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Forord 
 
Eksisterende Rv 555 med Sotrabrua er i dag hovedveg og eneste forbindelse 

mellom Sotra og Bergen. Kapasiteten på strekningen er sprengt og vegsyste-
met er svært sårbart ved uforutsette hendelser, som f.eks ulykker. Det er også 
vanskelig å utføre planlagt vedlikehold, noe som har resultert i et stort etter-
slep for den over 40 år gamle Sotrabrua. 
 
Det er lite tilrettelegging for kollektivtrafikk langs strekningen og tilbudet til 
gående og syklende er dårlig. 

 
Arbeidet med reguleringsplanene bygger på kommunedelplaner for ny Rv 555 i 
Fjell og Bergen kommuner, planID 20050021 i Fjell og planID 19920000 i Ber-
gen, vedtatt i 2012. Det utarbeides to separate reguleringsplaner for Fjell og 
Bergen kommuner. Som grunnlag for reguleringsplanen er det utarbeidet tek-
nisk plan med tilhørende fagrapporter.  
 

Reguleringsplanene omfatter strekningen fra Kolltveit i Fjell kommune (vestre 
del) til Storavatnet i Bergen kommune (østre del). Strekningen er ca. 10 km 
lang og går fra Kolltveit i vest på øya Sotra, via øyene Bildøy og Litlesotra 
(med Straume sentrum, kommunesenter Fjell kommune), over Vatlestraumen 
(kommunegrensen) og til Storavatnet på fastlandssiden. Sotraveien møter 
Askøyveien ved Storavatnet og knyttes mot Bergen sentrum gjennom Lyder-

horntunnelen og vestre innfartsåre. 
 
Den nye Rv 555 som hovedveg og eksisterende veg som stammen i et nytt lo-
kalvegsystem, gir et nytt og velfungerende vegsystem som ivaretar muligheter 
for prioritering av kollektivtrafikk. Sammen med et langsgående gang- og syk-
kelvegtilbud på hele strekningen, tilrettelegges det for at målsettingen om 
framtidig trafikkvekst skal skje gjennom økt kollektivandel og økt gang- og 

sykkeltrafikk. 
  
Eksisterende Rv 555 oppleves som en barriere. Redusert trafikkmengde på lo-
kalvegsystemet, styrkede forbindelser på tvers av ny Rv 555 og nye tunnels-
trekninger bidrar til å knytte områder nord og sør for riksvegen bedre sam-

men. Ny tunnel under Straume sentrum tilrettelegger for byutvikling og åpner 
for en bedre forbindelse mellom det sørlige sentrum (handelsområde) og det 

nordlige sentrum (Straume helsesenter/Fjell Rådhus). 
 
Statens vegvesen Region Vest er tiltakshaver for reguleringsplaner for ny Rv 
555 Fastlandssambandet Sotra –Bergen. 
 
Rambøll Norge AS har vært rådgivende konsulent og utført planarbeidet i tett 

samarbeid med Statens vegvesen og planmyndigheter i Fjell og Bergen kom-
muner. 
 
Denne rapporten er en av flere fagrapporter som inngår som grunnlag for re-
guleringsplanen. 
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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

I forbindelse med detaljreguleringsplan for rv. 555 (Kolltveit-Storavatnet) er Rambøll engasjert 

av Statens vegvesen til å gjennomføre kartlegging av marint naturmiljø. Traséen skal delvis leg-

ges om i forhold til dagens vei og da det skal bygges ut med kollektivfelt og gang-/sykkelveg vil 

veien bli bredere enn dagens vei. Tiltaket vil derfor berøre områder i sjø som ikke er berørt av 

dagens vei.  

 

Rambøll har gjennomført kartlegging av marine naturtyper, marint biologisk mangfold, marin 

bløtbunnsfauna og forurensede sedimenter. Det er i tillegg utført terrestriske kartlegginger, samt 

kartlegginger i ferskvann. Disse temaene omtales i egne rapporter. 

 

1.2 Gjeldende lover og forskrifter 

Veibyggingen vil ha store konsekvenser for mange fagområder, heriblant naturmiljø/biologisk 

mangfold. Det er derfor spesielt viktig å vite hvilke verdier som vil bli berørt på et tidlig stadium, 

for å kunne vurdere hvordan prosjektet kan utføres på en optimal måte for å gjøre minst mulig 

skade. I plan- og bygningsloven er et av hovedformålene å fremme bærekraftig utvikling til det 

beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner, jf. § 1-1. Videre legges det føringer 

som skal sørge for at det ikke tas avgjørelser på et for tynt grunnlag, blant annet ved koblingen 

til naturmangfoldloven kap. II i § 4-2 om planbeskrivelse og konsekvensutredning samt i forskrift 

om konsekvensutredning. I tillegg vil det planlagte veitiltaket berøre 100-metersbeltet langs sjø 

og vassdrag, og vil dermed omfattes av plan- og bygningsloven § 1-8, som sier at det, i disse til-

fellene, skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne in-

teresser. 

 

Naturmangfoldloven § 7 sier at prinsippene i §§ 8-12 i samme lov skal legges til grunn ved 

utøving av offentlig myndighet. Undersøkelsene skal baseres på forvaltningsmålet for naturtyper, 

økosystemer og arter (NML §§ 4-5). Kunnskapsgrunnlaget (NML § 8) og føre-var-prinsippet skal 

vurderes (NML § 9). Foreliggende undersøkelse tar sikte på å vurdere den samlede belastningen 

på økosystemene i tiltaksområdene (NML § 10). Skader på naturmangfoldet skal så langt som 

mulig unngås eller avgrenses. En søker å oppnå det beste samfunnsmessige resultat ut fra en 

samlet vurdering av både naturmiljø og økonomiske forhold (NML § 12). 

 

EUs vanndirektiv ble innført i Norge i 2006, med det formål å sikre en samlet og bærekraftig for-

valtning av kystvann, ferskvann og grunnvann. For overflatevann er direktivets hovedmål at alle 

vannforekomster skal oppnå minst «God» tilstand. 

1.3 Planens avgrensning 

Planområdet befinner seg i Bergen og Fjell kommuner, og strekker seg fra Kolltveit (Fjell) til 

Storavatnet (Bergen) (Figur 1). 
 

 

Figur 1. Planens avgrensning 
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1.4 Tidligere utførte undersøkelser 

I forbindelse med ny vei som skulle kobles på daværende fv. 555 i Stekervika, gjennomførte 

Rådgivende biologer i 2012 konsekvensvurdering for marin naturmiljø for Statens Vegvesen [5]. 

Undersøkelsen omfattet registreringer av naturtyper og marin bløtbunnsfauna. Rapporten konk-

luderte med at den registrerte naturtypen bløtbunnsområder i fjæresonen har lokal verdi som 

naturtype, men på grunn av lav artsrikdom utgjør liten økologisk verdi. 

 

1.5 Mål 

 

Målet med undersøkelsene har vært å vurdere de planlagte tiltakenes effekt på marint naturmiljø 

ved å gjennomføre 

- Kartlegging av marine naturtyper 

- Undersøkelser av marin bløtbunnsfauna 

- Kartlegging av forurensede sedimenter 

 

Resultatene fra undersøkelsene skal vurderes opp mot naturmangfoldloven og EUs vanndirektiv. 
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2. OMRÅDEBESKRIVELSE 

Bygging av ny riksveg 555 innebærer tiltak i sjø ved fire lokaliteter i Fjell kommune (Figur 2). 

 

 

Figur 2. Kartet viser de undersøkte lokalitetene (rødt omriss) i Fjell kommune. 

 

2.1.1 Bildøystraumen 

Bildøystraumen (Figur 2) ligger i Fjell kommune og utgjør sundet mellom Kolltveit på Sotra og 

Bildøyna. Området avgrenses fra Bildepollen i sør med et trangt sund. Området mellom 

Bildøystraumen og Bildepollen ligger i littoralsonen og tørrlegges dermed ved fjære sjø. Sundet 

er ca. 15 m bredt. Broforbindelsen mellom Sotra og Bildøyna ligger over sundet. Største dyp i 

Bildøystraumen er 9 m.  

 

Bildøystraumen henger sammen med Gangstøosen i nord som igjen er en del av Hjeltefjorden. 

Det er ingen terskler grunnere enn <9 m i fjordsystemet og det antas full vannutskiftning i 

Bildøystraumen. Rådgivende Biologer AS utførte i 2007 miljøundersøkelser i sjøområdene i Fjell 

kommune for vurdering av avløpsdisponering og miljøtilstand [7]. I rapporten beskrives vannut-

skiftingen og strømforholdene i Bildøystraumen som «relativt moderat». 

 

Tiltaksområdet er i dag sterkt preget av veifyllingen som danner forbindelsen mellom Sotra og 

Bildøyna (Figur 3). 

 

Bildøystraumen 

Arefjordpollen 

Stekervika 

Straumsundet 
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Figur 3. Tiltaksområdet i Bildøystraumen er i dag sterkt preget av veifyllingen som danner broforbindel-
sen mellom Sotra og Bildøyna. 

 

 

Figur 4. Vegetasjonen gikk helt ned til strandsonen langs hele vestsiden av tiltaksområdet i 
Bildøystraumen.  

 

2.1.2 Straumsundet 

Straumsundet (Figur 2) ligger mellom Bildøyna og Straume, Steinsundet i sør og Straumsosen i 

nord i Fjell kommune. Største dyp i Straumsundet er ca. 60 m. Dypet i tiltaksområdet er ca. 5 m. 

Straumsundet er nesten delt i to av en utfylling og bro midt i sundet. Her er sundet ca. 10 m 

bredt og området tørrlegges ved fjære sjø. Det er ingen terskler <5 m og det antas full utskifting 

av vannet i Straumsundet via Straumsoen som igjen henger sammen med Gangstøosen. I DNs 

naturbase er naturtypen «sterke tidevannsstrømmer» registrert med verdien viktig. I Rådgivende 

Biologers rapport [7] beskrives vannutskiftingen og strømforholdene i Straumsundet som «rela-

tivt moderat». 
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Lokaliteten er preget av svaberg og vegetasjonen går helt ned til strandsonen (Figur 5). Området 

er ellers sterkt preget av en steinfylling som grenser mot området i sør. Veiforbindelsen mellom 

Bildøyna og Straume ligger nord for tiltaksområdet (Figur 2).  

 

 

Figur 5. Tiltaksområdet i Straumsundet er preget av bøyer og moringer i sjøen og fritidsbebyggelse langs 
land. 

 

 

Figur 6. Tiltaksområdet i Straumsundet er sterkt preget av en steinfylling. Steinfyllingen ligger i den sør-
lige delen av tiltaksområdet. 

 

2.1.3 Arefjordpollen 

Arefjordpollen (Figur 2) ligger ved Straume i Fjell kommune. Arefjordpollen er i kontakt med 

Kobbeleia i Bergensfjordsystemet gjennom to trange utløp i sør med terskeldyp på 5 og 10 m. 

Innerste utløp, som er mest begrensende for vannutskiftningen i Arefjordpollen, er Arefjord-
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straumen med terskeldyp på ca. 1 m. Største dyp i Arefjordpollen er 22 m. De trange, grunne ut-

løpene og de større vanndybdene innenfor gjør at Arefjordpollen faller inn under naturtypen «pol-

ler». Naturtypen er ikke registrert i DNs naturbase. 

 

Øst i tiltaksområdet finnes et sjøhus. Dette området preges av svaberg og vegetasjonen strekker 

seg her ned til strandsonen (Figur 7). Tiltaksområdet i Arefjordpollen utgjør området på begge 

sider av veifyllingen som går over pollen (Figur 8). 

 

 

Figur 7. Bilde fra tiltaksområdet i Arefjordpollen tatt på sørsiden av veifyllingen. 

 

 

Figur 8. Bilde fra tiltaksområdet i Arefjordpollen tatt på sørsiden av veifyllingen. 
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Figur 9. Bilde fra tiltaksområdet i Arefjordpollen tatt på sørsiden av veifyllingen. 

 

 

Figur 10. Bilde fra tiltaksområdet i Arefjordpollen tatt på nordsiden av veifyllingen. 

 

2.1.4 Stekervika 

Stekervika ligger nordvest i Arefjordpollen (Figur 2). Største dyp i Stekervika er 10 m. Det ligger 

noen få fritidsbåter spredt rundt i vika. Strandsonen langs den sørlige delen av tiltaksområdet 

preges av svaberg og sandstrand (Figur 11). Sandstranden fortsetter langs den vestlige delen før 

strandsonen går over til fjell i den nordlige delen (Figur 12). 
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Figur 11. Bildet viser den sørvestlige delen av tiltaksområdet i Stekervika. Her var strandsonen preget av 
sandstrand 

 

Figur 12. Bilde fra Stekervika i Arefjordpollen. 
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3. METODE 

For å vurdere tiltakets effekt på marint naturmiljø har det blitt utført kartlegginger av marine na-

turtyper og marint biologisk mangfold i, og i nærheten av tiltaksområdet for ny riksveg 555.  

 

For å vurdere økologisk tilstand ble det utført kartlegging av marin bløtbunnsfauna. Bløtbunns-

fauna er et av kvalitetselementene i klassifiseringen og har vist seg egnet som kvalitetselement 

for å overvåke og fastsette økologisk tilstand. Bløtbunnsfaunaen består av arter som har ulik to-

leranse ovenfor forurensning, noe som medfører at artssammensetningen i et område vil endre 

seg med økende grad av belastning. Faunaen vil vise en kraftig respons både på økt organisk til-

førsel og lave oksygenkonsentrasjoner [10]. Dette gjør bunnfauna til et egnet kvalitetselement. 

 

Ved tiltak i sjø kreves det også at forurensningssituasjonen er kjent. Det har derfor blitt utført 

miljøtekniske sedimentundersøkelser for å kartlegge sedimentenes forurensningstilstand. 

 

Undersøkelsene ble utført av Maria Mæhle Kaurin og Hans Olav O. Sømme 9. september 2014. 

 

3.1 Datagrunnlag 

I tillegg til datainnsamling i feltarbeid har det blitt innhentet supplerende informasjon fra offentlig 

tilgjengelige databaser. 

 

Tema Datagrunnlag 

Naturtyper DNs naturbase [14] og Norsk rødliste for naturtyper 

2011 [15]. 

Marint biologisk mangfold DNs naturbase [14] og Artsdatabanken [13]. 

Rødlistede og svartlistede arter Artsdatabanken [13], Norsk rødliste for arter 2010 [11] 

og Fremmede arter i Norge – med norsk svartliste 2012 

[12]. 

 

3.2 Kartlegging av marine naturtyper 

Filming med undervannsvidekamera er en effektiv metode for å dokumentere habitater og bunn-

typer i sjø. Metoden går ut på at det filmes i transekter over sjøbunnen. Filmen ble lagret på et 

minnekort og filmen tolket i etterkant. Dataene ga grunnlag for vurdering av marine naturtyper 

og artsmangfold. Marine naturtyper er definert i Direktoratet for naturforvaltnings håndbok 19 

Kartlegging av marint biologisk mangfold [4]. Naturtyper er også et kvalitetselement i økologisk 

tilstandsklassifisering [9]. Eventuelle rødlistede naturtyper og rødlistede og svartlistede arter ble 

registrert. Oversiktskart med inntegnede transekter for undervannsfilming er vist i  

Figur 13. 
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Figur 13.  Kart over undersøkte lokaliteter i Fjell kommune. Røde linjer viser transekter for undervannsfilming.
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3.3 Bløtbunnsfauna 

Prøver for analysering av bløtbunnsfauna ble innsamlet med en 0,1 m2 van Veen grabb (Figur 

14). Fra hver stasjon ble det tatt tre grabbprøver. For godkjenning av prøver ble hver grabbprøve 

kontrollert gjennom grabbens toppluke. Prøver med forstyrret sedimentoverflate ble ikke god-

kjent. I godkjente prøver ble sedimentvolumet målt med en meterstokk. Sedimentets lukt, farge 

og konsistens, samt eventuelle andre observasjoner ble notert. Sedimentet ble deretter siktet 

gjennom sikter med 5 mm og 1 mm hull. Sikteresten ble deretter fiksert i 96 % etanol. 

 

Det trange utløpet gjorde stasjonene lokalisert i Arefjordpollen (Stekervika og Arefjordpollen) 

utilgjengelig for prøvetaking av bløtbunnsfauna med båt med vinsj. Ved disse stasjonene ble det 

derfor ikke tatt ut prøver for analysering av bløtbunnsfauna. Da det foreligger data fra tidligere 

analyser av bløtbunnsfauna fra Stekervika [5], jf. kap. 1.4, ble disse dataene brukt i videre vur-

deringer.  

 

 

Figur 14. Sedimentprøver ble tatt ut med en van Veen grabb og sedimenter siktet på et skyllebord på-
montert sikter på 5 mm og 1 mm. 

 

3.3.1 Analyser 

Alle prøver ble sendt til Medins Biologi AB for sortering og artsidentifisering. Alle dyr ble sortert ut 

fra øvrig restmateriale og sortert til følgende grupper: polychaeta, mollusca, crustacea, echino-

dermata og “varia”. Dyrene ble lagt på sprit og artsbestemt av spesialister. Sortering og identifi-

sering ble gjort i henhold til NS-EN ISO 16665 [1]. 

 

På grunnlag av artslister og individtall ble indekser for artsmangfold og ømfintlighet beregnet. 

Indeksverdiene ble regnet ut for hver grabb, og gjennomsnittet av grabbverdiene ble brukt til å 

klassifisere den økologiske tilstanden på lokalitetene. Følgende indekser ble benyttet:  

 

 Artsmangfold ved indeksene H’ (Shannons diversitetsindeks) og ES100 (Hurlberts 

diversitetsindeks) 

 Ømfintlighet ved indeksene NSI (Norwegian Sensitivity Index) og ISI (Indicator 

Species Index) og AMBI (komponent i NQI1) 

 Sammensatt indeks NQI1 (Norwegian Quality Index), som kombinerer både 

artsmangfold og ømfintlighet 
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 Indeks for individtetthet DI (angir dårligere tilstand ved unormalt lave eller 

unormalt høye individtettheter) 

 

Formler for nevnte indeksene er gitt i Vedlegg 2. 

 

Klassegrensene for indeksene er vist i Tabell 1 og gitt i veileder 01:09 Klassifisering av miljøtil-

stand i vann. Økologisk og kjemisk klassifiseringssystem for kystvann, grunnvann, innsjøer og el-

ver [9] og samsvarer med de økologiske tilstandsklassene gitt i EUs vanndirektiv. Klassegrensene 

går fra klasse I “meget god” til klasse V “svært dårlig». 

Tabell 1. Klassegrenser og referansetilstand for de ulike indeksene som benyttes til klassifisering av 
bløtbunnsfauna. Grenseverider hentet fra veileder 02:2013 [9]. 

Parameter Økologiske tilstandsklasser basert på bunnfauna 

Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig 

NQI1 0,9-0,82 0,82-0,63 0,63-0,49 0,49-0,31 0,31-0 

H’ 5,7-4,8 4,8-3,0 3,0-1,9 1,9-0,9 0,9-0 

ES100 50-34 34-17 17-10 10-5 5-0 

ISI 13-9,6 9,6-7,5 7,5-6,2 6,1-4,5 4,5-0 

NSI 31-25 25-20 20-15 15-10 10-0 

DI 0-0,30 0,30-0,44 0,44-0,60 0,60-0,85 0,85-2,05 

 

 

3.4 Forurensede sedimenter 

Fra Miljødirektoratets Veileder for risikovurdering av forurenset sediment [2] kan én blandprøve 

representere inntil 10 000 m2 sjøbunn i områder grunnere enn 20 m. Sedimentenes forurens-

ningstilstand ble dokumentert med én blandprøve fra hver stasjon. Én blandprøve består av fire 

prøver innenfor området prøven representerer. Totalt ble det samlet inn seks blandprøver. Prø-

veplan er vist i Figur 15. 

 

Sedimentprøver ble tatt ut med en van Veen grabb. Det ble forsøkt å oppnå en sedimenttykkelse 

på 10 cm i grabben, tilsvarende tykkelsen til det bioaktive laget. Der hvor det ikke var mulig å 

oppnå fulle 10 cm sedimenttykkelse, grunnet sedimentenes beskaffenhet, ble oppnådd tykkelse 

etter tre eller flere prøvetakingsforsøk prøvetatt. Under prøvetakingen ble sedimentene i grabben 

fotografert og beskrevet før det ble tatt ut prøver og ført over i diffusjonstette rilsanposer. Sedi-

mentprøvene ble umiddelbart lagret i lystette kjølebager. 

 

3.4.1 Analyser 

Sedimentprøvene ble analysert for innhold av metaller PAH16, PCB7, og TBT. Det ble også 

gjennomført en enkel kornfordeling (<63 μm og <2 μm), samt en måling av organisk karbon 

(TOC) i prøvene. Alle analyser ble utført av ALS Scandinavia som er akkreditert for denne typen 

analyser. 

 

3.4.2 Risikovurdering 

Basert på analyseresultatene ble det utført risikovurdering for forurensede sedimenter for samtli-

ge områder. Risikovurderingen ble utført i tråd med Miljødirektoratets risikoveileder [2]. Risiko-

vurderingen er en trinnvis prosess: 

 

Trinn 1 av risikovurderingen er generell og går ut på å sammenlikne miljøgiftkonsentrasjonen 

med grenseverdier for økologiske effekter (Tabell 2). Grenseverdiene er gitt av Miljødirektoratets 

Veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann [3]. Med unntak av TBT er 

grenseverdien for akseptabel risiko forbundet med hver miljøgift satt til øvre grense til til-

standsklasse II. For TBT er det en forvaltningsmessig grenseverdi på 35 μg/kg som er gjeldende. 
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Tabell 2. Klassifisering av tilstand ut fra innhold av metaller og organiske miljøgifter i sedimenter. 

 
 

Klassifisering av sediment på bakgrunn av innhold av TOC er beskrevet i Miljødirektoratets veile-

der for Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystvann [6]. Her er klassifisering basert på 

grad av finkornet sediment (silt og leire). I følge veilederen skal sedimentprøvenes TOC-innhold 

normaliseres før klassifisering. Normalisering gjøres etter formelen: 

 

𝑇𝑂𝐶 = 𝑚å𝑙𝑡 𝑇𝑂𝐶 + 18 ∗  (1 − 𝐹) 

 

Hvor F er andelen finstoff (<63 µm). Klassegrensene er gitt i Tabell 3. Denne klassifiseringen be-

nyttes ikke i den endelige tilstandsklassifiseringen av stasjonene, men er her benyttet som en 

orientering. 

Tabell 3. Klassifisering av tilstand for organisk innhold i sediment. Grenseverdier hentet fra Miljødirekto-
ratets Veileder 97:03 [6]. 

Parameter Tilstandsklasser basert på organisk karbon 

Svært dårlig Dårlig Moderat God Svært god 

Organisk karbon 

(mg/g) 
>41 34-41 27-34 20-27 <20 

 

 

I II III IV V

Ubetydelig 

forurenset/ 

Bakgrunnsnivå

Moderat 

forurenset/ God 

kvalitet

Markert 

forurenset/ 

Moderat kvalitet

Sterkt 

forurenset/ 

Dårlig kvalitet

Meget sterkt 

forurenset/ 

Svært dårlig 

kvalitet

Metaller Arsen mg/kg <20 20-52 52-76 76-580 >580

Bly mg/kg <30 30-83 83-100 100-720 >720

Kadmium mg/kg <0.25 0.25-2.6 2.6-15 15-140 >140

Kobber mg/kg <35 35-51 51-55 55-220 >220

Krom mg/kg <70 70-560 560-5900 5900-59000 >59000

Kvikksølv mg/kg <0.15 0.15-0.63 0.63-0.86 0.86-1.6 >1.6

Nikkel mg/kg <30 30-46 46-120 120-840 >840

Sink mg/kg <150 150-360 360-590 590-4500 >4500

PAH Naftalen µg/kg <2 2-290 290-1000 1000-2000 >2000

Acenaftylen µg/kg <1.6 1.6-33 33-85 85-850 >850

Acenaften µg/kg <4.8 4.8-160 160-360 360-3600 >3600

Fluoren µg/kg <6.8 6.8-260 260-510 510-5100 >5100

Fenantren µg/kg <6.8 6.8-500 500-1200 1200-2300 >2300

Antracen µg/kg <1.2 1.2-31 31-100 100-1000 >1000

Fluoranthen µg/kg <8 8-170 170-1300 1300-2600 >2600

Pyren µg/kg <5.2 5.2-280 280-2800 2800-5600 >5600

Benzo[a]antracen µg/kg <3.6 3.6-60 60-90 90-900 >900

Chrysen µg/kg <4.4 4.4-280 280-280 280-560 >560

Benzo[b]fluoranten µg/kg <46 46-240 240-490 490-4900 >4900

Benzo[k]fluoranten µg/kg <210 210-480 480-4800 >4800

Benzo(a)pyren µg/kg <6 6-420 420-830 830-4200 >4200

Indeno[123cd]pyren µg/kg <20 20-47 47-70 70-700 >700

Dibenzo[ah]antracen µg/kg <12 12-590 590-1200 1200-12000 >12000

Benzo[ghi]perylen µg/kg <18 18-21 21-31 31-310 >310

PAH16 µg/kg <300 300-2000 2000-6000 6000-20000 >20000

Andre organiske miljøgifter PCB7 µg/kg <5 5-17 17-190 190-1900 >1900

TBT forvaltningsmessig µg/kg <1 1-5 5-20 20-100 >100

Tilstandsklasser

Grenseverdier for 

saltvannssediment 

(Veileder TA2231)

Grenseverdier for 

saltvannssediment 

(Veileder TA2231)
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Figur 15. Prøveplan for sedimentprøver ved de ulike tiltaksområdene i Fjell kommune.

St 1 St 2 

Bildøystraumen 

Straumsundet 
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4. NATURMILJØ - RESULTATER OG VURDERINGER 

 

4.1 Naturtyper og artsmangfold 

 

Nedenfor presenteres resultater fra filming med undervannskamera ved de ulike lokalitetene 

(Figur 13). 

 

4.1.1 Bildøystraumen  

 

Nr 1 

 

0-3 meters dybde 

Filming med undervannsvideokamera viste at sjøbunnen nærmest land er preget av steinur 

(Figur 16). Sporadisk kommer fjellet fram i dagen i form av store steinformasjoner. Steinuren går 

ned til ca. 3 m dyp. Steinene er typisk dekket av røde skorpeformede kalkalger. På steinene 

vokser det også flere arter av buskformede og trådformede grønn-, brun- og rødalger. Av arter 

kan nevnes sukkertare (Laminaria saccharina), stortare (L. hyperborea), blæretang (Fucus vesi-

culosus) og grisetang (Ascophyllum nodosum) og lodnetaum (Halosiphon tomentosus).  

 

3-7 meters dybde 

Overgangen mellom steinur og bløtbunn inntrer ved 3-4 m dyp. Området består av bløtbunn med 

spredte steinforekomster. Både steiner og alger har et lag av akkumulert sediment. 

 

 

Nr 2 

 

0-3 meters dybde 

Også ved Straumsundet går det steinur fra fjæresonen og ned til ca. 3 m dyp (Figur 16). Ved 

denne stasjonen vokser stortaren tettere og kan stedvis karakteriseres som tareskog. Taren er 

sterkt overgrodd av trådalger (Figur 17) og sedimenter har akkumulert på tarebladene. Av arter 

kan nevnes piggsjøstjerne (Marthasterias glacialis), blæretang og grisetang. 

 

3-7 meters dybde 

Overgangen fra steinur til bløtbunn inntrer ved 3-6 m dyp (Figur 18). Området er preget av bløt-

bunn med spredte forekomster av stein med størrelse fra 0,5-3 m. Også på disse steinene vokser 

det sterkt begrodde makroalger, hovedsakelig innen slekten Laminaria. Bløtbunnsområdene er 

her begrodde av mindre busk- bladformede brunalger. Også her har algene et lag av akkumulert 

sediment på bladene og sedimentasjonen virker derfor å være høy. 

 

7-11 meters dybde 

Sjøbunnen i dette området er hovedsakelig bløtbunn. Sedimentene er her mindre preget av be-

groing av alger og virker mer homogent enn de grunnere områdene. Flere steder ble det obser-

vert rørdannende børstemarker på sedimentene (Figur 19). 

 

Det ble ikke observert rødlistede eller svartlistede arter, rødlistede naturtyper eller prioriterte 

marine naturtyper i det undersøkte området i Bildøystraumen. 

 

Resultater fra undervannsfilming er oppsummert i Figur 20. 
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Figur 16. Typisk bilde fra området mellom 0-3 m 
dybde ved Straumsundet. I dette området var 
det steinur. 

 

Figur 17. Typisk tareblad fra Bildøystraumen. 
Tarebladene var preget av begroing av trådfor-
mede alger. 

 

Figur 18. Typisk bilde av sjøbunnen mellom 3-6 
m dybde. Sjøbunnen her er en blanding av bløt-
bunn og hardbunn. På bildet har makroalger 
slått seg til på steiner, mens områdene rundt er 
bløtbunn. Bildet viser at mye dødt plantemate-
riale sedimenteres og akkumuleres på sjøbun-
nen. 

 

 

 

 

 

Figur 19. Sjøbunn fra det dypeste området (7-
11 m dybde). Bildet gir et inntrykk av hvordan 
sjøbunnen typisk så ut i dette området. Bløt-
bunnen var mindre begrodd enn grunnere om-
råder og hadde spredt forekomst av rørdannen-
de børstemark (rødt omriss). 
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Figur 20. Oppsummering av registreringer fra filming med undervannskamera i Bildøystraumen. 

Nr 1 

Nr 2 

Figur 16

Figur 17

Figur 18 Figur 19

Figur 16

Figur 17

Figur 18

Figur 19
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4.1.2 Straumsundet 

 

0-5 meters dybde 

Langs strandkanten i den nordlige delen av området går fjellsiden fra vannoverflaten og rett ned 

til sjøbunnen. På fjellsiden er det flekkvise forekomster av sukkertare og stortare. Dette er mind-

re forekomster som ikke kan klassifiseres som tareskoger. Tarebladene er tilsynelatende svært 

nedslammet og virker ikke friske. Fjellskråningen går over i flatere bløtbunn ved ca. 5 m dyp. Det 

ble blant annet observert piggsjøstjerne (Marthasterias glacialis). 

 

5 meters dybde 

Dette er det dypeste området ved stasjon 6. Området består hovedsakelig av bløtbunn (Figur 

22). Den sørlige delen av Straumsundet grenser mot en steinfylling. Steinfyllingen starer ved ca. 

5 m dybde og går opp til over havoverflaten. Fyllingen består av store steiner med størrelser opp 

til >1 m (Figur 23). Det ble ikke observert flora eller fauna på fyllingen. 

 

Fra før er naturtypen sterke tidevannsstrømmer registrert i Straumsundet [14]. Ingen rødlis-

tede eller svartlistede arter, eller rødlistede naturtyper ble observert i det undersøkte området i 

Straumsundet.  

 

Resultater fra undervannsfilming er oppsummert i Figur 24. 
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Figur 21. Typisk bilde av fjellsiden i det nordlige 
området ved det undersøkte området i Straum-
sundet. På fjellsiden er det sporadiske fore-
komster av stortare og sukkertare. Disse virker 
å være svært nedslammet av sediment og dødt 
plantemateriale. 

 

Figur 22. Typisk bilde av sjøbunnen ved 5 m dyp 
i det undersøkte området i Straumsundet. 

 

Figur 23. Bildet viser steinfyllingen plassert sør 
i det undersøkte området i Straumsundet. Det 
ble ikke observert fauna eller flora på fyllingen. 
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Figur 24. Oppsummering av registreringer fra filming med undervannskamera i Straumsundet. 

Figur 21

Figur 22

Figur 23
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4.1.3 Stekervika 

 

0-9 meters dybde 

I Stekervika ble den prioriterte naturtypen bløtbunnsområder i fjæresonen registrert. Natur-

typen karakteriseres som «lokalt viktig». 

 

De dypeste områdene av Stekervika består av homogen bløtbunn (Figur 25). Undervannsfilming 

viste at det er lite begroing på sediment. På sedimentet ble det observert sjøstjerner og skjell. 

Innerst i vika fortsetter bløtbunnsområdet helt opp til land. Nærmere land er det et større innslag 

av døde skjell på sedimentoverflaten. Her er det også noen få enkeltforekomster av makroalger 

som vokser på steiner på sjøbunnen (Figur 26). 

 

Det ble ikke observert rødlistede eller svartlistede arter arter, eller rødlistede naturtyper, i det 

undersøkte området i Stekervika. 

 

Resultater fra undervannsfilming er oppsummert i Figur 27. 

 

 

Figur 25. Typisk bilde av sjøbunnen ved de dypeste delene av stasjon 8. Sjøbunnen var homogen med få 
observerte dyr. 
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Figur 26. Typisk bilde av de grunneste områdene ved stasjon 8. Bildet er tatt innerst i vika ved ca. 1 m 
dyp. Her er det noen spredte forekomster av makroalger som vokser på stein på sjøbunnen. 
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Figur 27. Oppsummering av registreringer fra filming med undervannskamera i Stekervika. 

Figur 25

Figur 26

Bløtbunns-

område i 

fjæresonen 
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4.1.4 Arefjordpollen 

 

Naturtyper og artsmangfold ble i Arefjordpollen dokumentert med undervannsfilming i fire områ-

der (Figur 28). 

 

 

Figur 28. naturtyper og artsmangfold ble i Arefjordpollen dokumentert med undervannsfilming i fire om-
råder. Filmtransekter er vist i rødt. 

 

Nr. 1 

 

0-4 meters dybde 

Innerst ved land nordøst i område nr. 1 (Figur 28) går det tre kabler fra veifyllingen og ut i sjøen 

(Figur 29). Kablene er begrodde av rur (Semibalanus balanoides), sjøpunger og ulike algearter. 

Bløtbunn inntrer ved ca. 2 m dybde og preger hele området (Figur 30). Sedimentene er begrodde 

av ulike algearter og sjøpunger. I den østlige delen av område nr. 1 går bløtbunnen over til 

steinur ved ca. 4 m dybde (Figur 31). Steinuren fortsetter opp til fjæresonen. I den østlige delen 

av området går bløtbunnen over til steinur og deretter, i fjæresonen, til fast fjell.  

 

Nr. 2 og 3 

 

0-6 meters dybde 

Område nr. 2 og 3 er svært like område nr. 1. I den nordlige delen av området, nærmest eksiste-

rende vei, går det veifylling ned til ca. 2 m under havoverflaten (Figur 32). Steinfyllingen er be-

grodd av alger og rur. Nedenfor steinfyllingen består sjøbunnen av sedimenter og områdene kan 

generelt beskrives som bløtbunnsområder (Figur 33). 

 

Nr. 4 

 

0-7 meters dybde 

Som område nr. 2 og 3 består også område nr. 4 hovedsakelig av bløtbunn (Figur 34). Langs 

land går veifyllingen fra vannkanten og ned til ca. 2 m dyp (Figur 32). Fyllingen er også her be-

grodd av rur og alger. Store deler av sjøbunnen er begrodd av brunalger. Som ved de andre sta-

sjonene har også alger og stein i dette området et lag med akkumulert sediment. Sjøbunnen i 

områdene under fjæresonen består av bløtbunn. 

 

Arefjordpollens utforming med trange, grunne utløp og med større vanndybder innenfor gjør at 

hele området kan defineres som naturtypen poll [4]. Naturtypen er ikke registrert i DNs natur-

base. Det ble ikke observert rødlistede eller svartlistede arter, eller rødliste naturtyper i det un-

dersøkte området i Arefjordpollen. 

Resultater fra undervannsfilming er oppsummert i Figur 35.

Nr 1 

Nr 2 

Nr 3 

Nr 4 
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Figur 29. Innerst ved land i område nr. 1 i Are-
fjordpollen går det tre kabler ut fra veifyllingen. 
På kablene vokser det diverse algearter, rur og 
sjøpunger (rødt omriss). Sjøbunnen her er 
sterkt begrodd av brunalger. 

 

Figur 30. Den vanligste naturtypen ved område 
nr. 1 i Arefjordpollen er bløtbunn. Figuren gir et 
typisk bilde av sjøbunnen i det undersøkte om-
rådet. Sjøbunnen var stedvis begrodd av alger. 

 

Figur 31. Bildet viser hvordan steinura ser ut i 
den østlige delen i område nr. 1 i Arefjordpol-
len. 

 

Figur 32. Bildet gir et typisk inntrykk av veifyl-
linga som preget det nordlige partiet i området 
nr. 2 og 3 i Arefjordpollen. 

 

Figur 33. Den vanligste bunnhabitatet ved om-
råde nr. 2 og 3 i Arefjordpollen er bløtbunn. Fi-
guren gir et typisk bilde av sjøbunnen i det un-
dersøkte området.  

 

Figur 34. Også i område nr. 4 i Arefjordpollen er 
bløtbunn det vanligste bunnhabitatet. 
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Figur 35. Oppsummering av registreringer fra filming med undervannskamera i Arefjordpollen.

Figur 29
Figur 31

Figur

Figur 33

Figur 33

Figur 32

Figur 32

Figur 32

Figur 34
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4.1.5 Marin bløtbunnsfauna 

I Tabell 4 er indeksenes middelverdi for samtlige undersøkte stasjoner presentert. Under presen-

teres resultatene fra bunnfaunaundersøkelsene sammen med en vurdering av hver lokalitet. 

 

Komplette artslister er gitt i Vedlegg 4. 

 

Bildøystraumen 

I forhold til øvrige stasjoner var arts- og individtallene for Bildøystraumen moderate for denne 

undersøkelsen, henholdsvis med verdier mellom 6-12 og 14-608 i hver grabb. Samlet verdi lå på 

18 og 273. Det ble ikke observert rødlistede arter i prøvene. 

 

Verdiene for artsmangfold, H’ og ES100, lå i tilstandsklasse «dårlig» for begge indekser. 

 

Verdien for ømfintlighet ved indeksen NSI lå i tilstandsklasse «svært dårlig», men nær «dårlig». 

Verdien for ISI lå i tilstandsklasse «god», men nær tilstandsklasse «moderat». 

 

Verdien for kombinert indeks for artsmangfold og ømfintlighet, NQI1, lå i tilstandsklasse «dårlig». 

 

Verdien for indeks for individtetthet, DI, lå i tilstandsklasse «god». 

 

Lokaliteten Bildøystraumen var per september 2014 en lokalitet med sprikende indeksverdier for 

artsmangfold og ømfintlighet. Høye individtall av de forurensningstolerante polychaetaene Capi-

tellidae og muslingen Abra alba kan tyde på at lokaliteten er påvirket av forurensning. Totalt sett 

synes lokaliteten best karakterisert ved tilstandsklasse «moderat». 

 

Straumsundet 

Arts- og individtallene for Straumsundet var de høyeste i denne undersøkelsen, henholdsvis med 

verdier mellom 23-26 og 1293-2078. Samlet verdi lå på 44 og 44 og 1711. Det ble ikke obser-

vert rødlistede arter i prøvene. 

 

Verdiene for artsmangfold, H’ og ES100, lå henholdsvis i tilstandsklasse «moderat», men nær 

«dårlig», og «dårlig». 

 

Verdien for ømfintlighet ved indeksen NSI lå i tilstandsklasse «dårlig». Verdien for ISI lå i til-

standsklasse «moderat», men nær tilstandsklasse «god». 

 

Verdien for kombinert indeks for artsmangfold og ømfintlighet, NQI1, lå i tilstandsklasse «dårlig», 

men nær klasse «moderat». 

 

Verdien for indeks for individtetthet, DI, lå i tilstandsklasse «svært dårlig». 

 

Lokaliteten Straumsundet var per september en lokalitet med noe sprikende indeksverdier. Like-

vel tyder undersøkelsene på at lokaliteten best er karakterisert med tilstandsklassen «dårlig», 

noe som tyder på at lokaliteten kan være påvirket av forurensning eller andre forstyrrelser. Dette 

underbygges av høye individtall av de forurensningstolerante polychaetaene Capitellidae og mus-

lingen Abra alba. Det kan også tenkes at økt sedimentasjon og endret strømmønster i forbindelse 

med den nærliggende utfyllingen har påført forstyrrelser på bløtbunnsfaunaen. 

 

Stekervika 

For tilstandsklassifisering av Stekervika ble data fra tidligere undersøkelser benyttet [5]. I nevnte 

undersøkelser ble bløtbunnsfauna representert ved én grabb analysert. Arts- og individtallene for 

Stekervika er lavere enn ved øvrige lokaliteter, henholdsvis med verdier på 7 og 36. Det ble ikke 

observert rødlistede arter i prøven. 

 

Verdiene for artsmangfold, H’ og ES100, lå henholdsvis i tilstandsklasse «moderat» og «dårlig». 

 

Verdien for ømfintlighet ved indeksen NSI lå i tilstandsklasse «moderat», mens verdien for ISI lå 

i tilstandsklasse «dårlig». 
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Verdien for kombinert indeks for artsmangfold og ømfintlighet, NQI1, lå i tilstandsklasse «dårlig». 

 

Verdien for indeks for individtetthet, DI, lå i tilstandsklasse «svært god». 

 

Lokaliteten Stekervika var per juni 2012 en lokalitet med sprikende indeksverdier. Likevel anty-

der indekser for artsmangfold og ømfintlighet at lokaliteten best kan klassifiseres som «mode-

rat». Lave indeksverdier tyder på at lokaliteten er forstyrret. En årsak kan være lavt oksygeninn-

hold i bunnvannet på grunn av den grunne terskelen i innløpet til Arefjordpollen. 

 

Tabell 4. Gjennomsnittlige indeksverdier for den sammensatte indeksen NQI1 (Norwegian Quality In-
dex), Shannons diversitetsindeks (H’), Hurlbert’s diversitetsindeks (ES100), sensitivitetsindeksene ISI og 
NSI, indeks for individtetthet DI, sammen med totalt antall arter på stasjonen (S), og snitt individer per 
grabb (Ñ), samt samlet vurdering for stasjonen.  

Stasjon Bildøystraumen Straumsundet Stekervika 

NQI1 0,38 0,47 0,45 

H’ 1,48 2,00 2,30 

ES100 7,03 8,50 6,98 

ISI 7,60 7,22 5,06 

NSI 9,83 12,64 17,70 

DI 0,39 1,18 0,11 

S 18 44 7 

Ñ 273 1711 36 

Samlet vurdering Moderat Dårlig Moderat 

 

Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig 

 

 

4.1.6 Artsmangfold 

Artsmangfold registrert ved undervannsfilming varierte lite mellom de ulike stasjonene. Arts-

mangfoldet var relativt fattig og de samme artene dominerte ved alle stasjoner. 

 

Dominerende flora var: 

- Sukkertare 

- Stortare 

- Blæretang 

- Grisetang 

 

Dominerende fauna var: 

- Sjøstjerner (piggsjøstjerne, vanlig korstroll) 

- Rur 

- Blåskjell 

- Rørdannende børstemark 

 

Bløtbunnsfaunaen, registrert ved sedimentprøvetaking, besto av relativt vanlige arter typiske for 

beskyttede områder. Artsmangfoldet var relativt fattig, noe som gjenspeiles i indeksene for arts-

mangfold (4.1.5). 

 

Dominerende bløtbunnsfauna var: 

- Nematoder (Nemata) 

- Fåbørstemarker (Oligochaeta) 

- Flerbørstemarker (Polychaeta) 

o Capitellidae 

o Protodorvillea kefersteini 

o Pectinaria koreni 

- Tifotkreps (Decapoda) 

o Harpacticoida 

- Muslinger (Bivalvia) 

o Abra alba 
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o Kurtiella bidentata 

o Korbula gibba 

 

4.2 Samlet vurdering 

 

4.2.1 Bildøystraumen 

Det ble ikke registrert prioriterte marine naturtyper som definert i DN håndbok 19 [4] ved 

Bildøystraumen. Artene som ble registrert på lokaliteten er trivielle arter. På bakgrunn av regi-

streringer av bløtbunnsfauna ble området klassifisert til å utgjøre «moderat» økologisk status. I 

tillegg ble det observert H2S-lukt i sedimentene, noe som trolig er et resultat av høy organisk be-

lastning (klassifisert som «dårlig», Tabell 7). Lokaliteten vurderes derfor til å utgjøre liten økolo-

gisk verdi og tilfredsstiller dermed ikke målet i EUs vanndirektiv om at overflatevann skal ha 

«god» tilstand. 

 

4.2.2 Straumsundet 

I Straumsundet er naturtypen sterke tidevannsstrømmer registrert. Den sterke strømmen 

som oppstår når store vannmasser forflytter seg setter premisser for organismene som oppholder 

seg i området. Naturtypen har ofte et redusert artssamfunn bestående av arter godt tilpasset de 

krevende miljøforholdene. Naturtypen huser gjerne arter som normalt bare forekommer på større 

dyp. Slike arter ble derimot ikke registrert i tiltaksområdet. 

 

På bakgrunn av bløtbunnsfauna ble økologisk status vurdert som «dårlig». Dette kan trolig til-

skrives den nærliggende utfyllingen. Området er allerede i dag sterkt påvirket av menneskelig 

aktivitet. Tiltaksområdet er sterkt preget av eksisterende utfylling. Det planlagte tiltaket vil ikke 

gjøre sundet bredere og dermed svekke tidevannsstrømmen. Tvert i mot kan den planlagte utfyl-

lingen gjøre sundet trangere slik at tidevannsstrømningene gjennom sundet blir enda sterkere. 

Siden området allerede er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet, og på bakgrunn av den dårli-

ge økologiske statusen, vurderes lokaliteten samlet til å utgjøre liten økologisk verdi. Lokaliteten 

tilfredsstiller dermed ikke målet i EUs vanndirektiv om at overflatevann skal ha «god» tilstand. 

 

4.2.3 Stekervika 

I Stekervika ble naturtypen bløtbunnsområder i strandsonen registrert. Naturtypen har gjer-

ne et stort biologisk mangfold og en høy produksjon. Mesteparten av faunaen lever nedgravd i 

sedimentene og områdene fungerer som viktige beiteområder for fugl og fisk. I Stekervika utgjør 

naturtypen et lite areal. Deler av naturtypen er dominert av større steiner og blokker fra tidligere 

utfyllinger. 

 

På bakgrunn av foreliggende undersøkelser karakteriseres naturtypen bløtbunnsområdet i strand-

sonen ved Stekervika som lokalt viktig. Siden området klassifiseres til «moderat» økologisk til-

stand på bakgrunn av bløtbunnsfauna, samt på grunn av områdets begrensede areal, H2S-lukt i 

sedimentet og forurensningstilstand (jf. kap 5), vurderes lokaliteten å utgjøre liten økologisk ver-

di. Dette er også i samsvar med tidligere undersøkelser i området [5]. Lokaliteten tilfredsstiller 

dermed ikke målet i EUs vanndirektiv om at overflatevann skal ha «god» tilstand. 

 

4.2.4 Arefjordpollen 

Arefjordpollens utforming gjør at hele området innenfor det grunneste utløpet kan defineres som 

naturtypen poll. Den spesielle utformingen gjør at poller ofte har et annet biologisk mangfold 

enn omkringliggende områder. Grunne terskler gjør at det ofte er sterke temperatursjiktninger i 

vannmassene med kaldtvannsarter i bunnvannet og varmtvannsarter i overflatevannet. Poller 

kan være produktive og viktige for næringssøkende fugl. Undersøkelsene viste derimot at bløt-

bunnsfaunaen hadde en fattig artssammensetning og tydelig påvirket av lavt oksygeninnhold i 

bunnvannet. En av de største truslene mot poller er menneskelige påvirkninger som utfyllinger 

og avrenning fra land [4].  

 

På grunn av den geografiske nærheten til lokaliteten Stekervika vil trolig Arefjordpollen bestå av 

tilsvarende bunnfaunasamfunn. Den grunne terskelen ved utløpet av Arefjordpollen vil gjøre at 

også denne lokaliteten er påvirket av lavt oksygeninnhold i bunnvannet og begrenset vannutskif-

ting. I tillegg er lokaliteten i dag sterkt preget av eksisterende veifylling, som er en av de største 

truslene mot naturtypen. Siden området allerede i dag er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet 
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forventes det ikke at den planlagte utfyllingen vil forverre miljøforholdene i stor grad. Lokaliteten 

vurderes til å utgjøre liten økologisk verdi og tilfredsstiller dermed ikke målet i EUs vanndirektiv 

om at overflatevann skal ha «god» tilstand. 

 

4.3 Effekter og mulige konsekvenser 

 

4.3.1 I tiltaksfasen 

Ved utfylling i sjø kan finstoff i utfyllingsmassene kunne spres med strømninger bort fra tiltaks-

området. Ålegras, tareforekomster og gyteområder for fisk kan være følsomme ovenfor forhøyet 

sedimentasjon. Nevnte naturtyper ble imidlertid ikke registrert under undersøkelsene utført i til-

taksområdet, ei heller ved søk i Naturbase.no.  

 

I områder med sterk strøm kan partikler kunne spres til områder lokalisert utenfor de undersøkte 

områdene. Nærmeste prioriterte naturtype som er følsom for partikkelspredning er en tareskog-

forekomst lokalisert sør for Arefjordpollen (Figur 36), ca. 1,4 km fra tiltaksområdene i pollen 

(Arefjordpollen og Stekervika). På grunn av den svært grunne terskelen inn til Arefjordpollen (1 

m) er vannutskiftningen ut og inn av pollen svært begrenset. Negative effekter på tareskogfore-

komsten, som følge av utfylling ved tiltaksområdene i Arefjordpollen, anses derfor som lite sann-

synlig. 

 

 

Figur 36. Nærmeste registrerte naturtype som kan bli påvirket av partikkelspredning fra utfylling er en 
tareskogforekomst lokalisert ca. 1,4 km sør fra tiltaksområdene i Arefjordpollen (rødt omriss). 

 

4.3.2 I driftsfasen 

I områder hvor det skal utfylles med steinmasser vil alle organismer og habitater under fyllingen 

bli utslettet. Utfyllingen vil fullstendig endre habitatet på sjøbunnen i de aktuelle områdene. Det 

ble ikke registrert rødlistede naturtyper eller rødlistearter i noen av tiltaksområdene og områdene 

vurderes til å utgjøre liten økologisk verdi.  

 

De planlagte utfyllingene vil endre habitatet på sjøbunnen. En steinfylling er et tredimensjonalt 

habitat og vil gi større tilgjengelig substrat for typisk hardbunnorganismer som blåskjell, rur og 

tare. Selv om det biologiske mangfoldet vil endres, kan det også øke i områdene etter at tiltake-

ne er gjennomført. 

 

4.4 Naturmangfoldloven 

Foreliggende utredning har tatt utgangspunkt i forvaltningsmålet i naturmangfoldlovens (§§ 4-5), 

og kunnskapsgrunnlaget vurderes som «godt» (§ 8). Føre-var-prinsippet kommer dermed ikke til 
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anvendelse (§ 9). Utredningene vurderer den samlede belastningen på økosystemene som utgjør 

marint naturmiljø i de undersøkte lokalitetene (§ 10). Skader på naturmangfoldet skal så langt 

som mulig unngås eller avgrenses, og en søker å oppnå det beste samfunnsmessige resultat ut 

fra en samlet vurdering av både naturmiljø og økonomiske forhold (§ 12). 
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5. FORURENSEDE SEDIMENTER – RESULTATER OG VURDE-

RINGER 

Det lyktes å innhente tilstrekkelig med materiale fra alle stasjoner for å utføre kjemiske sedi-

mentanalyser. 

 

5.1 Sedimentbeskrivelse 

Sedimentene var generelt bløte og hadde tilsynelatende et høyt organisk innhold spesielt ved i 

Stekervika og Arefjordpollen. Sedimentene bestod hovedsakelig av sand og/eller silt (Tabell 5). 

Ved flere stasjoner ble det observert H2S-lukt, noe som tyder på et lavt oksygeninnhold i sedi-

mentene grunnet høyt organisk innhold. Bilder av typiske sedimentprøver er vist i Figur 37 og Fi-

gur 38. Feltlogg er gitt i Vedlegg 1. 

 

Tabell 5. Sedimentenes kornfordeling fra de undersøkte lokalitetene. 

Stasjon 

Bildøy-

straumen 

St 1 

Bildøy-

straumen 

St 2 

Straum-

sundet 
Stekervika 

Arefjord-

pollen St 1 

Arefjord-

pollen St 2 

Sand % 

(>63 µm) 
69,3 22,7 44,8 27,4 32,8 74,6 

Silt %  

(63-2 µm) 
29,9 76 52,4 71,7 66,4 24,9 

Leire % 

(<2 µm) 
0,8 1,3 2,8 0,9 0,8 0,5 

 

 

 

Figur 37. Bildet gir et typisk eksempel på hvordan sedimentene så ut ved Bildøystraumen og Straumsun-
det. Sedimentene her kan generelt beskrives som sandige og/eller siltige. 
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Figur 38. Bildet gir et typisk eksempel på hvordan sedimentene så ut ved Stekervika og Arefjordpollen. 
Sedimentene her var mørke og hadde et høyt organisk innhold. 

Sedimentenes kornfordeling varierte mellom de ulike tiltaksområdene (Figur 39). Sedimentene 

kan generelt beskrives som en blanding av silt og sand. Leirefraksjonen er liten og ligger mellom 

0,5 og 2,8 %. Forekomsten av silt og sand er omvendt proporsjonale og sterkt korrelert (R=1, 

Figur 40) 

 

 

Figur 39. Andelen sand, silt og leire i sedimentprøver fra tiltaksområdene i Fjell kommune. 
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Figur 40. Korrelasjon mellom sand og silt i sedimenter fra tiltaksområdene. Blå=Bildøystraumen, 
Grønn=Straumsundet, Rød=Arefjordpollen og Stekervika.  

Det er sedimentene som i utgangspunktet har en stor andel silt som samtidig har den høyeste 

andelen leire. Straumsundet peker seg ut med relativt høyere andel leire enn øvrige tiltaksområ-

der. Øvrige prøver har en positiv korrelasjon mellom silt og leire (Figur 41). 

 

 

Figur 41. Andel silt som en funksjon av andel leire i sedimenter fra tiltaksområdene. Sedimentene fra 
Straumsundet skiller seg ut med et relativt høyere leireinnhold. Blå=Bildøystraumen, 
Grønn=Straumsundet, Rød=Arefjordpollen og Stekervika. 

 
Utenom Straumsundet, har sedimentene i tiltaksområdene et relativt høyt organisk innhold, opp 
til 9,3 % TOC (totalt organisk karbon). Det er en negativ korrelasjon mellom TOC og andel sand i 
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sedimentene i Bildøystraumen og Arefjordpollen og Stekervika (Figur 42). I Straumsundet er det 
nylig utfylt med steinmasser. 
 

 

Figur 42. Konsentrasjoner av TOC (totalt organisk karbon) som funksjon av mengde sand i sedimentene. 
Blå=Bildøystraumen, Grønn=Straumsundet, Rød=Arefjordpollen og Stekervika. 

 

5.2 Analyser 

Analyseresultatene fra blandprøvene fra de fem stasjonene er gitt i Tabell 6. 

 

Ved Bildøystraumen stasjon 1 klassifiserer konsentrasjonen av indeno[123cd]pyren til til-

standsklasse III «moderat kvalitet» og konsentrasjonen av benzo[ghi]perylen til tilstandsklasse 

IV «dårlig kvalitet». Konsentrasjonen av øvrige stoffer er ikke-detekterbare, eller klassifiserer til 

tilstandsklasse I «bakgrunnsnivå» og II «god kvalitet». 

 

Ved Bildøystraumen stasjon 2 klassifiserer konsentrasjonen av bly, kobber og benzo[a]antracen 

til tilstandsklasse III og konsentrasjonen av indeno[123cd]pyren og benzo[ghi]perylen til til-

standsklasse IV. Øvrige stoffer er ikke-detekterbare, eller klassifiserer til tilstandsklasse I og II. 

 

Konsentrasjonen av miljøgifter ved Straumsundet klassifiserer til tilstandsklasse I og II, eller er 

ikke-detekterbare. 

 

Ved Stekervika klassifiserer konsentrasjonen av kobber og indeno[123cd]pyren til tilstandsklasse 

III og benzo[ghi]perylen til tilstandsklasse IV. Øvrige stoffer tilsvarer tilstandsklasse I og II, eller 

er ikke-detekterbare. 

 

Ved Arefjordpolen stasjon 1 tilsvarer konsentrasjonen av indeno[123cd]pyren tilstandsklasse III 

og konsentrasjonen av benzo[ghi]perylen tilstandsklasse IV. Øvrige stoffer er ikke-detekterbare, 

eller klassifiserer til tilstandsklasse I og II. For Arefjordpollen stasjon 2 klassifiserer konsentra-

sjonen av indeno[123cd]pyren og benzo[ghi]perylen begge til tilstandsklasse IV. Øvrige stoffer 

klassifiserer til tilstandsklasse I eller II, eller er ikke-detekterbare. 
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Tabell 6. Analyseresultater for sedimentprøver fra tiltaksområdene i Fjell kommune tatt under Rambølls 
feltarbeid 09.09.2014. Resultatene er fargekodet etter tilstandsklasser gitt i Miljødirektoratets Veileder 
for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann [Tabell 2]. 

 
 

Bakgrunnsnivå God kvalitet 
Moderat 

kvalitet 
Dårlig kvalitet 

Svært dårlig 

kvaliet 

 

Tabell 7 viser klassifisering av sedimentene basert på innhold av organisk karbon for de under-

søkte stasjonene. 

 

TOC-innholdet ved Arefjordpollen stasjon 2 tilsvarer tilstandsklasse «svært dårlig. Ved 

Bildøystraumen stasjon 1 klassifiserer konsentrasjonen tilstandsklassen «dårlig. Ved Stekervika 

tilsvarer innholdet av TOC tilstandsklasse «moderat», mens den ved Bildøystraumen stasjon 2 og 

Arefjordpollen stasjon 1 tilsvarte tilstandsklasse «god». Ved Straumsundet, hvor stasjonen ligger 

nær en utfylling, tilsvarer konsentrasjonen av TOC tilstandsklasse «svært god». 

Tabell 7. Totalt organisk karbon (TOC), normalisert totalt organisk karbon og kornstørrelse i bunnsedi-
menter fra de undersøkte lokalitetene. Resultatene er fargekodet etter tilstandsklasser gitt i Miljødireko-
toratets veileder 97:03 [Tabell 3]. 

Stasjon 

Bildøy-

straumen 

St 1 

Bildøy-

straumen 

St 2 

Straum-

sundet 
Stekervika 

Arefjord-

pollen St 1 

Arefjord-

pollen St 2 

Norm TOC 

mg/g 
39 25 9 30 26 47 

TOC  

% 
3,74 9,12 0,214 9,32 6,24 4,5 

 

Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig 

 

5.3 Vurdering 

Sedimentene i tiltaksområdene i Bildøystraumen, Stekervika og Arefjordpollen er forurenset av 

miljøgifter tilsvarende tilstandsklasse III og IV og utgjør dermed en risiko for organismer. Ved ut-

fylling av masser i sjø vil det være en risiko for spredning av partikler og miljøgifter. Hvor stor 

spredningen blir er avhengig av naturlige forhold som havstrømmer og sjøvannets lagdeling, og 

hvilken utfyllingsteknologi som benyttes. Disse forholdene, samt grad av forurensning i sedimen-

tene, setter premisser for hvordan tiltakene ved de ulike lokalitetene bør utføres. 

 

Parameter Enhet

Bildøystraumen 

Stasjon 1

Bildøystraumen 

Stasjon 2
Straumsundet Stekervika

Arefjordpollen 

Stasjon 1

Arefjordpollen 

Stasjon 2

Arsen mg/kg 5,78 14,5 1,92 13,6 11,5 10

Bly mg/kg 30,7 85,3 11,2 62,9 54,3 43,7

Kadmium mg/kg 0,77 2,01 <0.10 0,75 1,37 0,53

Kobber mg/kg 23,5 54,1 47,1 52,3 46,8 37,6

Krom mg/kg 18,2 35,3 36 31,2 37 22,6

Kvikksølv mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Nikkel mg/kg 8,9 17 19,3 13,8 17,2 10,1

Sink mg/kg 73,8 178 93,2 130 138 84,8

Naftalen mg/kg <0,01 0,011 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Acenaftylen mg/kg <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Acenaften mg/kg <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Fluoren mg/kg <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Fenantren mg/kg 0,03 0,051 <0,01 0,036 0,022 0,032

Antracen mg/kg <0,01 0,011 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Fluoranthen mg/kg 0,099 0,146 <0,01 0,113 0,058 0,072

Pyren mg/kg 0,089 0,175 <0,01 0,106 0,063 0,065

Benzo[a]antracen mg/kg 0,039 0,071 <0,01 0,043 0,026 0,028

Chrysen mg/kg 0,052 0,113 <0,01 0,061 0,042 0,04

Benzo[b]fluoranten mg/kg 0,075 0,226 <0,01 0,096 0,089 0,072

Benzo[k]fluoranten mg/kg 0,056 0,152 <0,01 0,068 0,061 0,051

Benzo(a)pyren mg/kg 0,051 0,135 <0,01 0,047 0,048 0,047

Indeno[123cd]pyren mg/kg 0,06 0,214 <0,01 0,069 0,063 0,072

Dibenzo[ah]antracen mg/kg 0,011 0,029 <0,01 0,016 0,013 0,014

Benzo[ghi]perylen mg/kg 0,07 0,223 <0,01 0,101 0,091 0,071

PAH16 mg/kg 0,63 1,3 n.d. 0,76 0,58 0,56

PCB7 mg/kg 0,0007 0,0077 n.d. 0,0039 0,00082 0,0021

TBT forvaltningsmessig µg/kg 22,6 14,9 <1 44,6 22,4 34,1

Tilstandsklasser
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Avhengig av strømforholdene vil grovfraksjonen av sedimentene som bringes i suspensjon sedi-

mentere raskere en finfraksjonen. Finfraksjonen vil kunne fraktes lengre og spres over et større 

område. Sedimentene i tiltaksområdene har en liten andel av leirpartikler (0,5-2,8 %). Andelen 

siltpartikler varierer derimot sterkt innenfor både Bildøystraumen og Arefjordpollen. Ser man på 

Bildøystraumen, Stekervika og Arefjordpollen samlet så er det en positiv korrelasjon mellom fin-

stoff og miljøgifter i sedimentene. Dette er derimot ikke tilfellet for Straumsundet hvor det er en 

høy andel finstoff, men ingen høye konsentrasjoner av miljøgifter. De lave miljøgiftkonsentrasjo-

nene i Straumsundet skyldes trolig at dette området har hatt høy sedimentasjon av reine partik-

ler fra utfyllingsmassene fra den nærliggende fyllingen. 

 

EUs vanndirektiv har som mål at overflatevann skal ha «god» tilstand. Ved utfylling i sjø vil for-

urensede sedimenter bli dekket over med fyllingsmasse og spredning av forurensning vil dermed 

bli vesentlig mindre. På denne måten kan de planlagte tiltakene bidra til en forbedring av tilstan-

den i de aktuelle vannområdene. 

 

5.4 Overvåking av spredning under tiltak 

Siden sedimentene ved Bildøystraumen, Stekervika og Arefjordpollen er forurenset kan Fylkes-

mannen sette krav til overvåking. Det er 25-78 % finstoff i sedimentene i tiltaksområdene og 

spredning av partikler og forurensning vil derfor være sterkt avhengig av strømforholdene i om-

rådene. Det antas at de havstrømmene i områdene er tidevannsgenererte. Spredningshindrende 

tiltak vil kunne være utplassering av siltgardiner. Funksjon og krav til ettersyn av siltgardin kan 

være utsatt og krevende i tilfelle sterk strøm. 

 

5.5 Dokumentasjon før igangsettelse av tiltak 

Når det er gjort en beslutning på omfang og metode, må det utarbeides søknad om utfylling i sjø 

for de lokalitetene hvor dette er aktuelt. Søknaden må inneholde vurderinger av tiltaket i forhold 

til naturmangfoldloven (denne rapporten), kulturminner og installasjoner (jf. kap. 24 og Figur 29) 

på sjøbunnen. 

 

 

6. USIKKERHETSMOMENTER 

Utfylling i sjø vil være hydromorfologiske påvirkninger som mest sannsynlig vil endre strøm-

mønsteret lokalt. Det ble ikke utført strømmålinger eller strømmodelleringer i foreliggende un-

dersøkelser og Rambøll kjenner heller ikke til at slike data foreligger fra tidligere undersøkelser. 

Hvordan utfyllingene vil påvirke strømmønsteret i de ulike tiltaksområdene er derfor ikke kjent.  
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7. KONKLUSJON 

7.1 Naturmiljø 

 

På bakgrunn Rambølls undersøkelser og tilgjengelig datagrunnlag trekkes det følgende konklu-

sjoner: 

- I tiltaksområdet i Stekervika finnes den prioriterte naturtypen bløtbunnsområde i fjære-

sonen. Naturtypen klassifiseres som en lokalt viktig naturtype. Siden sedimentene er for-

urenset og samtidig har en fattig artssammensetning vurderes området å utgjøre liten økolo-

gisk verdi. 

- I tiltaksområdet i Straumsundet finnes den prioriterte naturtypen sterke tidevannsstrøm-

mer. Naturtypen er klassifisert som lokalt viktig. Siden området har en fattig artssammen-

setning og samtidig er sterkt påvirket av eksisterende utfylling vurderes området å utgjøre li-

ten økologisk verdi. Det planlagte tiltaket forventes ikke å svekke tidevannsstrømmene i om-

rådet. 

- Arefjordpollens utforming gjør at området kan defineres som naturtypen poll. Området er al-

lerede i dag er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet og det forventes ikke at den planlagte 

utfyllingen vil forverre miljøforholdene i særlig grad. Lokaliteten vurderes til å utgjøre liten 

økologisk verdi. 

- Det ble ikke registrert prioriterte marine naturtyper ved Bildøystraumen. 

- Det ble ikke registrert rødlistede naturtyper ved noen av lokalitetene. 

- Det ble ikke registrert rødlistede arter ved noen av lokalitetene. 

- Det ble ikke registrert svartlistede arter ved noen av lokalitetene. 

- På bakgrunn av analyser av bløtbunnsfauna klassifiseres lokalitetene Bildøystraumen og Ste-

kervika til «moderat» økologisk status og Straumsundet til «dårlig» økologisk status. 

- Samtlige lokaliteter vurderes til å utgjøre liten økologisk verdi. 

 

7.2 Forurensede sedimenter 

 

På bakgrunn Rambølls undersøkelser og tilgjengelig datagrunnlag trekkes det følgende konklu-

sjoner: 

- Sedimentene i tiltaksområdene i Bildøystraumen, Stekervika og Arefjordpollen er forurenset 

av miljøgifter tilsvarende tilstandsklasse III og IV og utgjør dermed en risiko for organismer. 

- Ved utfylling av masser i sjø vil det ved Bildøystraumen, Stekervika og Arefjordpollen være 

en risiko for spredning av partikler og miljøgifter. 

- Lave miljøgiftkonsentrasjoner i sedimentene i Straumsundet skyldes trolig at dette området 

har mottatt høy sedimentasjon av reine partikler fra utfyllingsmassene fra den nærliggende 

fyllingen. 

- Siden sedimentene ved Bildøystraumen, Stekervika og Arefjordpollen er forurenset kan det 

bli stilt krav om overvåking under tiltak. Aktuelt tiltak for å minske risikoen for spredning av 

miljøgifter under utfyllingsarbeidene kan være utplassering av siltgardin.  
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Vedlegg 1. Feltlogg 
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Vedlegg 2. Formler for indekser for artsmangfold og ømfintlighet. 

Shannons-Wieners diversitetsindeks beregnes slik: 

 

𝐻′ = − ∑(𝑝𝑖) ∗ 𝑙𝑜𝑔2𝑝𝑖 

 

Hvor pi er andelen individer i prøven som tilhører arten i. 

 

Hurlberts diversitetsindeks beregnes slik: 

 

𝐸𝑆100 =  ∑ 1 − [
(𝑁 − 𝑁𝑖)!

(𝑁 − 𝑁𝑖 − 100)! ∗ 100!
] /[(𝑁!/((𝑁 − 100)! ∗ 100!)]

𝑠

𝑖−1

 

 

Hvor N er totalt antall individer, S er antall arter, og Ni er antall individer av art i. 

 

NSI er en sensitivitetsindeks utviklet med basis i norske faunadata og ved bruk av statistiske me-

toder. NSI beregnes slik: 

 

𝑁𝑆𝐼 =  ∑ [
𝑁𝑖 ∗ 𝑁𝑆𝐼𝑖

𝑁𝑁𝑆𝐼
] 

 

hvor Ni er antall individer og NSIi er verdi for arten i, NNSI er antall individer tilordnet sensitivi-

tetsverdier. 

 

ISI er også en sensitivitetsindeks og tar hensyn til artssammensetningen og artenes ømfintlighet 

og toleranse for ulike påvirkninger. ISI er beskrevet i Rygg 2002 [8]. ISI indeksen er et gjen-

nomsnitt av artenes sensitivitetsverdier og gir en lavere verdi til tolerante og opportunistiske ar-

ter.  

 

ISI beregnes slik: 

 

𝐼𝑆𝐼 =  ∑ [
𝐼𝑆𝐼𝑖

𝑆𝐼𝑆𝐼
]

𝑠

𝑖

 

 

hvor ISIi er verdi for arten i og SISI er antall arter tilordnet sensitivitetsverdier. 

 

Den sammensatte indeksen NQI1 tar hensyn til både artsmangfold og ømfintlighet og beregnes 

slik:  

 

𝑁𝑄𝐼1 = [0,5 ∗ (1 − (
𝐴𝑀𝐵𝐼

7
) + (0,5 ∗ (

𝑆𝑁

2,7
) ∗ (

𝑁𝑡𝑜𝑡

𝑁𝑡𝑜𝑡 + 5
))] 

 

hvor AMBI er en sensitivitetsindeks, SN er diversitetsmål og N er antall individer i prøven. 

 

Indeks for individtetthet (DI) beregnes slik: 

 

𝐷𝐼 = 𝑎𝑏𝑠[𝑙𝑜𝑔10(𝑁0,1𝑚2) − 2,05] 

 

Hvor abs står for tallverdi, altså at negative verdier gjøres positive og N0,1m2 er antall individer 

per 0,1 m2. 
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Vedlegg 3. Analyseresultater fra ALS Laboratories 
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Vedlegg 4. Artslister for bløtbunnsfauna fra Medins Biologi AS 

 

 

Bildøystraumen

1 2 3

Provdatum: 2014-09-09 Art/Taxa Individantal/prov Summa Medel Summa %

NEMATA, rundmaskar Nemata 140 368 4 512 170,7 62,4

OLIGOCHAETA, fåborstmaskar Oligochaeta 34 208 1 243 81,0 29,6

POLYCHAETA, havsborstmaskar Malacoceros fuliginosus 9 3 0 12 4,0 1,5

Phyllodoce sp. 0 1 0 1 0,3 0,1

Phyllodocidae 0 1 0 1 0,3 0,1

Protodorvillea kefersteini 1 17 0 18 6,0 2,2

Spionidae 2 0 0 2 0,7 0,2

DECAPODA, tiofotade kräftdjur Decapoda juv. 0 0 1 1 0,3 0,1

Harpacticoida 10 3 0 13 4,3 1,6

Mysidae 0 0 2 2 0,7 0,2

GASTROPODA, snäckor Bittium reticulatum 1 1 0 2 0,7 0,2

Cephalaspidea 1 0 0 1 0,3 0,1

Rissoa sp. 0 1 0 1 0,3 0,1

BIVALVIA, musslor Abra sp. 0 1 0 1 0,3 0,1

Bivalvia juv. 0 2 0 2 0,7 0,2

Bivalvia 0 0 2 2 0,7 0,2

Corbula gibba 0 0 4 4 1,3 0,5

Mytilus edulis 0 2 0 2 0,7 0,2

Summa (antal individer): 198 608 14 820 273 100

Summa (antal taxa): 8 12 6

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade 
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om

inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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Straumsundet

1 2 3

Provdatum: 2014-09-09 Art/Taxa Individantal/prov Summa Medel Summa %

HYDROIDA, hydroider Hydroida *

NEMERTEA, slemmaskar Nemertea 0 4 5 9 3,0 0,2

NEMATA, rundmaskar Nemata 604 1132 684 2420 806,7 47,2

PRIAPULIDA, priapulider Priapulidae 0 1 0 1 0,3 0,0

OLIGOCHAETA, fåborstmaskar Oligochaeta 332 724 620 1676 558,7 32,7

POLYCHAETA, havsborstmaskar Aonides oxycephala 3 0 0 3 1,0 0,1

Arenicola marina 1 0 2 3 1,0 0,1

Capitella sp. 0 0 10 10 3,3 0,2

Capitellidae 46 18 2 66 22,0 1,3

Cirratulidae 1 0 0 1 0,3 0,0

Eteone flava/longa 5 0 0 5 1,7 0,1

Eteone sp. 3 4 1 8 2,7 0,2

Glycera alba 1 0 0 1 0,3 0,0

Harmothoe sp. 0 0 1 1 0,3 0,0

Notomastus latericeus 1 3 1 5 1,7 0,1

Pherusa sp. 0 0 1 1 0,3 0,0

Pholoe baltica 6 11 6 23 7,7 0,4

Phyllodoce groenlandica 0 0 1 1 0,3 0,0

Phyllodoce sp. 0 2 1 3 1,0 0,1

Prionospio sp. 0 3 0 3 1,0 0,1

Prionospio cirrifera 7 0 0 7 2,3 0,1

Protodorvillea kefersteini 45 34 19 98 32,7 1,9

Pseudopolydora antennata 1 2 0 3 1,0 0,1

Pseudopolydora sp 0 1 0 1 0,3 0,0

Scalibregma inflatum 1 2 1 4 1,3 0,1

Scoloplos armiger 0 1 0 1 0,3 0,0

Spionidae 1 0 0 1 0,3 0,0

Syllidae 1 0 0 1 0,3 0,0

DECAPODA, tiofotade kräftdjur Caridea 0 0 2 2 0,7 0,0

Carcinus maenas 1 1 28 30 10,0 0,6

AMPHIPODA, märlkräftor Aora gracilis 0 1 0 1 0,3 0,0

BIVALVIA, musslor Abra alba 200 116 322 638 212,7 12,4

Abra sp. 6 0 0 6 2,0 0,1

Cardiidae 1 0 0 1 0,3 0,0

Cerastoderma edule 0 1 0 1 0,3 0,0

Corbula gibba 0 1 4 5 1,7 0,1

Kurtiella bidentata 14 6 26 46 15,3 0,9

Macoma balthica 0 2 0 2 0,7 0,0

Mya arenaria juv. 6 0 6 12 4,0 0,2

Mytilus edulis 1 4 4 9 3,0 0,2

Spisula subtruncata juv. 1 0 0 1 0,3 0,0

Thyasira sp 4 1 0 5 1,7 0,1

ASTEROIDEA, sjöstjärnor Marthasterias glacialis 0 2 0 2 0,7 0,0

OPHIUROIDEA, ormstjärnor Ophiura sp. 0 1 0 1 0,3 0,0

Ophiura albida 0 0 14 14 4,7 0,3

Summa (antal individer): 1293 2078 1761 5132 1710,667 100

Summa (antal taxa): 26 26 23

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade 
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om

inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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Stekervika

Stekervika

Provdatum: 2012-06-XX Art/Taxa Individantal/0,1 m2

NEMERTEA, slemmaskar Nemertea 4

POLYCHAETA, havsborstmaskar Mediomastus fragilis 12

Pectinaria koreni 28

Prionospio fallax 24

Scoloplos armiger 12

Spio filicornis 4

BIVALVIA, musslor Corbula gibba 60

Summa antal individer 144

Summa antal arter 7
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