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  INNLEDNING 1

Som en del av sedimenttiltakene i Sandefjordsfjorden skal det i tillegg til tildekkingen av 

forurenset sjøbunn også utføres mudringsarbeider. 

Mudringsarbeidene skal utføres i forkant av tildekkingen for å unngå at forurensede 

sedimenter fra mudringen spres og legger seg oppe på de rene tildekkingsmassene. Det vil 

imidlertid være mulig å foreta tildekkingsarbeider parallelt med mudringen når mudringen 

foregår så langt unna at spredning fra mudringsarbeidene ikke kan påvirke tildekkingen.  

Dette er nærmere beskrevet i kapittel 2.1. 

 Mudring skal utføres på til sammen 6 delområder som vist i Figur 1. 

 

Figur 1 Oversikt over beliggenhet av områder som skal mudres. 

 

Avhengig av mudringsteknologi og deponiløsning kan det oppstå behov for avvanning. I 

utgangspunktet bør dette unngås da avvanning normalt vil være fordyrende for prosjektet. 
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 FORUTSETNINGER 2

2.1 Utførelse av mudringsarbeider 

Hovedalternativet for mudringsarbeidene er at alle muddermasser skal deponeres i et 

sjødeponi ved Framnes, dette er nærmere beskrevet i Appendiks «Deponering».  

Mudringsarbeidene, transport og håndtering av muddermassene skal utføres slik at de 

medfører minst mulig spredning, dette gjelder både valg av teknologi og utførelse. 

Mudringen utføres med turbiditetsovervåking. 

Krav til mudringsarbeider og overvåking er beskrevet i Fylkesmannens tillatelse kapittel 3 

«Mudring, håndtering og transport av muddermasser» og kapittel 7 «Overvåking under og 

etter tiltakene». 

2.2 Volumberegning, avregning og dybder  

Alle volum er oppgitt som teoretisk faste masser. All avregning skjer også i teoretisk faste m3. 

Alle dybder er i henhold til sjøkartnull. 

Det er mulig at volum som skal mudres kan bli utvidet i en senere fase. 

2.3 Stabilitetsvurderinger 

Det er utført stabilitetsvurderinger (geoteknikk) av mudringen som skal utføres. 

Stabilitetsvurderingen gjelder for den mudring som er beskrevet for hvert delområde. 

Mudring utover dette krever godkjenning fra Sandefjord kommune og nye 

stabilitetsvurderinger.  

2.4 Deponering av muddermasser  

Alle muddermasser skal transporteres av entreprenør til deponi. Hvor og hvordan deponering 

skal foregå er beskrevet i Appendiks «Deponering». 

2.5 Avslutning ytterkant av mudret område 

Ytterkant av mudrete områder avsluttes med skråning maks. 1:3 slik at bratte skråninger 

unngås. 

2.6 Funn av kulturminner under vann 

Sandefjord kommune har vært i kontakt med kulturminnemyndigheten og det er oppgitt at det 

ikke finnes kulturminner i de aktuelle mudringsområdene. 

Imidlertid vil eventuelle kulturminner under vann i mindre grad være synlig på 

bunnoverflaten.  På bakgrunn av liten sannsynlighet for å finne kulturminner i det aktuelle 
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mudringsområdet, vises til den generelle aktsomhet- og meldeplikten slik den fremgår i 

kulturminneloven § 14 tredje ledd. 

Som rutine skal man under mudring være oppmerksom på massene som kommer opp, og 

hva de inneholder.  Hvis man under mudringen skulle treffe på fartøy, rester av slike (anker, 

spant, m.m.) eller keramikk og lignende (kan indikere last eller brekkasje) - må arbeidet 

stanses umiddelbart og oppdragsgiver varsles omgående.  Tilsvarende om man under 

mudringen skulle påtreffe ballastrøyser. Slike er oftest ansamlinger med stein i homogen 

størrelse, ofte i "hodekål størrelse".  Treffer man på flintstein er dette en sikker indikator på 

tilstedeværelse av ballast.  Som vist til er slike funn å forstå som tilhørende skipsfunn.  

Følgelig må man i slike tilfeller stanse arbeidet umiddelbart, ta posisjon av funnsted og varsle 

oppdragsgiver omgående. 

Ved en slik hendelse som beskrevet ovenfor, vil kulturminnemyndigheten respondere ved å 

vurdere oppbrakte funn og eventuelt rykke ut til funnsted så hurtig som mulig, for å avgrense 

kulturminnet nærmere og gi en kulturminnefaglig vurdering.  Hvis saken viser seg å være i 

konflikt med kulturminner beskyttet av kulturminneloven, må saken fremmes ovenfor 

Riksantikvaren, som er dispenserende myndighet. 

2.7 Skrot 

Skrot må påregnes alle steder der hvor det mudres i havneområder. Det betyr at i alle 

mudringsområdene vil det erfaringsmessig være skrot i muddermassene. Det er utført en 

skrotkartlegging i 2015 av Seabed Services. Rapporten påpeker imidlertid at den ikke er 

fullstendig.  

Av de oppgitte funnene i rapporten er det kun ett funn hvor det skal mudres, det er ved 

delområde Gjestehavn. Dette er nærmere beskrevet under beskrivelsen til delområdet.  

Imidlertid må entreprenør uansett ha beredskap for funn av skrot under mudringen. 

Erfaringer fra andre tilsvarende prosjekter viser at det er betydelige større mengder skrot i 

muddermassene enn det som er kartlagt. 

Entreprenør skal etablere rutiner for håndtering av skrot som kommer opp sammen med 

muddermasser. Entreprenør er ansvarlig for levering av skrot til godkjent mottak. 

2.8 VA-ledninger og kabler  

Entreprenør vil motta kartfestet informasjon om VA-ledninger, kabler og annen infrastruktur 

på sjøbunnen i de aktuelle mudringsområdene. Mudring må ikke skade VA-ledninger, kabler 

og infrastruktur.  

Det er ikke identifisert kritisk infrastruktur (ledninger, kabler, rør) på sjøbunnen i 

mudringsområdene basert på den informasjon som Sandefjord kommune besitter. 

Erfaringsmessig vil det imidlertid alltid kunne være infrastruktur som ikke er avdekket. 

Entreprenøren skal selv undersøke om det er infrastruktur i mudringsområdene og 

gjennomføre en kabelpåvisning i forkant av mudringen.  
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 DELOMRÅDE – FISKERIKAIA  3

3.1 Beliggenhet og hensikt 

Delområdet ligger ved Fiskerikaia i Sandefjord havn. Her er det behov for utdyping av 

sjøbunnen nærmest land/kai. 

Det skal mudres til -3,2 m og etterpå tildekkes med 20 cm rene mineralske masser slik at 

seilingsdybde etter tiltak blir -3,0 m. I indre del av delområdet kan det bare mudres til                

-1,5 m, dette er nærmere beskrevet i kapittel 3.4. 

Dybden i området i dag varierer fra 1,5 til 3,5 m.  

3.2 Areal og volum 

Arealet av delområdet er 5 680 m2.  Mudringsareal er: 3 880 m2 + 1 000 m2 = 4 880 m2. 

(Årsaken til at arealet som skal mudres er mindre enn arealet av delområdet er at en del av 

delområdet allerede har tilstrekkelig dyp). 

Beregnet mudringsvolum er 3 140 + (1 000 x 0,5) = 3 640 m3  

I tillegg kommer mudring for å kompensere for tykkelse av tildekking 20 cm x 4 880 m2 =  

980 m3. Totalt mudres 4 620 m3. 

3.3 Type masser som skal mudres 

Det foreligger kun overflateprøver fra området. Kornfordeling fra overflateprøver (N3 og N6) 

viste at overflatesedimentene bestod av sand og silt. I en kjerneprøve lenger ut (N4 ned til 40 

cm) bestod sedimentene av silt og leire. Massene antas å være typiske havnesedimenter.  

3.4 Stabilitet 

På det meste skal det mudres ca. 1,5 - 2 m av bestående sjøbunn. Den sørlige delen av 

Fiskerikaia som det skal mudres langs er forholdsvis ny og fundamentert på stålpeler. Her er 

vanndypet 2 - 2,5 m langs bryggekanten i den ytre delen. Her skal det mudres i 

størrelsesorden 0,5 - 1,0 m.   
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Figur 2 Prinsippskisse for mudring inn mot kai. 

Det mudres til kote -3,2, unntatt når en kommer innover mot steinfyllingen hvor stabiliteten er 

ekstra dårlig, her kan det bare mudres til kote -1,5, se Figur 3 og Figur 4. Mudringen mot 

steinfyllingen må utføres med stor varsomhet. 

 

Figur 3 Foto som viser grense mellom hvor det mudres til -3,2 m og til -1,5 m. 

Steinfylling 

Mudre til -3,2 m 

Mudre til -1,5 m 
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Mudringen som skal foregå ved Fiskerikaia vurderes som den mest kritiske og derfor bør 

tildekkingen foregå så raskt som mulig etter at mudringen er utført. Dette kan for eksempel 

løses ved at delområdet ved Fiskerikaia mudres sist (før tildekking). 
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Figur 4 Mudring ved Fiskerikaia. Det skal mudres til -3,2 m, unntatt i det indre området hvor det mudres til -1,5 m. 
(Rød linje = Avgrensning av mudringsområde, Lyseblå farge = Område som skal mudres hvor det foreligger 
dybdedata, Hvit farge = Område som skal mudres hvor det ikke foreligger dybdedata, Mørkeblå farge = Område 
som allerede har tilstrekkelig dybde og ikke trenger å mudres).  
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 DELOMRÅDE – GJESTEHAVN 4

4.1 Beliggenhet og hensikt 

Delområdet ligger ved gjestehavnen i Sandefjord havn. Her er det behov for utdyping av 

områder nærmest land/kai.  

Det skal mudres til -4,3 m og etterpå tildekkes med 30 cm rene mineralske masser slik at 

seilingsdybde etter tiltak blir -4,0 m. 

Dybden i området i dag varierer fra ca. 3 til 4,5 m.   

4.2 Areal og volum   

Arealet av delområdet er 5 920 m2.  Mudringsareal er: 3 610 m2 + 103 m2 = 3 713 m2. 

(Årsaken til at arealet som skal mudres er mindre enn arealet av delområdet er at deler av 

delområdet allerede har tilstrekkelig dyp). 

Beregnet mudringsvolum er 940 + (103 x 0,5) = 991 m3 

I tillegg kommer mudring for å kompensere for tykkelse tildekking 30 cm x 3 713 m2 = 1 114 

m3.  Totalt mudres 2 100 m3. 

4.3 Type masser som skal mudres 

Det foreligger ikke prøver fra området. I en kjerneprøve lenger ut (N4 ned til 40 cm) bestod 

sedimentene av silt og leire.  

4.4 Stabilitet 

Dette er en eldre kai med kaiutvidelse i tre. 

Fra et geoteknisk synspunkt må det vises varsomhet inntil eksisterende steinfyllinger. Inntil 

eksisterende trepeler for brygger kan det mudres til -4,3 m. Det skal imidlertid ikke mudres 

mellom bryggekanten i nord og grensen (rød heltrukken linje) som er vist i Figur 6. 
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4.5 Annet 

Det finnes en flytebrygge i området som må flyttes under mudringsarbeidene. 

Fra skrotkartlegging utført av Seabed Services (2015) er det registrert ett mulig funn i 

området, se Figur 5. 

 

Figur 5 Bilde og posisjon av betonglodd til flytebrygger, figur fra Seabed Services rapport (2015). 

Betonglodd som vist på Figur 5 fjernes hvis det kommer i konflikt med mudringsarbeidene.  
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Figur 6 Mudring ved Gjestehavna. Det skal mudres til -4,3 m men ikke lenger enn til grense i nord som er markert 
på kartet. (Rød linje = Avgrensning av mudringsområde, Lyseblå farge = Område som skal mudres hvor det 
foreligger dybdedata, Hvit farge = Område som skal mudres hvor det ikke foreligger dybdedata, Mørkeblå farge = 
Område som allerede har tilstrekkelig dybde og ikke trenger å mudres).   

Grense mudring 
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 DELOMRÅDE – UTSTIKKER 2 YTTERST 5

5.1 Beliggenhet og hensikt 

Delområdet ligger ytterst ved utstikker 2 i Sandefjord havn. Her ligger det en haug igjen etter 

snødumping som reduserer seilingsdybden. 

Det skal mudres til -6,0 m (ingen tildekking planlagt, se kapittel 5.2) slik at seilingsdybde etter 

tiltak er -6,0 m. 

5.2 Areal og volum 

Arealet av delområdet er 40 m2.  Mudringsareal er: 40 m2   

Beregnet mudringsvolum er 25 m3 

Her skal det i utgangspunktet ikke tildekkes etter mudring. Fordi det ikke skal tildekkes må 

det i henhold til tillatelsen tas prøver av sjøbunnen i det mudrete området for å kontrollere at 

innholdet av miljøgifter (tungmetaller, PAH og PCB) ikke overskrider tilstandsklasse III 

(Miljødirektoratets veileder M-608/2016). Hvis det viser seg at innholdet av miljøgifter 

overskrider tilstandsklasse III skal det mudrete området tildekkes. 

Det foreligger ikke prøver fra området. I en kjerneprøve lenger ut (N4 ned til 40 cm) bestod 

sedimentene av silt og leire.  

5.3 Stabilitet 

Tegning for utstikker 2 foreligger, det er en eldre betongkai sannsynligvis fundamentert på 

betongpilarer. Det må mudres med forsiktighet mot kaia.  

5.4 Annet 

Entreprenør kan også grave opp massene med gravemaskin som står på kai. Tillatt last på 

kai må avklares med Sandefjord havn.  
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Figur 7 Mudring ved Utstikker 2 ytterst. Det skal mudres til -6 m. (Rød linje = Avgrensning av mudringsområde, 
Lyseblå farge = Område som skal mudres hvor det foreligger dybdedata). 
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 DELOMRÅDE – ULABRAND  6

6.1 Beliggenhet og hensikt 

Delområdet ligger ved småbåtbrygger ved Ulabrand (Strømbadet) i Sandefjord havn. Her er 

det behov for noe utdyping på grunn av begrenset seilingsdybde.  

Det skal mudres til -2,7 m og etterpå tildekkes med 20 cm rene mineralske masser slik at 

seilingsdybde etter tiltak blir -2,5 m. 

Dybden i området i dag varierer fra ca. 2 til 2,5 m.   

6.2 Areal og volum 

Arealet av delområdet er 13 530 m2.  Mudringsareal er: 11 839 + 1 016 m2 = 12 855 m2. 

(Årsaken til at arealet som skal mudres er noe mindre enn arealet av delområdet er at noen 

mindre deler av delområdet allerede har tilstrekkelig dyp). 

Beregnet mudringsvolum er 3 695 + (1016 x 0,3) = 4 000 m3 

I tillegg kommer mudring for å kompensere for tykkelse tildekking 20 cm x 12 855 m2 = 2 570 

m3.   Totalt mudres 6 570 m3. 

6.3 Type masser som skal mudres 

Det foreligger en over kjerneprøve (0-40 cm) fra området (N11). Kjerneprøven bestod av silt. 

6.4 Stabilitet 

Trebryggen ved Ulabrand som mudringen grenser mot er i dårlig stand og tåler ikke mudring 

nært inntil. Mudring skal derfor ikke foregå nærmere enn 1,5 m fra trebryggen. 

Trepeler/fortøyningspeler som er utenfor trebryggen må fjernes midlertidig eller erstattes før 

mudring starter.  

6.5 Annet 

Flytebryggene lengst i sør som påvirkes av mudringen må flyttes midlertidig under 

arbeidene.    
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Figur 8 Mudring ved Ulabrand. Det skal mudres til -2,7 m. (Rød linje = Avgrensning av mudringsområde, Lyseblå 
farge = Område som skal mudres hvor det foreligger dybdedata, Hvit farge = Område som skal mudres hvor det 
ikke foreligger dybdedata, Mørkeblå farge = Område som allerede har tilstrekkelig dybde og ikke trenger å 
mudres).   
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 DELOMRÅDE – KAMFJORDKILEN 7

7.1 Beliggenhet og hensikt 

Delområdet ligger inne i Kamfjordkilen. Her er det behov for noe større seilingsdyp ved en 

flytebrygge. 

Mudringsområdet kommer ikke i konflikt med området hvor muddermasser er deponert i 

geotekstilposer (2002-2003). 

Det skal mudres til -2,2 m og etterpå tildekkes med 20 cm rene mineralske masser slik at 

seilingsdybde etter tiltak blir -2,0 m. 

Dybden i området i dag varierer fra ca. 1,5 til 2,0 m.   

7.2 Areal og volum 

Arealet av delområdet er 3 820 m2.  Mudringsareal er: 3 305 m2. 

(Årsaken til at arealet som skal mudres er mindre enn arealet av delområdet er at deler av 

delområdet allerede har tilstrekkelig dyp). 

Beregnet mudringsvolum er 1010 m3. 

I tillegg kommer mudring for å kompensere for tykkelse tildekking 20 cm x 3 305 m2 = 660 

m3.   Totalt mudres 1 670 m3. 

7.3 Type masser som skal mudres 

Det foreligger ikke prøver fra området.  

7.4 Stabilitet 

Geoteknisk stabilitet for den beskrevne mudringen er vurdert å være tilstrekkelig. 

7.5 Annet- 

Flytebryggen må fjernes midlertidig under tiltak.  
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Figur 9 Mudring ved Kamfjordkilen. Det skal mudres til -2,2 m. (Rød linje = Avgrensning av mudringsområde, 
Lyseblå farge = Område som skal mudres hvor det foreligger dybdedata, Mørkeblå farge = Område som allerede 
har tilstrekkelig dybde og ikke trenger å mudres).  



  Appendiks 
Side 19 av 24 

Sandefjord Kommune  Asplan Viak AS, DNV GL, NGI 
 

 

 DELOMRÅDE – FJELLVIK 8

8.1 Beliggenhet og hensikt 

Delområdet Fjellvik ligger inne i Kamfjordkilen. Her er det behov for noe større seilingsdyp i 

et mindre område. 

Mudringsområdet kommer ikke i konflikt med området hvor muddermasser er deponert i 

geotekstilposer (2002-2003). 

Det skal mudres til -2,2 m og etterpå tildekkes med 20 cm rene mineralske masser slik at 

seilingsdybde etter tiltak blir -2,0 m. 

Dybden i området i dag varierer fra ca. 1,5 til 2,5 m.   

8.2 Areal og volum 

Arealet av delområdet er 1 120 m2.  Mudringsareal er: 474 m2. 

(Årsaken til at arealet som skal mudres er mindre enn arealet av delområdet er at deler av 

delområdet allerede har tilstrekkelig dyp). 

Beregnet mudringsvolum er 99 m3. 

I tillegg kommer mudring for å kompensere for tykkelse tildekking 20 cm x 474 m2 = 95 m3.   

Totalt mudres 195 m3. 

8.3 Type masser som skal mudres 

Det foreligger ikke prøver fra området.  

8.4 Stabilitet 

Geoteknisk stabilitet for den beskrevne mudringen er vurdert å være tilstrekkelig. 

8.5  

Eventuelt må uteliggere til flytebryggen fjernes midlertidig under tiltak. 
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Figur 10 Mudring ved Fjellvik. Det skal mudres til -2,2 m. (Rød linje = Avgrensning av mudringsområde, Lyseblå 
farge = Område som skal mudres hvor det foreligger dybdedata, Mørkeblå farge = Område som allerede har 
tilstrekkelig dybde og ikke trenger å mudres).  
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 OPPSUMMERING MUDRINGSAREAL OG VOLUM 9

I Tabell 1 nedenfor er det gitt en oppsummering av areal og mudringsvolum for delområdene 

som skal mudres. 

Tabell 1 Estimert areal og mudringsvolum for delområdene som skal mudres. 

 Delområde Areal for hvert 
delområde 

Total mudringsvolum 

  m2 m3 

Fiskerikaia 5 680 4 620 

Gjestehavn 5 920 2 100 

Utstikker 2 Ytterst 40 25 

Ulabrand 13 530 6 570 

Kamfjordkilen 3 820 1 670 

Fjellvik 1 120 195 

Sum 30 110 m2 15 180 m3 

 

Utvidelsesfaktor (estimert) på 1,25 gir et transportert volum på ca. 19 000 m3. 

Bemerk at det er en mulighet for totalt mudringsvolum kan bli utvidet.  

 

 OVERVÅKING OG KONTROLL AV MUDRINGSARBEIDER 10

Entreprenør vil ha ansvaret for overvåking og kontroll av mudringsarbeider. Det vi si at den 

overvåkingen og kontrollen som Sandefjord kommune er pålagt gjennom tillatelsen overføres 

til entreprenør. 

10.1 Turbiditet 

Tillatelsen fra Fylkesmannen er grunnlaget for overvåkingen og kontrollen av 

mudringsarbeidene. Tillatelsen sier:  

«Under anleggsperioden skal det måles turbiditet ved et tilstrekkelig antall stasjoner til å gi et 

representativt bilde på partikkelspredning ut av delområdene. Det skal også måles turbiditet 

ved referansestasjoner som er representative for normal turbiditet i områdene. Målerne skal 

være plassert slik i forhold til dyp og strømretning, at de på best mulig måte fanger opp 

spredning av forurensede partikler ut av delområdene. Turbiditeten skal måles kontinuerlig 

så lenge arbeidet pågår. 
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Overskridelse av referansenivå med > 10 NTU utover en periode på 20 minutter skal 

medføre at arbeidene stanses, årsaksforholdene avklares og nødvendige avbøtende tiltak 

gjennomføres. Ved utlegging av masser på allerede tildekket sjøbunn gjelder > 20 NTU 

utover en periode på 4 timer, med unntak av tiltaksområdets søndre grense (Tranga) hvor 

denne turbiditetsgrensen gjelder for 2 timer. Også innenfor de fastsatte tidsrammene plikter 

tiltakshaver å redusere spredningen så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. 

Dersom overskridelser skyldes arbeidene, skal tiltakshaver ta vannprøver for å måle 

miljøgiftinnholdet og arbeidene kan ikke starte opp igjen før turbiditeten er nede på stabile 

nivåer under grenseverdien. Rutiner og eventuelle tiltak skal beskrives i internkontrollen. 

Tidspunkt, årsak og varighet av eventuelle hendelser skal loggføres.» 

Overvåkingen av turbiditet skal foregå fra 4 stasjoner med turbiditetsmåler og en 

referansestasjon. Turbiditetsmålerne skal måle kontinuerlig, med dette menes at de skal 

logge data minst en gang pr. minutt.  

Aktuell plassering av turbiditetsmålere er vist på Figur 11. Stasjon 1 dekker mudrings-

områder i Kamfjordkilen, stasjon 2 dekker mudringområder i indre havn og stasjon 3 dekker 

mudringsområder ved Ulabrand. Stasjon 1 til 3 skal følge opp spredning lokalt fra 

tiltaksområdene. Forutsatt at det ikke mudres i flere adskilte områder samtidig vil en kunne 

bruke en turbiditetsmåler for stasjon 1 til 3 som flyttes etter hvert som mudring utføres. Det vil 

si at når mudring er utført for de områder som dekkes av for eksempel stasjon 1, så kan 

denne stasjonen avsluttes og måleren flyttes til neste område hvor mudring skal utføres, for 

eksempel til posisjon for stasjon 2.   

Stasjon 4 ligger ved Tranga og har som oppgave å kontrollere at tiltaket ikke medfører 

spredning ut av tiltaksområdet.   

Referansestasjonen ligger sør for Tranga. I utgangspunktet brukes referansestasjonen for å 

kontrollere overskridelse av referansenivå. I tilfelle spesielle forhold som sterk nedbør som er 

kjent for å generere høy turbiditet i hele indre Sandefjordsfjorden skal det foretas målinger 

ved alle turbiditetsstasjoner. Hensikten med en slik utvidet måling er å få klarlagt om det er 

tiltaksarbeidene eller andre årsaker som har utløst overskridelse av turbiditet. 
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Figur 11 Stasjoner for overvåking av turbiditet, sedimentfeller og passive prøvetakere, med inntegnede 
mudringsområder (rød farge), tildekkingsområder og deponiområde. 



  Appendiks 
Side 24 av 24 

Sandefjord Kommune  Asplan Viak AS, DNV GL, NGI 
 

Referansemålinger av turbiditet (bakgrunnsmålinger) utføres 1 uke før oppstart av tiltaket 

ved de 4 stasjonene og referansestasjonen.  Referansemålingene utføres midt i vannsøylen. 

På de 4 stasjonene og referansestasjonen tas også vannprøver 1 uke før oppstart. 

Etter at mudringen er avsluttet, skal turbiditetsmålinger utføres inntil turbiditeten igjen er 

tilbake på bakgrunnsnivå i det indre havnebassenget. 

 

10.2 Sedimentfeller og passive prøvetakere 

Tillatelsen fra Fylkesmannen (kapittel 7) krever at det benyttes sedimentfeller og passive 

prøvetakere for å måle spredning av forurensning under anleggsperioden: 

«Under anleggsperioden skal det benyttes sedimentfeller og passive prøvetakere ved et 

tilstrekkelig antall stasjoner til å gi et representativt bilde på spredning av forurensning ut av 

tiltaksområdet. Målerne skal være plassert slik at de på best mulig måte fanger opp 

spredning av forurensning ut av tiltaksområdet. Sedimentfeller skal tømmes, mengde 

sediment måles og aktuelle miljøgifter analyseres hver måned». 

Plassering av sedimentfeller og passive prøvetakere for overvåking av mudring skal være på 

samme lokaliteter som for turbiditetsovervåking, dvs. på stasjon Turb 1 til Turb 4, se Figur 

11. 

10.3 Etterkontroll av mudring 

Entreprenør skal etter utført mudring foreta en batymetrisk undersøkelse av de mudrede 

områdene. Undersøkelsen skal brukes til å verifisere at riktig mudringsdybde er oppnådd 

etter at mudringen er avsluttet. Vertikal nøyaktighet skal være ± 5 cm eller bedre. Målingene 

skal rapporteres i forhold til Sjøkartnull og NN2000. 

 

 


