
     
 

 
 

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved  
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1 Innledning 
 
Bakgrunn 
 
Undersøkelsene ble initiert av at Pronova Biocare har videreutviklet et tidligere kaianlegg, 
hvor arbeidet blant annet omfattet sjøbunnsarbeider. I etterkant av disse arbeidene er det 
gjennomført en miljøteknisk etterkontroll av sjøbunnen på lokaliteten.  
 
Hensikten med undersøkelsen var å dokumentere miljøtilstanden i sedimentet etter avsluttet 
sjøbunnsarbeid. Det ble ikke lagt føringer knyttet til prøvetaking av sjøbunnen i forkant av det 
gjennomførte arbeidet.  
 
 
 

2 Metoder 
 
Feltarbeid  
 
Feltarbeid med prøveinnsamling ble utført av Rambøll Norge AS 28/2- 05. Kart over 
lokalisering av sedimentprøvene er gitt i vedlegg 1a-b.  
 
Sedimentprøvene ble tatt ut ved hjelp av et pleksiglassrør og dykker. Det ble tatt ut prøver i 2 
sedimentdyp henholdsvis 0-10cm og 45- 55 cm fra 2 prøvepunkt. Sedimentprøvene ble 
oppbevart i sterile Rilsanposer og lagret kjølig inntil forsendelse til laboratorium.  
 
Ytterligere prøveinformasjon er gitt i tabell 1. 
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Tabell 1  Prøveinformasjon med angivelse av prøve-ID, posisjon og prøvedyp i sedimentet, 

Pronova Biocare 2005. 
 

Prøve-ID Posisjon, X Posisjon, Y Vanndyp  
(m) 

Prøvedyp i  
sedimentet (cm) 

P1-1 0-10 
P1-2 

123567 -27866 10,7 
45-55 

P2-1 0-10 
P2-2 

123544 -27842 11,5 
45-55 

 
 
Laboratorieanalyser 
 
Analysene ble gjennomført ved laboratoriet Eurofins Norge. Laboratoriet er akkreditert for de 
aktuelle analysene. I henhold til gjeldende veileder for håndtering av forurensede sedimenter, 
ble prøvene analysert på følgende parametere: 
  

- 7 tungmetaller (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn og Hg) 
- polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH16) 
- polyklorerte bifenyler (PCB7) 
- tinnorganiske forbindelser (deriblant TBT) 
- organisk innhold (glødetap) 
- kornfordeling 
- totalt tørrstoff (TS) 
 

Miljøgifter som metaller og PAH har et naturlig bakgrunnsnivå i miljøet. Andre stoff som 
PCB og TBT stammer utelukkende fra menneskelig påvirkning og skal ha en forventet null-
forekomst i omgivelsene. Imidlertid har også disse stoffene fått en global utbredelse og 
forurensningsmyndighetene har på bakgrunn av dette beregnet et ”antatt bakgrunnsnivå”. De 
naturlige og beregnede bakgrunnsnivåene gir utgangspunkt for myndighetenes foreslåtte 
kvalitetskriterier (vedlegg 3).  
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3 Analyseresultater 
 
Analyseresultatene er sammenlignet mot forurensningsmyndighetenes kvalitetskriterier for 
sedimenter (SFT-veileder 97:03), gitt i tabell 2. Originale analyseresultater er gitt i vedlegg 2.  
 
 
Tabell 2  Sammenstilling av analyseresultatene sammenlignet med gjeldende kvalitetskriterier, 

Pronova Biocare, 2005. Tabell over gjeldende kvalitetskriterier er gitt i vedlegg 3. 
 

Parameter P1-1 
0-10 cm 

P1-2 
45-55 cm 

P2-1 
0-10 cm 

P2-2 
45-55 cm 

SFT 97:03 
Tilstandsklasse I 

Pb 250 27 51 43 <30 mg/kg TS 
Cd 0,45 0,11 0,2 0,17 <0,25 mg/kg TS 
Cu 27 11 37 26 <35 mg/kg TS 
Cr 18 14 23 15 <70 mg/kg TS 
Hg 0,77 0,1 0,4 0,56 <0,15 mg/kg TS 
Ni 34 22 28 22 <30 mg/kg TS 
Zn 190 85 100 120 <150 mg/kg TS 

PCB7 19 11 23 11 <5 μg/kg TS 
B(a)P 490 39 580 59 <10 μg/kg TS 

PAH16 6200 450 6000 680 <300 μg/kg TS 
TBT 71,2 72,4 65,3 45,8 <1 μg/kg TS 

% TTS 67,5 80,2 66 72,9 - 
% Glødetap 3,5 1,6 3,6 3,1 - 
 Norm. TOC 21 18,6 21,2 22,2 <20 % 
% < 63 µm 32,1 18,8 32 20 - 
 
 

I II III IV V 
Ubetydelig-  

lite forurenset 
Moderat forurenset Markert forurenset Sterkt  

forurenset 
Meget sterkt 
forurenset 

 
 
Tungmetaller 
 
Resultatene av tungmetallanalysene viste en fordeling hvor kun P1-1 hadde overkonsentrasjon 
av bly (Pb) og kvikksølv (Hg) i tilstandsklasse III. De resterende analysene tilfredsstilte 
tilstandsklasse I og II for marine sedimenter.  
 
 
PAH16 
 
I miljøgiftgruppen polysykliske, aromatiske hydrokarboner (PAH), også kalt tjærestoffer, 
inkluderes naftalener og andre disykliske og heterosykliske forbindelser. PAH- forbindelsene 
er i stor grad persistente og benzo(a)pyren (B(a)P) regnes som den giftigste forbindelsen. 
Myndighetene har utarbeidet normverdier til klassifisering av miljøtilstand for summen av de 
16 mest vanlige komponentene (∑PAH16) og for B(a)P.  
 
Resultatene viste at overflatesedimentet er sterkt forurenset av tjærestoffer. P1-1 og P2-1 viste 
begge B(a)P og PAH16 konsentrasjoner i tilstandsklasse IV- V.  
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PCB7 
 
PCB7 ble analysert i samtlige prøver, men ble ikke påvist over tilstandsklasse II- moderat 
forurenset. 
 
 
Tinnorganiske komponenter (TBT) 
 
Forekomst av TBT og nedbrytningsproduktene di- (DBT) og monobutyltinn (MBT) i 
sedimentene er resultatet av blant annet begroingshindrende tilsetningstoff i skipsmaling og 
bunnstoff. TBT er tungt nedbrytbart i naturen og trolig den giftigste komponenten tilført 
marine miljøer og marine organismer. DBT er i likhet med TBT trolig akutt giftig, mens MBT 
har antatt moderat til lav giftighet. I forhold til de tinnorganiske komponentene er det kun 
etablert normverdier for TBT.  

 
Både overflateprøvene og dypere sedimentlag viste en sterk forurensning av TBT, tilsvarende 
tilstandsklasse IV.  
 
 
Organisk innhold og kornfordeling 
 
Det organiske innholdet, omregnet til normalisert TOC, viste meget god- god kvalitet.  
 
Fordelingen av finstoff er målt i forhold til prosentvis fordeling <63µm. Analysen viste et 
lavt- normalt innhold av finstoff i sedimentet. 
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4 Konklusjon 
 
Med bakgrunn i sedimentkvalitetskriteriene for marine områder, karakteriseres sedimentene  
ved Pronova Biocare generelt som lite tungmetallforurenset, med unntak av P1-1 hvor det ble 
påvist noe forhøyede verdier for bly og kvikksølv i overflateprøve P1-1.  
 
Av organiske komponenter, er sedimentet sterkt forurenset av tjærekomponenter (PAH16) i 
øvre 10 cm av sedimentet. I tillegg klassifiseres hele sedimentkolonnen ned til 55 cm som 
sterkt forurenset av TBT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sandefjord, den 04.04.2005 
 
 
_______________________ 
 
Anne Fevang 
MiljøBistand AS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedleggsoversikt 
 
Vedlegg 1a-b Kart  
Vedlegg 2 Originale analyseresultater 
Vedlegg 3 Normverdier for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann.  
   Utdrag fra SFT veileder 97:03. 
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