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 INNLEDNING 

I forkant av tildekking av Sandefjordsfjorden skal entreprenøren gjennomføre en testtildekking 
som har som formål å prøve ut og verifisere tildekkingsmetodikk som den valgte entreprenøren 
vil benytte for hovedtildekkingen i Sandefjordsfjorden. Hoved-tildekkingen består av utlegging 
av et 15 cm tildekkingslag med fraksjon tilsvarende 0-8 mm. I tillegg er det beskrevet et testfelt 
i Kilen hvor det skal legges ut filterlag og erosjonslag på bløte masser. Dette dokumentet 
beskriver krav til testtildekkingen og dokumentasjon som skal benyttes for å vurdere om valgte 
tildekkingsmetodikk er vellykket.  

Tiltaksmålet for hovedprosjektet er: 
Når tildekkingen er gjennomført skal tildekkingslaget tilsvare prosjektert tykkelse i minimum 
95% av det totale tiltaksarealet. Resterende areal skal tilfredsstille minimum 80 % tykkelse.  

Det samme målet skal gjelde for testutlegging for å vurdere om metodikken er tilfredsstillende. 

En kjemiske kontroll av testfelt skal benyttes i vurdering av om oppnådd mektighet gir en 
tilstrekkelig god kjemisk tilstand. Det forventes at det ved utlegging av rene masser oppnås en 
tilstandsklasse 1-2 i tildekkede områder. Ved ikke oppnådd tilstrekkelig god tilstandsklasse må 
metodikken vurderes.  

I utgangspunktet skal ny test gjennomføres dersom oppnådd kvalitet på tildekkingslaget ikke 
tilfredsstiller kravene. Men avhengig av omfang på eventuell justering av metode kan 
byggherre vurdere det slik at en ny test ikke er nødvendig for godkjenne utleggingsmetoden.  

 TESTFELT 

Det er i tiltaksområdet flere steder avdekket et mudderlag på ca. 4 cm som topplag på 
sjøbunnen. Entreprenøren skal beskrive en metodikk for hvordan utleggingen skal ivareta 
kravet om minimal innblanding av tildekkingsmasser i forurenset sjøbunn i disse områdene. 
Testtildekkingen skal gjennomføres i områder hvor dette mudderlaget er identifisert.  

Forslag til områder for test-tildekking er gitt i Figur 1 og Figur 2. Alle områder som er foreslått 
er valgt ut fra undersøkelser av sjøbunnen (DNV GL, 2015).   

Testfelt 1 og 2 i midtre del representerer tildekking ved hhv. grunt område og dypt område for 
hovedtildekkingen på 15 cm. Det kan gi en dokumentasjon på hvilken effekt vanndypet har for 
valgte metodikk. Testfelt 1 og 2 tilsvarer begge arealer på ca. 100 m x 100 m. Geometrien av 
testfeltene kan imidlertid justeres avhengig av entreprenørens utstyr. Arealet skal imidlertid 
være minimum 10.000 m2 og ikke være mindre enn 50 m bredt. 

Testfelt 3 er lagt i Kilen hvor det er identifisert bløte masser. I Kilen er det prosjektert en 
tildekking med 10 cm filterlag og 10 cm erosjonslag. Uttesting av utlegging av filtermasser på 
bløt sjøbunn utføres i et begrenset område før hele området dekkes til. Testfeltet i Kilen 
tilsvarer et areal på 100 m x 50 m, kan evt. justeres til 75 m x 50 m.  

Behovet for å bruke alle testfeltene vurderes fortløpende av byggherre.  
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Figur 1 Forslag til områder for testtildekking, 15 cm tildekkingslag (hovedtildekking). 

 

Figur 2 Forslag til testfelt, testfelt 3, for testildekking i Kilen. 10 cm filtermasser + 10 cm erosjonsmasser. 

Testfelt 3 
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 UTLEGGINGSMETODIKK 

3.1 Metodebeskrivelse 
Entreprenøren skal før utlegging av tildekkingsmateriale beskrive utleggingsmetodikk hvor 
krav til hensyn til omgivelser er beskrevet. Metodebeskrivelsen skal også angi hvordan 
etterspurte dokumentasjonskrav skal gjennomføres. Testtildekkingen skal være en utprøving 
av metodikk og dokumentasjon for tildekking i hovedprosjektet, og skal derfor utføres med 
samme type utstyr og følge alle andre krav til gjennomføring av tildekking som er gitt i 
tilbudsgrunnlaget. 

3.2 Geotekniske føringer for utlegging av tildekkingsmasser 
For utlegging av tildekkingsmateriale skal føringer for geotekniske forhold følges (DNV, 2016). 

 DOKUMENTASJON 

Utleggingen av tildekkingsmateriale i testfelter skal dokumenteres på tilsvarende måte som for 
hovedprosjektet. I tilknytning til testtildekkingen skal det dessuten gjennomføres et utvidet 
program for overvåking og dokumentasjon, beskrevet i dette kapitlet, i tillegg gi informasjon 
om beskrevne dokumentasjonsmetoder er egnet for hovedtildekkingen.  

4.1 Oppmåling 
Før utlegging av tildekkingsmateriale skal entreprenøren ha kontroll på dybder i testfeltet. 
Dybdedata må ha tilstrekkelig oppløsning. Testfelter ligger i områder hvor det ikke skal mudres, 
slik at entreprenøren selv må vurdere om området må måles opp før utleggingen eller om 
grunnlagsdata fra byggherre er tilstrekkelig. 

4.2 Målestikker og mektighetsmåling 
For å måle mektighet av tildekkingslaget skal det i testfeltet settes ut målestikker på sjøbunnen, 
totalt 9 stk i testfelt 1 og 2, samt 5 stk i testfelt 3. Disse skal settes ut før tildekking, stå ute 
under tildekkingen, og leses av når testtildekkingen er gjennomført. Stasjoner plasseres jevnt 
utover i testfeltet, alternativt som et rutenett. Stasjonene skal gi et godt representativt bilde av 
tildekkingslaget. Avlesing av målestikker skal dokumenteres med stillbilde og video.  

4.3 Dokumentasjon av innblanding av tildekkingsmateriale 
For å vurdere innblanding av tildekkingsmateriale i den forurensede sjøbunnen skal det tas ut 
sedimentprøver av ulike sjikt samt benytte sedimentprofil (SPI)-kamera. Innblandingen må 
eventuelt måles tidlig i utleggingsprosessen for at kamera skal ha tilstrekkelig penetrasjons-
dyp. Entreprenøren står fritt til å tilby evt. andre metoder for å dokumentere innblanding av 
tildekkingsmateriale på sjøbunnen. Dette skal beskrives i metodebeskrivelse fra entreprenør. 
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4.4 Kjemisk dokumentasjon av tildekkingslag 
Etter utlegging av tildekkingsmateriale skal det tas sedimentprøver av øvre topplaget (øvre 10 
cm) for å dokumentere oppnådd kjemisk innhold etter utlegging. Prøvene må tas kort tid etter 
utlegging. Prøvene skal tas med kjerneprøvetaker eller grabb, evt. dykker. Metodikk skal 
beskrives i metodebeskrivelsen fra entreprenøren. Prøvene skal tas og håndteres iht. 
gjeldende veiledere og analyseres av laboratorie med akkreditering for de aktuelle analysene. 
Prøver skal tas også i stasjoner nær målestikkene (hhv 9 og 5 stasjoner), men med tilstrekkelig 
avstand slik at de ikke påvirker hverandre, kap 4.2. 

 OVERVÅKING 

Utlegging av tildekkingsmateriale i testfeltet er underlagt samme krav til overvåking av 
spredning av forurensning som hovedtildekkingen. Det skal derfor utføres turbiditetsmålinger 
etter samme krav som for hovedtildekkingen. Dette er beskrevet i appendiks for tildekking.  

 RAPPORTERING 

Dokumentasjonen skal foreligges skriftlig og evaluering med byggherre skal gjennomføres før 
tildekking i hovedprosjektet kan gjennomføres evt. fortsette. 
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