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1 Innledning 

På Havstadodden, Støperiveien 14, i Arendal kommune, på gnr./bnr.: 508/419, 

508/420, 508/101 og 508/232 ønsker Havstadodden AS å etablere en 

boligblokk. Havstadodden AS har derfor begynt arbeidet med områderegulering 

av eiendommene som utgjør Havstadodden. Man ønsker å transformere det 

tidligere betongblandeverket til et boligområde.  

For å kartlegge forekomsten av forurensede sedimenter utenfor eiendommen, 

har Havstadodden engasjert COWI som prøvetok sedimentene i september 

2017. Undersøkelsen skal avdekke om sedimentene er forurenset, om de utgjør 

en risiko for helse og miljø og om det eventuelt må gjennomføres tiltak. 

Det er også tatt analyser av sedimentprøve fra sjøen utenfor Hauodden, som 

ligger like sørvest for Havstadodden. Resultatene fra denne undersøkelsen vil 

også kort bli gjennomgått i denne rapporten. 
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2 Beskrivelse av området 

2.1 Geografi 

Havstadodden og Hauodden ligger på nordsiden av Tromøysund, ca 2 km øst for 

Arendal sentrum og like ved fylkesvei 410 – Kystveien. Områdene grenser til sjø 

på to kanter. Lokalisering er vist i figur 1.  

  
Figur 1: Kart over Arendal som viser lokalisering av Havstadodden og Hauodden. Området 
er omlag 2000 m i luftlinje fra sentrum. 

2.2 Bunntopografi, areal og vannvolum 

Sjøbunnen utenfor Havstadodden og Hauodden skråner ned til dybder på 5-10 

meter, se kart i figur 2. 
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Nord for Havstadodden er det grunnere enn 5 meter og med en relativ stor lokal 

småbåthavn. Og lengre mot øst ligger det tidligere verftet Vindholmen. Sør og 

vest for eiendommen er det boligområder. Sjøområdet ved Havstadodden som 

er inntegnet på plankartet i vedlegg 1, utgjør et areal på om lag 9000 m². Med 

en maksimal dybde på 20 meter og antatt gjennomsnittsdyp på 10 meter er 

vannvolumet i planområdet ved Havstadodden anslått å være 90 000 m³.  

 

Figur 2: Kart over sjøområdet ved Havstadodden og Hauodden med lokale dybdeforhold. 

Fra Kystinfo.no 

2.3 Vannutskifting  

Vannutskiftingen i Tromøysund er i Vann-Nett (Miljødirektoratet, 2016) satt som 

moderat tilsvarende en oppholdstid på "uker". 

2.4 Økologi 

Det er ikke registrert viktige naturtyper eller viktige arter i sjøen i nærheten, se 

figur 3 (Naturbase, 2017). 

I de dypere deler av selve Tromøysund er det store områder som regnes som 

gyteområder for fisk, se skravert felt i figur 3. 

Nærmeste verneområde er Seilskjærene naturreservat. Dette hekkeområdet for 

sjøfugl ligger i Tromøysund, sør-øst for Havstadodden. 
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Figur 3: Grønne områder er registrerte ålegrassamfunn. Skravert svart område er gytefelt 

for torsk Pusnes – Tybakken, Tromøysund. Gytefeltet er i kategori C-1 "Mindre viktig 

gytefelt". Fra Fiskeridirektoratet.no 

2.5 Arealbruk og skipstrafikk 

Det har vært drevet virksomhet på Havstadodden i lang tid. Det kan være at 

Havstad Jernstøberi lå på denne tomta fra 1854 til 1931. Fra 1965 er det flyfoto 

som viser silo og transportbånd. Og i 1967 er det registrert kai og enda en silo. 

Allerede i 1985 er bygninger og siloer etablert mer eller mindre slik som det 

fremstår i dag. Den siste aktiviteten på stedet var Sør Betong som drev 

betongverk. Området har blitt fylt ut en gang mellom 1968 og 1984 med om lag 

500 m² på spissen mot nord-øst. Videre er sjøkanten preget av at det er drevet 

betongverk på stedet i mange år, ved at betongrester etter hvert har blitt tømt 

ut i sjøen. 

I Songekilen og Mortenstøbukta innenfor, er det småbåthavner. Det er mye 

aktivitet fra fritidsbåter i området. Småbåter vil i liten grad gi oppvirvling av 

sedimenter. Det er fartsbegrensninger i hele området (Figur 4). 

I bukta nordvest for Hauodden har det vært bensinstasjon siden 1960-tallet, og 

det er en båtrampe/slipp ved siden av. Ellers er området preget av 

boligbebyggelse. 
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Figur 4: Rødt skravert område har fartsbegrensninger. Fra Kystinfo.no, målestokk 1:5000 

2.6 Forurensningskilder 

Det er mulig at aktivitet på det nå nedlagte betongverket på Havstadodden kan 

ha påvirket sjøsedimenter utenfor, men en nylig gjennomført miljøteknisk 

grunnundersøkelse tyder ikke på noen spesiell omfattende grunnforurensing. 

Kun i en av åtte sjakter ble det påvist forurensede grunnmasser dårligere enn 

tilstandsklasse 4.  

Miljøgifter i lokale sedimenter kan spres videre til omgivelsene, blant annet ved 

at miljøgifter lekker ut til vann, eller at miljøgiftene tas opp i organismer som 

lever i eller graver i sedimentet. Enkelte miljøgifter, slik som PCB, kan spres 

oppover i næringskjeden dersom fisk spiser organismer som har fått i seg denne 

typen miljøgifter. 

 

Forurensede partikler som oppvirvles på grunn av skipstrafikk eller naturlige 

strømforhold utgjør også et forurensningsproblem ved at de spres til renere 

områder eller blir mer tilgjengelige for opptak i organismer i vannsøylen. 

Miljøgiftene kan derfor spres i lang tid, selv om utslippene er stanset 

(Miljøstatus.no, 2017). 

I Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase er det per januar 2017 

registrert 57 lokaliteter med forurenset grunn i Arendal kommune. Nær 

Havstadodden er det er registrert forurensning i grunnen på Vindholmen og på 

Aker Kværner Pusnes (Miljødirektoratet, 2017). Avrenning herfra kan også ha 

påvirket sjøsedimenter i området. På Vindholmen har det i en årrekke pågått 

tiltak for å rydde opp i forurenset grunn i samsvar med krav fra Fylkesmannen.  

http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/skipstrafikk/
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Aktiviteten i småbåthavner er en kilde til miljøgifter fra både grunnmasser på 

land og sedimenter. Man har påvist høye konsentrasjoner av kobber, sink, PAH, 

olje, PCB og bunnstoff (TBT) i småbåthavner over hele Norge. TBT ble forbudt i 

2007, men langvarig bruk og det at TBT er langsomt nedbrytbar, har gjort at 

miljøgiften fremdeles finnes på sjøbunnen i fjorder og havner langs hele kysten.  

Det er mye aktivitet i Tromøysund relatert til skipsfart og offshoreindustri. Dette 

gjelder både ferjer, flyterigger, taubåter og godstransport.  

Avløpsutslipp og avrenning fra byområder vil tilføre ulike stoffer og partikler til 

overvann. Dette kan være utslipp fra kommunale avløpsrenseanlegg, overløp av 

avløp, utslipp fra veitrafikk etc. Det samme gjelder atmosfærisk nedfall. Mye 

havner tilslutt i sjøen.  

Bensinstasjonen og båtrampen/slippen i bukta nordvest for Hauodden er en 

mulig kilde til forurensning. 

2.7 Kostholdsråd 

Det er per november 2017 ingen advarsler mot konsum eller restriksjoner på 

omsetning av sjømat fra Arendalsområdet (Miljøstatus.no, 2017). 

2.8 Kulturminner 

Det er registrert ett kulturminne i sjø med ID140606, Havstad, KM_Kategori L-

ARK, Vernetype FJE, KOMM 906. Lokaliteten er utenfor planområdet.  

2.9 Tidligere undersøkelser og miljøtilstand 

Arendals havneområde er ett av 17 områder i landet som er prioritert for 

undersøkelser og tiltak i regjeringens handlingsplan for opprydding i forurenset 

sjøbunn. Undersøkelser er utført gjennom flere år og viser at deler av 

havneområdet er sterkt forurenset blant annet som følge av industri, båttrafikk 

og avrenning fra land. Tiltaksplan for forurensede sedimenter i Arendal 

kommune ble utarbeidet i 2005. Sedimentundersøkelsen som ble utført i 

forbindelse med tiltaksplanen (NIVA, 2005) viste at det generelt var lave 

konsentrasjoner av kadmium, kobber, bly og krom i hele tiltaksområdet. Det ble 

påvist høye konsentrasjoner av kvikksølv og PCB rundt Pollen og Kittelsbukt, og 

det var generelt høye verdier av TBT og PAH på alle undersøkte stasjoner.  

Risikoen for at skipstrafikk skal virvle opp og spre forurensede sedimenter er 

redusert etter at den kommunale havna flyttet til et nytt område i Tromøysund 

ved Eydehavn i 2008. Ved Eydehavn har det blitt gjennomført oppryddingstiltak 

i forurenset grunn og sjøbunn i forbindelse med bygging av nytt havneområde. 

Et av tiltakene var tildekking av forurensede sedimenter i Bukkevika utenfor det 

nye havneområdet (Miljødirektoratet, 2016). 
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Ved Vindholmen er det utført sedimentundersøkelser i 2001, 2012 og 2016 

(NIVA, 2001), (COWI AS, 2012), (COWI AS, 2016). Alle undersøkelsene påviste 

forhøyede konsentrasjoner av PAH, men påviste konsentrasjoner var lavere enn 

det som ellers er funnet i Arendalsområdet.  

 

Figur 5. Vannforekomst 012003020-2-C Tromøysund er i risiko for å ikke oppnå miljømålet 

om god kjemisk og økologisk kvalitet innen 2021. Det er ikke registrert noen unntak for 

vannområdet (Vann-Nett.no). 
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3 Ønsket miljøtilstand 

3.1 Formål 

Hensikten med undersøkelsene og risikovurderingen er å dokumentere 

tilstanden i sedimentene og ved behov vurdere avbøtende tiltak.  

3.2 Miljømål 

Forurenset sjøbunn er hovedkilden til utslipp av miljøgifter til sjø i Agder 

(Vannregion Agder, 2016). I tiltaksplanen for Arendalsområdet er følgende 

langsiktige forvaltningsmål gitt: 

› "Bunnsedimentene i Arendalsområdet skal ikke være til hinder for utøvelse 

av rekreasjon og friluftsliv, fritidsfiske og –fangst, yrkesfiske og havnedrift." 

Havstadodden og Hauodden ligger innenfor tiltaksområdet for Arendal 

havneområde. 

Vannforskriften legger opp til at det skal settes miljømål for vannforekomster. 

Miljømålene skal nås innen utgangen av 2021. Det generelle målet er at alle 

vannforekomster minst skal opprettholde eller oppnå "god tilstand" i tråd med 

nærmere angitte kriterier. Dette gjelder både den økologiske og den kjemiske 

tilstanden. Der hvor tilstanden ikke når opp til god i dag må man gjennomføre 

miljøforbedrende tiltak. 

 

Havstadodden og Hauodden ligger i vannforekomst 012003020-2-C 

Tromøysund. Vannforekomsten oppnår ikke god kjemisk tilstand og økologisk 

tilstand er antatt dårlig (se figur 5). Det er ikke registrert noen unntak for dette 

vannområdet (Vann-Nett.no).   

 

› Miljømålet er god kjemisk og økologisk tilstand innen utgangen av 2021. 
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3.3 Kriterier for måloppnåelse 

For å oppnå god status i tiltaksområdet er det viktig at alle potensielle 

forurensningskilder kartlegges. Forurenset sjøbunn er en hovedkilde til utslipp 

av miljøgifter til sjø i vannregion Agder (Vannregion Agder, 2016). Det er påvist 

forurensede sedimenter i hele Arendalsområdet og det er laget tiltaksplaner for 

opprydding. 

Havstadodden ligger på en odde med to eksisterende småbåthavner nord for 

området, og en planlagt småbåthavn i planområdet. Småbåthavnen ved 

Havstadodden vil kun ha båtplasser i sjøen, det er ikke planlagt noen 

opplagsplasser eller aktiviteter på land. Det er påvist høye konsentrasjoner av 

miljøgifter ved småbåthavner i Norge. Når båtene skrapes og spyles, slippes 

mikroplast og miljøgifter fra malingen ut i sjøen. Miljødirektoratet utreder nå 

mulighetene for å stille krav til drift av småbåthavner over en viss størrelse til 

oppsamling og rensing av spylevann (Miljødirektoratet.no, 2017).  

Ved Hauodden er det i utgangspunktet eksisterende småbåtanlegg som nå skal 

reguleres inn, og det er i denne forbindelse ikke planlagt noen spesielle store 

inngrep i sjøområder. 
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4  Risikovurdering - metode 

4.1 Trinn 1 

Trinn 1 av risikovurderingen går hovedsakelig ut på å sammenligne 

konsentrasjoner av miljøgifter med fastsatte grenseverdier for økologiske 

effekter ved kontakt med sedimentene i henhold til veileder M-409 

(Miljødirektoratet, 2015).  

 

Figur 6: Hovedstruktur for risikovurderingssystem for forurensede sedimenter 

(Miljødirektoratet, 2015) 

Grenseverdiene samsvarer med grense mellom tilstandsklasse II og III i 

Miljødirektoratets system for klassifisering av marine sedimenter 

(Miljødirektoratet, 2016). Trinn 1 omhandler kun risiko for økologiske effekter og 

ikke risiko for human helse. Trinn 1 gir en konservativ vurdering av risiko. 

Dersom grenseverdiene overskrides skal Trinn 2 av risikovurderingen 

gjennomføres. 
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4.2 Trinn 2 

Trinn 2 av risikovurderingen er mer omfattende ved at det brukes 

stedsspesifikke data som kan inkludere analyser av organiske innhold, 

porevann, biota, arealbruk, skipstrafikk, etc. Målet med risikovurderingen er å 

fastslå om risikoen for skade på miljø og helse forbundet med sedimentene der 

de ligger er akseptabel eller om man må vurdere tiltak. I Trinn 2 vurderes: 

  

› risiko for spredning av miljøgifter 

› risiko for human helse 

› risiko for økosystemet 

 

 

Figur 7: Forenklet modell for spredning av miljøgifter fra sediment til øvrige deler av 

økosystemet (Miljødirektoratet, 2015). 

Risiko for spredning vurderes ut fra beregnet miljøgifttransport fra sediment til 

vannmassene via diffusjon/bioturbasjon, skipsoppvirvling og opptak i 

organismer og spredning gjennom næringskjeden (Figur 7). 

 

Risiko for human helse vurderes ut fra aktuelle transportveier til mennesker 

etter hvordan sedimentområdet brukes, enten gjennom fangst av sjømat, 

rekreasjon eller havnevirksomhet. Risiko for effekter på økosystemet vurderes 

ut fra beregnede konsentrasjoner av miljøgifter som organismer i vann og 

sediment eksponeres for sammenlignet med grenseverdier for effekter. 

Resultatene fra ev. toksisitetstester fra Trinn 1 og helsedimenttest i Trinn 2 

legges også til grunn. 

 

Trinn 2 gir en mer realistisk og lokalt forankret vurdering av risiko og gir 

grunnlag for tiltaksvurdering og eventuelt å gå videre til Trinn 3 i 

risikovurderingen. 

4.3 Trinn 3 

Dersom man ønsker å øke sikkerheten av resultatene fra Trinn 2, kan man 

gjennomføre Trinn 3. Utgangspunktet er det samme som i Trinn 2, men 

vurderingene er enda bedre forankret i lokale forhold og skal derfor gi et bedre 

beslutningsgrunnlag for eventuelle tiltak. 
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5 Sedimentundersøkelse Havstadodden 

5.1 Feltarbeid 

Prøvetakingen ble utført av fisker Atle Svendsen og Arild Vatland, COWI den 11. 

september 2017. Ved prøvetaking var det 5-10 m/s vind, regnbyger og 13° C. 

Det var på forhånd angitt et planområde på 9000 m², og det ble derfor tatt 

sedimentprøver fra 5 sedimentstasjoner (Miljødirektoratet, 2015) siden området 

er grunnere enn 20 m. Prøvene ble tatt med en Van Veen grabb. Ved analyse 

ble stasjonene slått sammen til en blandprøve og analysert. Kart i figur 8 viser 

plassering av stasjoner. Nærmere beskrivelser av stasjoner og sediment er gitt i 

Tabell 1. 

Det ble laget en blandprøve av de øvre 10 cm av sedimentet fra de fem 

sedimentstasjoner. Prøven ble sent til akkreditert lab for kjemisk analyse av 

tungmetaller, PCB, PAH-forbindelser og bunnstoff (TBT). I tillegg ble det 

analysert for innhold av totalt organisk karbon (TOC) og kornfordeling. 

Toksisitetstester er ikke utført. 

Tabell 1: Sedimentbeskrivelse 

Stasjon Dyp 

(m) 

Beskrivelse Lukt 

1 14 Brunt, sandig, fast. 

Stein. Skjell. 

Svak H₂S 

lukt 

2 16 Brunsort, sandig, fast. 

Litt skjell. 

Svak H₂S 

lukt 

3 12 Brunt, sandig, fast. 

Skjell. 

Svak H₂S 

lukt 

4 8 Brunsort løst 

sediment. 

Svak H₂S 

lukt 

5 6 Brunsort løst 

sediment. 

H₂S lukt 
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5.2 Analyseresultater 

Veileder M-608 (Miljødirektoratet, 2016) oppgir tilstandsklasser for 

sjøsedimenter med klassegrenser som representerer en forventet økende grad 

av skade på organismesamfunn i sedimentene (Tabell 2). 

Tabell 2: Klassifiseringssystem for vann og sediment. 1) AF: Sikkerhetsfaktor. 

(Miljødirektoratet, 2016) 

 

Resultatet av de kjemiske analysene av sedimentprøvene er fargelagt etter 

tilstandsklassene og presentert på kartet i figur 8 og i Tabell 3. Original 

analyserapport er gitt i vedlegg B. 

 

Figur 8: Plassering av sedimentstasjoner ved Havstadodden.  

Analyseresultatene viser at det er påvist miljøgifter i tilstandsklasse IV (kobber, 

TBT). Etter tilbakemelding fra Miljødirektoratet (ref. Rune Pettersen) er det 

brukt effektbasert grenseverdi for TBT fra gammel veileder TA-2229. For 

parametere hvor det er lik grenseverdi for flere klasser er den øvre klassen 

brukt. Det er også påvist sink og antracen i tilstandsklasse III. 

1

2

3

4

5

Sedimentstasjoner
11.09.2017
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Tabell 3: Resultat av kjemisk analyse av sedimentprøve. Prøven er klassifisert og 

fargekodet etter grenseverdier gitt i veileder M-608. For TBT er forvaltningsmessige 

grenseverdier i gammel veileder TA-2229 brukt siden de effektbaserte grenseverdiene er 

svært lave i forhold til nivåer man finner i kystnære sedimenter (Klif, 2007). For verdier av 

PAH under deteksjonsgrensen er det brukt halv deteksjonsgrense. For parametere hvor 

det er lik grenseverdi for flere klasser er den øvre klassen brukt. 

Parameter Enhet

Sedimentprøve 

Havstadodden 

11/9-2017

Tørrstoff (E) % 28,5

Vanninnhold % 71,5

Kornstørrelse >63 µm % 48,5

Kornstørrelse <2 µm % 1,5

TOC % TS 1,9

Arsen, As mg/kg TS 7,7

Bly, Pb mg/kg TS 37

Kadmium, Cd mg/kg TS 0,76

Kobber, Cu mg/kg TS 130

Krom, Cr mg/kg TS 39

Kvikksølv, Hg mg/kg TS 0,05

Nikkel, Ni mg/kg TS 23

Sink, Zn mg/kg TS 190

Naftalen mg/kg TS 0,012

Acenaftylen mg/kg TS 0,005

Acenaften mg/kg TS 0,005

Fluoren mg/kg TS 0,005

Fenantren mg/kg TS 0,023

Antracen mg/kg TS 0,005

Fluoranten mg/kg TS 0,064

Pyren mg/kg TS 0,051

Benzo(a)antracen mg/kg TS 0,021

Krysen mg/kg TS 0,043

Benso(b)fluoranten mg/kg TS 0,048

Benzo(k)fluoranten mg/kg TS 0,038

Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,044

Indeno(1,2,3,cd)pyren mg/kg TS 0,030

Dibenzo(a,h)antracen mg/kg TS 0,015

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS 0,037

Sum PAH(16) mg/kg TS 0,43

Sum PCB_7 mg/kg TS 0,002

Tributyltinn µg/kg TS 67,8  

Siden det ikke er påvist tilsvarende stoffer på land, vurderes det at forhøyet 

innhold av kobber, sink og TBT kan skyldes småbåthavnene i nærheten. 

Bunnstoff som inneholder biocider (kobber, sink, TBT) kan forurense 

nærliggende områder, både ved at biocider lekker fra bunnstoff når båtene 

ligger i vann men også ved spyling og vedlikehold av båter på land. Forhøyet 

innhold av PAH antas å komme fra den generelle situasjonen i Tromøysund. 

5.2.1 Total organisk karbon (TOC) 

Innhold av organisk karbon i prøvene 1,9 %. Dette er relativt lavt og tyder ikke 

på noen stor organisk belastning. 
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6 Risikovurdering Havstadodden - Trinn 1 

6.1 Resultater – trinn 1 

I trinn 1 av risikovurderingen er konsentrasjoner av miljøgifter i sediment 

sammenlignet med fastsatte grenseverdier for økologiske effekter i henhold til 

veileder M-409 (Miljødirektoratet, 2015). 

Tabell 4 gir en oversikt over de målte konsentrasjonene av miljøgifter i sediment 

sammenlignet med Trinn 1 grenseverdier (grensen mellom tilstandsklasse II og 

III). Konsentrasjonene av miljøgifter overskrider Trinn 1 grenseverdiene for 

metallene kobber og sink, PAH-forbindelsen antracen og TBT. 
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Tabell 4: Målt konsentrasjon av miljøgifter i sediment sammenlignet med trinn1 

grenseverdier. Verdier under deteksjonsgrensen = halv deteksjonsgrense. Not detected, 

n.d. er satt til null og PCB er derfor tatt med (beregningsverktøy, ark 4, tabell 1). 

Arsen 1 7,7 7,7 18 0,4

Bly 1 37 37 150 0,2

Kadmium 1 0,76 0,76 2,5 0,3

Kobber 1 130 130 84 1,5

Krom totalt (III + VI) 1 39 39 660 0,1

Kvikksølv 1 0,05 0,05 0,52 0,1

Nikkel 1 23 23 42 0,5

Sink 1 190 190 139 1,4

Naftalen 1 0,012 0,012 0,027 0,4

Acenaftylen 1 0,005 0,005 0,033 0,2

Acenaften 1 0,005 0,005 0,096 0,1

Fluoren 1 0,005 0,005 0,15 0,0

Fenantren 1 0,023 0,023 0,78 0,0

Antracen 1 0,005 0,005 0,0046 1,1

Fluoranten 1 0,064 0,064 0,4 0,2

Pyren 1 0,051 0,051 0,084 0,6

Benzo(a)antracen 1 0,021 0,021 0,06 0,4

Krysen 1 0,043 0,043 0,28 0,2

Benzo(b)fluoranten 1 0,048 0,048 0,140 0,3

Benzo(k)fluoranten 1 0,038 0,038 0,135 0,3

Benzo(a)pyren 1 0,044 0,044 0,183 0,2

Indeno(1,2,3-cd)pyren 1 0,03 0,03 0,063 0,5

Dibenzo(a,h)antracen 1 0,015 0,015 0,027 0,6

Benzo(ghi)perylen 1 0,037 0,037 0,084 0,4

Tributyltinn (TBT-ion) 1 0,0678 0,0678 0,035 1,9

Stoff

Målt sedimentkonsentrasjon Trinn 1 

grenseverdi 

(mg/kg)

Målt 

sedimentkonse

ntrasjon i 

forhold til trinn 

1 grenseverdi 

Antall  

prøver

Csed, max       

(mg/kg)

Csed, middel     

(mg/kg) Middel

 

6.2 Vurderinger og konklusjoner – Trinn 1 

Konsentrasjonen av miljøgifter i sedimentene ved Havstadodden overstiger 

grenseverdiene for risikovurdering Trinn 1 gitt i veileder M-409 

(Miljødirektoratet, 2015). Trinn 2 risikovurdering må gjennomføres.  
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7 Risikovurdering Havstadodden – Trinn 2 

7.1 Stedsspesifikke parametere 

I beregningsverktøyet for risikovurdering av forurenset sediment (Excel 

dokument som medfølger M-409) er det gitt en rekke faktorer og 

sjablongverdier som kan korrigeres med lokale verdier der disse er kjent. 

Sjablongverdier er brukt der det ikke er opplyst om annet. 

7.1.1 Generelle parametere 

Totalt innhold av organisk stoff (TOC) er satt til 1,9 % basert på måleresultat. 

Arealet som omfattes av risikovurderingen (Ased) er beregnet til 9000 m². 

Vannvolumet er beregnet til 90000 m³ basert på antatt gjennomsnittlig dyp lik ti 

meter. Oppholdstiden til vannet er satt til tre uker basert på at i Vann-nett er 

oppgitt en moderat utskifting av vann i Tromøysundet, dvs. oppholdstid på 

"uker". Det er antatt en oppholdstid på tre uker. 

7.1.2 Faktorer av betydning for spredning 

Antall skipsanløp per år er satt til 10 000. Dette er kun småbåtanløp og basert 

på informasjon om småbåthavnene i nærheten. Mengden oppvirvlet sediment 

per anløp (msed kg) er satt til sjablongverdi 84,5 basert på faktaboks 6 i 

risikoveilederen og resultater som viser at 51,5 % av sedimentene er 

sedimenttype "silt og leire", 48,5 % er sand for havnekategori "småbåthavn". 

I tråd med anbefalingene i risikoveilederen for arealet som kan bli påvirket av 

oppvirvling fra småbåttrafikk (Askip) er arealet mellom 0-15 m dyp i 

tiltaksområdet benyttet. I dette tilfellet vil det si nesten hele tiltaksområdet 

(Ased), dvs. ca 7000 m². 

Traselengden er satt til 100 m som gjennomsnittslengde fra ytre del av 

tiltaksområdet til småbåthavnene for dybden 0-15 meter. 

Innhold av sedimentfraksjonen under 2µm (leire) er målt til 1,5 %.  
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7.1.3 Faktorer av betydning for human helse 

Faktorer som har stor betydning for beregning av risiko for human helse er 

arealbruk, spisevaner og rekreasjonsmønster som direkte påvirker de ulike 

eksponeringsveiene. Den viktigste eksponeringsveien er via konsum av fisk og 

skalldyr, men inntak og kontakt med sediment og vann er også tatt med der det 

kan ha betydning.  

Det er gjort endringer på sjablongverdier for human helse. Området er lite og 

det er lite sannsynlig at en person får store deler av all fisk og skalldyr herfra. 

Det er lagt til grunn at i verste fall kan 5 % av fisken en person spiser være 

fanget i planområdet.  

7.1.4 Faktorer av betydning for økologisk effekt 

Målte konsentrasjoner av miljøgifter i sediment er brukt i beregningen av risiko 

for effekt på økosystemet.  

7.2 Resultater Trinn 2 og 3 

I risikovurderingen Trinn 2 og 3 beregnes tre risikoforhold hver for seg: 1) risiko 

for spredning av forurensning, 2) risiko for human helse og 3) risiko for effekt på 

økosystemet. Beregninger av risiko er gjort i regnearket som medfølger veileder 

M-409. 

7.2.1 Risiko for spredning av miljøgifter 

Risiko for spredning av miljøgifter fra sedimentet til øvrige deler av økosystemet 

beregnes som summen av oppløste stoffer via porevann (Fdiff), transport av 

stoffer bundet til sedimentpartikler (Fskip) og transport gjennom opptak i 

næringskjeden (Forg): 

Ftot = Fdiff + Fskip + Forg 

Transport via porevann foregår som lekkasje fra sedimentet på grunn av 

utjevning av konsentrasjonsforskjeller mellom porevann og vannet over 

sjøbunnen (diffusjon). Transport av porevann til vannet over kan være drevet av 

svake strømmer gjennom sedimentet (adveksjon). Utlekkingen forsterkes av 

biologisk aktivitet i øvre del av sedimentet. Under anoksiske forhold kan 

utlekkingen begrenses på grunn av lav biologisk aktivitet og binding av metaller 

som sulfider. H₂S-lukt fra sedimentprøvene indikerer at sedimentet i deler av 

området er anoksisk. 

Miljøgifter i sedimentpartikler kan spres ved oppvirvling av sediment fra 

sjøbunnen på grunn av strøm og propellerosjon. Mengden som spres er 

avhengig av vanndybde under propellen, trafikkmønster og sedimenttype. I 

denne risikovurderingen er leirfraksjonen satt til 1,5 % basert på 

kornfordelingsanalyse av sedimentprøvene. Det er antatt at småbåtene "virrer 

rundt" i hele området i sommersesongen. Risiko for spredning øker med økende 
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andel leire og gjenspeiler at miljøgiftene gjerne binder seg til de fineste 

partiklene. Det er også de fineste partiklene som holder seg lengst i 

vannmassene og kan transporteres lengst.  

Beregnet spredning fra tiltaksområdet er sammenliknet med spredningen som 

ville foregått dersom sedimentet tilfredsstilte akseptgrensene for risikovurdering 

Trinn 1 "tillatt spredning". Dette tilsvarer tilstandsklasse 2 eller lavere. Tabell 5 

viser at beregnet spredning overskrider "tillatt spredning" for metallene kobber 

sink, TBT og PAH-forbindelsene antracen og pyren. Overskridelsen er størst for 

TBT.  

Tabell 5: Beregnet spredning sammenlignet med "tillatt spredning" med middelverdi for 

antall ganger overskridelse. Fra regneark 4, tabell 2a. 

Arsen 0,4

Bly 0,2

Kadmium 0,3

Kobber 1,5

Krom totalt (III + VI) 0,1

Kvikksølv 0,1

Nikkel 0,6

Sink 1,4

Naftalen 0,5

Acenaftylen 0,2

Acenaften 0,1

Fluoren 0,0

Fenantren 0,1

Antracen 1,4

Fluoranten 0,2

Pyren 2,4

Benzo(a)antracen 0,7

Krysen 0,2

Benzo(b)fluoranten 0,4

Benzo(k)fluoranten 0,4

Benzo(a)pyren 0,3

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,5

Dibenzo(a,h)antracen 0,8

Benzo(ghi)perylen 0,5

Tributyltinn (TBT-ion) 3,8

Stoff Middel

Ftot i forhold 

til tillatt 

spredning                 

(antall 

ganger):

 

Det relative forholdet mellom bidrag fra de tre spredningsveiene biodiffusjon, 

propelloppvirvling og opptak i organismer fremgår av Figur 9. Spredning som 

følge av propelloppvirvling er den dominerende spredningsmekanismen for 

tungmetaller og tyngre PAH-er.  

For TBT og et par PAH-forbindelser er spredning via opptak i organismer den 

dominerende mekanismen.  

Diffusjon er viktigst for spredning av de lettere PAH-forbindelsene naftalen, 

acenaftylen, acenaften og fluoren.   
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Figur 9: Fordeling av spredningsmekanismer (gjennomsnitt). Relativ fordeling av 

spredning fra diffusjon, skipsoppvirvling og opptak i organismer. 

 

Det finnes lite data på propelloppvirvling fra mindre båter og vannjeter. I denne 

beregningen er det brukt sjablongverdier fra risikoveilederen for sjøbunnsdybde 

som kan påvirkes av oppvirvling fra småbåter. Området har fartsbegrensninger 

og mange småbåter vil kjøre langt utenfor Havstadodden. Det er derfor mulig at 

spredningsresultatene er noe overestimert. 

7.2.2 Risiko for human helse 

Risiko for human helse er vurdert konservativt med tanke på at området skal 

brukes til rekreasjon og vannsport. 

Figur 10 viser den relative fordelingen av eksponeringsmekanismer basert på 

barn. Resultatene viser at inntak av fisk og skalldyr er den dominerende 

eksponeringsmekanismen for mange tungmetaller, PAH-er og TBT. For arsen, 

bly, kobber, krom og kvikksølv er oralt inntak av sediment av størst betydning. 

Hudkontakt med vann og sediment samt inntak av overflatevann og partikler er 

ubetydelige eksponeringsmekanismer. 
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Figur 10: Relativ fordeling av eksponeringsmekanismer basert på barn (gjennomsnitt). 

 

Risikomodellen beregner total livstidsdose ut fra sjablongverdier for kontakt med 

vann og sediment, forventet konsum av sjømat og innhold av miljøgifter i disse. 

Det forutsettes i beregningsmodellen at 10 % av menneskets eksponering for 

miljøgifter kommer fra sedimentene. Grenseverdien for human helse er derfor 

satt lik 10 % av grenseverdiene for TDI (tolerabelt daglig inntak) eller MTR 

(maksimalt tolerabel risiko), der den laveste av de to verdiene benyttes. 

Beregnet livstidsdose sammenlignes med denne grenseverdien.  

I denne risikovurderingen er ikke standard sjablongverdier for daglig inntak og 

kontaminert fraksjon benyttet siden planområdet er en begrenset del av 

Tromøysund. Beregningsmodellen tar utgangspunkt i at 5 % av konsumert fisk 

er fanget lokalt og at totalt innhold av sjømat for barn og voksne er hhv. 0,0028 

kg vv/d og 0,0138 kg vv/d. 

Tabell 6 viser beregnede overskridelser av livstidsdose i forhold til MTR 10 %. 

Beregningene er basert på målt innhold av miljøgifter i sediment og gir 

overskridelse for TBT. 
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Tabell 6: Beregnede overskridelser av livstidsdose i forhold til MTR 10 % middelverdi. MTR 

= maksimalt tolerabel risiko. Beregningene er basert på målt konsentrasjon i sediment.

Arsen 7,01E-06 1,00E-04 0,1

Bly 4,14E-05 3,60E-04 0,1

Kadmium 1,00E-06 5,00E-05 0,0

Kobber 1,63E-04 1,63E-02 0,0

Krom totalt (III + VI) 3,38E-05 5,00E-04 0,1

Kvikksølv 4,74E-08 7,10E-05 0,0

Nikkel 1,06E-04 5,00E-03 0,0

Sink 3,31E-04 5,00E-02 0,0

Naftalen 2,46E-05 4,00E-03 0,0

Acenaftylen 5,06E-06 5,00E-03 0,0

Acenaften 5,07E-06 5,00E-02 0,0

Fluoren 4,20E-06 4,00E-03 0,0

Fenantren 4,76E-05 4,00E-03 0,0

Antracen 1,67E-06 4,00E-03 0,0

Fluoranten 1,63E-05 5,00E-03 0,0

Pyren 3,94E-04 5,00E-02 0,0

Benzo(a)antracen 7,26E-06 5,00E-04 0,0

Krysen 3,44E-06 5,00E-03 0,0

Benzo(b)fluoranten 3,36E-06 5,00E-04 0,0

Benzo(k)fluoranten 2,79E-06 5,00E-04 0,0

Benzo(a)pyren 3,08E-06 5,00E-05 0,1

Indeno(1,2,3-cd)pyren 7,64E-07 5,00E-04 0,0

Dibenzo(a,h)antracen 2,01E-06 5,00E-05 0,0

Benzo(ghi)perylen 2,11E-06 3,00E-03 0,0

Tributyltinn (TBT-ion) 1,91E-03 2,50E-04 7,6

Stoff

Beregnet 

total 

livstidsdo

se

Grense for 

human risiko, 

MTR/TDI 10 % 

(mg/kg/d)

Beregnet total livs-

tidsdose i forhold til 

MTR 10 %             

(antall ganger):

DOSEmiddel 

(mg/kg/d) Middel

 

En viktig faktor for human helserisiko er hvor tilgjengelige miljøgiftene i 

sedimentet er for bunndyr som er det første leddet i transporten til mennesket 

via næringskjeden. I følge veilederen vil biotilgjengeligheten som beregnes fra 

målte sedimentkonsentrasjoner og de anbefalte fordelingskoeffisientene gi et 

konservativt estimat, dvs. sannsynligvis høyere biotilgjengelighet og risiko enn 

det som er riktig.  

Hvor tilgjengelige organiske miljøgifter i sedimentet er, avhenger i stor grad av 

sedimentets innhold av organisk karbon, mens sedimentenes redoks-forhold er 

spesielt styrende for utlekkingen av metaller. Likevektskonstantene Kd 

(fordelingskoeffisienten mellom sediment og porevann) og BSAF 

(fordelingskoeffisient mellom sediment og biota) har stor innflytelse i 

risikoberegning, og det er derfor viktig å bruke mest mulig realistiske verdier. I 

denne risikovurderingen er det brukt gjennomsnittlig TOC-verdi fra de fem 

stasjonene og Kd er automatisk justert i henhold til denne. For BSAF er 

sjablongverdi benyttet.     

Fisk forflytter seg og kan være eksponert for andre miljøgiftkilder, men også 

andre "renere" områder. Konsentrasjon av miljøgifter i Arendalsområdet er 

generelt høy (NIVA, 2005). Resultatene i denne risikovurderingen representerer 

derfor ikke risikobidraget fra tiltaksområdet alene.  
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TBT: Konsentrasjonen av TBT i sedimentet er høy (67,8 µg/kg TS) og tilsvarer 

tilstandsklasse IV etter forvaltningsbasert grenseverdier i TA-2229 (Tabell 3). 

TBT ble tidligere i hovedsak brukt i bunnstoff på skip og i treimpregnerings-

midler for å hindre begroing og råte. Dette er nå forbudt. Forhøyede nivåer av 

TBT er funnet i sedimenter nær skipsverft, marinaer og trafikkerte havner og 

skipsleier. Organiske tinnforbindelser er generelt giftige både for mange marine 

organismer og varmblodige pattedyr. Tributyltinnforbindelser (TBT) er 

klassifisert som giftige og stoffene kan gi alvorlige helseskader (organskade) ved 

lengre tids påvirkning. De er også irriterende. TBT er svært tungt nedbrytbar og 

hoper seg svært lett opp i organismer. 

Beregning av helserisiko, som kun er basert på sedimentanalyser, gir en 

overskridelse av grenseverdi for helse med 7,6 ganger (Tabell 6). TBT i 

sedimentene i området utgjør en reell helserisiko.  

7.2.3 Risiko for økologisk effekt 

Vurdering av risiko for effekter på økosystemet vurderes mot gitte grenseverdier 

som har som prinsipielt mål å beskytte 95 % av artene i økosystemet selv ved 

lengre tids eksponering. Risikoen for skade på økosystemet anses som 

akseptabel dersom minst 95 % av artene ikke påvirkes (Miljødirektoratet, 

2014). Risikoen vurderes ut fra konsentrasjonen av miljøgifter i sedimentet, 

toksisitetstester som gir direkte mål på om miljøgiftene gir effekter, samt målte 

miljøgift-konsentrasjoner i porevann og beregnede konsentrasjoner i sjøvann 

som sammenliknes med PNECW (Predicted No Effect Concentrations). 

Risiko for sedimentlevende organismer: Klassifiseringssystemet for metaller 

og organiske miljøgifter i marine sedimenter (Miljødirektoratet, 2016) er basert 

på effekter hvor klassegrensene representerer en forventet økende grad av 

skade for organismesamfunnet (se Tabell 2).  

I Trinn 1 av risikovurderingen er resultatene av sedimentanalysene 

sammenliknet med grenseverdien for Trinn 1. Grenseverdien overskrides for 

tungmetallene kobber og sink, antracen og TBT.  

Konsentrasjon av kobber og TBT i sedimentet tilsvarer tilstandsklasse IV (akutt 

toksiske effekter ved korttidseksponering). Innhold av sink, antracen, 

fluoranten, indeno(1,2,3,cd)pyren og benzo(g,h,i)perylen tilsvarer klasse III 

(kroniske effekter ved langtidseksponering). 

Tabell 7 viser beregnet porevannskonsentrasjon sammenlignet med PNECw. 

Beregnet porevannskonsentrasjone er basert på standard fordelingskoeffisient 

Kd mellom sedimentkonsentrasjon og porevannskonsentrasjon. Beregnet 

porevannskonsentrasjon overstiger PNECw for arsen, kobber, PAH-forbindelsene 

fluoranten, pyren, benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)perylen samt TBT. Overskridelsen 

er størst for TBT, beregnet konsentrasjon er hele 16220 ganger over PNECw. 
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Tabell 7: Beregnet porevannskonsentrasjon sammenlignet med grenseverdi for økologisk 

risiko. PNECw tilsvarer grensen mellom tilstandsklasse II og III. Fra regneark, tabell 4.

Arsen 1,17E-03 6,0E-04 1,9

Bly 2,39E-04 1,3E-03 0,2

Kadmium 5,85E-06 2,0E-04 0,0

Kobber 5,33E-03 2,6E-03 2,0

Krom totalt (III + VI) 3,25E-04 3,4E-03 0,1

Kvikksølv 5,00E-07 4,7E-05 0,0

Nikkel 3,25E-03 8,6E-03 0,4

Sink 1,73E-03 3,4E-03 0,5

Naftalen 4,86E-04 2,0E-03 0,2

Acenaftylen 1,01E-04 1,3E-03 0,1

Acenaften 5,16E-05 3,8E-03 0,0

Fluoren 2,58E-05 1,5E-03 0,0

Fenantren 3,25E-05 5,1E-04 0,1

Antracen 8,92E-06 1,0E-04 0,1

Fluoranten 3,45E-05 6,3E-06 5,5

Pyren 4,56E-05 2,3E-05 2,0

Benzo(a)antracen 2,21E-06 1,2E-05 0,2

Krysen 5,68E-06 7,0E-05 0,1

Benzo(b)fluoranten 3,04E-06 1,7E-05 0,2

Benzo(k)fluoranten 2,52E-06 1,7E-05 0,1

Benzo(a)pyren 2,78E-06 1,7E-07 16

Indeno(1,2,3-cd)pyren 6,74E-07 2,7E-06 0,2

Dibenzo(a,h)antracen 4,05E-07 6,0E-07 0,7

Benzo(ghi)perylen 1,90E-06 8,2E-07 2,3

Tributyltinn (TBT-ion) 3,24E-03 2,0E-07 16220

Grense-

verdi for 

økologisk 

risiko,      

PNECw 

(mg/l)

Stoff

Beregnet 

porevanns-

konsentras

jon

Middel

Målt eller 

beregnet 

porevannskonsent

rasjon i forhold til 

PNECw  (antall 

ganger):

Cpv , middel 

(mg/l)

 

 

Risiko for effekt i vannmassene: Bedømmelse av risiko for skade på 

organismer som lever i vannmassene er basert på et estimat av sedimentenes 

bidrag til miljøgiftnivået i vannmassene. I denne risikovurderingen er beregnede 

sjøvannskonsentrasjoner basert på målte miljøgiftkonsentrasjoner i sediment og 

beregnede porevannskonsentrasjoner (se Tabell 7) og sammenliknet med 

PNECw i sjøvann. 

Tabell 8 viser beregnet sjøvannskonsentrasjon sammenlignet med PNECw. 

Beregnede sjøvannskonsentrasjoner overstiger PNECw i sjøvann for 

benzo(a)pyren og TBT. 
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Tabell 8: Beregnet sjøvannskonsentrasjon sammenlignet med PNECw (grensen mellom 

tilstandsklasse I og II). Tabellen viser antall ganger overskridelser. Regneark, tabell 6.

Arsen 1,93E-04 6,0E-04 0,3

Bly 6,60E-04 1,3E-03 0,5

Kadmium 1,36E-05 2,0E-04 0,1

Kobber 2,50E-03 2,6E-03 1,0

Krom totalt (III + VI) 6,95E-04 3,4E-03 0,2

Kvikksølv 9,00E-07 4,7E-05 0,0

Nikkel 5,32E-04 8,6E-03 0,1

Sink 3,40E-03 3,4E-03 1,0

Naftalen 2,37E-05 2,0E-03 0,0

Acenaftylen 4,56E-06 1,3E-03 0,0

Acenaften 2,35E-06 3,8E-03 0,0

Fluoren 1,18E-06 1,5E-03 0,0

Fenantren 1,73E-06 5,1E-04 0,0

Antracen 4,51E-07 1,0E-04 0,0

Fluoranten 2,44E-06 6,3E-06 0,4

Pyren 2,64E-06 2,3E-05 0,1

Benzo(a)antracen 4,47E-07 1,2E-05 0,0

Krysen 9,58E-07 7,0E-05 0,0

Benzo(b)fluoranten 9,45E-07 1,7E-05 0,1

Benzo(k)fluoranten 7,52E-07 1,7E-05 0,0

Benzo(a)pyren 8,66E-07 1,7E-07 5,1

Indeno(1,2,3-cd)pyren 5,47E-07 2,7E-06 0,2

Dibenzo(a,h)antracen 2,76E-07 6,0E-07 0,5

Benzo(ghi)perylen 7,10E-07 8,2E-07 0,9

Tributyltinn (TBT-ion) 1,06E-04 2,0E-07 529

MiddelStoff

Beregnet 

sjøvanns-

konsentrasjo

n

Grense-verdi 

for økologisk 

risiko,      

PNECw 

(mg/l)

Beregnet sjøvanns-

konsentrasjon i 

forhold til PNECw  

(antall ganger):

Csv , middel (mg/l)
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8 Risikovurdering Trinn 1, 2 og 3 - 

Konklusjoner og anbefalinger ved 

Havstadodden 

8.1 Usikkerheter, metodens følsomhet 

Det vil alltid være usikkerhet knyttet til vurdering av miljørisiko. I 

risikovurderingsverktøyet er det tatt høyde for antatt usikkerhet. Metoden er 

bevisst konservativ for å sikre at risiko ikke underestimeres (Miljødirektoratet, 

2015). Resultatene påvirkes av usikkerhet i sjablongverdier for koeffisienter og 

konstanter. Økt grad av lokalt målte verdier og mindre bruk av sjablongverdier 

gir et mer reelt og mindre konservativt resultat. I vurderingene for området ved 

Havstadodden er det benyttet stedsspesifikke forutsetninger og målinger der 

disse er kjent. Konservative vurderinger er benyttet. 

Båttrafikk, sedimenttype, innhold av organisk materiale og opptak i organismer 

har stor innvirkning på resultatene. Spredning av organiske forbindelser er 

særlig knyttet til biodiffusjon og opptak i organismer. Spredningen av disse 

stoffene reduseres ved økende TOC og justeres i henhold til målt opptak i 

organismer. Spredningen av metaller styres hovedsakelig av skipsoppvirvling og 

vil ikke påvirkes av endret TOC, men øker ved økende antall skipsanløp. 

Beregningsverktøyet tar ikke hensyn til redoksforhold som kan ha stor betydning 

for biotilgjengeligheten av metaller.   

Benyttet havnekategori og sedimenttype influerer sterkt på beregnet spredning 

fra propelloppvirvling, men modellen inkluderer ikke sedimentoppvirvling og 

spredning som følge av sterk strøm og uvær. Risikomodellen tar heller ikke 

hensyn til begrenset tilgang til finstoff på erosjonsutsatte områder. En viss 

ukjent andel av oppvirvlet materiale vil sannsynligvis resedimentere innenfor 

tiltaksområdet. Beregningsmetoden angir ikke hvor stor andel av beregnet 

spredning som faktisk spres ut av området.  

Risikomodellen tar bare hensyn til bidrag fra sedimentet og ingen andre kilder 

(som avløpsutslipp, atmosfære, tilstøtende sjøområder, etc.). 
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Ved beregning av helserisiko beregnes livstidsdose. Det tas ikke hensyn til 

flytting og endring i andel inntak av lokalt fanget fisk og sjømat gjennom livet. 

Modellen prioriterer målt innhold i fisk, foran målt innhold i bunndyr som igjen 

prioriteres foran målt innhold i sediment. Målt innhold av miljøgifter i fisk og 

sjømat vil kunne representere eksponering fra et større sjøområde og flere 

kilder. I tillegg har ulike arter forskjellig evne til å akkumulere miljøgifter. Alder 

på fiskeprøver kan også spille inn. Hvilke datagrunnlag som er tilgjengelig og 

som benyttes for vurdering av human helse vil i stor grad påvirke resultatet. 

Slike data vil både kunne overestimere og underestimere bidraget fra den 

aktuelle lokaliteten.  

Resultatene av risikovurderingen må ikke anses som eksakte, men en generell 

vurdering og sannsynliggjøring av hvilken risiko sedimentene utgjør for helse og 

miljø.  

8.2 Samlet risikovurdering Trinn 1-3 

Det er gjennomført en risikovurdering av sedimentene ved Havstadodden. 

Metoden som er benyttet er Miljødirektoratets gjeldende veileder, 

"Risikovurdering av forurenset sediment" med tilhørende regnearkverktøy 

(Miljødirektoratet, 2015). Miljøgiftene som er vurdert i denne risikovurderingen 

inkluderer 8 tungmetaller samt de organiske miljøgiftene PAH16, PCB7 og TBT. 

Det er ikke gjennomført toksisitetstester.  

I samsvar med tidligere undersøkelser fra området ved Vindholmen (COWI AS, 

2012) (COWI AS, 2016) og i Arendalsområdet generelt (NIVA, 2012) viser 

resultatene at sedimentene er forurenset av miljøgifter.  

En sammenligning mellom de målte konsentrasjonene av miljøgifter i sediment 

og grenseverdiene i Trinn 1 (grensen mellom tilstandsklasse II og III) viser 

overskridelser for kobber, sink, antracen og TBT. 

Risikovurderingen av sediment fra planområdet viser at det er risiko for 

spredning til miljøet av flere metaller og organiske miljøgifter. Beregnet 

spredning sammenlignet med den spredningen som ville foregått dersom 

sedimentet tilfredsstilte akseptgrensene for risikovurdering Trinn 1 viser 

overskridelser for metallene kobber, sink, antracen, pyren og TBT. 

Risiko for helse tolkes ut fra gitte grenseverdier. Den viktigste 

eksponeringsveien for mennesker er gjennom inntak av sedimenter og lokalt 

fanget fisk og skalldyr. Risikovurderingen viser at det er knyttet helserisiko til 

TBT. Risikovurderingen viser at oralt inntak av sediment er av betydning, mens 

hudkontakt med vann og sediment samt inntak av overflatevann og partikler er 

mindre viktige eksponeringsmekanismer. 

Risikovurderingen viser at grenseverdiene for negativ økologisk effekt 

overskrides for flere miljøgifter både i sediment, porevann (beregnet) og 
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sjøvann (beregnet). Det er særlig TBT og PAH-forbindelser som utgjør en risiko 

for økosystemet.  

8.3 Risiko i forhold til miljømål 

Beregnet risiko skal vurderes mot gitte grenseverdier og mot lokale miljømål. 

Sammenlignet med de anbefalte miljømålene i kapittel 3.2 anses risiko knyttet 

til spredning, human helse og økologisk effekt å ha lik relevans. 

Resultatene fra risikovurderingen viser at det kan spres forurensing fra 

tiltaksområdet og at forurensningen utgjør en helserisiko. Det er også fare for 

negative effekter på økosystemet. Det er også høyt forurensningsnivå i 

tilstøtende områder. Arendal er blant de 17 prioriterte områdene for ytterligere 

undersøkelser og tiltak knyttet til forurenset sjøbunn. Kommunen har 

gjennomført undersøkelser og risikovurderinger og det er laget plan for 

opprydding i noen delområder.  

Sammenlignet med miljømålene er den beregnede risikoen ikke akseptabel og 

det må gjennomføres tiltaksvurdering. 

8.4 Anbefalinger 

Arbeidet med å utvikle Havstadodden til boligområde vil ikke inkludere 

tilrettelegging av badeområder med strender. Helserisiko vil dermed ikke være 

knyttet til inntak av sedimenter, men i hovedsak være knyttet til inntak av fisk 

og skalldyr. Det bør derfor frarådes inntak av fisk og skalldyr fra området. 

Forurensning av sedimenter ved Havstadodden vurderes å være forårsaket av 

eksterne kilder; den generelle situasjonen i Tromøysund (PAH) og særlig fra de 

nærliggende småbåthavnene (sink, kobber, TBT). Det vurderes derfor som 

urimelig hvis Havstadodden må gjennomføre tiltak for å redusere omfanget av 

forurensede sedimenter i planområdet. 

Ved tiltak i strandkanten, for eksempel ved opparbeidelse av brygger, vil det 

være behov for inngrep i sedimenter. Siden sedimentene er forurenset, må tiltak 

søkes om og godkjennes av Fylkesmannen. 
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9 Sedimentundersøkelse Hauodden 

9.1 Feltarbeid 

Prøvetakingen ble utført av fisker Atle Svendsen og Arild Vatland, COWI den 11. 

september 2017, samtidig med at prøvene ved Havstadodden ble tatt. Ved 

prøvetaking var det 5-10 m/s vind, regnbyger og 13° C. Det var på forhånd 

angitt et planområde på i underkant av 10000 m², og det ble derfor tatt 

sedimentprøver fra 5 sedimentstasjoner (Miljødirektoratet, 2015) siden området 

er grunnere enn 20 m. Prøvene ble tatt med en Van Veen grabb. Ved analyse 

ble stasjonene slått sammen til en blandprøve og analysert. Kart i figur 11 viser 

plassering av stasjoner. Nærmere beskrivelser av stasjoner og sediment er gitt i 

tabell 9. Det var i deler av sjøbunnen en del stein og fjell, og vanskelig å få tatt 

opp sedimentprøver. 

Det ble laget en blandprøve av de øvre 10 cm av sedimentet fra de fem 

sedimentstasjoner. Prøven ble sent til akkreditert lab for kjemisk analyse av 

tungmetaller, PCB, PAH-forbindelser og bunnstoff (TBT). I tillegg ble det 

analysert for innhold av totalt organisk karbon (TOC) og kornfordeling. 

Toksisitetstester er ikke utført. 

Tabell 9: Sedimentbeskrivelse Hauodden 

Stasjon Dyp 

(m) 

Beskrivelse Lukt 

1 8 Sort, løst slam. H₂S lukt 

2 16 Brunsort, sand og noe 

grus. Fast. Skjell. 

Svak H₂S 

lukt 

3 11 Brunsort, sand. Fast. 

Skjell. 

Svak H₂S 

lukt 

4 13 Brunsort, sand. Fast. 

Skjell. 

Svak H₂S 

lukt 

5 12 Brunsort, sand. Fast. 

Skjell. 

Svak H₂S 

lukt 
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9.2 Analyseresultater 

Resultatet av de kjemiske analysene av sedimentprøvene er fargelagt etter 

tilstandsklassene og presentert på kartet i figur 11 og i tabell 10. Original 

analyserapport er gitt i vedlegg B. 

 

Figur 11: Plassering av sedimentstasjoner ved Hauodden (kart fra finn.no).  

Analyseresultatene viser at det er påvist organiske miljøgifter i tilstandsklasse IV 

(antracen, indeno(1,2,3,cd)pyren, benzo(g,h,i)perylen og TBT. Etter 

tilbakemelding fra Miljødirektoratet (ref. Rune Pettersen) er det brukt 

effektbasert grenseverdi for TBT fra gammel veileder TA-2229. For parametere 

hvor det er lik grenseverdi for flere klasser, er den øvre klassen brukt. Det er 

også påvist tre PAH-forbindelser og ΣPCB7 i tilstandsklasse III. Det er generelt 

lavere innhold av tungmetaller og TBT ved Hauodden enn ved Havstadodden, 

men høyere innhold av PAH- og PCB-forbindelser. 

Et høyt tørrstoffinnhold (62,8 %) bekrefter at det er relativt kompakte og faste 

sedimenter i området. Andelen sand (> 63µm) er høy (84,9 %), noe som viser 

at sedimentene er grove og at andelen finstoff som lett kan påvirkes av for 

eksempel propeller er liten. 
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Tabell 10: Resultat av kjemisk analyse av sedimentprøve. Prøven er klassifisert og 

fargekodet etter grenseverdier gitt i veileder M-608. For TBT er forvaltningsmessige 

grenseverdier i gammel veileder TA-2229 brukt siden de effektbaserte grenseverdiene er 

svært lave i forhold til nivåer man finner i kystnære sedimenter (Klif, 2007). For verdier av 

PAH under deteksjonsgrensen er det brukt halv deteksjonsgrense. For parametere hvor 

det er lik grenseverdi for flere klasser er den øvre klassen brukt. 

Parameter Enhet

Sedimentprøve 

Hauodden     

11/9-2017

Tørrstoff (E) % 62,8

Vanninnhold % 38,4

Kornstørrelse >63 µm % 84,9

Kornstørrelse <2 µm % 0,6

TOC % TS 1,2

Arsen, As mg/kg TS 5,1

Bly, Pb mg/kg TS 18

Kadmium, Cd mg/kg TS 0,25

Kobber, Cu mg/kg TS 21

Krom, Cr mg/kg TS 10

Kvikksølv, Hg mg/kg TS 0,1

Nikkel, Ni mg/kg TS 6

Sink, Zn mg/kg TS 55

Naftalen mg/kg TS 0,012

Acenaftylen mg/kg TS 0,019

Acenaften mg/kg TS 0,005

Fluoren mg/kg TS 0,015

Fenantren mg/kg TS 0,110

Antracen mg/kg TS 0,043

Fluoranten mg/kg TS 0,300

Pyren mg/kg TS 0,230

Benzo(a)antracen mg/kg TS 0,120

Krysen mg/kg TS 0,150

Benso(b)fluoranten mg/kg TS 0,130

Benzo(k)fluoranten mg/kg TS 0,130

Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,180

Indeno(1,2,3,cd)pyren mg/kg TS 0,096

Dibenzo(a,h)antracen mg/kg TS 0,040

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS 0,120

Sum PAH(16) mg/kg TS 1,70

Sum PCB_7 mg/kg TS 0,037

Tributyltinn µg/kg TS 27,2  

Det vurderes at forhøyet innhold av TBT kan skyldes småbåter og/eller 

båtrampa/slippen i nærheten. Bunnstoff som inneholder biocider (kobber, sink, 

TBT) kan forurense nærliggende områder, både ved at biocider lekker fra 

bunnstoff når båtene ligger i vann men også ved spyling og vedlikehold av båter 

på land. Forhøyet innhold av PAH antas å komme fra den generelle situasjonen i 

Tromøysund, men kan også komme fra nærliggende kilder f.eks som lekkasjer 

fra bensinstasjonen. 

9.2.1 Total organisk karbon (TOC) 

Innhold av organisk karbon i prøvene 1,2 %. Dette er lavt og tyder ikke på noen 

stor organisk belastning. 
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10 Sammendrag 

Det er gjort en undersøkelse og risikovurdering av sedimenter ved 

Havstadodden i Arendal i forbindelse med tilrettelegging av boligområde. 

Metoden som er benyttet er Miljødirektoratets gjeldende veileder, 

"Risikovurdering av forurenset sediment" med tilhørende regnearkverktøy 

(Miljødirektoratet, 2015). Det er også tatt sedimentprøve ved Hauodden som er 

vurdert i henhold til forurensningsgrad. 

I september 2017 ble prøvetaking utført. Miljøgiftene som er inkludert i 

risikovurderingen er 8 tungmetaller samt de organiske miljøgiftene PAH16, PCB7 

og TBT. I tillegg er det gjort målinger av TOC og kornfordeling. Det er ikke 

gjennomført toksisitetstester. 

10.1 Havstadodden 

Sedimentanalysene viser konsentrasjoner av kobber og TBT i sedimentet 

tilsvarende tilstandsklasse IV (akutt toksiske effekter ved korttidseksponering). 

Konsentrasjoner av sink og antracen tilsvarer klasse III (kroniske effekter ved 

langtidseksponering). Siden nylige undersøkelser av forurenset jord (COWI, 

2017) ikke har påvist spesiell omfattende forurensning av disse stoffene, 

vurderes det at forurensning av sedimenter ved Havstadodden kan være 

forårsaket av eksterne kilder. Sedimentene inneholder relativt mye (51,5 %)  

fine partikler som er mindre enn 63 µm. 

Risikovurderingen beregner tre risikoforhold hver for seg; risiko for spredning av 

forurensing, risiko for human helse og risiko for effekt på økosystemet. 

Risikovurderingen av sediment viser at det er risiko for spredning til miljøet av 

sink, kobber, antracen, pyren og TBT. Overskridelsen er størst for TBT. 

Spredning som følge av propelloppvirvling er den dominerende 

spredningsmekanismen for tungmetaller og tyngre PAH-er. For TBT og et par 

PAH-forbindelser er spredning via opptak i organismer den dominerende 

mekanismen. Diffusjon er viktigst for spredning av de lettere PAH-forbindelsene 

naftalen, acenaftylen, acenaften og fluoren.   
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Risiko for helse tolkes ut fra gitte grenseverdier. Den viktigste 

eksponeringsveien for mennesker er gjennom inntak av sedimenter og lokalt 

fanget fisk og skalldyr. Risikovurderingen viser at det er knyttet helserisiko til 

TBT. Det bør derfor frarådes inntak av fisk og skalldyr fra området. 

Risikovurderingen viser at hudkontakt med vann og sediment samt inntak av 

overflatevann og partikler er mindre viktige eksponeringsmekanismer. 

Risikovurderingen viser at grenseverdiene for negativ økologisk effekt 

overskrides for flere miljøgifter. 

Forurensning av sedimenter ved Havstadodden vurderes å være forårsaket av 

eksterne kilder; den generelle situasjonen i Tromøysund som kan ha gitt økt 

innhold av PAH-forbindelser og forurensning fra nærliggende småbåthavner, der 

bunnstoff med sink, kobber og TBT kan ha forurenset omgivelsene. Det vurderes 

derfor som urimelig hvis Havstadodden må gjennomføre tiltak for å redusere 

omfanget av forurensede sedimenter i planområdet. 

Ved tiltak i strandkanten på Havstadodden, for eksempel ved opparbeidelse av 

brygger, vil det være behov for inngrep i sedimenter. Siden sedimentene er 

forurenset, må tiltak søkes om og godkjennes av Fylkesmannen. Det kan da 

benyttes et søknadsskjema fra Fylkesmannen. 

10.2 Hauodden 

Analyseresultatene viser at det er påvist organiske miljøgifter i tilstandsklasse IV 

(antracen, indeno(1,2,3,cd)pyren, benzo(g,h,i)perylen og TBT. Det er også 

påvist PAH-forbindelser og ΣPCB7 i tilstandsklasse III. Sedimentene er grove og 

inneholder lite (15 %) fine partikler som er mindre enn 63 µm. 

Det er generelt lavere innhold av tungmetaller og TBT ved Hauodden enn ved 

Havstadodden, men høyere innhold av PAH- og PCB-forbindelser. 

Ved eventuelle tiltak i strandkanten på Hauodden som medfører inngrep i 

sedimenter, må tiltak søkes om og godkjennes av Fylkesmannen siden 

sedimentene er forurenset. Det kan da benyttes et søknadsskjema fra 

Fylkesmannen. 
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Analyse av sediment

Deres prøvenavn Havstadodden 11/9-17

Sediment

Prøvetatt 2017-09-11

Labnummer N00527488

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign

Sedimentpakke-basis DK ---------- Arbetsmoment 1 1 RAMY

Tørrstoff (DK)
a ulev

28.5 2.85 % 2 2 NADO

Vanninnhold
a ulev

71.5 % 2 2 NADO

Kornstørrelse >63 µm
a ulev

48.5 % 2 2 NADO

Kornstørrelse <2 µm
a ulev

1.5 % 2 2 NADO

Kornfordeling
a ulev

---------- se vedl. 2 2 NADO

TOC
a ulev

1.9 0.285 % TS 2 2 NADO

Naftalen
a ulev

12 µg/kg TS 2 2 NADO

Acenaftylen
a ulev

<10 µg/kg TS 2 2 NADO

Acenaften
a ulev

<10 µg/kg TS 2 2 NADO

Fluoren
a ulev

<10 µg/kg TS 2 2 NADO

Fenantren
a ulev

23 µg/kg TS 2 2 NADO

Antracen
a ulev

<10 µg/kg TS 2 2 NADO

Fluoranten
a ulev

64 µg/kg TS 2 2 NADO

Pyren
a ulev

51 µg/kg TS 2 2 NADO

Benso(a)antracen^
a ulev

21 µg/kg TS 2 2 NADO

Krysen^
a ulev

43 µg/kg TS 2 2 NADO

Benso(b+j)fluoranten^
a ulev

48 µg/kg TS 2 2 NADO

Benso(k)fluoranten^
a ulev

38 µg/kg TS 2 2 NADO

Benso(a)pyren^
a ulev

44 µg/kg TS 2 2 NADO

Dibenso(ah)antracen^
a ulev

15 µg/kg TS 2 2 NADO

Benso(ghi)perylen
a ulev

37 µg/kg TS 2 2 NADO

Indeno(123cd)pyren^
a ulev

30 µg/kg TS 2 2 NADO

Sum PAH-16
a ulev

430 µg/kg TS 2 2 NADO

Sum PAH carcinogene^
a ulev

280 µg/kg TS 2 2 NADO

PCB 28
a ulev

<0.50 µg/kg TS 2 2 NADO

PCB 52
a ulev

<0.50 µg/kg TS 2 2 NADO

PCB 101
a ulev

<0.50 µg/kg TS 2 2 NADO

PCB 118
a ulev

<0.50 µg/kg TS 2 2 NADO

PCB 138
a ulev

<0.50 µg/kg TS 2 2 NADO
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Deres prøvenavn Havstadodden 11/9-17

Sediment

Prøvetatt 2017-09-11

Labnummer N00527488

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign

PCB 153
a ulev

<0.50 µg/kg TS 2 2 NADO

PCB 180
a ulev

<0.50 µg/kg TS 2 2 NADO

Sum PCB-7
a ulev

<4 µg/kg TS 2 2 NADO

As (Arsen)
a ulev

7.7 2.31 mg/kg TS 2 2 NADO

Pb (Bly)
a ulev

37 5.18 mg/kg TS 2 2 NADO

Cu (Kopper)
a ulev

130 18.2 mg/kg TS 2 2 NADO

Cr (Krom)
a ulev

39 5.46 mg/kg TS 2 2 NADO

Cd (Kadmium)
a ulev

0.76 0.1064 mg/kg TS 2 2 NADO

Hg (Kvikksølv)
a ulev

0.05 0.02 mg/kg TS 2 2 NADO

Ni (Nikkel)
a ulev

23 3.22 mg/kg TS 2 2 NADO

Zn (Sink)
a ulev

190 19 mg/kg TS 2 2 NADO

Tørrstoff (L)
a ulev

33.9 2 % 3 V NADO

Monobutyltinnkation
a ulev

15.6 6.2 µg/kg TS 3 T NADO

Dibutyltinnkation
a ulev

38.1 15.0 µg/kg TS 3 T NADO

Tributyltinnkation
a ulev

67.8 21.6 µg/kg TS 3 T NADO
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Deres prøvenavn Hauodden 11/9-17

Sediment

Prøvetatt 2017-09-11

Labnummer N00527489

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign

Sedimentpakke-basis DK ---------- Arbetsmoment 1 1 RAMY

Tørrstoff (DK)
a ulev

61.6 6.16 % 2 2 NADO

Vanninnhold
a ulev

38.4 % 2 2 NADO

Kornstørrelse >63 µm
a ulev

84.9 % 2 2 NADO

Kornstørrelse <2 µm
a ulev

0.6 % 2 2 NADO

Kornfordeling
a ulev

---------- se vedl. 2 2 NADO

TOC
a ulev

1.2 0.18 % TS 2 2 NADO

Naftalen
a ulev

12 µg/kg TS 2 2 NADO

Acenaftylen
a ulev

19 µg/kg TS 2 2 NADO

Acenaften
a ulev

<10 µg/kg TS 2 2 NADO

Fluoren
a ulev

15 µg/kg TS 2 2 NADO

Fenantren
a ulev

110 µg/kg TS 2 2 NADO

Antracen
a ulev

43 µg/kg TS 2 2 NADO

Fluoranten
a ulev

300 µg/kg TS 2 2 NADO

Pyren
a ulev

230 µg/kg TS 2 2 NADO

Benso(a)antracen^
a ulev

120 µg/kg TS 2 2 NADO

Krysen^
a ulev

150 µg/kg TS 2 2 NADO

Benso(b+j)fluoranten^
a ulev

130 µg/kg TS 2 2 NADO

Benso(k)fluoranten^
a ulev

130 µg/kg TS 2 2 NADO

Benso(a)pyren^
a ulev

180 µg/kg TS 2 2 NADO

Dibenso(ah)antracen^
a ulev

40 µg/kg TS 2 2 NADO

Benso(ghi)perylen
a ulev

120 µg/kg TS 2 2 NADO

Indeno(123cd)pyren^
a ulev

96 µg/kg TS 2 2 NADO

Sum PAH-16
a ulev

1700 µg/kg TS 2 2 NADO

Sum PAH carcinogene^
a ulev

970 µg/kg TS 2 2 NADO

PCB 28
a ulev

<0.50 µg/kg TS 2 2 NADO

PCB 52
a ulev

5.5 µg/kg TS 2 2 NADO

PCB 101
a ulev

15 µg/kg TS 2 2 NADO

PCB 118
a ulev

<0.50 µg/kg TS 2 2 NADO

PCB 138
a ulev

6.8 µg/kg TS 2 2 NADO

PCB 153
a ulev

7.0 µg/kg TS 2 2 NADO

PCB 180
a ulev

2.3 µg/kg TS 2 2 NADO

Sum PCB-7
a ulev

37 µg/kg TS 2 2 NADO

As (Arsen)
a ulev

5.1 2 mg/kg TS 2 2 NADO

Pb (Bly)
a ulev

18 2.52 mg/kg TS 2 2 NADO

Cu (Kopper)
a ulev

21 2.94 mg/kg TS 2 2 NADO

Cr (Krom)
a ulev

10 1.4 mg/kg TS 2 2 NADO

Cd (Kadmium)
a ulev

0.25 0.04 mg/kg TS 2 2 NADO

Hg (Kvikksølv)
a ulev

0.10 0.02 mg/kg TS 2 2 NADO

Ni (Nikkel)
a ulev

6 0.84 mg/kg TS 2 2 NADO

Zn (Sink)
a ulev

55 5.5 mg/kg TS 2 2 NADO
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Deres prøvenavn Hauodden 11/9-17

Sediment

Prøvetatt 2017-09-11

Labnummer N00527489

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign

Tørrstoff (L)
a ulev

62.8 2 % 3 V NADO

Monobutyltinnkation
a ulev

14.1 5.5 µg/kg TS 3 T NADO

Dibutyltinnkation
a ulev

19.0 7.5 µg/kg TS 3 T NADO

Tributyltinnkation
a ulev

27.2 8.7 µg/kg TS 3 T NADO
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"a" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert ved ALS Laboratory Group Norway AS. 
"a ulev" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert av underleverandør.
Utførende laboratorium er oppgitt i tabell kalt Utf.
n.d. betyr ikke påvist.
n/a betyr ikke analyserbart.
< betyr mindre enn.
> betyr større enn.

Metodespesifikasjon

1 Pakkenavn «Sedimentpakke basis»

Øvrig metodeinformasjon til de ulike analysene sees under

2 «Sediment basispakke» Risikovurdering av sediment

Bestemmelse av vanninnhold og tørrstoff

Metode: DS 204:1980
Rapporteringsgrense: 0,1 %

Bestemmelse av Kornfordeling (<63 µm, >63 µm og <2 µm)

Metode: ISO 11277:2009
Måleprinsipp: Laserdiffraksjon
Rapporteringsgrense: 0,1 %

Bestemmelse av TOC

Metode: EN 13137:2001
Måleprinsipp: IR
Rapporteringsgrense: 0.1 % TS
Måleusikkerhet: Relativ usikkerhet 15 %

Bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner, PAH-16

Metode: REFLAB 4:2008
Rapporteringsgrenser: 10 µg/kg TS for hver individuelle forbindelse

Bestemmelse av polyklorerte bifenyler, PCB-7

Metode: GC/MS/SIM
Rapporteringsgrenser: 0.5 µg/kg TS for hver individuelle kongener

4 µg/kg TS for sum PCB7.

Bestemmelse av metaller

Metode: DS259
Måleprinsipp: ICP
Rapporteringsgrenser: As(0.5), Cd(0.02), Cr(0.2), Cu(0.4), Pb(1.0), Hg(0.01), Ni(0.1), Zn(0.4)

alle enheter i mg/kg TS
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Metodespesifikasjon

3 «Sediment basispakke» Risikovurdering av sediment

Bestemmelse av tinnorganiske forbindelser

Metode: ISO 23161:2011
Deteksjon og kvantifisering: GC-ICP-SFMS
Rapporteringsgrenser: 1 µg/kg TS

Godkjenner

NADO Nadide Dönmez

RAMY Ragnhild Myrvoll

Utf
1

T GC-ICP-QMS

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

V Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group Norway AS, Postboks 643 Skøyen, 0214 Oslo, Norge
Leveringsadresse: Drammensveien 173, 0277 Oslo, Norge

2 Ansvarlig laboratorium: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A, 3050 Humlebæk, Danmark

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på
2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.

Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette
oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet.
Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene.
Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no

Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.

1
 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).
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