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Sammendrag 

Gjennom miljøoppryddingsprosjektet "Renere Sandefjordsfjord" er det bli gjennomført 

omfattende tiltak i Sandefjordsfjorden for å forbedre miljøtilstanden i fjorden. Formålet med 

oppryddingen har vært å redusere risiko for spredning av miljøgifter fra forurensede sedimenter, 

bedre forholdene for økologien i fjorden og gjøre fjorden mer egnet for fiske, bading og friluftsliv. 

I løpet av 2017-2018 ble totalt ca. 50.000 m³ forurenset sediment mudret og deponert i et 

sjøbunnsdeponi i Midtre havn, og mer enn 1 km² forurenset sjøbunn dekket til.  

COWI/reNatur har i 2019 på vegne av Sandefjord kommune gjennomført undersøkelser i 

etterkant av miljøoppryddingstiltaket. Undersøkelsene har bestått i prøvetaking av 

tildekkingsmassene for kartlegging av kjemisk tilstand og bruk av passive prøvetakere for 

undersøkelse av en evt. utlekking fra deponi/underliggende forurenset sediment. Det er i tillegg 

gjennomført visuelle undersøkelser (dykking) for å sjekke tykkelsen og utbredelse av 

tildekkingslaget, samt biologiske undersøkelser av sjøbunn både i tildekkingslaget (bløtbunn) og 

utenfor (hardbunn) for å undersøke rekolonisering av organismer etter tiltakets ferdigstillelse. 

Filmer fra dykkerundersøkelsene viser at biologien (planter og dyr) er på god vei tilbake. Det er i 

noen områder observert søppel. Tildekkingen er stort sett jevn, men virker noe haugete langs 

med kaiene og utenfor Kilen brygge. Tildekkingen har tilstrekkelig tykkelse i alle områdene, men 

det er funnet noen områder utenfor Huvik med tynn tildekking. 

Undersøkelsene av miljøgifter i tildekkingsmassene viser maksimalt tilstandsklasse 2 for metaller, 

PAH og PCB i alle prøvene med unntak av en stasjon (OV2-3) som viser forhøyede 

forurensingsnivåer. Dette kan skyldes innblanding av underliggende sediment under prøvetaking 

da tildekkingslaget var tynt på denne prøvetakingsstasjonen. Tiltaks målet er dermed nådd for 

alle stasjonene unntatt en (OV2-3). 

Målingene av TBT i tildekkingsmassene viser tilstandsklasse 5 (jf. Veileder 02/2018) og verdiene 

har steget siden 2019. Men det er kun en stasjoner (OV2-3) som overskrider miljømålet for TBT 

(dvs. er større enn 300 µm/kg i perioden 2015-2020). I områder som ikke er tildekket har TBT 

konsentrasjonene minket betydelig siden 2011. Også i Roabukta miljøgiftkonsentrasjonen blitt 

betydelig redusert. 

Undersøkelsene av bløtbunnsfaunaen i 2019 viser at faunaen allerede er på god vei til å 

rekolonisere området igjen etter at tildekkingen av indre Sandefjordsfjord ble gjennomført (2017-

2018). Inneværende undersøkelser viser at de to ytterste stasjonene (BS2 og BS3), innhentet 

vest for Jahres- og Vera fabrikker, allerede har høy artsdiversitet (på henholdsvis 78 og 49 taksa) 

og god økologisk tilstand (tilstandsklasse II). Stasjonen BS1 (nord for Framnes) litt lenger inn i 

fjorden viste noe lavere artsdiversitet (21 taksa) og moderat økologisk tilstand (tilstandsklasse 

III). Innholdet av total organisk karbon (TOC) i sedimentene ble klassifisert til svært god tilstand 

(tilstandsklasse I) og andelen finpartikulært materiale varierte mellom 48-80%. 

Oksygenkonsentrasjonen var høy og ble klassifisert som svært god (tilstandsklasse I) i 

bunnvannet i alle tre stasjoner.  

Undersøkelsene av utlekking av deponiet ved bruk av to typer passive prøvetakere SPDM og DGT 

viser at det er forholdsvis liten og akseptabel utlekking fra sedimentene over deponiet. SPMD-

undersøkelsene indikerer at det er relative små mengder PCB og PAH som løses fra sedimentene 

over deponiet og til vann. Også for enkelt-PAH-forbindelsene er det relativt liten fluktasjon fra 

sedimentene til sjø. For PAH16 er det høyeste fluktuasjon ved stasjon SF2, mens det for PCB7 er 

høyest fluktuasjon ved stasjon SF3. DGT-undersøkelsene viser noe forhøyede konsentrasjoner av 

metallet arsen i tilstandsklasse III i bunnvannet ved stasjon SF2 og litt høyere opp i 

vannmassene ved SF3, men det er usikkert om disse forhøyede konsentrasjonene er knyttet til 

deponiet eller andre forhold i fjorden. 
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1  Innledning  

Indre deler av Sandefjordsfjorden var tidligere blant Norges mest forurensede fjordområder med 

hensyn til miljøgifter i sediment. Gjennom miljøoppryddingsprosjektet "Renere Sandefjordsfjord", 

initiert på bakgrunn av Stortingsmelding 12 "Rent og rikt hav", ble det i perioden 2017-2018 

gjennomført tiltak for å bedre situasjonen. Totalt ble ca. 50.000 m³ forurenset sediment mudret 

og deponert i et sjøbunnsdeponi i Midtre havn. I tillegg ble mer enn 1 km² forurenset sjøbunn 

dekket til (Figur 1). Sandefjord kommune var tiltakshaver med finansiell støtte fra 

Miljødirektoratet og lokale bedrifter/næringsliv. Formålet med oppryddingen var å redusere risiko 

for spredning av miljøgifter som kunne medføre negative effekter på økosystemet og gjøre 

fjorden mer egnet for fiske, bading og friluftsliv.  

 

Figur 1. Oversikt over tildekkete og mudrete områder og lokalisering av deponiet (Kart hentet fra: 

Skanska, 2018). 
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1.1 Miljø- og tiltaksmål 

Miljømålet for prosjektet har vært å oppnå tilstandsklasse II eller bedre (i henhold til TA-

2229/2007) for metaller, PAH og PCB i hele det tildekte området. For TBT ble det foreslått en 

egen tiltaksplan med trinnvis nedtrapping og målsetting om å komme ned på et referansekrav på 

20 µg/kg fra og med 2020 eller senere (Tabell 1; DNV, 2011). 

Tabell 1. Trinnvis nedtrappingsplan for TBT (tabell hentet fra tiltaksplanen; DNV, 2011). 

 

Etterkontrollen, som ble utført av Skanska med kjerneprøvetaking i 108 felt, viste at områdene 

som ble tildekket av rent sediment (0-8 mm masser) var i tilstandsklasse I og II for metaller, 

PAH og PCB.  

Det ble under tiltaket gjennomført et omfattende program for å dokumentere tildekkingslagets 

tykkelse (mektighet). Tiltaksmålet i henhold til tillatelsen fra Fylkesmannen var som følger: 

«Etter gjennomført tildekking skal tildekkingslaget tilfredsstille prosjektert tykkelse i minimum 95 

% av arealet innenfor hvert av delområdene Kilen, Indre havn, Midtre havn og Ytre havn. 

Resterende areal i hvert delområde skal tilfredsstille minst 80 % av prosjektert tykkelse.»  

Mektighet for tildekkingen ble målt med batymetri (skanning av sjøbunnen), dykking for avlesing 

av målestaver, punkt og transekter og samt innsamlet dokumentasjon ved bruk av kjerneprøver. 

Det ble til sammen innhentet over 250 kjerneprøver og utført mer enn 500 batymetriske 

undersøkelser med tilhørende produksjon av kart. I sluttrapporten for prosjektet ble det 

konkludert med at tiltaksområdet har nådd tiltaksmålet med hensyn til mektighet (Skanska, 

2018). 

 

1.2 Overvåkingsprogram 

I Fylkesmannen i Vestfolds tiltakstillatelse ble det i tillegg til tiltakskontroll, satt krav om 

overvåking under og etter tiltak. Etterundersøkelsene er fundert i "Overvåkingsprogram 2019-

2023" som er utarbeidet av NGI (2019) på vegne av Sandefjord kommune. Programmet består i 

kjemisk prøvetaking av sedimenter, bruk av passive prøvetakere for å dokumentere utlekking, 

biologiske undersøkelse og fysiske undersøkelser/visuell observasjon. Overvåkingsprogrammet er 

i tråd med vannforskriftens bestemmelser og har som mål å undersøke: 

› Miljøtilstanden etter gjennomførte tiltak 

› Om tildekkingen fungerer etter hensikten 

› Reetablering av naturverdier 

› En evt. utlekking av miljøgifter fra deponiet 

› Forventet nedbrytning av tributyltinn (TBT) i sedimentet 

 

Tidsplanen for overvåkingen er vist i Tabell 2. Overvåkingen i 2019 ble gjennomført av COWI på 

vegne av Sandefjord kommune. Inneværende årsrapport beskriver undersøkelser og resultater 

fra overvåking i 2019. 
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Tabell 2. Tidsplan for overvåkingen i Sandefjordsfjorden i perioden 2019-2023 (hentet fra 

"Overvåkingsprogram 2019-2023" (Kilde: NGI, 2019). 
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2 Overvåkingsprogram 2019-2020 

2.1 Utført feltarbeid 

Data/prøve-innsamlingen i 2019 har foregått fra 6 august til 30 oktober. 

Fra 6. august til og med 8. august ble det samlet inn film av tildekkingslagene i planlagte 

transekter. Dykkingen og filmingen ble utført av Stavern Dykkeservice veiledet av Gaute Rørvik 

Salomonsen. Det ble benyttet video-overføring til en monitor på båten samt direkte 

kommunikasjon med dykker. Til sammen 8 transekter (et mer en opprinnelig prøvetaking plan) i 

ulike områder ble filmet. Dårlig sikt gjorde at målepinnene i deponiet ikke ble funnet i august. Det 

ble derfor gjort nytt forsøk 9. september. Også da var sikten for dårlig for å finne målepinnene. 

Det ble derfor besluttet å gjøre et nytt forsøk i mars 2020. 

Den 6. august ble det dykket ved Stubb og i Kilen for å dokumentere biologien i områdene. Ved 

Stubb var det hardbunn og i Kilen var det ålegress før opprydningstiltaket startet i 

Sandefjordsfjorden. De visuelle biologiske undersøkelsene ble gjennomført med kamera og 

dykkere fra Stavern Dykkeservice, veiledet av Ragnhild Kluge. 

For å undersøke evt. utlekking av miljøgifter fra deponiet ble passive prøvetakere plassert i 

vannsøylen og diffusjonskammer plassert på sjøbunnen den 8. august av Gaute Rørvik 

Salomonsen. Prøvetakerne ble samlet inn av Stavern Dykkeservice den 9. september med 

bistand av Jane Dolven. 

Prøvetaking av miljøgifter i sediment og bløtbunnsfauna ble utført i perioden 28. til 30. oktober 

2019 med FF Trygve Braarud. Miljøgiftprøvene ble samlet inn med en Gemeni Corer og prøvene 

for bløtbunnsfauna-undersøkelsen ble samle inn med en standard 0,1 m2 Van Veen grabb. 

Arbeidet ble utført av Gaute Rørvik Salomonsen og Jane K. Dolven. 

 

3 Miljøgifter i sediment 

3.1 Materiale og metode 

Posisjonene for undersøkelse av sediment i Sandefjordsfjorden i oktober 2019 er vist Figur 2 og 

Tabell 3. Det er tatt prøver for å dokumentere miljøgiftinnholdet i tildekkingslaget, både for 

tildekket sjøbunn og tildekkingen over deponiet (16 prøver). Det er også tatt prøver i områder 

som ikke er tildekket for å dokumentere nedbryting av TBT (3 prøver) og to prøver utenfor 

gammel avløpsledning for Karbidslam (2 prøver) (Karb grunn og Karb dyp; Figur 2). 

Alle prøvene unntatt prøve "Karb Dyp" ble det tatt med Gemini kjerneprøvetakeren til FF Trygve 

Braarud (Figur 3). For hver kjerneprøve ble det tatt fire kjerner som ble slått sammen til en 

blandprøve for kjemisk analyse. Prøve "Karb Dyp" ble samlet inn med dykker. 
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Figur 2. Oversikt over prøvetatte stasjoner for undersøkelse av miljøgifter i sediment. Rød pil 

viser Roa bukta. 

For prøver til kjemisk analyse ble topp 10 cm fra 4 kjerner samlet til en bland prøve. For prøver 

som ikke var 10 cm ble kun tildekkingslaget prøve tatt. Hver kjerne ble beskrevet og fotografert. 

Hvis kjernen penetrerte tildekkingslaget ble tykkelsen målt, men er ikke blitt brukt for å 

dokumentere tykkelse av tildekkingslaget (Norconsult 2018). Prøvene ble analysert av Eurofins 

Environmental testing. I tildekkingslaget ble metaller, PAH, PCB og TBT målt, Utenfor 

tildekkingslaget ble TBT målt og i Roabukta ble metaller, PAH, PCB, TBT og cyanid målt. 
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Tabell 3. Koordinater (latitude, longitude WGS84) for undersøkte sedimentstasjoner i 

Sandefjordsfjorden i 2019. 

Stasjon Nord Øst Dyp 

TBT1 59.124874 10.225181 5m 

TBT2 59.125107 10.230954 5,7m 

TBT3 59.102928 10.238273 3m 

OV1-1 59.119606 10.224995 11m 

OV1-2 59.119568 10.226045 14m 

OV1-3 59.119526 10.227143 15,5m 

OV1-4 59.119431 10.228086 9,5m 

DEP1 59.116261 10.226206 18,5m 

DEP2 59.115292 10.225780 17,5m 

DEP3 59.113766 10.226439 18,5m 

OV3-1 59.105682 10.233897 17m 

OV3-3 59.105408 10.232299   

OV3-4 59.105392 10.230934 22,5m 

OV3-5 59.105522 10.229375 25m 

OV2-5 59.110531 10.226674 23m 

OV2-4 59.110489 10.227566 22,5m 

OV2-3 59.110378 10.228554 18m 

OV2-2 59.110374 10.229458 15,2m 

OV2-1b 59.110302 10.230021   

Karb-dyp 59.101269 10.234779 24m 

Karb-grunn 59.103596 10.238475 3m 

 

 

Figur 3. Gemini- kjerneprøvetaker brukt for å hente i sediment i Sandefjordsfjorden i 2019. 
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3.2 Resultater og diskusjon 

Det er innhentet totalt 16 kjerneprøver i tildekkingsområdet inklusive deponiet. Feltlogg med kort 

beskrivelse av innhentede prøver er vist i Vedlegg 1 og analyseresultater fra Eurofins er inkludert 

i Vedlegg 2. Klassifiserte analyseresultater for kjerneprøvene er vist i Tabell 4. Resultatene er 

klassifisert i henhold til grenseverdier i Veileder 02/2018. Forvaltingsgrenseverdiene for TBT i TA-

2229/2007 er vist med fet skrift (35 µg/kg).  

En stasjon har forurensingsverdier over klasse 2 for metaller, PAH og PCB. Dette er stasjon OV2-

3, som har Pyren og Benso(a)antrasen i tilstandsklasse 3 samt Kvikksølv, PCB, Antracen 

Benso(b)fluoranten, Indeno(1,2,3,cd)pyren, og Benso(ghi)perylen i tilstands klasse 4. OV2-3 

hadde kun 5 cm tildekkingsmasse. Det ble ikke visuelt observert noe gammel sjøbunn i prøvene 

(Vedlegg 1).  

TBT-konsentrasjoner er i tilstandsklasse 5 for alle prøvene (jf. Veileder 02/2018), men kun prøve 

OV1-2, OV1-3 og OV2-3 er over forvaltningsgrensene i TA-2229/2007, og kun en (OV2-3) er over 

miljømålet til Ren Sandefjordsfjord (dvs. at konsentrasjonen i perioden 2015-2020 skal være 

mindre enn 300 µm/kg).  

  

Generelt er det høyere miljøgiftkonsentrasjoner i tildekkingslaget i 2019 sammenlignet med etter 

tiltak (2018). Dette gjelder for alle stoff med unntak av arsen. TOC innholdet i tildekkingslaget 

har også økt i hele området. Prøve OV2-3 har betydelig høyere TOC innhold sammenlignet med 

de andre prøvene. Dette tyder på at det er innblanding av gammel sjøbunn i prøven. 

  

For de tre stasjonene hvor det ikke er tildekket og hvor det kun er målt TBT, viser resultatene 

tilstandsklasse 5 (jf. Veileder 02/2018) og verdier over forvaltningsgrenseverdi på 35 µ/kg (Tabell 

5). Konsentrasjonen i all tre er under 300 µm/kg og dermed innenfor gitte miljømål i perioden 

2015-2020. Sammenligning med data fra 2011 på omtrent samme lokalitet viser en reduksjon på 

mellom 73-81%.  

 

Det er tatt to prøver utenfor gammelt karbid utslipp i Roabukta prøve "Karb grunn" og "Karb 

dyp". Begge stasjonene viser at overflatesedimentet er i tilstandsklasse 1 og 2 for metaller, PAH 

stoffer og PCB (Tabell 6). TBT er i tilstandsklasse 5 (jf. Veileder 02/2018) og innenfor miljømålet 

for TBT i Sandefjordsfjorden. Det er kun "Karb dyp" som er over forvaltningsgrensene i TA-

2229/2007. Sammenlignet med resultater fra 2008 (Multiconsult) fra samme område er det en 

betydelig forbedring av området. 
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Tabell 4. Klassifiserte analyseresultater i 16 undersøkte stasjoner i tildekkingslaget i Sandefjordsfjorden i 2019 Veileder 02/2018. 
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Tabell 5. Målte TBT-konsentrasjon i 2019 versus 2011.  

 

Tabell 6. Klassifiserte analyseresultater fra stasjonen "Karb grunn" og "Karb dyp". 

 
 
 

3.3 Oppsummering  

Alle prøvene viser kjemisk tilstand som tilfredsstiller miljømålet til tiltaket med maksimalt 

tilstands klasse 2 for metaller, PAH og PCB, med unntak av en prøve (OV2-3).  

Det har vært en økning i miljøgiftkonsentrasjonene i tildekkingslaget siden sluttkontrollen etter 

tiltak i 2018. 

Alle prøvene viser TBT i tilstandsklasse 5 (jf. Veileder 02/2018). Tre prøver (OV1-2, OV1-3 og 

OV2-3) fra tildekkingsmassene viser konsentrasjoner over 35 µg/kg (tiltaksgrensen i TA-

2229/2007). Kun OV2-3 overskrider Ren Sandefjordsfjord miljømål for TBT (hvor grensen er 300 

µm/kg for perioden 2015-2020). Ingen prøver hadde konsentrasjoner over 35 µg/kg like etter 

tiltak i 2018. I områdene utenfor tildekkingsområdet har det vært en betydelig reduksjon av TBT 

siden 2011, og andre miljøgifter i Roabukta siden 2008.  
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4 Visuell undersøkelse av tildekkingslaget 

4.1 Materiale og metode 

Tildekkingslaget er undersøkt med dykker fra Stavern dykkerservice som filmet og var styrt av 

miljøkonsulent Gaute R. Salomonsen som så filmen in situ. Konsulenten har i tillegg gått 

igjennom filmene i ettertid i mer detalj. Fokus har vært å vurdere tildekkingslagets jevnhet, 

tykkelse samt hvordan flora og fauna kommer tilbake. Det ble gravet i tildekkingslaget på alle 

transektene, men kun hvor det var mistanke om skader ble det gravet mer enn et sted. Filmene 

er oversend Sandefjord Kommune og kun eksempel fotografier er presentert i denne rapporten. 

4.2 Resultater og diskusjon 

Undersøkte dykkertransektene for visuell undersøkelse av tildekkingslaget er vist i Figur 4. 

 

Figur 4. Transekter hvor det er gjennomført visuelle dykkerundersøkelser og filming. Visuelle 

undersøkelser av tildekkingslaget er gjennomført i transekt 3-9. Visuelle biologiske undersøkelse 

er utført i område 1 (Stubb), 4b (Kilen brygge) og 10 (Kilen). Ålegress ble observert i 4b.  
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Figur 5. Transekt 2 hvor det er gjennomført visuelle dykkerundersøkelser av tildekkingslaget samt 

filming. 

Transekt 2 utenfor Thorøya 

Transektene går langs med kaien og parallelt med kaien til ca. 20 meter utenfor kaien. Bilder fra 

ulike steder er vist i Figur 7. Tildekkingen er stort sett jevn, men det er områder med groper og 

det er til dels mye søppel på sjøbunn (e, f, h). Det er observert både levende og døde krabber 

(d), hummer og eremittkreps. Bilde c og d er utenfor området i sør. Alle steder det ble gravet i 

sjøbunn er tildekkingslaget tykkere enn det ble gravet (10 til 15 cm). Tildekkingslaget er generelt 

grus med noen områder med sand og finstoff. 
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Figur 6. Visuelle observasjoner under Transekt 2 ved Thorøya. Pilen i bilde d viser en krabbe. 
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Figur 7. Visuelle observasjoner under Transekt 2 ved Thorøya. Bildene viser også mye skrot som 

har lagt seg oppå tildekkingslaget. 
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Transekt 3 Huvik 

Transektet går fra kaien innerst og ut til utenfor tildekkingsområdet. Det er algevekst i dette 

transektet. Sjøbunn er ujevnt og flere groper er observert (Figur 8). Tildekkingslaget er målt til 

12 cm og 4 cm (i grop), og kornstørrelsen varierer mellom grus (figur 5c) til finsand (d). 

 

Figur 8. Visuelle observasjoner under Transekt 3 fra Huvik. 

  



  
OVERVÅKING AV SANDEFJORDSFJORDEN, 2019 

 

Side 20 av 120 
 

Transekt 4 Kilen 

Transektet starter innerst og går vestover. Utvalgte bilder er vist i Figur 9. Det er meget grunt 

vann innerst hvor det er ålegress. Lengre ut er det mindre ålegress med enkelte planter (d). 

Deler av området er dekket av alger. Området er jevnt tildekket men det er noe mer ujevnt 

utenfor Kilen brygge. Graving i gruslaget indikere 3 til 6 cm grus over et hardt underlag 

(Fjell/Stein). 

 

Figur 9. Visuelle observasjoner under Transekt 4 fra Kilen. 
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Transekt 5 Fiskerikaia 

Transektet starter innerst i nord og følger kaien langs med kaien mot sør (Figur 10). Mye 

algevekst, døde krabber, haugete overflate med tykk tildekking. 

 

Figur 10. Visuelle observasjoner under Transekt 5 fra Fiskerikaia. 
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Transekt 6 utenfor gjestebrygga 

Transektet går fra nord-øst mot sør-vest (Figur 11). Tildekkingen er tykk. I nord øst er det 

vekslende mellom grus og 2-3 cm med dynn over grusen. Mot sør-vest blir dynn laget over 

grusen sammenhengende og tykkere, ca. 10 cm. Bunnen er jevn. Bilde (d) er tatt utenfor 

tildekkingsområdet med gravehull. 

 

Figur 11. Visuelle observasjoner under Transekt 6 utenfor gjestebrygga. 
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Transekt 7 i deponiet 

Transektene går fra nord mot sør og fra vest mot øst. Det var meget dårlig sikt. Dykkerne 

rapporterte om en jevn sjøbunn og med graving var det ikke mulig å komme gjennom 

tildekkingslaget (Figur 12). Det ble gjort to forsøk på å lokalisere målepinnene med en måneds 

mellomrom. Men den dårlige sikten gjorde at de ikke ble funnet. Lite skrot observert. 

  

Figur 12. Visuelle observasjoner under Transekt 7 i deponiet. 

Transekt 8 Hesteskoen 

Transektet går fra sør-øst mot nord-vest i nord-østlige delen av Hesteskoen (Figur 13). Bunnen 

er jevn med mye begroing, lite søppel. Graving i bunnen viser at laget er minimum 15 cm. 

 

Figur 13. Visuelle observasjoner under Transekt 8 Hesteskoen. Bilde b viser graving i 

tildekkingslaget 
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Transekt 9 Framnes 

Transektene går langs med og under kaien (Figur 14). Store områder med grov grus med noen 

områder med finere grus. Det står noen metal rør opp fra sjøbunn (d). Tildekkingen er jevn og 

tykk. Noe liv i form av sjøpølser og krabber. 

 

Figur 14. Visuelle observasjoner under Transekt 9 Framnes. 

 

4.3 Oppsummering 

Det var generelt meget dårlig sikt i de dypere delene av fjorden. Generelt er tildekkingslaget 

jevnt men i noen områder er det haugete ved kaiene og utenfor Kilen. Tildekkingslaget er tykt i 

alle områdene, men det ble funnet områder utenfor Huvik hvor laget er tynt. Generelt er det 

kommet tilbake liv i den fotiske sonen, og noe mindre i de dypere delene av fjorden. Det er 

overraskende mye søppel på toppen av tildekkingslaget i noen områder (eks. ved Thorøya), gitt 

at det bare er ca. 1 år siden tildekkingen ble utført.  
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5 Undersøkelse av bløtbunnsfauna 

5.1 Materiale og metode 

Marin bløtbunnsfauna (makroevertebrater) er virvelløse dyr større enn 1 mm som lever på eller i 

sedimentet på havbunnen. Bløtbunnsfaunaen er relativt stasjonær og gjenspeiler de forhold som 

finnes i sedimentene og vannet like over havbunnen. Artsmangfold, individtetthet og forekomst 

av ømfintlige og tolerante bløtbunnsfauna-arter gir til sammen informasjon om stedets økologiske 

tilstand. Bløtbunnsfauna brukes derfor som et økologisk kvalitetselement for å beskrive tilstanden 

i norsk kystvann (Veileder 02/2018). Abiotiske faktorer som temperatur, salinitet og sedimentets 

kornstørrelse påvirker artssammensetning og individtetthet. I tillegg er bløtbunnsfaunaen følsom 

overfor endringer i oksygenkonsentrasjon, organisk belastning og sedimentasjon av partikler.  

 

I Sandefjordsfjorden ble det meste av bløtbunnsfaunaen utradert under mudringen og utfyllingen 

i 2017-2018. Etter at tiltaket var ferdigstilt har bløtbunnsfaunaen rekolonisert sjøbunnen. 

Undersøkelsene i 2019 gir en indikasjon på hvor langt rekoloniseringen er kommet. 

Prøvetaking og analyse 

I overvåkingsprogrammet for Sandefjordsfjorden er 3 stasjoner (BS1-BS3, med fire replikater per 

stasjon) undersøkt med hensyn til økologisk tilstand (bløtbunnsfauna). Plassering av stasjonene 

er vist i Figur 15 og koordinatene er gitt i Tabell 7. BS1 ble flyttet litt (til dypere vann) enn det 

som var foreslått i overvåkingsprogrammet (NGI, 2019), for å oppfylle anbefalinger i Veileder 

02/2018 om prøvetaking av bløtbunnsfauna på >10 m vanndyp. 

 

 

Figur 15. Stasjoner som undersøkt mht. økologisk tilstand (bløtbunnsfauna) i Sandefjordsfjorden i 

2019. 
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Innsamlingen av bløtbunnsfaunaprøver fra de tre stasjonene ble gjennomført 28. - 29. oktober 

(2019) med FF Trygve Braarud eid og driftet av Universitetet i Oslo. Prøvetaking ble utført i 

henhold til anbefalinger i Veileder 02/2018 og ISO 16665/2014. Grabbprøvene ble samlet inn 

med en 0,1 m2 Van Veen grabb av typen KC Denmark (Figur 16) som har inspeksjonsluker for 

observasjon av sedimentoverflaten. Det ble etterstrebet at sedimentoverflaten var mest mulig 

uforstyrret/intakt. Det ble utført 4 grabbhugg/replikater for analyse av bløtbunnsfauna på hver 

stasjon. Grabbprøvene ble vasket gjennom en 1 mm sikt og gjenværende materiale i sikten ble 

fiksert i etanol tilsatt fargestoffet bengalrosa. Bløtbunnsfauna-analysene ble gjennomført 

akkreditert hos Medins Havs och Vattenkonsulter AB. Hvert grabbhugg ble analysert enkeltvis. 

Samlet økologisk tilstand for hver stasjon beregnes ut ifra gjennomsnittlig normalisert økologisk 

kvalitetskvotient (nEQR) fra de 4 replikatene som er innhentet på stasjonen. Alle undersøkte 

stasjoner ligger i vannforekomst Sandefjordsfjorden-indre (Vannforekomst ID 0101040200-1-C) 

som tilhører vanntype Beskyttet kyst/fjord i økoregion Skagerrak (S3). 

 

Tabell 7. Koordinater (desimalgrader, WGS84) og vanndyp (meter) for prøvetatte stasjoner i 

Sandefjordsfjorden i 2019. 

Station Nord Øst Vanndyp 

BS1 59.119732 10.226923 15,5 m 

BS2 59.108204 10.229465 19 m 

BS3 59.104939 10.232804 19,5 m 

 

 

 

Figur 16. Prøveinnsamlingen i 2019 ble gjennomført med en 0,1 m² Van Veen grabb.  

Det ble i tillegg innhentet en ekstra grabb-prøve på hver stasjon for undersøkelse av 

støtteparameterne total organisk karbon (TOC), kornstørrelse, og total nitrogen (jf. anbefalinger i 

Veileder 02/2018). Sediment fra de øverste 0-5 cm ble analysert iht. støtteparametere. 

Sedimentanalysene ble gjennomført hos det akkrediterte laboratoriet Eurofins i Moss. Total 

organisk karbon i overflatesedimentet ble klassifisert etter tilstandsklasser i Veileder 02/2018. 

 

En CTD av typen SeaBird (SBE 9plus) ble benyttet for å undersøkelse temperatur (ºC), salinitet 

(ppm), turbiditet (FTU) og oksygen (% metning og ml/l) gjennom vannsøylen på alle tre 

stasjonene. 
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Klassegrenser for økologisk tilstand 

Bløtbunnsfaunaen klassifiseres (i Norge) ved bruk av fem ulike indekser (Veileder 02/2018). 

Artssammensetning og individantall danner grunnlaget for beregningen av økologisk tilstand. 

Samlet økologisk tilstand for stasjonen beskrives ut ifra en normalisert gjennomsnittlig økologisk 

kvalitetskvotient (ecological quality ratio, EQR). 

 

Diversitets-indekser (artsmangfold): 

• H’ (Shannon-Wiener index)  

• ES100 (Hurlbert’s diversity index) 

 

Ømfintlighet-indekser:  

• ISI (Indicator Species Index). Hver art er tilordnet en ømfintlighetsverdi. ISI er en 

kvalitativ indeks som bare tar hensyn til hvilke arter som er til stede, men ikke individtall. 

En prøves ISI-verdi beregnes ved gjennomsnittet av sensitivitetsverdiene av artene i 

prøven (Rygg og Norling, 2013) 

• NSI (Norwegian Sensitivity Index). Hver art av i alt ca. 600 arter er tilordnet en 

sensitivitetsverdi. En prøves NSI-verdi beregnes ved gjennomsnittet av 

sensitivitetsverdiene av alle individene i prøven (Rygg og Norling, 2013). 

 

Sammensatte-indekser:  

• NQI1 (Norwegian Quality Index) kombinerer diversitet og sensitivitet. Den internasjonale 

AMBI-indeksen (AZTI’s Marine Biotic Index) inngå i denne indeksen. AMBI er en 

toleransindeks hvor artene er innordnet i fem (økologisk) toleransegrupper. AMBI tar 

hensyn til individantallet av artene. 

 

Klassegrenser for de fem indeksene og nEQR (normalisert EQR) er vist i Tabell 8 (jf. Veileder 

02/2018). 

Tabell 8. Økologiske klassegrenser for makrofaunaindeksene inkl. normalisert EQR (nEQR) jf. 

Veileder 02/2018 for Vanntype S 1-3. 

 

Indeks 

Tilstandsklasser 

 

 

 

Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig 

I II III IV V 

NQI1 0,9-0,82 0,82-0,63 0,63-0,51 0,51 - 0,32 0,32 - 0 

H' 6,3 - 4,2 4,2 - 3,3 3,3 - 2,1 2,1 - 1 1 - 0 

ES₁₀₀ 58 - 29 29 - 20 20 - 12 12 - 6 6 - 0 

ISI₂₀₁₂ 13,2 - 8,5 8,5 - 7,6 7,6 - 6,3 6,3 - 4,6 4,6 - 0 

NSI 30 - 25 25 - 20 20 - 15 15 - 10 10 - 0 

nEQR 0,8-1 0,6-0,8 0,4-0,6 0,2-0,4 0-0,2 

 

Registrerte arter på hver stasjon ble i tillegg delt inn i fem økologiske grupper (I-V) ut ifra hvor 

følsomme eller tolerante de er overfor næringsstoffer og forurensning (jf. Borja m.fl., 2000; 

Tabell 9). Tilstedeværelse og fordelingen av arter og individer i disse gruppene gir informasjon 

om miljøtilstanden på stasjonen. 
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Tabell 9. Inndeling og beskrivelse av økologiske grupper ut ifra "Norwegian Sensitivity Index" 

(NSI). 

Inndeling (arter) Økologisk gruppe Beskrivelse 

Følsomme  I Arter med høy følsomhet for stor 

tilførsel av næringsstoffer, 

organisk belastning og/eller 

forurensning 

Generalister  II Arter som forkommer i områder 

med både lav og høy belastning av 

næringsstoffer og/eller 

forurensning  

Tolerante  III Arter som forkommer ved normale 

forhold, som er tolerante og til 

dels kan dra nytte av høy 

belastning av næringsstoffer 

og/eller forurensning  

Opportunistiske  IV Arter som drar nytte av høy 

belastning av næringsstoffer 

og/eller forurensning  

Forurensningsindikerende  V Arter som drar sterkt nytte av høy 

belastning av næringsstoffer 

og/eller forurensning 
 
 

Klassifisering av støtteparametere 

Sedimentets kornfordeling og innhold av total organisk karbon (TOC) brukes som 

støtteparametere til bløtbunnsfauna-undersøkelsene. Normalisert TOC regnes ut etter følgende 

formel: TOC63 = TOCbulk + 18*(1-p<63µm). Opprinnelig TOC-verdier målt i bunnsedimentet er 

omregnet til mg/g for at beregningen skal bli riktig. Normaliserte TOC-verdier er klassifisert i 

henhold til Tabell 10 (jf. Veileder 02/2018).  

 

Tabell 10. Klassegrenser for normalisert organisk karbon (TOC) og oksygen i bunnvann. 

 Parameter  enhet 

Tilstandsklasser 

Svært God God Moderat Dårlig Svært dårlig 

I II III IV V 

TOC mg/g 0-20 20-27 27-34 34-41 41-200 

Oksygen 

 

ml O2/l >4,5 4,5-3,5 3,5-2,5 2,5-1,5 <1,5 

Metning (%) >65 65-50 50-35 35-20 <20 

 

C/N-forhold gir informasjon om det organiske materialet er opprinnelig marint eller tilført fra 

land. Et C/N-forhold mellom 4 og 10 indikerer at det organiske materialet stammer fra en naturlig 

produksjon i sjøen, mens verdier over 10 vil si at sedimentene har blitt tilført organisk materiale 

fra en terrigen kilde (eks. humus eller planterester) som inneholder mindre nitrogen (Meyers, 

1994). 
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5.2 Resultater og diskusjon 

Klassifisering av økologisk tilstand basert på bløtbunnsfauna (dvs. samlede resultater fra hver 

stasjon) i 2019 er vist i Figur 17 og Tabell 11. Alle analyseresultater fra Medins (dvs. indekser og 

artsdata for hvert enkelt grabbhugg) er vist i Vedlegg 3. Undersøkelsene viser at BS 1 viser 

tilstandsklasse III (moderat tilstand), mens BS 2 og BS 3 tilsvarer tilstandsklasse II (god 

tilstand).  

 

 

Figur 17. Økologisk tilstandsklasse basert på bløtbunnsfauna-undersøkelser i tre stasjoner i 

Sandefjordsfjorden i 2019. Grønn = god tilstand (tilstandsklasse II) og gul = moderat tilstand 

(tilstandsklasse III). 

Tabell 11. Klassifisering av økologisk tilstand (jf. Veileder 02/2018) på stasjonene BS 1-3 i 

Sandefjordsfjorden. 

BS1   NQI1 H´ ES100 ISI NSI Gjennomsnitt Gjennomsnitt 

Vanntype S3 0,60 2,88 10,25 6,93 24,04 nEQR nEQR u/ES100 

  nEQR 0,554 0,530 0,342 0,497 0,762 0,537 0,585 

                

BS2   NQI1 H´ ES100 ISI NSI Gjennomsnitt 

Vanntype S3 0,73 3,32 19,80 8,72 20,57 nEQR 

  nEQR 0,709 0,604 0,595 0,810 0,623 0,668 

                

BS3   NQI1 H´ ES100 ISI NSI Gjennomsnitt 

Vanntype S3 0,74 2,25 15,97 8,24 23,13 nEQR 

  nEQR 0,711 0,425 0,499 0,742 0,725 0,620 



  
OVERVÅKING AV SANDEFJORDSFJORDEN, 2019 

 

Side 30 av 120 
 

Stasjon SB1 

Bløtbunnsfaunaen i stasjon BS1 var relativ artsfattig. Totalt ble det funnet 21 arter/taksa med en 

gjennomsnittlig individtetthet på 275 individer/m². Flertallet av artene og individene tilhører NSI 

gruppe II, såkalte generalister, som forkommer i områder med både lav og høy belastning av 

næringsstoffer og/eller forurensning (Figur 18), f.eks. artene Terebellides stroemi og Polycirrus 

plumosus. Iht. arter var det omtrent like stor forekomst av NSI gruppene I, III og IV, henholdsvis 

følsomme, tolerante og opertunistisk arter. Men individtettheten var noe høyere for NSI gruppe I 

og III (Figur 18), som domineres av børstemarken Notomastus laticerus (NSI gruppe I) og 

slangestjernen Amphiura filiformis (NSI gruppe III) (Tabell 12). Ingen forurensningsindikerende 

arter som tilhører NSI gruppe V ble funnet i prøvene.  

Beregnede tilstandsklasse er vist i Tabell 11. Antallet individer i hver replikat var lavere enn 100. 

Samlede nEQR ble derfor beregnet både med og uten ES100 (Tabell 11). Resultatene viste at 

tilstandsklassen uansett ble klassifisert til moderat (III). 

 

  

Figur 18. Fordelingen av økologiske grupper basert på taxa (venstre) og individtetthet (høyre) i 

stasjon BS1. 

 

 

Tabell 12. Antall individer (og kumulert %-verdi) for de 10 mest hyppige artene i stasjon BS1. 

Station BS1 Antall Kumulert 

Notomastus latericeus 22 20% 

Amphiura filiformis 20 38% 

Terebellides stroemii 15 52% 

Polycirrus plumosus 10 61% 

Chaetozone setosa 7 67% 

Glycera alba 6 73% 

Amphictene auricoma 5 77% 

Corbula gibba 4 81% 

Kurtiella bidentata 3 84% 

Phyllodoce groenlandica 3 86% 

 
 

 
 
  

BS1

I II III IV

BS1

I II III IV
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Stasjon SB2 

Bløtbunnsfaunaen i stasjon BS2 bestod av totalt 78 arter/taksa med en gjennomsnittlig 

individtetthet på 7745 individer/m². Iht. arter var det NSI gruppe II (generalister) som var mest 

dominerende (Figur 19, venstre), hvor børstemarken Diplocirrus glaucus var vanligst. I forhold til 

antall individer utgjorde NSI gruppe III nesten halvparten (Figur 19, høyre), dominert av 

slangestjernen Amphiura filiformis (inklusive juvenile eksemplarer av Amphiura sp.), muslingen 

Nucula nitidosa og børstemarken Scalibregma inflatum (Tabell 13). Opportunistiske arter 

tilhørende NSI gruppe IV hadde også høy individrettet med stor forekomst av muslingene 

Kurtiella bidentata og Corbula gibba. Det forekom også flere arter innen NSI gruppe I, som er 

følsomme for organisk belastning og/eller forurensning, men med lav individtetthet, f.eks. 

muslingen Parvicardium minimum. Ingen forurensningsindikerende arter som tilhører NSI gruppe 

V ble funnet i prøvene.  

Beregnede tilstandsklasse er vist i Tabell 11. Resultatene viste at tilstandsklassen ble klassifisert 

til god (II). 

  

Figur 19. Fordelingen av økologiske grupper basert på taksa (venstre) og individtetthet (høyre) i 

stasjon BS2. 

 

Tabell 13. Antall individer (og kumulert %-verdi) for de 10 mest hyppige artene i stasjon BS2. 

Station BS2 Antall Kumulert 

Amphiura filiformis 946 31% 

Kurtiella bidentata 850 58% 

Diplocirrus glaucus 199 64% 

Corbula gibba 154 69% 

Nucula nitidosa 152 74% 

Scalibregma inflatum 122 78% 

Amphiura sp. (juvenil) 102 82% 

Thyasira flexuosa 78 84% 

Ampelisca tenuicornis 29 85% 

Abra nitida 28 86% 

 
 

 
  

BS2

I II III IV

BS2

I II III IV
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Stasjon SB3 

Bløtbunnsfaunaen i stasjon BS3 bestod av totalt 49 arter/taksa med en gjennomsnittlig 

individtetthet på 2755 individer/m². NSI gruppe II (generalister) var den største gruppen med 

hensyn til arter (Figur 20, venstre), med størst dominans av børstemarkene Diplocirrus glaucus 

og Terebellides stroemi (Tabell 14). Med hensyn til individtetthet utgjorde den tolerante NSI 

gruppe III mer enn 75% (Figur 20, høyre), der flertallet bestod av slangestjernen Amphiura 

filiformis og juvenile former fra samme slekt, samt børstemarken Scalibregma inflatum. NSI 

gruppe III hadde også relativt høy diversitet (Figur 20, venstre). Noen opportunistiske arter 

tilhørende NSI gruppe IV ble observert, f.eks. muslingene Kurtiella bidentata og Corbula gibba. 

Følsomme arter i NSI gruppe I var også tilstede, men med lav individtettheten. Ingen 

forurensningsindikerende arter som tilhører NSI gruppe V ble funnet i prøvene.  

Beregnede tilstandsklasse er vist i Tabell 11. Resultatene viste at tilstandsklassen ble klassifisert 

til god (II). 

  

Figur 20. Fordelingen av økologiske grupper basert på taxa – NSI-gruppe (venstre) og 

individtetthet (høyre) i stasjon BS3. 

 

Tabell 14. Antall individer (og kumulert %-verdi) for de 10 mest hyppige artene i stasjon BS3. 

Station BS3 Antall Kumulert 

Amphiura filiformis 703 64% 

Diplocirrus glaucus 89 8% 

Scalibregma inflatum 70 6% 

Amphiura sp. (juvenil) 48 4% 

Kurtiella bidentata 17 2% 

Terebellides stroemii 14 1% 

Corbula gibba 12 1% 

Thracia sp. 11 1% 

Thyasira flexuosa 11 1% 

Pholoe baltica 11 1% 

 
 
  

BS3

I II III IV

BS3

I II III IV
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Støtteparametere 

Resultatene for undersøkte støtteparametere i sediment er vist i Tabell 15. Fullstendig 

analyserapport fra Eurofins med kvantifiseringsgrense (LOQ) og måleusikkerhet (MU) for de 

respektive analyser er vist i Vedlegg 3.  

 

Overflatesedimentet i Sandefjordsfjorden består av tildekkingsmasser. Andelen silt og leire var 

ca. 80% (BS1), 48% (BS2) og 66% (BS3) (Tabell 15). Innholdet av total organisk karbon (TOC) 

var lavt og normalisert TOC klassifisert til tilstandsklasse I (svært god tilstand), jf. Veileder 

02/2018, i alle tre stasjoner. C/N-forholdet i sedimentet >10 tilsier at noe av det organisk 

materiale er landderivert.  

 

Tabell 15. Analyseresultater av enkel kornfordelingsanalyse og total organisk karbon (TOC) BS1-

BS3 i 2019. TOC er normalisert mot <63µm fraksjonen og klassifisert iht. tilstandsklasser i 

Veileder 02/2018. Innhold av total nitrogen og C/N forholdet er også vist. 

 
 

Hydrografidata fra de tre stasjonene er vist i Figur 21. Dataene viser at de hydrografiske 

forholdene på alle tre stasjoner er omtrent like. Oksygenforholdene er svært god (i 

tilstandsklasse I) gjennom hele vannsøylen på alle tre stasjoner, med kun en svak nedgang i 

bunnvannet. Det er ingen tydelig lagdeling i vannsøylen. Saliniteten i overflatevannet lå på rundt 

26 psu, mens bunnvannet holdt nesten 30 psu i alle tre stasjonene. Dette er noe lavere samlinitet 

enn det som ble målt i 2018 (NIVA, 2019) litt lenger ut i Sandefjordsfjorden. 

Sammenlikning med status i 1997 

DNV Niva (1998) gjennomførte i 1997 bløtbunnsfaunaundersøkelser i Sandefjordsfjorden. To av 

stasjonene i 1997 ble prøvetatt i omtrent samme område som i 2019. Av beregnede indekser i de 

to undersøkelsene er det kun Shannon-Wieners diversitetsindeks (H'log2) som er felles mellom 

DNV Niva (1998) og inneværende overvåking. Merk at resultatene fra de to undersøkelsene 

(Tabell 16) er basert på ulikt antall grabbhugg (dvs. 3 stykker i 1997 og 4 stykker i 2019). 

Diversitetsindeks-resultatene viser noe høyere verdier og bedre tilstandsklasse i 1997 enn 2019. 

Tabell 16. Sammenlikning mellom data innsamlet i 1997 (DNV Niva 1998) og undersøkelsene i 

2019 (inneværende rapport). (Tilfeldigvis ble prøvestasjonene i både 1997 og 2019 kalt det 

samme.)  

Årstall for 

undersøkelse 

1997 (DNV Niva) 2019 (COWI Medins) 

Stasjon  Arter/taxa 

(0,3 m²) 

Individantall/m² 

 

H´ Arter/taxa  

(0,4 m²) 

Individantall/m² H´ 

BS1 17 79 3,5 21 275 2,88 

BS2  68 1530 4,1 78 7745 3,32 

 

 

< 2 µm < 63 µm TOC TOC Normalisert TOC Total N C/N

% % mg/kg % mg/g g/kg

BS1: 0-5cm 2019-10-29 0-5 8,3 79,9 8290 0,829 11,9 0,7 11,8 I.Svært god 0-20

BS2: 0-5cm 2019-10-29 0-5 3,5 47,7 6190 0,62 15,6 <0,5 n.a. II. God 20-27

BS3: 0-5cm 2019-10-30 0-5 4,4 65,8 6050 0,61 12,2 0,5 12,1 III. Moderat 27-34

IV. Dårlig 34-41

V. Svært dårlig 41-200

Stasjon Dyp (cm)
Tilstandsklasse
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5.3 Oppsummering 

Det meste av bløtbunnsfaunaen som levde i sedimentene i Sandefjordsfjorden ble sannsynligvis 

utradert under tiltaket i 2017-2018. Likevel viser undersøkelsene i 2019 at bløtbunnsfaunaen 

allerede er på god vei til å rekolonisere området igjen. Faunaen har trolig migrert fra lenger ut i 

Sandefjordsfjorden hvor bløtbunnsfauna viser god økologisk tilstand (tilstandsklasse II) og 

relativt høy artsdiversitet (63-83 arter pr stasjon) iht. undersøkelser gjennomført i 2018 av NIVA 

(2019). COWIs undersøkelser i 2019 viser at de to ytterste stasjonene (ved Jahres fabrikker og 

Vera fabrikker) hadde god økologisk tilstand (tilstandsklasse II), med 78 taksa (BS2) og 49 taksa 

(BS3). Stasjonen BS1 (litt nord for Framnes) viste noe lavere artsdiversitet (21 taksa) og 

moderat økologisk tilstand (tilstandsklasse III). Undersøkelsene i 2019 viser at den økologiske 

tilstanden er nesten tilbake til slik den var i 1997 (med hensyn til Shannon-Wieners 

diversitetsindeks, H'log2). 

Innholdet av total organisk karbon (TOC) i sedimentene ble klassifisert til svært god tilstand 

(tilstandsklasse I), og også oksygenkonsentrasjonene i bunnvannet ble klassifisert som svært god 

(tilstandsklasse I) i alle tre stasjoner.   
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Figur 21. Oksygen (ml/l), salinitet (psu) og temperatur (ºC) gjennom vannsøylen på BS1-BS3, 

okt. 2019. 
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6 Visuelle biologiske undersøkelser (dykkerundersøkelser) 

6.1 Metode 

Undersøkelse av marint biologisk mangfold og naturtyper i områdene Kilen og Stubb, ble utført 

iht. overvåkingsprogrammet og DN-håndbok 19 med direkte observasjoner og filming i felt ved 

hjelp av dykkere og undervannskamera. Filming ble utført av dykkere fra Stavern dykkerservice 

sammen med biolog Ragnhild Kluge. Målet var å kartlegge biologisk mangfold og rekolonisering 

av ny sjøbunn. Varierende kvalitet på filmmaterialet og til tider noe grumsete vann 

vanskeliggjorde artsbestemmelsene i noen tilfeller. Plasseringen av de gjennomførte, visuelle, 

biologiske undersøkelser er vist i Figur 4. I Stasjon 1 (Stubb) ble det filmet i transekter fra dypt 

(ca. 10m) til grunt (ca. 0m) vann. Ved Kilen (Stasjon 10) var det før tiltak etablert en 

ålegresseng. Denne ble forsøkt gjenfunnet i 2019. Det ble derfor dykket i et rektangel og over et 

større område rundt stasjon 10. Men ingen ålegress ble observert. Ålegress ble derimot funnet på 

et senere tidspunkt da det ble dykket for å undersøke tildekkingslaget i Kilen (stasjon 4). Filmen 

fra Stasjon 4 ble derfor også gjennomgått med hensyn til biologisk mangfold og rekolonisering. 

Ålegressengen som ble oppdaget ved Kilen brygge var liten og bestod for det meste av spredte 

individer. Det ble derfor ikke gjennomført standard ålegressundersøkelser (iht. Veiledere 

02/2018) med registrering av nedre voksegrense, tetthet og mengde begroingsalger. Dette kan 

evt. gjøres i 2022 når ålegressengen har fått lenger tid til å etablere seg. Artslisten med alle 

observerte arter er sammenstilt med artene som NIVA/DNV observerte i vedlegg   

 

Merk at DNV NIVA sin undersøkte lokalitet ved Stubb var noe lengre ut i fjorden og hadde noe 

større vanndyp. Årsaken til forskjellen er ikke kjent, men hvis tiltaket er årsaken, vil det 

forventes at diversiteten har økt i neste undersøkelses runde i 2022. 

 

6.2 Stasjon 1, Stubb 

På stasjon 1, Stubb fremstod området fra svaberget ned til ca. 1 meters dyp som opprinnelig 

sjøbunn med tett vegetasjon (Figur 22). På svaberget var det rur (Semibalanus balanoides), 

strandsnegler (Littorina littorea) og blåskjell (Mytilus edulis). Vegetasjonen var dominert av 

brunsli og perlesli, med forekomst av sagtang (Fucus serratus) og blæretang (Fucus vesiculosis) 

med epifytter (Ectocarpus, Ceranium), rødalger (Polysiphonia) og noe grønnalger.  

Fra 1 meters dyp og nedover bestod bunnen av sand med trådformede brunalger (brunsli og 

perlesli). Tettheten av trådalger økte ned mot 4-6 meters dyp, hvor de utgjorde et tykt teppe. Fra 

7 ned til 10 meters dyp bestod bunnen av grovere masser av sand og grus med noe lavere 

tetthet av trådalger, en del døde skjell og en død krabbe. Det ble observert korstroll (Asterias 

rubens) på sandbunnen.  
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Figur 22. Stillbilder fra filmtransekt Stubb, stasjon 1. 

Stubb ble undersøkt i forbindelse med overvåking av Sandefjordsfjorden i 1997 (DNV Niva, 

1998), men noe lenger sør enn i 2019. Observasjonslisten fra 2019 er sammenliknet med 

artslisten fra DNV Niva (1998) i Vedlegg 4. Undersøkelsen i 1997 ble utført av dykkere og det ble 

samlet inn dyre- og plantemateriale for artsbestemmelse på laboratoriet. Faunaen som ble 

registrert fra 0-10 meter den gang inkluderer mange av de samme artene som ble observert i 

2019, med unntak av dødninghånd som nå var borte. Det var i 1997 et godt etablert tangbelte 

dominert av sagtang, blæretang, sukkertare, skolmetang og japansk drivtang, men de tre 

sistnevnte artene ble ikke observert i 2019. 

Det er naturlig nok lavere diversitet i 2019 sammenlignet med 1997. Det skyldes trolig at mer 

eller mindre hele Sandefjordsfjorden ble påvirket under tiltaket, og at det vil ta litt tid før floraen 

og faunaen får reetablert seg til samme nivå eller bedre enn det som var tilfellet før tiltaket ble 

igangsatt. Undersøkelsene i 2019 viser at det biologiske mangfoldet allerede året etter tiltaksslutt 

er økende og på god vei tilbake, og det blir spennende å følge diversitetsutviklingen videre 

gjennom nye undersøkelser i 2022. 

 

6.3 Stasjon 4, Kilen brygge 

Ved Kilen brygge ble det filmet fra innerst til ytterst av brygga som ligger her, ca. 100 m (Figur 

23). Bunnen bestod av grus og sand og dypet ligger på 0,5-3 meter. I indre del var det et tett 

dekke av trådalger med noe martaum og mye grønnalger. Lenger ute var det tynnere lag med 

trådalger, men også større områder med grovere grus og lite vegetasjon. 

 

I et begrenset område ble det funnet ålegras, både spredte planter og mindre flekker med flere 

planter samlet (Figur 23). Det ble også observert eremittkreps, krabber, korstroll, trekantmark, 

hjerteskjell og ulike varianter av sjøpung (Ascidiacea) og snegler (Vedlegg 4). 
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Figur 23. Stillbilder fra dykkerfilm, langs båtbrygge i Kilen, stasjon 4. 

6.4 Stasjon 10, Kilen 

Det undersøkte området lå på 2-3 meters dyp. Bunnen bestod av grus og sand og noen områder 

med pukk/erosjonssikring, jevnt over dekket med et tynt lag med trådalger (Figur 24). Det er 

også en del grønnalger, men ålegraset som fantes her tidligere ble ikke gjenfunnet. Noen visne 

ålegrasblad kan ha kommet fra naboområdet (stasjon 4), hvor det ble observert levende planter.  

 

På steinene ble det observert rosa sjøpung (Ascidia mentula), sjøpung (Ascidiacea), rur og 

trekantmark. Erermittkreps, mye døde, men også levende hjerteskjell (Cerastoderma edule) ble 

observert i dette området. 
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Figur 24. Stillbilder fra dykkerfilm, stasjon 10, Kilen. 

 

6.5 Oppsummering 

De visuelle biologiske undersøkelsene som ble gjennomført ved Stubb og Kilen i 2019 (begge 

områder tildekket under tiltaket i 2017-2018) viser at flora og fauna igjen er i ferd med å 

etablere seg. Det ble observert eremittkreps, krabber, korstroll, trekantmark, hjerteskjell og ulike 

varianter av sjøpung (Ascidiacea) og snegler. Det ble funnet en liten forekomst av ålegress ved 

Kilen brygge, men ellers var det ettårige trådformede alger og grønnalger som dominerte 

algesamfunnet, men unntak av et tynt belte (0-1m vanndyp) i området Stubb hvor det forekom 

sagtang (Fucus serratus) og blæretang (Fucus vesiculosus) med epifytter (Ectocarpus, 

Ceramium), rødalger (Polysiphonia) og noe grønnalger. Nye undersøkelser i 2022 vil vise hvordan 

floraen og faunaen reetablerer seg ytterligere etter hvert som tiden går. 
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7 Utlekking deponi 

7.1 Materiale og metode 

Passive prøvetakere 

Utlekking av miljøgifter fra sedimentene utgjør en risiko for vannlevende organismer. 

Fluksmålinger kan brukes til å beregne denne utlekkingen, og ut fra målinger før og etter tiltak 

som tildekking av forurenset sjøbunn kan man måle effekten av tiltaket. Utlekking fra 

sedimentene før og etter tiltak måles ved hjelp av bentiske flukskammer, som er utviklet for å 

måle frigjøring av organiske miljøgifter fra sedimentoverflaten og til vannet over sjøbunnen. 

 

Bentiske flukskammer tilknyttes målestasjonene som vist i Figur 25. Flukskammer er utviklet av 

Norges Geotekniske Institutt (NGI) for å kunne måle fluktasjon og diffusjon som skjer i 

overgangen sediment og vann (Eek, Cornelissen, & Breedveld, Field Measurement of Difusional 

Mass Tranfser of HOCs at the Sediment-Water Interface, 2010) (Eek, Cornelissen, Kibsgaard, & 

Breedveld, 2008). Selve flukskammeret er en stålkonstruert breibremma «hatt» som skal stå på 

bunnen og gi et tett omsluttet miljø av vann og sediment, der det sitter en passiv prøvetaker like 

over sedimentet (Figur 26). 

 

Figur 25. Prinsippskisse for overvåkingsstasjon ved sjøbunnsdeponiet. Diffusjonskammer passive 

prøvetakere og stasjon med passive prøvetakere (eks. DGT) i bunnvann og midt i vannsøylen 

(kilde: NGI 2019, overvåkingsprogram for Sandefjordsfjorden).  

 

 

Figur 26. Flukskammer med SPMD. 1: Flukskammer klart for utsetting. 2: SPMD oppspent i 

flukskammer. Opptak av flukskammer, og en ser at membranen har tatt noe farge av å stå ute. 

En ser også en tydelig ring inne i «hatten», som viser hvor høyt sedimentet har stått. 
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Inne i flukskammeret monteres en SPMD (Semi Permeable Membran Device), som er en svært 

følsom passiv prøvetaker som adsorberer de organiske miljøgiftene som lekker ut fra 

sedimentoverflaten i løpet av en eksponeringstid på 4-6 uker. SPMD-en analyseres for mengde 

oppsamlet PAH og PCB. Spredningen kan beregnes fra mengde PAH og PCB i adsorbenten, 

eksponeringstid og eksponert areal, og angis som mengde miljøgift pr areal og tid (ng/m²/d). 

Undersøkelsen bør helst benyttes før og etter tiltak for å vurdere reduksjon i utlekking av 

miljøgifter fra sjøbunnen.  

SPMD etterligner opptak av organiske miljøgifter i fettvevet i organismer. Prøvetaking og forsøk 

med SPMD er gjentakbare og egnede for å måle miljøgiftkonsentrasjoner da man slipper de 

stressfaktorer som prøvetaking og forsøk medfører på levende organismer. Toksisiteten er 

sjelden lik konsentrasjon i organismene sitt miljø fordi miljøgiftene har ulike egenskaper og tas 

opp i større og mindre grad avhengig av mange faktorer, som f.eks. vannløselighet.  

SPMD er egnet for målinger i luft og vann, og vil begynne å ta opp miljøgifter i det de eksponeres 

for luft eller vann. Særlig lette forbindelser tas opp raskt. Utsetting av SPMD, uavhengig av om 

det er i flukskammer eller ei, forutsetter noe håndtering før membranen er på plass og på den 

lokaliteten den skal måle på. Det er derfor nødvendig å gjøre noen blank-prøver. Disse gis 

samme håndtering som de membranene som skal stå ute og måle; de monteres, settes ut på 

lokaliteten og tas straks opp og demonteres. Analyseresultat av blankprøver trekkes fra 

analyseresultat av SPMD som har stått ute. 

Fordi man bruker flukskammeret til å måle i overgangen mellom sediment og vann, vil 

resultatene gi en mer relevant informasjon om risikoen de forurensede sjøsedimentene utgjør for 

biota enn å analysere sedimentprøver og beregne porevannskonsentrasjoner. Man får tall på hva 

som faktisk lekker ut fra sediment til vann. 

Rapporteringsgrense for PAH er 25-27 pg/l og 4,3-13 pg/l for PCB. Analyseresultatene regnes om 

til fluks ut fra areal i flukskammer (m²) og eksponeringstid (døgn).    

 

Den passive prøvetakeren DGT (Diffusive Gradients in Thin films) kan brukes for å måle den 

biotilgjengelige andelen av metaller i vann, sedimenter og jord (Hartnik og Amundsen, 2006). 

Prøvetakeren er enkel og består av en plastdel med et filter, en hydrogel og en ionebytter. 

Metoden bygger på prinsippet om at metallioner og svakt bundede metallkomplekser diffunderer 

gjennom filteret og en gel av kjent tykkelse, for å akkumuleres i ionebytteren. Ionene elueres ut 

av ionebytteren med en syre, og kan analyseres med ICP-AES eller ICP-MS (ALS, 2016). Om 

vanntemperaturen er kjent kan konsentrasjonen av respektive metall i vannet beregnes. Jo 

lengre prøvetakingsperiode, desto større mengde ioner akkumuleres. Prøvetakingstiden må 

tilpasses den forventete konsentrasjonen i vannfasen. Dette for å unngå metning av prøvetakeren 

ved høye metallkonsentrasjoner i vann eller akkumulering under deteksjonsgrensen ved for lave 

metallkonsentrasjoner. For typiske metallkonsentrasjoner målt i kystnære strøk vil DGTen være 

mettet med metaller etter ca. 3 måneder. 

 

Det ble plassert DGTer for målinger av metaller i vannsøylen rett over sjøbunnen og oppe i 

vannsøylen på samme lokalitet som flukskamrene.  

 

7.2 Resultater og diskusjon 

Organiske miljøgifter – PAH og PCB 

Beregnet fluks for gjennomførte målinger med bentiske flukskammer er vist i Tabell 17 og Tabell 

19. Analyseresultatene fra lab er presentert i Vedlegg 5. For målinger <LOD er det lagt inn 

LOD/2. Gjennomsnittet av en blank-prøve er trukket fra målte konsentrasjonene før fluks ble 
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beregnet. Negativ fluks er satt til null, da flukskammeret er beregnet til måling av fluks fra 

sediment til vann, og ikke omvendt.  

Resultatene fra de SPDMene viser at det er relative små mengder PCB og PAH som løses fra 

sedimentene over deponiet og til vann. Også for enkeltparameterne av PAH er det relativt liten 

fluktasjon fra sedimentene til sjø. For sumPAH er det høyeste verdier ved SF2, mens det for 

sumPCB er høyest ved SF3.  

PAH16 og PCB7 i vann (Tabell 18) viste liten variasjon mellom prøvene iht. PAH16, men noe høyere 

verdier av PCB7 ved SF2 og SF3.  

Tabell 17. Beregnet fluks (µg/m²/døgn) for målestasjoner SF1, SF2 og SF3. 

 

Tabell 18. PAH16 og PCB7 i vann fra Sandefjordsfjorden i 2019.  

 

 

sf1 sf2 sf3

Prøvetidspunkt 8.8-9.9.20 8.8-9.9.20 8.8-9.9.20

Tid eksponering (d) 33,00 33,00 33,00

Nafta len 0 0 0

Acenaftylen 0,0017 0,0017 0,0010

Acenaften 0,0043 0,0091 0,0064

Fluoren 0,0084 0,0143 0,0065

Fenantren 0 0 0

Antracen 0,0031 0,0023 0,0022

Fluoranten 0,0091 0,0040 0,0040

Pyren 0,0213 0,0173 0,0241

Benso(a)antracen 0,0020 0,0032 0,0040

Krysen 0 0,0001 0

Benso(b)fluoranten 0,0013 0,0006 0,0072

Benso(k)fluoranten 0 0 0,0008

Benso(a)pyren 0 0 0,0024

Dibenso(ah)antracen 0 0 0,0026

Benso(ghi )perylen 0 0 0,0020

Indeno(123cd)pyren 0,0000 0,001 0

Sum PAH Fluks 0,0504 0,088 0,022

PCB 28 0,000011 0,000014 0,000027

PCB 52 0,000067 0,000034 0,000119

PCB 101 0,000006 0,000042 0,000052

PCB 118 0,000001 0 0

PCB 138 0,0000002 0,000039 0,000044

PCB 153 0,000021 0,000068 0,000075

PCB 180 0,000000 0,000024 0,000019

Sum PCB Fluks 0,000106 0,000220 0,000334

Vannprøver SF blank SF1 SF2 SF3

PAH 16 ng 115 224 226 223

PAH 16 ng/l 13 13 8,6 9,3

PCB 7 ng 0,105 0,285 0,411 0,661

PCB 7 ng/l 0,021 0,021 0,016 0,027
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Tabell 19. Utlekking (fluks i µg/m²/år) av organiske miljøgifter fra deponiet i Sandefjordsfjorden.  

 

 

Metaller – DGT 

Resultatene fra DGTene som var plassert i vannsøylen over deponiet viser at det små forskjeller 

mellom resultatene fra de ulike stasjonene, men at det er noe høyere verdier for SF2 og SF3 

sammenlignet med SF1 (Tabell 20; Vedlegg 5).  

Tabell 20. Målinger av metaller (µg/l) fra DGTer plassert 1,5 m over sjøbunn og midt i 

vannsøylen. Resultatene er klassifisert etter Veileder 02-2018. 

 

7.3 Oppsummering 

Resultatene fra passive prøvetakere (SPMD og DGT), viser at det er forholdsvis liten og 

akseptabel utlekking fra sedimentene over deponiet. Det er generelt noe høyere fluks av PAH ved 

SF1 og PCB ved stasjon SF3. Det er også noe høyere konsentrasjoner av metaller (spesielt Arsen) 

i bunnvannet ved stasjon SF2 og høyere opp i vannmassene ved SF3, men det er usikkert om det 

er knyttet til deponiet eller andre forhold i fjorden.  

Fluks i µg/m²/år
Sandefjordsfjorden 

1 år etter tiltak

Naftalen 0,00

Acenaftylen 0,53

Acenaften 2,41

Fluoren 3,56

Fenantren 0,00

Antracen 0,93

Fluoranten 2,09

Pyren 7,64

Benso(a)antracen 1,12

Krysen 0,00

Benso(b)fluoranten 1,10

Benso(k)fluoranten 0,08

Benso(a)pyren 0,19

Dibenso(ah)antracen 0,28

Benso(ghi)perylen 0,22

Indeno(123cd)pyren 0,20

Sum PAH16 20,36

Sum PCB7 0,08

DGT Tidspunkt SF1 Bunn SF1 Topp SF2 Bunn SF2 Topp SF3 Bunn SF3 Topp

Arsen aug.19 0,132 0,067 0,242 0,0984 0,0532 0,395

Bly aug.19 <0,0014 <0,0014 <0,0014 <0,0014 <0,0014 <0,0014

Kadmium aug.19 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007

Kobber aug.19 0,01 0,02 0,04 0,06 0,06 0,18

Krom aug.19 0,0139 0,033 0,03 0,017 0,014 0,052

Kvikksølv aug.19 <0,026 <0,026 <0,026 <0,026 <0,026

Nikkel aug.19 <0,0073 0,022 0,034 0,012 0,019 0,028

Sink aug.19 <0,017 <0,017 0,18 0,132 <0,017 0,02
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Oppsummert er utlekkingen for PAH noen få µg/m2/år og for PCB et 10-talls ng/m2/år. Dette er 

lite og etter første måling må vi derfor kunne konkludere med at deponiet fungerer etter 

hensikten. Metallene er målt over ulik høyde i vannsøylen, det er derfor kun en indikasjon på at 

de kommer fra deponiet dersom den dypest målte verdien har vesentlig høyere verdi enn lengre 

opp i vannsøylen, noe som ikke er tilfellet her. Siden det er arsen som slår ut og ikke andre 

metaller må vi anta at dette ikke skylles utlekking. Men sistnevnte er en antagelse som vi vet 

mer om etter 2 og 3 år (arsen har høye verdier i berggrunn i Vestfold.)  Endelig svar om deponiet 

fungerer etter hensikten ser vi først etter 2 – 3 år (kanskje lengre tid). 
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9 Vedlegg 

Vedlegg 1. Feltlogg fra prøvetaking 28-30. oktober 2019 

Prøvetakingen ble fra Trygve Braarud. Prøvene ble tatt av Dr. Gaute Rørvik Salomonsen reNatur 

AS og Dr. Jane Dolven fra COWI. 

 

Borehull beskrivelse Prøve dyp 

TBT-1 

Gemeni Core 

Asfalt 

0-2 cm Lys grå silt, ingen lukt 

Under 2 cm mørkere silt med 

sand H2S lukt 

 

0-10 cm 

 

 

TBT-2 

Gemeni Core 

Lys grå sandig silt, ingen lukt 

homogen. Mørkere under 2 

cm 

10 cm 
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TBT-3 

Abdulla 

kjerne 

prøvetakeren 

Kjernen var 30 cm med 

homogen siltig leire med 

skjell. Grå farge H2S lukt 

0-10 cm 

 

 

OV1-1 Kjerne1:  

utvendig tildekkingsmasse: 

14 til 16 cm 

Innvendig tildekkingsmasse: 

13 cm 

Sterk lukt fra 11 cm 

Kjerne2:  

0-10 cm 
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utvendig tildekkingsmasse: 

14 cm 

Innvendig tildekkingsmasse: 

13 cm 

 

 

 

 

 

OV 1-2 Kjerne1:  

utvendig tildekkingsmasse: 

16 cm 

Innvendig tildekkingsmasse: 

14 cm 

Kjerne2:  

utvendig tildekkingsmasse: 

16 cm 

Innvendig tildekkingsmasse: 

15 cm 

Finstoff på toppen 

10 cm 
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OV 1-3 Kjerne1:  

utvendig tildekkingsmasse: 

15 cm 

Innvendig tildekkingsmasse: 

14 cm 

Kjerne2:  

utvendig tildekkingsmasse: 

14 cm 

Innvendig tildekkingsmasse: 

14 cm 

 

10 cm 

 

 

OV 1-4 Kjerne1:  

utvendig tildekkingsmasse: 

19 cm 

Innvendig tildekkingsmasse: 

8 cm 

Kjerne2:  

utvendig tildekkingsmasse: 8 

cm 

Innvendig tildekkingsmasse: 

8 cm 

 

0-8 cm 
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OV 2-1 Kjerne1:  

utvendig tildekkingsmasse: 

15 cm 

Innvendig tildekkingsmasse: 

10 cm 

Kjerne2:  

utvendig tildekkingsmasse: 

14 cm 

Innvendig tildekkingsmasse: 

10 cm 

Finstoff på toppen 

0-10 cm 

 

OV2-2 Kjerne1:  

utvendig tildekkingsmasse: 

15 cm 

Innvendig tildekkingsmasse: 

12 cm 

Kjerne2:  

utvendig tildekkingsmasse: 

13 cm 

Innvendig tildekkingsmasse: 

11 cm 

10 cm 
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OV 2-3 Kjerne1:  

utvendig tildekkingsmasse: 5 

cm 

Innvendig tildekkingsmasse: 

5 cm 

Kjerne2:  

utvendig tildekkingsmasse: 5 

cm 

Innvendig tildekkingsmasse: 

5 cm 

 

5 cm 

 



  
OVERVÅKING AV SANDEFJORDSFJORDEN, 2019 

 

Side 52 av 120 
 

OV 2-4 Kjerne1:  

Minst 35 cm 

tildekkingsmasse: 

Kjerne2:  

Minst 39 cm 

tildekkingsmasse:  

 

Finstoff på toppen 

 

 

10 cm 

OV 2-5 Kjerne1:  

utvendig tildekkingsmasse: 6 

cm 

Innvendig tildekkingsmasse: 

6 cm 

Kjerne2:  

utvendig tildekkingsmasse: 

16 cm 

Innvendig tildekkingsmasse: 

6 cm 

 

6 cm 

 

OV 3-1 Kjerne1:  

Minimum 10 cm 

Kjerne2:  

utvendig tildekkingsmasse: 

14 cm 

Innvendig 

tildekkingsmasse:12 cm 

 

10 cm 
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OV 3-3 Kjerne1:  

utvendig tildekkingsmasse: 

12 cm 

Innvendig tildekkingsmasse: 

12 cm 

Kjerne2:  

utvendig tildekkingsmasse: 

14 cm 

Innvendig 

tildekkingsmasse:14 cm 

Finstoff på toppen 

10 cm 

 

OV 3-4 Kjerne1:  

utvendig tildekkingsmasse: 

17 cm 

Innvendig tildekkingsmasse: 

16 cm 

Kjerne2:  

utvendig tildekkingsmasse: 

17 cm 

Innvendig 

tildekkingsmasse:16 cm 

Finmateriale på toppen 

10 cm 
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OV 3-5 Kjerne1:  

Minimum 20 cm 

tildekkingsmasse 

Kjerne2:  

utvendig tildekkingsmasse: 

19 cm 

Innvendig tildekkingsmasse: 

16 cm 

 

10 cm 

 

DP 1 Kjerne1:  

Minimum 17 cm 

tildekkingsmasse  

Kjerne2:  

Minimum 16 cm 

tildekkingsmasse 

10 cm 
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DP 2 Kjerne1:  

Minimum 10 cm 

tildekkingsmasse  

Kjerne2:  

Minimum 10 cm 

tildekkingsmasse 

10 cm 

 

 

 

DP 3 Kjerne1:  

Minimum 16 cm 

tildekkingsmasse 

Kjerne2:  

Minimum 33 cm 

tildekkingsmasse: 

10 cm 



  
OVERVÅKING AV SANDEFJORDSFJORDEN, 2019 

 

Side 56 av 120 
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Vedlegg 2. Analyse resultater miljøgifter i sediment 
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Vedlegg 3. Analyseresultater bløtbunnsfauna 

Medins 

Stasjon Grabb AMBI ES100 H´ NSI ISI2012 NQI1 
Antall 

individer 
Antall 
arter 

BS1 1 2,51 12,00 3,10 25,05 7,53 0,63 40 12 

BS1 2 3,00 8,00 2,72 22,96 6,20 0,58 13 8 

BS1 3 3,14 6,00 2,41 23,49 6,55 0,54 11 6 

BS1 4 2,51 15,00 3,28 24,68 7,42 0,66 46 15 

BS2 1 2,18 18,35 3,06 19,78 8,20 0,72 787 49 

BS2 2 1,90 19,06 3,32 20,93 8,80 0,74 765 46 

BS2 3 1,89 23,45 3,81 21,27 9,31 0,75 889 52 

BS2 4 2,06 18,32 3,09 20,29 8,58 0,73 657 47 

BS3 1 1,57 14,51 1,88 23,19 8,77 0,73 218 23 

BS3 2 1,43 18,07 2,65 23,25 8,13 0,76 306 32 

BS3 3 1,57 16,71 2,46 22,94 8,26 0,74 378 32 

BS3 4 1,64 14,57 2,01 23,12 7,78 0,71 200 21 
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Analyseresultater Eurofins 
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Vedlegg 4. Artsliste (2019) og sammenligning med data fra DNV Niva (1998) 

+ = enkeltobservasjon 
    

r = sjelden 
    

c = vanlig 
    

cc = dominerende 
    

*= tolket til samme art av COWI 
    

 

Stubb 

(2019) 

Stubb 

(DNV 

Niva 

 1998,  

stasjon 6) 

Kilen 

(2019) 

Kilen 

brygge 

(2019) 

Arter/Stasjon St. 1 St. 1 St. 4b St. 10 

Algae (trådformede) cc 1-10   cc 1,5-4 cc 2-4 

 
        

BRUNALGER - Phaeophyceae         

Chorda filum     c 2-4   

Ectocarpus (brunsli)/Pylaiella (perlesli) cc 1-10 c 1-4* cc 2-4 cc 2-4 

Elachisa fucicola   c 0,5-2     

Fucus serratus (sagtang) r 0,1-1 cc 0-2*     

Fucus vesiculosus (blæretang) r 0,1-1   + 2-3   

Halidrys siliquosa (skolmetang)   c 3-8     

Laminaria saccharina (sukkertare)   c 3-10     

Sargassum muticum (japansk drivtang)   cc1-2 + 2-4   

          

RØDALGER - Florideophyceae         

Ahnfeltia plicta   c 0,5-2     

Bonnemaisonia hamifera   c 2-10     

Ceramium cf. nodulosum   c 1-5     

Ceramium cf. striata   r 2     

Ceramium strictum   c 1-3     

Chondrus crispus   c 2-5     

Corallina officinals   c 2-5     

Coccotylus/Phyllophora r 0,1-1       

Graciliaria sp.     x 2-4   
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Hildenbrandia rubra r 0,1-1       

Lithothamniaceae r 0,1-1       

Polysiphonia sp./Ceramium sp. r 0,1-2 c 2-10*     

          

GRØNALGER - Chlorophyceae         

Blidingia minima   c 0-2     

Cladophora rupestris + 0,1-1       

Cladophora sp. r 0,1-2   c 2-4 c 2-4 

Enteromorphi intestinalis gr.   c0-0,5     

Ulva sp.   c 0-2* c 2-4 + 2-4 

     

BLOMSTERPLANTE - Angiospermae         

Zostera marina     r 1,5-2   

          

KORALLDYR - Anthozoa         

Actiniaria + 0,1-1   + 2-4   

Hyrractinia echinata (Hydroide)   c 8-10     

Obelia geniculata (Hydroide)   c 2     

Metridium snele (Sjønellik)   c 8     

Sagartia spp. (anemone)   c 4     

          

SNEGLER - Gastropoda         

Gastropoda       r 2-4 

Hydrobiidae/Rissoidae     + 2-4   

Littorina littorea r 0,1-1 c 2*   c 2-4 

Nassarius reticulatus nettsnegl   cc 2     

          

MUSLINGER - Bivalvia         

Mytilus edulis c 0,1-1 c 2-10 2-4   

Modiolus Modiolus   r 8     

Ostrea edulis   r 8   + 2-4 
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Ensis spp. Knivskjell   r 7     

          

KREPSDYR - Crustacea         

Balanidae   c 10* + 2-4   

Carcinus maenas   r 14 + 2-4   

Eupagurus spp eremittkreps   c(cc) 8-10     

Paguridae     + 2-4 + 2-4 

Semibalanus balanoides c 0,1-1       

          

Bryozoa - Mosdyr         

Membraniopora spp   c 2-6     

Electra spp.   c 2-6     

          

PIGGHUDER - Echinodermata         

Asterias rubens r 1-7 c.8-14 + 2-4   

Strongylocentrotus droebachensis  

- Drøbakk kråkebolle   r 10     

 
        

SEKKEDYR - Ascidiacea         

Ascidia mentula     + 2-4   

Ascidiacea + 0,1-1     c 2-4 

Ascidiella sp.       + 2-4 

Ciona intestinalis + 0,1-1       

     

STRÅLEFINNEFISKER - 

Actinopterygii         

Gobiidae + 0,1-1   + 2-4   

Gobiusculus flavescens + 0,1-2   + 2-4   

Pleuronectiformes     + 2-4   

Pomatoschistus sp. + 0,1-2   + 2-4 c 2-4 

Ciona intenstinalis   c 10     

Ascidiella aspersa   r 9     
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Ascidiella scabra   r 5     

Corella Parallelogramma   r 2-4     

 
        

LEDDORMER - Annelida         

Ekskrementer etter Arenicola marina + 1-7       

 
        

Gammaproteobacteria         

Beggiatoa sp.     r 2-4   

 
        

BLÅGRØNNALGER - Cyanophyceae         

Spirulina sp.     cc 2-4   
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Vedlegg 5. Analyseresultater passive prøvetakere.  
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