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SAMMENDRAG 

Oppdragsgiver KARMA GRUPPEN AS planlegger å legge til rette for fremtidig boligområde ved 

Strand i Sortland kommune. I forbindelse med planlagt regulering av området er det bestilt 

miljøtekniske grunnundersøkelser vedrørende mistanke om forurensning på eksisterende fylling ved 

det gamle fergeleiet på gbnr. 1/33. Eksisterende fylling inngår i planområde, og skal fungere som et 

havneanlegg plassert like ved planlagt boligområde. Sortland kommune eier eiendom gbnr. 1/33. 

Arktisk Geotek AS har på oppdrag utført miljøtekniske grunnundersøkelser for aktuelt område. 

Prøvetakingen ble hovedsakelig utført i to ulike typer fyllmasser. Ytre del mot sjø var dominert av 

blokk- og steinmasser. Under asfaltdekke lengere inn mot land bestod fyllmassene av mer sandige 

masser. 

Det er analysert totalt 12 jordprøver fra 6 prøvegroper. Analyseresultatene er sammenstilt med 

Miljødirektoratets tilstandsklasser i veileder TA-2553/2009. 8 analyserte jordprøver tilfredsstiller 

Miljødirektoratets kjemiske kvalitetskrav til rene masser. I henhold til planlagt regulering av område 

er det krav fra veileder TA-2553/2009 at massene skal tilfredsstille tilstandsklasse 3 eller lavere, 

grunnet framtidig havneanlegg for boligområde. 

4 jordprøver er forurenset med krom tilsvarende tilstandsklasse 2 (god). Analyseverdier av krom antas 

som naturlig i grunnen. Resterende prøver tilfredsstiller kvalitetskriteriene for rene masser i TA-

2553/2009. 

I og med at det kan aksepteres forurensning opptil tilstandsklasse 3 i øverste meter (0-1m), viser 

analyseresultatene ingen umiddelbare behov for tiltak med hensyn til opprydding i forurenset grunn. 
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1. Innledning 

Dersom det er grunn til å tro at det er forurenset grunn i området der et terrenginngrep er planlagt 

gjennomført, skal tiltakshaver sørge for at det blir utført nødvendige undersøkelser for å få kartlagt 

omfanget og betydningen av eventuell forurensning i grunnen (forurensningsforskriften kap. 2 – 

Klima- og miljødepartementet, 2004). 

Om det påvises forurensning som overskrider normverdiene i massene må det utarbeides en tiltaksplan 

som beskriver gravearbeidene og disponeringen av massene. Tiltaksplanen skal være godkjent av 

forurensningsmyndigheten før igangsettingstillatelse kan gis (Miljødirektoratet, 2009). 

 

1.1. Bakgrunn 

Oppdragsgiver KARMA GRUPPEN AS planlegger å legge til rette for fremtidig boligområde ved 

Strand i Sortland kommune. I forbindelse med planlagt regulering av området er det bestilt 

miljøtekniske grunnundersøkelser vedrørende mistanke om forurensning på eksisterende fylling ved 

det gamle fergeleiet på gbnr. 1/33. Eksisterende fylling inngår i planområde, og skal fungere som et 

havneanlegg plassert like ved planlagt boligområde. Sortland kommune eier eiendom gbnr. 1/33. 

Arktisk Geotek AS er engasjert som rådgivende instans innen miljøtekniske og geotekniske 

grunnundersøkelser. 

På bakgrunn av at store deler av planlagt utfylling er tenkt i sjø leveres egen rapport for miljøtekniske 

sedimentundersøkelser. De geotekniske resultatene er også presentert i egen rapport. 

Foreliggende rapport inneholder resultater fra den miljøtekniske grunnundersøkelsen på land. 

 

1.2. Områdebeskrivelse 

Prosjektområde Strand er lokalisert vest for fylkesvei 85 (Strandveien), ca. 1 km sør for Sortland bru. 

Område fremstår i dag som et relativt urørt område med naturlig fjære, avgrenset mellom Strandelva i 

nord og et naust-/lagerbygg og det gamle fergeleie i sør. Det totale planområde er noe større, og 

strekker seg noe lengere enn Strandelvas avgrensning i nord og inkluderer til dels område øst for 

Fv.85. Eksisterende terreng har en høyde på ca.  2-3 moh. 

Undersøkelsesområde for de miljøtekniske grunnundersøkelser er lokalisert sør i prosjektområde på de 

eksisterende fyllmasser ved det gamle fergeleiet. Se figur 1 for lokalisering av Strand. Nærmere 

beskrivelse om undersøkelsesområde er gitt i kap.2.3. 
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Figur 1: Kart over prosjektområde Strand og plassering av eksisterende fylling (norgeskart.no). 

 

1.3. Myndighetskrav 

Forurensningsforskriften (kapittel 2) fastsetter normverdier for miljøgifter i jord (Klima- og 

miljødepartementet, 2004). Normverdiene er grenseverdier for hvilken konsentrasjon et stoff kan ha 

uten at det foreligger risiko for verken helse eller miljø. Miljødirektoratet har definert totalt 5 

tilstandsklasser for forurenset grunn basert på forurensningsgraden, se tabell 1 (Miljødirektoratet, 

2009). 
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Tabell 1: Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn. 

Tilstandsklassene rangerer tilstanden for massene fra meget god til svært dårlig. Den øvre grensen for 

tilstandsklasse 1 og 5 styres av hhv. normverdiene og grenseverdien for når massene regnes som farlig 

avfall. Overskridelse av tilstandsklasse 1 defineres som forurensning. 

Tilstandsklassene benyttes for å sette grenser for hvilke nivå av miljøgifter i jord som kan tillates i 

toppjord (0-1m) og dypereliggende jord (>1m) ved ulik arealbruk. Det er definert tre kategorier for 

arealbruk: 

A) Boligområder (inkl. barnehage, skole og lekeplass) 

B) Sentrumsområder, kontor og forretninger 

C) Industri og trafikkarealer 

Planlagt arealbruk på aktuell eiendom er «industri og trafikkareal», noe som medfører at det kan 

aksepteres inntil tilstandsklasse 3 i øverste meter (0-1m). Tilstandsklasse 4 kan aksepteres, hvis det 

ved risikovurdering av spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. 

 

1.4. Ansvar 

Arktisk Geotek har utført miljøteknisk grunnundersøkelse og tilstandsklassevurdering i henhold til 

gjeldende regelverk, veiledere og standarder. 

Denne rapporten gir ingen garanti for at all forurensning på tiltaksområdet er avdekket og 

dokumentert. Rapporten gir en oversikt over sannsynlig forurensning og klassifisering av denne. 

Arktisk Geotek påtar seg ikke ansvar dersom det ved gravearbeider eller i ettertid avdekkes ytterligere 

eller annen forurensning enn det som er beskrevet i denne rapporten. 
 

 

 

 

 

Tilstandsklasser for jord (Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009)

Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig

1 - Bakgrunn 2 - God 3 - Moderat 4 - Dårlig 5 - Svært dårlig

Normverdi
Helsebaserte  

akseptkriterier

Helsebaserte  

akseptkriterier

Helsebaserte  

akseptkriterier

Nivå som anses å være 

farlig avfall
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2. Miljøtekniske grunnundersøkelser 

Feltarbeidet med uttak av jordprøver fra prøvegroper ble utført av miljøtekniske rådgivere, Joakim A. 

Olsen og Hermann O. Hermansen, fra Arktisk Geotek den 28.05.19. 

 

2.1. Tidligere undersøkelser  

Arktisk Geotek er ikke kjent med at det er foretatt tidligere miljøtekniske grunnundersøkelser på 

Strand. 

Gjennom offentlig tilgjengelig informasjon i grunnforurensningsdatabasen til Miljødirektoratet viser 

eiendom gbnr. 1/33 ingen registrering av forurensning. 

Historiske flyfoto av området viser landskapsutviklingen fra årstallene 2003,2008,2012,2014 og 2017 

(figur 2). Ingen observerbare endringer i landskapet og fylling i løpet av dette tidsrommet. 

 

Figur 2: Historiske flyfoto fra årene 2003-2017 av det gamle fergeleiet på Strand (norgeibilder.no). 
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2.2. Kjemiske analyser 

Det er lagt vekt på følgende kjemiske parametere i vurderingen: 

- Arsen (As), krom (Cr), kobber (Cu), nikkel (Ni), kadmium (Cd), sink (Zn), bly (Pb) og 

kvikksølv (Hg) 

- Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) 

- Polyklorerte bifenyler (PCB) 

- Bensen, toluen, etylbensen og xylener (BTEX) 

- Alifatiske hydrokarboner (>C8-C10, >C10-C12, >C12-C35) 

Kjemiske analyser er utført av Eurofins, som akkreditert for alle utførte analyser. Fullstendige 

analyserapporter er gitt i vedlegg A. 

 

2.3. Undersøkelsesområde 

Antall jordprøver avhenger av områdets størrelse som skal utredes. Undersøkelsesområde er estimert 

til å omfatte ca. 3000 m2 (figur 3). Prøvetakingen er basert på følgende forurensningsmønster (TA-

2553/2009): 

- «Diffus eller homogen forurensning» = ca. 3000 m2 = 12 prøver 

Totalt 12 jordprøver er analysert. Prøvene er fordelt jevnt over fylling med unntak av ytterste del i sjø 

kun tilstedeværelse av betong og blokkmateriale. De 12 jordprøvene ble tatt ut fra 6 prøvegroper, 

hvorav 2 jordprøver er tatt av hver prøvegrop. UTM-koordinater for prøvegropene er gitt i tabell 2. 

 

Figur 3: Lokalisering og avgrensning av undersøkelsesområde på Strand (norgeskart.no). 
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Prøvegrop Nord Øst 

P8-1 7620651 N 0518108 Ø 

P8-2 7620647 N 0518128 Ø 

P8-3 7620651 N 0518139 Ø 

P8-4 7620652 N 0518151 Ø 

P8-5 7620652 N 0518159 Ø 

P8-6 7620656 N 0518170 Ø 

Tabell 2: UTM-koordinater for prøvegroper ved Strand. Koordinater gitt i UTM-33. 

 

2.4. Feltobservasjoner 

Jordprøvene ble tatt på ca. 50 cm dybde. Det er tatt bilder av alle prøvegroper. Profilbeskrivelser er 

gitt i bilag 1. 

Prøvematerialet ble pakket i tette rilsanposer, lukket med strips og oppbevart mørkt og kjølig frem til 

levering ved Eurofins avd. Sortland den 28.05.19. Derfra tok Eurofins ansvaret for videre transport til 

analyselaboratorium.  

Prøvegropene bar preg av to ulike typer fyllmasser. Ytre del mot sjø var dominert av blokk- og 

steinmasser. Ytterste del mot sjø var det ikke gjennomførbart å få tatt jordprøver. Under asfaltdekke 

lengere inn mot land bestod fyllmassene av mer sandige masser. 

 

2.5. Analyseresultater og vurderinger 

3 av 6 prøvegroper viser tilstandsklasse 1 (meget god) og karakteriseres som rene masser. 

Jordprøve P8-1A, P8-1B, P8-2B og P8-6A viser forurensning ved tilstandsklasse 2 (god) med innhold 

av krom. Ved slike tilfeller bør prøvene analyseres for seksverdig krom (Cr (VI)). 

I figur 4 er konsentrasjonen av nikkel (Ni) plottet mot konsentrasjonen av krom (Cr) for å undersøke 

om konsentrasjonene av krom og nikkel korrelerer. Hvis konsentrasjonene ikke korrelerer, tyder dette 

på at det kan være tilsatt kromforbindelser til grunnen. 

En R-kvadrert verdi på 0,8525 viser et samsvar mellom konsentrasjonene av krom (Cr) og nikkel (Ni) 

i de analyserte prøvene og gjennomsnittsverdien av konsentrasjonen av krom i de analyserte prøvene 

er 50. Nivået av krom antas som naturlig i grunnen. Ansvarlig forurensningsmyndighet må vurdere 

behovet for videre utreding vedrørende å analysere jordprøvene for Cr (VI).  
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Figur 4: Konsentrasjonen av nikkel (Ni) plottet mot konsentrasjonen av krom (Cr). 

Resultatene fra kjemiske analyser er klassifisert og vurdert i henhold til Miljødirektoratets veileder 

TA-2553/2009 (bilag 2). Prøvepunktene er farget i henhold til høyeste påviste tilstandsklasse i figur 5. 

Figur 5: Oversikt over prøvegroper angitt i farge i henhold til høyeste påviste tilstandsklasse. 

 

I og med at det kan aksepteres forurensning opptil tilstandsklasse 3 i øverste meter (0-1m), da planlagt 

arealbruk på aktuell eiendom er «industri og trafikkareal», viser analyseresultatene ingen umiddelbare 

behov for tiltak med hensyn til opprydding i forurenset grunn. 
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Bilag 1 - Profilbeskrivelser 

 

 

 

 

 

P8 - 1 A 50 cm

P8 - 1 B 50 cm

P8 - 2 A 50 cm

P8 - 2 B 50 cm

P8 - 3 A 50 cm

P8 - 3 B 50 cm

P8 - 4 A 50 cm

P8 - 4 B 50 cm

P8 - 5 A 50 cm

P8 - 5 B 50 cm

P8 - 6 A 50 cm

P8 - 6 B 50 cm

Brune sandige fyllmasser under asfalt. Noe blokk- og steinmateriale i  dypet. 

Observerbar metallskrot i  dypet.

Brune sandige fyllmasser under asfalt. Noe grus og steinmasser i  dypet.

Fyllmasser under asfalt. Tynt lag med sandige masser under asfalt, etterfulgt av mer 

steinmasser i  dypet. Noe trevirke.

Brune sandige fyllmasser under asfalt. Noe steinmasser i  dypet.

Prøve nr. Beskrivelse (prøvegrop dybde ned til  ca. 1 m under terreng evt. påtruffet fjell) Prøvetakings

dybde

Fyllmasser: dominerende blokk- og steinmasser. Noe sand- og grus i  dypet. 

Fyllmasser under asfalt. Tynt lag med sandige masser under asfalt, etterfulgt av mer 

steinmasser i  dypet. Noe trevirke.

Prøvegrop P8-1 Prøvegrop P8-3 



Bilag 2 - Resultater av kjemisk analyse iht. TA-2553/2009 
 

 

 

Analyseresultater klassifisert iht. Miljødirektoratets TA-2553/2009
Tørrstoff Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) Sum 7 PCB Benzo[a]pyren Sum PAH Benzen Toluen Etylbenzen m/p/o-Xylen Alifater >C8-C10 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C35

Prøve % mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS

P8 - 1 91.15 1.05 3.8 <0.20 23 107 <0.010 38 39 nd <0.030 0.10 <0.0035 <0.10 <0.10 <0.10 <3.0 <5.0 nd

P8 - 2 92.8 1.05 7.1 <0.20 14 54P8-2B <0.010 17 27.5 nd <0.030 nd <0.0035 <0.10 <0.10 <0.10 <3.0 <5.0 nd

P8 - 3 90.45 4.05 2.75 <0.20 7.45 31.5 <0.010 17 28 nd <0.030 nd <0.0035 <0.10 <0.10 <0.10 <3.0 <5.0 nd

P8 - 4 94.65 2.5 6 <0.20 6.3 23.5 <0.010 12 22 nd <0.030 nd <0.0035 <0.10 <0.10 <0.10 <3.0 <5.0 nd

P8 - 5 93.95 1.15 10.4 <0.20 7.85 35 <0.010 15 25.5 nd <0.030 nd <0.0035 <0.10 <0.10 <0.10 <3.0 <5.0 nd

P8 - 6 92.75 2.2 3.4 <0.20 11.25 100
P8-6A <0.010 21 26.5 nd <0.030 nd <0.0035 <0.10 <0.10 <0.10 <3.0 <5.0 nd

Analyseresultater per prøvegrop fordelt på gjennomsnittet av to jordprøver, med unntak av enkelte jordprøver som overstiger tilstandsklasse 1.

Tilstandsklasser for jord (Mi l jødirektoratets  vei leder TA-2553/2009)

1 - Meget god 2 - God 3 - Moderat 4 - Dårl ig 5 - Svært dårl ig


