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Sammendrag
Prosjektet er en del av Renere Sandefjordsfjord og er gjennomført for å bedre kjemisk og
økologisk tilstand i Sandefjordsfjorden innenfor Trangsholmene. Prosjektet har pågått fra mars
2017 til mai 2018. Arbeidene som er gjennomført har bestått av mudring, deponering og
tildekking. Tiltaket har vært gjennomført etter tillatelse (Nr. 2016.0778.T) gitt fra Fylkesmannen i
Vestfold som har fått delegert ansvar på vegne av Miljødirektoratet.
Utført arbeid
Arbeidet har bestått av tre ulike deler, som har foregått samtidig, men på ulike steder i fjorden.
Det har blitt mudret 47 295 m3 forurenset sediment for å utbedre eller opprettholde seilingsdypet
(i Kilen, Indre havn og Ytre havn). Mudring er gjennomført med miljøgrabb fra lekter og massene
er plassert direkte i splittlekter som har vært tettet i bunn.
Det har blitt etablert sjøbunnsdeponi i Midtre havn for disponering av mudret masse. Massene er
ført ned i deponiet ved bruk av miljøgrabb fra lekter.
Tildekking av over 1,05 km2 forurenset sjøbunn er gjennomført i Kilen, Indre havn, Midtre havn
og Ytre havn for å isolere forurensning og hindre spredning og opptak i organismer. Tildekking er
gjennomført med fallbunnslektere, spyleskipet «Arena», utleggingslekter, utleggingsdrone og
kranlekter med miljøgrabb. Tildekkingslaget har i det meste av området bestått av 15 cm 0-8 mm
mineralske steinmasser. I erosjonsutsatte områder er det benyttet 10 cm 0-8 mm masse og et
erosjonslag på minimum 10 cm med grovere masse over. Deponiet er dekket til med 30 cm 0-8
mm masse. I anslagsvis en fjerdedel av tiltaksområdet er det tykkere lag enn prosjektert.
Årsaken til dette er nøyaktighet til utleggingsutstyr. Det har vært benyttet hele fem ulike metoder
for utlegging av tildekkingsmateriale i prosjektet, og man har gjort seg mange verdifulle
erfaringer fra arbeidet.
Overvåking og kontroll av tiltak
For å tilfredsstille krav i tillatelsen fra Fylkesmannen har det vært gjennomført overvåking i
henhold til utarbeidet kontroll og overvåkingsprogram. Det har vært gjennomført kontinuerlig
overvåking av turbiditet på stasjoner nær tiltaksgjennomføringen og i søndre del av
tiltaksområdet (Tranga). Turbiditetsovervåking har vært gjennomført for å dokumentere
spredning av masser fra arbeidet. Når det er oppdaget for høy turbiditet i vannmassene er det
gjennomført tiltak for å hindre spredning. Ofte har løsningen vært å stanse arbeidene til
turbiditetsnivået har normalisert seg. Ved forhøyet turbiditet som følge av arbeidene har det vært
tatt vannprøver for dokumentasjon av spredning av forurensning. I tillegg har det vært benyttet
passive prøvetakere og sedimentfeller på utvalgte stasjoner i fjorden basert på hvor det skulle
arbeides. Disse er benyttet for dokumentasjon på spredning av partikkelbundet og løst
forurensning under tiltaket. For kontroll med forurensningsgrad på masser ført til deponi har det
vært tatt prøver av mudret masse.
Overvåkingen med vannprøver, sedimentfeller og passive prøvetakere viser at det har vært
perioder med lokal spredning av metaller og organiske miljøgifter over PNEC ved alle aktiviteter.
Spredningen har ikke vært så stor at den har forårsaket at tildekkingslaget ikke har oppnådd
kjemisk tilstand i henhold til miljømålet.
Beregnet mengde håndtert forurensning
Beregninger med Miljødirektoratets beregningsverktøy «Nøkkelindikator for det nasjonale
arbeidet med forurenset sjøbunn» (M-831|2017) viser at prosjektet har håndtert store mengder
miljøgifter slik at de ikke lenger utgjør kilde til alvorlige forurensningsproblemer. Det er håndtert
ca. 28 tonn bly, 108 kg kadmium, 364 kg kvikksølv, 1,1 tonn PAH, 19 kg PCB og 238 kg TBT.
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Miljømål
Miljømålet for prosjektet er å oppnå tilstandsklasse II eller bedre (i henhold til Miljødirektoratets
veileder M-608) for metaller, PAH og PCB i hele det tildekte området. Etterkontrollen utført ved
kjerneprøvetaking i 108 felt, viser at det er oppnådd tilstandsklasse I og II for metaller, PAH, PCB
i sedimentene i områdene som er tildekket. Kjemiske analyser er for etterkontrollen gjort på
tildekkingslag av 0-8 mm masser som er hoved-tildekkingen i Sandefjordsfjorden. Resultatene
viser hovedsakelig tilstandsklasse I, men for enkelte forbindelser på enkelte felt oppnås
tilstandsklasse II. Tildekkingslaget er meget godt dokumentert i etterkontrollen (en prøve per
10 000 m2).
Tiltaksmål
Tiltaksmålet i henhold til tillatelsen fra Fylkesmannen er som følger:
«Etter gjennomført tildekking skal tildekkingslaget tilfredsstille prosjektert tykkelse i minimum
95 % av arealet innenfor hvert av delområdene Kilen, Indre havn, Midtre havn og Ytre havn.
Resterende areal i hvert delområde skal tilfredsstille minst 80 % av prosjektert tykkelse.»
Det har vært et omfattende behov for måling ved dokumentasjon av tildekkingslagets tykkelse
(mektighet) i prosjektet. Mektighet for tildekkingen har vært målt med batymetri (skanning av
sjøbunnen), dykking for avlesing av målestaver, punkt og transekter og kjerneprøver. Ved
benyttelse av disse målemetodene er tildekkingen blitt svært godt dokumentert, og antall fysiske
prøver er høyere enn krav i Miljødirektoratets veileder. Til sammen er det tatt over 250
kjerneprøver og utført mer enn 500 batymetriske undersøkelser med tilhørende produksjon av
kart. For hvert av feltene i fjorden er alle målemetodene i prosjektet tatt i bruk og tilgjengelige
data er kontinuerlig vurdert under arbeidet for å kunne vurdere om det er måloppnåelse. Til slutt
er all dokumentasjon for fjorden vurdert samlet sett for å kvalitetssikre at det er måloppnåelse i
alle delområder iht. tiltaksmålet.
Ved å vurdere resultatene fra mektighetsmålinger samlet sett blir det konkludert at tiltaksområdet
har nådd tiltaksmålet til mektighet. I mange delområder er det tildekket med større mektighet enn
det som er planlagt. Tildekkingen er svært godt dokumentert, der blant annet antall fysiske
prøver er godt ut over krav i Miljødirektoratets veileder.
Avvik fra tillatelsen og uønskede hendelser
Totalt er det registrert avvik 64 gjennom tiltaket, noen av avvikene faller i flere kategorier under.
• 12 avvik innebærer at det ikke har vært satt grenseverdi før/under arbeid.
• 16 avvik omhandler at det ikke har vært turbiditetsmåling ved arbeidsområdet under
arbeid.
• 21 avvik innebærer at arbeidene ikke har vært stoppet ved alarm.
• 22 avvik innebærer at det av ulike årsaker ikke er tatt vannprøve ved stopp.
I tillegg har det vært registrert et avvik knyttet til at overskudd med tildekkingsmasse som ble
mudret opp i Indre havn ble lagt ut på deponiet som en del av tildekkingen før det forelå
resultater fra kjemisk analyse.
Et avvik (avvik M-0026) er registrert på et lite utslipp av diesel (3-5 liter) fra en dagtank på
mudringsfartøyet Brage.
Prosjektets mest alvorlige avvik innebærer utslipp av 200 liter hydraulikkolje fra tildekkingsfartøy.
Det ble lagt ut absorberende oljelenser rundt utslippsstedet som ble liggende i vannet til oljen på
vannoverflaten var absorbert. Det ble oppdaget feil ved utstyret, som dermed ble utbedret.
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1 Innledning
Indre del av Sandefjordsfjorden skal tildekkes med 15 cm 0-8 mm masse. I grunnere områder
inn mot land er det prosjektert 10 cm tildekking med 0-8 mm masse og minimum 10 cm
erosjonslag med grovere masse. For å ivareta tilstrekkelig seilingsdyp i enkelte områder er det
prosjektert mudring. Mudret masse skal deponeres i sjøbunnsdeponi i Midtre havn som så
tildekkes med 30 cm 0-8 mm masse.
Arbeidene med prosjektet Renere Sandefjordsfjord er utført av Skanska Norge AS som ansvarlig
entreprenør i tett samarbeid med underentreprenørene Agder Marine AS og Boston AS, og med
miljøbistand fra Norconsult AS. Sandefjord kommune er byggherre og oppdragsgiver for
prosjektet.
Det har vært gjennomført mudring i Indre havn, Kilen og Ytre havn. Deponering har vært
gjennomført i Midtre havn og tildekking har vært gjennomført i Kilen, Indre havn, Midtre havn og
Ytre havn. Tiltaksområdet er vist i Figur 1.
Skanska Norge AS har selv gjennomført mudring og deponering. Agder Marine AS har
gjennomført det meste av tildekking, og Skanska Norge AS og Boston AS har gjennomført
tildekkingen hovedsakelig i grunne områder og etterarbeid i Ytre og Midtre havn.
Sluttrapporten er Skanskas og samarbeidspartnernes presentasjon av arbeidene utført iht.
Tillatelse til mudring, tildekking og deponering av forurenset sjøbunn, Nr. 2016.0778.T gitt
14.10.2016 med tilhørende oppdateringer (sist oppdatert 8.2.2018) (Fylkesmannen i Vestfold,
2016, 2017 og 2018). Rapporten er systematisert etter punkt 10.3. i tillatelsen for å få en enkel
oversikt over at punktene er svart ut og ivaretatt.
Med støtte fra staten og private bedrifter har Sandefjord kommune gjennomført et av historiens
største miljøprosjekter i norske fjorder (Sandefjord Kommune, 2017a).
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Figur 1: Kart over tiltaksområdet innenfor Tranga i Sandefjordsfjorden. Området er delt opp i fire delområder, Kilen,
Indre havn, Midtre havn og Ytre havn. I områder som er merket med grønn farge er det gjennomført tildekking av
forurenset sjøbunn, mens de resterende områder allerede tilfredsstiller miljøkravene etter gjennomført prøvetaking
eller ved at det er gjennomført vellykkede tiltak tidligere.
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1.1 Bakgrunn for tiltaket
I flere tiår har indre del av Sandefjordsfjorden vært blant landets mest forurensede sjøområder.
Dette stammer fra lang historie med aktiviteter som skipsverksteder, kjemisk industri,
malingsproduksjon, tankanlegg, mekanisk industri, fyllplasser, landbruk og kloakkutslipp.
Fjorden har vært forurenset av bly, kobber, kvikksølv, polysykliske aromatiske hydrokarboner
(PAH), polyklorerte bifenyler (PCB) og tributyltinn (TBT). De høye forurensningsnivåene har
medført advarsler fra mattilsynet mot å spise krabbeinnmat og fiskelever.
I Stortingsmelding nr. 14 (2006-2007) «Sammen for et giftfritt miljø – forutsetninger for en
tryggere fremtid» ble det lagt frem forslag til fylkesvise tiltaksplaner for opprydning i forurenset
sjøbunn for de 17 høyest prioriterte områdene i Norge. Indre del av Sandefjordsfjorden er blant
disse.
Staten, Sandefjord kommune og lokal industri har anerkjent at ansvarsfordelingen for den
historiske forurensningen i Sandefjordsfjorden vanskelig lar seg fordele. Finansieringen for
opprydningen av fjorden er derfor formet som et spleiselag mellom stat, kommune og industri.
Sandefjord kommune vedtok i 2015 å ta fatt på opprydningen, og kommunen ble bevilget
pengestøtte til opprydning av Sandefjordsfjorden over statsbudsjettet for 2016 og 2017.

1.2 Forutsetninger
Arbeidene er utført iht. Tillatelse til mudring, tildekking og deponering av forurenset sjøbunn, Nr.
2016.0778.T gitt 14.10.2016 (Fylkesmannen i Vestfold, 2016). Tillatelsen har vært oppdatert
med nye grenseverdier 11.09.2017 (Fylkesmannen i Vestfold, 2017) og med tillatelse til
tildekking i og utenfor Hesteskoen 08.02.2018 (Fylkesmannen i Vestfold, 2018).
Tillatelsen omfatter:
• Mudring av inntil 50 000 m3 sedimenter
• Tildekking av inntil 1,1 km2 sjøbunn
• Deponering av mudret sediment i sjødeponi innenfor tiltaksområdet
Det er utarbeidet et overvåkingsprogram for alle deler av arbeidet (Norconsult, 2018b) og dette
har vært oppdatert gjennom prosjektet. Månedsrapportene angir hvilken versjon av
overvåkingsprogrammet som har vært gjeldende i de ulike periodene.
Arbeidene er også utført i henhold til tillatelse fra Kystverket etter havne- og farvannsloven
(Kystverket Sørøst, 2016) og tillatelse fra Sandefjord kommune etter plan- og bygningsloven
(Sandefjord kommune, 2017b)

1.3 Miljømål
Prosjektet har hatt som formål å redusere negative økologiske effekter på miljøet innerst i fjorden
og hindre spredning av miljøgifter utover i fjorden. I tillegg skulle indre deler av fjorden bli mer
egnet til fiske, bading og friluftsliv (Sandefjord Kommune, 2017a). Den prosjekterte
tildekkingsløsningen i Sandefjordsfjorden er lagt på et ambisjonsnivå som gir en tynn tildekking
av hele fjorden og med beskyttende tykkere og grovere erosjonslag i erosjonsutsatte områder.
Miljømålet for prosjektet har vært å oppnå god miljøtilstand, det vil si tilstandsklasse II eller bedre
i henhold til Miljødirektoratets veileder for klassifisering av forurensede sedimenter M-608|2016
for metaller, PAH og PCB.
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1.4 Tiltaksmål
Tiltaksmålet i henhold til tillatelsen fra Fylkesmannen er som følger:
«Etter gjennomført tildekking skal tildekkingslaget tilfredsstille prosjektert tykkelse i minimum
95 % av arealet innenfor hvert av delområdene Kilen, Indre havn, Midtre havn og Ytre havn.
Resterende areal i hvert delområde skal tilfredsstille minst 80 % av prosjektert tykkelse.»
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2 Beskrivelse av gjennomføring av tiltakene
2.1 Mudring
2.1.1 Utført mudring
Mudring ble gjennomført i perioden 30. mars til 8. september 2017.
Det er to ulike mål på mudret mengde, estimert mengde og teoretisk faste mengder.
Estimert mengde er anslått visuelt basert på erfaring hos mannskap og er rapportert underveis i
prosjektet. Dette tallet er et grovt overslag og inkluderer masseutvidelsen som følge av opptak
av vann i massene under mudring. Estimert mengde er underveisverdier og er derfor kun
rapportert i månedsrapportene. Estimert mengde er høyere enn teoretisk fast mengde fordi
volumet utvides som følge av opptak av vann under mudring.
Teoretisk fast mengde er basert på oppmålt dyp før og etter mudring. Tillatelsen fra
Fylkesmannen er gitt i forhold til teoretisk faste mengder.
Oversikt over teoretisk fast mengde for hvert område er vist i Tabell 1.
Tabell 1: Teoretisk fast mengde for totalt mudret i prosjektet. Teoretisk fast mengde er basert på oppmålt dyp før og
etter mudring.

Mudrefelt
Fjellvik
Fiskerikaia
Gjestehavna
Utstikker 1 øst og vest
Utstikker 2
Ulabrand, Ulabrand ekstra og Hjertnes
Hystad og Lystad
Utenfor Hestesko
Hestesko
Totalt

Teoretisk fast
mengde (m3)
101
4 629
2 100
371
50
9 230
423
1 304
29 087
47 295

Mudring utført gjennom hele prosjektet er vist i Figur 2 og Figur 3.
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Figur 2: Skravert område viser mudring som er utført i Indre havn gjennom prosjektet
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Figur 3: Mudrede områder ved Hystad og Lystad i Ytre havn i prosjektet
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2.1.2 Metode for mudring
Mudring ble utført med kranlekter «Brage». Det ble brukt miljøgrabb. Miljøgrabben er tett med
unntak av ventiler for vann i toppen. Vann som kommer med massene blir presset ut gjennom
ventilene ved lukking av grabben på sjøbunn. Fra mudringsområdene ble massene transport i
tette lektere trukket av slepebåt til deponiet. Kranlekter ble posisjonert med RTK-GNSS (Real
time kinematic - Global navigation satellite system). Dette er en «GPS» som er tilkoblet en
basestasjon som gir korreksjonssignaler, posisjonering blir helt nøyaktig. Utstyr for mudring er
vist i Figur 4.

Figur 4: Utstyr for mudring («Brage»).
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2.1.3 Spesielle påtreff under mudring
Det er gjort noen spesielle påtreff under mudringen. Disse er listet under.
2017-04-01: Treverk fra mulig eldre skip eller lignende ble påtruffet under mudring i området Fjellvik
(Figur 2). Arbeidene ble stoppet og Byggeleder Sandefjord kommune ble varslet.
Maritimt Museum ble også informert om saken. De kom på befaring av restene som var
lagt på kaiområdet til Skanska på Jahrestranda. Det ble tatt prøver av treverket for
datering. Maritimt museum ga deretter beskjed om at treverket kunne kastes.
2017-04-12: Påtreff av gasslomme på en vindstille dag, førte til stopp i arbeidene med mudring i
området Ulabrand (Figur 2). Det var mest sannsynlig H2S-gass, da det kom klager fra
mannskap på mudringsfartøyet Brage om sterk lukt fra massene og de opplevde
hodepine, kvalme og brekningsfornemmelser. Etter samtale med Skanskas
bedriftshelsetjeneste, giftsentralen og Sandefjord legevakt ble det vurdert at mannskapet
ikke behøvde å dra til legevakt, men at de måtte få frisk luft. De fikk heller ikke lov til å
sette i gang igjen arbeidene med mudring så lenge vindforholdene var stillestående.
Mannskapet gikk derfor over til å tømme lekter, og rigget seg ned for påsken.
2017-04-29: Anker av eldre sort (Figur 5) ble påtruffet under mudringen i området Ulabrand (Figur 2).
Ankeret ble tatt opp og lagt på rist. Maritimt museum ble kontaktet, ankeret ble vurdert å
ikke være fornminne.
Juli/august 2017: Massen i noen områder av Hesteskoen har hatt meget mørk farge og gitt fra seg
tynn oljelignendefilm på topp av lekter. Massene ble inspisert sammen med byggeleder
og deponert som vanlig. Mannskap fulgte med og kunne ikke se oljefilm på sjø.

Figur 5: Anker funnet ved mudring på Ulabrand.
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2.2 Disponering av muddermasser (deponering)
2.2.1 Støttefylling for deponering
Deponerte masser er lagt i et sjøbunnsdeponi. Sør i sjøbunnsdeponiet ble det bygget en
støttefylling opp til kote -17,3 m til -18 m. Prosjektert fyllingshøyde for støttefylling er -17,8 m.
Støttefyllingen til deponiet (i sør) består av sprengstein, og ble bygget ved utlegging av stein i
flere lag

2.2.2 Utført deponering
Deponering ble gjennomført i perioden 3. april til 12. september 2017.
Prosjektert innfyllingshøyde i deponiet var inntil -17,8 m SKN (sjøkartnull). Fylling av deponiet
ved ferdigstilling er vist i Figur 6 og kotekart for deponiet er vist i Figur 7. Kotekartet i Figur 7 er
målt før tildekking av deponiet. De to høyeste toppene har kote -16,9m og -17m.
Mengder i deponi er oppmålt ved batymetrisk oppmåling av sjøbunnen før og etter deponering.
Mengden målt i deponiet (54 961 m3) er større enn teoretiske faste masser mudret og volum i
tillatelsen fra Fylkesmannen, fordi noe vann blander seg inn i massene under mudring og
deponering. Teoretisk faste mengder ligger til grunn for tillatelsen. Mengde deponerte
mudremasser er derfor utført innenfor tillatelse.
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Figur 6: Skravert felt viser areal det er deponert masser på ved ferdig deponering.
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Figur 7: Kotekart for deponiet ved ferdig deponering.
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2.2.3 Metode for deponering
I deponiet ble massene kontrollert ført ned med lukket miljøgrabb fra kranlekter «Balder».
Kranlekter ble posisjonert med RTK-GNSS (Real time kinematic - Global navigation satellite
system). Dette er en «GPS» som er tilkoblet en basestasjon som gir korreksjonssignaler,
posisjonering blir helt nøyaktig. Transport av muddermasse er beskrevet i kapittel 2.1.2. Utstyr
for deponering er vist i Figur 8.

Figur 8: Utstyr for deponering («Balder»).
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2.3 Tildekking
2.3.1 Utført tildekking
Tildekking ble gjennomført i perioden 29. mars 2017 til 25. mai 2018.
Oversikt over områder som er tildekket er vist i Figur 9 og Figur 10. I tillegg kommer arealer
under kaier. Totalt er det dekket til et areal på 1,05 km2.
Inndeling i felt i de store arealene er gjort på bakgrunn av hvor lange strekk som er praktisk å
dekke til med fallbunnslekter, kantfelt er delt inn etter topografi og tilgrensende felt. I Indre havn
er feltene delt opp etter hvordan det er praktisk å gjennomføre tildekkingen med de ulike
metodene som har vært benyttet i de ulike områdene.
Metodene som er benyttet er kort beskrevet i kapitlene under og nærmere beskrevet i «Valgte
metoder for utlegging av tildekkingsmasser» DOK. NR: ATK-2017-024-101 (Skanska, 2018).
Tildekkingsmassene sine analyseresultat går frem av dokumentet DOK. NR: ATK-2017-024-100
(Skanska, 2017a)
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Figur 9: Område som er tildekket i Kilen, Indre havn og nordlige del av Midtre havn.
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Figur 10: Område som er tildekket i søndre del av Midtre havn og i Ytre havn.
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2.3.2 Metoder for tildekking
Fallbunnslektere
Fallbunnslekter blir slept med taubåt. I bunnen på lasterommet til fallbunslekter er det fire
kammer, der hvert kammer har en åpning på 1,8 m. Hvert kammer blir åpnet av to luker som er
drevet av hydraulikk. Lastekapasitet til fallbunnslekter er på ca. 100 m³. Fallbunnslekter og
slepebåt under opplasting er vist i Figur 11.

Figur 11: Tildekking med slepebåt og fallbunnslekter fra Agder Marine i Ytre havn.

Tildekking med «Arena»
«Arena» er et spyleskip. Massene blir fra lasterommet sugd inn i en pumpe i maskinrommet og
blir ført gjennom en rørgate til en spyleplate ved baugen. For tildekking i grunne områder ble
«Arena» utstyrt med en forlenget pumpeslange i baugen. Lastekapasitet til «Arena» er på ca.
200 m³. «Arena» har en dypgang på ca. 3,1 meter fullastet. Utlegging med «Arena» er vist i
Figur 12 og Figur 13.

Figur 12: Utlegging med «Arena» med kort slange utenfor Langestrand.
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Figur 13: Utlegging med «Arena» med lang slange i Indre havn.

Utleggingslekter «Sandy»
I forkant av lekter er det en avlang trakt med et 8 m brett transportbånd. Massene blir lastet med
gravemaskin fra massedepot på lekter til trakten. Lekter sin fremdrift er drevet av 4 vinsjer med
tilhørende vaier. Transportbånd og vinsjer er samkjørt med PLS (Programmerbar logisk styring).
Utlegging med lekter i Hesteskoen er vist i Figur 14.

Figur 14: Utlegging med lekteren «Sandy».
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Utleggingsdrone til pumpelekter «Ren Havn»
Pumpelekter «Ren Havn» tilkoblet slangeutlegg til en spyleflåte med fremdrift fra
utleggingsdrone. Utleggingsdronen er styrt av DP (Dynamisk posisjonering). Utlegging med
utleggingsdrone er vist i Figur 15.

Figur 15: Utlegging med utleggingsdrone fra pumpelekter «Ren Havn» (pumpelekter er ikke vist på bildet).

Kranlekter med miljøgrabb «Brage»
Miljø grabben strør massene over tildekkingsområdet. Utstyret er det samme som benyttet for
mudring og er vist i Figur 4.

2.3.3 Tildekking forurenset sjøbunn
Tildekking av forurenset sjøbunn ble først gjennomført på flere testfelt for å dokumentere
metodenes egnethet ved ulike betingelser og for å kunne gjøre korrigerende tiltak. Resultater og
erfaringer fra testfeltene dannet grunnlag for videre tildekking. Tildekkingsmassen ble lagt ut i
flere lag for å redusere risiko for mulig sammenblanding mellom tildekkingsmasse og opprinnelig
sjøbunn, og for å få finmasser fordelt gjennom hele tildekkingslaget. Etter tildekking av testfelt
begynte tildekkingen i Ytre havn for å arbeide lengst mulig unna områder der det var aktivitet
med mudring og deponering. Etter hvert som båter og brygger langs land var flyttet, ble
områdene tildekket, og bryggene flyttet tilbake. Flytebryggeområdene ble i hovedsak tildekket
utenfor båtsesongen (etter 1. oktober). De ulike feltene over hele tiltaksområdet ble skannet en
rekke ganger med etterfølgende kompletterende tildekking, og ble ferdigstilt våren 2018.

2.3.4 Tildekking sjøbunnsdeponi
Så snart deponering var avsluttet ble tildekking av deponiet gjennomført ved at det første laget
ble lagt på hele deponiet for å unngå at dette lå åpent. Tildekking av deponiet startet 20.
september 2017 og første lag var lagt på hele deponiet 23. september. Hovedmengden av
tildekkingen av deponiet ble gjennomført fortløpende etter dette. Supplerende tildekking av
deponiet ble avsluttet 29. januar 2018.
Tildekkingen ble i all hovedsak utført med taubåtene med fallbunnslekter i gjentatte lag for å
belaste sjøbunnen i minst mulig grad.
På grunn av antatt stor risiko for komprimering av deponerte masser ble det plassert ut ekstra
målepinner i deponiet i forkant av tildekkingen. For å kontrollere skanningen underveis ble det i
tillegg til målepinnene dykket på transekttau i utvalgte områder der skanningkartet viste lav
mektighet. Resultatene ble vurdert mot skanningkart og videre tildekking ble tilpasset.
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2.4 Avfallsrydding i Sandefjord havn
I mars, april og mai 2017 ble det gjennomført avfallsrydding i Indre havn. En oversikt over større
funn i perioden er gitt under. For detaljer om områder og tidspunkt henvises det til
månedsrapport for disse tre månedene.
Funn ved avfallsrydding:
• 2 biler
• 1 motorsykkel
• 1 liten båt
• Motor
• Metallavfall (sykler, jernstenger, bjelker, stiger, handlevogn, sparkesykler og skateboard
• Bildekk
• Bord og stoler (plast og treverk)
• Batterier
• Trepæler
For bilene ble chassis nr. levert til politiet mht. eventuelle eldre forsikringssaker. Alt avfall ble
levert til godkjent mottak. Totalt er det ryddet 20 tonn i Indre havn.

Figur 16: Biler og motorsykkel funnet ved avfallsrydding i Indre havn.

2.5 Miljøovervåking - metoder
Miljøovervåkingen har bestått av on-line turbiditetsmålinger, sedimentfeller og passive
prøvetakere samt vannprøver ved overskridelse av grenseverdi. Overvåkingsregimet er
beskrevet nærmere i overvåkingsprogrammet for prosjektet (Norconsult, 2018b) og resultater fra
overvåkingen er gitt i kapittel 4 i denne rapporten.
Turbiditetsmålinger
For mudring og deponering har grenseverdien vært 10 NTU over bakgrunn i 20 minutter. For
tildekkingen var grenseverdien først 10 NTU over bakgrunn i 20 minutter ved 1. lags tildekking
og 20 NTU over bakgrunn i 4 timer (2 timer på Tranga) ved videre tildekking. 11. september
2017 ble det gjort endring i grenseverdi (Fylkesmannen, 2017). Nye grenser ble 25 NTU over
bakgrunn i 2 timer ved 1. lags tildekking og i 4 timer (2 timer ved Tranga) ved videre tildekking.
De nye grenseverdiene er benyttet i prosjektet fra 13.09.2017 kl. 15:35. Bakgrunnen for
endringen er beskrevet i kapittel 3.3.
Turbiditetsmålinger har vært gjennomført ved måling hvert 5. minutt og automatisk oversending
av måledata til webløsning. Webløsningen sender varsel ved overskridelse av grenseverdi, men
tar ikke hensyn til overskridelsens varighet. Denne sammenligningen gjøres manuelt.
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Sedimentfeller og passive prøvetakere
Sedimentfeller og passive prøvetakere har stått ute i ca. en måned om gangen. Etter en måned,
eller ved bytte av type aktivitet i et område har fellene blitt tømt og passive prøvetakere har blitt
byttet ut. Utstyret har vært plassert så det dekker, men ikke er i veien for pågående aktivitet.
Prinsippskisse for utstyr for sedimentfeller og passive prøvetakere er vist i Figur 17.

Figur 17: Prinsippskisse for sedimentfeller og passive prøvetakere. Avstand mellom utstyr og vannflaten og utstyr og
overlatebøye var betydelig større.

2.6 Sluttdokumentasjon – metoder
Batymetri
Batymetrisk måling ble utført for hvert tildekkingslag. Kartet som viser sluttresultatet, er
batymetrisk måling før tiltak sammenlignet med batymetrisk måling etter tiltak (skanningkart).
I det meste av fjorden ble måling gjennomført med 19 fots båt (SeaStar 600) med
multistråleekkolodd fra Kongsberg Maritime (Figur 18). I de aller grunneste områdene ble
målingene gjennomført med fjernstyrt båt (USV Unmanned Surface Vehicle), denne er 1,8 meter
lang og stikker 0,3 meter under vannlinjen, har elektrisk fremdrift og har multistråleekkolodd fra
Norbit. (Figur 19).
Det er bløtt mudderlag (0-4 cm på sjøbunn (DNV-GL, 2015) som kan konsolideres etter
belastning fra tildekkingsmasse. Skanning vil av fysiske begrensninger ikke kunne måle setning.
Det er derfor trukket av 2,5 cm på prosjektert tykkelse for beregning av oppnådd prosentvis
tildekkingsgrad. Prosjektert mektighet på 15 cm, blir prosentvis oppnådd tildekkingsgrad regnet
fra 12,5 cm. Det presiseres at 2,5 cm ikke er noen fasit for størrelsen av eventuelle setninger.
Ved mistanke om større setninger har disse blitt undersøkt med fysiske målinger.
Skrånende bunn gjør at massene i varierende grad vil ligge. I kartene er derfor helning >21
grader skravert fordi det forventes mindre mektighet. Disse arealene er ikke medregnet ved
vurdering av prosentvis måloppnåelse i skanningkartene.
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Figur 18: Skanningbåten utenfor Pronova og Jahrestranda. «Arena» til kai ved Jahrestranda og lasteskip for masser
og Fjordline i bakgrunnen.

Figur 19: Batymetrisk måling med fjernstyrt skanningbåt benyttet i de grunneste områdene med Fjordline til kai i
bakgrunnen.

Kjerneprøver for mektighet
Underveis i tildekkingen er det tatt egne kjerneprøver for å undersøke mektighet, dette som en
ekstra kontroll av skanningens nøyaktighet, samt å undersøke mulige setninger i sjøbunn.
Kjerneprøver gir også data på tildekkingens sammensetning og integritet, inkl. innblanding
mellom tildekkingen og opprinnelig sjøbunn. I all hovedsak er områder i skanningkartene som
viste for lite masse blitt valgt for disse kjerneprøvene. I områder der kjerneprøver viste for lav
mektighet er det reparasjonstildekket inntil tilstrekkelig mektighet på tildekkingslaget er
dokumentert oppnådd. Kjerneprøvepunkt er innmålt med RTK-GNSS. Punktet kan ha avvik på
opptil 2,5 meter grunnet strøm og avdrift ved nedføring av prøvetaker.
Dykkerundersøkelser
Det er satt ut 1 målepinne per. 10 000 m² i tiltaksområdet. Målepinnene ble kontrollert av
dykkere. Målepinne i bruk er vist i Figur 20.
På grunne områder ble dykkertransekt brukt som fysisk kontroll av mektighet. I tillegg ble
punktmålinger med dykker benyttet som kontroll på mektighet ved behov.
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Figur 20: Målepinner for kontroll av tildekkingslagets mektighet. Venstre: før utsetting, høyre: på sjøbunn ved kontroll.

Prøvetaking for kjemisk test etter tildekking
For dokumentasjon av kjemisk tilstand etter tildekking ble det tatt kjerneprøver med Gemini
kjerneprøvetaker. Kjerneprøver for kjemisk tilstand er tatt representativt i felt, men punktene er
ikke forhåndsbestemt. Det ble tatt prøver i prøvetakingsfelt på maksimalt 10 000 m2. I hvert felt
ble det tatt fire kjerner som ble slått sammen til en blandprøve for kjemisk analyse. Utstyr for
prøvetaking er vist i Figur 21 og en detaljert beskrivelse av gjennomføringen er gitt i kapittel 5.2.

Figur 21: Utstyr for prøvetaking for kjemisk test.

Prøvetaking for kjemisk test etter mudring
For dokumentasjon av kjemisk tilstand etter mudring i Indre havn ble det tatt prøver med 0,1 m 2
Van Veen sedimentgrabb. På grunn av bløte masser i Hesteskoen ble prøvetaking der
gjennomført med HTH kjerneprøvetaker.
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3 Beskrivelse av erfaring med utstyr og teknologi, miljøkontroll og
sluttdokumentasjon
3.1 Mudring og deponering
Miljøgrabb
Ved lukking av miljøgrabb blir det overflødige vannet i grabben pressa ut gjennom ventiler i
grabben. Dette skjer under vann og muddermasse blir slik avvannet så langt som fysisk mulig.
Grabben er solid og driftssikker. Det har vært episoder med for høy turbiditet som følge av
mudringsarbeidene. Dette skyldes sannsynligvis en kombinasjon av sediment fra utsiden av
grabben, oppvirvling fra bunn og vann med suspendert stoff fra øverst i grabben. Det har vært
vurdert at mudringen har vært mulig å gjennomføre innenfor tillatelsen uten ytterligere
spredningsreduserende tiltak.
Splittlekterne
Lekterne ble tettet før de ble tatt i bruk. Lekterne er solide og driftssikre. Det har ikke vært
observert lekkasjer fra lekterne.
Maskinstyring
Kranene til lekterne «Brage» og «Balder» er posisjonert med RTK-GNSS (Real time kinematic Global navigation satellite system). Dette er en GPS som er tilkoblet en basestasjon som gir
korreksjonssignaler, tilsvarende system som stikning på et bygg. Posisjonering blir helt nøyaktig.
I kranen er det maskinstyringsprogram med innlagt arbeidsområde som kranfører arbeider etter.
Partikkelsperre
Boblegardiner (2 stk.) ble brukt som port ved innseiling til Hesteskoen under mudringen.
Boblegardinen består av en luftstrøm som går igjennom hele vannsøylen fra bunn til overflate,
og er i kontinuerlig drift under mudringen. Ved at det pumpes luft inn i vannet blir vannets
egenskaper med å bære sedimenter redusert ved at viskositeten blir forandret, som
sannsynligvis gjør at sedimenter lettere vil falle til ro. En liten sky av sedimenter kan følge i
kjølvannet av fartøy som passerer, men er betydelig mindre enn det som følger med et fartøy
som passerer et område uten boblegardin. Bilde av boblegardinen i bruk er vist i Figur 22.
Erfaring med bruk av boblegardin:
• Det blir vurdert at sperring for sediment blir bedre enn port av siltgardin
• Betydelig med tid blir spart, sammenlignet med åpning og lukking av port av siltgardin
• Avstanden mellom gardinene ble optimalisert underveis
Det har ved noen tilfeller vært observert forhøyet turbiditet på målestasjon utenfor Hesteskoen i
forbindelse med uttrekking av lekter enkelte ganger, men hovedårsaken til dette er at taubåten
har måttet bruke ekstra propellkraft ved sleping av full lekter. Dette har medført oppvirvling av
bunnsediment fordi området utenfor Hesteskoen er grunt.
Pir A og pir B på langs av Hesteskoen ble sperret av med siltgardin. Siltgardinen fungerte som
en effektiv sperre mot transport av oppvirvlet materiale. Det var behov for lite vedlikehold av
siltgardinen.
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Figur 22: Flyfoto som viser mudringsapparatet inne i Hesteskoen og boblegardinen som partikkelsperre i åpningen
(Kilde: https://kart14.nois.no/Sandefjord/Content/Main.asp?layout=Sandefjord&time=1535454499&vwr=asv).

3.2 Tildekkingsutstyret
Fallbunnslektere slept av taubåt
Lekter har en dypgang på ca. 2 meter fullastet. Propellerosjon til taubåt avgjør hva som er egnet
dybde der lektere kan brukes. Det blir erfart at dybde til bruk av taubåt bør minimum være
4 meter. Taubåt har navigering etter GNSS (Global navigation satellite system). Denne er ikke
tilkoblet basestasjon, og får dermed ikke korreksjonssignaler. Generell nøyaktighet for taubåtens
posisjon er 1 – 10 meter.
Utleggingen er basert på erfaring der taubåtfører må beregne farten mot strekning for å bruke
opp massen på hele kjørestrekningen. Massene renner ut av lekter basert på tyngdekraft.
Massene renner ut med ulik hastighet fra den er fullastet til den er tom, hovedårsak er at vekten
som presser på massene ved lukeåpningene blir redusert etterhvert som massene går ut av
lekter. Dette medførte at for mange av feltene oppstod det vesentlig mer masse enn prosjektert i
slutten av utleggingssporene. Manglende tvangsutmating, posisjonering og avdrift av masser
pga. strøm medførte at områdene måtte arbeides med over lengre tid før de var ferdig tildekket.
Fallbunnslekternes luker var ikke tette. Under lasting av lekter ved kai ble det lekket
tildekkingsmasser fra lukene. Skanningkart viste grunner under lastested til lektere. Dette
medførte behov for fjerning av tildekkingsmateriale ved lastested.
Lekterne var driftssikre.
Spyling med «Arena»
«Arena» har en dypgang på ca. 3,1 meter fullastet. For å unngå propellerosjon bør vanndybde
minimum være 5 meter. «Arena» har navigering etter GNSS (Global navigation satellite system).
Denne er ikke tilkoblet basestasjon, og får dermed ikke korreksjonssignaler. Generell
nøyaktighet for «Arena» er 1 – 10 meter.
Manglende kontroll på blandingsforhold mellom vann og masser ga ujevn tildekking. Matingen av
masser fra pumperommet skjedde ved at en vannkanon på dekk flyttet masser frem til
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inntaksåpning i lasterom der pumpen sugde massene inn i rørgaten. Tildekking på dypere
områder over baug med spyleplate er basert på erfaring, der kapteinen manuelt må tilpasse fart
på «Arena» og mengde masse.
«Arena» med slangeutlegg på ca. 100 meter ble benyttet på enkelte grunne områder mot land.
På testfelt 5 gikk massene ut av røret på en spyleplate montert i enden av PE slangen. Slangens
ende ble forflyttet ved hjelp av gravemaskin på land. En fortøyningstrosse var festet i PE slange
og i gravemaskin. Det var ikke GPS på slangens ende. Det var vanskelig å få alt dette til å
fungere synkront, noe som medførte ujevn tildekking. I etterkant av testfelt 5 ble det laget en
spyleflåte, der massene ble spylt ned på flåten sin hardoxplate. Spyleflåten ble forflyttet med
arbeidsbåten «Senior» tilkoblet GNSS. Tildekkingsresultatene ble bedre, men var likevel ikke
tilstrekkelig i forhold til prosjektets toleransekrav.
«Arena» sin dypgang, problematikk ved forflytning på grunne områder, begrensning på ca. 100
meter pumpelengde, og posisjoneringsopplegg ga begrensninger til størrelsen på grunne felt
som var egnet for å dekke til.
Lekter med transportbånd for utlegging «Sandy»
«Sandy» ble benyttet på grunne områder i Indre havn og Hesteskoen. «Sandy» er posisjonert
med RTK-GNSS (Real time kinematic - Global navigation satellite system). Dette er en «GPS»
som er tilkoblet en basestasjon som gir korreksjonssignaler, posisjonering blir helt nøyaktig.
Maskinstyring loggførte fortløpende utført tildekking. Dette ga viktig arbeidsgrunnlag for videre
arbeid i tilstøtende områder. Samkjørt fart på utleggingsbånd og vaiertrekk ga jevn tildekking.
Spyledrone
Fra februar 2018 begynte tildekking i Kamfjordkilen av Boston med pumping av masser ved bruk
av pumpefartøyet «Ren Havn» (RH) og utlegging ved hjelp av utleggingsdronen. «Ren Havn»
har navigering etter GNSS (Global navigation satellite system). Denne er ikke tilkoblet
basestasjon, og får dermed ikke korreksjonssignaler. Generell nøyaktighet for spyledronens
plassering er 1 – 10 meter. Før tildekking ble rutene prøvekjørt uten masser.
Slangen fra pumpefartøyet «Ren Havn» til spredeflåten er tung å handtere i enkelte områder og
kan henge seg opp i brygger. For å få til best mulig drift og resultat bør områdene være mest
mulig ryddet for installasjoner som brygger og pæler. «Ren Havn» utførte også kompletterende
tildekking i Ytre- og Midtre havn. Med slangelengde på ca. 500 meter ga det utfordringer mot
rutegående trafikk. Tildekkingen skjedde i ledige arbeidsvindu når det ikke passerte ferger.
Tildekking i områder med rutegående trafikk fordrer egen prosedyre med ulike
sikkerhetselementer.
Tildekkingen skjer med høy kontroll ettersom massepådrag kan justeres ved hjelp av fart på
transportbånd, tvangsutmating med bestemt åpning mellom trakt og transportbånd, samt selve
farten på dronen. Utleggingsdronen har også en egen nedsenkbar spyleplate for dypere
områder, slik at massene blir ført ut like over bunn. Massene blir på denne måten ført ned på en
kontrollert måte, uten at finstoffet blir eksponert for strøm. Turbiditet blir også vesentlig redusert.
Tildekkingslaget ble nokså jevnt.
Utlegging med grabb
Kranfører åpner grabben ca. 15 cm og svinger over et gitt område som blir merket av på
maskinstyringsprogrammet. Kranfører må være nøye på svingfart og åpning av grabb for å få
tilstrekkelig nøyaktig tildekking. Posisjonert med RTK-GNSS (Real time kinematic - Global
navigation satellite system) (posisjonering blir helt nøyaktig).
Metoden er driftssikker og ga god måloppnåelse i utførte områder.
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3.3 Miljøovervåkningen
Turbiditetsmålinger
Den naturlig varierende turbiditeten i fjorden har gitt utfordringer med hensyn på å sette en egnet
bakgrunnsverdi. Etter en periode uten arbeider i forbindelse med påske 2017, ble det samlet inn
supplerende bakgrunnsdata. Disse ble analysert for å se om det var mulig å finne mønster og
sammenhenger med f. eks. tidevann og fergetrafikk. Det ble ikke funnet noen klare
korrelasjoner. Det ble i tillegg gjennomført beregninger av hvor mye spredning av forurenset
sediment fra sjøbunn som kan tillates uten at konsentrasjoner etter tildekking overskrider
tilstandsklasse II. Det ble utarbeidet et separat notat til Fylkesmannen i Vestfold om dette som
grunnlag for å søke om endring i tillatelsen (Norconsult, 2017c). Dette notatet medførte endring i
grenseverdi for tildekking. Nye grenser ble 25 NTU over bakgrunn i 2 timer ved 1. lags tildekking
og i 4 timer (2 timer ved Tranga) ved videre tildekking. Nye grenseverdier ble gitt i endring i
tillatelsen datert 11.09.2017 (Fylkesmannen, 2017). De nye grenseverdiene er benyttet i
prosjektet fra 13.09.2017 kl. 15:35. Etter endret grenseverdi ble det betydelig reduksjon i antall
stopp i tildekkingen.
Behovet for rengjøring av sensorer har variert mye gjennom prosjektet. I sommermånedene var
det behov for rengjøring inntil to ganger per uke, mens det om vinteren var tilstrekkelig med
rengjøring hver andre uke.
Timeview Telemetry
Datasystemet for turbiditetsovervåkning har hatt perioder med nedetid da det ikke har vært mulig
å få satt grenseverdier eller få varsler ved evt. overskridelser. Dette har medført stopp i
produksjon og det har vært nødvendig å ta manuelle målinger for å kunne holde produksjonen i
gang. Datasystemet er ikke ideelt for overvåking av aktiviteter med grenseverdier med kort
varighet eller i områder der turbiditetsverdiene varierer mye over og under grenseverdi. Dette er
fordi systemet kun kan varsle når målt verdi stiger over en gitt grense og ikke tar hensyn til hvor
lenge verdien er over denne grensen. Hver enkelt overskridelse av grenseverdi må derfor
kontrolleres manuelt med hensyn på om turbiditet går ned igjen, eller fortsetter å være høy så
produksjonen må stoppes. Det ble gjort flere forsøk på å få leverandør av datasystemet til å
gjøre endringer uten å lykkes med det.
Sedimentfeller og passive prøvetakere
Sedimentfeller og passive prøvetakere har stått ute i ca. en måned om gangen. Denne tiden har
vært nødvendig for å samle tilstrekkelig sediment til å gjennomføre de ønskede kjemiske
analysene. Tiden utstyret har stått ute har ikke medført metning av passive prøvetakere og har
dermed vært godt egnet også for disse. Utsetting, bytting og opphenting av passive prøvetakere
var tidkrevende og ved bruk av liten båt er man avhengig av godt vær, spesielt ytterst i
Sandefjordsfjorden. Sedimentfeller og passive prøvetakere måtte plasseres slik at de fanget opp
eventuell spredning fra arbeidene samtidig som de ikke var i veien for arbeidet som skulle
gjennomføres, det stilte krav til planlegging av arbeidene.
Vannprøver ved alarm
Å ta gode representative vannprøver ved alarm krever at det er mannskap tilgjengelig for å gjøre
dette med en gang alarmen går. Det har vært utfordrende i perioder med lite mannskap og
mange pågående aktiviteter samtidig. I tillegg er det avgjørende å ta vannprøven der måleren er
plassert, spesielt i områder der turbiditet varierer mye. På grunne stasjoner der måleren har vært
plassert rett ned for en bøye er det enkelt å ta prøve på samme sted som måleren. På større dyp
er dette vanskeligere fordi det er usikkerhet i posisjon på måler, posisjon for prøvetaker og
avdrift under prøvetaking.
Båttrafikk
I de grunne områdene i Indre havn har det vært behov for å bruke store bøyer med flagg og lys
for merking av alt utstyr for å hindre påkjørsel. Sedimentfeller og passive prøvetakere som var
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merket kun med trålkuler på overflaten ble påkjørt av fiskebåt på vei inn mot Fiskerikaia og en
annen ble påkjørt av mudringslekteren på Ulabrand.
Fisking i nærheten av utstyr
Det ble dratt opp en del sluker og annet fiskeredskap under rengjøring av sensor på stasjonene
nord og vest for deponiet tidlig i prosjektet. Det ble derfor satt opp skilter med «OBS! Kabler
Miljøovervåkning, vennligst ingen fisking» i nærheten av utstyr som var festet til land. Dette ga
gode resultater og mye mindre sluker i tau ved rengjøring.
Isdannelse
Dannelse av is i Indre havn og Kilen skapte utfordringer med bruk av bøyer i januar og februar.
Det var ikke et alternativ å ha måleutstyr ute uten store bøyer i de indre områdene da
seilingsdypet er begrenset og utstyret kunne komme i konflikt med båttrafikk dersom det ikke var
godt merket. Det måtte følges med på dannelse av is for å unngå at utstyr ble tatt av isen og ble
ødelagt eller borte. Ved en anledning ble en av bøyene med turbiditetsmåler tatt av isen og dratt
ut på dypere vann, men bøya hadde tilstrekkelig oppdrift til å holde seg flytende, og ble reddet av
mannskap på jobb.
I kuldeperioden i slutten av februar måtte det bankes is av bøyene daglig for å unngå at bøyene
sank.

3.4 Sluttdokumentasjon
Batymetri
Fordelen med batymetriske målinger er at den gir et godt totalbilde over tiltaksområdet, som
danner et grunnlag for å vurdere eventuelle ytterligere fysiske undersøkelser. Skanning er
tidsbesparende sammenlignet med andre metoder slik som dykking på målepinner, dykking etter
transekttau, og kjerneprøver.
Skanning ble sammenlignet med et stort antall fysiske prøver. Basert på en totalvurdering ga
skanningen i all hovedsak høy nøyaktighet på oppmåling av tildekkingslagene.
Kjerneprøver for mektighet
Av Norconsult er det blitt testet kjerneprøvetakerens egnethet for mektighetsmåling ved å ta
kjerneprøver i områder med ulike tildekkingstykkelser, med samtidig måling med dykker
(Norconsult. 2018c). Testen viste at ved mektighet over 10-15 cm ble mektighet målt med
kjerneprøver mindre enn den dykkerne målte. Testens konklusjon er at et sted mellom 10-15 cm
blir friksjonen så stor at noe av massene presses til siden og ikke inn i røret, slik at kjerneprøven
viser mindre mektighet enn det som faktisk er på sjøbunn. Med referanse til testen har de ulike
feltene sine kjerneprøveresultat blitt tolket i lys av dette.
I områder der det er gjennomført reparasjonstildekking med 0-20 masser er det veldig vanskelig
å ta kjerneprøver av tildekkingslaget. Dette skyldes at kjerneprøvetakeren stopper og velter hvis
kanten av røret treffer en stein den ikke klarer å skyve til side. Der det ikke var mulig å ta prøver
med kjerneprøvetaker i et område ble det benyttet dykkere for prøvetaking til kjemisk analyse.
Dykkerprøvene var godt egnet til dokumentasjon av kjemisk tilstand i tildekkingslaget, men ble
kun tatt av de øverste 10 cm og ble derfor ikke nyttet som mål på mektighet.
Dykkerundersøkelser
For å gjenfinne målepinner er det avgjørende at disse blir satt ut med RTK-GNSS (Real time
kinematic - Global navigation satellite system).
På testfelt 5, som er i et grunt område, veltet mange av målepinnene. Det erfares at årsaken til
velting skyldes tildekkingsutstyr og design av målepinner. Erfaringen er at målepinnene bør
tilpasses grunne områder.
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Målepinner er en sann fysisk måling av tildekkingslaget ved målepinnen. Målepinne resultatet gir
kun en punktkontroll og sier ikke noe om tildekkingslagets mektighet til resterende areal. Med
god tildekkingsmetode kan målepinner gi større dokumentasjonsverdi for måloppnåelse. Skal
målepinner få større oppmålingsverdi bør tettheten være betydelig høyere i senere prosjekt.
Det erfares at dykkermålinger langs transekttau og på enkeltpunkter gir en god fysisk måling av
tildekkingslagets mektighet. Graving med hånd ned til opprinnelig sjøbunn og måling med rettholt
ga høyest målenøyaktighet. I områder der dykker kjente en tydelig overgang ved kun nedføring
av meterstokk, var det ikke nødvendig med bruk av graving og rettholt.
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4 Overvåking under tiltaket
Overvåkingsprogrammet for arbeidene er gitt i eget dokument som ble oversendt til
Fylkesmannen før arbeidets start (Norconsult, 2017a). Overvåkingsprogrammet er oppdatert
med nye grenseverdier etter endring i tillatelsen datert 11.09.2017 (Norconsult, 2017b). De nye
grenseverdiene er benyttet i prosjektet fra 13.09.2017 kl. 15:35. Overvåkingsprogrammet ble
igjen oppdatert 31.01.2018 (Norconsult, 2018a) med vurderinger knyttet til forlenget
anleggsperiode og 20.04.2018 (Norconsult, 2018b) da tildekking i og like utenfor Hesteskoen ble
besluttet å gjennomføre.

4.1 Plassering av utstyr
Plassering av overvåkingsstasjonene er vist i Figur 23 og Figur 24 og koordinater er gitt i
Tabell 2 og Tabell 3.
Når turbiditetsmålere er satt ut og tatt inn på de ulike stasjonene, samt når de er rengjort er
loggført.
En oversikt over når sedimentfeller og passive prøvetakere er satt ut og hentet inn er gitt i
vedlegg 1. Det er benyttet DGTer for metaller. En type for arsen, en type for kvikksølv og en type
for resten av metallene (bly, kadmium, kobber, krom, nikkel og sink). For organiske forbindelser
(PAH og PCB) er det benyttet SPMD-membran.
Tabell 2: Posisjoner for sedimentfeller og passive prøvetakere. Koordinater i WGS 84. Nr. viser til Figur 23.

Nr. i
kart
1

Stasjonsnavn

Område overvåket

Stasjon 2

Fiskerikaia, Gjestehavna, Mudring
utstikker 1 og 2
Ulabrand
Mudring

2

Stasjon 3

3

Hestesko felle

4

Aktivitet

Nord

Øst

59,125210 10,231205
59,121996 10,222864

Mudring/Tildekking 59,125533 10,224401

Deponi nord felle

I Hesteskoen og
innseiling
Deponiet

Deponering

59,119592 10,226762

5

Deponi sør -felle

Deponiet

Deponering

59,111788 10,226049

6

Felle Roabukta

Tildekking

59,103804 10,235367

Tildekking

59,111507 10,226006

Tildekking

59,121332 10,226955

Tildekking

59,124419 10,230424

Tildekking

59,123213 10,230986

Tildekking

59,126224 10,233121

12

Ytre havn og sør i Midtre
havn
Deponi sør tildekking - Tildekking Midtre havn
felle
ink. søndre del av
deponiet
Nord for 16-felle
Tildekking nord i Midtre
havn ink. nord i deponiet
og sør i Indre havn
Turb felt 19-21 K31-38 Kilen 1, E1-E6 og
(også kalt Kilen mm.
deponikilen
ved analyse)
Felle Indre havn
Kilen 1-3, E1-E6 og
deponikilen
Turb og felle indre
Kilen 4-6 og felt 19
Kilen
Tranga april
Alle arbeider april

Alle

59,100265 10,233338

13

Tranga_ny felle

Alle arbeider etter april

Alle

59,099085 10,234153

14

referanse felle

Alle arbeider

Alle

59,098380 10,234802

7

8

9

10
11
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Figur 23: Stasjonsnett for sedimentfeller og passive prøvetakere. Når det har vært feller på de ulike stasjonene kan
sees i vedlegg 1.
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Tabell 3: Posisjoner for turbiditetsmålere. Koordinater i WGS 84. Nr. viser til Figur 24.

Nr. i
kart
1

Stasjonsnavn

Område overvåket

Aktivitet

Nord

Stasjon 1

Fjellvik

Mudring

59,125320 10,235613

2

Stasjon 2

Mudring

59,125210 10,231205

3

Stasjon 3

Fiskerikaia, Gjestehavna,
utstikker 1 og 2
Ulabrand

Mudring

59,121996 10,222864

4

Hestesko 1

I Hesteskoen og innseiling

59,125156 10,224583

5

Hestesko 2

Innseiling Hesteskoen

6

Hystad/Lystad

Hystad og Lystad

Mudring/
Tildekking
Mudring/
Tildekking
Mudring

7

Deponi_nord

Deponiet

Deponering 59,119306 10,226798

8

Deponi_vest

Deponiet

Deponering 59,116147 10,225016

9

Deponi_sor

Deponiet

Deponering 59,112252 10,225959

10

turb_test 1

Testfelt 1

Tildekking

59,107671 10,228366

11

turb_test 2

Testfelt 2

Tildekking

59,114124 10,227472

12

turb_test 3

Testfelt 3

Tildekking

59,125210 10,231205

13

turb_test 4

Testfelt 4

Tildekking

59,102566 10,232293

14

turb_test 5

Testfelt 5

Tildekking

59,121350 10,222850

15

Bløtbunn felt 1 YH

Felt 1

Tildekking

59,104087 10,227928

16

K4 bløtbunn

K4 (+K9 og K12)

Tildekking

59,103459 10,227128

17

Turb felt 5 MH

Felt 5

Tildekking

59,105094 10,235414

18

Turb_2 felt 5 MH

Felt 5, K5, K6 og K7

Tildekking

59,105483 10,236217

19

Turb felt 6 MH

Felt 6, Jahrestranda og K7

Tildekking

59,110237 10,230381

20

Turb felt 6 MH-b

Felt 6, Jahrestranda og K7

Tildekking

59,110224 10,229617

21

Turb felt 7 MH

Felt 7, K8, K10, K11 og K12

Tildekking

59,106931 10,228048

22

Turb felt 8 MH

Felt 8 og K13

Tildekking

59,111683 10,228783

23

Turb felt 9 og 12 MH

Tildekking

59,113875 10,228759

24

Turb felt 10 MH

Felt 9, sør i felt 12, K14 og
søndre del av K20
Felt 10, deponi sør og K15

Tildekking

59,111928 10,225898

25

Turb felt 11 MH

Felt 11

Tildekking

59,113836 10,224737

26

Turb felt 13 sør

Søndre del felt 13 og K16

Tildekking

59,114269 10,228928

27

Turb felt 13 MH og
K18
Turb felt 14 MH

Nordre del av felt 13, K18 og
K14
Felt 14, K17 og K19

Tildekking

59,115551 10,227722

Tildekking

59,112843 10,224926

Framnes Hovedkai

Tildekking

59,119251 10,22715

30

Turb Framnes
hovedkai
Turb felt 15 MH

Felt 15 og K22

Tildekking

59,115660 10,225151

31

Turb felt 16 MH

Felt 16

Tildekking

59,117924 10,225223

32

Deponiets nordre del

Tildekking

59,116149 10,225018

33

Turb tildekking dep
nord
Turb felt 17 MH

Felt 17, K27 og K30

Tildekking

59,122908 10,231201

34

Turb felt 19-21 K31-38 Kilen 1, E1-E6 og deponikilen

Tildekking

59,124419 10,230424

35

Turb felt 22 IH

Tildekking

59,120666 10,224483

28
29

Felt 22, K28 og K29

Øst

59,124770 10,224409
59,105574 10,226637

Side 37 av 80

Sluttrapport for prosjektet Renere Sandefjordsfjord

Tabell 3 fortsetter: Posisjoner for turbiditetsmålere. Koordinater i WGS 84. Nr. viser til Figur 24.

Nr. i
kart
36

Stasjonsnavn

Område overvåket

Aktivitet

Nord

Øst

Turb K9

K9

Tildekking

59,105206 10,226572

37

Turb K12 nord

K12

Tildekking

59,107105 10,226103

38

Turb K12

K12

Tildekking

59,107417 10,226544

39

Turb K15

K15

Tildekking

59,111433 10,225839

40

Turb K20 nord

Nordre del av K20

Tildekking

59,11532

41

Turb felt K21 og K22

K21 og søndre del av K22

Tildekking

59,114727 10,223925

42

Turb K23

K23 og Felt 19

Tildekking

59,120598 10,229284

43

Turb K24

K24, K25 og K26

Tildekking

59,118491 10,225052

44

Turb Indre havn vest

Kilen 1, E1-E6 og deponikilen

Tildekking

59,126033 10,228943

45

Turb Kilen

Kilen 3 og 7 og Deponi Kilen

Tildekking

59,123181 10,23159

46

Kilen 2, 4, 5 og 6

Tildekking

59,126224 10,233121

47

Turb og felle indre
Kilen
Stasjon 4_Tranga

Alle før flytting

Alle

59,100602 10,232925

48

Tranga_ny turb

Alle

59,099387 10,233787

49

Referanse

Felt 3 og 4 og K1, K2 og K3.
Alle arbeider
Kun i begynnelsen

Alle

59,096775 10,234708

10,227705
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Figur 24: Stasjonsnett for turbiditetsmålere gjennom prosjektet.
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4.2 Turbiditet; bakgrunn og målte verdier
Bakgrunnsverdier som er lagt til grunn i de dagene det har vært gjennomført arbeider er loggført.
Om morgenen har bakgrunn blitt satt basert på gjennomsnitt fra kl. 03:00 på natten frem til
oppstart for arbeidene. Bakgrunn har også vært revurdert utover dagen dersom det har vært
lenger stopp i arbeidene som ikke har skyldtes turbiditet (f. eks. tekniske problemer eller
vedlikehold på fartøyene). Nye grenseverdier etter endring i tillatelsen ble tatt i bruk fra 13.
september.
Da tildekkingen i Indre havn og Kilen ble intensivert ble det observert at turbiditet ikke gikk
tilbake til bakgrunnsnivå i løpet av natten. Det ble derfor valgt å sette bakgrunnsnivå basert på
turbiditet fra kl. 03:00 til 07:00 natt til mandag ettersom det da hadde vært over ett døgn uten
arbeid. Dette bakgrunnsnivået ble benyttet gjennom hele uka, men det ble gjort daglig
vurderinger av om bakgrunn må justeres ned som følge av lange perioder med turbiditet under
bakgrunnsnivå. Disse rutinene for bakgrunnsnivå ble innført 21.02.2018.
Turbiditet målt på de ulike stasjonene er presentert i vedlegg 2.
Ved noen stoppsituasjoner og ved noen tilfeller når det har vært problemer med webløsningen er
det gjennomført manuelle turbiditetsmålinger med håndholdt utstyr. Resultater fra disse
målingene er vist i vedlegg 3.

4.3 Overskridelser av grenseverdi for turbiditet
Grenseverdi ved mudring og tildekking var 10 NTU over bakgrunn i 20 minutter. I begynnelsen
av prosjektet var grenseverdi for 1. lags tildekking 10 NTU over bakgrunn i 20 minutter og
grenseverdi for 2. lags tildekking var 20 NTU over bakgrunn i 4 timer (2 timer ved Tranga). Nye
grenseverdier for tildekking ble tatt i bruk i prosjektet fra 13.09.2017 kl. 15:35. De nye
grenseverdiene var 25 NTU over bakgrunn i 2 timer ved 1. lags tildekking og
25 NTU over bakgrunn i 4 timer ved 2. lags tildekking. Ved Tranga var grenseverdien 25 NTU
over bakgrunn i 2 timer hele tiden.
En oversikt over overskridelser av grenseverdi i prosjektet er vist i vedlegg 4.
Totalt har det vært 76 alarmer knyttet til mudringen og 156 alarmer knyttet til deponering.
For tildekking har det vært 29 alarmer knyttet til 1. lags tildekking og 1 til 2. lags tildekking før
endringer i grenseverdi. Etter endring i grenseverdi har det vært 5 alarmer knyttet til 1. lags
tildekking og 12 til 2. lags.

4.4 Resultater for vannprøver, passive prøvetakere og sedimentfeller
4.4.1 Vannprøver
Vannprøver er tatt med Ruttner vannhenter på samme dyp som turbiditetsmåler var plassert.
Prøvene filtreres ikke før analyse. En oversikt over vannprøver som er tatt er vist i vedlegg 5.
Det er tatt fem bakgrunnsprøver før arbeidene startet og 165 vannprøver underveis i tilknytning
til forhøyet turbiditet. 40 er tatt i forbindelse med mudring, 93 i forbindelse med deponering, 22 i
forbindelse med 1. lags tildekking og 1 i tilknytning til 2. lags tildekking før overgang til nye
grenseverdier. Etter overgang til nye grenseverdier for tildekking er det tatt 4 vannprøver i
tilknytning til 1. lags tildekking og 5 i tilknytning til 2. lags tildekking.
Resultatene for alle vannprøvene er gitt i vedlegg 6 og farger er i henhold til M-608.
Konsentrasjoner av arsen har vært målt i tilstandsklasse III i nesten alle prøver. Konsentrasjonen
av bly har variert fra tilstandsklasse II til IV, med de høyeste konsentrasjonene ved tildekking.
Kadmium er kun målt over rapporteringsgrensen (i tilstandsklasse III) i to prøver fra tildekkingen.
Krom er kun målt i tilstandsklasse II ved mudring og i tilstandsklasse II og III ved tildekking og
deponering. Kobber er målt i tilstandsklasse II til V ved alle aktiviteter, men noe høyere
konsentrasjoner ved tildekking.
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Kvikksølv har hovedsakelig ikke vært i konsentrasjoner over rapporteringsgrensen, men det er
målt konsentrasjoner i tilstandsklasse V ved alle aktiviteter, den høyeste er målt ved mudring.
Nikkel har vært målt i tilstandsklasse II og III ved mudring og i tilstandsklasse II til V ved
tildekking og deponering. Maksimal målte konsentrasjon er lik for de to aktivitetene, men det har
vært noen flere høye konsentrasjoner ved tildekking. Sink har vært målt i tilstandsklasse II til V
ved alle aktiviteter. De høyeste konsentrasjonene er målt ved tildekking og de laveste ved
mudring.
Det er under mudring det er målt flest PAH-forbindelser over rapporteringsgrensen og de
høyeste konsentrasjonene av PAH er målt (inntil tilstandsklasse IV). Ved deponering og
tildekking er konsentrasjoner av PAH relativt like.
Ingen av vannprøvene har konsentrasjon av PCB over rapporteringsgrensen.
Suspendert stoff har vært høyest ved tildekking og lavest ved deponering. Det er ikke uventet at
de høyeste konsentrasjonene av suspendert stoff er målt ved tildekking ettersom det er mye
finstoff i tildekkingsmassen som har vært benyttet.

4.4.2 Sedimentfeller og passive prøvetakere
Resultater fra sedimentfellene fra prosjektet er vist i vedlegg 7. Resultatene fra de passive
prøvetakerene fra samme periode er vist i vedlegg 8.
Resultatene er klassifisert i henhold til Miljødirektoratets veileder M-608. Konsentrasjoner under
rapporteringsgrensen er gitt skravering ved klassifisering. Konsentrasjoner under
rapporteringsgrensen som ikke kan bestemmes til tilstandsklasse II eller lavere er ikke gitt farge.
Det er viktig å huske at tilstandsklassene for vann gjelder for ufiltrerte vannprøver, og at
konsentrasjoner målt med passive prøvetakere kun representerer løste forbindelser og derfor
underestimerer konsentrasjonen dersom det finnes partikkelbundet forurensning suspendert i
vannfasen.
I sedimentfeller er det ved mudring ved Fiskerikaia og Gjestehavna var det konsentrasjoner av
acenaften, fenantren, antracen, pyren, benzo(a)antracen, benso(b)fluoranten og sum PAH-16 i
tilstandsklasse III og IV sammenlignet med tilstandsklasse II og III i bakgrunnsprøven. Ved
mudring i Hesteskoen ble det målt kvikksølv, nikkel, naftalen, fluoranten, krysen, benso(a)pyren,
indeno(123cd)pyren, benso(ghi)perylen og sum PAH-16 i tilstandsklasse III og IV sammenlignet
med tilstandsklasse II i bakgrunnsprøven. Dibenso(ah)antracen ble målt i tilstandsklasse III
sammenlignet med tilstandsklasse I i bakgrunnsprøven. Konsentrasjonene var lavere ved
mudring i august enn i juni da deler av mudringen ble gjennomført i innseiling til Hesteskoen
(utenfor siltgardin og boblegardin). Sedimentasjon målt i sedimentfella ved Hesteskoen i
tilknytning til mudring i august er den høyeste sedimentasjonen som er målt i prosjektet.
For passive prøvetakere er det kun målt arsen i tilstandsklasse III ved Hesteskoen i juni og
fluoranten i tilstandsklasse III ved Hesteskoen i august (tilsvarer konsentrasjon i
bakgrunnsprøven).
I mai var konsentrasjonen av kvikksølv i tilstandsklasse III i begge prøver sør for deponiet
(bakgrunnsprøven var tilstandsklasse II). Fire av PAH-forbindelsene har vært målt i
tilstandsklasse III eller IV og hadde bakgrunnsprøve i tilstandsklasse I eller II. De fleste prøver og
parametere har hatt konsentrasjoner i samme eller lavere tilstandsklasse enn
bakgrunnsprøvene. Dette indikerer at deler at sedimentene som har havnet i sedimentfellene er
rene tildekkingsmasser. Med unntak av prøven fra juni har sedimentasjon i sedimentfellene ved
deponiet vært signifikant høyere enn bakgrunnsprøven i hele perioden det har vært gjennomført
arbeid. I april var sedimentasjonen høyest sør for deponiet, både midt i vannsøylen og nærmest
bunnen. I mai og august var sedimentasjonen størst nær bunn på begge stasjonene.
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I passive prøvetakere er det ved deponiet målt tilstandsklasse III for arsen ved tre anledninger
og sink i tilstandsklasse IV ved en anledning (tilsvarer bakgrunnsprøve) i tillegg er det målt
fluoranten i tilstandsklasse III ved to anledninger.
Ved tildekking har det generelt vært lavere konsentrasjoner i sedimentfellene enn ved mudring
og deponering. Det er en prøve som skiller seg ut «Hesteskoen felle april-mai». Denne hadde
konsentrasjon av fem PAH-forbindelser i tilstandsklasse IV og fem (inkludert sum PAH-16) i
tilstandsklasse III. I tillegg er konsentrasjon av PCB-7 i tilstandsklasse III. En av årsakene til de
høye konsentrasjonene i fella fra Hesteskoen kan være at fella måtte plasseres veldig nært der
taubåtene måtte trekke lekter og annet utstyr forbi for å ikke være i veien for annen båttrafikk.
Sink har vært i tilstandsklasse III i fem prøver fra tildekking. Antracen har vært i tilstandsklasse IV
i en prøve sør for deponiet og i tilstandsklasse III i en prøve nord for deponiet. Pyren har vært i
tilstandsklasse III ved noen anledninger, dette tilsvarer bakgrunnsmålinger i samme område.
Sør og nord for deponiet har det ved noen anledninger vært målt PCB-7 i tilstandsklasse III og
IV, det tilsvarer bakgrunnsmålingene. Høyeste målte sedimentasjon i sedimentfellene ved
tildekking ble målt sør for deponiet i september og oktober.
I passive prøvetakere har det vært målt bly i tilstandsklasse III ved en anledning sør for deponiet.
Fluoranthene har vært målt i tilstandsklasse III i fem prøver, en fra nord for deponiet og resten i
Kilen eller i Indre havn.
Sedimentfellene ved Tranga og referansestasjon har de laveste konsentrasjonene, men også
her er det målt konsentrasjoner over tilstandsklasse II. Nikkel har vært målt i tilstandsklasse III
ved en anledning på referansestasjon og sink har vært målt i tilstandsklasse III ved flere
anledninger på begge stasjoner. Antracen har vært målt i tilstandsklasse III ved fem anledninger
på Tranga og to ganger på referansestasjon. Pyren har vært målt i tilstandsklasse III tre ganger
på Tranga og syv ganger på referansestasjon. Det kan tyde på en kilde til antracen innenfor
Tranga og en kilde til pyren utenfor. Indeno(123cd)pyren og benso(ghi)perylen har vært målt i
tilstandsklasse IV i prøven fra Tranga i mars-april 2018. PCB-7 er målt i tilstandsklasse III syv
ganger ved både Tranga og på referansestasjon. Sedimentasjonen som er målt ved Tranga og
på referansestasjonen i løpet av prosjektet har variert over og under bakgrunnsverdien fra
Tranga. Det har i tillegg variert om det er Tranga eller referansestasjonen som har høyest
sedimentasjon over en periode.
I passive prøvetakere har det vært målt arsen i tilstandsklasse III i en prøve fra Tranga, bly i
tilstandsklasse III i en prøve fra referansestasjonen og sink i tilstandsklasse III i en prøve fra
Tranga.

4.5 Samlet vurdering av spredning
4.5.1 Vannprøver, sedimentfeller og passive prøvetakere
Resultatene fra turbiditetsovervåkingen viser at det har vært partikkelspredning over grenseverdi
i tilknytning til alle aktiviteter. Generelt var stoppene i arbeidene som følge av turbiditet kortest
under deponering, noe lenger under mudring og lengst under tildekking. Dette er naturlig
ettersom tildekkingen tilfører vannmassene store mengder partikler. Rene partikler kan skade
planter og organismer som forflytter seg sakte eller ikke i det hele tatt. Fisk vil rømme fra
områder med høy turbiditet. Målt turbiditet ved bløtbunnsområdet sørvest i fjorden som ikke
skulle tildekkes viste lavere beregnet sedimentasjon enn det som er antatt å være skadelig for
bløtbunnsområder. Dette er beskrevet i mer detalj i kapittel 4.5.2.
Vannprøvene som er tatt i perioder med turbiditet over grenseverdi viser spredning av metallene
arsen, bly, kobber og sink og PAH-forbindelsen fluoranten ved alle aktiviteter. I tillegg har det
vært spredning av kvikksølv ved enkelte målinger for alle aktiviteter. Spredning av
benso(ghi)perylen har kun vært målt under mudring. Spredning av nikkel har hovedsakelig
foregått ved tildekking. For disse forbindelsene er det i gjennomsnitt for hver aktivitet målt
Side 42 av 80

Sluttrapport for prosjektet Renere Sandefjordsfjord

konsentrasjoner i tilstandsklasse III til V. Gjennomsnitt og median for målte konsentrasjoner ved
de ulike aktivitetene er tilsvarende eller litt høyere enn det som ble målt i bakgrunnsprøvene.
Konsentrasjonene målt med passive prøvetakere er betydelig lavere enn det som er målt i
vannprøver. For passive prøvetakere er gjennomsnitt for målte verdier under hver aktivitet i
tilstandsklasse I eller II. Det er kun i enkelte perioder målt konsentrasjoner i tilstandsklasse III for
enkelte forbindelser. Dette gjelder fluoranten ved alle aktiviteter, arsen ved mudring og
deponering og bly ved tildekking. I tillegg er sink målt i tilstandsklasse III ved deponiet i en
periode. Sammenlignet med bakgrunnsprøvene er det kun 90-persentil og maksimum av målte
konsentrasjoner under hver aktivitet som er i høyere tilstandsklasse enn bakgrunnsprøvene.
Forskjellen i konsentrasjon fra vannprøver og passive prøvetakere skyldes en kombinasjon av to
faktorer. Vannprøvene analyseres uten å filtreres. Det betyr at all partikkelbundet forurensning
inngår i analyseresultatet, mens passive prøvetakere kun samler opp den andelen av
forurensningen som er løst i vannet. I tillegg er vannprøvene et øyeblikksbilde av de korte
periodene med forhøyet turbiditet, mens passive prøvetakere representerer et gjennomsnitt over
hele perioden de har stått ute. Det er ikke mulig å bestemme hvor mye av forskjellen som
skyldes den ene og den andre faktoren uten å gjøre analyser på både løst og partikkelbundet
mengde i vannprøver og å ta flere vannprøver også når turbiditet er lav. For tildekkingen er
forskjellen også en konsekvens av at passive prøvetakere ikke har vært plassert like nærme
tildekkingsarbeidene som turbiditetsmålerne fordi passive prøvetakere kun kan flyttes månedlig i
forbindelse med utskifting.
Den andelen av et stoff som er løst i vann er mer tilgjengelig for biologisk opptak enn den
andelen som er bundet til partikler. Tilstandsklasser for vann gjelder for konsentrasjoner i ufiltrert
prøve. Det kan likevel ikke utelukkes at organismer nær tiltaket har vært utsatt for skadelige
konsentrasjoner av miljøgifter. Eksponeringstiden med høye konsentrasjoner av partikler har
imidlertid vært begrenset (basert på varighet av stopp) og lave konsentrasjoner i de passive
prøvetakerene indikerer begrenset varighet av høye konsentrasjoner løst i vann.
Sedimentfellene har vist høyest konsentrasjoner ved mudring, noe lavere ved deponering og
lavest ved tildekking. Ved tildekking er det tilført rene partikler så det er naturlig at
konsentrasjonen er lavest. Mengden materiale som er fanget opp av sedimentfellene ved
deponering og tildekking er sammenlignbare. Ved mudring er sedimentert mengde større, men
det er få prøver fra mudring sammenlignet med deponering og tildekking. Ved tildekking har
sedimentfellene vært plassert lenger unna arbeidene for ikke å være i veien når det jobbes i
større områder enn under mudring og deponering, mengdene kan derfor ikke sammenlignes
direkte. Partikler som er spredd under mudring og deponering er forventet å ha sedimentert før
de er transportert ut av et område som senere har blitt dekket til med rene masser. Partikler som
er spredd under tildekking kan være spredd til områder som allerede er dekket til.
Sluttdokumentasjonen viser imidlertid at spredningen ikke har vært så stor at den har forårsaket
at tildekkingslaget ikke har oppnådd kjemisk tilstand i henhold til miljømålet (se kapittel 5.2).
Turbiditeten ved Tranga har stort sett ligget på bakgrunnsnivå. Det har vært totalt tre episoder
med overskridelse av grenseverdi ved Tranga i løpet av prosjektet. Alle stoppene har vært i
tilknytning til tildekking. Vannprøver som er tatt ved turbiditet over grenseverdi viser spredning av
kobber, kvikksølv, nikkel og sink over det som er målt i bakgrunnsprøven på samme sted.
Passive prøvetakere fra referansestasjon viser ikke konsentrasjoner over tilstandsklasse II i
samme periode (felle og passive ved Tranga i denne perioden ble tapt). Som beskrevet over
skyldes forskjellen en kombinasjon av varigheten av forhøyede konsentrasjoner og at passive
prøvetakere kun fanger opp den andelen av et stoff som er løst i vannet.
På Tranga er det mer enn 20 m dypt, og turbiditetsmåleren har vært plassert 2 m over bunn. Det
er derfor fullt mulig at partikulært materiale har blitt transportert forbi Tranga uten å fanges opp
av turbiditetsmåleren. Dette vil imidlertid hovedsakelig være snakk om rene tildekkingsmasser.
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Sedimentert materiale fra sedimentfellene ved Tranga og på referansestasjon utenfor Tranga har
vist de laveste konsentrasjonene av alle sedimentfellene. Mengden sedimentert materiale i
sedimentfellene ved Tranga og referansestasjon er tilsvarende den i andre feller ved tildekking
og deponering. Årsaken til at episodene med forhøyet turbiditet under tildekking på andre
stasjoner enn Tranga ikke gjenfinnes ved større mengde sedimentert materiale i sedimentfellene
er at sedimentfellene ikke kunne plasseres like nært tildekkingsarbeidene ettersom de bare
skulle flyttes en gang per måned. Det er ingen tydelig trend på konsentrasjonene i sedimentert
materiale på Tranga og referansestasjon gjennom prosjektet. Dette kan tyde på at områdene
også tilføres sediment fra ytre fjord og at også disse kan tilføre noe forurenset materiale.
Gjennomførte målinger viser ikke uakseptabel spredning av forurensning ut av tiltaksområdet i
sør (forbi Tranga).

4.5.2 Betydning av målte turbiditetsverdier for bløtbunnsområdet ved K4
Bløtbunnsområdet sør og vest for K4, som ikke skal tildekkes, er vist i Figur 25. Dette er det
største bløtbunnsområdet som ligger veldig nært tildekkingen og ikke selv skal dekkes til. Det
har vært gjennomført overvåking av turbiditet på to ulike posisjoner i tilknytning til dette området i
perioder med arbeid i nærheten. Posisjonen lengst fra land ble benyttet tidlig i prosjektet og etter
at tildekkingen i felt K4 var ferdig. Den innerste posisjonen ble benyttet under tildekking i K4.

Figur 25: Bløtbunnsområde som ikke skal tildekkes.
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Målinger er gjennomført i til sammen 114 dager, men i deler av den tiden det har vært overvåket
har det vært begrenset med arbeider i nærheten.
Gitt at målt turbiditet er forårsaket av silt med en omtrentlig synkehastighet på 9,5 m per dag og
at forholdet mellom turbiditet og partikler i vannet er 1 NTU tilsvarer 1mg/l, er sedimentasjon i
bløtbunnsområdet i arbeidsperioden beregnet som vist i Tabell 4.
20.04.2018 ble det registrert en stor nedgang i turbiditet etter rengjøring av sensoren. Data fra
den dagen og dagen før er tatt ut av beregningene da de høye målingene er forventet å skyldes
begroing og ikke høy turbiditet i vannmassene (det var ikke arbeider i nærheten disse dagene).
For å beregne sedimentasjon i mm er det benyttet en egenvekt på sedimentert materiale på 1,5
kg/l.
Tabell 4: Beregnet sedimentasjon i bløtbunnsområdet sørvest for K4.

Sedimentasjon Sedimentasjon
Sedimentasjon
per dag
i måleperiode
Sedimentasjon i måleperiode
(mg/cm2)
(mg/cm2)
per dag (mm)
(mm)
9,9
1140
0,066
7,6
I den økologiske konsekvensutredningen som ble gjennomfør før prosjektet startet (DNV GL,
2014) er det ikke gjennomført vurderinger knyttet til tilslamming av områder som ikke skal
tildekkes, men det er henvist til noen studier knyttet til toleranse for tildekking. For en studie på
sediment i Nordsjøen ble det funnet en PNEC (Predicted No Effect Concentration; bestemt fra
artssensitivitetskurver, SSD) på 0,65 cm (Smit et al., 2006). Det finnes noen foreslåtte
terskelverdier for tildekking, men disse kan ikke generaliseres geografisk. Tildekkingstykkelse
(forskjellige sedimenttyper) med «skadelig effekt» på 50 % av infauna (SSD) har blitt anslått til
5,4 cm (Smit et al., 2008).
Sedimentasjon som er beregnet basert på de 114 dagene med målinger er litt høyere enn PNEC
fra Nordsjø-studien. Sedimentasjonen har imidlertid foregått over relativt lang tid, noe som gir
organismer i sedimentet anledning til å flytte seg oppover i massene som sedimenterer.
Gjennomsnittlig målt turbiditet i perioden er maksimalt 10 ganger så høy som forventet bakgrunn
(ved bakgrunn 1 NTU) i området, kanskje ikke mer enn 3-4 ganger bakgrunn (ved bakgrunn 3-4
NTU). Beregnet sedimentasjon i bløtbunnsområdet kan derfor forventes å være ca. 3-10 ganger
høyere enn normalt.

4.6 Kjemisk kontroll av masser til deponi
Fra 1. juni ble det tatt prøver av mudret masse fra lekteren. Det ble laget til en blandprøve for
analyse for hver 3 000 m3 mudret masse. For områder med mindre volum ble det laget en
blandprøve per område. En oversikt over hva hver blandprøve representerer er vist i vedlegg 10
sammen med resultatene fra analysene.
Lekterprøvene viste at massene ikke har TOC-verdier over 5 %. De høyeste nivåene av
forurensning var i masser fjernet fra Fiskerikaia, Gjestehavna, utstikker 1 og 2 og innseiling til
Hesteskoen. Kvikksølv, antracen og fluoranten ble påvist opp til tilstandsklasse V og en rekke
metaller og PAH-forbindelser var i tilstandsklasse III og IV.
I Hesteskoen var kvikksølv i tilstandsklasse V i en prøve og kvikksølv og sink i tilstandsklasse III i
noen prøver. Noen av PAH-forbindelsene var i tilstandsklasse III og IV i mange eller alle prøver
fra Hesteskoen.
PCB 7 var i tilstandsklasse III og IV i alle prøver og TBT i tilstandsklasse IV i to prøver og
tilstandsklasse V i resten.
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4.7 Kontroll av mudret tildekkingsmasse ved fjerning av topper i tildekkingslaget
6. desember ble det fjernet 40 m3 med tildekkingsmasse i Indre havn. Dette var topper med for
mye tildekkingsmasse som reduserte seillingsdybde (topper innenfor grønne og oransje felt i
Figur 1 og Figur 2 i vedlegg 9). Det ble lagt inn en sikkerhetsmargin på 30 cm i forhold til
opprinnelig sjøbunn før tildekking for å unngå mudring av forurenset sjøbunn. Massene ble
visuelt inspisert mens byggherre var tilstede. Det ble tatt prøve av massene. Mudrete
tildekkingsmasser ble utlagt på deponiet, 50 m sør for nordenden (ikke topplag). Avvik M-0060 er
registrert som følge av at masser ble lagt ut før resultater fra kjemisk test forelå.
Ved Jahrestranda ble det mudret bort 500 m³ masser som hadde lekket fra lekterlukene under
lasting. Det ble lagt inn en sikkerhetsmargin på 30 cm i forhold til opprinnelig sjøbunn før
tildekking for å unngå mudring av forurenset sjøbunn.
Områder der det har vært fjernet topper med for mye tildekkingsmasse i mars, april og mai 2018
er vist Figur 3 og Figur 4 i vedlegg 9. Fjernet tildekkingsmasser er disponert i tiltaksområdet i
områder med for lav mektighet.
Resultater for prøvene tatt av mudret masse er vist i Tabell 1 i vedlegg 9. Ingen konsentrasjoner
er over tilstandsklasse II.
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5 Sluttkontroll
5.1 Kontroll av kjemisk tilstand på sjøbunn etter mudring
Det er gjennomført prøvetaking av sjøbunn etter mudring for å vurdere behov for tildekking i
enkelte områder.
I tilknytning til Hesteskoen ble det gjennomført prøvetaking i to omganger (11.-12. juli og 18.
september 2017). Først ble det gjennomført prøvetaking i innseilingen til Hesteskoen og inne i
hesteskoen for en indikasjon på om det ville være behov for tildekking. Den første prøvetakingen
ble gjennomført med Gemini kjerneprøvetaker. På grunn av bløte masser i Hesteskoen etter
mudring ble prøvetaking for kjemisk test gjennomført med HTH kjerneprøvetaker. Prøvetakingen
ble gjennomført i henhold til Miljødirektoratets veileder M-409. Området på ca. 28 000 m2 er delt
inn i fem felt. I hvert felt er det tatt prøve i fire punkt som er slått sammen til en blandprøve.
Prøver tatt i innseilingen i juli 2017 og inne i Hesteskoen etter ferdig mudringer vist i Figur 26.
Prøvetakingen ved utstikker 1 og 2 er gjennomført med Van Veen 0,1 m2 grabb 13. september
2017. Feltene som er prøvetatt er veldig små. Det har vært tatt to prøver av hvert område, men
hver prøve er en blandprøve av to separate grabbhugg. En oversikt over hvor prøvene er tatt
ved utstikker 1 og 2 er vist i Figur 27 med forstørrelse for hvert felt i feltlogg i vedlegg 11.
Feltlogg med koordinater, bilder og beskrivelse av alle prøver tatt etter mudring er gitt i
vedlegg 11.

Figur 26: Posisjoner for bunnprøver fra Hesteskoen og innseiling etter mudring.
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Figur 27: Posisjoner for bunnprøver fra utstikker 1 og 2 etter mudring.

Tabeller med klassifiserte resultater for sedimentprøvene tatt etter mudring er vist i vedlegg 12.
Prøvene fra juli viser at sedimentet i innseilingen til Hesteskoen var forurenset i tilstandsklasse
III, IV og V for en rekke parametere.
En prøve fra vest for utstikker 1 «Utstikker V 2» hadde konsentrasjon av kvikksølv i
tilstandsklasse IV og tre av prøvene ved utstikker 1 hadde konsentrasjoner av sink i
tilstandsklasse III. Alle prøvene fra utstikker 1 hadde konsentrasjoner av PAH i tilstandsklasse III
og IV. Alle prøvene fra utstikker 1 og 2 hadde forhøyede konsentrasjoner av PCB i
tilstandsklasse III. TBT var i tilstandsklasse IV og V.
Ingen av prøvene fra utstikker 2 hadde konsentrasjoner i tilstandsklasse IV eller V for andre
forbindelser enn TBT.
Alle prøvene fra utstikkerne hadde et bløtt lag på overflaten som tyder på resedimentasjon eller
at det kan ha kommet til nye masser etter gjennomført mudring.
Prøvene fra Hesteskoen hadde varierende forurensningsgrad. Alle prøvene hadde TBT i
tilstandsklasse IV og V og PAH-forbindelser i tilstandsklasse III og IV. De høyeste
konsentrasjonene ble funnet i «Hest 3» og «Hest 4». Disse prøvene hadde PCB-konsentrasjon i
tilstandsklasse IV, de andre tre hadde tilstandsklasse III.
De forhøyede konsentrasjonene i sedimentet i Hesteskoen skyldes mest sannsynlig
resedimentasjon av forurenset sediment som ble spredd under mudringen ettersom det stort sett
er et lag av bløtt sediment på toppen av fastere eller konsolidert leire. Videre er det blitt mudret
mer enn hva vi antar har sedimentert siden TBT ble tatt i bruk. De høye konsentrasjonene av
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TBT i nesten alle prøvene indikerer resedimentasjon. Det har også vært siltgardin ved
Hesteskoen nesten helt frem til prøvetaking, så tilførsler utenfra er lite sannsynlig.
Basert på resultater etter mudring i og utenfor Hesteskoen ble det besluttet å dekke til område 3
og 4 samt innseilingen. Resultater fra etter tildekking er vist sammen med resultatene for resten
av fjorden (se kapittel 5.2).
Resultater fra kontroll etter ferdig mudring vil bli registrert i Vannmiljø. For innseilingen til
Hesteskoen og den delen av Hesteskoen der det er dekt til registreres data fra etter tildekkingen

5.2 Kontroll av tildekkingslaget for kjemisk tilstand
Kjernene til kjemisk test ble tatt med utgangspunkt i prøvetakingsfelt på 10 000 m2. Innenfor
hvert felt ble det tatt fire kjerner til blandprøve.
Feltinndelingen for prøvetaking er vist i Figur 28 og Figur 29. Kart som viser prøvepunkt og
koordinater for hver kjerne er vist i vedlegg 13 sammen med feltlogg fra prøvetakingen.
Prøvetaking er gjennomført med Gemini kjerneprøvetaker fra båt og av dykker med plastrør der
Gemini kjerneprøvetaker ikke kunne benyttes. I større områder der det kun er lagt erosjonslag
(tildekkingsfelt «Deponi Kilen» og felt «Kilen 4» som vist i Figur 9) er det ikke tatt sedimentprøver
for kjemisk test.
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Figur 28: Prøvefelt nord i tiltaksområdet. Posisjon for hver kjerne er gitt i feltlogg i vedlegg 13.
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Figur 29: Prøvefelt sør i tiltaksområdet. Posisjon for hver kjerne er gitt i feltlogg i vedlegg 13.
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5.2.1 Prøver i områder med prosjektert 15 cm tildekking
For prøver til kjemisk analyse ble topp 10 cm fra hver kjerne innenfor samme felt samlet til en
blandprøve. Etter dialog med byggherre 27. september 2017 ble det bestemt at kjerner med
mindre enn 10 cm tildekkingslag ikke skal prøvetas for kjemisk analyse, men at tykkelsen
dokumenteres og ny kjerne prøvetas.

5.2.2 Prøver i områder med prosjektert 10 cm filterlag og grovere erosjonslag
I områder der det skal grovere erosjonslag over filterlaget er det tatt prøver av de øverste 5 til 10
cm av filterlaget, avhengig av hvor tykt tildekkingslaget er, før utlegging av erosjonslag. Dersom
tildekkingslaget er mindre enn 5 cm dokumenteres tykkelse og ny kjerne prøvetas for kjemisk
analyse.

5.2.3 Gemini kjerneprøvetaker
Den foretrukne metoden for prøvetaking av tildekkingslaget for kjemisk test er bruk av Gemini
kjerneprøvetaker. Hver kjerne ble fotografert og tildekkingslagets tykkelse ble målt utenpå røret. I
tillegg ble det målt hvor langt ned i kjernen opprinnelig sjøbunn ble påtruffet ved utpressing av
kjernen.
Ved prøvetaking presses noe av tildekkingslaget ned langs sidene på kjernen som følge av
friksjon. Tildekkingslagets tykkelse vil derfor fremstå som tykkere ved mål utenpå prøvetakeren
enn ved utpressing. I hvor stor grad massene trekkes ned langs sidene avhenger både av
tildekkingsmassen og massene under. Dersom sjøbunnen er veldig bløt vil utpressing av kjernen
kunne føre til at tildekkingsmasse presses ned i gammel sjøbunn og tykkelsen på det rene
tildekkingslaget fremstår som tynnere enn det egentlig er. Mål ved utpressing av kjerne vurderes
likevel å være det riktigste målet på tildekkingslagets tykkelse i kjerneprøvetakingsrøret.

5.2.4 Prøvetaking med dykker
På stasjoner der det har vært vanskelig å få tilstrekkelig antall godkjente kjerner ved bruk av
Gemini kjerneprøvetaker, har det vært benyttet dykker for prøvetaking. Årsaken til mangel på
godkjente kjerner er en kombinasjon av fire ulike faktorer:
1. Stedvis bruk av 0-20 mm masse til reparasjon. De store steinene stopper kjerneprøvetakeren
fra å trenge ned i tildekkingslaget. Dette medfører tom prøvetaker eller kun litt
tildekkingsmasse i prøvetakeren.
2. Steinete områder. Når underlaget er hardt/steinete blir det ikke leirpropp i bunnen av kjernen.
Dette medfører tom prøvetaker eller kun litt tildekkingsmasse i prøvetakeren.
3. Bratte områder. Her legger det seg ikke et tilstrekkelig tildekkingslag og underlaget er ofte
hardt/steinete så det ikke blir propp i bunn av kjernen. Dette medfører tom prøvetaker eller
kun litt tildekkingsmasse i prøvetakeren.
4. Høy friksjon i tildekkingslaget. Dette kan medføre at deler av tildekkingslaget presses til siden
istedenfor inn i prøvetakingsrøret. Tildekkingslaget i røret blir dermed tynnere enn det som er
reelt på sjøbunnen og kan medføre at tildekkingslaget i røret ikke er tilstrekkelig tykt til å
prøveta.
Prøvetaking med dykker gjennomføres ved at det først settes ut markeringer for hvert
prøvepunkt. Punktene velges tilfeldig i prøvetakingsfeltet (som ved prøvetaking med
kjerneprøvetaker) og posisjonen måles inn med GPS. Dykker benytter klare plastrør som
presses minimum 10 cm ned i tildekkingslaget ved å vri på røret under nedpressing for å
redusere friksjon. Dykker setter så propp i toppen av røret. Så graver dykkeren seg frem til
underkant av røret og stikker hånden under, snur på røret og setter propp i andre enden. Prøven
fraktes så til overflaten der den fotograferes, måles og beskrives. Før overskuddsvannet helles
av får prøven stå en liten stund så mest mulig finstoff følger med prøven. Dersom det er mer enn
10 cm tildekkingsmasse i røret prøvetas alt materialet med mindre det er mulig å fjerne bunn av
kjernen for å oppnå prøvetaking av 0-10 cm
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5.2.5 Resultater
Det er tatt totalt 108 prøver i tildekkingsområdet. Analyseresultater for kjerneprøvene er vist i
vedlegg 14. Prøvene er klassifisert i henhold til grenseverdier i M-608. Sum PAH 16 er
klassifisert i henhold til grenseverdiene i TA-2229 og TBT er klassifisert i henhold til
forvaltingsbaserte grenseverdier i TA-2229.
To av prøvene har konsentrasjon av kvikksølv i tilstandsklasse II, ingen andre
metallkonsentrasjoner er over tilstandsklasse I.
Rapporteringsgrensen for antracen er for høy til å kunne skille mellom tilstandsklasse II og III.
Det er kun i tolv prøver det er påvist PAH-forbindelser over rapporteringsgrensen. Noen av disse
er i tilstandsklasse I og noen i tilstandsklasse II. Sum PAH-16 er ikke målt høyere enn i
tilstandsklasse I.
PCB-forbindelser er målt over rapporteringsgrensen i syv prøver. Sum PCB-7 er i tilstandsklasse
II for alle disse.
Utvalgte statistiske data for målte konsentrasjoner er vist i Tabell 5. 90-persentil er beregnet ved
bruk av funksjonen «PERCENTILE.INC» i Excel.
Konsentrasjon av TBT er ikke en del av miljømålet for prosjektet.
74 av prøvene har konsentrasjoner av TBT i tilstandsklasse II, 23 er i tilstandsklasse III og seks i
tilstandsklasse IV. Fem prøver har forhøyet rapporteringsgrense som gjør at tilstandsklasse ikke
med sikkerhet kan settes lavere enn tilstandsklasse III eller IV. Grenseverdi for trinn 1
risikovurdering for TBT er 35 µg/kg. Ingen av prøvene har konsentrasjon av TBT over denne
grensen. Kart som viser geografisk fordeling av resultatene for TBT er vist i Figur 3 og Figur 4 i
vedlegg 14. TBT blir fulgt opp i overvåkingen etter tiltaket.
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Tabell 5: Median, 90-persentil og maksimum for målte konsentrasjoner i sediment etter tildekking.

Parameter

Enhet

As (Arsen)
Pb (Bly)
Cd (Kadmium)
Cr (Krom)
Cu (Kopper)
Hg (Kvikksølv)
Ni (Nikkel)
Zn (Sink)
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benso(a)antracen^
Krysen^
Benso(b)fluoranten^
Benso(k)fluoranten^
Benso(a)pyren^
Indeno(123cd)pyren^
Dibenso(ah)antracen^
Benso(ghi)perylen
Sum PAH-16
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Sum PCB-7
Tørrstoff (L)
TOC
Tributyltinn

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
%
% TS
µg/kg TS

Median
1,9
1,4
0,015
0,80
4,7
0,005
0,88
24
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
0,040
<0,0005
<0,0005
<0,0005
<0,0005
<0,0005
<0,0005
<0,0005
nd
87
0,07
<2,4

90-persentil Maksimum
2,6
3,1
0,025
2,1
7,2
0,027
3,0
51
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
0,0813
<0,0005
<0,0005
<0,0005
<0,0005
<0,0005
<0,0005
<0,0005
nd
93
0,13
15

4,1
8,7
0,046
6,4
15
0,069
8,0
70
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
0,013
<0,010
0,036
0,032
0,017
0,015
0,028
<0,010
0,021
0,012
<0,010
0,016
0,190
<0,0005
<0,0005
0,00056
0,00059
0,00096
0,00170
0,00089
0,0035
96
0,40
34

Dårligste målte tilstandsklasse for parametere som er del av miljømålet for prosjektet (metaller,
PAH og PCB) i hvert prøvetakingsfelt er vist i Figur 30 og Figur 31. Konsentrasjoner under
rapporteringsgrensen er ikke hensyntatt, da det ville gitt grønn farge (tilstandsklasse II) på alle
felt ettersom rapporteringsgrensen for mange av PAH-forbindelsene er i tilstandsklasse II.
Alle resultatene fra kontroll av kjemisk tilstand i tildekkingslaget er registrert i Vannmiljø.
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Figur 30: Dårligste målte tilstandsklasse for parametere som er del av miljømålet (metaller, PAH og PCB).
Konsentrasjoner under rapporteringsgrensen er ikke tatt med.
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Figur 31: Dårligste målte tilstandsklasse for parametere som er del av miljømålet (metaller, PAH og PCB).
Konsentrasjoner under rapporteringsgrensen er ikke tatt med.
Side 56 av 80

Sluttrapport for prosjektet Renere Sandefjordsfjord

5.3 Kontroll av mektighet på tildekkingslaget
Tildekkingslaget er kontrollert ved batymetrisk måling (skanning) av sjøbunnen. I tillegg er det
gjennomført fysisk kontroll av tildekkingslaget ved hjelp av målepinner.
Etter miljødirektoratets veileder er det krav til 1 målepinne per. 10 000 m². Mektighet for
tildekkingen har vært målt med batymetri ca. 500 ganger i tiltaksområdet. Det er dykket 61 dager
på 100 stk. målestaver, punkter og transektdykk. Det er også tatt 250 stk. kjerneprøver.
Hvert lag som har blitt lagt ut har blitt kontrollert med skanning. For de delene av feltene der
skanningkartet har vist mindre masse enn det som har vært forventet, har disse områdene blitt
undersøkt med egen fysisk måling. Områdene ble undersøkt ved dykking etter transekttau,
dykking på enkeltpunkter, og kjerneprøver. Størrelse og dybde til disse områdene var viktige
kriterier ved valg av målemetode. Resultatene til undersøkelsene medførte i mange tilfeller mer
tildekking, og i andre tilfeller dokumenterte undersøkelsene måloppnåelse.
For hvert delområde i tiltaksområdet er det utarbeidet egne godkjenningsdokument der
oppmålingsresultatene til de ulike delfeltene er vurderte. For å avgjøre om tildekkingslagenes
mektighet var tilstrekkelige ble det gjort en samlet vurdering av resultatene til de ulike
målemetodene.

5.3.1 Ytre havn
Ytre havn består av dypere områder, noen strandsoner og større kaianlegg. Ved kaiene ble det
lagt på filterlag + erosjonssikring. Mektigheten på erosjonssikringen varierte fra 10 – 40 cm, alt
etter dybde. Enkelte områder i Ytre havn var bratte, der massene i varierende grad ville ligge.
Kjerneprøvene viste klart skille mellom sjøbunn og tildekkingsmasse. Målepinne- og
skanningresultat viste godt samsvar. For tildekkingsfelt «testfelt 4» var forskjellen mellom 6 stk.
målepinner og skanning i samme punkter i intervallet 0-4 cm.
Skanningkart nr. 583 fra tildekkingsfelt «testfelt 4» er eksempel på skanningkart som inngår i
godkjenningsdokumentet for Ytre havn (Figur 32). I skanningkartet er også resultatet fra fysiske
målinger av tildekkingslagets mektighet ved dykking på målepinner og kjerneprøver vist, både
underveismålinger og sluttresultat. Feltet er prosjektert til å ha mektighet på 15 cm filterlag.
Skanningkartet viser at nær hele arealet har oppnådd tilstrekkelig mektighet. Avleste målepinner
og kjerneprøver dokumenterer tilstrekkelig mektighet for feltet.
Øvrige felt i Ytre havn er dokumentert tilsvarende og inngår i egne godkjenningsdokument for
tiltaksområdet. Basert på en samlet vurdering av de oppnådde resultatene er det konkludert med
at tiltaksmålet for mektighet i Ytre havn er oppnådd. Tildekkingen er svært godt dokumentert,
blant annet er antall fysiske prøver godt utover veiledende krav.
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Figur 32: Kart nr. 583 fra testfelt 4 og K5 er eksempel på skanningkart fra Ytre havn.
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5.3.2 Midtre havn
Midtre havn består av dypere områder, strandsoner og noen faste bryggeanlegg. Kjerneprøvene
viste klart skille mellom sjøbunn og tildekkingsmasse. Strandsonene var bratte og massene ville i
varierende grad ligge. Det var noe utfordringer med tilkomst i områdene med faste
bryggeanlegg. På dypere vann var det to sjøvannsinntak. Områdene rundt inntakene ble i
hovedsak tildekket i perioden for revisjonsstans på respektive fabrikker.
Skanningkart nr. 594 fra tildekkingsfelt «felt 8» er eksempel på skanningkart som inngår i
godkjenningsdokumentet for Midtre havn (Figur 33). I skanningkartet er også resultatet fra
fysiske målinger av tildekkingslagets mektighet ved dykking på målepinner og kjerneprøver vist,
både underveismålinger og sluttresultat. Feltet er prosjektert til å ha mektighet på 15 cm filterlag.
Skanningkartet viser at nær hele arealet har oppnådd tilstrekkelig mektighet. Kartet viser for mye
masse spesielt nord og sør i feltet, hovedårsaken til dette er hvordan massene går ut av
fallbunnslekter i slutten av et utleggingsspor (lektere har gått både i nord- og sør-gående
retning). Målepinne nr. 4 viser også dette. Østre del av feltet med skravur viser skråning der
massene i varierende grad ville ligge. Avleste målepinner og kjerneprøver dokumenterer
tilstrekkelig mektighet for feltet.
Øvrige felt i Midtre havn er dokumentert tilsvarende og inngår i egne godkjenningsdokument for
tiltaksområdet. Basert på en samlet vurdering av de oppnådde resultatene er det konkludert med
at tiltaksmålet for mektighet i Midtre havn er oppnådd. Tildekkingen er svært godt dokumentert,
blant annet er antall fysiske prøver godt utover veiledende krav.
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Figur 33: Kart nr. 594 fra felt 8 er eksempel på skanningkart fra Midtre havn.
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5.3.3 Sjøbunnsdeponi i Midtre havn
Deponiet er skannet før og etter tildekking. Skanningkartene som vist i Figur 34 og Figur 35 med
tilhørende arealrapport, viser at i overkant av halve arealet har tilstrekkelig mektighet.
Skanningkartene viser tilsynelatende for lav mektighet i deler av deponiet. Dykkingen på
målepinnene viser mellom 40 – 80 cm mektighet. Dette viser at det som forventet har skjedd en
konsolidering av deponerte masser etter tildekking når målepinneresultatene sammenlignes med
skanningkart. De deponerte massene har forskjellig fasthet som fører til ulik konsolidering av
deponiet. På grunn av denne konsolideringen må resultatene fra målepinneavlesning vektlegges
ved vurdering av mektighet av tildekkingslaget. Ettersom det er høy tetthet av målepinner på
deponiet og laveste målepinneresultat er 10 cm over prosjektert mektighet konkluderes det med
at deponiet er tildekket med minimum 30 cm mektighet, som prosjektert.
Det ble tatt til sammen 15 kjerneprøver underveis ved tildekkingen av deponiet. Kjerneprøver
viste klart skille mellom deponi- og tildekkingsmasser uten innblanding av tildekkingsmasser i
deponerte masser.
Det meste av deponiet er tildekket med mer enn prosjektert tykkelse. Det vurderes at dette
skyldes toleranser til utleggingsutstyr og en feil med loggføringen av forbrukte masser underveis
i tildekkingen. Dersom denne feilen hadde blitt oppdaget før, kunne siste dykk på målepinner blitt
utført tidligere.
Ved å vurdere resultat fra skanningkart, avlesing av målepinner, og dykking på transekttau
samlet sett blir det konkludert at tildekking av sjøbunnsdeponiet har oppnådd måloppnåelse.
Målingene viser at det forekommer konsolidering i deponiet, da skanningkart i punktene som er
avlest av dykker viser lavere mektighet enn det dykkerne har avlest.
Alle prøvene tilfredsstiller tilstandsklasse II eller bedre for metaller, PAH og PCB. Miljømålet for
disse parameterne er tilstandsklasse II eller bedre. Resultatene tilfredsstiller dermed miljømålet
for prosjektet.
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Figur 34: Skanningkart nr. 390_1 rev2, nordre del av deponiet.
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Figur 35: Skanningkart nr. 390_2 rev2, søndre del av deponiet.
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5.3.4 Indre havn
Indre havn består av grunne områder og kaianlegg. I store deler av Indre havn ble det lagt på
filterlag + erosjonssikring. Mektigheten på erosjonssikringen varierte fra 10 – 20 cm, avhengig av
type kai og dybde til innseiling. For å opprettholde tilstrekkelig seilingsdybde er det i grunne
områder inn mot kaier og brygger toleransekrav på mektighet til ferdig utlagt tildekkingslag på +5
cm. I enkelte dybdekritiske områder ble det i ettertid av tildekking fjernet topper som var over
toleransekrav. Tildekking og oppmåling måtte gjøres på en planmessig måte for å ivareta
toleransekrav.
Skanningkart nr. 610 fra tildekkingsfelt «felt 22» er eksempel på skanningkart som inngår i
godkjenningsdokumentet for Indre havn (Figur 36). I skanningkartet er også resultatet fra fysiske
målinger av tildekkingslagets mektighet ved dykking på målepinner og kjerneprøver vist, både
underveismålinger og sluttresultat. Feltet er prosjektert til å ha en tildekkingsmektighet på 15 cm.
Skanningkartet viser at nær hele arealet har oppnådd tilstrekkelig mektighet. En samlet
vurdering av skanningresultat, avleste målepinner, dykkerundersøkelser og kjerneprøver
dokumenterer tilstrekkelig mektighet for feltet.
Øvrige felt i Indre havn er dokumentert tilsvarende og inngår i egne godkjenningsdokument for
tiltaksområdet. Basert på en samlet vurdering av de oppnådde resultatene er det konkludert med
at tiltaksmålet for mektighet i Indre havn er oppnådd.
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Figur 36: Kart nr. 610 fra felt 22 er eksempel på skanningkart fra Indre havn.
Side 65 av 80

Sluttrapport for prosjektet Renere Sandefjordsfjord

5.3.5 Kilen
Kilen består av langgrunne områder og noen mindre brygger. I største delen av Kilen ble det lagt
på filterlag + 10 cm erosjonssikring. For feltet i indre delen av Kilen (Kilen 4) og deponi Kilen ble
det kun lagt 10 cm erosjonssikring. Mektigheten på tildekkingen i Kilen 4 måtte reduseres for å
opprettholde tilstrekkelig seilingsdyp, da det på grunn av dårlige grunnforhold ikke kunne mudres
i området. Deponiet i Kilen er tidligere tildekket, derfor var det tilstrekkelig med 10 cm
erosjonssikring. For å opprettholde tilstrekkelig seilingsdybde er det i grunne områder inn mot
kaier og brygger toleransekrav på mektighet til ferdig utlagt tildekkingslag på + 5 cm. Tildekking
og oppmåling måtte gjøres på en planmessig måte for å ivareta toleransekrav. Av
tiltaksområdene er det erfart at Kilen har bløtest sjøbunn. Kjerneprøvene viste likevel klart skille
mellom sjøbunn og tildekkingsmasse. Kilen hadde ikke målepinner grunnet risiko for velting, som
fysisk måling ble det i stedet dykket etter transekttau og på enkeltpunkter.
Skanningkart nr. 535 fra tildekkingsfelt «Kilen 3» og «Kilen 7» er eksempel på skanningkart som
inngår i godkjenningsdokumentet for Kilen (Figur 37). Feltet er prosjektert til å ha en
tildekkingsmektighet på 10-20 cm. Skanningkartet viser at nær halve arealet har oppnådd
tilstrekkelig mektighet. Det er dykket i 3 transekter i de områdene der skanningkartet indikerer for
lav mektighet. Dykkerundersøkelsene viser mektighet rundt 10 cm i området der det er
prosjektert med dette, og mellom 15-20 cm i området der det er prosjektert 20 cm mektighet. De
ulike resultatene i skanningkart og dykkerundersøkelsene viser at det trolig har forekommet en
konsolidering av underliggende bløt sjøbunn etter at tildekkingsmassene er lagt ut. Skanningkart
og dykkerundersøkelser vurdert samlet sett viser at feltet har oppnådd tilstrekkelig mektighet for
tildekkingslaget, dykkerundersøkelsene vektlegges ved vurdering av resultatene.
Øvrige felt i Kilen er dokumentert tilsvarende og inngår i egne godkjenningsdokument for
tiltaksområdet. Basert på en samlet vurdering av de oppnådde resultatene er det konkludert med
at tiltaksmålet for mektighet i Kilen er oppnådd.
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Figur 37: Kart nr. 535 fra felt Kilen 3 +7 er eksempel på skanningkart fra Kilen.
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5.4 Samlet vurdering av måloppnåelse
Miljømålet er oppnådd for samtlige prøver og dermed for hvert delområde og for tiltaksområdet
som helhet.
Basert på en samlet vurdering blir det konkludert at tiltaksområdet har nådd tiltaksmålet til
mektighet. Tildekkingen er svært godt dokumentert, der blant annet antall fysiske prøver er godt
ut over krav i Miljødirektoratets veileder.
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6 Oversikt over uønskede hendelser, avvik fra tillatelsen, anmerkninger og
avbøtende tiltak
En oversikt over avvik i henhold til tillatelsen med endringer (Fylkesmannen i Vestfold, 2016,
2017 og 2018) er gitt i vedlegg 15.
Totalt er det registrert avvik opp til løpenummer 69. Fem av de registrerte numrene er ikke avvik
fra tillatelsen (M-0001, M-0003, M-0004, M-0014 og M-0016) og er derfor fjernet fra lista. De aller
fleste avvikene omhandler avvik knyttet til punkt 7.1 Overvåking i tillatelsen fra Fylkesmannen.
12 av avvikene innebærer at det ikke har vært satt grenseverdi før/under arbeid. Dette er ikke
direkte avvik fra tillatelsen ettersom ingen av situasjonene ville gitt alarm og behov for stopp
dersom grenseverdi hadde vært satt. Et av disse avvikene er i tilknytning til deponeringen, resten
er i tilknytning til tildekking. Totalt er det arbeidet ca. 21 timer uten grenseverdi. Disse episodene
har vært håndtert som avvik ettersom de er avvik fra prosedyrer som ble etablert for å overholde
tillatelsen.
16 avvik omhandler at det ikke har vært turbiditetsmåling ved arbeidsområdet under arbeid. Et
av disse er tilknyttet mudringen og skyldtes at en logger hadde sluttet å virke uten at dette ble
oppdaget før dagen etter. Resten av tilfellene er knyttet til tildekkingen og skyldes at det ikke har
vært tilstrekkelig planlagt eller kommunisert når og hvor det skal jobbes. Totalt har det vært
arbeidet ca. 32 timer uten overvåking.
21 avvik innebærer at arbeidene ikke har vært stoppet ved alarm. Noen av disse tilfellene kan
det ha vært vurdert at høy turbiditet ikke skyldes arbeidene, men andre kilder, men dette er ikke
tilstrekkelig loggført/dokumentert. Andre av avvikene skyldes at det har glippet hos
turbiditetsvakt. Fire av avvikene er i tilknytning til mudring, og det har vært mudret ca. 3,5 timer
da det skulle vært stopp på grunn av høy turbiditet.10 av avvikene er i tilknytning til
deponeringen, og det har vært deponert i ca. 7 timer da det skulle vært stopp på grunn av høy
turbiditet. Syv av avvikene er i tilknytning til tildekkingen, og det har vært tildekket i ca. 6 timer da
det skulle vært stopp på grunn av høy turbiditet. Seks av de syv avvikene for tildekkingen inntraff
før overgangen til nye grenseverdier og ville ikke fått alarm ved nye grenseverdier. Et avvik
innebærer at deponering startet opp igjen 1 time og 15 minutter før turbiditet var stabil under
grenseverdi.
22 avvik innebærer at det av ulike årsaker ikke er tatt vannprøve ved stopp. Hovedsakelig har
årsaken vært at alarmen ikke har vært oppdaget (overlappende avvik med noen av de der det
ikke har vært stoppet arbeidet) eller at det har vært mangel på tilgjengelig mannskap for
prøvetaking. I et tilfelle har vannprøven vært tatt på feil dyp.
Tre av avvikene har vært tilknyttet Tranga, en episode der det ikke ble stoppet ved 1. lags
tildekking i Ytre havn fordi det ikke var varslet om arbeid i området (avvik M-0019), en der det
ikke ble tatt vannprøve ved alarm på grunn av lenger pause i arbeidene (avvik M-0066) og
mangel på dokumentasjon fra passive prøvetakere og sedimentfelle på grunn av tapt utstyr
(avvik M-0011).
I tillegg har det vært registrert et avvik knyttet til at overskudd med tildekkingsmasse som ble
mudret opp i Indre havn ble lagt ut som del av tildekkingen på deponiet før det forelå resultater
fra kjemisk analyse (avvik M-0060). Et avvik (avvik M-0026) er registrert på et lite utslipp av
diesel (3-5 liter) fra en dagtank på mudringsfartøyet Brage.
Avvik M-0068 er prosjektets mest alvorlige avvik og innebærer utslipp av 200 liter hydraulikkolje
på grunn av en kobling som var feil fra leverandør. Det ble lagt ut absorberende oljelenser rundt
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utslippsstedet som ble liggende i vannet til oljen på vannoverflaten var absorbert. I tillegg ble det
kjøpt inn ny slange med godkjent kobling.
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7 Beregnet mengde utvalgte helse- og miljøfarlige stoffer som er håndtert
7.1 Beskrivelse av metoden
Beregningene følger Miljødirektoratets veileder M-831|2017. Verktøyet er utarbeidet for å kunne
vise framdriften i det nasjonale arbeidet med opprydding av forurensede sedimenter.
Beregningene benytter målte konsentrasjoner i sediment før tiltak og gir et mål på hvor mye som
er håndtert (ikke lenger tilgjengelig for marine organismer). Verktøyet håndterer mudring,
tildekking og kombinasjon av mudring og tildekking. For beregning ved mudring benyttes det
faktiske mudringsdypet/volumet til å beregne mengden forurensning som er fjernet. For
tildekking alene benytter beregningene en tiltaksdybde på 20 cm, dvs. det legges til grunn at de
øvre 20 cm av sedimentet ikke lenger blir tilgjengelig for miljøet. For områder som har blitt
mudret og deretter tildekket er håndtert mengde forurensing beregnet for mudringen først og
deretter for tildekkingen, men da med topp 10 cm istedenfor topp 20 cm som for ren tildekking.

7.2 Datagrunnlag
Det er valgt å ikke benytte data eldre enn fra 2010 i beregningene. Videre er den geografiske
fordelingen av datapunktene ujevn. Derfor er mange datapunkter utelatt for at ikke noen områder
skal være overrepresentert. Dette gjelder hovdesaklig data fra Framnes og Jahrestranda, der det
var mange prøver. Prøvene som er tatt i forbindelse med kartlegging representerer også
forskjellige sedimentdyp. Siden det ikke finnes data for egenvekt på prøvene er det valgt å la
hver dybde cm i sedimentet telle like mye (eks. prøve tatt topp 1 cm og 1 til 9 cm vektes topp
1 cm 10 % og 1 til 9 cm 90 %). I tilfeller hvor konsentrasjon i sedimentet er under
rapporteringsgrensen til laboratoriet benyttes rapporteringsgrensen i beregningene.
Det er få prøvestasjoner med analyse dypere enn 10 cm. For de som ikke har analyser dypere
enn 10 cm er konsentrasjon i topp 10 cm blitt benyttet dypere i sedimentet.

7.3 Usikkerheter
I tillegg til måleusikkerheten ved laboratoriet som analyserte prøvene, er det en stor usikkerhet
ved prøvetakingen. Denne usikkerheten er i hvor stor grad om man har fått med seg alt (riktig)
mengde porevann. Prøvene er tatt av forskjellig personer og med noe forskjellig utstyr.
Vanninnholdet har stor innvirkning på beregningen av totall mengde miljøgifter (10 % endring i
vanninnholdet gir 6-7 % endring i miljøgiftmengden (høyere vanninnhold lavere
miljøgiftmengde)). Videre er det en usikkerhet i at ikke hele tiltaksdypet er prøvetatt (stort sett
bare prøver fra 0-10 cm dyp) og hvorvidt prøvene er jevnt fordelt slik at noen områder ikke er
overrepresentert i beregningene.

7.4 Mengde forurensing fjernet
7.4.1 Ytre havn
I Ytre havn er det utført mudring av to små områder ved Hystad og Lystad og tildekking av et
stort område. Dataene som inngår i beregningene er prøve N22 til 34 (DNV, 2011) og 7m (DNV,
2015). Samt Ny2B (DNV-GL, 2016) for mudringsområdet ved Hystad/Lystad. Tildekkingen er
beregnet uten mudringsområdene på Hystad og Lystad. Disse er beregnet for mudring og
tildekking hver for seg og lagt til tildekkingen for å få totalsummen for Ytre havn. Beregnede
håndterte mengder er vist i Tabell 6.
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Tabell 6: Håndtert mengde utvalgte helse- og miljøfarlige stoffer i Ytre havn. Stoffene markert med grønt er de
prioriterte stoffene som skal beregnes for tiltak i sediment.

Beregnet mengde fjernet [kg]

Tildekking
Ytre havn
uten Lystad Mudret
og Hystad Hystad

Tildekket
Hystad

Mudret
Lystad

Tildekket
Lystad

Totalt ytre
havn

Stoff

261 312 m2

218 m3

200 m2

205 m3

258 m2

Arsen

512

1,2

0,11

1,7

0,21

515

7 803

5,1

0,47

18

2,3

7 830

Bly
Kadmium

19

0,05

0,004

0,10

0,01

19

Kobber

4 647

9,2

0,85

25

3,2

4 686

Krom totalt (III + VI)

2 963

7,3

0,67

6,1

0,78

2 978

0,80

0,10

64

Kvikksølv
Nikkel

63
1 392

5,6

0,51

3,2

0,41

1 402

10 492

22

2,0

40

5,0

10 561

1,0

0,002

0,0002

0,006

0,0008

1,0

0,57

0,002

0,0002

0,02

0,003

0,60

Acenaften

1,0

0,002

0,0002

0,05

0,006

1,1

Fluoren

1,1

0,005

0,0004

0,09

0,01

1,2

Fenantren

10

0,01

0,001

0,60

0,08

10

Antracen

2,6

0,007

0,0007

0,22

0,03

2,8

Fluoranten

15

0,04

0,003

0,62

0,08

16

Pyren

15

0,02

0,002

0,52

0,07

16

Benzo(a)antracen

10

0,01

0,001

0,36

0,04

11

Krysen

14

0,02

0,002

0,25

0,03

14

Benzo(b)fluoranten

13

0,03

0,002

0,31

0,04

14

Benzo(k)fluoranten

9,3

0,01

0,001

0,12

0,02

9

Benzo(a)pyren

12

0,02

0,002

0,28

0,04

12

Indeno(1,2,3-cd)pyren

10

0,01

0,001

0,13

0,02

10

Dibenzo(a,h)antracen

1,9

0,003

0,0003

0,04

0,01

2,0

Benzo(ghi)perylen

8,8

0,01

0,001

0,14

0,02

9

Sum PAH-16

125

0,21

0,02

3,8

0,48

130

PCB 28

0,04

0,0001

0,00001

0,0006

0,00007

0,04

PCB 52

0,19

0,0001

0,00001

0,0007

0,00009

0,19

PCB 101

0,34

0,0001

0,00001

0,001

0,0002

0,34

PCB 118

0,28

0,0001

0,00001

0,0009

0,0001

0,28

PCB 138

0,52

0,0001

0,00001

0,002

0,0003

0,52

PCB 153

0,37

0,0001

0,00001

0,002

0,0003

0,38

PCB 180

0,23

0,0001

0,00001

0,002

0,0002

0,24

0,01

0,001

2,1

0,41

0,05

119

Sink
Naftalen
Acenaftylen

Sum PCB-7

2,1

Tributyltinn (TBT-ion)

118

0,004

0,0004
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7.4.2 Midtre havn
For tildekkingen av Midtre havn er prøvene N14 til N21 (DNV 2011) og Ny2B, NY3 (DNV-GL,
2016) og 11m og 12m (DNV, 2015) blitt benyttet. Beregnede håndterte mengder er vist i
Tabell 7.
Tabell 7: Håndtert mengde utvalgte helse- og miljøfarlige stoffer i Midtre havn. Stoffene markert med grønt er de
prioriterte stoffene som skal beregnes for tiltak i sediment.

Beregnet mengde
fjernet [kg]

Totalt midtre havn
Stoff

545 250 m 2

Arsen

1 055

Bly

13 088

Kadmium

46

Kobber

12 021

Krom totalt (III + VI)

3 694

Kvikksølv

231

Nikkel

2 821

Sink

22 152

Naftalen

3,6

Acenaftylen

2,4

Acenaften

7,4

Fluoren

9,9

Fenantren

78

Antracen

23

Fluoranten

117

Pyren

107

Benzo(a)antracen

63

Krysen

66

Benzo(b)fluoranten

74

Benzo(k)fluoranten

47

Benzo(a)pyren

71

Indeno(1,2,3-cd)pyren

45

Dibenzo(a,h)antracen

9,5

Benzo(ghi)perylen

38

Sum PAH-16

776

PCB 28

0,37

PCB 52

1,3

PCB 101

2,8

PCB 118

2,1

PCB 138

3,5

PCB 153

2,4

PCB 180

2,0

Sum PCB-7

14

Tributyltinn (TBT-ion)

91
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7.4.3 Indre havn
For tildekkingen av indrehavn havn er prøvene N3, N5, N6, N8, N9, N12 og N13 (DNV, 2011) og
Ut 2-3 og FK2 (NGI, 2016) blitt benyttet i områdene der det ikke har vært mudret. N3, N5 og N11
(DNV 2011), FK1, FK2, Ut 2-1, Ut 2-2, Ut 2-3, Ut 2-4 (NGI, 2016) er benyttet i de ulike
mudringsområdene (Hjertnes N11, Ulabrand N11, Fiskerikaia FK1 og FK2 og Gjestehavna FK1,
FK2, Ut 2-1, Ut 2-2, Ut 2-3, Ut 2-4). Tildekkingen er beregnet uten mudringsområdene. For
mudringsområdene er det beregnet for mudring og tildekking hver for seg og lagt til tildekkingen
av resten for å få totalsummen for Indre havn. Beregnede håndterte mengder er vist i Tabell 8.
For noen av prøvene finnes det ikke data for de ulike PCB-forbindelsene, kun for sum PCB-7.
Derfor er det ikke beregnet håndtert mengde av disse i alle områder og ikke for total.
Tabell 8: Håndtert mengde utvalgte helse- og miljøfarlige stoffer i Indre havn. Stoffene markert med grønt er de
prioriterte stoffene som skal beregnes for tiltak i sediment.
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7.4.4 Kilen
For tildekkingen i Kilen er prøvene P1 – P6 (NGI, 2017a) blitt benyttet. De samme prøvene er
benyttet for mudringsområdet (Fjellvik). Tildekkingen er beregnet uten mudringsområdet. For
mudringsområdet (Fjellvik) er det beregnet for mudring og tildekking hver for seg og lagt til
tildekkingen for å få totalsummen for Kilen. Beregnede håndterte mengder er vist i Tabell 9.
Tabell 9: Håndtert mengde utvalgte helse- og miljøfarlige stoffer i Kilen. Stoffene markert med grønt er de prioriterte
stoffene som skal beregnes for tiltak i sediment.

Beregnet mengde fjernet [kg]

Tildekking
Kilen

Mudret
Fjellvik

Tildekket
Fjellvik

Totalt Kilen

Stoff

72 310 m2

101 m3

1 119 m2

Arsen

111

0,77

0,86

112

Bly

2 709

19

21

2 749

13

0,09

0,10

14

2 733

19

21

2 774

478

3,3

3,7

485

Kvikksølv

11

0,08

0,09

11

Nikkel

297

2,1

2,3

301

Sink

5 605

39

43

5 687

Naftalen

0,29

0,002

0,002

0,30

Acenaftylen

0,10

0,001

0,0008

0,10

Acenaften

0,24

0,002

0,002

0,25

Fluoren

0,25

0,002

0,002

0,25

1,5

0,01

0,01

1,6

Kadmium
Kobber
Krom totalt (III + VI)

Fenantren
Antracen

0,65

0,005

0,005

0,66

Fluoranten

4,1

0,03

0,03

4,1

Pyren

6,1

0,04

0,05

6,1

Benzo(a)antracen

2,6

0,02

0,02

2,6

Krysen

2,8

0,02

0,02

2,9

Benzo(b)fluoranten

4,0

0,03

0,03

4,1

Benzo(k)fluoranten

3,3

0,02

0,03

3,3

Benzo(a)pyren

3,2

0,02

0,02

3,2

Indeno(1,2,3-cd)pyren

1,9

0,01

0,01

1,9

Dibenzo(a,h)antracen

0,43

0,003

0,003

0,44

Benzo(ghi)perylen

1,9

0,01

0,01

2,0

Sum PAH-16

18

0,13

0,14

18

PCB 28

0,01

0,0001

0,0001

0,01

PCB 52

0,13

0,0009

0,001

0,13

PCB 101

0,12

0,0008

0,0009

0,12

PCB 118

0,08

0,0006

0,0006

0,08

PCB 138

0,09

0,0007

0,0007

0,10

PCB 153

0,07

0,0005

0,0006

0,07

PCB 180

0,06

0,0004

0,0005

0,06

Sum PCB-7

0,59

0,004

0,005

0,60

10

0,07

0,07

9,7

Tributyltinn (TBT-ion)
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7.4.5 Andre områder (Hesteskoen, Utstikker 1 vest, Utstikker 1 øst og Utstikker 2)
For mudring i Hesteskoen er prøve 17 m (DNV, 2015) benyttet og for tildekking er prøve Hest 3,
og Hest 4, (dette prosjektet) benyttet. For mudring utenfor Hesteskoen er prøve N5 (DNV, 2011)
blitt benyttet for mudring og prøve Innseiling 2, Innseiling 2, og Innseiling 3 (dette prosjektet)
benyttet for tildekking. For Utstikker 1 øst og vest er prøve Ut 1-1 og Ut 1-3 benyttet (NGI, 2016)
og for Utstikker 2 er prøve Ut-2-3 (NGI, 2016) benyttet. Beregnede håndterte mengder er vist i
Tabell 10. For noen av prøvene finnes det ikke data for de ulike PCB-forbindelsene, kun for sum
PCB-7. Derfor er det ikke beregnet håndtert mengde av disse i alle områder og ikke for total.
Tabell 10: Håndtert mengde utvalgte helse- og miljøfarlige stoffer i andre områder. Stoffene markert med grønt er de
prioriterte stoffene som skal beregnes for tiltak i sediment.
Beregnet mengde fjernet [kg]

Mudring
Tildekking Mudring
Mudring
Mudring
Tildekking utenfor
utenfor
Utstikker 1 Utstikker 1 Mudring
Sum andre
Hesteskoen Hesteskoen Hesteskoen Hesteskoen vest
øst
Utstikker 2 områder
Stoff

29 087 m3

9 746 m2

1 295 m3

1 304 m3

68 m3

303 m3

50 m3

Arsen

145

5,0

10,5

0,86

0,20

0,91

0,25

163

Bly

826

26

118

13

1,8

8,1

2,4

995

Kadmium

8,2

0,43

0,58

0,15

0,01

0,05

0,006

9,5

Kobber

1 820

18

72

2,7

2,7

12

2,2

1 930

Krom totalt (III + VI)

681

29

46

6,6

1,2

5,3

1,9

771

Kvikksølv

7,3

0,27

1,2

0,20

0,01

0,05

0,01

9,0

Nikkel

478

13

33

2,2

1,1

5,0

1,3

534

Sink

4 829

107

212

53

7,9

35

5,9

5 250

Naftalen

0,22

0,03

0,04

0,02

0,002

0,007

0,003

0,3

Acenaftylen

0,22

0,01

0,01

0,005

0,0005

0,002

0,0006

0,26

Acenaften

0,22

0,04

0,03

0,02

0,0008

0,003

0,03

0,36

Fluoren

0,27

0,05

0,03

0,02

0,0008

0,003

0,002

0,37

1,3

0,15

0,31

0,10

0,003

0,01

0,005

1,9

Fenantren
Antracen

0,49

0,05

0,07

0,05

0,001

0,005

0,002

0,67

Fluoranten

4,2

0,41

0,51

0,33

0,008

0,03

0,01

5,5

Pyren

3,2

0,35

0,49

0,25

0,004

0,02

0,009

4,3

Benzo(a)antracen

1,1

0,14

0,21

0,11

0,002

0,01

0,004

1,6

Krysen

1,6

0,12

0,27

0,09

0,003

0,01

0,003

2,0

Benzo(b)fluoranten

2,4

0,27

0,26

0,15

0,004

0,02

0,006

3,1

Benzo(k)fluoranten

1,5

0,09

0,18

0,04

0,001

0,006

0,002

1,8

Benzo(a)pyren

1,7

0,13

0,28

0,11

0,002

0,01

0,003

2,3

Indeno(1,2,3-cd)pyren

1,1

0,11

0,22

0,07

0,002

0,007

0,002

1,6

Dibenzo(a,h)antracen

0,31

0,02

0,04

0,02

0,0005

0,002

0,001

0,40

Benzo(ghi)perylen

1,5

0,11

0,19

0,08

0,002

0,007

0,001

1,9

Sum PAH-16

24

2,1

3,1

1,5

0,02

0,10

0,06

31

PCB 28

0,05

0,0004

0,001

0,00006

PCB 52

0,02

0,007

0,008

0,0001

PCB 101

0,03

0,009

0,01

0,0004

PCB 118

0,02

0,008

0,009

0,0002

PCB 138

0,04

0,011

0,01

0,0007

PCB 153

0,03

0,011

0,01

0,0006

PCB 180

0,02

0,005

0,007

0,0004

Sum PCB-7

0,17

0,05

0,06

0,002

0,0005

0,002

0,0006

0,28

Tributyltinn (TBT-ion)

2,76

0,16

0,27

0,02

0,006

0,03

0,0007

3,2
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7.4.6 Totalt for Renere Sandefjordsfjord
Beregningene av mengde miljøgifter som er håndtert i prosjektet har mange usikkerheter og er
veldig avhengig av nøyaktighetene i datagrunnlaget, samt hvor godt prøvene representerer
forurensingen i fjorden. Likevel er det grunn til å kunne anta at mengdene som er håndtert er i
samme størrelsesorden som beregnet i tabellen under. Det betyr ca. 28 tonn bly, 108 kg
kadmium, 364 kg kvikksølv, 1,1 tonn PAH, 19 kg PCB og 238 kg TBT.
Tabell 11: Håndtert mengde utvalgte helse- og miljøfarlige stoffer i hvert område og totalt.

Beregnet mengde fjernet [kg]

Ytrehavn

Midtehavn

Indre Havn

Andre
områder

Kilen

Totalt

Stoff
Arsen

515

1 055

309

112

163

2 155

7 830

13 088

4 156

2 749

995

28 818

19

46

19

14

9,5

108

Kobber

4 686

12 021

3 452

2 774

1 930

24 862

Krom totalt (III + VI)

2 978

3 694

1 146

485

771

9 075

64

231

49

11

9,0

364

Bly
Kadmium

Kvikksølv
Nikkel

1 402

2 821

843

301

534

5 900

Sink

10 561

22 152

7 413

5 687

5 250

51 062

Naftalen

1,0

3,6

1,0

0,30

0,32

6,2

Acenaftylen

0,60

2,4

0,40

0,10

0,26

3,7

Acenaften

1,1

7,4

3,2

0,25

0,36

12

Fluoren

1,2

9,9

1,4

0,25

0,37

13

Fenantren

10

78

11

1,6

1,9

103

Antracen

2,8

23

3,3

0,66

0,67

31

Fluoranten

16

117

24

4,1

5,5

166

Pyren

16

107

24

6,1

4,3

158

Benzo(a)antracen

11

63

11

2,6

1,6

88

Krysen

14

66

13

2,9

2,0

99

Benzo(b)fluoranten

14

74

16

4,1

3,1

110

Benzo(k)fluoranten

9,4

47

8,7

3,3

1,8

70

Benzo(a)pyren

12

71

15

3,2

2,3

104

Indeno(1,2,3-cd)pyren

10

45

12

1,9

1,6

71

Dibenzo(a,h)antracen

2,0

9,5

1,7

0,44

0,40

14

Benzo(ghi)perylen

9,0

38

10

2,0

1,9

61

Sum PAH-16

130

776

154

18

31

1 109

PCB 28

0,04

0,37

0,01

PCB 52

0,19

1,3

0,13

PCB 101

0,34

2,8

0,12

PCB 118

0,28

2,1

0,08

PCB 138

0,52

3,5

0,10

PCB 153

0,38

2,4

0,07

PCB 180

0,24

2,0

Sum PCB-7

2,1

14

2,0

0,60

0,28

19

Tributyltinn (TBT-ion)

119

91

15

9,7

3,2

238

0,06
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