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 Det må foreligge dokumentasjon av sedimentenes innhold av tungmetaller og miljøgifter. Omfanget 

av prøvetaking ved planlegging av mudring må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Antall prøvepunkter 

må sees i sammenheng med mudringsarealets størrelse og lokalisering i forhold til mulige 

forurensningskilder.  
 

Vedlagt miljørapport skal presentere analyseresultater fra prøvetaking av de aktuelle sedimentene, 

samt en miljøfaglig vurdering av massenes forurensningstilstand.   

Kravene til miljøundersøkelser i mudringssaker følger av Miljødirektoratets Veileder for håndtering 

av sediment (M-350/2015) med revisjoner av 25. mai 2018, samt M608/2016 Grenseverdier for 

klassifisering av vann, sediment og biota. 

 

Navn på rapport fra miljøundersøkelse: Vedlegg 6 
Antall prøvestasjoner på lokaliteten:      11 stk.  (6 stk innenfor tiltaksområdet) 
 

3.16 Forurensningstilstand på lokaliteten:  
Gi en oppsummering av miljøundersøkelsen med klassifiseringen av sedimentene i tilstandsklasser 

(I-V) relatert til de ulike analyseparameterne, jf. M-608/2016. 

 

Svar: I miljøteknisk rapport er det prøvestasjoner 1-6 som beskriver forurensnings-
situasjonen i tiltaksområdet.  
Det ble påvist forurensing (bl.a. antracen, fluoranten, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoran-
ten, benso(a)pyren, benso(ghi)perylen og indeno(123cd)pyre) i toppsediment 0-10 cm) i 
tilstandsklasse IV i store deler av tiltaksområdet. Det er påvist TBT tilsvarende til-
standsklasse V – Svært dårlig (TA-2229/2007) innerst i havneområdet.  
 
I dypere lag ble det påvist antracen og TBT tilsvarende tilstandsklasse V – Svært dårlig 
(30-40 cm), og flere PAH-forbindelser i tilstandsklasse IV (50-70 cm).  
 
Resultater fra undersøkelsen viser at havneområdet hovedsakelig er forurenset av PAHer 
og TBT, med store lokale variasjoner mellom prøvepunkt uten et klart 
forurensingsmønster. Dette er som forventet i et område grunnere enn 20 m som påvirkes 
av propellerosjon fra skipstrafikk.  
 
For vurdering av forurensningssituasjonen se vedlegg 5 
For fullstendig Miljøteknisk rapport se vedlegg 6 
 

3.17 Risikovurdering: 
Gi en vurdering av risiko for om tiltaket vil bidra til å spre forurensning eller være til annen ulempe 

for naturmiljøet. 
 

Svar: Mudring av forurenset sediment er forbundet med risiko for oppvirvling og spred-
ning av disse forurensingene i tillegg risiko for økt turbiditet som følge av oppvirvling av 
finpartikler. Risikoen for spredning bør minimeres dersom det er mulig.  
 
Sjøbunn i mudringsområdet har et relativt lavt innhold av finpartikler, hvilket tilsier 
mindre fare for oppvirvling og skade som følge av økt turbiditet. Det er da også lavere ri-
siko for spredning av partikkelbundet forurensning når det er lite finpartikler.  
 
Miljøtilstand er klassifisert fra moderat til svært dårlig innenfor tiltaksområdet. Det er på-
vist forurensing i tilstandsklasse III til V av TBT og opp til ti PAH-forbindelser i sediment 
innenfor tiltaksområdet og i tilstøtende sjøbunn.  
 
For fullstendig vurdering av risiko og avbøtende tiltak se vedlegg 5 
 



Side 7 av 8 
 

3.18 Avbøtende tiltak 
Beskriv planlagte tiltak for å hindre/redusere partikkelspredning, og eventuelt annen 

forsøpling/forurensning, med begrunnelse. 

 

Det foreslåes for mer skånsom mudring å benytte gravemaskin med lukket grabb ved 
mudring i Vardø havn. 
 

Norconsult anbefaler følgende avbøtende tiltak: 
- Mudring og sprengning utføres etter molo ved Indre havn er ferdigstilt. 
- Turbiditetsovervåkning i anleggsperioden. Ved overskridelse av grenseverdi skal 

det benyttes bolbegardin. 
- Oppsamling av plast etter hver sprengningssalve. 
- Bruk av elektroniske tennsystem. 
- Skremme vekk fugler og marine pattedyr før sprengning.  

 
Risiko- og spredningsvurdering, samt beskrivelse av avbøtende tiltak er gitt i Vedlegg 5 
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Vedleggsoversikt (Husk referanse til skjemaet og lokalitet) 

 

Nr. Innhold Ref. til nr. 
på skjemaet 

Lokalitet 

nr. 

Nr. 1 Naboliste Nr. 2.4 Nr. 3.1 

Nr. 2 Høringsuttalelser-tiltak i indre Vardø Havn Nr. 2.5 Nr. 3.1 

Nr. 3 Kart 1:50 000 Nr. 3.2 Nr. 3.1 

Nr. 4 Kart 1: 2500 Nr. 3.2 Nr. 3.1 

Nr. 5 Miljøteknisk vurdering av planlagt mudring i Vardø havn Nr. 3.5, 3.8, 

3.9, 3.14, 

3.16, 3.16-

3.18 

Nr. 3.1 

Nr. 6 Miljøundersøkelse av sjøbunn – Kystverket – Vardø havn Nr. 3.10, 

3.12, 3.15, 

3.16 

Nr. 3.1 

Nr. 7 Geoteknisk grunnundersøkelse – Vardø indre moloer Nr. 3.11, 3.12 Nr. 3.1 
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