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FORORD 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Norscrap Karmøy AS utført en resipientundersøkelse for å 

overvåke miljøtilstanden i Veavågen i Karmøy kommune. Norscrap Karmøy AS har tillatelse for 

mottak, mellomlagring, sortering og bearbeiding av skrapstål og skrapmetall. Etter krav i 

utslippstillatelsen skal det utarbeides og gjennomføres et overvåkningsprogram innen 2020. 

Overvåkningsprogrammet omfatter undersøkelse og vurdering av økologisk og kjemisk tilstand basert 

på innhold av miljøgifter i marine sediment og hydrografimålinger i vannsøylen på fire stasjoner i 

Veavågen. Vurderingene er gjort etter veileder 02:2018 "Klassifisering av miljøtilstand i vann".   

 

Rapporten er utarbeidet av Rådgivende Biologer AS med leverandører (se kvalitetsoversikt). 

Prøvetaking vart gjort av Ingeborg Økland 4. august 2020.  

 

Rådgivende Biologer AS takker Norscrap Karmøy AS ved Morten Leif Olsen for oppdraget. 

 

Bergen, 25. november 2020 
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SAMMENDRAG 

Økland, I.E 2020. Resipientundersøkelse Veavågen, august 2020. Overvåking av resipienten ved 

Norscrap Karmøy. Rådgivende Biologer AS, rapport 3234, 35 sider. ISBN: 978-82-8308-771-0 
 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Norscrap Karmøy AS utført en resipientundersøkelse i 

Veavågen i Karmøy kommune, som omfatter en undersøkelse og vurdering av økologisk og kjemisk 

tilstand, basert på innhold av miljøgifter i marine sedimenter og hydrografimålinger i vannsøylen på fire 

stasjoner. Undersøkelsen tar utgangspunkt i krav fra utslippstillatelsen, føringer fra vanndirektivet og er 

gjort etter veileder 02:2018.  
 

Veavågen ligger på vestsiden av Karmøy, og er en nær 5,5 km lang sørøstgående smal våg som varierer 

i bredde mellom ca 150 og 500 m. Det er flere terskler i vågen. Vågen utgjør vannforekomsten 

Veavågen-indre. 
 

Hydrografimålingene viste at det var oksygeninnholdet på bunnen på den innerste stasjonen R4 og 

stasjon R1, tilsvarte "god" tilstandsklasse, mens det på den ytterste stasjonen R2 og stasjon R3 tilsvarte 

"svært god" tilstandsklasse. Siktedypet på den innerste stasjonen tilsvarte "dårlig" tilstandsklasse, mens 

det var "moderat" på de to stasjonene i det midtre bassenget (R1 og R3) og "god" på den ytterste 

stasjonen. 
 

Sedimentet på stasjonen i indre del av vågen bestod nesten bare av finstoff (silt og leire) og hadde høyt 

innhold av organisk materiale, tilsvarende "svært dårlig" tilstandsklasse. I det midterste bassenget var 

sedimentet også dominert av finstoff, men sedimentet inneholdt også en del sand, mens den ytre 

stasjonen hovedsakelig bestod av sand. Sedimentet på de to stasjonene i det midtre bassenget (R1 og 

R3), og hadde noe høyt innhold av organisk materiale og lavt innhold i ytre del (R2), tilsvarende 

"moderat" og "god" tilstandsklasse.  
 

Alle stasjonene hadde høyt innhold av en eller flere miljøgifter, med konsentrasjoner i "dårlig" eller 

"moderat" tilstandsklasse, og som lå over grenseverdien for miljøkvalitetsstandarder for prioriterte 

stoffer eller vannregionspesifikke stoffer. På den innerste stasjonen var det høyt innhold eller moderat 

høyt innhold av kobber, sink, kvikksølv og arsen, flere PAH-forbindelser, ∑PCB 7 og TBT. På de andre 

stasjonene var det lavt innhold av tungmetall, og innholdet av organiske miljøgifter i sedimentet var 

lavere lenger ute i vågen, med de laveste konsentrasjonene på den ytterste stasjonen R2. Stasjonen R1 

som lå nærmest Norscrap Karmøy hadde det nest laveste innholdet av miljøgifter, noe som kan tyde på 

at Norscrap i mindre grad har tilført miljøgifter til resipienten. 
 

Økologisk tilstand i Veavågen blir bestemt ut fra gjennomsnittskonsentrasjonen av 

vannregionspesifikke miljøgifter i sedimentet på de fire stasjonene. Da flere stoffer hadde 

gjennomsnittskonsentrasjon over grenseverdien for miljøkvalitetsstandarden for vannregionspesifikke 

stoffer, blir den økologiske tilstanden for vannforekomsten Veavågen-indre "dårlig". 
 

Kjemisk tilstand i Vevaågen blir bestemt ut fra gjennomsnittskonsentrasjonen av prioriterte og 

prioriterte farlige stoffer på de fire stasjonene. Da flere stoffer har gjennomsnittskonsentrasjon som lå 

over grenseverdien for miljøkvalitetsstandarden for prioriterte stoffer og prioriterte farlige stoffer, ble 

den kjemiske tilstanden for vannforekomsten Veavågen-indre "ikke god". 
 

Ved neste undersøkelse i Veavågen vil vi anbefale at biologiske kvalitetselementer, som for eksempel 

bløtbunnsfauna, blir undersøkt siden disse er styrende ved fastsetting av økologisk tilstand. Dette vil gi 

en riktigere vurdering av den økologiske tilstanden.  

Oversikt over økologisk og kjemisk tilstand for vannforekomst Veavågen-indre etter veileder 02:2018 

Vannforekomst Veavågen Indre 

Økologisk tilstand "dårlig" Kjemisk tilstand "ikke god" 
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INNLEDNING 

Denne resipientundersøkelsen tar utgangspunkt i føringer fra vanndirektivet etter veileder 02:2018.  

 

VANNDIREKTIVET 

EUs Rammedirektiv for Vann tredde i kraft 22.12.2000, og har som mål at forvaltning av 

vannforekomster skal skje etter samme prinsipper over hele Europa. Gjennomføringen av direktivet i 

Norge er basert på Forskrift om rammer for vannforvaltningen (“vannforskriften”), som ble vedtatt i 

2006. Vannforskriften har som hovedformål å gi rammer for fastsettelse av miljømål som sikrer en mest 

mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene, og miljømålet for naturlige 

vannforekomster er at de skal ha minst “god” økologisk og kjemisk tilstand (figur 1) innen 2020. For 

vurdering av tilstand har Miljødirektoratet utarbeidet klassifiseringssystemer for vannforekomster 

(Direktoratsgruppa for vanndirektivet: veileder 02:2018). Biologiske kvalitetselement vektlegges, mens 

fysiske og kjemiske kvalitetselementer er støtteparametere for vurdering av økologisk tilstand. Den 

økologiske tilstanden i en vannforekomst skal bestemmes ut fra det kvalitetselementet som angir den 

dårligste tilstanden (det verste styrer prinsippet). For miljøgiftene skilles det mellom 

vannregionspesifikke stoffer som bestemmes nasjonalt og prioriterte stoffer som fastsettes av EU. 

Økologisk tilstand bestemmes ut fra flere forskjellige kvalitetselementer, deriblant vannregionspesifikke 

stoffer. Kjemisk tilstand bestemmes ut fra nivået av EUs prioriterte stoffer. 

 

 

Figur 1. Vanndirektivets tilstandsklassifisering for vannforekomster, samt grenser for når miljømål 

oppnås og når tiltak må iverksettes for å oppnå miljømål. Figur er hentet fra veileder 02:2018 

(Direktoratsgruppa for vanndirektivet). 
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

Veavågen er en nær 5,5 km lang sørøstgående smal våg som ligger på vestsiden av Karmøy (figur 2) i 

Rogaland. Vågen varierer i bredde mellom ca 150 og 500 m. Det er flere terskler i vågen. En terskel 

ligger rett sør for Juvika og er i underkant av 20 m dyp, og en annen ligger ved moloene rett nord for 

Norscrap som er på ca 10 m dyp. Ved Ytraland er det en dyp terskel på ca 35 m dyp. Bassenget innenfor 

juvika er ca 30 m dyp, mens bassenget innenfor moloen er ned mot 40 m på det dypeste og bassenget 

mellom moloen og terskelen ved Ytraland er ca 50 m dypt. Veavågen går ut i Sirafjorden. 

 

 

Figur 2. Oversiktskart over Veavågen og området for resipientundersøkelsen. Øverst til venstre: 

oversiktskart, område for resipientundersøkelsen er vist med svart rektangel. Øverst til høyre: 

Vannforekomsten Veavågen-indre. Nederst: oversikt over stasjoner og beliggenhet til Norscrap AS.  
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VANNFOREKOMST VEAVÅGEN-INDRE 

Vannforekomsten Veavågen-indre ligger i Haugalandet vannområde og er av typen beskyttet kyst/fjord 

i økoregionen Nordsjøen Sør. Vannforekomsten er i Vann-nett oppført med "god" økologisk tilstand, 

men med lav presisjon og "dårlig" kjemisk tilstand med høy presisjon (figur 2. Både økologisk og 

kjemisk tilstand er basert på innholdet av vannregionspesifikke miljøgifter og prioriterte stoffer i 

taskekrabbe og blåskjell fra en undersøkelse i 2011.    

 

NORSCRAP KARMØY AS 

Norscrap Karmøy AS er et mottaksanlegg for skrapstål og metall som ble stiftet i 2003. Bedriften har 

tillatelse til et årlig mottak, mellomlagring, sortering og omarbeiding av 19 350 tonn returmetall.  I 

tillegg kan de motta og mellomlagre 50 tonn transformatorolje, 100 tonn blybatteri og 500 tonn 

miljøsanerte, kasserte elektriske og elektroniske produkt fra næringsvirksomhet (Utslippstillatelse 

Fylkesmannen i Rogaland). Virksomheten har ikke utslipp til sjø.  
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

For resipientundersøkelsen er det benyttet metodikk og vurdering av resultater i henhold til EUs 

vanndirektiv for økologisk og kjemisk klassifisering av tilstand. Gjeldene veiledere er vannforskriftens 

veileder 02:2018 "Klassifisering av miljøtilstand i vann", samt NS-EN ISO 55667-19:2004 

«Prøvetaking del 19: veiledning i sedimentprøvetaking i marine områder». Sedimenttilstand (pH, Eh, 

sensoriske parameter) vurderes i tillegg etter NS 9410:2016 "Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra 

marine akvakulturanlegg" og M-608:2016 "Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota- 

revidert 2020". 

 

Klassifisering av økologisk tilstand skal i tråd med vannforskriften baseres på biologiske og fysisk- 

kjemiske kvalitetselementer, mens kjemisk tilstand klassifiseres basert på kjemiske elementer. Følgende 

elementer etter Vannforskriftens veileder 02:2018 er undersøkt i Veavågen-indre: 

 

• Fysisk-kjemiske kvalitetselementer: Hydrografiske forhold (inkl. oksygenkonsentrasjon i 

bunnvann), støtteparametere i sediment, vannregionspesifikke stoffer (miljøgifter). 

• Kjemiske kvalitetselementer: Prioriterte stoffer (miljøgifter) 

 

PRØVESTASJONER 

Stasjonsnettet er basert på topografiske forhold. Stasjon R2 er plassert i dypområdet i bassenget utenfor 

terskelen ved moloen rett nord for Norscap (tabell 1, figur 3). Stasjon R1 er plassert i dypområdet 

bassenget innenfor moloen, og ligger i nærområdet til Norscrap. Stasjon R3 og R4 er en videreføring av 

stasjoner der det ble tatt prøver av krabbe og blåskjell i 2011, stasjonene er flyttet til midten av bassenget 

siden det er mer sannsynlig å få opp representative prøver her.  

Tabell 1. Posisjoner (WGS 84), dybde og avstand til bedriften  

Stasjon Posisjon nord Posisjon øst Dybde (m) 
Avstand til bedrift 

(m) 

R1 59° 17,847 05° 13,846 40 100 

R2 59° 18,112 05° 13,385 45 600 

R3  59° 17,697 05° 14,188 27 470 

R4 59° 17,167 05° 15,131 29 1800 

 

VANN 

HYDROGRAFI OG SIKTEDYP 

Det ble målt hydrografiske profiler i forbindelse med sedimentprøvetaking 4. august 2020. Temperatur, 

oksygen, salt- og turbiditet ble målt i vannsøylen ned til bunns på stasjon R1-R4 (figur 2, tabell 1). En 

benyttet en SAIV STD/CTD modell SD2004 sonde. Denne måler profiler av saltinnhold, tetthet, 

temperatur, klorofyll og oksygeninnhold i vannsøylen fra overflate til bunn. Siktedyp vha. en Secchi-

skive er målt på de samme stedene. Vurdering av oksygen i dypvann og siktedyp i overflatevann er gjort 

etter veileder 02:2018. 

 

SEDIMENT 

Det er tatt sedimentprøver på fire stasjoner, R1-R4 og Ref, for analyse av kjemiske forhold av Ingeborg 

Økland ved Rådgivende Biologer AS og Bjarte Espevik ved Kvitsøy Sjøtjenester AS den 4. august 2020.  

 

Prøvetaking er utført i henhold til NS-EN ISO 5667-19:2004 “Veiledning i sedimentprøvetaking i 

marine områder", og NS 9410:2016 "Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg" 
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(kun pH/Eh).  Det er benyttet en 0,1 m2 stor van Veen-grabb for henting av prøvemateriale fra bløtbunn. 

Grabben har et maksimalt volum på 15 l (= 18 cm sedimentdybde i midten av grabben).  Ved prøvetaking 

av sediment som skal til kjemisk analyse skal sedimentoverflaten være uforstyrret for at prøven skal 

oppfylle akkrediteringskrav, med det kan være en risiko for at dette ikke skjer, ofte som følge av overfylt 

grabb. For å minske sjansen for å få prøve som ikke er godkjent benytter vi en modifisert grabb vi har 

god erfaring med. Den modifiserte grabben ble brukt på stasjon R4, der sedimentet var svært mykt.  

 

På hver stasjon er det tatt fire grabbhugg for analyse av kornfordeling og kjemiske parametere, disse er 

samlet til en blandprøve per stasjon. Sedimentprøvene ble oppbevart mørkt og kjølig før de ble sendt til 

analyse.  

 

 
Figur 3. Oversiktskart over Veavågen og området for resipientundersøkelsen 

 

KORNFORDELING OG KJEMI 

Sedimentprøvene til kornfordeling og glødetap er tatt fra de øverste 5 cm, mens prøver til analyser av 

miljøgifter (prioriterte stoffer og vannregionspesifikke stoffer) og organisk innhold er tatt fra den øverste 

1 cm. Miljøgiftene som er analysert følger anbefalt minimumsliste for å karakterisere sedimentprøver 

etter veileder M409:2015 "Risikovurdering av sediment" og blir klassifisert etter "Tilstandsklasser for 

sediment"(M-608:2016). Oversikt over alle resultater er gitt i vedlegg 1. 

 

Kornfordelingsanalysen måler den relative andelen av leire, silt, sand og grus i sedimentet. Innholdet av 

organisk karbon (TOC) i sedimentet ble analysert direkte, men for å kunne benytte klassifiseringen i 

veileder 02:2013 skal konsentrasjonen av TOC i tillegg standardiseres for teoretisk 100 % finstoff etter 

følgende formel, der F= andel av finstoff (leire + silt) i prøven: 
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𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑡 𝑇𝑂𝐶 = 𝑚å𝑙𝑡 𝑇𝑂𝐶 + 18 × (1 − 𝐹) 

 

I henhold til vanndirektivets veileder 02:2018 skal TOC bare benyttes som en støtteparameter til 

vurdering av bløtbunnsfauna for å få informasjon om grad av organisk belastning. Klassifisering av TOC 

utfra gjeldende klassegrenser kan gi et uriktig bilde av miljøbelastningen, men inntil bedre metodikk er 

utarbeidet skal klassifiseringen etter veileder 02:2018 inkluderes, men ikke vektlegges. 

 

Det ble også gjort sensoriske vurderinger av prøvematerialet og målt surhet (pH) og redokspotensial 

(Eh) i felt.  Og prøvene ble vurdert i henhold til B-parameterne i henhold til NS 9410:2016 (tabell 4). 

Måling av pH i sedimentprøvene ble utført med en WTW Multi 3420/3620 med en SenTix 980 pH-

elektrode til måling av pH og en SenTix ORP 900-T platinaelektrode med intern referanseelektrode til 

måling av Eh. pH-elektroden blir kalibrert med buffer pH 4 og 7 før feltøkten. Eh-referanseelektroden 

gir et halvcellepotensial på +207 mV ved 25 °C, +217 mV ved 10 °C og +224 mV ved 0 °C. 

Halvcellepotensial tilsvarende sedimenttemperaturen på feltdagen ble lagt til avlest verdi. Litt ulike 

halvcellepotensial ved ulike temperaturer ligger innenfor presisjonsnivået for denne type undersøkelse 

på ±25 mV, som oppgitt i NS 9410:2016.  

 

Vannregionspesifikke stoffer  

De vannregionspesifikke stoffer som er analysert i sediment ved denne resipientgranskingen er; 

metallene arsen (As), krom (Cr), kobber (Cu) og sink (Zn), PAH-forbindelsene acenaften, fluoren, 

fenantren, pyren, benzo[a]antracen, krysen og dibenzon[ah]antracen, og PCB7. Resultatene 

sammenlignet med grenseverdier for vannregionspesifikke stoffer i vann, sediment og biota (Veileder 

02:2018) 

 

Prioriterte stoffer og prioriterte farlige stoffer  

Miljøgiftene fra EUs liste av prioriterte stoffer og prioriterte farlige stoffer som er analysert i denne 

undersøkelsen er: metallene nikkel (Ni), bly (Pb), kvikksølv (Hg), kadmium (Cd), TBT og PAH- 

forbindelsene antracen, fluoranten, benzo[a]pyren, benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten 

benzo[ghi]perylen og indeno[1,2,3-cd]pyren. Resultatene sammenlignet med grenseverdier for 

prioriterte stoffer og prioriterte farlige stoffer i sediment (Veileder 02:2018) 
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RESULTAT 

VANN 

HYDROGRAFI OG SIKTEDYP 

Hydrografimåling på den ytterste stasjonen i Veavågen, R2, viste relativt homogene forhold gjennom 

vannsøylen for alle de undersøkte parameterne.  Saltinnholdet økte fra 29,9 ‰ ved overflaten til 32,2 

ved bunnen på 45 m dyp og temperaturen var stabil rundt 15,5 ° ned til ca 40 m dyp, for så å synke til 

14,2 ved bunnen (figur 4). Det var gode oksygenforhold med rundt 5,6 ml/l ned til 40 m dyp, deretter 

sank den til 5, 4 ml/l (92 % metning), tilsvarende "svært god" tilstandsklasse ved bunnen på 45 m dyp. 

Klorofyll α var stabilt mellom 1,4 og 1,8 µg/l de første 40 m, før det sank til 0,8 ved bunnen på 45 m 

dyp.  

 

Profilene fra stasjon R1 og R3 i det midtre bassenget i Veavågen var relativt like, men stasjon R1 er litt 

dypere enn stasjon R3. Begge stasjonene hadde en økning i saltinnholdet de tre første meterne fra 

henholdsvis 28,2 og 29,2 ‰ for R1 og R3 i overflaten til 31 ‰. Deretter økte saltinnholdet svakt med 

dypet, og ved bunnen på henholdsvis 38 og 27 m dyp var saltinnholdet 33,8 ‰ og 32,8 ‰. Temperaturen 

avtok svakt med dyp på begge stasjonene, fra 15,9 °C i overflaten til 11,3 °C ved 27 m, og videre til 9,9 

°C ved 38 m dyp på stasjon R1. Det var gode oksygenforhold gjennom vannsøylen og oksygeninnholdet 

avtok svakt fra overflaten og ned til bunnen på begge stasjoner. På stasjon R1 sank oksygeninnholdet 

fra 5,8 ml/l i overflaten til 4,0 ml/l (63 % metning) ved bunnen på 38 m dyp, mens det på stasjon R3 

sank fra 6,0 ml/l i overflaten til 5,1 ml/l (82 % metning) ved 27 m dyp. Oksygeninnholdet tilsvarte 

henholdsvis "svært god" og "god" tilstandsklasse for R3 og R1. Begge stasjonene viste høyest 

konsentrasjon av klorofyll α ved ca 12 m dyp, deretter avtok klorofyllinnholdet ned til bunnen. 

 

Profilen på stasjon R4, i indre deler av Veavågen, viste relativt like forhold som på stasjon R1 og R3, 

med et saltinnhold som økte fra 29,3 ‰ ved overflaten, til 33,5 ‰ ved bunnen på 28 m dyp. 

Temperaturen sank jevnt med dypet fra 16,3 °C ved overflaten til 14,0 °C ved 16 m dyp, og ved bunnen 

på 28 m dyp var temperaturen 9,7 °C. Det var gode oksygenforhold tilsvarende "god" tilstandsklasse. 

Oksygeninnholdet viste samme trend med en nedgang i oksygen fra 6,1 ml/l (107 % metning) ved 

overflaten til 5,0 ved 20 m dyp, for så å synke til 3,6 ml/l (56 % metning) ved bunnen på 28 m dyp. 

Dette tilsvarer "god" tilstandsklasse.  Klorofyll α konsentrasjonen var høyest mellom 4 og 10 m, der den 

var ca 2,5 ml/l, deretter sank den ned til 0,16 ml/l ved bunnen på 28 m dyp. 

 

Siktedypet i vannsøylen var 6 m på den ytterste stasjonen R2, tilsvarende "god" tilstandsklasse (tabell 

2). De to midterste stasjonene R1 og R3 hadde begge et lavere siktedyp på 5 m, noe som tilsvarer 

"moderat" tilstandsklasse. Den innerste stasjonen R4 har minst siktedyp, 3,5 m, tilsvarende "dårlig" 

tilstandsklasse.  

Tabell 2: Siktedyp på de ulike stasjonene i Veavågen. Fargene tilsvarer tilstandsklasse etter veileder 

02:2018. Blå: I = "svært god", grønn: II = "god", gul: III = "moderat", oransje: IV = "dårlig og rød: 

V = "svært dårlig".  

Stasjon R1 R2 R3 R4 

Siktedyp (m) 5 6 5 3,5 
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Figur 4. Hydrografiske forhold i vannsøylen ved de ulike stasjonene, fra ytterst i vågen (R2) til den 

innerste stasjonen (R4). 
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SEDIMENT 

BESKRIVELSE AV PRØVENE 

Prøvene er beskrevet i tabell 3 og 4. Figur 5 viser bilder av representative prøver fra de ulike stasjonene. 

Tabell 3. Feltbeskrivelse av sedimentprøvene som ble samlet inn ved undersøkelsen. Alle parallellene 

ble brukt til blandprøver til kornfordeling,  analyse av miljøgifter og TOC. Godkjenning innebærer om 

prøven ligger innenfor standardkrav i henhold til representativitet. 
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Beskrivelse av prøvemateriale: 

R1 

A Ja 7 Prøvene var gråe, med litt svarte områder i nedre deler av prøvene, 

myke og luktfrie. Sedimentet bestod av ca like mye silt og sand og 

inneholdt spor av mudder. Det var litt skjellrester og tarerester i 

prøvene. 

B Ja 10 

C Ja 10 

D Ja 10 

R2 

A Ja 9 Prøvene var gråe, myke til faste og luktfrie. Sedimentet bestod 

hovedsakelig av sand, med noe silt. Det ble funnet spor av grus, 

skjell og tarerester. Den ene parallellen var svart ca 1 cm ned i 

sedimentet.  

B Ja 9 

C Ja 10 

D Ja 9 

R3 

A Ja 10 

Prøvene var gråbrune, myke og luktfrie og bestod av ca like mye 

silt og sand og spor av mudder 

B Ja 10 

C Ja 11 

D Ja 9 

R4 

A Ja 18 

Prøvene var brune, myke og luktfrie og bestod hovedsakelig av silt 

med noe sand og litt mudder.  

B Ja 15 

C Ja 17 

D Ja 16 
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Figur 5. Bilder av representative prøver fra de ulike stasjonene.  
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Tabell 4. PRØVESKJEMA for de ulike parallellene. 

 
 

KORNFORDELING OG KJEMI 

Analyser av kornfordeling viste at sedimentet på stasjon R1 bestod av ca like mye sand og finstoff (silt 

og leire), mens sedimentet på stasjon R2 inneholdt litt noe mer sand enn finstoff og sedimentet på stasjon 

R3 hadde litt mer finstoff enn sand (tabell 5 og vedlegg 1). Sedimentet på stasjon R4, i indre deler av 

Veavågen, inneholdt nesten bare finstoff. Det var lite til ingen grus på stasjonene. 

 

Stasjon R4 hadde det klart laveste tørrstoffinnholdet og høyeste glødetapet av stasjonene og stasjon R2 

hadde det høyeste tørrstoffinnholdet og laveste glødetapet. Stasjon R1 og R3 hadde litt lavere 

tørrstoffinnhold og litt høyere glødetap enn stasjon R2. Stasjon R4 hadde høyest innhold av total 

organisk karbon (TOC) og havnet i "svært dårlig" tilstandsklasse. Stasjon R1 og R3 hadde noe høyt 

innhold av organisk materiale, tilsvarende "moderat" tilstandsklasse, mens stasjon R2 hadde lavt TOC 

innhold tilsvarende "god" tilstandsklasse. 

Gr Parameter Poeng Prøvenummer   

C1 C2 C3 C4   

A B C D A B C D A B C D A B C D   

  pH verdi 7,64 7,78 7,70 7,68 7,65 7,76 7,70 7,63 7,58 7,56 7,62 7,56 7,60 7,70 7,70 7,77   

II Eh verdi 89 94 104 29 254 284 154 320 234 294 114 148 29 134 44 44   

  pH/Eh frå figur 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1   

  Tilstand prøve 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

    
Buffertemp: 14,9 °C  Sjøvasstemp: 15,7 °C  Sedimenttemp: 13,5 °C 

  
                

    pH sjø: 8,13  Eh sjø: 402 mV  Referanseelektrode: +214 mV                   

  Gassbobler Ja=4 Nei=0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

  Farge Lys/grå = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 

          

    Brun/sv = 2                 2 2 2 2   

    Ingen = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

  Lukt Noko = 2                                   

III   Sterk = 4                                   

    Fast = 0         
1 1 1 1 

                  

  Konsistens Mjuk = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   

    Laus = 4                                   

    <1/4 =0                                   

  Grabb- 1/4 - 3/4 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1           

  volum > 3/4 = 2                         2 2 2 2   

  Tjukkleik 0 - 2 cm = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

  på 2 - 8 cm = 1                                   

  slamlag > 8 cm = 2                                   

    SUM: 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6   

  Korrigert sum (*0,22) 0,66 0,66 0,66 0,66 0,44 0,44 0,44 0,44 0,88 0,88 0,88 0,88 1,32 1,32 1,32 1,32   

  Tilstand prøve 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2   

                                        

II 

+ 

Middelverdi gruppe 

II+III 
0,83 0,83 0,33 0,83 0,22 0,22 0,22 0,22 0,44 0,44 0,44 0,44 1,16 0,66 1,16 1,16   

III Tilstand prøve 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2   
                                        

 



 

Rådgivende Biologer AS 16 Rapport 3234 

Tabell 5. Tørrstoff, organisk innhold, kornfordeling Tilstand er markert med tall, som tilsvarer 

tilstandsklassifisering etter veileder 02:2018. Alle resultat for kjemi er presentert i vedlegg 1.  

Stasjon Enhet R1 R2 R3 R4 

Leire & silt % 52,1 33,0 59,7 96,4 

Sand % 47,1 62,9 39,4 3,6 

Grus % 0,9 4,1 0,8 0,0  

Tørrstoff % 40,8 50,4 48,8 24,9 

Glødetap % 9,4 7,6 11,1 26,2 

TOC mg/g 25 13 26 77 

Normalisert TOC mg/g 33,6 25,1 33,3 77,6 

 

 

MILJØGIFTER 

I indre deler av Veavågen, på stasjon R4, var det høyt innhold av kobber, tilsvarende "dårlig" 

tilstandsklasse og noe høyt innhold av arsen, kvikksølv og sink, tilsvarende "moderat" tilstandsklasse 

(Tabell 6). Innholdet av de resterende tungmetallene var lavt, tilsvarende "bakgrunn" eller "god" 

tilstandsklasse. På de andre stasjonene var det lavt innhold av tungmetall i sedimentet, tilsvarende 

"bakgrunn" eller "god" tilstandsklasse.  

 

Alle stasjonene hadde høyt innhold av PAH-forbindelsen benzo[ghi]perylen, tilsvarende "dårlig" 

tilstandsklasse og noe høyt innhold av antracen tilsvarende "moderat" tilstandsklasse. I tillegg hadde 

alle stasjoner, utenom stasjon R2, høyt eller noe høyt innhold av flere PAH -forbindelser, tilsvarende 

"dårlig" eller "moderat" tilstandsklasse. Innholdet av summen av PAH 16 EPA- forbindelser tilsvarte 

"moderat" tilstandsklasse på stasjon R4 og "god" tilstandsklasse for de andre stasjonene. Innholdet av 

∑ PCB 7 tilsvarte "moderat" tilstandsklasse på R1, R3 og R4, og "god" tilstandsklasse på R2. Innholdet 

av tributyltinn var høyt på stasjon R1 og R4, tilsvarende "dårlig" tilstandsklasse og noe høyt på stasjon 

R2 og R3, tilsvarende "moderat" tilstandsklasse.  

 

Alle stasjonene har en eller flere forbindelser med konsentrasjoner som ligger over grenseverdien for 

miljøkvalitetsstandarder for prioriterte stoffer og prioriterte farlige stoffer i sediment, eller 

grenseverdien for miljøkvalitetsstandarder for vannregionspesifikke stoffer i sediment. 
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Tabell 6. Innholdet av tungmetall og organiske miljøgifter i sedimentet på de ulike stasjonene. 

Fargekoding viser tilstandsklasser i henhold til M-608:2016 (blå: I = "bakgrunn", grønn: II="god", 

gul: III = "moderat", oransje: IV = "dårlig" og rød: V = "svært dårlig". GV: Grenseverdiene tilsvarer 

grenseverdier i henhold til Eu`s liste av prioriterte stoffer og prioriterte farlige stoffer eller listen over 

vannregionspesifikke stoffer (Veileder 02:2018). Konsentrasjoner som er over grenseverdien for 

miljøkvalitetsstandarder for prioriterte og prioriterte farlige stoffer eller miljøkvalitetsstandarder for 

vannregionspesifikke stoffer er uthevet. 

Stoff Enhet R1 R2 R3 R4 GV 

Arsen (As) mg/kg 11 (I) 7,6 (I) 13 (I) 42 (III) 18 

Bly (Pb) mg/kg 30 (II) 17 (I) 43 (II) 86 (II) 150 

Kadmium (Cd) mg/kg 0,2 (II) 0,55 (II) 0,079 (I) 0,25 (II) 2,5 

Kobber (Cu) mg/kg 54 (II) 14 (I) 36 (II) 89 (IV) 84 

Krom (Cr) mg/kg 30 (I) 11 (I) 24 (I) 53 (I) 660 

Kvikksølv (Hg) mg/kg 0,263 (II) 0,225 (II) 0,414 (II) 0,631 (III) 0,52 

Nikkel (Ni) mg/kg 23 (I) 9,7 (I) 17 (I) 32 (II) 42 

Sink (Zn) mg/kg 65 (I) 40 (I) 64 (I) 170 (III) 139 

Naftalen µg/kg 7,84 (II) 6,92 (II) 9,87 (II) 16,1 (II) 27 

Acenaftylen µg/kg 7,33 (II) 2,88 (II) 12,9 (II) 16 (II) 33 

Acenaften µg/kg 5,29 (II) 3,83 (II) 7,57 (II) 8,93 (II) 100 

Fluoren µg/kg 7,45 (II) 5,4 (I) 11,4 (II) 15,6 (II) 150 

Fenantren µg/kg 71,7 (II) 40,3 (II) 80,6 (II) 99,8 (II) 780 

Antracen µg/kg 18,8 (III) 13,1 (III) 22,5 (III) 28,4 (III) 4,6 

Fluoranten µg/kg 193 (II) 84,1 (II) 208 (II) 276 (II) 400 

Pyren µg/kg 162 (III) 67,9 (II) 180 (III) 241 (III) 84 

Benzo[a]antracen µg/kg 99,6 (III) 45,6 (II) 120 (III) 158 (III) 60 

Krysen µg/kg 94,3 (II) 38,2 (II) 106 (II) 148 (II) 280 

Benzo[b]fluoranten µg/kg 159 (IV) 76,7 (I) 214 (IV) 354 (IV) 140 

Benzo[k]fluoranten µg/kg 67,5 (I) 31,7 (I) 87,9 (I) 138 (IV) 140 

Benzo[a]pyren µg/kg 142 (II) 62,2 (II) 188 (III) 269 (IV) 180 

Indeno[1,2,3-cd]pyren µg/kg 134 (IV) 60,5 (II) 196 (IV) 342 (IV) 63 

Dibenzo[ah]antracen µg/kg 31,7 (III) 13 (II) 41,3 (III) 72,8 (III) 27 

Benzo[ghi]perylen µg/kg 181 (IV) 86,3 (IV) 262 (IV) 469 (IV) 84 

∑ PAH 16 EPA µg/kg 1380 (II) 639 (II) 1750 (II) 2650 (III)  

PCB # 28 µg/kg 0,4 0,43 0,39 1,04  

PCB # 52 µg/kg 0,42 0,66 0,69 1,45  

PCB # 101 µg/kg 1,04 0,39 0,5 2,47  

PCB # 118 µg/kg 0,57 0,32 0,57 2,02  

PCB # 138 µg/kg 1,4 0,6 1,51 4,06  

PCB # 153 µg/kg 1,62 1,34 1,9 5,67  

PCB # 180 µg/kg 1,02 0,31 0,53 1,78  

∑ PCB 7 µg/kg 6,47 (III) 4,05 (II) 6,10 (III) 18,5 (III) 4,1 

Tributyltinn (TBT)* µg/kg 34 (IV) 10 (III) 19 (III) 68 (IV) 35 

*Forvaltningsmessig etter TA-2229/2007 
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DISKUSJON 

VANN 

HYDROGRAFI OG SIKTEDYP 

I undersøkelsesområdet til resipienten Veavågen er det to terskler. En mellom den ytterste stasjonen 

stasjon R2 og R1 utenfor bedriften på ca 10 m og en mellom R3 øst for bedriften og R4 i indre deler av 

vågen, som er på mellom 10 og 20 m. R1 og R3 ligger derfor i et basseng, mens R2 og R4 ligger 

henholdsvis i et basseng lenger ut i vågen og i et basseng lenger inn i fjorden.  

 

Det var gode oksygenforhold i hele Veavågen, men oksygeninnholdet ved bunnen var høyest ved den 

ytterste stasjonen, og lavest i det innerste bassenget. Oksygeninnholdet ved bunnen tilsvarte "svært god" 

tilstandsklasse på den ytterste stasjonen R2 og den grunne stasjonen R3 i det midtre bassenget. Den 

indre stasjonen R4 og R1, den dype stasjonen i det midte bassenget, tilsvarte "god" tilstandsklasse.   

 

Siktedypet fulgte samme trend som oksygenkonsentrasjonen med avtagende siktedyp innover i fjorden. 

Helt ytterst i Veavågen tilsvarte siktedypet "god" tilstandsklasse og ble så gradvis dårligere mot indre 

deler, og siktedypet på den innerste stasjonen tilsvarte "dårlig" tilstandsklasse. Dette viser at siktedypet 

på prøvetakingsdagen ble dårligere etter hvert som en beveget seg innover i vågen og at det er mest 

partikler i vannsøylen lengst inne. 

  

SEDIMENT 

KORNFORDELING OG KJEMI 

Sedimentet på stasjonen som ligger lengst ute i Veavågen, R2, var dominert av sand, men inneholdt 

også noe finstoff (silt og leire). Innholdet av finstoff økte innover i vågen og på stasjon R4 dominerte 

finstoff totalt. Sedimentet ytterst ligger mer åpent og eksponert til og er mer påvirket av bølger og strøm 

enn sedimentet lenger inne i vågen. Da vågen har flere tersklede bassenger og ikke ligger åpent ut mot 

havet medfører det til lite bølgebevegelse og høy sedimentering i indre deler. På stasjon R4 ble det 

observert organisk materiale av form av mudder, og tørrstoffinnhold, glødetap og innholdet av TOC 

bekreftet høyt innhold av organisk materiale på stasjonen. Basert på normalisert TOC havnet stasjon R4 

i "svært dårlig" tilstandsklasse. Sedimentet på stasjon R1 og R3 hadde også noe høyt innhold av organisk 

materiale, tilsvarende "moderat" tilstandsklasse. Stasjon R2 hadde lavt innhold av organisk materiale. 

Organisk materiale ser ut til å samle seg i bunnsedimentet på stasjonene i indre deler av Veavågen, heller 

enn å bli transporter ut av vågen ved hjelp av strøm og tidevann. I nærheten av stasjonen R4 er 

bekk/elveutløp som også gir tilførsler av organisk materiale.    

 

MILJØGIFTER 

Det var høyt innhold av en eller flere miljøgifter på alle stasjonene. Spesielt på den innerste stasjonen, 

R4 var innholdet høyt med høy eller noe høy konsentrasjon av både av tungmetall og organiske 

miljøgifter og konsentrasjonene var generelt høyere enn på andre stasjoner. På de andre stasjonene var 

innholdet av tungmetall lavt, men det var høyt eller noe høyt innhold av flere organiske miljøgifter 

stasjon R1 og R3. Stasjon R2 hadde det laveste innholdet av miljøgifter, men høyt innhold av tre 

organiske miljøgifter og disse hadde konsentrasjoner som lå over grenseverdien for det som regnes som 

god tilstand for prioriterte stoffer. De andre stasjonene hadde konsentrasjoner av både prioriterte stoffer 

og vannregionspesifikke stoffer som var over grenseverdien for god miljøkvalitet.  

 

Ifølge vann-nett (vann-nett.no) er mulige kilder til forurensing i Veavågen i middels grad forurensing 

fra industrier og i ukjent grad diffus avrenning fra havneaktivitet og diffus forurenset sjøbunn. Forhøyet 

innhold av kobber, TBT og sink på stasjon R4, og forhøyet innhold av TBT på de andre stasjonene kan 
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tyde på forurensing fra havneaktivitet, siden disse stoffene har vært brukt i bunnstoff for båter. PAH-

forbindelser dannes blant annet ved ufullstendig forbrenning av organisk materiale, og kilder til utslipp 

kan være industri, fyring og veitrafikk, men også utlekking fra kreosotimpregnert trevirke 

(miljøstatus.no). Historisk har det vært en del industri i Veavågen, men det er ikke kjent i hvilken grad 

dette har bidratt til miljøforurensingen. Stasjon R1 er den stasjonen som ligger nærmest Norscrap 

Karmøy, og denne stasjonen har generelt lavere innhold av miljøgifter enn de to stasjonene som ligger 

lenger inne i Veafjorden. Dette tyder på at Norscrap Karmøy ikke er en stor bidragsyter til miljøgifter i 

det marine sedimentet i Veavågen. 

 

VURDERING AV ØKOLOGISK OG KJEMISK TILSTAND 

ØKOLOGISK TILSTAND 

Økologisk tilstand i kystvannforekomster blir bestemt ut fra biologiske og fysisk/kjemiske 

kvalitetselementer. De biologiske kvalitetselementene er styrende og omfatter fastsittende alger, 

bløtbunnsfauna og planteplankton. De kjemiske og fysisk-kjemiske kvalitetselementene omfatter 

siktedyp, oksygen, salinitet og temperatur, næringssalter i vann og vannregionspesifikke stoffer. I tillegg 

kommer støtteparameter i sedimenter. For vannregionspesifikke stoffer skal tilstanden settes til "dårlig", 

dersom gjennomsnittskonsentrasjonen ligger over grenseverdien for miljøkvalitetsstandarder. Ved 

denne undersøkelsen er ikke biologiske kvalitetselementer undersøkt, og vurdering av økologisk tilstand 

er derfor bestemt av de kjemiske og fysisk-kjemiske kvalitetselementene. Tilstanden blir satt etter "det 

verste" styrer. For denne undersøkelsen betyr det at det vannregionspesifikke stoffet hvis 

gjennomsnittskonsentrasjon gir dårligst tilstand, angir den økologiske tilstanden. 

 

Resultatene fra undersøkelsen viste at de vannregionspesifikke stoffene arsen, pyren, benzo[a]antracen, 

dibenzo[ah]antracen og ∑ PCB 7 hadde gjennomsnittskonsentrasjoner som tilsvarte "moderat" og som 

ligger over grenseverdien for miljøkvalitetsstandarder (tabell 7).  

 

Siden et eller flere stoffer har gjennomsnittskonsentrasjon som lå over grenseverdien for 

miljøkvalitetsstandarden for vannregionspesifikke stoffer, blir den økologiske tilstanden for 

vannforekomsten Veavågen-indre "dårlig". 

 

Ved neste undersøkelse i Veavågen vil vi anbefale at biologiske kvalitetselementer, som for eksempel 

bløtbunnsfauna, blir undersøkt siden disse er styrende ved fastsetting av økologisk tilstand. Dette vil gi 

en riktigere vurdering av den økologiske tilstanden.  

 

KJEMISK TILSTAND 

Den kjemiske tilstanden blir bestemt ut fra innholdet stoffer fra Eu sin liste over prioriterte stoffer og 

prioriterte farlige stoffer i sedimenter, vann og biota. Dersom et stoff har konsentrasjon som ligger over 

grenseverdien for miljøkvalitetsstandarder vil dette føre til en nedklassifisering av kjemisk tilstand til 

"dårlig" tilstand. I denne undersøkelsen ble den kjemiske tilstanden bestemt etter innhold av prioriterte 

stoffer og prioriterte farlige stoffer i sedimenter.  

 

Gjennomsnittsverdien av antracen, benzo[b]fluoranten, benzo[ghi]perylen, indeno[1,2,3-cd]pyren og 

TBT lå innenfor "dårlig" eller "moderat" tilstandsklasse (tabell 8). Alle stoffene utenom TBT har 

konsentrasjoner som lå over grenseverdien for miljøkvalitetsstandarder. For TBT blir det brukt en 

forvaltningsmessig grenseverdi etter TA-2229/2007.  

 

Siden et eller flere stoffer har gjennomsnittskonsentrasjon som lå over grenseverdien for 

miljøkvalitetsstandarden for prioriterte stoffer og prioriterte farlige stoffer, blir den kjemiske 

tilstanden for vannforekomsten Veavågen-indre "ikke god". 
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Tabell 7. Oversikt over kvalitetselementene som inngår i å bestemme den økologiske tilstanden. Farge 

angir tilstandsklasse etter veileder 02:2018. Grenseverdier viser grenseverdier for 

miljøkvalitetsstandarder for vannregionspesifikke miljøgifter. Gjennomsnittsverdier som ligger over 

grenseverdien, er uthevet.  

Kvalitetselement Enhet 
Stasjon Gjennom-

snitt 

Grense-

verdi R1 R2 R3 R4 

Fysisk-kjemiske parameter:  

Siktedyp M 5 6 5 3,5 4,9 - 

Oksygen bunnvann ml/l 4,0 5,4 5,1 3,6 4,5 - 

Vannregionspesifikke stoffer:  

Kobber  mg/kg 54 14 36 89 48,3 84 

Sink mg/kg 65 40 64 170 84,8 139 

Arsen mg/kg 11 7,6 13 42 18,4 18 

Krom mg/kg 30 11 24 53 29,5 660 

Acenaftylen µg/kg 7,3 2,9 12,9 16 9,8 33 

Acenaften µg/kg 5,3 3,8 7,6 8,9 6,4 100 

Fluoren µg/kg 7,5 5,4 11,4 15,6 10,0 150 

Fenantren µg/kg 71,7 40,3 80,6 99,8 73,1 780 

Pyren µg/kg 162 67,9 180 241 163 84 

Benzo[a]antracen µg/kg 99,6 45,6 120 158 106 60 

Krysen µg/kg 94,3 38,2 106 148 96,6 280 

Dibenzo[ah]antracen µg/kg 31,7 13 41,3 72,8 39,7 27 

∑ PCB 7 µg/kg 6,47 4,05 6,1 18,5 8,8 4,1 

Støtteparameter:  

nTOC mg/g 33,6 25,1 33,3 77,6 42,4 - 

Økologisk tilstand "dårlig"  

Tabell 8. Oversikt over kvalitetselementene som inngår i å bestemme den kjemiske tilstanden ved denne 

undersøkelsen.  Resultater fra både enkeltstasjoner og gjennomsnittskonsentrasjoner er vist. 

Grenseverdien viser grenseverdier for miljøkvalitetsstandarder for prioriterte stoffer og prioriterte 

farlige stoffer. Gjennomsnittsverdier som ligger over grenseverdien, er uthevet. 

Kvalitetselement Enhet 
Stasjon Gjennom-

snitt 

Grense-

verdier R1 R2 R3 R4 

Prioriterte og prioriterte farlige stoffer: 

Bly  mg/kg 30 17 43 86 44 150 

Kadmium mg/kg 0,2 0,55 0,079 0,25 0,27 2,5 

Kvikksølv mg/kg 0,263 0,225 0,414 0,631 0,38 0,52 

Nikkel mg/kg 23 9,7 17 32 20,4 42 

Naftalen µg/kg 7,84 6,92 9,87 16,1 10,2 27 

Antracen µg/kg 18,8 13,1 22,5 28,4 20,7 4,6 

Fluoranten µg/kg 193 84,1 208 276 190 400 

Benzo[a]pyren µg/kg 142 62,2 188 269 165 180 

Benzo[b]fluoranten µg/kg 159 76,7 214 354 201 140 

Benzo[k]fluoranten µg/kg 67,5 31,7 87,9 138 81,3 140 

Benzo[ghi]perylen µg/kg 181 86,3 262 469 250 84 

Indeno[1,2,3-cd]pyren µg/kg 134 60,5 196 342 183 63 

Tributyltinn (TBT) µg/kg 34 10 19 68 32,8 35* 

Kjemisk tilstand  "ikke god"  

*Forvaltningsmessig etter TA-2229/2007 
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OPPSUMMERING 

Resipientundersøkelsen viser til gjennomgående gode oksygenforhold fra ytre til indre del av 

undersøkelsesområdet i Veavågen. Siktedypet var høyt i ytre del og ble gradvis dårligere innover vågen 

og indikerer mer partikler i vannet i indre deler. I og med at Veavågen er en lang og smal våg, med flere 

tersklede basseng, samt elvetilførsler i indre deler, er det ikke uvanlig at partikkelmengden i vannet øker 

innover vågen. Tilsvarende var det for sedimentet i undersøkelsesområdet, hvor sedimentet var dominert 

av sand i ytre deler, som har en dyp terskel og bunnen er mer bølgeeksponert enn bunnen i indre deler, 

der sedimentet var fullstendig dominert av finstoff, i tillegg til høyt innhold av organisk materiale. Alle 

stasjoner hadde høyt innhold av en eller flere miljøgifter med overskridelser av grenseverdi for 

miljøkvalitetsstandarder for prioriterte stoffer eller vannregionspesifikke stoffer, som medfører at 

økologisk tilstand for vannforekomsten blir klassifisert som "dårlig" og kjemisk tilstand i klassifiseres 

som "ikke god" i tråd med veileder 02:2018. Den innerste stasjonen hadde flest miljøgifter med 

forhøyede konsentrasjoner, og konsentrasjonen av alle stoffer var høyere på denne stasjonen enn på 

stasjonene lenger ute i Veavågen.  Stasjonen R1 som lå nærmest Norscrap Karmøy hadde det nest laveste 

innholdet av miljøgifter, noe som tyder på at Norscrap i mindre grad har tilført miljøgifter.  
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