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 Sammendrag 

Norconsult har utført en miljøtekniske sedimentundersøkelser for kartlegging av kjemisk miljøtilstand nord for 
Vardø havn. Kartleggingen ble utført i forbindelse med planlegging av ny molo for skjerming av innløpet til 
havna og muligens utvidelse av havna. Området som ble kartlagt omfatter ca. 50 000 m2 sjøbunn. 
Sedimentet ble forsøkt prøvetatt av 5 stasjoner, og analysert for miljøgifter ved 3 stasjoner.  

To av stasjonene som ble forsøkt prøvetatt inneholdt inget sediment og ble derfor ikke analysert. For de 
resterende tre stasjonene viser analyseresultatene at sedimentene består av ≥ 95% partikler med 
kornstørrelse > 63µm. Sett sammen med observasjoner fra felt, tyder det på at sjøbunn består av sand med 
innslag av stein og skjellrester i ulik grad. Dette støttes opp ved naturkartlegging med undervannsdrone, i 
tillegg til at de to stasjoner hadde sjøbunn bestående av hardbunn og derfor resulterte i tomme grabbhugg.  

Kjemisk tilstand blir gitt på bakgrunn av høyeste påvist tilstandsklasse. Det er i utgangpunkt påvist homogen 
kornfordeling i det kartlagte området. Ved Stasjon 3 ble det påvist forurensing med høyeste tilstandsklasse 
2, mens ved stasjon 4 og 5 ble det påvist forurensing i tilstandsklasse 4. Det ble blant annet registrert høye 
konsentrasjoner av PAHer, og spesielt pyrogene PAHer i disse områdene. I tillegg ble det registrert høye 
konsentrasjoner av kobber i stasjon 4.   

Resultatene fra undersøkelsen tilsier at det forekommer forurensning i området. Kildene til forurensingen er 
ukjent, men det er flere faktorer inkludert båttrafikk, avløpsutslipp og avrenning fra land som potensielt kan 
være kilde til forurensing.  

Norconsult vurderer at kjemisk tilstand i området er middels til dårlig. Dersom det skal utføres tiltak som 
berører sjøbunn, anbefaler Norconsult at det uføres en risiko- og spredningsvurdering, samt vurdering av 
avbøtende tiltak for å hindre spredning av forurensning fra det forurensede området.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

I forbindelse med fremtidig prosjektering av ny molo ved Vardø havn ønsket Vardø kommune å kartlegge 
miljøtilstand i sjøbunnen i området. Kartleggingsområdet er det arealet som vil bli berørt av fremtidig molo, 
ca. 50 000 m2 sjøbunn. Moloen er planlagt å plasseres fra land i vest og ut i sjøen med åpning nordøst for 
eksisterende moloåpning. Det er ikke oss bekjent om det skal mudres i forkant av utfylling for å øke stabilitet 
og hva de mudrede massene eventuelt skal brukes til.  

Geografisk plassering av undersøkelsesområdet er vist i Figur 1.  

 

Figur 1: Geografisk plassering av undersøkelsesområdet i Vardø kommune nord for Vardø havn.  

Det har ikke blitt utført undersøkelser av sediment i dette området tidligere, men det foreligger 
miljøundersøkelser av sediment i Vardø havn, innenfor de eksisterende moloene. Denne miljøundersøkelsen 
vil avklare sedimentenes forurensningstilstand og kan legges til grunn for en senere risiko- og 
spredningsvurdering, dersom det skal gjennomføres tiltak som vil berøre sjøbunn i dette området. 
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1.2 Myndighetskrav 

Tiltak som berører sjøbunn og kan medføre spredning av forurensing eller negativ effekt på naturmiljøet er 
søknadspliktig. Utfylling i sjø fra land kan være søknadspliktig etter forurensningsloven § 11, dersom tiltaket 
medfører fare for skade eller ulempe for miljøet. Ved utfyllinger som foregår ved dumping fra skip eller fartøy 
gjelder forurensningsforskriftens kapittel 22 om mudring og dumping. Forskriften beskriver et generelt forbud 
mot mudring og dumping, så lenge det ikke er gitt tillatelse til dette fra Fylkesmannen eller Miljødirektoratet. 

Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder, M-350/2015: Håndtering av sedimenter [1], som beskriver 
omfang og utførelse av sedimentundersøkelser i forbindelse med tiltak i sjø. Forurensningstilstand i sediment 
skal klassifiseres etter Miljødirektoratet sin veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann [2]. 

Området som skal kartlegges utenfor Vardø havn vil berøre ca. 50 000 m2 sjøbunn. I henhold til 
Miljødirektoratets veileder M-350/2015 defineres tiltak av denne størrelsen som et stort tiltak (> 30 000 m2). 
For store tiltak stilles det generelt krav om sedimentundersøkelser, naturkartlegging og behov for 
risikovurdering skal vurderes. Omfanget av kartlegging vil variere avhengig av typen tiltak som skal utføres.  

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er forurensningsmyndighet for de fremtidige tiltak i sjø som utføres i 
Vardø kommune.   

 

1.3 Målsetning 

Norconsult har fått i oppdrag av Vardø kommune å utføre en miljøteknisk sedimentundersøkelse nord for 
Vardø havn i forbindelse med planlegging av fremtidig utnyttelse av området. 

Miljøundersøkelsen skal kartlegge miljøtilstand i sediment i et avgrenset områder for planlagt plassering av 
molo. Rapport fra miljøundersøkelsen skal inneholde klassifisering av tilstandsklasse (forurensningsgrad) i 
undersøkt sediment, enkel kornfordelingsanalyse og observasjoner fra feltarbeidet. Rapporten kan benyttes 
som dokumentasjon på kjemisk miljøtilstand for det angitte området ved en eventuell søknad om i 
forbindelse med tiltak i sjø.  

Resulatene vil vurderes opp mot spredning av sediment til nærliggende områder (influensområdet), og kan 
videre benyttes som grunnlag for spredningsvurdering av det planlagte tiltaket.  
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2 Miljøtilstand 

2.1 Miljøtilstand i tiltaksområdet 

Tiltaksområdet ligger i Vestervågen som er del av vannforekomsten Reinøysundet (ID: 0424010200-C) 
registrert i vann-nett [3]. Forekomsten er registrert med god økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand, der 
det er forventet at miljømål om god tilstand skal oppnås i løpet av år 2022-2027. Det er antatt at dårlig 
kjemisk tilstand i stor grad skyldes diffus avrenning fra havneområder.  

I Vann-nett er det oppgitt flere potensielle kilder til forurensning i vannforekomsten Reinøysundet. Disse 
inkluderer en nedlagt slipp for båter i Vestervågen, punktutslipp fra Vardøbruket (fiskeforedling), kommunalt 
avløp (15 utslippspunkter) og avrenning fra søppelfyllinger på Hasselneset og Rømoen [3]. 

2.2 Forurensingskilder 

Det er ingen registreringer av lokaliteter med grunnforurensning innenfor tiltaksområdet i Miljødirektoratet sin 
Grunnforurensningsdatabase [4].  

Lokaliteter på Vardøya som er registrert i Grunnforurensningsdatabasen er vist i Figur 2.  

Søppelfyllingen på Hasselneset og Rømoen er plassert på østsiden av Vardøya og har avrenning til 
Reinøysundet til øst [4]. På grunn av beliggenhet er det ikke sannsynlig at disse kildene bidrar til 
forurensning i tiltaksområdet som befinner seg i Vestervågen.  

Det er registrert to lokaliteter med beliggenhet tilknyttet Vestervågen. Det er påvist forurensing i grunn av 
alifater, treverdig krom, PAH-16 (USEPA) og bly ved Shell SMP Vardø, der forurensning er akseptabel for 
dagens areal- og resipientbruk. [13]. Det er registrert mistanke om forurensing fra tidligere Brinchmanns 
MEK ANS, se Figur 2 [13]. 

 

Figur 2 Forurensede lokaliteter. Kart viser områder med alle registrerte områder med kjent forurensing i Vardø. 
Kartutsnitt er hentet fra Miljødirektoratets Grunnforurensingsdatabase [13]. 
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Det er generelt mistanke om forurensning knyttet til havneområder på grunn av båttrafikk. I Vardø havn har 
det i lengre tid eksistert båtslipp, verksted og anlegg for fiskeforedling og etablerte kaier. I områder der man 
utøver denne typen aktivitet er det spesielt mistanke om forurensing av blant annet TBT, olje og 
tungmetaller, se Tabell 1. 

Tabell 1 Sammenheng mellom bransjer og mulig forurensing som kan ligge i grunn/sediment. Hentet fra Miljødirektoratet 
sitt faktaark M-813/2017 [14]. 

Bransje Mulig forurensing 
Småbåthavn Tinnorganiske stoffer (TBT), tungmetaller (spesielt 

bly, kobber, sink), PCB, PAH, olje, andre bunnstoff 
Skipsverft og båtslipper Løsemidler, tungmetaller (arsen, bly, kadmium, 

kobber, krom og kvikksølv), olje, TBT, TCEP 
 

2.3 Tidligere undersøkelser 

Multiconsult utførte en miljøundersøkelse, på vegne av Kystverket, av sediment i 2017, rapport (713357-
RIGm-RAP-001). 

I de øvre lag av sediment (0-10 cm) ble det blant annet påvist TBT i tilstandsklasse V, dette tilsvarer svært 
dårlig miljøtilstand. Det ble også påvist flere PAH forbindelser opp til tilstandsklasse IV. Ved molomunning 
(St9-St11) mot Reinøysundet ble det påvist tilstandsklasse IV av PAH-forbindelser og TBT. Ved St10 ble det 
påvist TBT i tilstandsklasse V. 

Det ble tatt kjerneprøver i to punkter, St1 og St5.Ved 30-40 cm i St1 ble det påvist tilstandsklasse V av 
antracen, samt tilstandsklasse IV av 9 andre PAH-forbindelser.  Ved St 5 ble det påvist TBT i tilstandsklasse 
V på 30-40 cm dyp og tilstandsklasse IV i dypere lag. Det ble også påvist tilstandsklasse IV av PAH-
forbindelser i kjerneprøvene.  

Klassifisering av tilstand ved hver enkelt stasjon blir bestemt av høyest påvist tilstandsklasse ved gjeldende 
stasjon, og er vist i Figur 3.  

I sin rapport anbefaler Multiconsult at det ved mudring av innerste del av Vardø havn mudres 1 meter ned i 
sediment, med påfølgende prøvetaking av sjøbunn for å undersøke om det er gjenværende forurensning. 
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Figur 3 Tilstandsklasser i sediment påvist av sjøbunnsundersøkelse utført av Multiconsult i 2017. Hentet fra Multiconsult 
sin miljøundersøkelse.  
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3 Miljøteknisk sedimentundersøkelse 

3.1 Metode 

Miljødirektoratet har utarbeidet flere veiledere som er relevante for vurdering av forurensningstilstand, 
miljørisiko og tiltaksbehov i forurenset sjøbunn. Følgende veiledere er benyttet som grunnlag for 
prøvetakingsmetode og klassifisering av forurensingstilstand:  

 M-350/2015; Håndtering av sedimenter gir oversikt over hvordan tiltak i sedimenter bør planlegges, 
aktuelle tiltaksmetoder og gjeldende regelverk [1]. 

 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann og M-608 Grenseverdier og klassifisering av vann, 
sediment og biota gir grenseverdier til bruk for klassifisering av miljøtilstand i vann, sediment, og 
biota [2, 5]. 

 M-409/2015 Risikovurdering av forurenset sediment fokuserer på risiko for spredning av miljøgifter 
fra sedimentene, virkninger på human helse og virkninger på økosystemet [9]. 

I henhold til M-409 skal det tas prøver fra minimum 5 stasjoner der hver stasjon representerer 10 000 m2 ved 
kartlegging av områder der det ikke er dypere enn 20 m. Det ble planlagt å ta prøver fra 5 stasjoner for å 
kartlegge forurensningssituasjonen i området som omfatter 50 000 m2 sjøbunn. Plassering av stasjonene er 
vist i Figur 4, med den hensikt å kartlegge området på best mulig måte for å påvise eventuell forurensning.  

 

Figur 4: Plassering av stasjoner for prøvetaking av sediment utenfor Vardø havn er vist med rektangler.  
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Fra hver prøvestasjon skal det samles materiale fra fire kast med van Veen grabb. Innhentet prøvemateriale 
fra ca. 0 - 5 cm innenfor hvert stasjonsområde samles til en blandprøve, for innsending til laboratoriet ALS 
for analyse av utvalgte parametere (Tabell 2). Basert på områdets bruk, er det ansett at disse analysene vil 
avdekke mulig forurensing i området. 

 

Tabell 2: Planlagt analyseprogram for sedimentprøver. 

Gruppe Parameter 
Fysisk karakterisering Vanninnhold, innhold av leire (<2 µm) og silt (<63 µm) 
Tungmetaller Hg, Cd, Pb, Cu, Cr, Zn, Ni, As 
Ikke-klorerte organiske forbindelser Enkeltforbindelsene i PAH16 

Klorerte organiske forbindelser Enkeltkongene i PCB7 

Andre analyseparametere TOC (totalt organisk karbon) og TBT (tributyltinn) 

 

Konsentrasjoner av de undersøkte parameter i sedimentet sammenlignes med grenseverdier for 
tilstandsklassene gitt i veileder 02:2018 og M-608. Tilstandsklassene representerer ulik forurensningsgrad 
basert på fare for effekter på organismer. Beskrivelse av de ulike tilstandsklassene er vist i Tabell 3.   

Tabell 3 Klassifiseringssystem for metaller og organiske miljøgifter gitt i veileder 02:2018 og M-608.  

 

3.2 Feltarbeid og observasjoner 

Prøvetaking av sediment ble utført 26.08.2020 av Norconsult. Det ble utført en visuell befaring av sjøbunn 
ved bruk av ROV (Blue-eye) for kartlegging av naturtyper og arter, som er presentert i egen rapport 
(«Naturkartlegging Vardø Ytre molo»). Det var relativt rolig sjø og lite vind. Havnevesenet i Vardø stilte med 
båt og båtfører.  

Det ble tatt opp sediment fra 3 av 5 planlagte stasjoner. Det var ikke mulig å ta opp løsmasser fra de 
resterende stasjonene, hvilket indikerer at sjøbunn består av berg eller større stein. ROV-undersøkelsen 
bekreftet hardbunn ved stasjon 1 og 2.  

Tabell 4 viser informasjon og Figur 7 viser bilder av prøvematerialet som ble samlet inn og sendt til analyse. 
Fullstendig feltlogg med bilder er i Vedlegg A.  

Tabell 4: Informasjon om prøvetaking ved hver stasjon med tilhørende beskrivelse av sediment.   

Stasjon Vanndyp (m) Prøvedyp (cm) Beskrivelse 
ST 1 9 m n.a. Tomme grabbhugg, noe større stein.  

Biota: kråkeboller og slangestjerner. 
Avfall: Ikke registrert.  
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ST 2 10 m n.a. Tomme grabbhugg, noe større stein.  
Biota: Armen til en sjøstjerne.  
Avfall: Ikke registrert. 

ST 3 17-21 m 2-4 cm Fin, beige/grå sand. Innslag av skjellfragmenter, 
hele skjell og steinkoraller.  
Biota: Kuskjell, sjømus, eremittkreps og 
børstemark.   
Avfall: Ikke registrert.  

ST 4 29-34 m 1-4 cm Fin, beige sand. Større skjellfragmenter og noen 
hele skjellrester fra kuskjell og kongesnegl. 
Biota: Kuskjell, slangestjerne, eremittkreps, 
kråkebolle og sjøpung.  
Avfall: Ikke registrert.  

ST 5 25-34 m 1-3,5 cm Beige sand, med innslag av små svarte steiner. 
Noe skjellfragmenter og rester etter mark i sanden.  
Biota: Skipsrur, sjøtann og sandskjell.  
Avfall: Fiskeline.  

 

   

Figur 5: Oversikt over prøvene som ble sendt inn til analyse. Fra venstre: ST 3 - ST 4 - ST 5. 

Det ble generelt observert sandige sedimenter. I noen områder var det innslag av stein og skjellrester. Det 
ble observert noe biota i form av kråkeboller, slangestjerne og eremittkreps. Større rester etter blant annet 
kuskjell og sandskjell ble observert.  

Det ble ikke observert noe uvanlig lukt i sedimentene.  

 

3.3 Resultater 

Analyseresultat er klassifisert etter veileder 02:2018 for å beskrive tilstand i sediment [2]. Konsentrasjon og 
tilstandsklassifisering (i henhold til Tabell 3) er vist i  

 

 

 

Tabell 5. Kjemisk tilstand (miljøtilstand i henhold til Error! Reference source not found.) er vist i Figur 8. 
Analyserapport fra ALS er lagt ved i Vedlegg B.  
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Tabell 5: Analyseresultat er fargekodet etter tilstandsklasse i henhold til veileder 02:2018. Kun de forbindelser som er 
klassifisert i veilederen er fargekodet. Blått navn tilsier oljerelatert PAH kilde, grønt navn tilsier blandet kilde og rødt tilsier 
forbrenningsrelatert PAH kilde.  

 

Parameter Enhet
St3 St4 St5

Tørrstoff (DK) % 75.6 69.8 67.5

Vanninnhold % 24.4 30.2 32.5

Kornstørrelse >63 µm % 98.9 98.1 95.4

Kornstørrelse <2 µm % <0.1 <0.1 <0.1

TOC % TS 4.20 1.9 19

Naftalen µg/kg TS <10 96 81
Acenaftylen µg/kg TS <10 51 83
Acenaften µg/kg TS <10 31 42
Fluoren µg/kg TS <10 56 84
Fenantren µg/kg TS <10 400 640
Antracen µg/kg TS <4.0 150 200
Fluoranten µg/kg TS 25 950 1300
Pyren µg/kg TS 20 690 970
Benso(a)antracen µg/kg TS 14 450 430
Krysen µg/kg TS 13 490 450
Benso(b)fluoranten µg/kg TS 15 440 490
Benso(k)fluoranten µg/kg TS 15 390 450
Benso(a)pyren µg/kg TS 16 420 500
Dibenso(ah)antracen µg/kg TS <10 94 100
Benso(ghi)perylen µg/kg TS 12 260 340
Indeno(123cd)pyren µg/kg TS 10 230 290
Sum PAH16 µg/kg TS 140 5200 6500
Sum PAH carcinogene µg/kg TS 0.00 0.00 0.00
PCB 28 µg/kg TS <0.50 <0.50 <0.50
PCB 52 µg/kg TS <0.50 <0.50 <0.50
PCB 101 µg/kg TS <0.50 <0.50 <0.50
PCB 118 µg/kg TS <0.50 <0.50 <0.50
PCB 138 µg/kg TS <0.50 <0.50 <0.50
PCB 153 µg/kg TS <0.50 <0.50 <0.50
PCB 180 µg/kg TS <0.50 <0.50 <0.50
Sum PCB-7 µg/kg TS <4 <4 <4
As (Arsen) mg/kg TS 1.1 5.8 3.3
Pb (Bly) mg/kg TS 2 31 8
Cu (Kopper) mg/kg TS 10 320 5.8
Cr (Krom) mg/kg TS 7.3 5.9 6.0
Cd (Kadmium) mg/kg TS 0.13 0.13 0.15
Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 0.04 <0.01 0.02
Ni (Nikkel) mg/kg TS 4.0 15 5
Zn (Sink) mg/kg TS 16 120 34
Tørrstoff (TS) % 76.3 69.8 66.7
Monobutyltinnkation µg/kg TS <1 1.47 3.03
Dibutyltinnkation µg/kg TS <1 1.55 10.4
Tributyltinnkation µg/kg TS <1 3.19 3.27

Stasjon
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Figur 6: Tilstandsklasse i sediment ved de undersøkte stasjoner utenfor Vardø havn. ST 1 og 2 er kun bakgrunnsverdi og 
ikke analysert for da det kun var hardbunn og ikke mulig å prøveta. ST 3 har høyeste påvist tilstandsklasse 2 og ST 4 og 
5 har høyeste påviste tilstandsklasse 4.  

Det ble analysert for størrelsen på partikler. Analyseresultatene viser at ved de undersøkte stasjonene 
består av sediment med 95,4 - 98,9% innhold av partikler større enn >63 µm. Større komponenter som stein, 
grus og hele skjell blir ikke sendt til analyse. Analyseresultatene indikerer at sediment består av sand, og 
observasjon fra felt viste innslag av skjellfragmenter og større grus/stein.  

Analyseresultatene tilsier at det er høyere konsentrasjoner av miljøgifter i stasjon 4 og 5 i motsetning til 
stasjon 3. Stasjon 3 har konsentrasjoner innenfor tilstandsklasse 2 for noen PAHer og PCB7, mens resten 
ligger innenfor tilstandsklasse 1. Stasjon 4 og 5 har konsentrasjoner innenfor tilstandsklasse 2 og 3 for noen 
PAHer, men i hovedsak ligger PAHene i tilstandsklasse 4. Stasjon 4 viser i tillegg konsentrasjoner av kobber 
i tilstandsklasse 4.  
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4 Samlet vurdering  
Sedimentundersøkelsene viser at mengde forurensing i tiltaksområdet er klassifisert som lite forurenset til 
sterkt forurenset i en økende avstand fra land (Figur 8). Dette bildet er kun en antydning da det ikke ble tatt 
prøver av stasjon 1 og 2. For de ytterste stasjonene (stasjon 4 og 5) er det påvist forurensing i 
tilstandsklasse 2-4 som må hensyntas ved gjennomføring av tiltaket.  

Analysene fra sedimentundersøkelsene viser at det er høye konsentrasjoner av det man kaller 
forbrenningsrelaterte PAHer (se fargekodede navn i Tabell 5). Disse stoffene lages vanligvis etter 
forbrenningsprosesser slik som eksos fra en bil eller fra en brann [5]. De oljerelaterte PAHene er også vanlig 
å finne i havneområder da de stammer fra for eksempel oljeforbindelser [5]. Det kan være ulike årsaker til at 
vi finner høye konsentrasjoner av de forbrenningsrelaterte PAHene, en potensiell kilde kan være brann, for 
eksempel brannen i Østervågen som sotlagte Vardø i april 2020. 

Analysene fra det indre havneområdet viser tilsvarende type forurensing som i denne rapporten. Den største 
ulikheten mellom analysene er at det i indre havn er påvist høyere andel TBT. TBT stammer i hovedsak fra 
bunnstoff på båter, og det er derfor ikke uventet at nivået i indre havn er høyere.  

Ved stasjonene nærmest land er det konkludert med at det i hovedsak er stein og hardbunn, det er derfor 
ikke fare for økt turbiditet fra forurenset sediment i stasjon 1 og 2. For de øvrige stasjonene er det påvist 
forurenset sediment og det bør vurderes avbøtende tiltak for å unngå spredning av forurenset sediment til 
nærliggende områder.  

Det er påvist gyteområder for rognkjeks i nærheten av tiltaksområdet (se Naturkartlegging Vardø Havn, 
utarbeidet av Norconsult). Oppvirvling av forurenset sediment, samt partikler fra fyllmassene kan påvirke egg 
og yngel til rognkjeks negativt. Dette bør derfor tas hensyn til ved valg av periode for tiltaket og valg av 
utfyllingsmetode for å sørge for så skånsom behandling av områdene som mulig.  

Det påpekes at tiltaket ikke bør skje i det generelle forbudet for tiltak i sjø (15 mai – 15 september). Det bør 
også unngå å gjennomføres i gyte- og yngelperioden til rognkjeks (ca. mai – august).  

Norconsult vurderer at kjemisk tilstand i området er satt til middels til dårlig. Dersom det skal utføres tiltak 
som berører sjøbunn, anbefales det å uføre en risiko- og spredningsvurdering, samt vurdering av avbøtende 
tiltak for å hindre spredning av forurensning fra det forurensede området.  
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6 Vedlegg 
 

Vedlegg A – Observasjoner og bilder fra felt utført 26.08.2020 

Vedlegg B - Analyserapport fra ALS Laboratorier 

 

 

 

 

 


