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SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG 
VASSDRAG.  
 
(vedlegg VIII til Miljødirektoratets veileder M-350 2015 om håndtering av 
forurensede sedimenter) 
 
 
1. Generell informasjon  
a) Søker:  

Navn: Borregaard AS  
Adresse: Postboks 162 1701 Sarpsborg  

 
b) Kontaktperson:  Børre Ulstein Nilsen 

Tlf.:  69118195/92440717 
e-post: borre.ulstein.nilsen@borregaard.com  

 
c) Ansvarlig entreprenør:  

 
Navn: Sjøtjenester AS 

 
 
2. Beskrivelse av tiltaket  
 
a) Type tiltak: 

 
Mudring fra lekter.   

 
b) Lokalisering av tiltaket:  
 

Kommune:   Sarpsborg 
Områdenavn:  Melløs Havn 
Gnr/bnr:   Gnr 1 Bnr 3000 

 
Kart er vedlagt med tiltaket inntegnet, se vedlegg 1.  
 
c)Formål: 
  
Infrastruktur. Mudring ved Borregaards salt kai for å få tilstrekkelig dybde 
for båt. Selingsdybde ved 0 i vannstand skal være 5,65 m. Krav fra 



Kystverket når det gjelder sikkerhetsmargin er 12% dvs det skal mudres til 
6.33m ved 0 vannstand. 
 
 
 
d) Mengde:  

Arealet som skal mudres er på 160 m2 og anslått mengde muddermasse 
til ca 130m3. Dette er et smått tiltak i henhold til Miljødirektoratets 
veileder.  Det betyr at det kun er sediment undersøkelse og 
naturkartlegging som skal gjennomføres.  

Falck dykkertjeneste har kartlagt grunnforholdene og behov for mudring, 
se vedlegg 2.   

e) Areal som berøres av tiltak: 
 
Arealet ligger langs Borregaards salt kai i Melløs havn, se figur 1 i vedlegg 
1.  
 
f) Mudringsdybde (hvor dypt ned i sedimentene) 
 
I gjennomsnitt ca 80 cm, men i en forhøyning på midten er det noe mer.  
 
g) Tiltaksmetode ved mudring: 
 
Metoden er valgt basert på resultatene fra sedimentundersøkelsen, se 
vedlegg 1. Stasjonene OS og MS faller i klasse V, mens NS faller i klasse III.  
 
Grabmudring fra lekter er valgt som metode. Det har vært vurdert å 
bruke oppsuging av masser. Denne metoden er vurdert til mindre 
hensiktsmessig pga at massene som skal deponeres da blir svært våte, og 
vil gi høy avrenning.  
 
Denne valgt metoden vil føre til at noe forurensede jord partikler spres. I 
Glomma er det allerede en stor partikkeltransport, slik at et så lite tiltak 
over så kort varighet, mest sannsynlig har minimal betydning.  
 
Tiltak for å overvåke en mudringsoperasjon kan være bruk av 
turbiditetslogger. Pga at turbiditeten i elven allerede er høy, er det 



usikkert om dette er en egnet metode.  Det er også strøm/turbulente 
forhold som mest sannsynlig gir rask partikkelspredning.  
 
I større mudringsoperasjoner brukes «skjørt» rundt mudringsstedet for å 
hindre spredning, dette vil ikke være egnet for denne operasjonen pga 
stømforholdene i elvene og minimal miljøeffekt pga at tiltaket er lite og 
har kort varighet.   
 
NIVA har gjort en vurdering av mulige konsekvenser av mudringen, se 
vedlegg 4, og konkludert med at det ikke er behov for avbøtende tiltak 
utover at mudringsselskapet bør ha lokk slik at grab er lukket når den 
løftes opp gjennom vannmassene. Borregaard vil følge denne 
anbefalingene i gjennomføringen av tiltaket.  
 
Borregaard vil utarbeide en rapport for tiltaket som oversendes 
Fylkesmannen og Miljødirektoratet innen 8 uker etter at tiltaket er 
avsluttet.  

 

 
h) Disponeringsløsning for mudrede masser: 
 
Ved mudringen av kjemikaliekaia i 2012, ble metode med spyling av 
sedimenter valgt, pga at sedimentene ikke var forurenset.  
 
Ved saltkaia er sedimentene forurenset av Hg og av THC(olje), slik at 
sedimentene tas opp og deponeres i godkjent massedeponi.  
 
Sedimentene er klassifisert i henhold til veileder TA-2442/2009, se 
vedlegg 1. 2 av prøvene havnet i tilstandsklasse 4 pga Hg, mens en prøve 
havnet i tilstandsklasse 4 pga Pb og THC (olje). I land skal massene å 
legges på en barkseng, se figuren nedenfor for plassering. Området 
innenfor rød sirkel på bildet viser hvor vi planlegger å legge massene. Rød 
sirkel indikerer barkseng som vi minimere avrenning til Glomma 
Det blå firkantede området viser området som skal mudres. Hensikten er 
å samle opp avrenning som vil bli absorbert av barksengen. Masser 
inklusiv barkseng vil da gå direkte til eksternt deponi med lastebil, dette 
er etter vår vurdering både en god praktisk og miljømessig løsning for å 
ivareta avrenning. 

. 
 



 
Figur 1: Plassering av barkseng er innenfor rød sirkel, mudringsområdet er blå firkant.  

 
i) Metode for transport av mudrede masser:  
 
Transport på lastebil.  
 
j) Tidsperiode for gjennomføring av tiltak: 
 
Gjennomføring starter så snart søknaden er godkjent, høst 2017. Varighet 
er ca en uke. 
 
k) Berørte eiendommer: 
 
Eier:     Gnr.:    Bnr.:   
Borregaard AS 1  3000 
 
 
3. Lokale forhold 
 
a) Angi dybde på mudringsstedet før tiltak: 
 
Høyeste punkt er på 4,9 meters dybde.  
 
b) Beskrivelse av bunnforholdene: 
 
Området som skal mudres består i hovedsak av leire, silt og stein. Det ble 
observert en forhøyning i bunnen på 4,9 m som er antatt å være tilsig fra 
elva. Visuelle observasjoner indikerte at massene bestod utelukkende av 
silt uten innblanding av stein. En 80-100 cm lang/høy rygg med leire ble 



observert i kaikanten, som antageligvis skyldes at skroget på lasteskip har 
dyttet med seg leire under fortøyning.  
 
c) Beskrivelse av naturforholdene:  
 
Tiltaket berører ikke friluftsinteresser, kommersielt fiske eller sportfiske, 
gyte-og oppvekstområder for fisk, områder av spesiell biologisk betydning 
eller kjente kulturminner. Det drives ikke sportsfiske på Borregaards side 
av Glomma. Saltkaia ligger nedstrøms grusørene som er et kjent 
oppvekstområde for laks, og tiltaket berører derfor ikke dette. 
 
4. Mulig fare for forurensning 
 
a) Forurensningkilder:  
 
Formålet med tiltaket er å øke seilingsdybden ved saltkaien, og for et 
smått tiltak er det heller ikke nødvendig i henhold til veilederen å gjøre en 
kildekartlegging av mulig forurensing.  
 
Prøvetakingen viser at prøvene er over klassegrensen for flere miljøgifter, 
både metaller og organiske miljøgifter.  Borregaard har derfor gjort en 
vurdering av hva som kan være mulige kilder til noe av dette.  
 

Borregaards kloralkaliefabrikk ble startet i 1949 basert på 
amalgamteknologi. Hg inngikk som katodemateriale i prosessen frem til 
1997, da man gikk over til Hg fri teknologi. Det er kjent at området rundt 
saltblandingsanlegget (tidligere SFT lokalitet -0102010), som ligger rett 
innenfor saltkaia har forurenset grunn av Hg som følge av saltlake fra 
elektrolysecellene i fabrikken ble resirkulert tilbake til 
saltblandingsanlegget. Hg i sedimentene kan stamme fra denne 
aktiviteten.  
 
THC (olje), kan stamme fra søl fra båter som ligger til kai. Borregaard 
brukte tungolje i sin produksjonsprosess frem til 2013, som kom med båt 
og losset dette ved saltkaia. Borregaard hadde større utslipp av tungolje i 
2006. 
 
NIVA oppgir også at det er noe flis i sedimentene, det kan stamme fra at 
det har vært lagret noe kvistmasse på kaien ved siden av, før transport 
med båt. På den samme plassen ble det frem til midten av 2000-tallet 



lagret kisaske fra svovelsyreproduksjonen før transport med båt, den 
inneholdt en del tungmetaller. Søl fra denne lagringen kan være opphav 
til tungmetallforurensningene i sedimentene.  
 
Pga at dette kun er en mindre vedlikeholdsmudring kan det være risiko 
for at gjenstående sedimenter etter mudring er forurenset. Det vil bli 
gjennomført en prøvetaking etter at tiltaket er gjennomført for å sjekke 
dette.  
 
 
b) Prøvetaking av vassdragsbunnen 
 
Hvilke analyser er gjort? (sett kryss):  
Kvikksølv (Hg)  X   PAH      X 
Bly (Pb)   X    PCB     X   
Kobber (Cu)  X   Kornfordeling    X 
Krom (Cr)   X   Tørrstoff     X   
Kadmium (Cd)  X   Totalt organisk karbon   X   
Sink ( Zn)   X    Andre     X   
Nikkel (Ni)   X    Brommerte (PBDE, HBSD)   - 
TBT     X    Perfluorerte (PFOS)   -  
 
Andre analyser som ble gjennomført er totale hydrokarboner(THC) etter 
at det ble observert lukt av olje i prøve. 
 
Antall prøvesteder og prøver er vurdert av NIVA basert på retningslinjene 
i veilederen for sedimenter. 
Antall prøvesteder:  3 
Antall prøver:  3 
 
Rapport er vist i vedlegg 1. Resultater fra de kjemiske analysene er vurder 
i forhold til relevante klassegrenser.   
 
 
c)Sedimentenes sammensetning på mudringsstedet (cirka):  
 
Sand___10__% Grus_10__% Leire  40 %  
Silt__40_% Skjellsand_____% Fjell  %  
 
 



5. Behandling av andre myndigheter 
 
a) Er tiltaket i tråd med gjeldende plan for området? 
 
Ja det er havnedrift i området.  
 
b) Er tiltaket vurdert og eventuelt behandlet etter annet lovverk i 
kommunen?  
 
Nei, det er vurdert til ikke nødvendig, pga at dette er et smått tiltak som 
kun vil berøre Borregaards område.   
 
c) Er tiltaket vurdert av kulturmyndighetene?  
 
Ved mudring ved nabokaien, «kjemikaliekaia» i 2011, ble søknaden sendt 
på høring til Norsk Maritimt Museum. De hadde ingen innvendinger, da 
tidligere mudringer allerede har fjernet det som er av kulturhistorisk 
interesse. Se vedlegg 3.  
 
          
 
Ja, søker er kjent med at det skal betales gebyr for behandling av 
søknaden.   
 
Sarpsborg 18.10.2017   Børre Ulstein Nilsen 
Sted og dato     Søkers underskrift  
 
 
Vedlegg:  
 
1.  Undersøkelse av miljøgifter i sedimenter fra Glomma ved Melløs kai. NIVA prosjekt nr: O-17074 

Sissel B. Ranneklev og Bjørnar Andre Beylich 2017 11 sider 

2. Rapport fra undervannsinspeksjon Melløs Kai, Falck Dykkertjeneste, januar 2017 2 sider 

3. Norsk Martimt Musem, Brev av 30/7 2012 til Klif (Miljødirektoratet) Vedrørende høring av søknad 
om mudring i Melløs havn. 

4. Mulige konsekvenser av mudring i Glomma ved Melløs kai, Niva prosjekt nr 17099.6. John Arthur 
Berge 2017 10 sider. 

 
Kopi er sendt:        Ja Nei 
Norsk maritimt museum, Bygdøynesveien 37, 0286 Oslo    X  
Fiskeridirektoratet Region Sør, Pb 185 Sentrum, 5804 Bergen    X   
Lokal havnemyndighet        X   
Aktuelle kommune v/plan- og bygningsmyndighet     X   
Andre berørte parter (  f.eks naboer. Listes opp nedenfor)   X   
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NOTAT 
Oslo 28. juni 2021 

 
Mottakere: Borregaard v/Lars Fredrik Johansen 
Utarbeidet av NIVA v/:  Sissel B. Ranneklev, Jarle Håvardstun, Bjørnar A. Beylich og Espen 

Lund  
Kopi: Arkiv, Morten Jartun (NIVA) 
Journalnummer:  0216/21 
Prosjektnummer:  O-210089 

 

Sak: Analyser av miljøgifter i sedimenter i Glomma i forbindelse 

med utdyping av farled til Melløs havn 

 
   Foto: Espen Lund (NIVA) 
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1. Bakgrunn 
Borregaard skal utdype farleden til Melløs havn i Glomma, slik at seilingsdypet blir 6,3 meter.  
 
I 2020 engasjerte Borregaard Styvehavn (Styvehavn, 2020) til å gjøre oppmålinger av elvebunnen i 
Glomma som grunnlag for å gjennomføre volumberegninger i forbindelse med den planlagte 
mudringen. I Figur 1 vises volumdesign for 6,3 m seilingsdyp. Resultater fra Styvehavn viser at om 
lag 40 cm masser må fjernes i tre separate områder ved kaiene for å oppnå dette. De tre 
områdene som skal mudres er gitt betegnelsen Omr1-3. Det er også gjennomført 
dykkerinspeksjon ved Omr1 («Melløs») av Falck Dykkertjeneste AS (Falk, 2020), og denne viste at 
bunnen bestod av mye småstein som antagelig er fra tidligere sprengningsarbeider utført ved 
Omr1.  
 
Mudringsvolumet er beregnet til ca. 900 m3 og dekker om lag 3 600 m2. I henhold til 
Miljødirektoratets «Veileder for håndtering av sedimenter - M350» (Olsen, 2015) kategoriseres 
tiltaket som mellomstort. 
 
Sedimentprøver ble tatt ut i mudringsområdene og analysert for miljøgifter og støtteparametere. 
I tillegg ble det gjort en forenklet konsekvensvurdering av spredning av miljøgifter og partikler 
under mudringen. 
 

   
Figur 1. Volumdesign for 6,3 m seilingsdyp sett ovenfra (Styvehavn, 2020).  

 
2. Tidligere analyser av miljøgifter i mudringsområdet 

NIVA har tidligere tatt ut tre sedimentprøver ved kaiområdet nær Omr1 i 2012 (Ranneklev og 
Øxnevad, 2012) og tre sedimenter ved kaikanten i Omr3 i 2017 (Ranneklev og Beylich, 2017). 
Sedimentstasjonene er tegnet inn i Figur 2.  
 
Resultater fra 2012 (Ranneklev og Øxnevad, 2012) viste at sedimentene ved kaiområdet fra 
Melløs (Omr1) bestod hovedsakelig av leire, og konsentrasjonene av miljøgifter (PAH16, PCB7, 
TBT, Hg, Cd, Ni, Pb, As, Zn, Cu og Cr) var lave, i tilstandsklasse I og II i henhold til grenseverdier gitt 
i vannforskriften, (se Vedlegg). 
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Sedimentprøver tatt ut i Omr3 i 2017 bestod hovedsakelig av leire, men en sedimentprøve hadde 
et høyt innhold av totalt organisk materiale (TOC), som viste seg å være sagflis. Konsentrasjonene 
av miljøgifter i de tre sedimentprøvene varierte noe, men generelt var konsentrasjonene av Pb, 
Cd, Cu, Zn, TBT, PCB7 og PAH-forbindelser i tilstandsklasse III og IV i henhold til grenseverdier gitt i 
vannforskriften, mens Hg var i tilstandsklasse IV og V, (se Vedlegg). 
 

3. Supplerende sedimentundersøkelser gjennomført i 2021 
Da massene som skal mudres fra Omr1 (tilstandsklasse I-II) og Omr3 (tilstandsklasse I-V) er lite 
homogene og vi mangler miljøgiftdata fra Omr2 ble det anbefalt fra NIVA å supplere med flere 
sedimentprøver for å få bedre datagrunnlag på forurensningsnivået, både horisontalt og vertikalt i 
sedimentene som skal mudres. Ettersom tiltaket betegnes som middels stort, bør 
forurensningstilstanden i Omr2 kartlegges iht. retningslinjer gitt i Veileder M-350. Resultater fra 
disse analysene vil være bestemmende for valg av deponeringsløsning for de mudrede massene. 
Dersom det ikke er helt avklart hvor massene kan deponeres når mudringsarbeidene starter, kan 
massene eventuelt mellomlagres og supplerende sedimentprøver kan taes av disse massene. 
Sedimentprøvene sendes til laboratorium som hasteanalyser av miljøgifter og valget av 
deponeringsløsning blir foretatt på grunnlag av nivået av miljøgifter i disse prøvene. 
 

3.1 Materiale og metode – sedimentprøvetakning i 2021 
Feltarbeid for sedimentprøvetakning ble gjennomført 8.4.2021, og NIVA fikk bistand av M/S BEBE 
av Florø. NIVA hadde med corer av typen («Niemistø») og en Van Veen grabb (0,1 m2) som begge 
ble festet til dekkskrana på båten. Både corer og grabb ble tatt med i felt, da det kan være 
utfordrende å prøveta sedimenter hvor det er innblanding av mye sand, grus, småstein, noe 
metallskrap og trestokker. I tillegg er det en del strøm i elva, slik at grabb og corer kan treffe 
sedimentet noe skjevt og dette kan medføre en del bomskudd under prøvetaking. 
 
Sedimentprøvetakningen i Omr1 ble først forsøkt prøvetatt med corer for å kunne få 
sedimentkjerner i sjiktet 0-40 cm. Coreren lukket seg imidlertid ikke ettersom sedimentene var 
dominert av sand og grus som rant ut når coreren ble tatt opp til overflaten. Deretter ble det 
forsøkt med grabb, og da var det utfordringer med at stein satt seg fast i grabbåpningen, slik at 
den ikke lukket fullstendig og sedimentene rant delvis ut. Etter at om lag 50 skudd med grabben 
ble gjennomført, ble det likevel samlet tilstrekkelig med sedimenter til miljøgiftanalyser fra Omr1.  
Tilsvarende situasjon oppstod i Omr2, og her ble ikke samlet inn tilstrekkelig materiale til alle 
analyser. I Omr3 ble det først tatt tre grabbskudd som alle hovedsakelig bestod av fast leire. 
Deretter ble det prøvetatt med corer, og sedimentkjerner på 0-14cm ble tatt opp og disse 
prøvene ble benyttet til miljøgiftanalysene. Sedimentet bestod av tettpakket leire, og vi fikk ikke 
sedimentkjerne lengre enn 14 cm. I noen områder i Omr3 ble det ikke samlet inn tilstrekkelig med 
materiale for at støtteparametere kunne analyseres. 
 
For å fange opp eventuelle variasjoner i forurensningstilstand innen hvert område ble det forsøkt 
å få til en blandprøve fra minimum fire separate grabber pr. blandprøve. For de fleste områdene 
var det ikke mulig å lage en blandprøve av fire skudd. I områder hvor sedimentkjerner ble tatt 
opp, ble det laget en blandprøve av hele kjernen.  
 

3.2 Resultater fra sedimentundersøkelser i 2021 
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Plassering av sedimentstasjoner som ble prøvetatt og analysert for miljøgifter i 2021 er vist på 
kart i Figur 2. Ytterligere informasjon om sedimentene er gitt i Tabell 1. 
 

 
Figur 2. Sedimentstasjoner som ble analyser for miljøgifter i 2021. Sedimentstasjoner som ble 
prøvetatt og analysert for miljøgifter i 2017 (Ranneklev og Beylich, 2017) og 2012 (Ranneklev og 
Øxnevad, 2012) er tegnet inn i kartet. 
 
Tabell 1. Informasjon om sedimentene som ble analysert for miljøgifter. Da det i noen områder 
ikke var mulig å få tilstrekkelig med materiale, måtte noen parametere utelates fra analysene. De 
er merket med IA (ikke analysert). Kornstørrelse, TOC og tørrstoff ble analysert av Eurofins 
akkrediterte analyselaboratorium (www.eurofins.no).  

Parameter Sedimentstasjon 

1A 2A 3B 3C 4B 4C 

Snitt (cm) 0-5 0-2 0-3 0-14 0-3 0-7 

Utstyr Grabb Grabb Grabb Corer Grabb Grabb 

Kommentar 
fra visuell 
observasjon 

Leire Grums, 
lite 

sediment 

Leire 
m/grus 

Sand 
og 

leire 

Sand 
og 

grus 

Kullbit med oljehinne i 
sedimentet. Kullbit ble 
ikke sendt til analyse. 

Kornstørrelse 
< 2 µm (%) 

16,3 IA IA 15,1 IA <1,0 
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Parameter Sedimentstasjon 

1A 2A 3B 3C 4B 4C 

Kornstørrelse 
< 63 µm (%) 

98,3 IA IA 79,4 IA 10,0 

Totalt 
organisk 
karbon (TOC) 
(% TS) 

5,0 IA IA 16,4 IA 48,4 

Tørrstoff (%) 73,7 74,0 63,4 68,5 82,7 71,0 

 
Konsentrasjoner av metaller, PCB7, PAH-forbindelser og TBT er gitt i Tabell 2-Tabell 5. Alle 
analysene av miljøgiftene ble utført av Eurofins akkrediterte analyselaboratorium 
(www.eurofins.no). 
 
Tabell 2. Konsentrasjoner av metaller i sedimentene. Fargekoder er i henhold til Veileder M-608. 
Celler farget blått tilsvarer tilstandsklasse I, grønt tilstandsklasse II, gult tilstandsklasse III, orange 
tilstandsklasse IV og rødt tilstandsklasse V.  

 
Stoff (mg/kg TS) 

Sedimentstasjoner 

1A 2A 3B 3C 4B 4C 

Arsen (As)  7,8 5 7,3 11 41 8,0 

Bly (Pb) 16 14 23 140 66 64 

Kadmium (Cd) 0,16 0,11 0,12 1,3 0,62 0,46 

Kobber (Cu) 26 24 31 310 260 160 

Krom (Cr) 37 26 42 35 14 11 

Kvikksølv (Hg) 0,02 0,01 0,7 0,16 1,15 1,92 

Nikkel (Ni) 41 26 37 34 18 25 

Sink (Zn) 82 67 110 390 250 240 

 
Tabell 3. Konsentrasjoner av PCB-forbindelser i sedimentene. Fargekoder er i henhold til Veileder 
M-608. Celler farget blått, tilsvarer tilstandsklasse I, grønt tilstandsklasse II, gult tilstandsklasse III, 
orange tilstandsklasse IV og rødt tilstandsklasse V. For hvite celler er det ikke utarbeidet 
grenseverdier. Konsentrasjoner som ble målt under rapporteringsgrensen er angitt med <, og for 
enkeltforbindelser er halve rapporteringsgrensen gitt i henhold til direktiv 2009/90/EC1. Ved 
summering av PCB7 er enkeltforbindelser som ble målt i konsentrasjoner under 
rapporteringsgrensen satt til verdi null, i henhold til direktiv 2009/90/EC1. 

Stoff  
(µg/kg TS)  

Sedimentstasjoner 

1A 2A 3B 3C 4B 4C 

PCB 28 < 1,4 < 0,25 < 0,25 5,1 < 0,5 14 

PCB 52 < 1,4 < 0,25 < 0,25 6,9 1,3 6,4 

PCB 101 < 1,4 < 0,25 < 0,25 29 1,2 4,4 

PCB 118 < 1,4 < 0,25 < 0,25 13 0,67 3,3 

PCB 153 < 1,4 < 0,25 < 0,25 37 0,85 3,4 

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0090 
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Stoff  
(µg/kg TS)  

Sedimentstasjoner 

1A 2A 3B 3C 4B 4C 

PCB 138 < 1,4 < 0,25 < 0,25 34 0,71 4,0 

PCB 180 < 1,4 < 0,25 < 0,25 14 < 0,5 1,9 

PCB7 Alle < 2,7 Alle < 0,5 Alle < 0,5 139 5,0 37,4 

 
Tabell 4. Konsentrasjoner av PAH-forbindelser i sedimentene. Fargekoder er i henhold til Veileder 
M-608. Celler farget blått, tilsvarer tilstandsklasse I, grønt tilstandsklasse II, gult tilstandsklasse III, 
orange tilstandsklasse IV og rødt tilstandsklasse V. Konsentrasjoner som ble målt under 
rapporteringsgrensen er angitt med <, og for enkeltforbindelser er halve rapporteringsgrensen 
gitt i henhold til direktiv 2009/90/EC2. Ved summering av PAH16 er enkeltforbindelser som ble målt 
i konsentrasjoner under rapporteringsgrensen satt til verdi null i henhold til direktiv 2009/90/EC2. 

Stoff  
(µg/kg TS) 

Sedimentstasjoner 

1A* 2A 3B 3C 4B 4C 

Naftalen < 27 < 5 < 5 83 < 5 97 

Acenaftylen < 27 < 5 < 5 < 5 < 5 21 

Acenaften < 27 < 5 < 5 49 < 5 63 

Fluoren < 27 < 5 < 5 55 < 5 100 

Fenantren  < 27 16 < 5 130 19 530 

Antracen < 27 < 5 < 5 36 < 5 110 

Fluoranten < 27 21 < 5 180 33 850 

Pyren < 27 17 < 5 150 26 650 

Benzo[a]antracen < 27 < 5 < 5 47 < 5 250 

Krysen < 27 < 5 < 5 49 11 220 

Benzo[b]fluoranten < 27 14 < 5 110 20 270 

Benzo[k]fluoranten < 27 < 5 < 5 42 < 5 96 

Benzo[a]pyren < 27 < 5 < 5 36 13 180 

Indeno[1,2,3-cd]pyren < 27 < 5 < 5 29 < 5 96 

Dibenzo[a,h]antracen < 27 < 5 < 5 < 5 < 5 27 

Benzo[ghi]perylen < 27 < 5 < 5 34 12 100 

PAH16  Alle < 54 68 Alle < 10 1030 134 3660 
* forhøyet rapporteringsgrense pga. kompleks prøvematriks. 

 
 
 
Tabell 5. Konsentrasjoner av TBT i sedimentene. Fargekoder er i henhold til Veileder M-608. Celler 
farget blått, tilsvarer tilstandsklasse I, grønt tilstandsklasse II, gult tilstandsklasse III, orange 
tilstandsklasse IV og rødt tilstandsklasse V. For TBT er forvaltningsmessig grenseverdier lagt til 
grunn. Konsentrasjoner som ble målt under rapporteringsgrensen er angitt med <, og verdier viser 
halve rapporteringsgrensen gitt i henhold til direktiv 2009/90/EC2. Da det i noen områder var 
vanskelig å få tak i tilstrekkelig med materiale, ble noen parametere ikke analysert (IA) i 
sedimentene. 

 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0090 
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Stoff  
(µg/kg TS) 

Sedimentstasjon 

1A 2A 3B 3C 4B 4C 

Tributyltinn (TBT) < 1,3 IA 3,2 6,5 5,6 17 

 

3.3 Oppsummering av miljøgiftkonsentrasjonene i sedimentprøver fra 2021 
 
Omr1 og Omr2 
Resultatene fra Omr1 (1A) og Omr2 (2B) viser generelt lave konsentrasjoner av metaller, og alle 
metallene er i tilstandsklasse I eller II. For PCB7 og PAH16 er konsentrasjonene i tilstandsklasse I 
eller II.  TBT er i tilstandsklasse II eller lavere i Omr1, og ble ikke analysert i sediment fra Omr2 på 
grunn av at for lite materiale ble samlet inn til analyser. Tilsvarende konsentrasjoner av miljøgifter 
ble målt i dette området i 2012 (Ranneklev og Øxnevad, 2012). 
 
Omr3 
Konsentrasjonene av miljøgifter i sedimentene fra Omr3 var forhøyende og i tilstandsklasse III-V. 
Sedimentene fra sørlig del av kaiområdet (4C og 4B) hadde generelt noe høyere konsentrasjoner 
av miljøgifter enn sedimentene fra nordlig del (3B og 3C). Konsentrasjonene av spesielt Hg, Pb, Zn 
og Cu var forhøyede i 4B og 4C, PCB7 i 3C og PAH-forbindelser og TBT i sedimentstasjon 4C. I 
sedimentstasjon 3B var det i hovedsak konsentrasjonen av Hg som var overskredet i 
tilstandsklasse III. Sedimentstasjon 4C hadde de høyeste konsentrasjonene av de fleste 
miljøgiftene, spesielt de organiske. Denne prøven var fra et sjikt på 0-7 cm og det kan derfor tyde 
på at det er noe mer organiske miljøgifter i dypere sedimentlag (> 3 cm) i dette området. Dette 
ses også i 3C som bestod av sjikt 0-14 cm, og her var spesielt konsentrasjonen av PCB7 høy. 
Konsentrasjonene som ble målt i Omr3 i 2021, var generelt noe lavere enn de som ble målt i 2017 
(Ranneklev og Beylich, 2017, se også Vedlegg). Store variasjoner i konsentrasjoner av miljøgifter 
mellom f.eks. 3B og 4C kan også skyldes at det er en inhomogen fordeling av miljøgifter i Omr3. 
Dette kan skyldes blant annet ulik innhold av organisk materiale (som binder til seg miljøgifter 
bedre enn f.eks. sand) i sedimentene, strømforhold, båttrafikk og ulike tilførsler av miljøgifter i 
forhold til tidligere lagring av materialer langs kaikanten.  
 

4. Konsekvensvurdering av sedimenter fra Omr3 – miljøgifter og partikler 
NIVA utførte i 2017 en konsekvensvurdering av sedimentene i Omr3 (Berge, 2017), med hensyn til 
spredning av miljøgifter og partikler i forbindelse med mudringen. Da konsentrasjoner av 
miljøgifter som ble målt i sedimentene i 2021 (Tabell 2-Tabell 5) og 2017 (Ranneklev og Beylich, 
2017, se også Vedlegg) er i samme størrelsesorden (noe lavere i 2021) og volummasser som skal 
mudres er omtrent det samme, mener vi at denne konsekvensvurderingen kan anvendes igjen i 
2021. Det forutsetter imidlertid også at entreprenør som skal utføre mudringen følger de 
forutsetningene gitt av Berge (2017), se Vedlegg. Transporten av miljøgifter fra mudringen var 
størst for kvikksølv og bly. For kvikksølv er årstransporten ut av Glomma under 50 kg/år og for bly 
ca. 10 tonn pr. år. Ved 15 % («verste tilfelle») spredning av masser under mudringen (24 timer), vil 
dette tilføre ca. 124 % mer kvikksølv til vannmassene og 72 % mer bly. Under mudringen vil ca. 
0,18 kg kvikksølv spres til vannmassene, og for bly vil ca. 20 kg spres til vannmassene. Sett i 
forhold til årstransporten ut av Glomma utgjør dette 0,4 % av årstransporten for kvikksølv og 
0,2 % for bly. Notatet fra Berge (2017) er i sin helhet lagt i Vedlegg.  
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Tabell 6. Bakgrunnsinformasjon for risikovurdering som ble gjennomført av Berge (2017) som 
også vil gjelde for 2021. 

Bakgrunnsinformasjon Verdi 

Mudringsvolum 100 - 130 m3 

Mudringsareal 160 m2 

Ønsker dybde etter mudring  6,3 m 

Dybde på sediment som skal fjernes 0,8 m (gjennomsnitt) 

Maksimal dyp i elva utenfor mudringssted 8-10 m 

Mudringsmetode Grabb eller bakgraver 

Antatt anleggsperiode (antall arbeidsdager) 2-3 

Lengde på arbeidsdag (timer) 8-10 

Tidspunkt for gjennomføring Medio desember 2021 

 
4.1 Konsekvensvurdering av sedimenter fra Omr1 og Omr2 – miljøgifter og partikler 
Da konsentrasjoner av miljøgifter er lave, tilsvarende tilstandsklasse I eller II i Omr1 og Omr2 
(Tabell 2-Tabell 5), er det grunn til å anta at mudring av sedimenter fra disse to områdene ikke vil 
spre miljøgifter av betydning.   
 
Fra Omr1 og Omr2 skal om lag 770 m3 og 3 440 m2 masser fjernes i 2021.  Dersom tilsvarende 
tilnærming som Berge (2017) benyttes til konsekvensvurdering av Omr3 for spredning av 
partikler, skal 1 232 tonn med masser fjernes (Tabell 6, se Vedlegg). Ved å anta at 5 % av massene 
spres under mudringen og at arbeidet utføres i løpet av 14 dager med 8 timers arbeidsdag, vil 4,4 
tonn masser spres under mudringen pr. døgn. Med en 8 timers arbeidsdag tilsvarer dette et 
påslag på 0,6 tonn med partikler til Glomma pr. time mens mudringsarbeidet pågår. Til 
sammenligning var den gjennomsnittlige årlige transporten av partikler i Glomma 233 000 tonn 
for årene 1990 – 2010. Dette tilsvarer 638 tonn pr. døgn i gjennomsnitt, eller ca. 27 tonn pr. time. 
Påslaget av partikler fra mudringen på 0,6 tonn pr. time utgjør da 2,2 % av Glommas naturlige 
transport av partikler på 27 tonn pr. time. Vi konkluderer da med at mudringen utgjør en minimal 
økning i transport av partikler i Glomma.   
 

5. Naturforhold  
Området som skal mudres i Glomma er et ISPS havneanlegg hvor det legger til om lag 130 skip i 
året. Det er ikke registrert noen naturvernområder, utvalgte naturtyper eller gyteområder/felt i 
området. Det er gjort registreringer av flere fuglearter av særlig stor forvaltningsinteresse i 
området (www.Naturbase.no). Glomma er lakseførende til Sarpsfossen, men elva er ikke registret 
som ett nasjonalt laksevassdrag (www.lakseregisteret.no).  
 

6. Konklusjoner 
Mudringen som skal gjennomføres tilsvarer et middels stort tiltak. NIVA har i 2012 og 2017 målt 
konsentrasjoner av miljøgifter i sedimentene i to (Omr1 og Omr3) av de tre områdene som skal 
mudres. Da sedimentene som skal mudres er inhomogene mht. konsentrasjoner av miljøgifter, 
ble supplerende sedimentdata hentet inn fra alle tre områder våren 2021. Resultater viste at 
konsentrasjoner av miljøgifter i Omr1 og Omr2 tilsvarte tilstandsklasse I og II, mens Omr3 hadde 
konsentrasjoner av miljøgifter i tilstandsklasse I-V.  
 

http://www.naturbase.no/
http://www.lakseregisteret.no/
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En tidligere konsekvensvurdering for spredning av miljøgifter og partikler fra Omr3 under 
mudringen ble benyttet (Berge, 2017), da konsentrasjonene av miljøgiftene og volum masser som 
skal mudres i Omr3 er tilsvarende for 2021 (konsentrasjonene av kvikksølv og bly som ble målt i 
sedimentene i 2021 var lavere enn de som ble målt i 2017). Her ble det konkludert med at 
mudringen ved Melløs kai utgjør en viss merbelastning på Glomma i form av økede tilførsler av 
spesielt kvikksølv og bly. For kvikksølv vil påslaget til bakgrunnskonsentrasjoner bli om lag 127 % 
og 72 % for bly ved 15 % spredning av masser. Denne merbelastningen varer imidlertid kun i 
anslagsvis 24 timer for Omr3 og blir ubetydelig i forhold til årstransporten av kvikksølv og bly i 
Glomma. For kvikksølv utgjør mudringen 0,4 % av årstransporten ut av Glomma og for bly 0,2 %. 
 
Da konsentrasjoner av miljøgifter er lave, tilsvarende tilstandsklasse I eller II i Omr1 og Omr2 er 
det ikke grunn til å anta at mudring av sedimenter fra disse to områdene vil spre miljøgifter av 
betydning.  Fra Omr1 og Omr2 skal om lag 770 m3 og 3 440 m2 masser fjernes i 2021. Tilsvarende 
konsekvensvurdering for spredning av partikler som ble gjennomført av Berge (2017) for Omr3 ble 
utført for Omr1 og Om2. Resultater viste at påslaget av partikler fra mudringen på 0,6 tonn pr. 
time, utgjør 2,2 % av Glommas naturlige transport av partikler på 27 tonn pr. time. Vi konkluderer 
da med at mudringen utgjør en minimal økning i transport av partikler i Glomma.   
 
Det er ikke registrert noen naturvernområder, utvalgte naturtyper eller gyteområder/felt i 
området (www.Naturbase.no). 
 
En ser ikke behov for avbøtende tiltak utover at mudringsredskapet bør ha lokk slik at den er 
lukket når den løftes opp gjennom vannmassene. Med bakgrunn i de planlagte 
mudringsarbeidene er av middel størrelse, har kort varighet og begrenset påvirkningspotensiale 
på lang sikt anser vi at det ikke er behov for noen overvåking (Berge, 2017, se Vedlegg). 
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9. Vedlegg 
 
Oversikt over sedimenter som ble tatt ut i 2012 ved Omr1 og Omr3 i 2017.  
 

 
 
Konsentrasjoner av miljøgifter i sedimenter ved Melløs kai i 2012.  
Klassifisering og fargekoder er i henhold til Veileder M-608, revidert 2020.  

Stasjon 
Hg 

mg/kg 
As 

mg/kg 
Pb 

mg/kg 
Cu 

mg/kg 
Cr 

mg/kg 
Ni 

mg/kg 
Zn 

mg/kg 
Cd 

mg/kg 

2 0,009 8,2 12 20 33 30 77 0,061 

3 0,008 4,6 13 22 35 30 83 0,051 

5 0,008 4,7 11 23 30 26 75 0,078 

 

Stasjon 
TBT 

µg/kg 
PAH-16 
µg/kg 

PCB7 
µg/kg 

2 < 1 < 0.01 < 0,0005 

3 < 1 < 0.01 < 0,0005 

5 < 1 < 0.01 < 0,0005 

 
Ranneklev S.B. og Øxnevad S. 2012. Undersøkelse av miljøgifter i sedimenter fra Glomma ved 
Melløs kai, O-12173, 19 s. 
 
Konsentrasjoner av miljøgifter i sedimenter ved Omr3 i 2017.  
Klassifisering og fargekoder er i henhold til Veileder M-608, revidert 2020. 

Metaller  
 

OS 
 

MS 
 

NS 
 

Kvikksølv (Hg) (mg/kg TS) 5,6 5,1 0,8 

Arsen (As) (mg/kg TS) 12 9,8 13 

Bly (Pb) (mg/kg TS) 110 62 630 

Kadmium (Cd) (mg/kg TS) 1,7 0,82 1,0 

Kobber (Cu) (mg/kg TS) 350 190 270 

Krom (Cr) (mg/kg TS) 19 14 15 

Nikkel (Ni) (mg/kg TS) 17 16 20 

Sed. (2017) 

Sed. (2012) 
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Metaller  
 

OS 
 

MS 
 

NS 
 

Sink (Zn) (mg/kg TS) 390 390 410 

 
Organiske miljøgifter OS 

 
MS 

 
NS 

 

Acenaften (mg/kg TS) 0,014 0,032 0,099 

Acenaftylen (mg/kg TS) < 0,010 0,013 0,025 

Antracen (mg/kg TS) 0,020 0,080 0,22 

Benzo[a]antracen (mg/kg TS) 0,086 0,25 0,40 

Benzo[a]pyren (mg/kg TS) 0,085 0,20 0,41 

Benzo[b]fluoranten (mg/kg TS) 0,075 0,21 0,42 

Benzo[g,h,i]perylen (mg/kg TS) 0,049 0,13 0,26 

Benzo[k]fluoranten (mg/kg TS) 0,025 0,071 0,15 

Dibenzo[a,h]antracen (mg/kg TS) 0,021 0,047 0,087 

Fenantren (mg/kg TS) 0,12 0,52 0,62 

Fluoranten (mg/kg TS) 0,25 0,62 0,78 

Fluoren (mg/kg TS) 0,018 0,046 0,15 

Indeno[1,2,3-cd]pyren (mg/kg TS) 0,044 0,12 0,26 

Krysen (mg/kg TS) 0,089 0,22 0,34 

Naftalen (mg/kg TS) 0,019 0,051 0,22 

Pyren (mg/kg TS) 0,19 0,69 0,59 

Sum PAH 16 (mg/kg TS) 1,1 3,3 5,0 

Sum PCB7 (mg/kg TS) 0,0079 0,020 0,046 

Tributyltinn (mg/kg TS) 0,021 0,049 0,024 

 
Ranneklev, S. B og Beylich, B. A., 2017. Undersøkelse av miljøgifter i sedimenter fra 
Glomma ved Melløs kai. NIVA-notat. 0377-revidert/17, 11 s. 
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