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SAMMENDRAG 

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

småbåthavn ved Strand i Sortland kommune. I forbindelse med planlagt regulering er det tenkt 

utfylling i sjø og på bakgrunn av dette bestilt miljøtekniske sedimentundersøkelser. 

Planlagt utfyllingsområde er estimert til å berøre omtrent 30 000 m2, og defineres iht. 

Miljødirektoratets veileder M-350 som tiltak i størrelsesorden «store tiltak» (>30 000m2). 

Undersøkelsene vil rette seg mot planlagt område for utfylling og eksisterende fylling i sør. 

Feltarbeidet ble utført i uke 22 og 24 i 2019 av GeoNord AS. Det er blitt utført prøvetaking fra totalt 8 

sedimentstasjoner, derav 5 stasjoner ved planlagt utfyllingsområde og 3 stasjoner tatt rundt 

eksisterende fylling. Prøvetaking ble utført med Van Veen grab fra båt/flåte. 

Analyseresultatene viser at sedimentene i området er av god til moderat kvalitet med hensyn på 

forurensning. Sedimentstasjon 1 og 2 fikk utslag på TBT tilsvarende tilstandsklasse 3 (moderat 

forurensning). Enkeltkomponent av PAH ga utslag som tilsvarer tilstandsklasse 3 (moderat 

forurensning) på hver stasjon. Det skal bemerkes og vektlegges at flere av disse målte verdier er 

mindre enn oppgitt verdi (men ukjent i hvor stor grad). 

Med hensyn på sum PAH, sum PCB og tungmetaller viser analysene bakgrunnsnivå og defineres som 

rene masser. 

Ved tiltak i sjø er det viktig å vurdere potensiell oppvirvling og spredning av sedimenter i 

anleggsperioden. Avbøtende tiltak på begrensning av spredning som følge av oppvirvling, kan f. eks 

være å deponere fyllmasser ved lavvann. 
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1. Innledning 

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

småbåthavn ved Strand i Sortland kommune. I forbindelse med planlagt regulering er det tenkt 

utfylling i sjø og på bakgrunn av dette bestilt miljøtekniske sedimentundersøkelser. 

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

grunnundersøkelser. 

Det foreligger egen rapport for miljøteknisk grunnundersøkelser på land vedrørende eksisterende 

fylling på Strand. De geotekniske resultatene er også presentert i egen rapport. 

Foreliggende rapport inneholder resultater fra de miljøtekniske sedimentundersøkelser i sjø. 

 

1.1. Ansvar 

Arktisk Geotek AS har utført miljøteknisk sedimentundersøkelse 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. 

 

2. Beskrivelse av undersøkelsesområde 

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. Berørt utfyllingsområde anslås å følge fjære 

ca. 300 meter og strekke seg ut ca. 100 meter fra land retning sjø. 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. 

Planlagt utfyllingsområde er estimert til å berøre omtrent 30 000 m2, og defineres iht. 

Miljødirektoratets veileder M-350 som tiltak i størrelsesorden «store tiltak» (>30 000m2). 

Undersøkelsene vil rette seg mot planlagt område for utfylling og eksisterende fylling i sør. 

Se figur 1 og 2 for lokalisering og avgrensning av undersøkelsesområde og planlagt utfyllingsområde 

ved Strand. 
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2.1. Vannforekomst 

Vannet tilhører «Sortlandsundet-sør-indre» i Vesterålen, Sortland kommune (ID: 0365010601-2-C) og 

er definert som et strømrikt sund av kystvann. Vannutskiftning er definert som kort ved utskiftning i 

løpet av dager (vann-net.no). 

 

2.2. Sjøkabler og avløp 

Ifølge Kystinfo er det ikke registrert noen sjøkabler i området (a3.kystverket.no/kystinfo). 

Det er registrert en kommunal avløpsledning som strekker seg et stykke ut fra Strandelva. Det er også 

registrert avløpsanlegg for «tettbebyggelse» som går ned mot eksisterende fylling sør i prosjektområde 

(vannmiljo.miljodirektoratet.no). Se figur 3 for posisjoner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1: Lokalisering av prosjektområde Strand, Sortland kommune. 
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 Figur 2: Planavgrensning med planlagt berørt utfyllingsområde ved Strand, Sortland kommune. 
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Figur 3: Registrert avløpsledning (brun) ved 

Strandelva og markering av renseanlegg 

vedrørende «tettbebyggelse» (beige) ved det 

gamle fergeleiet (Vannmiljø, 2019). 

 

 

2.3. Naturmangfold 

Det er kun registrert marin naturtype av skjellsand sentralt i Sortlandsundet og tiltaket er ikke 

registrert med noen andre markering vedr. naturmangfold (kart.naturbase.no).  

 

2.4. Arealbruk og skipstrafikk 

Området inngår i Byplan Sortland - Blåbyen 2015-2027 Sortland kommune. Planlagt byggeområde er 

avsatt til etablering av ny småbåthavn og turistanlegg, samt næringsvirksomhet (SH20 og N20). 

Område tar ellers hensyn til naturlig fjære og friluftsformål.  

Det anses som mye skipsaktivitet i Sortlandsundet der Sortland Havn KF er den aktøren som 

organiserer den største delen av trafikken. Sjøforsvaret har en kystvaktstasjon på Sortland.  

Hurtighurten har også fast anløp til Sortland. I tillegg er havnen tilrettelagt for å ta imot større 

cruiseskip. 
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2.5. Tidligere undersøkelser og miljøtilstand 

Det er registrert liten grad av påvirkning for «diffus avrenning fra industrier», «fysisk endring grunnet 

havneanlegg» og «punktutslipp fra industri» i Sortland havn for aktuelt område. Analysene viser at 

stasjonene i Sortland havn er grove og verken belastet med organisk karbon eller totalt nitrogen. 

Stasjonene er generelt lite belastet med metaller, PAH, benzo(a)pyren, hydrokarboner og PCB (vann-

nett.no). 

Sørlige del av prosjektområde Strand har tidligere blitt utfylt i forbindelse med det gamle fergeleiet. 

Flyfoto fra 2003 viser at fylling har stått uendret, slik den fremstår i dag (figur 4). 

 

Figur 4: Flyfoto fra 2003 viser fylling sør i prosjektområde, slik fyllingen fremstår i dag. 
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3. Utførte undersøkelser 

3.1. Feltundersøkelser 

Feltarbeidet ble utført i uke 22 og 24 i 2019 av GeoNord AS. Det er blitt utført prøvetaking fra totalt 8 

sedimentstasjoner, derav 5 stasjoner ved planlagt utfyllingsområde og 3 stasjoner tatt rundt 

eksisterende fylling. Prøvetaking ble utført med Van Veen grab fra båt/flåte. 

Fra hver sedimentstasjon ble det tatt fire stikkprøver fra øverste 10 cm, som senere ble blandet 

sammen til en blandprøve per sedimentstasjon. Koordinater (UTM-33) for plassering av 

sedimentstasjoner kan ses i tabell 1. 

Sedimentstasjoner Vanndyp Nord Øst 

Stasjon 1 (P113) 6 m 7620934.03 N 517986.12 Ø 

Stasjon 2 (P111) 11 m 7620884.90 N 517928.17 Ø 

Stasjon 3 (P110) 6 m 7620884.03 N 518007.26 Ø 

Stasjon 4 (P108) 12 m 7620812.29 N 517952.40 Ø 

Stasjon 5 (P107) 5,3 m 7620830.60 N 518017.96 Ø 

Stasjon 6 (P202) 2 m 7620695.93 N 518112.92 Ø 

Stasjon 7 (P200) 8 m 7620631.64 N 518072.69 Ø 

Stasjon 8 (P201) 2 m 7620622.32 N 518107.70 Ø 

Tabell 1: UTM-koordinater for sedimentstasjoner ved Strand. 

Prøvematerialet ble pakket i tette rilsanposer, lukket med strips og oppbevart fryst frem til levering 

ved Eurofins avd. Sortland den 13.06.19. Derfra tok Eurofins ansvaret for videre transport til 

analyselaboratorium. 

 

3.2. Laboratorieundersøkelser 

Sedimentprøver ble analysert for følgende kjemiske parametere (a): 

- Tungmetaller og metalloider: Arsen (As), krom (Cr), kobber (Cu), nikkel (Ni), kadmium 

(Cd), sink (Zn), bly (Pb) og kvikksølv (Hg)  

- Ikke-klorerte organiske forbindelser: Enkeltforbindelsene i sum PAH-16 

- Klorerte organiske forbindelser: PCB-7 

- Andre analyseparametere: TBT, totalt organisk karbon (TOC) 

Det er også utført en korngradering med tanke på finstoffinnhold for de samme prøvene (b). Oversikt 

over sedimentstasjoner kan ses i tabell 2. 

De kjemiske analyser og korngradering er utført av Eurofins, som er akkreditert for utførte analyser.  
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Tabell 2: Oversikt over sedimentstasjoner og utvelgelse av prøver til kjemisk analyse ved Strand. 

 

4. Resultater 

4.1. Sedimentbeskrivelser 

Sedimentprøvene bestod av dominerende lysgrå og gulaktig sandig materiale med et stort innhold av 

skjellfragmenter og korallrester. Grabbene hadde også innslag av vegetasjonsrester, tang, grus og 

kråkeboller. Den lyse fargen skyldes et stort innhold av kalkmateriale. 

Det er lagt ved noen bilder av sedimentprøvene i bilag 1. 

 

4.2. Kjemiske analyser 

Resultater fra kjemiske analyser er klassifisert og vurdert i henhold til Miljødirektoratets veileder M-

608 (tabell 4). Tilstandsklasse er angitt i henhold til tabell 3. Fullstendige analyseresultater er gitt i 

eget vedlegg.  

Figur 5 viser et oversiktskart med posisjoner til de ulike sedimentstasjoner. Fargesymbolene refererer 

til tilstandsklasse for hver stasjon. 

Dybde Parameter

St 8 (P201) Nei Prøve av topplag sediment 0-0.1 m a+b

St 7 (P200) Nei Prøve av topplag sediment 0-0.1 m a+b

St 6 (P202) Nei Prøve av topplag sediment 0-0.1 m a+b

St 5 (P107) Nei Prøve av topplag sediment 0-0.1 m a+b

St 4 (P108) Nei Prøve av topplag sediment 0-0.1 m a+b

St 3 (P110) Nei Prøve av topplag sediment 0-0.1 m a+b

St 2 (P111) Nei Prøve av topplag sediment 0-0.1 m a+b

St 1 (P113) Nei Prøve av topplag sediment 0-0.1 m a+b

Strand, Sortland kommune

Stasjon (St) Tegn på forurensning Strategi for prøveutvelgelse Prøveutvelgelse
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Tabell 3: Tilstandsklasse angitt etter Miljødirektoratets veileder M-608. 

 

 

Tabell 4: Resultater fra kjemisk analyse av sedimentprøver fra stasjon 1-8. 

 

 

 

Bakgrunnsnivå Ingen toksiske effekter Kroniske effekter ved 

langtidseksponering

Akutt toksiske effekter ved 

korttidseksponering

Omfattende akutt- toksiske 

effekter

Tilstandsklasser for sediment (Miljødirektoratet veileder M-608)

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

Stasjon (St) St 1 (P113) St 2 (P111) St 3 (P110) St 4 (P108) St 5 (P107) St 6 (P202) St 7 (P200) St 8 (P201)

Naftalen μg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Acenaftylen μg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Acenaften μg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Fluoren μg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Fenantren μg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Antracen μg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Fluoranten μg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Pyren μg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Benzo(a)antracen μg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Krysen μg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Benzo(b/j/k)flouranten μg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Benzo(a)pyren μg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Indeno(1,2,3-cd)pyren μg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Dibenz(a,h)antracen μg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Benzo(ghi)perylen μg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

PAH, sum 16 μg/kg TS nd nd nd nd nd nd nd nd

PCB, sum 7 μg/kg TS nd nd nd nd nd nd nd nd

Arsen mg/kg TS 0,77 1 0,93 1,1 1,4 1,6 1,3 0,93

Bly mg/kg TS 1,7 2,7 1,2 1,5 3,9 2,5 1,1 0,89

Kadmium mg/kg TS 0,077 0,16 0,069 0,18 0,042 <0,010 0,017 <0,010

Krom mg/kg TS 6,5 2,8 5,9 3,5 9 9,4 9,9 7

Kobber mg/kg TS 0,68 0,56 2,7 <0,50 1 2,5 1,3 1,2

Nikkel mg/kg TS 2,3 <0,50 2,1 1,2 3,5 5,9 3,7 2,8

Sink mg/kg TS 6 9,6 4,7 5,6 8,5 9,3 9,4 6,4

Kvikksølv mg/kg TS <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,002 0,002 <0,001

Tributylinnkation (TBT)* μg/kg TS 5,2 7,7 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 3,7 3,8

Tørrstoff % 78,5 77,5 69 76,1 72,1 77 70.9 75,2

Kornstørrelse <63μm % 14,1 6,9 14,1 25,1 9,5 4,8 8,6 2,8

Kornstørrelse <2μm % 2,7 1 2,2 5,3 1,2 <1 1,2 <1

TOC mg/kg TS 5520 12100 2990 5720 3120 2100 1600 1160

Lokalitet Strand - Klassifisering etter M-608

* TBT grense satt etter forvaltningsmessig grense (TA-2229/2007).

Merknader: 
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Figur 5: Sedimentstasjoner markert med fargesymbol for høyeste påviste tilstandsklasse i den aktuelle stasjonen 

(overflateprøver 0-10 cm).  
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4.3. Korngradering og totalt organisk karbon (TOC) 

Resultatet for tørrstoff, korngradering og TOC er oppsummert i tabell 4. Korngraderingen viser at 

finstoffinnhold varierer fra 2,8 % til 25,1 % i de undersøkte sjøbunnssedimentene. Sedimentene har 

generelt et lavt finstoffinnhold og lavt TOC-innhold (med unntak av sedimentstasjon 2).  

Totalt innhold av organisk karbon (TOC) sier noe om forholdet mellom tilførsel og 

nedbrytningshastighet av organiske partikler i sedimentene, inkludert organiske miljøgifter. Høyt 

innhold av organisk materiale kan tyde på dårlige forhold for nedbrytning. Organiske miljøgifter er 

hydrofobe og bindes lett til partikler, særlig organiske partikler. Ved høyt TOC innhold kan det tyde 

på at de organiske miljøgiftene er godt bundet til sedimentene, og dermed mindre tilgjengelig for 

eksponering. 

 

5. Beskrivelse av forurensningssituasjonen 

Analyseresultatene viser at sedimentene i området er av god til moderat kvalitet med hensyn på 

forurensning. Sedimentstasjon 1 og 2 fikk utslag på TBT tilsvarende tilstandsklasse 3 (moderat 

forurensning). Enkeltkomponent av PAH ga utslag som tilsvarer tilstandsklasse 3 (moderat 

forurensning) på hver stasjon. Med hensyn på sum PAH, sum PCB og tungmetaller viser analysene at 

verdiene tilsvarer bakgrunnsnivå. 

Vurderinger av risiko forbundet med TBT kan være problematisk ettersom disse forbindelsene er 

svært giftige og dermed har lave grenser; grensen mellom tilstandsklasse 2 og 3 er satt så lavt som 

0,000016 mg/kg TS. De lave grensene medfører vanskeligheter med kjemiske analyser og hyppige 

overskridelser. Ettersom det er vanskelig å gjennomføre tiltak rettet mot kildene til TBT og TBT er 

funnet i høye konsentrasjoner de fleste steder langs kysten, foreligger forvaltningsgrensen betydelig 

høyere. Forvaltningsgrensen er satt til 0,035 mg/kg TS, som ifølge veileder M-409/2015 fortsatt kan 

benyttes i risikovurderingen. Analysene viser at TBT verdiene ikke overskrider forvaltningsgrensen. 

Ved tiltak i sjø er det viktig å vurdere potensiell oppvirvling og spredning av sedimenter i 

anleggsperioden. Avbøtende tiltak på begrensning av spredning som følge av oppvirvling, kan f. eks 

være å deponere fyllmasser ved lavvann. 

 

6. Sluttkommentar 

Miljøundersøkelser av sediment der analyseresultatene viser bakgrunnsnivå betraktes som rene 

masser. Det skal bemerkes at kjemiske analyser som viser forurensning med tilstandsklasse 2 (god), 
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samt enkeltkomponent av PAH (antracen) med tilstandsklasse 3 (moderat) på hver sedimentstasjon, 

har målte verdier som er mindre enn oppgitt verdi (men ukjent i hvor stor grad). 

Ansvarlig forurensningsmyndighet krever derfor sjelden at det iverksettes særskilte tiltak med tanke på 

fare for spredning av forurensning i dette tilfellet ved anleggsvirksomhet. 

Ved fylling i sjø skal massene være dokumentert rene iht. M-608, slik at resipienten ikke tilføres 

forurensning. Ved utfylling med sprengstein skal det også tas hensyn til finpartiklers påvirkning på 

evt. organismer med gjeller. I tillegg må fyllmassenes plastinnhold dokumenteres og hensyntas, f.eks. i 

form av plast fra sprengningsarbeid eller plastfiberarmering fra evt. tunnelmasser. 
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Sedimentstasjon 2 (P111) 
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Sedimentstasjon 6 (P202) 


