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Miljøringen, temamøte Sandefjord



Litt historikk





Tiltaksområdet



Prosjektmål

• Prosjektmål: 
• Tilstandsklasse III eller bedre

• Tilstrekkelig seilingsdybde skal ivaretas. 

• Miljøkrav under utførelse:
• Tilstandsklasse II eller bedre

• Tiltaksmål: 
• Tildekkingslagets tykkelse skal tilfredsstille prosjektert tykkelse i 

minimum 95 % av arealet innen hvert delområde. Resterende 
areal skal tilfredsstille 80 % av prosjektert tykkelse. 

• TBT: 
• Naturlig utfasing og overvåking. 



Resultater

• Oppryddingsarbeidene ble 
gjennomført i perioden april 
2017- mai 2018.

• 3 tiltak:

• Mudring av 50 000 m3

• Deponering av mudrede 
masser lokalt

• Tildekking av over 1 km2

forurenset sjøbunn



Deponi



Resultater mektighet



Benyttede metoder

• Mudring og deponering

• Miljøgrabb og tette lektere

• Tildekking

• Fallbunnslektere

• Spyleskipet Arena

• Skanskas utleggingslekter «Sandy»

• Spyledrone «Ren Havn»

• Utlegging med grabb



Målemetodikk mektighet

• Flere forskjellige 
metoder
• Batymetri (skanning)

• Dykking på målepinner / 
manuell måling

• Kjerneprøver



Resultater miljømål



Beregnet mengde miljøgifter som er 
fjernet

Miljøgift Beregnet mengde fjernet (kg)

Bly 30 026

Kadmium 105

Kobber 24 588

Krom 9 500

Kvikksølv 347

PAH-16 1 085

PCB-7 19

TBT 243



Logistikk

• Sandefjord er en 
travel havn
• 3 ferger til Strømstad

• 6 avganger og 6 ankomster 
daglig

• Høy tetthet av havner for 
fritidsbåter



Erfaring miljøoppfølging –
Online turbiditetsmålinger

• Turbiditetsmålinger utført av og vurdert av hovedentreprenørens 
miljøkonsulent

• Entreprenøren utførte bakgrunnsmålinger i perioder uten arbeid 

• Etablert en referansestasjon i ytre del av fjorden

• Turbiditetsmålernes plassering basert på type aktivitet og 
strømningsretning samt at den ikke var i konflikt med trafikk

• Regime for turbiditet var avhengig av type aktivitet
• 10 NTU + referanseverdi under mudring og deponering 
• 25 NTU + referanse over bakgrunn i 2 timer ved 1.lags tildekking og i 4 

timer etter 1.lag (2 timer ut av tiltaksområdet ved Tranga)

• Ved høy turbiditet som følge av arbeidene har tiltaket 
hovedsakelig vært å stoppe arbeidene til turbiditetsnivået 
stabiliserte seg



Erfaring miljøoppfølging –
Vannprøver, sedimentfeller, passive prøvetakere

• Vannprøver ved turbiditetsoverskridelser

• Sedimentfeller og passive prøvetakere stått ute før og 
under tiltak. Under tiltak ble sedimentfeller tømt og 
passive prøvetakere tatt opp hver måned

• Resultater fra vannprøver viser at det har vært 
perioder med lokal spredning av metaller og 
organiske miljøgifter over PNEC ved både mudring, 
deponering og tildekking. 



Erfaring miljøoppfølging – Avvik fra 
tillatelse

Avvik fra tillatelsen hovedsakelig knyttet til:

• At det ikke er satt riktig grenseverdi for turbiditet for 
arbeidene

• Ikke utført tilstrekklig turbidtetsmåling under arbeider, 
hovedsakelig knyttet til tildekkingsarbeider

• Ikke stopp ved alarm

• Ikke vannprøve ved alarm

• Enkelthendelser med utslipp av diesel og hydraulikkolje 
som ble håndtert etter beredskapsplan

Avviksliste er rapportert månedlig til Fylkesmannen



Renere Sandefjordsfjord

Hva oppnås:
• Renere sjøbunn over et stort område
• Redusert spredning av miljøgifter
• Bedre miljø for livet i havet
• På sikt oppheve kostholdsråd for 

konsum av fisk og skalldyr
• Gode muligheter for sjønært friluftsliv, 

inkl. badestrand
• Miljøvennlig fergedrift uten 

oppvirvling av forurensning
• Fjorden er ren og ikke lenger på 

værstinglista over forurensede fjorder



Sluttrapport finnes på www.reneresandefjordsfjord.no 

Takk for oss


