
Nasjonalt arbeid med forurenset sjøbunn og 
erfaringer fra andre havner 

Dialogmøte Horten 9. februar 2016 

Hilde B. Keilen. Miljødirektoratet 



Innhold 

 Hvorfor jobbe med i 
opprydding av forurenset 
sjøbunn? 

 Hvordan jobber vi? 

 Hva gjøres for å bli kvitt 
forurenset sjøbunn? 

 

 Erfaringer fra 
oppryddingsprosjekter  

 

 

 



Overordnede mål for sedimentarbeidet 

 Forurensning ut av sirkulasjon og bort 

fra økosystemet 

 Renere sjøbunn og et sunnere 

livsgrunnlag for planter, fisk, skalldyr, 

sjøfugl og sjøpattedyr 

 Bidrag til fjerning av advarsler  om 

omsetning og konsum av fisk og skalldyr 

(kostholdsråd) på sikt. 

 



 17 prioriterte områder: Følges opp fortløpende 

 12 andre områder: følges opp etter vannforskriften 

 Prioriterte havner: Undersøkelser og evt. tiltak innen 

10 år 

 Småbåthavner: Opprydding samordnes med andre 

tiltak, kommunene har eget ansvar 

 Ca. 100 Prioriterte skipsverft: Fylkesmannen er 

myndighet.  

Nasjonal handlingsplan for opprydding i 
forurenset sjøbunn  
 



Status 17 tiltaksplanområder, pr. 1.januar .2016 

Område

Harstad Ferdig

Tromsø Ferdig

Oslo Ferdig

Kristiansand Nesten ferdig

Trondheim Tiltak pågår, avsluttes 2016

Listerfjordene Opprydding starter 2016.

Arendal
Tiltak i ett mindre 

delområde i 2016

Bergen
Tiltak startes opp i 

Puddefjorden i 2016. ferdig 

2017.

Sandefjord
Tiltak startes opp i 2016. 

Ferdig 2017

Drammen
Tiltak: Naturlig tildekking 

med overvåking

Hammerfest
Tiltaksplan utarbeidet. 

Opprydding kan være 

aktuelt fra 2017.

Ålesund
Kan bli klar til opprydding i 

Aspevågen i 2017/2018

Grenland Tiltak under forberedelse

Stavanger Tiltak under forberedelse

Sørfjorden Tiltak under forberedelse

Ranfjorden Tiltak under forberedelse

Sunndalsfjorden Tiltak under forberedelse

Status

I tillegg: 

Horten og noen 

fiskerihavner 



Føringer og virkemidler 

 Helhetlig gjennomføring gir miljømessige og 

økonomiske fordeler 

 Sammenheng kilder på land og forurenset sjøbunn  

 Samarbeid med andre aktører 

– Vinn-vinn situasjoner med lokale drivere 

 Lokal forankring 

 Forurenser betaler-prinsippet 

 Statlig delfinansiering 

 Vannforskriften  



Samarbeid med andre aktører 

 Kommunene 

– Kommunal delfinansiering 

– Prosjektledelse 

– Utfyllinger/nytt land 

 Samferdselssektoren 

– Kystverket, farledsmudring og 
nasjonal transportplan 

– Jernbaneverket og tunnelmasser 

– Vegdirektoratet 



Hva kan gjøres for å rydde opp?  

Tiltaksmetoder: 

 Utfylling – nytt land 

 Tildekking – forsegling 

 Tynntildekking – 2-5 cm også med aktivt 
karbon 

 Tildekking – betongmadrasser 

 Mudring (krever deponering av massene) 

 Overvåking – naturlig restitusjon 

 

 Følg med og se 

  www.miljodirektoratet.no 

 www.miljostatus.no 

 

 

http://www.miljodirektoratet.no/
http://www.miljostatus.no/


Oslo Indre havn 

Tiltak gjennomført 2006-2011 til 

dels sammen med Statens 

Vegvesen Region Øst. 

 



Kilde: Kystverket 

Harstad 

Med den reviderte tiltaksplanen som grunnlag, vedtok 

kommunestyret i Harstad den 25. august 2011 

at oppryddingstiltak innenfor tiltaksområdet i Harstad 

havn skulle bestå av følgende: 

 

 Mudring av arealer grunnere enn 15 m vanndyp 

 Tildekking av arealer mellom 15 og 20 m vanndyp 

 Naturlig restitusjon av arealer dypere enn 20 m 

vanndyp 

 Deponering av forurensede mudringsmasser i et 

strandkantdeponi ved Seljestad 



Tiltaksområde: 450 000 m2 

Gjennomført: 2012-2014 

Oppnådd: 

Miljøgifter ut av biologisk 

sirkulasjon: 

4,5 tonn Pb 

49 kg Cd 

34 kg Hg 

610 kg PAH16 

14 kg PCB  

Harstad – opprydding i forurenset 
sjøbunn 



Trondheim Havn 

Oppstart 2014 – pågår 

planlagt ferdig 2016 

 

Kostnad inkl. opprydding i 

Ilsvika: 250 mill. Staten 

bidrar med 150 mill.  

Lenke: 

 

Renere Havn Trondheim 

 

 

 

 

http://renerehavn.no/
http://renerehavn.no/
http://renerehavn.no/
http://renerehavn.no/


Trondheim kommune: hjemmeside 



www.miljødirektoratet.no 


