


• Kort om meg selv;

• Roy Røyland – Driftsleder i AM -

• Har vært ansatt i AM 2 år.  



Bakgrunn; «Seilt  gradene» –

WW Tørrlast / Open Hatch Carrier
WW Oljetank
Nordsjøen, Shuttle Tanker
WW Gas / Chemical



– deretter siste 18 år på FPSO`s ( Produksjonsskip ) 
- De siste 10 år som Kaptein og  Plattformsjef

FPSO i Nordsjøen
FPSO i Mexicogulfen, USA & Mexico



Om Agder Marine AS

• Firmaet ble startet opp 2001

• Driften er basert ut fra Mandal

• Ca 18 ansatte

• Driver i hovedsak med mudring, tildekking, utfylling i sjø og vassdrag.



Noe av Utstyrsparken vår –
veldig kjapt

Oversikt tilgjengelig på AM`s hjemmeside: 

www.agdermarine.no



Typisk Slepebåter – 2 av flere

• Ramsholm – ca 750 BHP – 1983 –

17,35 mtr

• Arion – ca 625 BHP – 1976

17,48 mtr



Fartøyet Arena



Grabbverk – Kran – for mudring



Fallbunnslekterne , 5 stk



Andre Lektre
• 2 stk Splitt – 220 M3

• 1 stk Splitt – 80 M3

• 1 stk Splitt – 340 M3

• 1 stk Maskin Transportlekter

• 1 stk «Lagerlekter» ( planlagt ombygd til konvensjonell Flattopp )

• 1 stk tett Romlekter 425 M3

• 2 stk Mindre Flattopplektere

• 1 stk Arbeidslekter med 2 x legs – mest brukt til 50 T Langraver

• 1 stk lekter med fastmontert Kobelcograver på.

• Gammelt Grabbverklekter – skal skrapes !



Pontonger



AM`s multiscan utstyr ( +/- 1 cm )



Watermaster



Kjapt scroll – Referanselisten
Ref Hjemmesiden vår.















I dag ønsker jeg å presentere et av våre utførte 
mudringsprosjekter.

• Oppdragsgiver – Norsk Industriarbeider Museum ( NIA )

• Lokasjon – Slippen/Skinnegangen Tinnoset. Telemark.

• Utført Høsten 2018

• Området står på UNESCO`s verdensarvliste, og NIA har i oppdrag å 
forvalte anlegget.

• Oppdraget besto i å fjerne masser som hadde bygd seg opp i 
skinnegangen over tid.



Krav av Oppdragsgiver til arbeidets utførelse:

• Sugemudring som metode. ( 20 – 30 cm toppmasse som skal bort )

• Siltskjørt.

• Ingen turb måling – kun foto av vannspeilet innenfor og utenfor skjørtet daglig ( inkl logg )

• Av-vanning av massene på stedet.

• Innmåling av skinnegangen før og etter oppdrag. 

( Tolereres ikke at skinnegangen har blitt berørt! )

• Tilstandsklasse IV – krav om levering av massene til godkjent deponi.  Forhåndsdeklarering av 
massene.

• Kartlegging av området før tiltak. Lokalisere og ta opp søppel. 

• Merking av alle konstruksjoner og gjenstander på bunnen.

• Profilering og oppmåling av bunnen, før og etter. ( Inkl massemengde beregning )



AM leverte følgende dokumentasjon som Tilbud:



Utstyr :  Watermaster med sugemudringspumpe



Utstyr :  Watermaster med sugemudringspumpe



Siltskjørt



Innmåling Skinnegang

Opprinnelig tiltenkt bruk av AM`s scannebåt.

Dog viste det seg at storparten av området – grunnet lav vannstand – lå 
så grunt at annen metode måtte avtales med BH.

Landmålere ble engasjert – og skinnegang ble stukket ut på samme 
måte som man gjør på land ( via lettbåt, dykkere – og «vading» )



Innmåling Masseberegning

Av samme årsak ble AM også enig med BH om å beregne mengde masse 
mudret annerledes.

Vi ble enige om å 3D scanne haugen med masser pumpet til land, etter 
utført

( I ettertid, ble dette målt til 76 M3. )



De – watering bag



Massene ble pumpet via rør – til land –

inn i de-watering bags.

Såkalte : Tencate Geotube de-watering bag.



Metodikk / prinsipp De-Watering bag.

AM la bagen på bakken, oppå en presenning, omkranset av en forhøyning av sand, 
som ble laget til.

Vannet samlet seg i «bassenget» bagen lå i, og vannet ble ledet ved naturlig fall, 
tilbake til sjøen, innenfor siltgardinets område.

Bagen var på ca 300 M3.

Ved eventuelt behov var det rigget til et system for injisering av flokkulant, som gjør at 
massen skiller seg fra vannfasen, inni bagen , mye raskere.

( Akkurat i dette tilfellet ble det ikke behov )

Når mudringen var ferdig, ble bagen sprettet, og massene lastet på lastebiler, som 
bragte massene til Deponi.

Bagen ble også deponert, sammen med siltskjørtet.





Opprinnelig var planen å sugemudre uten hjelp av dykkere.
Massene var angitt å være sand og mudder.
Men vi møtte på et problem underveis.
Der var mye mer stein i massene.
Pumpen tettet seg stadig.
Ble enige med BH om å engasjere dykkere til å hjelpe ut på 
bunnen.
Skiftet også til annen, større type pumpe.



Dykkere engasjert for å «mate pumpen» med masser, 
samt sortere bort for stor stein.



Der var for øvrig også krav om å forlate området i en slik 
tilstand, at det «ikke skulle vises at vi hadde vært der». 



Sluttdokumentasjonen bestod av:

1) Dykkerrapporter – initiellt – underveis – og endelig 

(inkl bilder og videoer )

2) Dokumentasjon siltskjørt – inkl kvittering levering til deponi.

3) Observasjonslogg Turbiditet og skjørt, inkl daglige bilder.

4) Erklæring leveranse av skrot.

5) Dokumentasjon mengeberegning mudrede masser

6) Dokumentasjon innmåling av skinnegang – før og etter



Takk for oppmerksomheten !


