a ulevDK

PCB

PCB 28 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2021-01-29---- a ulevDK

PCB 52 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2021-01-29---- a ulevDK

PCB 101 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2021-01-29---- a ulevDK

PCB 118 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2021-01-29---- a ulevDK

PCB 138 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2021-01-29---- a ulevDK

PCB 153 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2021-01-29---- a ulevDK

PCB 180 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2021-01-29---- a ulevDK

Sum PCB-7 S-SEDB (6578)µg/kg TS 4<4 2021-01-29---- *DK

Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)

Naftalen S-SEDB (6578)µg/kg TS 10<10 2021-01-29---- a ulevDK

Acenaftylen S-SEDB (6578)µg/kg TS 10<10 2021-01-29---- a ulevDK

Acenaften S-SEDB (6578)µg/kg TS 10<10 2021-01-29---- a ulevDK

Fluoren S-SEDB (6578)µg/kg TS 10<10 2021-01-29---- a ulevDK

Fenantren S-SEDB (6578)µg/kg TS 1018 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Antracen S-SEDB (6578)µg/kg TS 48.5 2021-01-29± 50.00 a ulevDK
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10220735-SED 4

Sediment

Kundes prøvenavnSubmatriks: SEDIMENT

Prøvenummer lab NO2101207004

2021-01-27 00:00Kundes prøvetakingsdato

Resultat Enhet LORParameter MU MetodeAnalysedato Utf. lab Acc.Key

Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter

Fluoranten S-SEDB (6578)µg/kg TS 1044 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Pyren S-SEDB (6578)µg/kg TS 1039 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Benso(a)antracen^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1015 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Krysen^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1030 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Benso(b+j)fluoranten^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1021 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Benso(k)fluoranten^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1016 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Benso(a)pyren^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1023 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Dibenso(ah)antracen^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 10<10 2021-01-29---- a ulevDK

Benso(ghi)perylen S-SEDB (6578)µg/kg TS 1020 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Indeno(123cd)pyren^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1015 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Sum PAH-16 S-SEDB (6578)µg/kg TS 160250 2021-01-29---- *DK

Organometaller

Monobutyltinn S-GC-46µg/kg TS 13.10 2021-02-01± 0.32 a ulevLE

Dibutyltinn S-GC-46µg/kg TS 18.53 2021-02-01± 0.86 a ulevLE

Tributyltinn S-GC-46µg/kg TS 1.07.53 2021-02-01± 0.76 a ulevLE

Fysikalsk

Vanninnhold S-SEDB (6578)% 0.123.5 2021-01-29---- a ulevDK

Sand (>63µm) S-SEDB (6578)% -71.4 2021-01-29---- a ulevDK

Kornstørrelse <2 µm S-SEDB (6578)% -0.4 2021-01-29---- a ulevDK

Andre analyser

Totalt organisk karbon (TOC) S-SEDB (6578)% 

tørrvekt

0.11.1 2021-01-29± 0.50 a ulevDK

10220735-SED 5

Sediment

Kundes prøvenavnSubmatriks: SEDIMENT

Prøvenummer lab NO2101207005

2021-01-27 00:00Kundes prøvetakingsdato

Resultat Enhet LORParameter MU MetodeAnalysedato Utf. lab Acc.Key

Tørrstoff

Tørrstoff S-SEDB (6578)% 0.156.2 2021-01-29± 8.43 a ulevDK

Tørrstoff ved 105 grader S-DW105% 0.156.2 2021-02-01± 2.00 a ulevLE

Prøvepreparering

Ekstraksjon S-P46- -Yes 2021-02-01---- a ulevLE

Totale elementer/metaller

As (Arsen) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.54.2 2021-01-29± 2.00 a ulevDK

Pb (Bly) S-SEDB (6578)mg/kg TS 113 2021-01-29± 5.00 a ulevDK

Cu (Kopper) S-SEDB (6578)mg/kg TS 160 2021-01-29± 18.00 a ulevDK

Cr (Krom) S-SEDB (6578)mg/kg TS 137 2021-01-29± 11.10 a ulevDK

Cd (Kadmium) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.02<0.02 2021-01-29---- a ulevDK

Hg (Kvikksølv) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.010.03 2021-01-29± 0.10 a ulevDK

Ni (Nikkel) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.528 2021-01-29± 8.40 a ulevDK

Zn (Sink) S-SEDB (6578)mg/kg TS 360 2021-01-29± 18.00 a ulevDK
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10220735-SED 5

Sediment

Kundes prøvenavnSubmatriks: SEDIMENT

Prøvenummer lab NO2101207005

2021-01-27 00:00Kundes prøvetakingsdato

Resultat Enhet LORParameter MU MetodeAnalysedato Utf. lab Acc.Key

PCB

PCB 28 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2021-01-29---- a ulevDK

PCB 52 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2021-01-29---- a ulevDK

PCB 101 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2021-01-29---- a ulevDK

PCB 118 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2021-01-29---- a ulevDK

PCB 138 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2021-01-29---- a ulevDK

PCB 153 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2021-01-29---- a ulevDK

PCB 180 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2021-01-29---- a ulevDK

Sum PCB-7 S-SEDB (6578)µg/kg TS 4<4 2021-01-29---- *DK

Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)

Naftalen S-SEDB (6578)µg/kg TS 10<10 2021-01-29---- a ulevDK

Acenaftylen S-SEDB (6578)µg/kg TS 10<10 2021-01-29---- a ulevDK

Acenaften S-SEDB (6578)µg/kg TS 1015 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Fluoren S-SEDB (6578)µg/kg TS 1011 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Fenantren S-SEDB (6578)µg/kg TS 1063 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Antracen S-SEDB (6578)µg/kg TS 419 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Fluoranten S-SEDB (6578)µg/kg TS 10160 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Pyren S-SEDB (6578)µg/kg TS 10140 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Benso(a)antracen^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1055 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Krysen^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1093 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Benso(b+j)fluoranten^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1096 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Benso(k)fluoranten^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1072 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Benso(a)pyren^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1092 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Dibenso(ah)antracen^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1024 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Benso(ghi)perylen S-SEDB (6578)µg/kg TS 10100 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Indeno(123cd)pyren^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1071 2021-01-29± 50.00 a ulevDK

Sum PAH-16 S-SEDB (6578)µg/kg TS 1601000 2021-01-29---- *DK

Organometaller

Monobutyltinn S-GC-46µg/kg TS 191.0 2021-02-01± 9.10 a ulevLE

Dibutyltinn S-GC-46µg/kg TS 12.44 2021-02-01± 0.26 a ulevLE

Tributyltinn S-GC-46µg/kg TS 1.0162 2021-02-01± 16.00 a ulevLE

Fysikalsk

Vanninnhold S-SEDB (6578)% 0.143.8 2021-01-29---- a ulevDK

Sand (>63µm) S-SEDB (6578)% -50.5 2021-01-29---- a ulevDK

Kornstørrelse <2 µm S-SEDB (6578)% -0.5 2021-01-29---- a ulevDK

Andre analyser

Totalt organisk karbon (TOC) S-SEDB (6578)% 

tørrvekt

0.11.6 2021-01-29± 0.50 a ulevDK

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet
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Kort oppsummering av metoder

Analysemetoder Metodebeskrivelser

Gravimetrisk bestemmelse av tørrstoff ved 105°C iht SS 28113 utg. 1.S-DW105

SS-EN ISO 23161:2011S-GC-46

SS-EN ISO 23161:2011, ALS method 46S-P46

Sediment basispakke

Tørrstoff gravimetrisk, metode DS 204:1980

Kornfordeling ved laserdiffraksjon, metode ISO 11277:2009

TOC ved IR, metode EN 13137:2001. MU 15%

PAH-16 metode REFLAB 4:2008

PCB-7 ved GC/MS/SIM, EPA 8082 MOD

Metaller ved ICP, metode DS259

S-SEDB (6578)

Nøkkel:  LOR = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at 

rapporteringsgrensen kan bli påvirket av f.eks nødvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prøvemateriale

MU = Måleusikkerhet

a = A etter utøvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

a ulev = A ulev etter utøvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverandør

* = Stjerne før resultat angir ikke-akkreditert analyse.

< betyr mindre enn

> betyr mer enn

n.a. – ikke aktuelt

n.d. – Ikke påvist

Måleusikkerhet:

Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil 

dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

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.

Utførende lab

Utførende lab

DK Analysene er utført av: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A Humlebæk

LE Analysene er utført av: ALS Scandinavia AB Luleå, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75
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