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Sammendrag 

I prosjektet Renere havn har Trondheim kommune sammen med Trondheim Havn IKS 
gjennomført tiltak for å redusere spredning fra forurensede sedimenter i fire delområder; 
Kanalen, Brattørbassenget, Nyhavna og Ilsvika. I alle delområdene har tiltakene bestått 
i å tildekke forurenset sjøbunn. I tre av områdene er det mudret forurenset sjøbunn som 
er lagt i strandkantdeponi og sjøbunnsdeponi i Nyhavna. Sjøbunnen ble mudret for å 
sikre tilstrekkelig seilingsdyp etter tildekking. Tiltakene ble utført i 2015-2016 etter 
tillatelse fra Miljødirektoratet. Det er gjennomført overvåking av tiltakene fra 2017 til 
2020. Denne rapporten presenterer resultater fra undersøkelsene i 2020.  
 
I 2020 er det gjennomført fysiske undersøkelser på tildekkingslagene i Nyhavna, 
Brattørbassenget, Kanalen og Ilsvika. I tillegg er det utført målinger på og ved sjøbunns-
deponiet i Nyhavna.  
 
De fysiske undersøkelsene viser at det for det fleste stasjonene er en liten reduksjon i 
mektighet til tildekkingen, men som antas å kunne tilskrives setninger i tilbakefylte 
masser etter installasjon av målepinner i 2019. I tillegg noe usikkerhet i målinger og 
måleravlesning. Det er ikke funnet skader som tilsier at tildekkingen ikke fungerer som 
forutsatt. En videre overvåking av tildekkingslaget bør fokusere på områder hvor det er 
risiko for påvirkninger, som propellerosjon, ved kaiområder. Endringer i arealbruk ift. å 
fokusere på kaiene som er mest brukt er aktuelt. 
 
Målinger med flukskammer på sjøbunnsdeponiet tyder på en nedgang i spredning fra 
sjøbunnsdeponiet. Målinger i vannsøyla over deponiet ligger på samme nivå som øvrige 
stasjoner i 2020. I vannsøyla over deponiet varierer dataene mer over tid fra 2017-2020 
enn for fluks. Dette antas å komme av at vannet over deponiet sannsynligvis er mer 
påvirket av variasjoner i vannfasen og andre kilder i Nyhavna, enn sjøbunnsdeponiet. På 
sikt så vil sannsynligvis nytt sedimenterende materiale på sjøbunnsdeponiet påvirke 
målinger med flukskammer, og videre overvåking bør derfor suppleres ved å måle til-
førsler.   
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1 Innledning 

I prosjektet Renere havn har Trondheim kommune sammen med Trondheim Havn IKS 
gjennomført tiltak for å redusere spredning fra forurensede sedimenter i fire delområder; 
Kanalen, Brattørbassenget, Nyhavna og Ilsvika. I alle delområdene har tiltakene bestått 
i å tildekke forurenset sjøbunn. I tre av områdene er det mudret forurenset sjøbunn som 
er lagt i strandkantdeponi og sjøbunnsdeponi i Nyhavna [1]. Sjøbunnen ble mudret for 
å sikre tilstrekkelig seilingsdyp etter tildekking. Tiltakene ble gjennomført etter tillatelse 
fra Miljødirektoratet (tillatelse nr. 2014.448 T og 2015.0383.T). Tiltaksarbeidene ble 
gjennomført i 2015 til 2016. I tillatelse fra Miljødirektoratet er det stilt krav til overvåk-
ing etter gjennomførte tiltak. Overvåkingsprogram for de første tre år etter ferdig tiltak 
er gjennomført og er rapportert i egne årsrapporter for 2017, 2018 og 2019 ( [2] [3] [4]). 
Det er utført kjemisk overvåking av strandkantdeponi, sjøbunnsdeponi samt ved utløp 
fra Killingdal gruber ved Ilsvika. Det er i tillegg utført fysisk overvåking av tildekkings-
lagene i alle fire områder. Det ble oppdaget en skade på tildekkingslag ved et av kai-
områdene i Nyhavna, som ble reparert i 2018. Det er derfor gjennomført en ytterligere 
kjemisk måling i sjøbunnsdeponiet i Nyhavna i 2020. I 2020 er det også gjennomført 
fysisk overvåking av tildekkingslagene. Denne rapporten presenterer resultater fra 
undersøkelsene i 2020.  
 
1.1 Tiltak som skal overvåkes 
Tildekkingen består av ulike fraksjoner i de fire delområdene Kanalen, Brattørbassenget, 
Nyhavna og Ilsvika er vist i figur 1. I Brattørbassenget og Nyhavna er det lagt ut ulike 
fraksjoner i den nedre del av tildekkingslaget (filterlaget) og erosjonsbeskyttelsen i øvre 
lag (erosjonslag). Oversikt over hvilke fraksjoner som er lagt ut i de ulike områdene er 
gitt i tabell 1. Det ble utført både fysiske og kjemiske målinger under utførelse som 
dokumenterer hva som ble oppnådd under utførelse av tiltakene, og er gitt sluttrapporten 
[1]. 
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Figur 1 Delområder i Trondheim havn [1].  
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Tabell 1 Tildekkingslag i delområdene i Trondheim havn [1]. 

Delområde Sted Total 
tildekking 

Tykkelse på 
tildekkinglag 

Fraksjoner i tildekkingslag  

Nyhavna Ytre basseng  50 cm Filterlag: 40 cm 
Erosjonslag: 10 cm 

Filterlag: 0-18 mm 
Erosjonslag: 0-40 mm  

 Indre basseng  65 cm Filterlag: 50 cm 
Erosjonslag: 15 cm 

Filterlag: 0-8 mm og 0-18 
mm  
Erosjonslag: 0-63 mm 

 Sjøbunnsdeponi 
i indre basseng 65 cm 

Fiberduk 
Filterlag: 50 cm 
Erosjonslag: 15 cm 

Filterlag: 0-8 mm og 0-18 
mm  
Erosjonslag: 0-63 mm 

 Innløp 
 10-30 cm 

Kun erosjonslag i 
overgangssone mot 
Nidelva 

0-40 mm  

 Under DORA  30 cm Filterlag: 30 cm  0-8 mm 

Brattørbassenget Ytre basseng 45 cm Filterlag: 30 cm 
Erosjonslag: 15 cm 

Filterlag: 0-18 mm 
Erosjonslag: 0-63 mm 

 Indre basseng 45 cm Filterlag: 35 cm 
Erosjonslag: 10 cm 0-18 mm  

Kanalen Hele Kanalen 40 cm Filterlag og 
erosjonslag: 40 cm 0-18 mm 

 Overgangssone 
mot Nidelva Varierer Erosjonslag  0-40 mm 

Ilsvika Hovedområdet 10 cm Tildekkingslag: 10 cm 0-8 mm 

 Indre del – 
kaiområde vest 20 cm Tildekkingslag: 20 cm 0-8 mm 

 
 
1.2 Overvåkingsprogram for 2020 
Tillatelsen fra Miljødirektoratet beskriver at tiltakene i Trondheim havn skal pågå i 12 
år etter tiltak. Det ble utarbeidet et overvåkingsprogram for overvåking etter tiltak med 
oppstart i 2016 og ferdig i 2019 og som dekker de 3 første årene etter ferdig tiltak. Over-
våkingsprogrammet [5] beskriver overvåking i vannsøylen i Nyhavna, på sjøbunns-
deponi og utenfor strandkantdeponi samt i vannsøylen i Ilsvika. Det beskriver også 
prøvetaking i brønner på strandkantdeponiet. I tillegg omfatter det fysisk overvåking av 
tildekkingslag i alle delområder. En skade på tildekkingen på sjøbunnsdeponiet i 
Nyhavna har medført at overvåkingen her er utvidet med målinger i 2020, samt at det i 
tillegg er utført fysiske målinger av tildekkingslagene, da metodikken for fysiske mål-
inger er endret underveis i overvåkingen.  
 
I 2020 har overvåkingen av sjøbunnsdeponiet omfattet måling av spredning ved passive 
prøvetakere i diffusjonskammer, samt passive prøvetakere i vannsøylen på deponiet og 
i to andre stasjoner i Nyhavna. Fysiske målinger er gjort ved videoinspeksjon med 
dykker på målepinner som ble satt ned i 2019.  
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2 Fysiske undersøkelser 

NGI har observert og veiledet dykkere fra Norsk Havservice i forbindelse med dykker-
undesøkelser (fysiske undersøkelser) høsten 2020. Dette kapittelet beskriver undersøk-
elsesmetode samt sammenstiller og oppsummer observasjoner og målinger gjort i 2020. 
Kart med koordinater til de enkelte målepunktene er vist i Vedlegg A og original dykker-
rapport er vist i Vedlegg B. Bilder fra dykkerundersøkelsen i Vedlegg B2.  
 
Tiltaket som skal overvåkes samt beskrivelse av tildekkingslaget i de forskjellige områd-
ene er beskrevet i kap. 1.1.  
 
2.1 Metodikk 

2.1.1 Kanalen, Nyhavna og Brattørbassenget 

Tykkelsen på tildekkingen er beregnet ut ifra målinger gjort på målepinner satt ut i 2019. 
Målepinnene består av en plate på 30x30 cm med en én meter lang pinne montert 
normalt på platen. Pinnen har to tverrliggere montert henholdsvis 25 og 50 cm over 
platen (Figur 2). Ved installasjon av målepinnen ble det forsøkt gravd ned til original 
sjøbunn. Målepinnen ble satt ut med platen i overgangen mellom original sjøbunn og 
tildekkingen, eller på det dypeste punktet som kunne nås hvis original sjøbunn ikke ble 
påtruffet. Etter installasjon av målepinnen ble hullet fylt igjen, dette førte til at noe av 
finstoffet ble ført bort av strømmen. Dette resulterte i et massetap, og det oppstod en 
grop rundt målepinnen. Over tid kan det sedimenteres ut finstoff i gropen rundt måle-
pinnene. I tillegg kan en forvente settinger av tilbakeførte masser. Dette kan påvirke 
antatt mektighet av tildekkingen. Det er ikke gjort forsøk på å kvantifisere dette. 
 
Under de fysiske undersøkelsene i 2020 ble mektigheten til tildekkingen (B - Figur 2)  
beregnet ved måling av høyden fra sjøbunn til toppen av målepinnen. Målepinnen er 100 
cm høy og mektigheten tilsvarer da: 100 cm – måling = B. Mektigheten (B) fra 2020 er 
sammenliknet med forrigegående år. 
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Figur 2 Skjematisk beskrivelse av målingene dykkerne utførte i 2019. A: Differansen mellom 
overflaten og opprinnelig sjøbunn (målt mektighet). B: Plassering av målepinnen i forhold til 
overflate. C: Differansen mellom overflaten før gravingen av hullet og den nye overflaten. 

 
 
2.1.2 Ilsvika 

I Ilsvika har det ikke blitt installert tilsvarende målepinner som i Kanalen, Nyhavna og 
Brattørbassenget (kap. 2.1.1). Mektigheten til tildekkingen er målt ved at dykkeren har 
gravd seg ned til original sjøbunn og målt avstanden opp til nåværende sjøbunn. Denne 
metoden medfører en betydelig større usikkerhet da ulike dykkere tolker sedimentene 
forskjellig og kan anta original sjøbunn ved en annen dybde enn andre. Det er stedvis 
stor forskjell i beskrivelse/tolkning av sedimentene mellom 2019 og 2020, selv om bilder 
ikke underbygger forskjellene. 
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2.2 Resultater dykkerundersøkelser 

2.2.1 Kanalen 

Figur 3 viser plassering av stasjonene i Kanalen. Tabell 2 viser beregnede mektigheter 
av tildekkingen i 2020 og mektigheter fra 2019. For de fleste målepunktene er det en 
liten reduksjon i mektighet (2 til 6 cm), dette kan skyldes settinger av tilbakeførte masser 
etter installering av målepinnene. 
 

 
Figur 3 Oversikt over stasjoner i Kanalen. 

 
Stasjon K7 står i kontrast til de andre punktene med en tilsynelatende økt mektighet på 
50 cm (Tabell 2). Bilder tatt av dykkere i 2020 (Figur 4) viser en begrodd sjøbunn som 
ikke skulle tilsi en tilførsel av 50 cm masser. 
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Tabell 2 Tykkelse av tildekkingen i Kanalen i 2019 og 2020. 

Stasjon 
2019 2020 

Mektighet (cm) 
K1 50 47 
K2 46 44 
K3 47 45 
K4 25 25 
K5 21 17 
K6 25 21 
K7 25 75 
K8 36 30 
K9 35 42 
 
 

 
Figur 4 Bilde fra Stasjon K7 tatt i 2020. 

 
2.2.2 Ilsvika 

Figur 5 viser plassering av stasjoner i Ilsvika. Det er store forskjeller i målte mektigheter 
mellom 2019 og 2020 (Tabell 3). NGI antar denne forskjellen i stor grad kan tilskrives 
målemetode da sedimentene beskrives forskjellig av dykkere i 2019 og 2020. Generelt 
underbygges ikke forskjellen i bilder tatt i 2019 og 2020 (Vedlegg B2). I tillegg rapport-
eres det i 2020 om begroing av området samt tilstedeværelse av bunndyr (sjøstjerner og 
krabber) noe som burde tilsi relativt rolige og stabile bunnforhold. 
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Figur 5 Oversikt over stasjoner i Ilsvika. 

 
Tabell 3 Tykkelse av tildekkingen i Ilsvika i 2019 og 2020. 

Stasjon 
2019 2020 

Mektighet (cm) 
IL1 50 20 
IL2 20 17 
IL3 37 15 
IL4 0 6 
IL5 30 25 
IL6 30 ? 
IL7 0 14 
IL8 2 6 
IL9 3-20 22 
IL10 20 8 
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I stasjon IL1 er det antatt en reduksjon i mektigheten av tildekkingen på 30 cm (Tabell 
3). Sammenliknes bilder tatt ved Stasjon IL1 i 2019 og 2020 (Figur 6) ser lagdelingen i 
sedimentene like ut. Dette tyder på at forskjellen i målt mektighet kan skyldes usikkerhet 
i målemetode eller feilavlesning. I dykkerrapporten fra 2020 (Vedlegg A) beskrives en 
sjøbunn med krabber, sjøstjerner, tang og tare og skjell. Dette tyder ikke på større 
masseforflytninger fra 2019 til 2020.  
 
I Stasjon IL7 er det en antatt økning i mektighet av tildekkingen på 14 cm fra 2019 til 
2020 (Tabell 3). I bilder tatt fra stasjonen i 2019 og 2020 (Figur 7) ser sjøbunnen lik ut 
for begge årene, med usorterte masser og spredt begroing. Bildene tyder på at det i 2020 
ble målt ved en større dybde enn i 2019. Dette observeres i bildene ved at en i 2020 har 
gravd forbi det øverste lyse laget, mens i 2019 ble dette ikke gjort. 
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Figur 6 Stasjon Il1. Øverste bilde er fra 2019 og nederste bilde er fra 2020. 
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Figur 7 Stasjon IL7. Øverste bilde er tatt i 2019, nederste bilde er fra 2020. 
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2.2.3 Nyhavna 

Figur 8 viser plassering av stasjoner i Nyhavna. 
 
For de fleste stasjonene er det en liten reduksjon i mektighet (2 til 4 cm), dette kan 
skyldes settinger av tilbakeførte masser etter installering av målepinnene. For noen av 
stasjonene er det beregnet en større reduksjon (opptil 31 cm) i mektighet eller en økt 
mektighet (Tabell 4). 
 

 
Figur 8 Oversikt over stasjoner i Nyhavna 

 
I Stasjon N6 er det beregnet en reduksjon i mektigheten av tildekkingen på 22 cm (Tabell 
4). Dersom reduksjonen er reell ser det ut til at dette er lokalt rundt målepinnen. I områd-
et utenfor målepinnene er det begroing som er antatt å være eldre enn 2019 og det ser ut 
til å etableres ny begroing rundt målepinnen (Figur 9). 
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I Stasjon N9 ble det i 2019 rapport om usikkerhet i målingene grunnet vanskelige 
arbeidsforhold. Bilde tatt av stasjonen i 2020 viser begroning av havbunn og de samme 
grove toppmassene som var tilstede i 2019 (Figur 10). Det antas at differansen i mektig-
het i stor grad skyldes måleusikkerhet ev. feilavlesning. 
 
 
Tabell 4 Tykkelse av tildekkingen i Ilsvika i 2019 og 2020 

Stasjon 
2019 2020 

Mektighet (cm) 
N6 50 28 
N7 28 25 
N9 65 79 
N8 42 38 
N5 73 42 
N4 30 32 
N11 30 27 
N1 35 36 
N2 50 47 
N3 40 38 
N10 35 33 
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Figur 9 Bilder av Stasjon N6, øverst 2019, nederst 2020. 
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Figur 10 Bilder av Stasjon N9, øverst 2019, nederst 2020. 
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2.2.4 Brattørbassenget 

Figur 11 viser plassering av stasjoner i Brattørbassenget. Generelt er det en liten reduk-
sjon i beregnet mektighet på tildekkingen fra 2019 til 2020 (Tabell 5). Det antas at denne 
i stor grad kan tilskrives settinger i masser etter tilbakefylling av masser ved installering 
av målepinner. Det er generelt blitt etablert begroing i områdene rundt målepinnene noe 
som ikke indikerer masseflytting.  
 
I Stasjon B9 (Tabell 5) ble det ikke gjort målinger i 2020. Dette kommer av at stasjonen 
ikke var tilgjengelig grunnet arbeider i området med installasjon av siltgardin. 
 
 
 

 
Figur 11 Oversikt over stasjoner i Brattørbassenget. 
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Det er usikkerhet i måleravlesning i stasjon B6 og B5, de kan muligens være forvekslet. 
Dersom dette stemmer er avlesningene tilnærmet lik 2019 (Tabell 5).  
 
I Stasjon B8 er det beregnet en reduksjon av mektigheten til tildekkingen på 13 cm 
(Tabell 5). Bilder tatt i 2020 av stasjonen (Figur 12) viser begroing rundt målepinnen og 
området rundt. Det antas at reduksjonen på 13 cm ikke er reell, men kan skyldes dels 
settinger av masser etter tilbakefylling ved installering av målepinnen og usikkerhet i 
målinger.  
 
Tabell 5 Tykkelse av tildekkingen i Ilsvika i 2019 og 2020 

Stasjon 
2019 2020 

Mektighet (cm) 
B9 35 - 
B8 40 27 
B7 50 49 
B6 30 76 
B5 >75 31 
B4 40 77 
B3 36 33 
B2 25 22 
B1 19 18 
 

 
Figur 12 Bilde av Stasjon B8 tatt i 2020. 
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2.3 Oppsummering fysiske undersøkelser 
For de fleste stasjoner er det beregnet en liten reduksjon i mektigheten til tildekkingen 
fra 2019 til 2020. Det antas at store deler av dette kan tilskrives settinger i tilbakefylte 
masser ved installering av målepinner i 2019 samt usikkerheter i målinger. Det er 
imidlertid også enkelte avlesninger som viser økt tykkelse. Dette antas å kunne være 
relatert til ev. feilavlesninger (i 2019 eller 2020). Antagelsene underbygges av bilder tatt 
i 2019 og 2020. Generelt observeres det samme typer masser i begge årene. I tillegg er 
det ved de fleste stasjonene blitt etablert begroing av sjøbunnen. Det antas at denne 
begroingen ikke ville skjedd dersom det har vært større massebevegelser fra 2019 til 
2020.  
 
Ilsvika står i kontrast til Kanalen, Nyhavna og Brattørbassenget med større forskjeller i 
målt mektighet fra 2019 til 2020. I Ilsvika har det ikke blitt installert målepinner og 
mektigheten ble målt ved at dykkeren har grav seg ned til antatt original sjøbunn. 
Beskrivelsene av lagdeling og masser i 2019 og 2020 er generelt forskjellige, denne 
forskjellen underbygges ikke i samme grad av bilder tatt i 2019 og 2020. En stor del av 
differansen i mektighet kan trolig tilskrives forskjellige tolkning av sedimentene og 
dermed dybde til original sjøbunn fra nåværende sjøbunn. I Ilsvika, som i de andre 
områdene, er det begroing av sjøbunnen noe som ikke støtter større masseforflytninger 
mellom 2019 og 2020. 
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3 Overvåking av sjødeponi 

Sjøbunnsdeponiet har vært overvåket siden tildekkingen ble gjennomført. Det er målt 
diffusjon i området før tiltaket startet, som gir følgende måleserier for området: 

 Før tiltak [6] 
 Etter ferdig tildekket sjøbunnsdeponi [7] 
 Høst-vinter 2017-2018 [2] 
 Høst-vinter 2018-2019 [3] 
 Sommer 2019 [4] 

 
3.1 Utførte undersøkelser 
Det er gjennomført måling med passive prøvetakere i lukkede diffusjonskammer i to 
stasjoner (DP1 og DP2) på sjøbunnsdeponiet for å måle diffusjon av organiske miljø-
gifter gjennom tildekkingen. Passive prøvetakere ble satt ut av NGIs personell ved hjelp 
av båt med båtfører fra Trondheim Havn IKS 
 
Kamrene var plassert ut i ca. 3 måneder, fra 10. september til 9. desember 2020 slik at 
målerne sto ute i totalt 90 dager.  I diffusjonskammere er det brukt semipermeable 
membrane device (SPMD) som akkumulerende prøvetaker, og vil absorbere organiske 
miljøgifter som lekker over sedimentoverflaten innenfor kammeret i måleperioden.  
 
Det er i stasjonen lengst sør utført målinger med likevektsprøvetaker polyoxymethylene 
(POM). Det ble også satt ut POM i to målestasjoner i hhv. ytre basseng og utløpet av 
Nyhavna (N1 og N2). POM sto ute i samme måleperiode som diffusjonskammere. POM 
går normalt i likevekt med omgivelsene etter fire uker, etter dette representere de 
gjennomsnittskonsentrasjonen i vannfasen de siste fire ukene i måleperioden.  Inn-
samlede prøvetakere ble sendt til Eurofins Environmental Testing Norway AS for 
analyse.   
 
Prøvestasjoner for utførte målinger i 2020 er gitt i figur 13. 
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Figur 13 Overvåkingsstasjoner fra overvåkingsprogram. Stasjoner på sjøbunnsdeponi (S sør, S 
nord) samt N1 og N2 er prøvetatt i 2020. 

 
 
3.2 Resultater for overvåkning sjødeponi 

3.2.1 Diffusjonsmålinger, SPMD 

SPMD som var plassert i diffusjonskammere (flukskammere) er analysert for poly-
sykliske aromatiske hydrokarboner (PAH-16) og polyklorerte bifenyler (PCB-7). 
Konsentrasjonen i ng/SPMD er målt hos analyselaboratoriet. Mengden absorbert i 
prøvetakeren omregnes til fluksen for hvert stoff ved å dele mengden Mstoff (ng/SPMD) 
på arealet kammeret dekker Ased (=0,049 m2) og eksponeringstiden t (90 dager).  
 
For noen av stoffene ble det ikke funnet konsentrasjoner over bestemmelsesgrenser. I 
disse tilfeller er det i beregning av fluks brukt halve bestemmelsesgrensen. 
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Tabell 6 Målt utlekking av overflaten på sjøbunnsdeponiet med SPMD i flukskammer / diffu-
sjonskammer.  

Sted DP Nord DP Sør 
Parameter ng/(m2*dag) ng/(m2*dag) 
Naftalen 2,63 1,53 
Acenaftylen 0,84 0,90 
Acenaften 1,46 2,71 
Flouren 0,44 0,56 
Fenantren 25 16 
Antracen 2,15 2,43 
Flouranthen 26 33 
Pyrene 16 20 
Benzo(a)antracene 0,51 0,83 
Krysene 1,09 2,95 
Benzo(b)fluoranten 2,94 1,73 
Benzo(k)fluoranten 0,98 0,33 
Benzo(a)pyrene 0,44 0,41 
Benzo(g,h,i)perylen 8,68 0,50 
Dibenzo(a,h)antracen 0,68 0,57 
Indeno(1,2,3-c,d)pyrene 0,71 0,66 
∑ PAH 86 81 
PCB28+31 0,03 0,02 
PCB 52 0,01 0,01 
PCB101 0,42 0,30 
PCB118 0,06 0,07 
PCB153+168 1,50 0,45 
PCB138 0,45 0,33 
PCB180 0,07 0,07 
∑ PCB 2,38 1,08 

 
 
Analyserapporter er gitt i vedlegg C. 
 
Beregnet fluks i 2020 er sammenstilt med resultater fra tidligere overvåking samt mål-
inger utført i Nyhavna før det ble utført tiltak, vist i figur 3. Det er en betydelig nedgang 
fra før tiltak til etter tildekking. Målinger vinteren 2017/2018 antas å være påvirket av 
at tildekkingslaget på sjøbunnsdeponiet ble skadet, rapportert i årsrapport for 2018 [3]. 
Tildekkingslaget ble reparert og målinger etter reparasjonen viser en nedgang i nivået, 
og lavere enn etter tiltakene i 2016. Målingene gjennomført vinter 2020 er de laveste 
målingene som er målt.  
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Figur 14 Resultater SPMD på sjøbunnsdeponiet. 

 
 
 
3.2.2 Måling i vannsøyle, POM 

Passive prøvetakere fra utløp av Nyhavna (N1), ytre basseng (N2) og på sjøbunns-
deponiet (DP Sør) er analysert for PAH og PCB. Analyseresultater er vist i tabell 2.  
 
Konsentrasjon av PAH-16 er lik i utløpet av Nyhavna (N1) som på sjøbunnsdeponiet. I 
N2 i ytre basseng er konsentrasjonen noe høyere. For PCB er det ikke målt over 
bestemmelsesgrensen på 0,001 ng/L for de ulike PCB-kongener i N1 og N2. På 
sjøbunnsdeponiet er det målt over bestemmelsesgrensen for kongener PCB 28 (0,002 
ng/L). 
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Tabell 7 Analyseresultater for passive prøvetakere i vannsøyle i Nyhavna. Utløp (N1), ytre 
basseng (N2) og på sjøbunnsdeponiet (DP Sør).  

Parameter Enhet N1 N2 DP Sør 
Naftalen ng/l 11 11 13 
Acenaftylen ng/l 1,2 1,4 1,3 
Acenaften ng/l 2,1 2,4 1,2 
Fluoren ng/l 1,6 2,9 1,4 
Fenantren ng/l 2,4 5,5 1,6 
Antracen ng/l 0,55 1,2 0,35 
Fluoranten ng/l 2,3 9 1,8 
Pyren ng/l 2,9 9,3 3,1 
Krysen ng/l 0,57 0,92 0,66 
Benzo[a]antracen ng/l 0,45 0,68 0,45 
Benzo[k]fluoranten ng/l 0,13 0,17 0,14 
Benzo[b]fluoranten ng/l 0,24 0,32 0,29 
Benzo[a]pyren ng/l 0,29 0,39 0,32 
Dibenzo[a,h]antracen ng/l 0,016 0,022 0,026 
Benzo[ghi]perylen ng/l 0,034 0,036 0,069 
Indeno[1,2,3-cd]pyren ng/l 0,064 0,08 0,077 
Sum PAH(16) EPA ng/l 25 45 26 
PCB 101 ng/l <0,001 <0,001 <0,001 
PCB 118 ng/l <0,001 <0,001 <0,001 
PCB 138 ng/l <0,001 <0,001 <0,001 
PCB 153 ng/l <0,001 <0,001 <0,001 
PCB 180 ng/l <0,001 <0,001 <0,001 
PCB 28 ng/l <0,001 <0,001 0,002 
PCB 52 ng/l <0,001 <0,001 <0,001 
Sum 7 PCB ng/l 0,003 0,003 0,004 

 
 
Resultater fra 2020 er sammenstilt med målinger i samme stasjoner fra etter tiltak i 2016 
og fram til og med 2019 for PAH-16, benso(a)pyren og PCB-7 er vist i hhv. figur 3 til 
figur 5.  
 
Siden målingene startet i 2016 er det ved utløpet i Nyhavna målt konsentrasjon av PAH-
16 fra 24 ng/L til 55 ng/L. I N1 er det en større variasjon, 33 ng/L til 115 ng/L for samme 
periode. På sjøbunnsdeponiet varierer målingene fra 13 ng/L til 83 ng/L. På sjøbunns-
deponiet ble en av de høyeste målingene i april 2018, en periode hvor tildekkingslaget 
på sjøbunnsdeponiet var skadet. I desember 2018 og mars 2019 ble det målt et nivå 
tilsvarende som målinger etter tiltak i desember 2017. Det var generelt et høyere nivå i 
målinger oktober 2019. Målinger i 2020 viser imidlertid like lave verdier som etter tiltak 
og etter reparasjon. Både benso(a)pyren og PCB-7 viser tilsvarende trend om ikke så 
tydelig som for PAH-16.  
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Figur 15 PAH-16 målt med POM i fra 2016 til 2020, ng PAH/L.  

 

 
Figur 16 Benso(a)pyren (BaP) målt med POM i fra 2016 til 2020, ng BaP/L. 
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Figur 17 PCB-7 målt med POM i fra 2016 til 2020, ng PCB/L. 

 
 
3.3 Status for sjøbunnsdeponiet 
På målepinnen i N6 ved sjøbunnsdeponiet ser det ut fra målingen på målepinnen at til-
dekkingslaget er tynnere. N9 som også ligger i nærheten av deponiet tilsier en reduksjon. 
Det er imidlertid ikke observasjoner ved pinnene som tilsier denne reduksjonen. For å 
få et bedre bilde av hvordan tildekkingslaget på sjøbunnsdeponiet er og ev. utvikling i 
denne vil framkomme bedre ved å undersøke profiler på selve deponiet. Særlig viktig er 
det å registrere om det er synlig fiberduk, da dette vil gi et tydelig tegn på at tildekkingen 
ikke er tilstrekkelig.  
 
Målingene med flukskammer gir de laveste målingene for PAH-16 etter at overvåkingen 
startet. Det er nå gjennomført målinger årlig i fire år etter tiltak. Sammenlignet med 
andre prosjekter med tilsvarende varighet på overvåkingen viser at målingene etter tiltak 
kan være høyere rett etter tiltak pga. porevannsutpressing før den reduseres. Over tid vil 
eventuell rekontaminering påvirke fluks fra sedimentet og det kan dermed observeres en 
liten økning. For POM-målinger varierer dataene mer, og vil sannsynligvis være på-
virket at variasjoner i vannfasen og andre kilder i Nyhavna enn sjøbunnsdeponiet. Fluks-
en av miljøgifter har vært påvirket av skader og reparasjon av tildekkingslaget på 
sjøbunnsdeponiet. Det vil derfor være viktig med videre overvåking med flukskammer 
for å dokumentere at deponiet fungerer som forutsatt. 
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4 Konklusjon 

De fysiske undersøkelsene viser at det for det fleste stasjonene er en liten reduksjon i 
mektighet til tildekkingen, men som antas å kunne tilskrives setninger i tilbakefylte 
masser etter installasjon av målepinner i 2019. Det er ikke funnet skader som tilsier at 
tildekkingen ikke fungerer som forutsatt. En videre overvåking av tildekkingslaget bør 
fokusere på områder hvor det er risiko for påvirkninger, som propellerosjon, ved 
kaiområder. Endringer i arealbruk ift. å fokusere på kaiene som er mest brukt er aktuelt. 
For å få et bedre bilde av hvordan tildekkingslaget på sjøbunnsdeponiet er og ev. ut-
vikling i denne vil framkomme bedre ved å undersøke profiler på selve deponiet. Særlig 
viktig er det å registrere om det er synlig fiberduk, da dette vil gi et tydelig tegn på at 
tildekkingen ikke er tilstrekkelig. Det vurderes derfor å være mer aktuelt å visuell kart-
legging på sjøbunnsdeponiet og kaiområder samt eventuelle manøvreringsområder om 
det avdekkes behov for dette, enn å videreføre systematisk avlesning av målepinner i 
2022. 
 
Målingene på sjøbunnsdeponiet er lavere i flukskammere enn tidligere overvåkingsår og 
tyder på en nedgang i spredning. Resultater i passive prøvetakere i vannsøyla (POM) 
ligger på samme nivå som øvrige stasjoner i 2020. For POM-målinger varierer dataene 
mer over tid, og er sannsynligvis påvirket av variasjoner i vannfasen og andre kilder i 
Nyhavna enn sjøbunnsdeponiet. Tildekkingen på sjøbunnsdeponiet vurderes dermed å 
fungere som forutsatt.  
 
Nytt sedimenterende materiale på tildekkingen på sjøbunnsdeponiet vil kunne påvirke 
fluksmålinger, slik at videre overvåking bør suppleres ved å måle tilførsler av f.eks 
sedimenterende materiale. 
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Dato for utført arbeid 6,7,8 og 9 oktober 2020 

Klient NGI 

Lokalitet Kanalen, Ilsvika, Nyhavna og Brattørbassenget 

Fartøy Triton 

Kontaktperson på anlegget. Mari Moseid 

 

Oppdragets/arbeidets omfang Inspeksjon ifm målepunkter 

Oppdrags tidspunkt  - 

 

Dykkere\Mannskap 

Dykkerleder: Espen Bjørklund og Stian Esbensen 

Dykker: Atle Skaug, Ole Sivert Øien og Jenny Dreng 

Beredskapsdykker:Jenny Dreng, Ole Sivert Øien og Atle Skaug 

Hjelpemann: Jenny Dreng 

 
Beskrivelse:  

 

Kanalen: 

 

- Her var det mye dyreliv å observere. Både sjøstjerner, taskekrabber og flatfisk. 

 

 

K1: Ved gryta midt i kanalen. Lite tegn på korrosjon, leire bunn. Målt lengde på stav: 53,0cm 
 

 

K2: Under utstikkere på flytebrygge i nord. Samme bunnforhold som punkt K1. Lite tegn på korrosjon .Målt lengde på stav: 56,0 cm 

 

 

K3: Rett ut fra sør-østlige hjørne på busstasjon. Lite tegn til korrosjon. Målt lengde på stav: 55,0cm 

 

 

K4: Rett under utstikker på flytebrygge i vest. Harde masser, mørk/brun overflate med noe fin sand på toppen. Målt lengde på stav: 75,2 cm 

 

 

K5: Ravnkloøpet. Her var det finere masser. Sand/småstein med noe brunt mudder på toppen samt tang. Veldig mye dyreliv. Målt lengde på stav: 82,8 cm 

 

 

K6: Blandede sedimenter, overflaten var dekt med diverse begroing. Fin kalksand i rundt målestav. Masse sjøstjerner. Målt lengde på stav: 79,1 cm 

 

 

K7: Rett under flytebrygge i nord for munkholmbåten. Filtermasser på topp blandet med sjøgress, mye sorte sjøstjerner og målestav var ganske tæret. Gjengene på 

staget var forsvunndet. Målt lengde på stav: 25,0 cm 

 

 

K8: Ved Erling haug.  Fin sand på havbunn. Målt lengde på stav:70,0 cm 

 

 

K9: Fine masser, lyse masser. Mye fiskeliv. Målt lengde på stav: 57,8 cm 
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Ilsvika: 

 

 

IL-1: Krabber, sjøstjerner, tang og tare, sand, skjell og delvis mudder. Mye skjell i mudderet. 

Første 5 cm: Mudder. Fra 5 cm og ned til 20 cm, skjellsand. 

 

 

 

IL-2: Singel på topp 5 cm, før vi kom til ett hvitt kalklag som var ganske kompakt 10 cm. Ca 2 cm skjellsand før blåleire. 

 

 

 

IL-3: Første 10 cm, mudder. Sorte sjøstjerner på toppen av havbunn, 5 cm kalk. Under kalk: Blåleire. Gravde 30 cm. Mye maritimt liv på IL 1, 2 og 3. 

 

 

 

IL-4: 2-3 cm løse masser før vi traff et tynt lag med kalkemasser (2-3 cm) Deretter mudder før blåleire – Målt 20 cm. 

 

 

 

IL-5: 2-3 cm singel før vi traff kalklaget. Etter kalklaget ble det mudder. Gravde 25 cm (Original sjøbunn). Mye liv i form av krabber og flyndre. 

 

 

 

IL-6: 2-3 cm med singel før vi traff kalklaget. Etter kalklag ble det blåleire.  

 

 

 

IL-7: 2 cm med singel, 2,5 cm med kalksand. Fra kalk og ned blåleire med sand (Original bunn). Gravde ca 14 cm dypt. 

 

 

 

IL-8: 6 cm med sand/leire, 16 cm med original sjøbunn, sjøstjerne og kutlinger. Gravde 22 cm dypt, hare masser.  

 

 

 

IL-9: 5 cm småstein/leire, grop er 23 cm dyp, 5 cm med singel, 12 cm med leire – Under er det original sjøbunn. 

 

 

 

IL-10: Målepinne ligger nedenfor en haug med masser. 21,5 cm fra topp armering til topp havbunn. Nord-øst 5 m fra nordligst kai-fundament.  

5 cm med leire/småstein, 2-3 cm med kalk, gravde 22 cm dypt. Små hyse, samt kutlinger, sukkertare, mye fin rødspette og lomre. 
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Nyhavna – Dora: 

 

 

 
 

 

 

N1: Bil på bunn v/ punktet + bildekk. Noen sjøstjerner og krabber. Grov pukk, litt overflaterust på målestav. Mål på målestav: 64,2mm. 

 

 

 

N2: Grov pukk, ingen groe på målestav, overflaterust. Mål på målestav: 53,5cm 

 

 

 

N3: Singel, litt overflaterust på målestav. Mål på målestav: 61,9 cm. 

 

 

 

N4: Grov pukk, iblandet finere singel. Noe begroing på målestav samt overflaterust. Mål på målestav: 68,5 cm 

 

 

 

N5: Søppel på bunn, sorte sjøstjerner. Grov pukk, litt overflaterust på målestav. Mål på målestav: 57,8cm, laveste punkt. 

 

 

 

N6: Pukk og litt sedimenter. Flatfisk, sjøstjerner og noen kamskjell. Søppel og en stige lå ved målepunkt. Noe overflaterust på målestav: Mål på målestav: 71,9cm. 

 

 

 

N7: Fin+ litt større singel. Ingen begroing på målestav. Litt overflaterust. Mål på målestav: 75,0cm 

 

 

 

N8: Både sorte sjøstjerner og ‘’vanlige’’ sjøstjerner. Søppel og skrot på bunn. Pukk på bunn, mål på målestav: 62,2cm.  

 

 

 

N9: Grov pukk, litt sjøstjerner og diamantskjell. Noe overflaterust på målestav. Mål på målestav: 21,5cm. 

 

 

 

N10: Mudder, litt begroing rundt målepunkt. Grov pukk under. Mål på målestav: 67,0cm 

 

 

 

N11: Singel samt grov pukk. Lett begroing. Mål på målestav: 73,0cm. 
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Brattøra: 

 

 

 

 

 

B1: Fin pukk, litt begroing, lite rust på målestav, litt tare og og sjøstjerner rundt målestav. Mål på målestav: 82,2cm. 

 

 

 

B2: Singel som masser. Noe overflaterust samt begroing på målestav. Mål på målestav: 78,0cm 

 

 

 

B3: Litt finere pukk/grov singel. Litt overflaterust og groe på målestav. Mål på målestav: 66,8cm 

 

 

 

B4: Grovere pukk + finere masser. Litt groe, noe overflaterust. Noe maritimt liv i form av noen taskekrabber. Mål på målestav: 23,0cm. 

 

 

 

B5: Pukk, singel mot stolpe. Litt myk begroing. Noe overflaterust på målestav. Mål på målestav: 68,9cm. 

 

 

 

B6: Grov singel/fin pukk. Litt groe(bløtvekster). Mål på målestav: 23,5cm. 

 

 

 

B7: Grov singel, litt skjellgroe på målestav. Noen taskekrabber i rundt målestav. Mål på målestav: 51,0cm. 

 

 

 

B8: Småstein og litt sand. Litt overflaterust på målestav. Observerte uer, sjøstjerner og krabber ved målestav. Mål på målestav: 72,5cm. 

 

 

 

B9: Motsatt side av siltgardin. Mye sjøstjerner i området. 

 

 

 

 

 

Vedlagt i e-post ligger bilder av hvert enkelt punkt. 

Videoer kommer senere. 

Ta kontakt om det skulle være noen spørsmål. 

 

 

 

 

 

 

 

Dato 

 

27.10.2020 

Sted 

 

Uthaug 

Underskrift/ stempel 

 

Espen Bjørklund 
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B2.1 Brattørbassenget 
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B2.2 Kanalen 
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B2.3 Nyhavna 
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

Environment_sales@eurofins.no

Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt 

Postboks 5687 Torgarden

7485 Trondheim

Attn:  Mari Moseid

AR-21-MM-002113-01

EUNOMO-00281175
Í%R5vÂ!CÇO7Î

Prøvemottak: 10.12.2020

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 20200537 Renere havn

10.12.2020-13.01.2021Analyseperiode:

MMoPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

OverflatevannPrøvetype:

439-2020-12100317Prøvenr.: 09.12.2020

Prøvemerking: DP Nord Analysestartdato: 10.12.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

PAH (16 US EPA)a)

PAH 16 se vedlegg nga) DIN EN ISO 179931

PCB 7 se vedlegg nga) NF EN ISO 64680.5

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)  E&H Services Inc., Seat: building VUHZ Inc., Dobra 240, 73951, Dobra (Akkreditert ekstern underleverandør),

Stig Tjomsland

Analytical Service Manager

Moss 13.01.2021

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Side 1 av 1



Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

Environment_sales@eurofins.no

Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt 

Postboks 5687 Torgarden

7485 Trondheim

Attn:  Mari Moseid

AR-21-MM-002114-01

EUNOMO-00281175
Í%R5vÂ!CÇP@Î

Prøvemottak: 10.12.2020

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 20200537 Renere havn

10.12.2020-13.01.2021Analyseperiode:

MMoPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

OverflatevannPrøvetype:

439-2020-12100318Prøvenr.: 09.12.2020

Prøvemerking: DP Sør Analysestartdato: 10.12.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

PAH (16 US EPA)a)

PAH 16 se vedlegg nga) DIN EN ISO 179931

PCB 7 se vedlegg nga) NF EN ISO 64680.5

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)  E&H Services Inc., Seat: building VUHZ Inc., Dobra 240, 73951, Dobra (Akkreditert ekstern underleverandør),

Stig Tjomsland

Analytical Service Manager

Moss 13.01.2021

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

Environment_sales@eurofins.no

Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt 

Postboks 5687 Torgarden

7485 Trondheim

Attn:  Mari Moseid

AR-21-MM-000513-01

EUNOMO-00281175
Í%R5vÂ!CV^$Î

Prøvemottak: 10.12.2020

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 20200537 Renere havn

10.12.2020-05.01.2021Analyseperiode:

MMoPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

OverflatevannPrøvetype:

439-2020-12100319Prøvenr.: 09.12.2020

Prøvemerking: DP Sør - POM Analysestartdato: 10.12.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

PAH 16 med POMa)*

Naftalen 13 ng/la)* Intern metode0.001

Acenaftylen 1.3 ng/la)* Intern metode0.001

Acenaften 1.2 ng/la)* Intern metode0.001

Fluoren 1.4 ng/la)* Intern metode0.001

Fenantren 1.6 ng/la)* Intern metode0.001

Antracen 0.35 ng/la)* Intern metode0.001

Fluoranten 1.8 ng/la)* Intern metode0.001

Pyren 3.1 ng/la)* Intern metode0.001

Benzo[a]antracen 0.45 ng/la)* Intern metode0.001

Krysen 0.66 ng/la)* Intern metode0.001

Benzo[b]fluoranten 0.29 ng/la)* Intern metode0.001

Benzo[k]fluoranten 0.14 ng/la)* Intern metode0.001

Benzo[a]pyren 0.32 ng/la)* Intern metode0.001

Indeno[1,2,3-cd]pyren 0.077 ng/la)* Intern metode0.001

Dibenzo[a,h]antracen 0.026 ng/la)* Intern metode0.001

Benzo[ghi]perylen 0.069 ng/la)* Intern metode0.001

Sum PAH(16) EPA 26 ng/la)* Intern metode0.001

PCB 7  med POMa)*

PCB 101 <0.001 ng/la)* Intern metode0.001

PCB 118 <0.001 ng/la)* Intern metode0.001

PCB 138 <0.001 ng/la)* Intern metode0.001

PCB 153 <0.001 ng/la)* Intern metode0.001

PCB 180 <0.001 ng/la)* Intern metode0.001

PCB 28 0.002 ng/la)* Intern metode0.001

PCB 52 <0.001 ng/la)* Intern metode0.001

Sum 7 PCB 0.004 ng/la)* Intern metode0.001

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Testing Norway AS (Bergen), Sandviksveien 110, 5035, Bergen

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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EUNOMO-00281175
Í%R5vÂ!CV^$Î

AR-21-MM-000513-01

Kjetil Sjaastad

Analytical Service Manager

Moss 05.01.2021

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

Environment_sales@eurofins.no

Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt 

Postboks 5687 Torgarden

7485 Trondheim

Attn:  Mari Moseid

AR-21-MM-000512-01

EUNOMO-00281175
Í%R5vÂ!CV]ÆÎ

Prøvemottak: 10.12.2020

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 20200537 Renere havn

10.12.2020-05.01.2021Analyseperiode:

MMoPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

OverflatevannPrøvetype:

439-2020-12100320Prøvenr.: 09.12.2020

Prøvemerking: N1 - POM Analysestartdato: 10.12.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

PAH 16 med POMa)*

Naftalen 11 ng/la)* Intern metode0.001

Acenaftylen 1.2 ng/la)* Intern metode0.001

Acenaften 2.1 ng/la)* Intern metode0.001

Fluoren 1.6 ng/la)* Intern metode0.001

Fenantren 2.4 ng/la)* Intern metode0.001

Antracen 0.55 ng/la)* Intern metode0.001

Fluoranten 2.3 ng/la)* Intern metode0.001

Pyren 2.9 ng/la)* Intern metode0.001

Benzo[a]antracen 0.45 ng/la)* Intern metode0.001

Krysen 0.57 ng/la)* Intern metode0.001

Benzo[b]fluoranten 0.24 ng/la)* Intern metode0.001

Benzo[k]fluoranten 0.13 ng/la)* Intern metode0.001

Benzo[a]pyren 0.29 ng/la)* Intern metode0.001

Indeno[1,2,3-cd]pyren 0.064 ng/la)* Intern metode0.001

Dibenzo[a,h]antracen 0.016 ng/la)* Intern metode0.001

Benzo[ghi]perylen 0.034 ng/la)* Intern metode0.001

Sum PAH(16) EPA 25 ng/la)* Intern metode0.001

PCB 7  med POMa)*

PCB 101 <0.001 ng/la)* Intern metode0.001

PCB 118 <0.001 ng/la)* Intern metode0.001

PCB 138 <0.001 ng/la)* Intern metode0.001

PCB 153 <0.001 ng/la)* Intern metode0.001

PCB 180 <0.001 ng/la)* Intern metode0.001

PCB 28 <0.001 ng/la)* Intern metode0.001

PCB 52 <0.001 ng/la)* Intern metode0.001

Sum 7 PCB 0.003 ng/la)* Intern metode0.001

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Testing Norway AS (Bergen), Sandviksveien 110, 5035, Bergen

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

A
R

-0
0

1
  

v 
1

6
6

Side 1 av 2



EUNOMO-00281175
Í%R5vÂ!CV]ÆÎ

AR-21-MM-000512-01

Kjetil Sjaastad

Analytical Service Manager

Moss 05.01.2021

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

Environment_sales@eurofins.no

Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt 

Postboks 5687 Torgarden

7485 Trondheim

Attn:  Mari Moseid

AR-21-MM-000511-01

EUNOMO-00281175
Í%R5vÂ!CV\yÎ

Prøvemottak: 10.12.2020

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 20200537 Renere havn

10.12.2020-05.01.2021Analyseperiode:

MMoPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

OverflatevannPrøvetype:

439-2020-12100321Prøvenr.: 09.12.2020

Prøvemerking: N2 - POM Analysestartdato: 10.12.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

PAH 16 med POMa)*

Naftalen 11 ng/la)* Intern metode0.001

Acenaftylen 1.4 ng/la)* Intern metode0.001

Acenaften 2.4 ng/la)* Intern metode0.001

Fluoren 2.9 ng/la)* Intern metode0.001

Fenantren 5.5 ng/la)* Intern metode0.001

Antracen 1.2 ng/la)* Intern metode0.001

Fluoranten 9.0 ng/la)* Intern metode0.001

Pyren 9.3 ng/la)* Intern metode0.001

Benzo[a]antracen 0.68 ng/la)* Intern metode0.001

Krysen 0.92 ng/la)* Intern metode0.001

Benzo[b]fluoranten 0.32 ng/la)* Intern metode0.001

Benzo[k]fluoranten 0.17 ng/la)* Intern metode0.001

Benzo[a]pyren 0.39 ng/la)* Intern metode0.001

Indeno[1,2,3-cd]pyren 0.080 ng/la)* Intern metode0.001

Dibenzo[a,h]antracen 0.022 ng/la)* Intern metode0.001

Benzo[ghi]perylen 0.036 ng/la)* Intern metode0.001

Sum PAH(16) EPA 45 ng/la)* Intern metode0.001

PCB 7  med POMa)*

PCB 101 <0.001 ng/la)* Intern metode0.001

PCB 118 <0.001 ng/la)* Intern metode0.001

PCB 138 <0.001 ng/la)* Intern metode0.001

PCB 153 <0.001 ng/la)* Intern metode0.001

PCB 180 <0.001 ng/la)* Intern metode0.001

PCB 28 <0.001 ng/la)* Intern metode0.001

PCB 52 <0.001 ng/la)* Intern metode0.001

Sum 7 PCB 0.003 ng/la)* Intern metode0.001

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Testing Norway AS (Bergen), Sandviksveien 110, 5035, Bergen

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Kjetil Sjaastad

Analytical Service Manager

Moss 05.01.2021

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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E&H services Inc.
Testing laboratory
CAI Accredited Testing Laboratory No. 1665
according to ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
building VÚHŽ, 739 51 Dobrá 240

TEST REPORT No. 1909/2020

Customer : Eurofins Environment Testing Norway AS Set No. : 918/2020

Mollebakken 50 Sample Received : 11.12.2020 15:00

1538 MOSS Sample Analyzed : 11.12.2020 - 12.1.2021

NORWAY Order No. : EUNOMO-00058982

ID : 965141618

 VAT : NO965141618

Information about sample No.: 2619
Sampling Date and Time : Not mentioned

Sample name : 439-2020-12100317

Sample type : Dialyzates from SPMD

Sampled by : Customer

Sampling purpose : On the customer request

Results - chemical analysis
Parameter Value Unit Kind Method used Uncertainty

Sum of PAHs see Appendix see Appendix A SOP 6.00 ± 30%

Sum of PCBs see Appendix see Appendix A SOP 7.00 ± 30%

Notice to sampling : The sampling itself is not a subject of accreditation.  

Notice to analysis :  

Appendix is an inseparable part of the test report.  

 

Information about sample No.: 2620
Sampling Date and Time : Not mentioned

Sample name : 439-2020-12100318

Sample type : Dialyzates from SPMD

Sampled by : Customer

Sampling purpose : On the customer request

Results - chemical analysis
Parameter Value Unit Kind Method used Uncertainty

Sum of PAHs see Appendix see Appendix A SOP 6.00 ± 30%

Sum of PCBs see Appendix see Appendix A SOP 7.00 ± 30%

Notice to sampling : The sampling itself is not a subject of accreditation.  

Notice to analysis :  

Appendix is an inseparable part of the test report.  
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Method specification :

SOP 6.00 (ČSN 75 7554)

SOP 7.00 (EPA 1613) 

This Report can be reproduced only complete, its part only with the written permission of this testing laboratory.

Results are only for tested samples. The results relate only to the tested samples. In case the laboratory is not responsible

for the sampling phase, the results refer to the sample as is received. If the sampling is not the subject of accreditation,

the identification data (sample name, date and time of sampling) are stated in the protocol exclusively as provided by

the customer and the laboratory is not responsible for them.

These expanded uncertainties of measurement are obtained by multiplying of standard uncertainty of measurement

by extending coefficient k=2 (for confidence level 95%). Uncertainty of sampling not included.

"<" - result is below the detection limit,   ">" - result is higher than mentioned value

Methods in Kind column: "A" test in the scope of accreditation, 

Checked by : Dominik Pelikán, Ing.

Completed by : Dominik Pelikán, Ing.

Number of pages : 2

Date : 12.1.2021

Tomáš Ocelka, Dipl. Ing., Ph.D.

head of Testing Laboratory

End of protocol
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EH services, Inc.

Testing laboratory

Appendix to the 

Test Report No.1909/2020
Number of pages 1

Sample No. 2619 2620

ng/SPMD ng/SPMD

Naphthalene 11.6 6.75

Acenaphthylene < 7.4 < 7.9

Acenaphtene 6.44 12.0

Fluorene < 3.9 < 4.9

Phenantrene 108 72.2

Anthracene 9.48 10.7

Fluoranthene 116 145

Pyrene 70.1 90.3

Chrysene < 9.6 13.0

Benzo(a)anthracene < 4.5 < 7.3

Benzo(b)fluoranthene 13.0 7.64

Benzo(k)fluoranthene 4.30 < 2.9

Benzo(a)pyrene < 3.9 < 3.6

Indeno(1,2,3-c,d)pyrene < 6.3 < 5.8

Dibenzo(a,h)anthracene 38.3 < 4.4

Benzo(g,h,i)perylene < 6.0 < 5.0

Sum of PAHs 378 358

Sample No. 2619 2620

ng/SPMD ng/SPMD

PCB28 < 0.23 < 0.17

PCB52 < 0.13 < 0.088

PCB101 1.87 1.31

PCB118 < 0.56 < 0.58

PCB153 6.62 2.00

PCB138 2.00 1.47

PCB180 < 0.61 < 0.58

Sum of PCBs 10.5 4.8

The appendix is an inseparable part of the test report

It can be reproduced with this test report only.

Tomáš Ocelka, Ph.D.

Worked up by: Ing. Dominik Pelikán Head of Testing laboratory

Checked by: Ing. Dominik Pelikán
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NGI (Norges Geotekniske Institutt) er et internasjonalt ledende senter for 
forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi tilbyr 
ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, 
konstruksjoner og anlegg, og hvordan jord og berg kan benyttes som 
byggegrunn og byggemateriale.  
 
Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi – Bygg, anlegg og 
samferdsel – Naturfare – Miljøteknologi.  
 
NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i 
Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskaper i Houston, Texas, 
USA og i Perth, Western Australia. 
 
www.ngi.no 
 
 
NGI (Norwegian Geotechnical Institute) is a leading international centre 
for research and consulting within the geosciences. NGI develops 
optimum solutions for society and offers expertise on the behaviour of 
soil, rock and snow and their interaction with the natural and built 
environment. 
 
NGI works within the following sectors: Offshore energy – Building, 
Construction and Transportation – Natural Hazards – Environmental 
Engineering.  
 
NGI is a private foundation with office and laboratories in Oslo, a branch 
office in Trondheim and daughter companies in Houston, Texas, USA and 
in Perth, Western Australia 
 
www.ngi.no 
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