
Nitriden, Arendal  

– kommunale 

strabaser på 

baksiden av Sam 

Eydes medalje. 

Miljøringens 20-årsjubileum, 

20.-21. november 2013. 

 
 
Ragnhild Hammer, Klima- og 
miljørådgiver Arendal kommune 



Arendal kommune 
43 459 innbyggere, vokser med ca 500/år 

Fylkeshovedstaden i Aust Agder 

Første klimanøytrale kommune 

Hovefestival/Canalstreet 
Arendalskonferansen (kommuneNorge) 
Arendalsuka (politisk uke) 
Sommergjester 



Stor industribygging 
1912 - etablering av 

”Nitriden” 

Eydehavn fikk navnet etter 
industrigründer Sam Eyde. 

Hans kone Elly kastet 
champagneflasken mot 
Nitridens bassengmur i beste 
skipsdåptradisjon, og sa: 

 

”Jeg døper herved dette 
sted Eydehavn, og uttaler 
det håp at det vil bringe 
hell og fremgang til de 
bedrifter som her vil 
fremstå, og lykke og 
velsignelse for de 
mennesker som her skal 
bygge sine hjem” 

 



STOR INDUSTRIBYGGING 
1912 ETABLERING AV ”NITRIDEN” 

”Nitriden” 1915 

Det Norske Nitridselskap 
(DNN)  ”Nitriden” 1913. 



STOR INDUSTRIBYGGING 

Eydehavn  

Bukkevika 1920 

Eydehavn 1970 



Giftbombe på 

Eydehavn 

1989 – oppdaget en rekke 

miljøfarlige stoffer i de 

gamle industrifyllingene. 

 

Agderposten hadde flere 

førstesider. 

Flere miljøsynder fra 

fortiden dukket opp.  

 



Eydehavn 

A 

B 
C 

D 

Heggedalstippen 

Nitriden –tomta 
mot Tromøysund 

Tromøysundtippen 
mot Bukkevika  

Ny hovedkai 



Arendal Havn 
Avsløring av miljøgiftene 

førte til Arendal kommune 

ryddet i avfallsdeponier og 

forurenset sjøbunn. 

 

Resultatet: 

•Nytt landareal for 

havne- og 

næringsvirksomhet. 

•Tidsmessig 

tilrettelagt for 

industri (NYMO), 

•Havneanlegg for 

store skip og 

offshore rigger 

•Utviklings- og 

vekstmuligheter.  



Store 

miljøutfordringer 
Viktigste miljøutfordringene: 

•Avrenning fra massedeponi til 
sjø 

•Oppvirvling av forurensede 
sedimenter i sjø ved 
opprydding og tildekking av 
sjøarealer 

 

Rydding på land og i sjø 

Hva: 

Avfall og dels PCB-holdig olje, 
tjære og ulike typer 
tungmetaller.  

Hvor: 

•Gamle industritomten  

•Deponier  

•Avfallstipper 

•Sedimenter på sjøbunn 
 



Gode og kompetente samarbeidspartnere 

Arbeidet med 

planlegging og 

gjennomføring krevde 

spesialkompetanse.  

 

Aktører har vært: 

•Miljødirektoratet ( SFT 

og Klif) 

•Fylkesmannens 

miljøvernavdeling i Aust 

Agder. 

•AsplanViak 

•NIVA 

•Agder Dykk 

 

 



Planlegging og gjennomføring av tiltak 

A 

B 
C 

D 

Heggedalstippen 

Nitriden –tomta 
mot Tromøysund 

Tromøysundtippen 
mot Bukkevika  

Ny hovedkai 



Tiltak A:  

Heggedalstippen 2001 

•Tildekking av forurenset 

masse (PCB og PAH) 

•Tildekking av tippfront og 

sedimenter i grunnvanns-

området for å hindre 

spredning av miljøgifter 

•Overvann fra nedbørsfeltet  

ledet til overvannskummer 

•NIVA foretok prøveopptak 

før, under og etter at 

anleggsarbeidene var 

avsluttet. 

•Resultatet viser at 

tildekkingen har vært 

vellykket. 
 

A 



Tiltak B: Nitriden-

tomta mot 

Tromøysund 2003-05 

•Etablert spuntkai mot 

Tromøysund, for å kapsle inn 

forurenset masse 

•Arealet bak kaifronten planert 

og asfaltert 

•Overvann ledet over kaifront 

for å hindre at overflatevannet 

trenger ned i underliggende 

forurenset masse 

•Tette spuntbarrierer på land 

for å hindre at forurenset 

masse lekker ut til 

Tromøysundet og videre ut i 

sjø. 

 

•Resultat:  

•Undersøkelser før og etter 

viser at tiltaksarbeidene har 

vært effektive. 

 

B 



Tiltak B: Nitriden-tomta mot Tromøysund 2003-05 

•Etablert spuntkai mot 

Tromøysund, for å kapsle 

inn forurenset masse 

•Arealet bak kaifronten 

planert og asfaltert 

•Overvann ledet over 

kaifront for å hindre at 

overflatevannet trenger 

ned i underliggende 

forurenset masse 

•Tette spuntbarrierer på 

land for å hindre at 

forurenset masse lekker 

ut til Tromøysundet og 

videre ut i sjø. 

 

•Resultat:  

•Undersøkelser før og 

etter viser at 

tiltaksarbeidene har vært 

effektive. 

 



C: Tromøysundtippen 

mot Bukkevika - 2012 

•  sikring av lekkasjer av 

PAH, kobber og sink ut i 

Bukkevika 

•  utlegging av duk og sand 

for å holde tilbake 

partikkelbundet forurensing 

•  sortering og redeponering 

av sandige masser fra 

deponiet . 

•  deponimassene sikret 

med barrierer av sand og 

duk mot sjøen for å hindre 

avrenning av finkornet 

deponimasser.  

• Sortert avfall fra deponi 

levert til godkjent mottak. 
 

 

 

C 



Bukkevika  
deponi - sikring 

 Bukkevika 
Forurenset sediment - sikring 

 Tromøysundtippen 
Forurenset grunn – 
deponi - sikring 

 Deponiet bak Kvartshaugen 
Forurenset grunn – deponi -
Redeponering 



Ny hovedkai 

• forurenset masse mudret 

og fjernet 

•Området tildekket for å 

hindre spredning av 

forurenset masse 

•Sjøbunn ned til –20 

meter  dekket med 

betongmatter for å hindre 

oppvirvling av sedimenter 

 

Ny 
hovedkai 



Pressekonferanse 6. sept. 2013 

”Kommunen har også bidratt 
med midler selv” 
(Miljødirektoratets nettsider) 



Utfordringer 

Konsulent  

• Avvik i prosjektgrunnlag og 

faktiske forhold 

• Beregnet ut fra gamle kart  

– Kart viste plass til 10 000 m3 

– Behov for plass til 13 000 m3 

– Faktisk plass var 7 000 m3 

– Feltundersøkelser veldig 

nødvendig! 

• Masser var sterkere forurenset 

enn beregnet. 

• Beregnet avfall i sjø 5 tonn til  

kr 55 000/tonn 

 

Entreprenør 

• Faktisk mengde avfall som ble 

hentet opp fra sjø ble 107 

tonn! 

• Til en pris av 55 000/tonn ble 

dette en prisforskjell på 5 

millioner kroner. 

• Oppdragsgiver ble ikke varslet. 

• Benyttet NS 8405 – endret til 1 

mill. kroner. 

• Kunne noe avfall blitt tildekket 

og blitt liggende ? 

Stort økonomisk løft for kommunen. 
Stort arbeid å hente inn penger fra SFT/Klif. Omfattende søknader. 
Forurenseren skal betale –  hva når eiere ikke lenger eksisterer. 
Kompetanse. 



Noen råd 
Miljødirektoratets rolle: 

• mer kontrollør enn 
konsulent.  

• ønskelig med mer 
rådgivning .  

• ønskelig som medspiller . 

• Juridisk bistand 

•Krevende å tilfredsstille krav 
til dokumentasjon, 
rapportering, tilsyn m.m. 

•Søknad til Miljødirektoratet 
er flaskehalsen 

 

Konsulenter: 

•Grundige prosjektgrunnlag 

•Feltundersøkelser 

 

Entreprenører: 

•Følg avtaler 

•Alle kostnader teller 
 

 

 

- Det gjenstår fortsatt arbeid før alle gamle 
synder i området rundt Arendal sentrum er 
ryddet opp, men med oppryddingen på 
Eydehavn, er vi kommet et stort og viktig skritt 
videre. sier Marit Kjeldby, Miljødirektoratet 



Livskraftig industristed i ren idyll 

Mål: 

Bunnsedimentene i 
Arendalsområdet skal 
ikke være til hinder 
for utøvelse av 
rekreasjon og 
friluftsliv, fritidsfiske, - 
fangst, yrkesfiske og 
havnedrift. 

 

Takk for meg! 


