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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. Muddermassene må deponeres og det er 

to løsninger for dette: 

1. Plassering i lokalt sjøbunnsdeponi 

2. Levering til godkjent deponi  

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

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

Deponering skal utføres i forkant av tildekkingen for å unngå at forurensede sedimenter fra 

deponeringen spres og legger seg oppe på de rene tildekkingsmassene. Det vil imidlertid 

være mulig å foreta tildekkingsarbeider parallelt med deponering når deponeringen foregår 

så langt unna at spredning fra deponeringen ikke kan påvirke tildekkingen.  

 FORUTSETNINGER 2

2.1 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. 

2.2 Deponeringsvolum 

Volum masser som skal deponeres er estimert i Appendiks «Mudring». I Tabell 1 er det gitt 

en sammenstilling av estimert areal og mengder.  

Tabell 1 Estimert areal for hvert delområde og mengde 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. 

Det er mulig at volum som skal mudres kan bli utvidet i en senere fase.  
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 PLASSERING I LOKALT SJØBUNNSDEPONI 3

Sandefjordsfjorden har en topografi som er egnet for et sjøbunnsdeponi. Etter at innfyllingen 

i sjøbunnsdeponiet er avsluttet skal det tildekkes med rene masser slik at det utgjør en del av 

den tildekkede sjøbunnen i Sandefjordsfjorden.  

Deponiområdet er en del av tiltaksområdet og er planlagt tildekket uavhengig om det blir 

benyttet som et deponi eller ikke. 

3.1 Beliggenhet 

Det er identifisert et egnet område for sjøbunnsdeponering av muddermassene. Området 

ligger utenfor Framnes, se Figur 2.  

Sjøbunnsdeponiet er lokalisert i en naturlig fordypning sentralt i tiltaksområdet slik at det er 

korte transportavstander fra mudringsområdene.  

3.2 Naturtyper og infrastruktur 

Av naturtyper i nærheten av sjødeponiet er det registrert et lokalt viktig bløtbunnsområde i 

strandsonen (strandflater av mudderblandet sand) ved Stubb-Ranvik (vestsiden) hvor det 

ikke skal gjøres tiltak. I Figur 1 er områdene hvor det ikke skal gjøres tiltak vist sammen med 

plasseringen av deponiet (Figur også vist i Appendiks Tildekking).  

I tillegg ligger det badestrender ved Langestrand og Ranvik. 

Deponeringen av masser må ikke medføre spredning av partikler som kan påvirke disse 

områdene, se 3.9. 
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Figur 1: Områder hvor det skal gjøres tiltak, områder hvor det ikke skal gjøres tiltak samt deponiets plassering. 
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Det er ikke identifisert kritisk infrastruktur (ledninger, kabler, rør) på sjøbunnen i 

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

avdekket. Entreprenøren skal selv undersøke om det er infrastruktur i deponiområdet og 

gjennomføre en kabelpåvisning. 

3.3 Deponikapasitet 

I Tabell 2 er nøkkeldata for deponiet presentert. 

Tabell 2 Data for hele sjødeponiet: 

Parameter Størrelse 

Areal (ytre kontur ved -17,8 m):  
 

39 000 m2    

Deponivolum (totalt maks. volum som får 
plass uten at det «renner over», men en voll 
i sør kreves) 
 

65 000 m3 

Volum som kan deponeres hvis de øverste 

15 cm ikke fylles opp med muddermasser
*
 

(voll i sør kreves) 

54 000 m3 
 

Største dyp -21,5 m (nesten 4 m dypt hull)    

Midlere dybde på selve «hullet»  65 000 m3/39 000 m2 = 1,7 m    

* Det legges isteden 15 cm rene masser som sammen med tildekkingslaget på 15 cm i området 

danner et dekklag med rene masser på 30 cm. 

Figurene under viser deponiets beliggenhet og profiler gjennom deponeringsområdet.  
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Figur 2 Beliggenhet av sjøbunnsdeponi. Profiler gjennom deponiet, N-S er vist i Figur 3 og V-Ø i Figur 4. 
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Figur 3 Nord-sør profil gjennom deponiet (blå linje angir topp støttefylling, rød linje angir sjøbunnsprofil). X-akse: 
avstand (m), Y-akse: Dybde (m). 

 

Figur 4 Vest – øst profil gjennom deponiet (blå linje angir topp støttefylling, rød linje angir sjøbunnsprofil). X-akse: 
avstand (m), Y-akse: Dybde (m). 

 

 



  Appendiks 
Side 8 av 17 

Sandefjord Kommune  Asplan Viak AS, DNV GL, NGI 
 

 

Figur 5 Tredimensjonal illustrasjon av utbredelsen av deponiet ved utfylling til kote -17,8. 

3.4 Type masser, egenvekt og vanninnhold 

Sjøbunnen består generelt av bløt siltig leire. Spesielt i det indre området ligger det et 

topplag av gytje (vannavsatte plante- og dyrerester) over den bløte siltige leiren.  

Det øverste gytjelaget har en egenvekt på ca. 1,3 – 1,6 t/m3 og den bløte siltige leiren har en 

egenvekt på ca.1,7 t/m3. 

Det geotekniske vanninnholdet1 varierer mellom 100 – 260 % for det øverste gytjelaget og 40 

– 65 % for den bløte siltige leiren. 

Det er generelt store dybder til fjell i de indre delene av fjorden. Ved Framnes er det registrert 

fjell i dagen noen steder på land. Det er ikke utført geotekniske undersøkelser i selve 

deponiområdet men tidligere boringer utenfor dypvannskaia ved Framnes viste beskjeden 

løsmassemektighet til fjell (Multiconsult rapport 810007-1, 2005).   

For nærmere informasjon om massenes egenskaper vises til bakgrunnsdokumentasjon til 

konkurransegrunnlaget. 

3.5 Miljøgiftinnhold 

Mudringsarbeidene vil foregå til større dyp enn det finnes data for vedrørende 

miljøgiftinnhold. Generelt har muddermassene varierende grad av forurensning.  Alle 

muddermassene skal behandles som forurenset og deponeres.   

                                                
1
 (masse fuktig prøve – masse tørr prøve) / (masse tørr prøve)  

N 
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3.6 Generelle karakteristikker for deponeringslokaliteten 

Strømhastigheten er tidligere målt (måleresultater for strøm finnes oppsummert i DNV 

Rapport 2009-1825). Strømhastigheter på 6 cm/s er et generelt tall for gjennomsnittlig 

strømhastighet men det er perioder med høyere hastigheter (eks. 30 cm/s). 

Organisk innhold (TOC) i prøver tatt nær deponiområdet varierer mellom 1 til 3 % i de øvre 

40 cm som er analysert. 

Kornstørrelsen på sjøbunnen i området er analysert i flere prøver og består i hovedsak av 

siltig sand. 

Innenfor Tranga i Sandefjordsfjorden har oksygenforholdene i de senere år blitt karakterisert 

som meget gode i henhold til Miljødirektoratets tilstandsklassifisering. 

3.7 Strømhastigheter 

Strømhastigheten er tidligere målt i området og var generelt ca. 6 cm/s langs bunnen. 

Ved å lage et sjøbunns deponi vil fjordens tverrsnitt bli redusert og dette vil gi en noe økt 

strømhastighet:  

 Dagens tverrsnitt ved profil i sør er estimert til 2 575 m2.  

 Tverrsnittet etter deponering er estimert til 2 495 m2 

 Forskjellen i tverrsnitt tilsvarer en reduksjon på ca. 3 % etter deponering.  

En reduksjon på ca. 3 % av tverrsnittet, vurderes å gi svært liten påvirkning på 

strømhastigheten. Anslagsvis vil det medføre en øking av strømhastigheten på ca. 3 %, dvs. 

hvis den er ca. 6 cm /s vil den øke til ca. 6,2 cm/s. 

3.8 Støttefylling 

Det er behov for å etablere en støttefylling/voll i sørenden av deponiet for å få en avslutning 

på deponiet som hindrer at masser siger ut av deponiet sørover.  Størrelsen er anslått som 

følger: 

Tverrsnittsareal på fylling med 1:4 skråning 1:4: (3 x 2) + (3 x 12) = 42 m2 

Teoretisk volum på støttefylling: 77 m x 42 m2 = 3 200 m3 
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Det er tatt ut snitt av eksisterende sjøbunn gjennom deponiet i retning nord-sør og vest-øst 

som vist i Figur 3 og 4. Bunnen har en forhøyning i sørenden av deponiet som strekker seg 

fra kote -21 til ca. -18,6, se Figur 6 og 7.  

 

 

Figur 6 Forhøyning av bunnen i sørenden av deponiet (innenfor sirkel). 

Vollen skal gå opp til kote -17,8. Det er derfor gjort en stabilitetsanalyse for en voll som går 

fra kote -21 og opp til kote -17,8 (ca. 3 meter høy fylling). Resultater av analysen viser en 

sikkerhet mot utglidning på SF=1.37 når vollen utføres med en helling på 1:4.   

Det er ikke uført dype boringer der vollen skal plasseres. Grunne boringer viser svært lav 

styrke av sjøbunnen.  

Muddermassene forventes hovedsakelig å være svært bløte med en lav skjærstyrke. 

Vollen som plasseres i sørenden av deponiet legges på utsiden av eksisterende forhøyning 

på sjøbunnen, se Figur 7. 

 

Kote -21

Kote -18

Ny voll

Eksisterende sjøbunn
 

Figur 7 Plassering av voll på utsiden av forhøyningen på sjøbunnen. Merk at skala på x- og y-aksen er forskjellig. 



  Appendiks 
Side 11 av 17 

Sandefjord Kommune  Asplan Viak AS, DNV GL, NGI 
 

 

Vollen utformes som vist i Figur 8.

 

 

Figur 8 Utforming av voll. 

 

Vollen må tilpasses forhøyningen av sjøbunnen. Toppen av fyllingen legges rett over foten 

på eksisterende deponerte masser.   

 

3.9 Deponering av masser i sjødeponiet og påfølgende tildekking 

Muddermassene skal føres kontrollert ned til sjøbunnen slik at spredning av miljøgifter 

unngås.    

Basert på tidligere prøvetaking i områder hvor det skal mudres fremgår at muddermassene 

vil ha ulik beskaffenhet, hovedsakelig består de av silt og leire, men erfaringsmessig vil det 

også være innslag av grovere fraksjoner. I tillegg kan mindre mengder skrot/avfall påregnes.  

Mudringsmetodikk som velges av entreprenør vil påvirke vanninnholdet i de mudrede 

massene. Vanninnholdet i muddermassene vil ha betydning for nedføring, for spredning av 

forurensede partikler under tiltak og konsolideringsforløp for oppbygging av tilstrekkelig 

bæreevne for dekklaget. Valg av mudringsmetodikk må derfor også dokumenteres av 

entreprenør med henblikk hva som er egnet for nedføring til deponiet. 

Nedenfor er det skissert to alternative nedføringsmetoder som kan være aktuelle, 

Entreprenør kan foreslå alternative løsninger. Alternative løsninger må godkjennes av 

Sandefjord kommune. 

 

1. Nedføring via lukket rørløsning  

Massene føres ned i et rør til like over sjøbunnen. Det er minimumskrav at rørlengden går 

under sprangsjikt. Dimensjoner på rør og foringshastighet kan avgjøres på bakgrunn av 

testing eller foreslås av entreprenør. I toppen av nedføringsrøret etableres en rist for å ta ut 

de groveste fraksjonene og gjenstander slik at tetting av røret unngås. Det er lagt til grunn at 

massene tilføres nedføringsrøret mekanisk fra lekter med gravemaskin. Det kan være behov 

for å tilsette salt som et avbøtende tiltak for å redusere spredning.  
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Etter at deponiet er ferdig innfylt skal det dekkes til (se appendiks Tildekking). Avhengig av 

massenes bæreevne må entreprenør vurdere og enten legge ut det første tildekkingslaget i 

et tynt lag etterfulgt av en konsolideringsperiode før sluttføring, alternativt utlegging av en 

geotekstilduk for å oppnå en raskere oppbygning av tilstrekkelig bæreevne for dekklaget. 

2. Bruk av geotekstilposer  

Dersom nedføring av muddermasser i lukket rørløsning medfører lang nedetid som følge av 

for mye spredning eller lang konsolideringstid før tildekkingen kan påbegynnes, kan bruk av 

geotekstilposer være en alternativ løsning. Dette kan være mer aktuelt dersom det benyttes 

sugemudring fremfor mekanisk mudring (grabbmudring). Massene pumpes da inn i 

geotekstilposer som så plasseres i deponiet2.  

Erfaringsmessig kan det være utfordringer relatert til bruk av geotekstilposer, blant annet at 

massene tetter posen slik at vannet ikke presses ut samt innfylling av posene. Design av 

poser, innfylling og valg av eventuelt flokkuleringsmiddel bør testes på forhånd. 

3.10 Begrensninger på grunn av skipstrafikk 

Sandefjordsfjorden har en betydelig skipstrafikk og arbeidene med deponeringen må 

tilpasses slik at ikke skipstrafikk påvirkes. Her kan spesielt nevnes fergetrafikken Sandefjord 

– Strømstad. 

Når store fartøyer passerer som de fra Color Line og Fjord Line vil det ikke være forsvarlig å 

samtidig arbeide med deponering av masser i sjødeponiet se Tabell 3. 

Tabell 3 Seilingstider for fergetrafikk Sandefjord – Strømstad. Ferger passerer sjødeponiet 5-10 min etter de har 
forlatt/ankommer kai i Sandefjord.  

 
 

 

                                                
2
 Geotekstilposer ble brukt i Sandefjord i 2001 hvor forurensede masser ble pumpet inn i posene før 

de ble lagt i et gruntvannsdeponi med etterfølgende tildekking. I oppryddingsprosjektet i Ramsund 
orlogstasjon i 2012-2013 ble geotekstilposer benyttet for avvanning før deponering på godkjent 
deponi. 

Rutetider

Sfjord Jotun Asnes Sigrunn Færder

Bohus 07:00 07:11 07:20 07:25 08:00

Bohus 12:30 12:15 11:30

Oslofjord 08:30 08:41 08:50 08:55 09:30

Oslofjord 14:30 14:15 13:30

CV 10:00 10:11 10:20 10:25 11:00

CV 16:10 15:55 15:10

Bohus 13:30 13:41 13:45 13:55 14:30

Bohus 19:30 19:15 18:30

Oslofjord 15:20 15:31 15:40 15:45 16:20

Oslofjord 21:00 20:45 20:00

CV 17:00 17:11 17:20 17:25 18:00

CV 22:30 22:15 21:30



  Appendiks 
Side 13 av 17 

Sandefjord Kommune  Asplan Viak AS, DNV GL, NGI 
 

Det kan også være andre større fartøyer som det må tas hensyn til, disse går imidlertid ikke i 

faste ruter. Informasjon om slike fartøyer vil bli gitt av Sandefjord havn så fort ETA 

(Estimated Time of Arrival) foreligger. 

3.11 Gjennomføring 

Entreprenør skal utarbeide en plan for utforming, innfylling og overvåking av sjødeponiet som 

skal godkjennes av Sandefjord kommune. Planen skal sendes Sandefjord kommune i rimelig 

tid før oppstart av deponering. De kravene entreprenør må forholde seg til er: 

1. Kravene satt i tillatelsen fra Fylkesmannen, Kystverket, Sandefjord kommune og 

overvåkingsprogrammet (når endelig program er utarbeidet). 

2. Krav i Miljødirektoratets retningslinjer for sjødeponier, retningslinje 2624/2010 samt 

håndteringsveileder for sedimenter M-350/2015. 

3. At innfyllingen skjer innenfor definert deponi. 

4. Innfylling skal starte i sør ved støttefylling og gå mot nord. 

5. Kontroll av innfylling underveis og sluttkontroll skal gjennomføres som beskrevet 

under.  

3.12 Kontroll av innfylling og overvåking  

Det vil bli satt krav til at entreprenør kan dokumentere at mudringsmassene er deponert 

innenfor deponiområdet og innfyllingsgrad. Det skal utføres kontroll underveis i innfyllingen 

samt en endelig sluttkontroll. Kontrollen vil generelt bestå av følgende: 

1. Det må loggføres antall lekterlass samt når og hvor massene er nedført. 

2. Det skal til enhver tid være tilgjengelig en oversikt over totalt volum masser nedført 

3. Det må dokumenteres at massene er deponert innenfor deponiområdet 

4. Det skal gjennomføres en batymetrisk måling av deponiområdet. Vertikal nøyaktighet bør 

være +/- 5 cm eller bedre. Målingene skal rapporteres i forhold til sjøkartnull og NN2000. 

Følgende målinger skal gjennomføres: 

 Før innfyllingen av deponiet starter (referanse) 

 Omtrent halvveis i innfyllingen for å dokumentere in situ plassering av massene og 

volum. Dette gjøres for å iverksette korrigerende tiltak om nødvendig. 

 Ved ferdig innfylling (sluttkontroll) for å dokumentere volum og endelig in situ 

plassering. 

5. Før tildekkingen av deponiet starter skal det etableres det målestaver 1 pr. 10 000 m2. 

Disse avleses etter gjennomført tildekking som dokumentasjon på dekklagets tykkelse. 

Årsaken til at dette gjøres i deponiet er at konsolideringen av deponerte masser kan medføre 

underestimering av dekklagets tykkelse ved bruk av kun akustiske metoder. 

Endelig program for kontroll av innfylling og sluttkontroll skal etableres av entreprenør når 

godkjenning av deponi fra myndighetene foreligger.  
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Deponeringen av masser skal overvåkes med henblikk på partikkelspredning og spredning 

av miljøgifter. Overvåkingsprogrammet inkluderer målinger med turbiditetssensorer, bruk av 

sedimentfeller og bruk av passive prøvetakere. 

Turbiditet 

Overvåkingen skal foregå fra 3 stasjoner med turbiditetsmåler. Stasjonene er plassert (se 

også Figur 9): 

 ca. 50 m nord for sjødeponiet 

 ca. 50 m sør for deponiet  

 ca. 50 m vest for deponiet  

Stasjonsplasseringen er veiledende. Endelig plassering av turbiditetsmålerne må ikke 

komme i konflikt med fergetrafikken i fjorden. 

I tillegg er det en referansestasjon som er antatt upåvirket av anleggsarbeidene. Det skal 

måles på 2 vanndyp, ca. 2 m over sjøbunnen og omtrent midt i vannsøylen. Hensikten med 

plasseringen er å kunne overvåke spredning av partikler (og forurensning) på både innad- og 

utadgående tidevann. Turbiditetsmålingene skal starte en uke før tiltaket påbegynnes for å få 

grunnlagsdata. Det skal logges turbiditet kontinuerlig (minimum hvert minutt). Alle 

turbiditetsmålinger skal være tilgjengelig i sanntid (online) med system for automatisk 

generering av varsler ved overskridelse av grenseverdi. 
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Figur 9 Forslag til plassering av stasjoner for turbiditetsovervåking, sedimentfeller og passive prøvetakere.  



  Appendiks 
Side 16 av 17 

Sandefjord Kommune  Asplan Viak AS, DNV GL, NGI 
 

For turbiditetsmålingene ved de 3 stasjonene er det satt en grenseverdi på 10 NTU (i mer 

enn 20 minutter) over den målte bakgrunnsverdien. Hvis grenseverdien overskrides skal:  

 Arbeidene stanses og årsaken til overskridelsen avklares. Arbeidene kan gjenopptas 

når turbiditetsmålingene er lavere en grenseverdien. 

 Det skal tas vannprøver ved sensoren(e) hvor overskridelsen har funnet sted. 

Prøvene analyseres ufiltrert for metaller, PAH og PCB og mengde suspendert stoff.  

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

tilbake på bakgrunnsnivå i det indre havnebassenget. 

Sedimentfeller og passive prøvetakere 

Det etableres 2 sedimentfellerigger med passive prøvetakere for metaller og organiske 

miljøgifter (eksempelvis POM, SPMD og DGT passive prøvetagere) 50 m nord og sør for 

deponiområdet samt en referansestasjon. Det monteres feller 2 m over sjøbunnen og 

omtrent midt i vannsøylen. Riggene utplasseres ca. 2 måneder før anleggsarbeidene starter. 

Det skal gjennomføres 3 omganger med analyser: 

1. Referansemålinger: Sedimentfellene og de passive prøvetakerne skal tas opp etter ca. 2 

måneder og før anleggsarbeidene starter, og analyseres for: 

 Feller: metaller, PAH, PCB og mengde materiale (tørrstoff), TOC 

 Passive prøvetakere: PAH, PCB, Metaller 

2. I en periode mens nedføringen av masser pågår. Samme analyser som i 1. 

3. Etter at deponiet er ferdig fylt inn og dekket til. Samme analyser som i 1. 

3.13 Avslutning av sjødeponi 

Etter avsluttet deponering av masser tildekkes sjødeponiet. Det brukes samme type 

tildekking som i de tilgrensende områdene men over de deponerte massene økes tykkelsen 

til 30 cm. Dette er beskrevet i Appendiks – Tildekking.  
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 LEVERING TIL GODKJENT DEPONI 4

Alternativ løsning til deponering av muddermasser i sjødeponi er levering til annet godkjent 

deponi. 

Entreprenør har to muligheter: 

 Tilby levering til eksisterende godkjent deponi 

 Tilby levering til deponi opprettet av entreprenør for dette prosjektet med godkjenning 

fra miljømyndigheten (fylkesmannen) 

4.1 Levering til godkjent deponi 

For levering til eksisterende godkjent deponi skal det oversendes dokumentasjon fra det 

aktuelle deponiet vedrørende: 

 Tillatelse som deponiet har for å motta muddermasser 

 Øvre grense for miljøgiftinnhold i masser som de får motta 

 Maksimalt tillatt vanninnhold i masser som kan mottas 

 Maksimalt tillatt organisk innhold i masser som kan mottas 

 En bekreftelse fra deponiet at den estimerte mengden muddermasser og type 

masser/forurensning kan mottas i den aktuelle anleggsperioden. 

4.2 Levering til deponi opprettet av entreprenør for dette prosjektet 

For levering til deponi opprettet av entreprenør for dette prosjektet skal det oversendes 

følgende dokumentasjon: 

 Tillatelse til deponiet (fra Fylkesmannen) 

 Øvre grense for miljøgiftinnhold i masser som deponiet får motta 

 Maksimalt tillatt vanninnhold i masser som deponiet kan motta 

 Maksimalt tillatt organisk innhold i masser som deponiet kan motta 

 En bekreftelse fra entreprenør at den estimerte mengden muddermasser kan mottas i 

den aktuelle anleggsperioden. 

4.3 Transport til deponi 

Vedrørende transport er det ønskelig at transport til deponi foregår sjøveien på lekter/fartøy. 

Transport på lastebil er mindre ønskelig på grunn av behov for omlasting på kai, mulighet for 

lekkasjer under transport, den trafikk og de utslipp til luft som transporten genererer.   

Det gjøres oppmerksom på at det vil normalt være en praktisk grense for hvor høyt 

vanninnhold muddermassene kan ha for at de kan transporteres på lekter eller med lastebil. 

For stort vanninnhold reduserer mengden masser som kan transporteres og kan også 

medføre instabilitet på lekteren samt større fare for spill av masser.    


