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 INNLEDNING   

Tiltaksplanen for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden (DNV 2011) angir 3 ulike 
ambisjonsnivå for tiltak og Sandefjord kommune har valgt å gå videre med en 
opprydding i henhold til ambisjonsnivå 3, Figur 1. Kostnads- og usikkerhetsanalysen 
utført i 2015 presenterer områdene det skal gjøres tiltak i, og beskriver det overordnede 
konseptet for tiltaksløsningen i de ulike delene av tiltaksområdet (DNV, 2015). 
Tiltaksløsningen beskrevet i tiltaksplanen (DNV/NGI, 2011) innebærer tildekking med 
tynnere lag (10 – 30 cm) i et område på til sammen 1,2 km2 (1 182 000 m2) sjøbunn. 
Hensikten med dette tiltaket er å gi en betydelig reduksjon av miljøgiftinnholdet i det 
øvre sedimentlaget hvor dyr lever, og som er kilden til opptak av miljøgifter i andre 
organismer (DNV, 2015). Dette notatet beskriver ferdig detaljering av 
tildekkingsløsningen for Sandefjordsfjorden basert på konseptet beskrevet i 
tiltaksplanen og kostnads- og usikkerhetsanalysen. Behovet for erosjonsbeskyttelse 
har hatt størst innflytelse på vurdering av tykkelse og kornstørrelse i tildekkingen. 
Vurderinger av stabilitet for tildekkingslag er gjort av DNV GL og har gitt krav til 
rekkefølge for hvordan tildekkingen skal gjennomføres (DNV GL, 2016a). 

I enkelte områder vil tildekking av sjøbunn gi for grunt seilingsdyp slik at det derfor må 
mudres før tildekking. Enkelte områder i tiltaksområdet er for grunne i dag og må 
mudres for at tilstrekkelig seilingsdyp skal nås, gitt i appendiks mudring. 
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Figur 1 Tiltaksområder i Sandefjordsfjorden, med beskrivelser av tildekking i kostnads- og 
usikkerhetsananalysen (DNV, 2015). 

 TILTAKSKONSEPT 

2.1 Miljømål 
Grunnlaget for prosjekteringen av tildekkingsløsningen har vært ambisjonsnivå 3 gitt i 
tiltaksplanen (DNV, 2011) og det tildekkingsdesignet som er beskrevet i kostnads- og 
usikkerhetsanalysen (DNV, 2015): 

Ambisjonsnivå 3 gir som krav i sjø at det skal oppnås tilstandsklasse II i sedimenter 
generelt, hot spots vurderes spesielt med henblikk på fare for spredning/ oppvirvling 
(risikovurdering). Tilstandsklasse III i sediment kan aksepteres hvis det forventes en 
positiv utvikling mot 2028 og man nærmere seg tilstandsklasse II. (DNV, 2011). 
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Tiltaksvurdering: Kravet om at tilstandsklasse III (og klasse II på sikt) i sedimentene 
oppnås betyr at: 

- Delområde Kilen saneres i sin helhet (tynnsjiktstildekking). 
- Delområde Indre havn krever sanering av 35 % av arealet 

(tildekkingsalternativet er 
- foreslått med et erosjonsbeskyttende lag på toppen over et tynnsjikt). 
- Delområde Midtre havn saneres i sin helhet (tynnsjiktstildekking). 
- Delområde Ytre havn krever sanering av 70 % av arealet 

(tynnsjiktstildekking). 
 

Naturlig tildekking forventes å kunne bidra med ca. 4-5 cm sediment frem til 2028. 

2.2 Tiltaksmål  
Når tildekkingen er gjennomført skal tildekkingslaget tilsvare prosjektert tykkelse i 
minimum 95% av det totale tiltaksarealet. Resterende areal skal tilfredsstille minimum 
80 % tykkelse.  

2.3 Overordnet tildekkingsdesign 
Tildekking over forurensede sedimenter skal beskytte organismene som lever på 
sjøbunnen mot miljøgiftene i sedimentet og hindre spredning til vannet over tildekk-
ingen. For å ivareta denne funksjonen må tildekkingen oppfylle følgende funksjoner: 

• Hindre at tildekkingslaget får erosjonsskader 
• Hindre at bølger og vannstrøm gir økt forurensningstransport gjennom hele 

tildekkingslaget og virker ned i det forurensede sedimentet  
• Hindre organismene som lever på sjøbunnen å komme i direkte kontakt med 

det forurensede sedimentet under tildekkingslaget 
• Redusere transporten gjennom tildekkingen slik at miljømålet for overflate- 

sedimentet overholdes 
 

Samt ta høyde for: 

• At det er økt transport i deler av tildekkingslaget på grunn av bioturbasjon 
• At deler av det forurensede sedimentet blandes med tildekkingsmassen ved 

utleggingen 
• Usikkerhet og variasjon i konstruert tildekkingstykkelse sammenlignet med 

designet tykkelse  
 

For å ivareta alle funksjonene beskrevet ovenfor kan designet av tildekkingen bygges 
opp slik som illustrert i Figur 2. Den totale tildekkingstykkelsen (hcapdesign) basert på 
tykkelsen (h) av de ulike lagene blir da: 

ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 + ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑒𝑒𝑏𝑏𝑏𝑏𝑒𝑒𝑏𝑏𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 + ℎ𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 + ℎ𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑘𝑘𝑏𝑏𝑒𝑒𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑 + ℎ𝑏𝑏𝑒𝑒𝑒𝑒𝑏𝑏𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 
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Figur 2 Prinsippskisse for prosjektering av tildekkingslag 

2.4 Prosjekteringstilnærming 
I kostnads- og usikkerhetsanalyse er det presentert vurderinger av nødvendig tykkelse 
på totalt 15 cm i hovedtildekkingen. I tillegg kommer det i erosjonsutsatte områder et 
lag av grovere massere som skal beskytte mot erosjon og i tillegg være 
bioturbasjonslaget i tildekkingen. 

Isolasjonslaget (ofte kalt filterlaget) under dette skal ivareta usikkerhet ved installasjon 
og isolasjon av forurensingen ved å begrense transporten med diffusjon og adveksjon. 
Funksjonen til tildekkingslaget skal ivaretas ved å legge ut ett til to lag (som ivaretar 
filtereffekt og erosjonseffekt) med mineralske masser. Denne oppbygging av filterlaget 
gir en mindre sikkerhet mot transport gjennom tildekkingen enn dersom de ulike lagene 
bygges opp hver for seg og med større tykkelse. Så lenge tildekkingen dekker de 
forurensede sedimentene i tilnærmet hele tiltaksarealet og ikke eroderes vekk, vil den 
beskrevne tildekkingen likevel gi en betydelig reduksjon av transporten av miljøgifter, 
slik at det ønskede ambisjonsnivået (ambisjonsnivå 3) kan oppfylles.  

Tildekkingsdesignet i tiltaksplanen (DNV 2011) er beskrevet som en tynn tildekking. 
Dette er imidlertid ikke en tynntildekking i den forstand at tykkelsen er mindre enn eller 
omlag så tykk som bioturbasjonsdypet. I hovedandelen av tildekkingsområdet er det 
beskrevet et tildekkingslag på 15 cm, kalt hovedtildekkingen. 

Den arealmessige utbredelsen av prosjektert tildekkingslag i detaljprosjekteringen 
følger anbefalingen fra tiltaksplanen basert på interpolerte isolinjer for 
sedimentkonsentrasjon/klassifisering. Tildekking mot land utføres opp til kote 0 
(Sjøkartnull) eller til eksisterende kaifronter, alternativt inn til fyllingsfot hvor dette er 

Forurenset sjøbunn

Kjemisk
isolasjonslag

Blandingsdyp

Erosjonsbeskyttelse

Bioturbasjonsdyp

Adveksjonsdyp

Innblanding i sedimentet på sjøbunnen

Usikkerhet utlegging Usikkerhet ifm instalasjon



  Appendiks Tildekking 
Side 7 av 48 

 

Sandefjord Kommune  Asplan Viak AS, DNV GL, NGI 
 

aktuelt. Det er i tillegg gjort justeringer av arealet basert på nye prøver i områdene ved 
utstikker 1 og 2 og mellom Kilen og Framnes. 

For å vurdere behovet for erosjonsbeskyttelse beregnes en dimensjonerende 
propellstrøm vha NGI (2002) basert på skipsdata fra dimensjonerende båt oppgitt av 
Sandefjord Havn/Sandefjord kommune og oppgitt seilingsdyp. I snuområdet for ferjer 
ved Indre havn er målte dybder lagt til grunn.  

For den prosjekterte løsningen gjelder følgende forutsetninger: 

• Erosjonsbeskyttelse av tildekkingen er basert på ordinær trafikk, og tar ikke 
høyde for eventuelle uhell eller uønskede hendelser. 

• Erosjonsbeskyttelse er basert på opplysninger og aktuell trafikk spesifisitet for 
de aktuelle områdene 

• Erosjonsbeskyttelse av tildekkingen mot propellerosjon er anbefalt for 
kaiområdene.  

• Erosjonsbeskyttelse av tildekkingen i områdene utenfor områdene der skip 
legger til kai eller snur er det ikke lagt opp til å beskytte mot propellerosjon, her 
vil målte strømhastigheter brukes som dimensjonerende strøm.  

Dette betyr at dersom skip må gjøre manøvreringsoperasjoner utenfor de vanlige 
områdene (oppbremsing eller lignende) kan det oppstå erosjonsskader her. Imidlertid 
vil dette sannsynligvis bety lite i for miljøeffekten av tildekkingen, både fordi erosjon 
som følge av en engangs-manøvrering i et område vil gi mindre skade enn gjentatt bruk 
av propellkraft i et område, og fordi eventuelle skader forventes å påvirke små arealer 
sammenlignet med forbedringen i hele tiltaksområdet.  

AIS-data benyttes for å se på trafikkområder hvor det vil være aktuelt å øke sikkerheten 
på tildekkingen ved å etablere et erosjonsdekke.  

Prosjektering av erosjonslag omfattes av en vurdering av mektighet og type masser 
som må til for å beskytte tildekkingslaget mot erosjon fra dimensjonerende 
propellstrøm. I områder innenfor tiltaksområdet hvor det er identifisert tydelige spor som 
kan skyldes erosjon fra skipstrafikk kan det være behov for tiltak i forhold til kai-
konstruksjoner og annen infrastruktur. Vurdering av dette er ikke en del av denne 
prosjekteringen. Vurderingene som er gjort her gjelder kun beskyttelse av den 
overordnede effekten av tildekkingen av forurenset sjøbunn. 

Beregning av erosjonsbeskyttelse medfører for enkelte kaier et konservativt design, 
tykt tildekkingslag eller betongmadrass. Det er imidlertid vurdert at miljørisikoen for å 
avvike fra konservativt design i et begrenset areal i tiltaksområdet anses å være liten. 
Avvik kan medføre behov for avbøtende tiltak (reparasjoner). Dette er vurdert i eget 
notat (NGI, 2016). Risikoen innebærer at det oppstår skader på tildekkingen dersom 
kraftig propellstrøm treffer bunnen i områder med redusert erosjonsbeskyttelse, samt i 
tilfeller der større skip enn forventet anløper, manøvrering med større motorkraft enn 



  Appendiks Tildekking 
Side 8 av 48 

 

Sandefjord Kommune  Asplan Viak AS, DNV GL, NGI 
 

forventet brukt i området, eller manøvrering og kursendring som skjer i områder der 
det ikke er erosjonsbeskyttelse. 

Ut fra denne vurderingen er det valgt en mindre konservativ løsning som omfatter 
erosjonsbeskyttelse uten betongmadrass. Løsningen er en erosjonsbeskyttelse med et 
lag på 40 cm med masser med d50 ≥ 260 mm i kaiområdene der estimert propellstrøm 
tilsier betydelig erosjonsbeskyttelse (beregnet behov for masser med d50 ≥ 260 mm). 
Dette gir total tildekking 50 cm. 

2.5 Tildekking under kaier 
Det skal utføres tildekking av forurenset sjøbunn under enkelte kaier. Under kaier 
begrenser metodikken for tildekking hvilke type materiale som kan benyttes, for å unngå 
omfattende spesial-tildekking. Dette medfører risiko for erosjon i områdene under kai. 
Konsekvensen vil evt. være sår i tildekkinglaget og/eller oppstuving av 
tildekkingsmateriale under kai. Dette kan medføre behov for avbøtende tiltak som 
reparasjoner. En kost-nyttemessig betraktning er imidlertid at risikoen er akseptabel i 
forhold til å gjennomføre en kostnadskrevende tildekking under kai-arealer. Innspyling 
av tildekkingsmasser anses som mest aktuelle tildekkingsmetode. Tildekking under og 
inntil kaier skal utføres på en slik måte at det ikke medfører skade eller svekker 
stabiliteten på konstruksjonen.  

 METODE FOR BEREGNING AV PROPELLSTRØM 

NGI har benyttet en regneark-basert modell for beregning av propellstrøm som ble laget 
av NGI (2002) for å estimere strømhastigheten ved sjøbunnen fra propeller på 
manøvrerende skip. Modellen benytter følgende input data: 

• Motorkraft, eventuelt justert for hvor stor prosentandel av motorkraften som 
antas brukt 

• Propelldiameter 
• Dyp under propellen 
• Avstand bak propellen  

Fartøyenes motorkraft ved ankomst og avgang er oppgitt i tabeller for hvert område. 
Dersom det brukes mer motorkraft enn dette så vil erosjonsbeskyttelsen være 
underdimensjonert for dette. Beregningsgrunnlag er innhentet fra Sandefjord Havn og 
Sandefjord kommune. For enkelte fritidsbåter er erfaringsdata fra tidligere prosjekter 
benyttet. Modellen er basert på grunnleggende fluidmekaniske sammenhenger. For å 
teste hvordan modellen egner seg til å estimere hastighet til propellstrøm i en reel 
situasjon ble målinger av strømhastighet i Sandefjordsfjorden ved anløp av MS Color 
Viking (DNV 2005) sammenlignet med etter-beregnet propellstrøm fra denne båten. 
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Figur 3 Manøvrering av MS Color Viking i forhold til målebøyene for måling av strømhastighet i 2005 

(fra DNV 2005 og Tessaker 2012). 

Figur 3 viser manøvreringsmønsteret til Color Viking når dette skipet forlater kai i 
Sandefjord. Figuren viser også posisjoner og en illustrasjon av mulig influenssone til 
propellstrømmen i to ulike faser av manøvreringen: 1) når skipet bakker ut fra kai og 2) 
når skipet har snudd og starter begge hovedmotorene for å kjøre ut. Manøvrerings-
mønsteret og målingen av strømhastighet er beskrevet av DNV (2005). 

Tabell 1 viser beregnet strømhastighet 50 og 70 m fra propellen, som er estimert 
avstand mellom målebøyen og propellen når Color Viking bakker ut fra kai, 
sammenlignet med målte strømhastigheter. De målte verdiene er lavere enn de 
beregnede, men stemmer likevel godt overens, særlig med tanke på at det ikke er 
sikkert at måleren står i det området der strømmen er aller sterkest.  
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Tabell 1 Sammenligning av målt og beregnet strømhastighet med NGI sin modell når MS Color Viking 
 bakker ut av kaien med 40% motorkraft på en av hovedmotorene. 

Stasjon Avstand 
fra 

Colorline 
(m) 

Beregnet strømhastighet med 
NGI- modell, 40% motorkraft på 

en av hovedmotorene 
(m/s) 

Målt strøm DNV GL rapport 
24. februar 2005 

(m/s) 

S1 50 1,4 0,8 

S1 70 1,0 0,8 

 

Tabell 2 viser beregnet strømhastighet sammenlignet med målt strømhastighet i 
stasjoner bak MS Color Viking, i det denne starter hovedmotorene for å kjøre ut av 
havnebassenget i Sandefjord. Her er også de beregnede strømhastighetene høyere 
enn de som er målt, og forskjellen er en del større. I disse målingene vil det være enda 
større mulighet for at den kraftigste delen av propellstrømmen ikke treffer måleren fordi 
avstanden er større. Strømhastigheten kan dessuten bremses noe opp av sjøbunnen 
som skrår innover mot land.  

Denne sammenligningen av målte og beregnede strømhastigheter viser at modellen 
som benyttes gir et konservativt men rimelig estimat for propellindusert strøm på relativt 
korte avstander (50 – 70 m). 

Tabell 2 Sammenligning av målt og beregnet strømhastighet med NGI sin modell når MS Color Viking har 
 snudd og starter kjøring ut av havneområdet med hovedmotorene. Det er antatt at det brukes 30% 
 motorkraft på begge hovedmotorene. 

Stasjon Avstand 
fra 

Colorline 
(m) 

Beregnet strømhastighet med 
NGI-modell, 30% motorkraft 

(m/s) 

Målt strøm DNV GL rapport, 
22. februar 2005 

(m/s) 

K1 75 1,1 0,18 

K2 150 0,5 0,16 

K3 240 0,3 0,09 
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 DIMENSJONERING AV EROSJONSBESKYTTELSE 

4.1 Erosjonsområder 
For å vurdere behov for erosjonsbeskyttelse av tildekkingen i Sandefjordsfjorden er det 
sett på tre problemstillinger knyttet til erosjon: 

• Propellstrøm ved kaier  
• Erosjon fra propellstrøm fra større båter i manøvreringsområde (snuområde) 
• Strømpåvirkning i øvrige områder uten trafikk 

4.2 Bestemmelse av erosjonsmateriale 
For hastigheter opptil 2 m/s benyttes Hjulstrøms diagram som viser ved hvilke 
hastigheter og partikkelstørrelser det vil skje erosjon, transport og sedimentasjon. Det 
legges på en sikkerhetsfaktor på 1,5 for å håndtere usikkerheter i vurderingen (Figur 
4).  

For hastigheter på bunnstrøm over 2 m/s benyttes NVEs veileder for dimensjonering 
av erosjonssikring av stein (NVE, 2009), som angir d30 som funksjon av hastighet og 
dybde, se Figur 5.  

For å estimere d50 benyttes en faktor 1,3 (d50 = 1,3 d30). 

Erosjonslagets mektighet bestemmes ved at tykkelsen skal tilsvare minimum 3 x d50 
ved beregning fra Hjulstrøm og 1,5 x d50 fra NVE-veileder for de massene som brukes 
i erosjonsbeskyttelseslaget.  

For kaiområder prosjekteres med et lag på minimum 10 cm til erosjonsbeskyttelse for 
å gi tilstrekkelig sikkerhet for at erosjonsbeskyttelsen dekker hele området, og fordi 
erosjonslaget også skal inkludere beskyttelse mot bioturbasjon. Det rundes av oppover 
til nærmeste desimeter for prosjektert mektighet.  
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Figur 4 Hjulstrøms diagram viser ved hvilke hastigheter og partikkelstørrelser det vil skje erosjon, 
 transport og sedimentasjon.  

 

Figur 5  d30 som funksjon av hastighet og dybde (NVEs veileder for dimensjonering av erosjonssikring av 
 stein) d50 estimeres fra d30. 
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 TILDEKKINGSOMRÅDER 

Prosjekteringen av tildekkingen i de ulike delen av tiltaksområdet tar utgangspunkt i 
oppdelingen beskrevet i tiltaksplanen, samt justeringer gjort i kostnads- og 
usikkerhetsanalysen; Kilen, Indre havn, Midtre havn og Ytre havn. I detalj-
prosjekteringen er det i tillegg gjort justeringer av grensene der dette er hensiktsmessig 
for å ta hensyn til områder med spesielle erosjonsforhold, eller andre forhold som har 
betydning for tildekkingsdesignet. Supplerende sedimentundersøkelser utført i 2016 er 
også lagt til grunn for justering av tiltaksarealer. Det har medført til at det er funnet 
områder som allerede tilfredsstiller miljømålet (ambisjonsnivå 3) og som derfor ikke 
omfattes av det planlagte tiltaket. Dette gjelder områdene utstikker 1 og 2 i indre havn. 
I tillegg er tiltaksområdet utvidet langs land i sørøstre del av indre havn mellom Framnes 
og Kilen. Dette på grunn av tilleggsundersøkelser utført av Norconsult (Norconsult, 
2016). Sedimentundersøkelser utført i strandsonen av DNV i 2016 har medført noen 
justeringer av tildekkingsområdet langs land i midtre havn. Områdene som skal 
tildekkes er skravert i kart i Figur 6 (DNV GL, 2016c). 
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Figur 6 Tiltaksområdene i Sandefjordsfjorden. Tildekkingsarealer er gitt i grønn farge. Hovedtildekking 
 (15 cm) er kun grønn skravur. Områder med prosjektert erosjonslag er gitt skråskravur. 
 Mektigheter på erosjonslag varierer. 
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5.1 Område Kilen  
Området innerst i fjorden har flere småbåthavner hvor det i dag er grunt. Dette området 
inkluderer et område hvor det tidligere er ryddet, pilotprosjekt fra 2002. Området har 
tilførsel fra Hegnabekken hvor det tidligere har vært avfallsplasser. Tiltaket i 2002 
bestod i mudring og deponering av mudrede masser i sjøbunnsdeponi. Deponiet ble 
dekket til med rene masser. I mudreområder utenfor deponiet ble det funnet at 
sjøbunnen fremdeles var forurenset etter tiltak og skal derfor nå dekkes til. 

 

Figur 7 Deponi fra 2002 inntegnet fra Erfaringsrapport fra miljømudring Kamfjordkilen (NCC, 2003). 

Beregnet hastighet på sjøbunnen på grunn av båttrafikk i Kilenområdet er estimert til 
1,6 m/s i områder hvor det er 2 m sjødybde. Dette gir en erosjonssikring med 
massetype og lagtykkelse som vist i tabell 3. I områdene med 3 m dyp, hvor det 
trafikkerer større båter er vannhastigheten beregnet til 1,2 m/s som gir en d50 på 16,5 
mm. Et anbefalt minimum for prosjektert erosjonslaget i trafikkområder er 10 cm, 
siden dette laget også skal være et bioturbasjonslag. Inn mot land der hvor det blir for 
grunt med 20 cm tildekking, kan filterlaget minimeres og kun erosjonstildekking 
gjennomføres, som gir 10-15 cm total tildekking. 

5.1.1 Kilen småbåthavn 

I Kilen er det i tiltaksplanen oppgitt en tynn tildekking på 10 cm. For å beskytte 
tildekkingen er det på grunn av småbåttrafikken behov for et beskyttende erosjonslag. 
Dette er dimensjonert til 10 cm erosjonslag som dermed gir totalt tildekking 20 cm i 
området, skravert blått i Figur 8. I området inngår også Verven brygge. 

Tildekkingsarealet for Kilen og småbåthavn ved Kilen brygge er ca. 74 000 m2.  

Deponiområde fra 
2002 
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5.1.2 Kilen – deponiområde 

Sentralt i Kilen-området ble det i 2002 laget et undervannsdeponi for mudrede masser. 
Dette ble dekket til med geotekstilduk og til sammen 30 cm mineralske masser (20 cm 
0-16 mm og 10 cm 0-63). Det er siden dette deponiet ble laget kommet noe forurensede 
masser over tildekkingen og det er derfor behov for ny tildekking. Det ansees likevel 
som tilstrekkelig å dekke til med kun 10 cm erosjonslag (d50 18 mm) i dette området, 
skravert lys grått i Figur 8. Deponiarealet er ca. 26 000 m2. 

 

Figur 8 Tildekking i Kilen: 10 cm filterlag + 10 erosjonslag i småbåthavn (blå skravur). 10 cm erosjonslag 
 i deponiområde (tynn grå skravur).

Kilen –deponiområde 

 

Verven brygge 
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Tabell 3 Beregnet vannhastighet, dimensjonerende partikkelstørrelse og tykkelse av erosjonsbeskyttelsen i Kilen. 

Kaiområde 

Dimensjo-
nerende 

båt 

Seilings-
dyp           
(m) 

Maks 
dypgående 

Dybde 
under 

propell 
Propell-

diameter 
Effekt 

kW 

%-andel 
av effekt i 
beregning 

Bunnstrøm 
(m/s) 

ved gitt      
%-andel 

motorkraft 

Beregnet 
d50 

(mm) 

Beregnet 
tykkelse på 
erosjonslag           

(cm) 

Prosjektert 
tykkelse 

Erosjonslag 
inklusiv 

bioturbasjonslag 
(cm) 

Prosjektert total 
tildekkingstykkelse: 

Filterlag og 
erosjonslag  

(cm) 
Kilen 
småbåthavner Princess 30 2 1,3 0,7 0,4 170 40 1,6 18 5 10 20 
Verven brygge  
Småbåthavn 

Nalum 
skøyta 3 2 1 0,7 80 60 1,2 17 5 10 20 

Deponiområdet 
fra 2002 Kilen 

Nalum 
skøyta 3       17 10 10 10 
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5.2 Område Indre havn 
I dette havneområdet er det ferjetrafikk, gjestehavn, fiskebåter og andre større båter. 
Trafikkområdene i indre havn som det skal gjøres tiltak i er endret fra tiltaksplanen og 
kostnads- og usikkerhetsanalysen. Områdene der det skal gjøres tiltak i indre havn er: 
Fiskerikaia, Brygga, Gjestehavn og Utstikker 3 ved Hvalbåtkaia. I tillegg inngår 
småbåthavnene Hjertnes, Ulabrand og Huvik/Kystlaget i tiltaksområdet. Snubassenget 
for ferjene ligger midt mellom disse tiltaksområdene og er i kostnads- og 
usikkerhetsanalyse (DNV, 2015) beskrevet som tilfredsstillende sedimentkvalitet og det 
skal derfor ikke gjøres tiltak her. Beregnet hastighet på sjøbunnen på grunn av båttrafikk 
er estimert for de ulike områdene og er gitt i Tabell 4.  Tildekkingsløsning er beskrevet 
for hvert av områdene. Krav til kornstørrelse i massene for de ulike 
tildekkingsløsningene er definert som krav til d50.     
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Tabell 4 Beregnet vannhastighet og dimensjonerende partikkelstørrelse i Indre havn. 

Kaiområde Dimensjon. båt 

Seilings-
dyp         
(m) 

Maks 
dypgående 

Dybde 
under 

propell 
Propell-

diameter Effekt kW 

%-andel av 
effekt i 

beregning 

Bunnstrøm 
(m/s) 

ved gitt      
%-andel 

motorkraft 

Beregnet 
d50 

(mm) 

Beregnet 
tykkelse på 
erosjonslag           

(cm) 

Prosjektert 
tykkelse 

Erosjonslag 
inklusiv 

bioturbasjonslag 
(cm) 

Prosjektert total 
tildekkingstykkelse: 

Filterlag og erosjonslag 
(cm) 

Fiskerikai 
grunn del Nalumskøyta 3 2 1 0,7 80 60 1,2 17 5 10 20 
Fiskerikai  
Gjestehavn 

Fiskebåt 
Buerøy 4 3 1 1,3 222 60 2 39 12 20 30 

Utstikker 3, 
Hvalbåtkaia Rødulf 5 3,3 1,7 2,2 1406 20 1,8 32 9 10 20 

Småbåthavner Princess 30 2 1,3 0,7 0,4 170 40 1,6 18 5 10 20  
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5.2.1 Fiskerikaia 

Ved Fiskerikaia er dimensjonerende seilingsdyp for fiskebåter 4 m. I deler av området 
er seilingsdypet 3 m etter tildekking. I seilingsled for fiskebåt med medium pådrag gir 
dimensjonerende fiskebåt (Buerøy) behov for 10 cm filterlag og 20 cm erosjonslag (d50 
39 mm). Seilingsområder med 3 m seilingsdyp er annen båt lagt inn som 
dimensjonerende (Nalum-skøyta) og gir 10 cm filterlag og 10 cm erosjonslag (d50 17 
mm). Områder langs kai og brygger hvor det ikke er tilstrekkelig stabilitet for å mudre 
og det dermed ikke lar seg gjøre å oppnå tilstrekkelig seilingsdyp etter tildekking, 
tildekkes det med totalt 20 cm lagtykkelse eller opp til minimum tillatt seilingsdyp. 
Erosjonslaget prioriteres dersom det ikke er mulig å legge ut 20 cm på grunn av 
seilingsdypet. Tildekkingsarealet er 15 200 m2. 

 

Figur 9 Tildekkingslag i Fiskerikaia: Grunneste deler 10 + 10 cm (mørk blå skravur) og  
 dypere deler 10 + 20 cm (grønn skravur). Lys blå skravur Kilen, se figur 8.  

 

 

 

 

 

Fiskerikaia 
10 cm filter+20 cm erosjon 

Fiskerikaia 
10 cm filter+10 cm erosjon 

Fiskerikaia 
10 cm filter+10 cm erosjon 

Småbåt - Kilen 
10 cm filter+10 cm erosjon 
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5.2.2 Gjestehavna 

Ved Gjestehavna er dimensjonerende seilingsdyp 4 m. Med dimensjonerende båt er 
det beregnet et tildekkingslag på 10 cm filterlag og 12 cm erosjonslag (d50 = 39 mm). 
Med justering oppad til neste hele 10 cm gir dette et erosjonsbeskyttelseslag på 20 cm 
og totalt prosjektert tildekkingslag på 30 cm. I innerste del hvor det er områder som ikke 
kan mudres uten å gjøre stabilitetstiltak ved land vil det bli grunnere en 4 m. 
Tildekkingsarealet er 6300 m2. 

 

Figur 10  Tildekking i Gjestehavna 10+20 cm (brun skravur) 

 

 

 

 

Gjestehavna 
10 filter+20 cm erosjon 
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5.2.3 Utstikker 3 - Hvalbåtkaia 

Ved Hvalbåthavna er dimensjonerende seilingsdyp 5 m. I innerste del hvor det er 
områder som ikke kan mudres uten gjøre stabilitetstiltak ved land, vil det bli være 
grunnere en 5 m. Det er dimensjonert et erosjonslag på 10 cm (d50 32 mm) i området 
for Rødulf med lavt pådrag. For å øke sikkerheten på tildekkingslaget ift. nærhet til 
ferjekai er erosjonslaget prosjektert til 20 cm. Dette gir totalt 30 cm tildekking her. 
Tildekkingsareal er ca. 17 000 m2 inkludert ytre del. 

Grensen mellom de ulike tildekkingslagene ved utstikker 2 og utstikker 3 er lagt i 
skråningen. Denne kan bli justert basert på geotekniske kontrollmålinger i området 
(DNV GL, 2016). Beskrevet grense forutsetter at geoteknisk stabilitet er ivaretatt.  

 

Figur 11 Tildekking ved Hvalbåtkai og manøvreringsarealet utenfor kaiene 10 cm + 20 cm (grå skravur). 

Utstikker 3 –Hvalbåtkai 
10 cm filter + 20 cm erosjon 
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5.2.4 Ulabrand - Hjertnes 

Området Ulabrand - Hjertnes er småbåthavn 

I området Ulabrand - Hjertnes er det identifisert tilgrensende kvikkleireområde på land 
(DNV GL, 2016a). Dette skal utredes nærmere. Tildekkingsområdene/-løsningen kan 
dermed blir forandret i disse områdene. Prosjektert tildekking gitt at krav til geotekniske 
forhold er oppfylt for området legges en ersosjonsbeskyttelse på 10 cm (med d50 18 
mm) over filterlag på 10 cm som gir total 20 cm tykkelse på tildekking. 
Erosjonsbeskyttelsen legges ned til kote -3,5. Dypere enn småbåthavn-området utføres 
hovedtildekking som er 15 cm. Tildekkingsarealet for erosjonsbeskyttelse er 46 000 m2.  

.  

Figur 12   Ulabrand - Hjertnes. Tildekking for småbåtkaier 10 cm filterlag + 10 cm erosjonslag (blå 
  skravur) ned til -3.5 m. Hovedtildekking 15 cm (grønn skravur).  

  

Småbåt 
10 cm filter +10 cm erosjon 

Hjertnes 

Ulabrand 

Hovedtildekking 15 cm  
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5.2.5 Huvik - Kystlaget 

Området inngår som tiltaksområdet etter supplerende prøver i sedimenter i forbindelse 
med opprydding på land. Prøver er tatt i sedimenter i 2016 (Norconsult, 2016). Med 
bakgrunn i resultater fra undersøkelsene er området nå inkludert i tiltaksområdet. Det 
er begrenset med informasjon fra tidligere, slik at en grov manuell interpolasjon mot 
prøvepunkt fra tiltaksplanen ligger til grunn for vurdering av hvor stort området som skal 
inkluderes. Området er slått sammen med erosjonslagsområdet for snubasseng for 
ferjer og Framnes nord, Figur 14 og Figur 19. 

5.2.6 Strømforhold i snuområde 

For å vurdere strømpåvirkning fra ferjer i bassenget hvor ferjene snur er det brukt CL 
Superspeed som dimensjonerende båt, oppgitt av Sandefjord Havn. Beregnet hastighet 
på sjøbunnen med CL superspeed i snubassenget gir en hastighet på vannstrøm ved 
bunnen på mer enn 7 m/s (Figur 14). Dette er for høyt til å kunne angi en kornstørrelse 
ut fra NVEs kurve over d30. Vannstrømmen avtar, men det må en betydelig avstand til 
for at beregnet strøm skal være tilstrekkelig lav for erosjonssikring med lag mindre enn 
0,5 m eller betongmadrass.  

 

Figur 13 Hastighetsøkning, m/s for Superspeed i snubasseng. 

I DNVs notat fra 2016 (DNV GL, 2016b) er det angitt et snubasseng fra Tessaker Vann 
(2012) med en diameter på 170 m som er økt til hhv ca. 300 og 400 m i en rapport fra 
Biologge i 2012 (Biologge, 2012). Dersom det skal sikres mot erosjon der det antas at 
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båtene kan snu i alle retninger i hele snubassenget gir dette betydelig strømhastigheter 
og behov for betydelig erosjonssikring ved tildekking i alle deler av dette området og i 
en radius på omlag 20 - 30 m utenfor. Snumønsteret og motorbruk i snuområdet er 
imidlertid relativt reproduserbart og det ansees derfor som tilstrekkelig å dimensjonere 
tildekkingen basert på snumønsteret beskrevet i DNV (2005). Der snuområde eventuelt 
overlapper med tildekkingsarealer vil det ikke være formålstjenlig å utføre tildekking på 
grunn av den høye beregnede propellstrømmen fra dimensjonerende fartøy. Det er 
gjennomført en beregning for strømpåvirking av tildekkingsområder nær snubassenget 
etter at området er flyttet lenger nord (foreslått plassering fra Sandefjord havn), vist på 
Figur 15. Dette er et område med diameter ca. 200 m. Området har dybde fra -10 til -
11 m, men mot vest opp til -6,5 m dybde.  

Avstand fra ytterkanten av snubassenget og tildekkingsområdet på Huvik er 107 m, 
som gir dimensjonerende propellstrøm med Superspeed på 1,2 m/s. Ved avstander 
over 175 m vil propellstrøm på 0,7 m/s bety at 0-8 mm masser gir tilstrekkelig 
erosjonsbeskyttelse. Tildekkingsområdet som har en avstand til ytterkanten av 
snuområdet på mindre enn 175 m må derfor ha erosjonsbeskyttelse med d50 > 17 mm 
i 10 cm tykkelse. Fraksjoner er sett i sammenheng med tildekking prosjektert for 
Framnes nord (kap. 5.3.2), småbåthavner i området samt tildekking opp mot land. 
Tildekkingen ved Huvik t.o.m Framnes nord blir dermed 10 cm erosjonslag over filterlag 
med d50 21 mm for hele området. 

Tildekkingsområder mot vest har ikke tilstrekkelig beskyttelse mot erosjon fra 
snuområdet, da dette kun er aktuelt ved eventuelle hendelser eller manøvrering utenfor 
det fastsatte mønsteret. Dette er tilsvarende risiko som er gjelder for de fleste delene 
av tildekkingsområdet. 
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Figur 14 Snubasseng og avstand til tildekkingen ved Huvik. 

5.3 Område Midtre havn 
Området består av industrivirksomheter i Sandefjord (Pronova, Jahrestranda, Jotun) 
boligområder og LNF-områder (Landbruk, Natur og Friluftsområde). Kaiområder i 
midtre del er, Framnes hovedkai, samt Framnes nord og sør, Jahrestranda, Pronova, 
Ranvik brygge samt flere småbåthavner som Stubb, Langestrand og Lystadstranda. 
Beregnet hastighet på sjøbunnen på grunn av båttrafikk er estimert for de ulike 
områdene og er gitt i Tabell 5.  

5.3.1 Områder med kvikkleireproblematikk Stubb og Ranvik 

I området Stubb og Ranvik er det identifisert kvikkleireområder (DNV GL, 2016a). 
Disse områdene skal utredes nærmere. Tildekkingsområdene kan dermed blir 
forandret i disse områdene. Prosjektert tildekking gitt at krav til geotekniske forhold er 
oppfylt er tildekking med 15 cm og tildekking for småbåthavn 10 cm filterlag og 10 cm 
erosjonslag. Tildekking i dette området skal følge krav til geotekniske hensyn.  
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Figur 15 og Figur 16: Stubb og Ranvik. Tildekkingsområde ved småbåthavn Stubb 10 cm filterlag + 
 10 cm erosjonslag (blå skravur) ned til -3.5 m. Tildekking i strandkant med 15 cm filterlag av 
 grovere masser 0-16/0-18 mm (rosa skravur). Hovedtildekking 15 cm (grønn skravur). 

 

 

Strandsone 15 cm med 
grovere masser  

Hovedtildekking 15 cm  

Strandsone 15 cm med 
grovere masser  

Hovedtildekking 15 cm  
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5.3.2 Småbåthavner i midtre del 

I Midtre del av havna gir beregnet propellstrøm et erosjonslag på 5 cm i 
småbåthavnene. Erosjonslaget i småbåthavnene skal være minimum 10 cm for å 
ivareta funksjonen som bioturbasjonslag. Total tildekking ved småbåthavn på 20 cm. 
Dette er områdene Stubb (Figur 15), Lystadstranda (Figur 17 og Langestrand (Figur 
18, nordre del. Ved småbåtkaier opprettholdes erosjonsbeskyttelsen ned til kote -3,5. 
Utenfor småbåthavn-området utføres hovedtildekking på 15 cm. 

Tildekkingen avsluttes mot land ved kote 0. Det er en betongkai med plankeskjørt 
sentralt i området ved Langestrand. Her skal den samme tildekkingen (20 cm) fortsette 
under kai. 

Ved Lystadstranda er det identifisert bratte områder på sjøbunnen. I områder med bratt 
helning forventes en mulig redusert oppnådd mektighet, eventuelt en reduksjon i 
mengden som legge ut her. (DNV GL, 2016a).  
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Figur 17 Tildekking ved småbåthavner ved Lystadstranda. 10 cm filterlag + 10 cm erosjonslag (blå 
 skravur) ned til -3.5 m. Hovedtildekking 15 cm (grønn skravur).  

Hovedtildekking 15 cm  

Småbåthavn  
10 cm filter og 10 cm erosjon 
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Figur 18 Tildekking ved Langestrand. 10 cm filterlag + 10 cm erosjonslag (blå skravur) ned til -3.5 m. 
 Hovedtildekking 15 cm (grønn skravur). Det skal utføres tildekking under kai sentralt i området.  

Tildekking under kai 

 

Hovedtildekking 15 cm  

Småbåthavn  
10 cm filter og 10 cm erosjon 



 Appendiks Tildekking 
Side 31 av 48 

 

Sandefjord Kommune  Asplan Viak AS, DNV GL, NGI 
 

Tabell 5 Beregnet vannhastighet og dimensjonerende partikkelstørrelse i Midtre havn 

Kaiområde Dimensjon. båt 

Seilings-
dyp         
(m) 

Maks 
dypgående 

Dybde 
under 

propell 
Propell-

diameter 
Effekt 

kW 

%-andel av 
motoreffekt 
i beregning 

Bunnstrøm 
(m/s) 

ved gitt      
%-andel 

motorkraft 

Beregn
et d50 
(mm) 

Beregnet 
tykkelse på 
erosjonslag           

(cm) 

Prosjektert 
tykkelse 

Erosjonslag 
inklusiv bio-

turbasjonslag 
(cm) 

Prosjektert 
total 

tildekkings-
tykkelse: 

Filterlag og 
erosjonslag 

(cm) 
Småbåthavner i 
midtre havn 
Ranvik brygge Princess 30 2 1,3 0,7 0,4 170 60 1,6 18 5 10 20 

Framnes nord Rødulf 7,5 3,3 4,2 2,2 1406 60 1,1 21 6 10 20 

Framnes hovedkai CL Superspeed 14 6,5 7,5 5,3 37800 30 1,9 30 9 10 20 

Framnes hovedkai Bohus 14 5,4 8,6 4 11548 40 1,1 15 4,5 10 20 

Framnes sør 

Løsning er ikke 
basert på strøm-
beregning fra båt        

Kan være aktuelt med tildekking med 0-16/0-18 masser 
for å øke erosjonsmotstand 

Pronova Key Fjord 9 6,01 2,99 4 2740 40 2 37,5 11 20 30 
Jahrestranda 
hovedkai Bohus 8 5,4 2,6 4 11548 40 3,7 390 58 *10 cm + 40 cm (d50 260) 
Jahrestranda 
Oljepiren MT Nimbus 9,5 6,77 2,73 4,3 3840 40 2,5 130 - 

Meget lite areal med 
dimensjonerende dyp. 

* Dimensjonert strøm gir betongmadrass eller annen omfattende erosjonsbeskyttelse. Løsning med redusert beskyttelse, men økning av risiko for erosjon er valgt. 
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5.3.3 Framnes nord  

Seilingsdypet ved Framnes nord er 7,5 m. Det er oppgitt Rødulf som dimensjonerende 
båt for området og medfører lengst inn mot kai krav til et erosjonslag med d50 21 på 10 
cm til kote -9 m. Total tildekking ved Framnes blir da 20 cm.  

Erosjonstildekkingen er slått sammen med erosjonstildekking for snubasseng for ferjer 
samt småbåthavner i området. Dette gir et totalt areal for filterlag og erosjonstildekking 
i dette området på 51.000 m2 ved kai.  

Det skal tildekkes under kai på Framnes nord, kailengde ca. 220 m.  Avstand under kai 
til strandkant er anslått til ca 30 m (Sandefjord kommune, 2016). Dette gir et areal på 
6600 m2 under kai. Tildekking i skal utføres opptil til kote 0, evt. så langt under kai som 
praktisk mulig.  

 

Figur 19 Framnes nord til Huvik. Erosjonstildekking 10 cm, totalt 20 cm til 9 m dyp. Erosjonstildekkingen 
 går videre i Huvik pga erosjon fra snubasseng og småbåter.  

 

Hovedtildekking 15 cm  

Framnes nord til Huvik 
10 cm filter + 10 cm erosjon 
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5.3.4 Framnes hovedkai 

Ved hovedkaia er det vurdert behov for erosjonsbeskyttelse med både Bohus og 
SuperSpeed som dimensjonerende skip.  Kaidybden er -14 m som gir god klaring og 
dermed redusert bunnstrøm, og lav erosjon. Det er prosjektert et erosjonslag på 10 cm, 
totalt 20 cm mektighet. d50 for tildekkingsmaterialet er 15 mm alternativt 30 mm, hvor 
største fraksjon gjelder for Superspeed. Tildekkingslaget legges ned til kote -17.5.  

Tildekkingsareal for erosjonsmasser er ca 2 400 m2. 

Det skal tildekkes under hele Framnes hovedkai, inkludert nordre del og ut til sørenden 
av hovedkaia, hhv. kailengde ca. 150 m og 200 m.  Avstand under kai til strandkant er 
anslått til ca 15 m (Sandefjord kommune, 2016). Dette gir et areal på 5300 m2 under 
kai. Tildekking i skal utføres opptil til kote 0, evt. så langt under kai som praktisk mulig. 
Under søndre del av hovedkai er det adkomst fra begge sider. 

 

Figur 20  Tildekking ved Framnes hovedkai. Utstrekning av erosjonslag er gitt med grå skravur. 
  Erosjonsildekking ned til kote -17,5 m. 

 

 

Hovedtildekking 15 cm  

Framnes hovedkai  
10 cm filter + 10 cm erosjon 
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5.3.5 Framnes syd  

Opplysninger fra Sandefjord kommune tilsier at denne kaien for tiden ikke er i bruk. 
Det er derfor ikke behov for eget design av erosjonsbeskyttelse her. Geotekniske 
vurderinger gjort av DNV GL (DNV GL, 2016a) tilsier at det ikke kan prosjekteres med 
en tykkelsen på tildekkingen på mer enn 15 cm i dette området, uten å gjøre 
geotekniske undersøkelser. Alternativt kan det legges ut et grovere lag (0-18 mm). 
Krav til stabilitet ved utlegging (DNV GL, 2016a) må følges nøye ved utlegging i dette 
området (Figur 21).  

Det skal tildekkes under kai på Framnes sør, kailengde ca. 195 m.  Avstand under kai 
til strandkant er anslått til ca 30 m (Sandefjord kommune, 2016). Dette gir et areal på 
5300 m2 under kai. Tildekking i skal utføres opptil til kote 0, evt. så langt under kai 
som praktisk mulig. 

.  

Figur 21 Tildekking ved Framnes syd. Hovedtildekking 15 cm. alt. 0-18 mm ved kai, samt under kai. 

  

Hovedtildekking 15 cm  

Tildekking under kai 
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5.3.6 Jahrestranda, og Pronova 

På dette området er det tre kaier med følgende dimensjonerende skip og båter:  

- Jahrestranda hovedkai: Bohus 
- Jahrestranda Oljepiren: MT Nimbus  
- Pronova: Key Fjord 

Beregnet bunnstrøm med Bohus som dimensjonerende skip innerst ved Jahrestranda 
hovedkai blir så høy at det tilsier behov for betydelig erosjonssikring der. Basert på en 
egen vurdering av risiko for miljøeffekter og andre effekter av eventuelle skader fra 
erosjon av tildekkingen (NGI, 2016) er det vurdert at en mindre konservativ løsning kan 
velges i Jahrestranda hovedkai ved å akseptere en noe større risiko for skade. Kaia er 
i begrenset bruk i dag. Ved endret bruk tilsvarende som for dimensjonerene skip må 
overvåkning avdekke eventuelle skader. Dette kan eventuelt bli aktuelt med 
reparasjoner. Løsning ved hovedkai er prosjektert med 40 cm erosjonsmasser med d50 
260, grunnere enn 9,5 m der det behov for betydelig erosjonssikring. 

De aktuelle båtene medfører ulikt erosjonssikringsbehov for tildekkingslaget. Hele 
området er imidlertid sett under ett, da anløpene ved Jahrestranda kan influere også 
på arealene for de andre kaiområdene. Den høyeste bunnstrømmen er beregnet for 
Jahrestranda hovedkai, og gir et betydelig erosjonsbehov nærmet kai og ut til - 9 m. 
Erosjonslaget i denne delen skal bestå av masser med d50= 260 mm med 40 cm 
tykkelse over filterlaget. Erosjonsbeskyttelseslaget fra -9 m ut til kote -10,5 skal være 
masser med d50=130 mm. Den videre erosjonsbeskyttelsen av tildekkingen fra -10,5 m 
ut til hovedtildekkingen fra kote -17 skal også tilfredsstille kravene for erosjon ved 
Pronova og Oljepiren (d50 33/37/24 mm) og må derfor ha en d50 på 37 mm med 
mektighet på 20 cm. Ved Oljepiren er det helt inntil kai hovedsakelig dypere enn 
dimensjonerende dyp i tabell 5. Beregnet løsning dypere er det erosjonslag 20 cm med 
d50 24 mm. 

Det skal tildekkes under kai på Pronova, Jahrestranda hovedkai og Jahrestranda 
Oljepiren, hhv. kailengder ca. 40 m, 150 m og 20 m. I tillegg skal det tildekkes under 
kai lengst sør (Vera). Avstand under kai til strandkant er anslått til ca 20 m (Sandefjord 
kommune, 2016). Dette gir et areal på 6100 m2 under kai. Tildekkingen skal utføres 
opptil til kote 0, evt. så langt under kai som praktisk mulig. 
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Figur 22  Jahrestranda, Pronova og Oljepiren. 40 cm erosjonsmasser med d50=260 mm, 
grunnere enn 9,5 m. Tildekkingslag er d50=130 mm ut til kote -10,5. Den videre 
erosjonsbeskyttelsen tilfredsstille kravene for erosjon ved Pronova og Oljepiren (d50 
33/37/24 mm) ut til kote -14,5 m. Det lilla området mellom 14,5 og 17 m tildekkes med 
0-32 masser.  

5.4 Område Ytre havn 
Dette området er den ytterste delen som går ut til området Tranga. Området har boliger, 
noe næringsvirksomhet Thorøya kai og en rekke småbåthavner.  

Beregnet hastighet på sjøbunnen på grunn av båttrafikk er estimert for de ulike 
områdene og er gitt i Tabell 6.  

Hovedtildekking 15 cm  
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5.4.1 Småbåthavner 

I ytre del av havna medfører dette et erosjonslag på minimum 10 cm (d50 = 18 mm) i 
småbåthavnene, og total tildekking ved småbåtkai på 20 cm. 

5.4.2 Thorøya 

Ved Thorøya hvor Color Viking er dimensjonerende båt ved Thorøya.    Det er beregnet 
bunnstrøm for Color Viking ved hhv 11 og 18 m. Dette gir et erosjonslag på 10 cm med 
d50 = 33 mm over filterlaget nærmest kai og ut til kote -18 m. hvor den møter 
hovedtildekkingen, se Figur 23. 

Ved Thorøya er det identifisert bratte områder på sjøbunnen. I områder med bratt 
helning forventes en mulig redusert oppnådd mektighet, eventuelt en reduksjon i 
mengden som legge ut her (DNV GL, 2016a). 

Det er ved Thorøya utført dykkerundersøkelser som viser at det fra kaikant og inn mot 
land er bart fjell. Det skal derfor ikke tildekkes under kai ved Thorøya (ALTi bygg og 
anlegg, 2016).  

 

Figur 23 Thorøya. Erosjonstildekking fra kai ut til kote -18 m (10 cm + 10 cm, d50 33 mm) 

Hovedtildekking 15 cm  

Filterlag 10 cm + erosjon 10 cm  
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Tabell 6 Beregnet vannhastighet og dimensjonerende partikkelstørrelse i Ytre havn. 

Kaiområde 
Dimensjon. 

båt 

Seilings-
dyp 
(m) 

Maks 
dypgående 

Dybde 
under 

propell 
Propell-

diameter 
Effekt 
kW 

%-andel av 
effekt i 
beregning 

Bunnstrøm 
(m/s) 

ved gitt      
%-andel 

motorkraft 

Beregnet 
d50 

(mm) 

Beregnet 
tykkelse på 
erosjons-

lag 
(cm) 

Prosjektert 
tykkelse. 

Erosjonslag 
inklusiv 

bioturbasjonslag 
(cm) 

Prosjektert total 
tildekkingstykkelse: 

Filterlag og 
erosjonslag  

(cm) 

Småbåthavner Princess 30 2 1,3 0,7 0,4 170 60 1,6 18 8 10 20 

Thorøya Color Viking 11 5,6 5,4 4,1 12474 40 1,9 33 10 10 20 
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5.5 Vurdering av erosjonstildekking i områder som ikke omfattes av kaier 
Det foreligger strømdata fra 2005 (DNV 2005) hvor høyeste strømmåling i området som 
kan sammenlignes med områder det ikke er trafikk er 10-20 cm/sek. Dimensjonerende 
d50 for denne strømhastigheten er lav (<1 mm). Dette gir at tildekking med 0-8 mm 
utenfor beskrevne erosjonsområder innenfor ambisjonsnivå 3 anses å gi god nok 
erosjonsbeskyttelse.  

Mot land, fra anslagsvis 3-5 m dybde opp til kote 0 benyttes en grovere fraksjon for å 
øke sikkerheten (0-16/0-18/0-20 mm). Strandsonetildekking er skravert for hvert 
område med rosa skravur. For tildekking opp mot land avsluttes tildekkingen mot 
fyllingsfot, fjell eller kaikant, jamfør avsnitt 2.4. 

5.6 Tildekking av sjøbunnsdeponi ved Framnes 
Prosjektert sjøbunnsdeponi ved Framnes er gitt i appendiks deponering.  

Konsekvensene ved erosjon og nedsatt funksjon av tildekkingen i området der det skal 
deponeres mudrede masser, kan være noe større enn i andre tildekkede områder. 
Dette skyldes at det kan være noe høyere konsentrasjoner av miljøgifter i disse 
massene enn i gjennomsnittet i sedimentene som tildekkes, og fordi disse massene 
kan være noe bløtere og ha mindre motstand mot erosjon, dermed spres noe lettere 
dersom tildekkingen skades. Det er derfor gjort en egen beregning av propellstrøm for 
å vurdere erosjonsbeskyttelsen i dette området.  

Båter som passerer over dette området vil være i bevegelse og vanligvis ikke 
manøvrere med mye motorkraft. På grunn av betydelig vanndyp i dette området blir 
ikke dimensjonerende bunnstrøm mer enn 1,2 m/s med d50 15 mm. Erosjonslaget 
beregnes da til 10 cm. 

Miljødirektoratets retningslinjer for sjødeponier for forurensede sedimenter 
(TA2624/2010) legges til grunn for total mektighet for tildekkingen av sjøbunnsdeponiet, 
totalt 30 cm (inkludert filterlag og erosjonslag). 

Endelig avgrensning av deponi bestemmer areal for deponitildekking. Øvrig skissert 
deponiareal som ikke benyttes til deponering av masser skal ha hovedtildekking 15 cm.  

Deponi er gitt i Figur 24. 
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Figur 24  Prosjektert sjøbunnsdeponi, appendiks deponering.  
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 Tabell 7 Beregnet vannhastighet og dimensjonerende partikkelstørrelse i sjøbunnsdeponi ved Framnes. 

Kaiområde 
Dimensjon. 

båt 

Seilings
-dyp           
(m) 

Maks 
dypgåen

de 

Dybde 
under 

propell 
Propell-

diameter 
Effekt 

kW 

%-andel av 
effekt i 

beregning 

m/s ved gitt      
%-andel 

motor-kraft 
d50       

(mm) 

Erosjons-
lag           

(cm) 

Prosjektert 
total 

tildekkings-
tykkelse: 

Filterlag og 
erosjonslag 

(cm) 
Deponi-
området Superspeed 17 6,5 10,5 5,3 11548 40 1,2 15 10 30 
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 TILDEKKINGSMATERIALE 

Materialet som skal benyttes til tildekking skal tilfredsstille betingelser gitt i 
Miljødirektoratates Testprogram for tildekkingsmasser, M-411/2015. Programmet 
inneholder dokumentasjonskrav for karakterisering av fysiske og kjemiske egenskaper. 
Samt vurdering av permeabilitet og filteregenskaper for tildekkingsmaterialet i det 
aktuelle tildekkingsarealet.  

Småbåthavner alle delområder 
I konsekvens- og usikkerhetsanalysen er det foreslått å tildekke med masser som har 
fraksjon 0-8 mm. For småbåthavner gjør risiko for erosjon at den dimensjonerende 
partikkelstørrelsen høyere enn typisk d50 for 0-8 mm masser, og medfører behov for et 
grovere materiale som erosjonsbeskyttelse. Dersom det tilbys et materiale med 
tilstrekkelig finstoffinnhold og samtidig d50 > 18 mm kan dette materiale benyttes i hele 
dekklaget. Finstoffinnholdet i tildekkingsmaterialet vurderes opp mot filterkriterier i 
testprogrammet.  

Inn mot land benyttes 0-16/0-18/0-20 framfor tidligere gitt 0-8 mm for å øker 
erosjonsmotstanden. Hvis behov tilrettelegges det for badestrand med 
strandsandmasser oppå tildekkingsmaterialet. 

I DNV-rapport fra 2015 er det angitt et tildekking på 30 cm som har et filterlag med 
kornstørrelse 0-2 mm. Det kan medføre utfordringer med å legge ut en fraksjon med så 
høyt finstoffandel ift. tap av masser og metodikk for utlegging. Det vil derfor være 
hensiktsmessig å benytte et materiale tilsvarende 0-8 mm som filterlag før erosjonslag 
for å løse disse utfordringene. Filteregenskapene må imidlertid være tilfredsstillende 
mot eksisterende sjøbunn. Erosjonslagene i indre havn må tilfredsstille den 
dimensjonerende partikkelstørrelsen for de ulike delområdene, d50.  

 UTLEGGINGSMETODIKK 

Tildekkingen i Sandefjordsfjorden er så omfattende at det er mulig å gjennomføre 
tildekking i flere områder samtidig. Det bør etterstrebes å oppnå hele 
tildekkingsmektighet så raskt som mulig i områder som er særlig erosjonsutsatte hvor 
det er behov for erosjonslag. Dette for å unngå at tildekkingslag med finstoff ligger 
ubeskyttet og dermed kan bli skadet før hele tykkelsen i tildekkingsområdet er oppnådd.  

I kostnads- og usikkerhetsanalysen fra 2015 er det identifisert bløte muddermasser i 
tildekkingsområdene. Det er skisser tre løsninger for hvordan tildekking i disse 
områdene kan gjennomføres for å håndtere dette laget:  
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Alternativ 1 er å legge ut tildekkingen i meget tynne lag (2-3 cm av gangen) 

Alternativ 2 er å legge ut grov stein først som fortrenger det myke laget og lar 
det ligge i hulrommet mellom steinene 

Alternativ 3 er å mudre bort det myke laget først før tildekkingen starter 

DNV anbefaler alternativ 1 med utlegging i flere tynne lag og at det må aksepteres en 
"innblandingssone" når de første tynne lagene legges ut (DNV GL 2015). 

7.1 Geotekniske føringer for utleggingsrekkefølge for tildekking langs kai og 
skråninger  

For utlegging av tildekkingsmateriale langs kai er det gitt fra DNV at følgende 
rekkefølge for utlegging skal overholdes. Tildekking for kaier starter lengst ute og 
bygges innover mot kai for redusere usikkerheter ift stabilitet. Se rapport fra DNV GL 
med geotekniske vurderinger (DNVGL, 2016a). 

 KONTROLL UNDER UTLEGGING OG ETTERKONTROLL AV 
TILDEKKINGSLAG  

8.1 Testfelt 
Det skal etableres testfelter innenfor tiltaksområdet der det skal gjøres tester med 
utlegging av tildekkingsmasser på områder med bløte sedimenter for at valgt 
entreprenør skal demonstrere evne til å plassere filterlaget på disse massene. Det skal 
utarbeides en rapport for testfeltene. Prosedyre for testutlegging er gitt i eget dokument, 
Appendiks prosedyre for testtildekking, hvor også kontroll og rapportering av 
testutlegging er beskrevet. 

8.2 Overvåking av tildekking 
Det skal gjennomføres overvåking under tildekking. Overvåkingsprogram for 
tildekkingen skal innarbeides i kontroll- og overvåkingsprogram for tiltaket. I tillatelse 
2016.778.T gitt av Fylkesmannen i Vestfold 14. oktober 2016 er krav til utførelse 
beskrevet. Dette omfatter kontinuerlig overvåking av turbiditet, vannprøvetaking samt 
plassering av sedimentfeller og passive prøvetakere i et tilstrekkelig antall stasjoner. 
Det er også krav til loggføring og rapportering, samt beredskap for akutte hendelser. 
Kontroll- og overvåkingsplan inngår i dokumenter som skal sendes Fylkesmannen før 
oppstart av arbeidene (pkt 10.1 i tillatelsen). 
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8.2.1 Turbiditetsmålinger 

Turbiditetsmålinger under tildekking skal gjøres i et tilstrekkelig antall stasjoner til å gi 
et representativt bilde på partikkelspredningen ut av delområdene. Det skal 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.  

Grenseverdier for turbiditet 

Målesystemet for turbiditet må ha et opplegg for automatisk varsling ved overskridelse 
av grenseverdiene for turbiditet. Grenseverdier er som følger: 

• Ved tildekking direkte på forurenset sjøbunn (1.lag):  
10 NTU utover en periode på 20 min. 

• Ved videre tildekking på allerede tildekket sjøbunn (etter 1.lag):  
20 NTU utover en periode på 4 timer. Ved målestasjon i utløpet av Tranga er 
grenseverdi 20 NTU utover en periode på 2 timer. 

Plassering av målestasjoner 

Ved overvåking av turbiditet under tildekking direkte på forurenset sjøbunn skal 
målestasjoner plasseres ca. 100 m fra tiltaksarealet i spredningsretning. Antall 
stasjoner bestemmes ut fra entreprenørens valg av område som skal dekkes til.  

Ved tildekking direkte på forurenset sjøbunn i Kilen og indre havn skal det ikke foregå 
uakseptabel spredning til naboområder som allerede er dekket til, eller områder hvor 
det ikke skal gjøres tiltak. Da benyttes 10 NTU/20 min. Ved videre tildekking endres 
grenseverdi for turbiditet til 20 NTU/4 timer for måler ved tiltaksområdet. Det skal 
under videre tildekking måles ved en stasjon ved utløpet i Tranga hvor grenseverdi er 
20 NTU/2 timer. 

Ved tildekking i midtre del fra Framnes og sørover skal det ved tildekking ikke foregå 
uakseptabel spredning til naboområder nord for tiltaksområdet hvor det ikke skal 
gjøres tiltak, eller til områder som allerede er dekket til. Det betyr at det aksepteres 
noe spredning til områder som skal tildekkes senere. Målestasjon ved Tranga skal 
ved tildekking direkte på forurenset sjøbunn ha grenseverdi 10 NTU/20 min. Det skal 
under videre tildekking (etter 1.lag) måles ved en stasjon ved utløpet i Tranga hvor 
grenseverdi er 20 NTU/2 timer. 

Ved tildekking i ytre del skal det ikke foregå uakseptabel spredning til naboområder 
hvor det ikke skal gjøres tiltak eller til områder som allerede er dekket til. Ved 
tildekking direkte på forurenset sjøbunn benyttes 10 NTU/20 min. Ved videre 
tildekking (etter 1. lag) endres grenseverdi for turbiditet til 20 NTU/2 timer for måler 
ved tiltaksområdet sør for tiltaksarealet (Tranga). 
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8.2.2 Sedimentfeller og passive prøvetakere 

Sedimentfeller og passive prøvetakere under tildekking skal plasseres i samme 
stasjoner som for turbiditetsovervåking. Det er stilt krav i tillatelse fra Fylkesmannen at 
disse skal tømmes jevnlig. Sedimentfeller og passive prøvetakere som har stått ute 
under mudring må tømmes/hentes inn før oppstart av tildekking i det aktuelle 
området.  

8.3 Kontroll av utbredelse og tykkelse av tildekking 
Utbredelse og tykkelse av tildekkingslag og erosjonslag skal dokumenteres med en 
tilstrekkelig geografisk oppløsning jf. M409/2015. 

Survey/geofysiske målinger gjøres med tilstrekkelig oppløsning, supplert med 
målepinner for kontroll i flere stasjoner. Det må vurderes om ny oppmåling i 
mudreområder før tildekking er nødvendig. Endelig oppløsning og metodikk 
bestemmes etter utført testtildekking. 

8.4 Kjemisk kontroll av tildekkingslag 
Tildekkingslag opp til 0-16 (0-18/0-20) mm masser prøvetas kjemisk i rutenett. I 
områder med grovere masser må filterlag prøvetas før utlegging av erosjonsmasser. 
Prøvestasjoner skal tas med en tilstrekkelig geografisk oppløsning jf. M409/2015. 

 HENSYN OG BEREDSKAP IFT. INSTALLASJONER PÅ 
SJØBUNNEN 

Det er kabler, ledninger, vanninntak og annen infrastruktur på sjøbunnen som skal 
hensyntas under arbeidene. Dette er beskrevet i appendiks – Logisitikk.  

Entreprenør er ansvarlig for gravemelding før tildekking. 
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