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1.0 Sammendrag

Sandefjord havn er forurenset av industri, verftsvirksomhet og avrenning fra forurenset grunn.
Som en del av den nasjonale satsningen på opprydning av forurenset sjøbunn er det jobbet
systematisk med forurensingssituasjonen i fjorden. I Sandefjordsfjorden er det gjennomført et
pilotprosjekt i Kamfjordkilen hvor sluttkontrollen har vist at det ligger igjen et forurenset lag etter
mudringen. I tillegg utarbeides det tiltaksanalyser og planer i tråd med nasjonale mål beskrevet i
Rent og Rikt hav. Color Line har to ferger i drift med rute mellom Sandefjord og Strømstad,
henholdsvis Color Viking og Bohus. Hvorvidt og i hvilket omfang disse båtene bidrar til
oppvirvling og spredning av forurenset sediment er utgangspunktet for denne undersøkelsen.

Undersøkelsen ble gjennomført i uke 8 2005 ved bruk av turbiditets- og strømmålere. I tilegg ble
det tatt vannprøver i forbindelse med fergeavgangene og en sedimentprøve ble analysert for
utvalgte miljøgifter.

Resultatene indikerer at når Color Viking slår forover etter å ha bakket ut fra kai virvier den opp
sediment som transporteres inn mot Kamfjordkilen. Også når Color Viking bytter kaiplass virvIer
den opp sediment som transporteres inn mot Kamfjordkilen. Denne manøveren bidrar muligens
til den største oppvirvlingen. Resultatene indikerer at oppvirviet sediment transporteres til
inngangen av Kamfjordkilen (representert ved stasjon K4 i denne undersøkelsen), og antakelig
helt inn i Kamfjordkilen. Visuelle observasjoner tilsier også at dette er sannsynlig under gitte
meterologiske forhold som for eksempel ved sterk vind fra sør.
Noe variert bunn i området hvor fergen slår forover kan medføre at mengden sediment som
virvIes opp varierer avhengig av nøyaktig seilingsled Color Viking følger når den legger fra kai.
Variasjoner i turtall og propellstigning kan også medføre variasjoner i mengde sediment som
virvIes opp.

Det er ikke registrert turbiditetstopper i forbindelse med avgangene til Bohus, slik at Bohus
sannsynligvis ikke bidrar til spredning av forurenset sediment inn til Kamfjordkilen.

Det er heller ikke noe i resultatene som indikerer at ankomstene til Bohus eller Color Viking
bidrar til oppvirvling og spredning av forurenset sediment inn mot Kamfjordkilen. Resultatene
indikerer imidlertid oppvirviing og spredning av sediment i sør/sørvestlig retning ved disse
ankomstene. Det er lite i resultatene som indikerer at avcianoene medfører en spredning
denne retningen

Samlet sett indikerer resultatene at oppvirvlet sediment minimum spres til en et område
avgrenset sydover av en linje trukket rett syd for småbåthavna (ved stasjon S2) og over mot
Huvik, og at Color Viking, som er størst av de to fartøyene, forårsaker den største spredningen.

Mange av de registrerte turbiditetstoppene i forbindelse med fergeaktivitetene sammenfaller
med økte strømhastigheter. Om økningen er direkte relatert til propellstrømmen eller andre
faktorer er ikke undersøkt. I måleperioden var det imidlertid svært lite annen båttrafikk eller
andre aktiviteter som kan forklare de økte strømhastighetene. Økningen sammenfaller med
fergenes ankomst, avgang eller kaibytte, og kan vanskelig relateres til annet enn disse
aktivitetene.

Mengde sediment som oppvirvIes varierer. Det er estimert at maksimum 2828 kg virvies opp i
forbindelse med avgangen til Color Viking. Beregningene er basert på økning i
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partikkelkonsentrasjonen i vannprøver før og etter fergeavgang/kaibytte for Color Viking, samt
at partikkelskyen har en diameter på 150 m. Basert på miljøgiftkonsentrasjonen i
sedimentprøver tatt fra området tilsvarer dette 42 mg PAH16, 232 mg PCB7 og 0,1 g TBT, som
viryles opp ved avgangen til Color Viking. Disse tallene bygger på flere forutsetninger og bør
tolkes forsiktig.

Konsekvenser for forurensningssituasjonen i Sandefjordsfjorden og forslag til avbøtende tiltak
er også diskutert
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2.0 Innledning

Sandefjord havn er forurenset av industri, verftvirksomhet og avrenning fra forurenset grunn.
Som en del av den nasjonale satsningen på opprydning av forurenset sjøbunn er det jobbet
systematisk med forurensingssituasjonen i fjorden. Det er blant annet utarbeidet en
tiltaksanalyse for fjorden hvor mulige forurensningskilder er kartlagt og beskrevet (Miljøbistand
2003) og forurensningssituasjonen i ulike deler av fjorden er beskrevet. I tråd med
stortingsmeldingen Rent og Rikt hav skal det innen utgangen av 2005 foreligge tiltaksanalyser
for norske fjordområder hvor forurensningssituasjonen og behovet for tiltak er beskrevet. I
Sandefjordsfjorden er enkelte områder hvor behovet for videre undersøkelser beskrevet. I 2004
ble det gjennomført oppfølgende undersøkelser i disse delområdene (DNV, 2004) for bedre å
vurdere eventuelle tiltaksbehov. I perioden 2001 -- 2003 ble det gjennomført et pilotprosjekt
Kamfjordkilen innerst i havnen. Forurenset sjøbunn ble sugemudret, deponert i geotekstilposer
som ble dekket til og lagt i et grunntvannsdeponi. Analyser av sedimentoverflaten etter tiltaket
viste at det fortsatt lå et tynt lag med forurensede sedimenter i Kamfjordkilen.
En forutsetning for at et tiltak skal ha den ønskede effekten er at det ikke tilføres ny forurensning
etter at oppryddingen er gjennomført, eller at man har kontroll på tilførsler både fra land og
tilstøtende forurensede fjordområder eller arealer. Sandefjord Kommune initierte derfor et
prosjekt sammen med Fylkesmannen i Vestfold (MVA) og Color Line for å undersøke
fergetrafikkens innvirkning på oppvirvling og spredning av forurenset sediment. Ambisjonen
med prosjektet er å belyse hvorvidt Color Line sin fergetrafikk bidrar til oppviryling, transport og
spredning av forurensninger, hvor stor og hvordan denne spredningen foregår, i hvilke omfang
miljøgifter er knyttet til partikkeltransporten og bidrar til de problemene man har med forurenset
sediment i Sandefjordsfjorden. SFT initierte også et prosjekt i 2004 for undersøke nærmere
mulige forurensningskilder.

3.0 Materiale og metoder

3.1 Plassering av turbiditets- og strømmålere

I denne undersøkelsen ble det valgt å gjennomføre feltspesifikke målinger fremfor
modellberegninger. Alle målinger ble gjort i perioden 21.02.05 til 25.02 05 (uke 8). Dette er en
periode (vinter) med generelt lite partikler i vannmassene på grunn av liten avrenning fra land. I
tilegg er variasjonen av mengde partikler antatt liten på denne tiden av året. Det ble benyttet 4
stk Anderaa målere (måler strøm og turbiditet) som ble plassert i et transekt valgt på bakgrunn
av Color Lines ferger manøvreringsmønster i havna. Strømmålingene gir strømhastigheter og
retninger i målerperioden. Turbiditet er et indirekte mål på partikkelmengden i vannsøylen.
Turbiditeten er angitt i enheter relativt til en referanseprøve og målt i NTU (Nephelometric
Turbidty Units). Målerne registrerte data hvert minutt. I perioden 21.02.05 til 23.02.05 ble
målerne plassert slik at de dekket umiddelbar nærhet av der fergene siår forover etter de har
lagt fra kai og videre i et transekt innover mot Kamfjordkilen. I perioden 23.02.05 til 25.02.05 ble
målerne plassert i et transekt fra kaia hvor fergene legger til og utover langs sørvest siden av
fjorden. Målerne ble plassert i midtdypet på hver stasjon. Begge transektene og plasseringen av
de enkelte målerne er vist i Figur Koordinater (WGS84) og dyp på målestasjonene er vist i
Tabell 3-1.
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Figur 3-1. Plasseringen av målestasjonene, Sandefjord havn 2005.

Tabell 3-1. Koordinater og dyp (m) for strøm og turbiditetsstasjonene (WGS 84), Sandefjord havn
2005.





Stasjon Nord Øst Dyp (m)
K1 59 07.494 10 13.806 Ca. 8
K2 59 07.556 10 13.951 Ca. 5,5
K3 59 07.556 10 13.951 Ca. 5,5
K4 59 07.545 10 14.064 3-4
S1 59 07.526 10 13.584 Ca. 4




59 07.438 10 13,436 Ca. 3
S3 59 07.333 10 13.458 Ca. 4
S4 59 07.301 10 13.793 Ca. 4

3.2 CTD målinger

I tillegg til Anderaa målerne ble det benyttet en CTD med turbiditetsmåler til å måle turbiditeten
før og etter avgangene. Disse manuelle målingene ble gjort for å forsøke å avgrense en
eventuell partikkelsky og på bakgrunn av konsentrasjonene av fast stoff i vannprøvene beregne
mengde partikler oppvirvlet. I tillegg ble det gjort noen målinger i forbindelse med kaibyttet til
Color Viking om morgenene.
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3.3 Fergeavganger, skipsdata og manøvreringsmønster

Tidspunktet for Color Vikings og Bohus sine avganger og posisjoner umiddelbart etter avgang
er hentet fra båtenes eget elektroniske loggføringssystem i tillegg til manuell loggføring under
feltarbeidet. Tidspunktet for når båtene slår fremover er basert på når propellstrømmen blir
betydelig mer synlig på overflaten. Disse dataene er en verifikasjon av tidspunkter og båtenes
posisjoner og er viktige i forhold til tidspunktene for eventuelle forhøyede turbiditetsverdier på
målestasjonene,

Bruk av maskinkrefter ved manøvrering i Sandefjord havn er beskrevet av Color Line.

Ved Color Vikings ankomst til pir I ved Sandefjord fergeterminal blir skipets baug- og
akterpropeller benyttet minimalt. Oppbakking av skipet gjøres ved å bakke på skipets 2
hovedmotorer til ca. 35 % 40 % yteevne. Ved skipets avgang fra pir I v/Sandefjord
fergeterminal bakker man med babord hovedmotor yteevne ca, 40 %, styrbord hovedmotor
kjøres forover til ca. yteevne 30 % -35 %. Under turning av skipet i havnebassenget blir baug-
og akterpropellere benyttet med ca. yteevne 50 % 60 %, Straks turning av skipet er fullført
slåes baug- og akterpropeller av, begge hovedmotorer kjøres ganske sakte forover Skipet
fortsetter seilasen med ganske sakte fart ved passering Framnes/Stub, (Fartsbegrensning i
indre havnebasseng er 5 knop).

Ved avgang Bohus bakkes det med styrbord maskin ved at spaken settes i spakleie ca. 3, og
styrbord settes i spakleie ca. 3 forrover så fort kjørerampen er klar av kaien. Det blir da lagt
styrbord 35 grader for å løfte akterenden klar av dolfinene. Deretter settes også styrbord maskin
til spakleie ca. 3,5 akterover.
Når halve skipet er syd for kaienden startes Baugpropell og det blir thrustet med ca, 1000
Kilowatt til babord. Når hele skipet er syd for kaien settes spakene i 0 og farten er ca. 3,5 4
knop akterover. Når kaikanten på ventekaien er over ett settes begge spakene til ca,4 forover. I
dette spakleiet står spakene til båten er ute av havnen. Spakleie 4 tilsvarer ca. 15 % av
maskinkraften som normalt brukes dvs. 6 hovedmaskiner å 1950 BHP,
Ved ugunstige vindretninger brukes 8 hovedmaskiner og det blir brukt andre parametere.

En oversikt over fergedata for Color Viking og Bohus se Appendix III. Data er hentet fra
http://www.skip-siden.com/

	

3.4 Vannprøver

Det ble tatt vannprøver før og etter Color Viking og Bohus la fra kai. Disse er analysert for
mengde partikler i vannsøylen oppgitt som mg/L, samt at en prøve er analysert for innhold av
organiske miljøgifter (PCB7, PAH16 og TBT). Prøvene før avgang er å betrakte som
referanseprøver mens prøvene etter avgang vil gi et mål på mengde partikler som tilføres
vannsøylen når fergene legger fra kai.
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Tabell 3- 2. Tidspunkt og koordinater (WGS84) for vannprøvene, Sandefjord havn 2005.

Prøve nr. rDato Klokkeslett 	TiKommentar
Transekt Kamfjordkilen

Nord/Øst

1 22.02.05 09.40




22.02.05 10.00

6 22.02.05 13.10

7 22 02.05 16.40




Transekt
3 23.02.05 12.50

4 23.02.05 13.05

9 23.6-5-.02 16.30

5 23.02.05 16.40

8 24.02.05 09.10

10 25.02.05 10.10

Måling før avgang
Color Viking (ref
måling) 

Avgang Color
Viking  
Avgang Bohus

Avgang Color
Viking 

Color Viking. Rett
bak båt
Color Viking bytter
kai lass
Avgang Color
Viking. Til
ITJALø21fter

59°07,476/10013,779

59°07,501/10°13,582

59°07,444/10013,767

59°07,355/10°13,721

59°07,373/10013,686

59°07,490/10013,720

59°07,307/10013,758

Avgang Color
Vikin

småbåthavna/Stub
Vannprøve før
avgang Bohus (ref
måling) 

Avgang Bohus

59°07,461/10013,752

59°07,520/1093,587

59°07,520/10°13,587

En oversikt over hvor vannprøvene ble tatt er vist i Figur 3-2.
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Figur 3-2. Lokaliteter for vannprøver, Sandefjord havn 2005.

3.5 Sedimentprøve

En sedimentprøve ble samlet inn fra området hvor fergene slår forover etter å ha bakket ut ifra
kaien Denne prøven ble samlet inn av DNV 4. november 2004 i forbindelse med en annen
sedimentundersøkelse. Prøven ble samlet inn med båten Kos som var innleid fra Havnevesenet
i Sandefjord. Posisjoneringen ble gjort med håndholdt GPS (WGS84, GM).
Prøven ble hentet opp med Abdullah kjerneprøvetaker (diameter 59 med mer, rørlengde ca. 70
og 150 cm). Alle prøvene ble overført til diffusjonssikre "rilsanposer", og fryst ned for transport til
analyselaboratoriet. Kjernene bie visuelt beskrevet, Det ble tatt 3 replikater fra stasjonen som
ble analysert som en blandprøve.

Tabell 3-3. D m o osis'on
Stasjon Dyp (m) Nord Øst 


WGS84, GM for sediment røven tatt  Sandefjordsfjorden 2004.

10,5 59°07,426 10013,768
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Figur 3-3. Lokalitet for sedimentprøve, Sandefjord havn 2005.

	

4.0 Resultater

	

4.1 Miljelgifter i sediment

Innholdet av miljøgifter i sedimentet i området hvor fergene snur og som gir en indikasjon på
miljøgiftinnholdet i partikler som virvIes opp er vist i Tabell 4-1. Nivåene er sammenliknet md
SFTs miljøkvalitetssystem for fjorder og kystfarvann (97:03). For deteksjonsgrenser se
analyserapporten i appendiks
Nivået av PAH 16 er lavt og tilsvarer tilstandsklasse I "Ubetydelig lite forurenset", eller det
man forventer å finne i antatt upåvirkede områder.
PCB, nivået er høyere og tilsvarer tilstandsklasse III "Markert forurenser".
TBT nivået er høyt og tilsvarer tilstandsklasse V — "Meget sterkt forurenset" i henhold til
klassifiseringssystemet.

Tabell 4-1. Konsentrasjonene av utvalgte organiske miljøgifter i sedimentprøven, Sandefjord havn
2005.

Konsentras'on / TS
PAH16 BaP PCB7 	 TBT

Sedimentstas'on 0,015 I Ikke påvist 0,082  III

PCB, er multiplisert med 2 for å kunne sammenliknes med klassifiseringssystemet (97:03)

Oppgitt som pg tinn/g TS og derfor multiplisert med 2,44 (forholdet mellom molekylvekt for TBT
og Sn)
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0okurnekrt rd .167207
0 k621Prrbrrkrrkkorectsr"..0,1•vdrrir
Lre,perirkrac`defelopigrapporkr,,ste r-vm r?iprdirer ‘vrorandetrords

rfrorden ,1018790irkr7 v,, ir• • 'd •, ••

1,1



18 mai 2005
Oppvirvling og spredning av (Orurenset sediment fra Color Line sin rergctralikk i
Sandefjordstjorden 2005-0056 (rev 01)
Sandeqprd Kommune, leknisk etat

Side (-)
DNV GONSL11,TING

4,2 Avganger

Når båtene legger fra kai og begynner å snu bruker de både hovedpropell og thrustere.
Registreringene for når båtene legger fra kai er basert på det tidspunktet de begynner å gli
bakover, men tidspunktet for når de slår forover er basert på når akterenden peker inn mot
Kamfjordkilen og båten begynner å bevege seg forover. I følge Color Line er
manøvreringsmønsteret og motorkraften (turtall og propellvridning) omtrent den samme ved
hver avgang. Unntaket kan eksempelvis være i periode med mye vind. En annen vanlig
prosedyre som er registrert er når Color Viking legger seg på østsiden av kaien når Bohus
kommer til kai om kveldeninatten og legger til på vestsiden. Etter at Bohus har gått fra kai
klokken 07.00 dagen etter legger Color Viking til på vestsiden av kaien igjen klar til første
avgang klokken 10.00.

4.2.1 Avganger Color Viking i undersøkelsesperioden

Basert på Color Vikings elektroniske logg over båtens posisjon til enhver tid er tidspunkt for
avgang og båtens retningsbevegelser umiddelbart etter avgang er vedlagt i appendix
Elektronisk logg for 21.02.05 var ikke tilgjengelig. I tillegg bytter Color Viking kaiplass.

To eksempler på båtens posisjon når den slår fremover er vist i Figur 4-1 og Figur 4-2,
henholdsvis 22.02.05 og 24.02.05.

JUL.  I LI I YL

0

59,

//
,

Figur 4-1. Color Vikings posisjon k1.10.05 22. februar 2005 som er tidspunktet da det under
feltarbeidet er registrert at båten slår forover. Figuren er hentet fra båtens eget elektroniske
loggføringssystem. Stiplet linje angir båtens bevegelser (posisjoner er akkumulert over tid)
havnebassenget ved ankomst, avgang og kaibytte.
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Side LO
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Figur 4-2. Color Vikings posisjon kl.16.34 24. februar 2005 som er tidspunktet da det under
feltarbeidet er registrert at båten slår forover. Figuren er hentet fra båtens eget elektroniske
loggføringssystem. Stiplet linje angir båtens bevegelser (posisjoner er akkumulert over tid) i
havnebassenget ved ankomst, avgang og kaibytte.

4.2.2 Avganger Bohus i undersøkelsesperioden
Basert på Bohus sin elektroniske logg over båtens posisjon til enhver tid er tidspunkt for avgang
og båtens bevegelser umiddelbart etter avgang registrert og vedlagt i appendix II.

Et eksempel på Bohus sin posisjon når den siår fremover 21.02.05 ki. 07.14 er vist i Figur 4-3.

N•"-- 5907.50

0

Referanser til deler av denne rapporten som kan tøre til feillolking er ikke tillatt
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0

5

Figur 4-3. Bohus sin posisjon 21.02.05 k1.07.14 som er tidspunktet da det under feltarbeidet er
registrert at båten slår forover. Color Viking ligger da på østsiden av kaien. Figuren er hentet fra
båtens eget elektroniske loggføringssystem. Stiplet linje angir båtens bevegelser (posisjoner er
akkumulert over tid) i havnebassenget ved ankomst og avgang.

4.2.3 Strøm og turbiditet

Resultatene fra de manuelle turbiditetsmålingene med CTD er utelatt fra resultatene da de ikke
bidro med tilleggsinformasjon utover det som blir presentert. Det var ikke mulig å avgrense en
partikkelsky med disse målingene. Det ble gjort visuelle observasjoner av utbredelsen av
partikkelskyen. Utbredelsen av partikkelskyen er sammen med analyser av partikkelinnhold før
og etter fergeavgangene samt miljøgiftkonsentrasjonen i sedimentet som antas virvIes opp,
benyttet i beregninger av mengde partikler og miljøgifter som virvIes opp.

4.2.3.1 Strøm og turbiditet-transekt Kamfjordkilen

I Figur 4-4 er strømretning og hastighet i hele målerperioden vist for transektet inn mot
Kamfjordkilen (stasjon Kl-K4). Strømhastigheten og retningen gjelder totalstrømmen slik at
tidevannspåvirkningen er inkludert i målingene samt eventuell påvirkning fra propellstrømmen.
Stasjon K1 viser at hovedstrømsretningen går østover og innover mot Kamfjordkilen.
Strømhastigheten er genereit under 10 cm /s.
På stasjon K2 er også hovedstrømsretningen innover mot Kamfjordkilen med dominerende
retninger nordøst og nordvest. Strømhastigheter over 10 cm/s er registrert flere ganger her enn
på stasjon K1 og viser enn høyere gjennomsnittlig strømhastighet på denne stasjonen, men i
likhet med stasjon K1 er strømhastigheten genereit under 10 cm/s.
På stasjon K3 er dominerende strømretning sydøst innover mot Kamfjordkilen, med en noe
svakere komponent nørdøst. Dette er sannsynligvis et resultat av topografien, med en

Referanser In deler ov denne rapperten sorn kan føre til feIllulknnd er ikke
Dokurnent el 167907
0:\621Public\ Projects \2004 \Sandefje,d-
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18 mai 2005
Oppvirvling og spredning av rorurenset sediment fra Color Line sin fergetralikk i Side 12
Sandefrordsliorden 2005-0656 (rev 01) DNV CONSIJITING
Sandefjord Kommune, .feknisk etat

begynnende innsnevring inn mot Kamfjordkilen, som presser vannet sørøst samt interferens
med utgående vann fra Kamfjordkilen. Strømhastigheten er generelt under 10 cm/s.
På stasjon K4, ved inngangen til Kamfjordkilen, er dominerende strømretning østover.
Hastigheten er overveiende under 10 cm/s i hele måleperioden.
I Figur 4-5 er strømretning og hastighet for transektet småbåthavna/Stub vist (stasjon S1-S4).

På stasjon S1 er hovedstrømsretningen nordover mot land. Strømhastigheten er for det meste
under 10 cm/s, men det er også perioder med strømhastigheter over 10 og 20 cm/s og enkelte
registreringer på over 30 cm/s.
På stasjon S2 er hovedstrømsretningen vestover med hastigheter generelt under 10 cm/s, men
med perioder hvor strømhastigheten er mellom 10 og 20 cm/s.
På stasjon S3 er hovedstrømsretningen mot sørvest og med hastigheter overveiende under 10
cm/s.
På stasjon S4 på østsiden av fjorden er hovedstrømsretningen nordover, eller innover i fjorden,
og hastigheten er under 10 cm/s.

Samlet sett viser disse målingene en inngående strøm langs østsiden av fjorden og en
utgående strøm langs vestsiden av fjorden. Det er også en utgående strøm fra Kamfjordkilen
som kompenserer for innstrømmende vann, samt andre vanntilførsler til kilen.

14Referanser 5 dele[ av denne rapporten sorn kan føre ti feiffolking CI ikke
Dokurnent id. 167907
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Figur 4-4. Strømretning- og hastighet på stasjon Kl til K4 i måleperioden, Sandefjord havn 2005.
Søylene representerer ulike akkumulerte retningskomponenter for hele måleperioden mens
fargene angir akkumulert strømhastigheten i cm/s.
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Figur 4-5. Strømretning- og hastighet på stasjon S1 til S4 i måleperioden, Sandefjord havn 2005.
Søylene representerer ulike akkumulerte retningskomponenter for hele måleperioden mens
fargene angir den akkumulerte strømhastigheten i cm/s.

Referanser til deler av denne rapporlen som kan føre til feiltolking er ikke tillatt
Dokument id.:167907
0-N621Public\Projects120041Sandefjord-
propelllFraCWorelopigrapport1Siste rev21propellerosjon sandefjords
fjorden 1101872005220175738 doc

11,
MANAGING RISK DNV



18 mai 2,005
Oppvn vling og spredning iv rorurensel sedimen1 rra Color 1,ine sin tergetratikk i Side 15
Sanderjordstjorden 2005•065O (rev 01 DNV
Sandetjyrd Kornnuine,:,reknisk etat

4.2.3.2 Mandag 21.02.05

Stasion K1 

Figur 4-6 viser strømhastigheten og turbiditeten 21.02.05 på stasjon Kl. Strømhastigheten
varierer mellom 0,29 cm/s og 9,09 cm/s i målepunktet med et gjennomsnitt på 3,51 cm/s.
Turbiditeten varierer mellom 0,31 NTU og 3,06 NTU med et gjennomsnitt på 1,14 NTU.

Figuren viser ingen økning i turbiditet i forbindelse med avgangen til Bohus k1.13.00, men at
turbiditeten øker fra 0,6 NTU til 2,9 NTU etter avgangen til Color Viking klokken 16,30. Den
høyeste turbiditetsverdien er registrert ca. klokken 22,30. Omtrent 15 minutter før har Color
Viking kai plass. Color Viking har da bakket ut fra vestsiden av kaia og lagt til på østsiden og
Bohus har lagt til på vestsiden av kaia klar for første avgang 07 00 dagen etter.

Avgang Color Viking
k1.1630

Color Viking og Bohus
bytter kaiplass

Boh legger fra kai
fd. 1 00

7

-

3 1 I I I I
11 31 23 12 31.33 3 1...3, 33 11 31 123 17 21:33 1S 1,33 23 31.33 21 31 33 22 •31 713

2 F.. 2231

	

CL,r; —

Figur 4-6. Strømhastigheter (cm/s, rød linje) og turbiditetsverdier (NTU, grønn linje) på stasjon K1
mandag 21.02.05, Sandefjord havn. Merk at tiden er UTC-tid og derfor en time foran norsk tid
prøvetakingsperioden.

Stasion K2 

Figur 4-7 viser strømhastigheten og turbiditeten 21.02.05 på stasjon K2. Strømhastigheten
varierer mellom 0,0 cm/s og 16,13 cm/simålepunktet med et gjennomsnitt på 5,25 cm/s.
Turbiditeten varierer mellom 0,25 NTU og 11,34 NTU med et gjennomsnitt på 0,94 NTU.
Det er ingen registrerbar økning i turbiditet i forbindelse med avgangen til Bohus kl 13,00. Det
er en økning i turbiditet fra 0,5 NTU til 1,5 NTU ca. 25 minutter etter avgangen til Color Viking
k1.16.30. Det er en markant økning rundt kl 22.19 som er ca. 5-10 minutter etter at Color Viking
har byttet kaiplass.
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Dokunient .197907
0: \621Pubiienojer:ts \ 2004 \ Sandsflord-
propell \FraCAforelopigrappont\Siste 1 v2\prapv M'rmv 'nr sa 's
tiorden 1101872005220175738 ck-_,c N. NG RISK

11,



18 mai 2005
Oppvirvling og spredning av l'oruivnset sediment fra Color Line sin fergetrafikk
Sandefjordsfjorden 2005-0656 (rev 01)
Sandeljord Kommune, Teknisk etat

Side 16
DNV CONSULTING

Color Viking og Bohus
bytter kai plass

, e

ohus legger fra kai
kl, 13.00
—

Avg ng Color Viking
14.1 30

-

-

-

I I

	

• 13cc to to fl 2 13 to 1,1•1 22 15 13 22 1 ..10.23 17 12 22 !B ?n.23 1! 10 23 23 13to 21 13 22 22 13 23
21

	

r E;-e. —7 T,,i ,TL:

Figur 4-7. Strømhastigheter (cm/s, rød linje) og turbiditetsverdier (NTU, grønn linje) på stasjon K2
mandag 21.02.05, Sandefjord havn 2005. Merk at tiden er UTC-tid og derfor en time foran norsk
tid i prøvetakingsperioden.

Stasion K3 

Figur 4-8 viser strømhastigheten og turbiditeten 21.02 05 på stasjon K3. Strømhastigheten
varierer mellom 0,29 crn/s og 16,42 cm/s i målepunktet med et gjennomsnitt på 6,51 cm/s,
Turbiditeten varierer mellom 0,31 NTU og 20,81 NTU med et gjennomsnitt på 1,09.
Det er ingen målbar økning i turbiditet på stasjonen verken ved avgangen til Bohus k1.1300
eller Color Viking klokken 16.30. Det er en kraftig økning i turbiditet ca. 20-30 minutter etter at
Color Viking har byttet kaiplass.
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Figur 4-8. Strømhastigheter (cm/s, rød linje) og turbiditetsverdier (NTU, grønn linje) på stasjon K3
mandag 21.02.05, Sandefjord havn 2005. Merk at tiden er UTC-tid og derfor en time foran norsk
tid i prøvetakingsperioden.

Stas"on K4
Figur 4-9 viser strømhastigheten og turbiditeten 21.02.05 på stasjon K4. Strømhastigheten
varierer mellom 0,0 cm/s og 12,03 cm/s i målepunktet med et gjennomsnitt på 5,95 cm/s.
Turbiditeten varierer mellom 0,35 NTU og 5,92 NTU med et gjennomsnitt på 1,09.
Det er ingen målbar økning i turbiditet på stasjonen verken ved avgangen til Bohus k1.1300
eller Color Viking klokken 16.30. Det er en økning i turbiditet ca. 40 minutter etter at Color
Viking har byttet kaiplass.
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Figur 4-9. Strømhastigheter (cm/s, rød linje) og turbiditetsverdier (NTU, grønn linje) på stasjon K4
mandag 21.02.05, Sandefjord havn 2005. Merk at tiden er UTC-tid og derfor en time foran norsk
tid i prøvetakingsperioden.
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Tirsdag 22.02.05

Stasion K1 

Figur 4-10 viser strømhastigheten og turbiditeten 22.02.05 på stasjon Kl, Strømhastigheten
varierer mellom 0,0 cm/s og 17.6 cm/s i målepunktet med et gjennomsnitt på 3,87 cm/s.
Turbiditeten varierer mellom 0,21 NTU og 4,18 NTU med et gjennomsnitt på 1,44.
Det er ingen målbar økning i turbiditet ved noen av avgangene til Bohus.
Det er en liten økning i turbiditet i forbindelse med at Color Viking bytter kaiplass kl.08.50.
økningen er fra ca. 0,8 NTU før avgang til ca. 1,5 rett etter avgang før den faller til rundt 0,8
igjen. Når Color Viking legger fra kai klokken 10.00 øker turbditeten ca. 14 minutter senere på
stasjon Kl, fra ca. 1,0 NTU og til 3-4 NTU
Når Color Viking legger fra kai klokken 16.33 er det en liten økning i turbiditet ca 18 minutter
etter avgang, fra ca. 1,7 NTU til 2,2 NTU.
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Figur 4-10. Strømhastigheter (cmis, rød linje) og turbiditetsverdier (NTU, grønn linje) på stasjon
Kl tirsdag 22,02.05, Sandefjord havn. Merk at tiden er UTC-tid og derfor en time foran norsk tid
prøvetakingsperioden.
Stasion K2 

Figur 4-11 viser strømhastigheten og turbiditeten 22.02.05 på stasjon K2. Strømhastigheten
varierer mellom 0,0 cm/s og 16,13 cm/s i målepunktet med et gjennomsnitt på 4,96 cm/s.
Turbiditeten varierer mellom 0,56 NTU og 4,65 NTU med et gjennomsnitt på 1,44.
Det er ingen målbar økning i turbiditet i forbindelse med at Bohus legger fra kai.
Det er en liten økning i turbiditet ca. 30 minutter etter at Color Viking har byttet kaiplass
kl.08.50. Når Color Viking legger fra kai kl.10.00 er det en økning i turbiditet ca. 15 minutter
etter på stasjon K2. økingen er fra ca, 0,7 NTU til rundt 3 NTU.
Ved avgangen til Color Viking klokken 16,30 er det en økning i turbiditet, men en merkbar
økning inntreffer først ca, 40 minutter etter avgang da turbiditeten er rundt 2,2 NTU,

I1tetera)ser Id deler av denne rapportes SOM kan fwe til teiltelking ikke
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Figur 4-11. Strømhastigheter (cm/s, rød linje) og turbiditetsverdier (NTU, grønn linje) på stasjon
K2 tirsdag 22.02.05, Sandefjord havn. Merk at tiden er UTC-tid og derfor en time foran norsk tid i
prøvetakingsperioden.

Stas'on K3
Figur 4-12 viser strømhastigheten og turbiditeten 22.02.05 på stasjon K3. Strømhastigheten
varierer mellom 0,0 cm/s og 10,56 cm/s i målepunktet med et gjennomsnitt på 4,25 cm/s.
Turbiditeten varierer mellom 0,41 NTU og 2,68 NTU med et gjennomsnitt på 1,33.
Det er ingen økning i turbiditet i forbindelse med avgangene til Bohus.
Det er en liten økning i turbiditet ca. 30 minutter etter at Color Viking har byttet kaiplass
k1.08.50. Likeledes er det en øking i turbiditet fra rundt 0,8 NTU til 2 NTU ca 35 minutter etter
avgangen til Color Viking k1.10.00.
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Figur 4-12. Strømhastigheter (cm/s, rød linje) og turbiditetsverdier (NTU, grønn linje) på stasjon
K3 tirsdag 22.02.05, Sandefjord havn. Merk at tiden er UTC-tid og derfor en time foran norsk tid i
prøvetakingsperioden.

Referanser til deler av denne rapporten som kan fore til lelitolkieg er Ikke tillatt
Dokurnent Id .167907
0 `,621Public\Projects\2004  Sandefjord-
propeli‘FraClforelopigrapport\Siste rev2 propellerosjon - sandefjords
fjorden 1101872005220175738 doc NIANAG1 NG RISK



18 mai 2005
Oppvirvling og spredning av forurenset sediment fra Color Line sin fergetrafikk Side 20
Sandefjordsfjorden 2005-0656 (rev 01) DNV CONSUI T1NG
Sandefjord Kommune. Teknisk etat

Staslon K4 

Figur 4-13 viser strømhastigheten og turbiditeten mellom k1.12.23 og midnatt 22.02.05 på
stasjon K4. Strømhastigheten varierer mellom 0,0 cm/s og 9,97 cm/s i målepunktet med et
gjennomsnitt på 3,80 cm/s. Turbiditeten varierer mellom 0,35 NTU og 2,52 NTU med et
gjennomsnitt på 1,32.
Det er ingen målbar økning i turbiditet i forbindelse med avgangene til Bohus.
Det er en liten økning på ca. 0,3 til 0,4 NTU (fra ca 0,7 NTU til 1-1,1 NTU) ca. 1 time etter at
Color Viking har byttet kaiplass klokken 08.50.
Likeledes er det ca. 1 time etter avgang Color Viking klokken 10.00 en økning i turbiditet på 1 —
1,5 NTU (fra 1 til 2-2,5 NTU).

Når Color Viking legger fra kai kl. 16.30 er turbiditeten rundt 1,7 og 1,8 NTU på stasjonen.
Rundt 1 time senere øker den til rundt 2 NTU og 2,5 NTU ca 1 time og 20 minutter senere før
den faller igjen. Imidlertid øker den igjen på et senere tidspunkt og dette kan vanskelig
relateres til fergene.
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Figur 4-13. Strømhastigheter (cm/s, rød linje) og turbiditetsverdier (NTU, grønn linje) på stasjon
K4 tirsdag 22.02.05, Sandefjord havm Merk at tiden er UTC-tid og derfor en time foran norsk tid
prøvetakingsperioden.

Referanser til deler av denne rapporten som kan føre til feiltolking er ikke tillall
Dokument id.:167907
0-2621P0blic;Projects‘20041Sandefjord-
propell \FraC\forelopigrappod1Siste rev2  propellerosjon sandefjords
fjorden 1101872005220175738 do-c MANAGING RISK
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4.2.3.4 Onsdag 23.02.05

Etter avgangen til Color Viking klokken 10.00 ble målerne tatt opp av sjøen og flyttet til
transektet småbåthavna/Stub.

Stas'on K1
Figur 4-14 viser strømhastigheten og turbiditeten 23.02.05 på stasjon Kl. Strømhastigheten
varierer mellom 0,0 cm/s og 11.44 cm/s i målepunktet med et gjennomsnitt på 3,80 cm/s.
Turbiditeten varierer mellom 1,44 NTU og 2,35 NTU med et gjennomsnitt på 1,79.
Det er ingen målbar økning i turbiditet i forbindelse med Bohus sin avgang.
Det er heller ingen registrerbar økning i forbindelse med at Color Viking bytter kaiplass klokken
08.48 eller avgangen klokken 10.06.
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Figur 4-14. Strømhastigheter (cm/s, rød linje) og turbiditetsverdier (NTU, grønn linje) på stasjon
K1 onsdag 23.02.05, Sandefjord havn. Merk at tiden er UTC-tid og derfor en time foran norsk tid i
prøvetakingsperioden.

Stasion K2 

Figur 4-15 viser strømhastigheten og turbiditeten 22.02.05 på stasjon K2 Strømhastigheten
varierer mellom 0,29 cm/s og 10,27 cm/s i målepunktet med et gjennomsnitt på 4,72 cm/s.
Turbiditeten varierer mellom 1,48 NTU og 3,22 NTU med et gjennomsnitt på 1,79.
Det er ingen målbar økning i forbindelse med avgangen til Bohus klokken 07.15
Det er en økning på ca 0,5 NTU (fra 1,7 til 2,2) ca. 10 minutter etter at Color Viking har byttet
kaiplass klokken 08.48.
Det er en økning i turbiditet ca. 10 minutter etter avgangen til Color Viking klokken 10.06.

Referanset tiI deler av denne rapporten soiom kan fwe til feiltolking ei ikke tiltalt
Dokument id :167907
0•\621Pub3c\Projects\2004\Sandefiord-
propell \F- at.'Atorelopigrapport\Siste rev2 \propellemsjon sandefjords
tjorden 1101877005220175738 doc MAN...V1IN
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Side 22.
DNV CONStILFING

Color V6ång
Bohus legger Mer kaiplass
fra kal ki 07 15

Color Viking legger
fra kal ld 1006

Figur 4-15. Strømhastigheter (cm/s, rød linje) og turbiditetsverdier (NTU, grønn linje) på stasjon
K2 onsdag 23.02.05, Sandefjord havn. Merk at tiden er UTC-tid og derfor en time foran norsk tid
prøvetakingsperioden.

Stasion K3 

Figur 4-16 viser strømhastigheten og turbiditeten 22.02.05 på stasjon K3. Strømhastigheten
varierer mellom 1,17 cm/s og 13,49 cm/s i målepunktet med et gjennomsnitt på 5,38 cm/s.
Turbiditeten varierer mellom 1,34 NTU og 3,09 NTU med et gjennomsnitt på 1,87.
Det er ingen målbar økning i turbiditet i forbindelse med avgangen til Bohus klokken 07.15.
Det er en økning på 0,4 til 0,5 NTU ca. 25 minutter etter at Color Viking har byttet kaiplass
klokken 08.48.
Etter avgangen til Color Viking klokken 10.06 er det en økning 2,2 NTU til 2,9 NTU 25 minutter
etter avgangen.

Referanser til deler av denne rapporien sorn kan føre fri felltolking r ikke tillatt
Dokument id.'167907
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Side 23
DNV CONSDI FING
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Figur 4-16. Strømhastigheter (cm/s, rød linje) og turbiditetsverdier (NTU, grønn linje) på stasjon
K3 onsdag 23.02.05, Sandefjord havn. Merk at tiden er UTC-tid og derfor en time foran norsk tid
prøvetakingsperioden.

Stasion K4 

Figur 4-17 viser strømhastigheten og turbiditeten mellom kl.12.23 og midnatt 22.02.05 på
stasjon K4. Strømhastigheten varierer mellom 0,0 cm/s og 12,03 cm/s i målepunktet med et
gjennomsnitt på 4,45 cm/s. Turbiditeten varierer mellom 0,35 NTU og 5,92 NTU med et
gjennomsnitt på 1,41.

Det er ingen målbar økning i turbiditet i forbindelse med avgangen til Bohus klokken 07.15.
Det er en økning på rundt 0,4 til 0,5 NTU 50 minutter etter at Color Viking har byttet kaiplass
klokken 08.48.
Etter avgangen til Color Viking klokken 10.06 er det ingen økning i turbiditet 35 minutter etter
på stasjon K4.

Referansei Iii delcs se Oonne lappoSen som kan fare kl feiltolking er ikke trilall
Dokument i0.,167907

\ 621Pobft\Projeels,2000‘Sarelefjofd-
propell‘FraC \forelopgrappod \Siste ree2 \propen„rs,,,,, serdsfj,,as
fjonlen 1101972005270 I irM'aa soe NI,\N.M;ING RPSIS
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Figur 4-17. Strømhastigheter (cm/s, rød linje) og turbiditetsverdier (NTU, grønn linje) på stasjon
K4 onsdag 23.02.05, Sandefjord havn. Merk at tiden er UTC-tid og derfor en time foran norsk tid
prøvetakingsperioden.

Referanser ni deler av denne rappoden sorn kan fare iii Wdtolking ei ikke mlvii
Dokument vi 167907
0-,621Putdic\Projects120041SandefjoKI,
propelf1F rau‘forelopuappert Siste rev2 prop;Uerosjon • sandefjoids
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DNV CONSULTING

4.2.4 Strøm og turbiditet — transekt småbåthavna/Stub

4,2.4.1 Onsdag 23.02.05

Stas'on S1
Figur 4-18 viser strømhastigheten og turbiditeten 23.02.05 på stasjon Si. Strømhastigheten
varierer mellom 0,0 cm/s og 66,58 cm/s i målepunktet med et gjennomsnitt på 6,60 cm/s.
Turbiditeten varierer mellom 1,13 NTU og 5,70 NTU med et gjennomsnitt på 1,87.

Turbiditeten er generelt stabil og lav, men avbrutt av noen turbiditetstopper. Disse toppene har
ingen sammenheng med avgangene til verken til Bohus eller Color Viking. Det er imidlertid en
meget god sammenheng med alle de registrerte toppene og når både Bohus og Color Viking
ankommer kaia. Eksempelvis er den største toppen klokken 15.28 det tidspunktet like før Color
Viking legger til kai. Turbiditeten øker da fra et stabilt nivå på 2 NTU til over 12 NTU.
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Figur 4-18. Strømhastigheter (cm/s, rød linje) og turbiditetsverdier (NTU, grønn linje) på stasjon
S1 onsdag 23.02.05, Sandefjord havn. Merk at tiden er UTC-tid og derfor en time foran norsk tid
prøvetakingsperioden.

Stasion S2 

Figur 4-19 viser strømhastigheten og turbiditeten 23.02.05 på stasjon S2. Strømhastigheten
varierer mellom 0,0 cm/s og 30,50 cm/s i målepunktet med et gjennamsnitt på 5,01 cm/s.
Turbiditeten varierer mellom 2,20 NTU og 12,69 NTU med et gjennomsnitt på 2,99.

I likhet med stasjon S1 er turbiditeten stabil og jevn avbrutt av 4 turbiditetstopper. Alle disse
toppene kommer på et noe senere tidspunkt enn på stasjon S1 men kan vanskelig forklares
annet enn ved ankomstene til Bohus og Color Viking.

Iteteransei lit deler av denne rapporten som kan fruo bl leittolknig er ikke fillatt
Dokument 18.167907
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Figur 4-19. Strømhastigheter (cm/s, rød linje) og turbiditetsverdier (NTU, grønn linje) på stasjon
52 onsdag 23.02.05, Sandefjord havn. Merk at tiden er UTC-tid og derfor en time foran norsk tid
prøvetakingsperioden.

Stasjon S3 

Figur 4-20 viser strømhastigheten og turbiditeten 23.02.05 på stasjon S3. Strømhastigheten
varierer mellom 0,0 cm/s og 72,72 cm/s i målepunktet med et gjennomsnitt på 3,45 cm/s.
Turbiditeten varierer mellom 0,41 NTU og 22,06 NTU med et gjennomsnitt på 2,63.

Turbiditeten er stabil og jevn bare avbrutt av en turbiditetstopp dette døgnet. Denne toppen er
registrert ca. 1 time og 35 minutter etter at Color Viking legger til kai og ca. 15-20 minutter etter
at Color Viking bytter plass fra vestsiden til østsiden av kaia Stasjon S3 er lokalisert relativt
langt unna kaiområdet så det er vanskelig å si hvorvidt økningen i turbiditet skyldes oppvirvling
fra fergene.

Referanser Il deler av denne rapporten Sorn kan tøre til teiltolking er ikke tiHatt
Dokument i6..167907
0.1671PublicTrojectsb2004\Sandefjord-
propell \FraCAforelopigrapport\Siste rev2 \propellerosion PardelloniR
fjorden 1101872005220175738 doc MANAGING RISK
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Figur 4-20. Strømhastigheter (cm/s, rød linje) og turbiditetsverdier (NTU, grønn linje) på stasjon
S3 onsdag 23.02.05, Sandefjord havn. Merk at tiden er UTC-tid og derfor en time foran norsk tid i
prøvetakingsperioden.

Stasion S4 

Figur 4-21 viser strømhastigheten og turbiditeten mellom kl.12.39 og midnatt 23.02.05 på
stasjon S4. Strømhastigheten varierer mellom 0,0 cm/s og 8,51 cm/s i målepunktet med et
gjennomsnitt på 2,94 cm/s. Turbiditeten varierer mellom 1,34 NTU og 4,74 NTU med et
gjennomsnitt på 2,08.

Turbiditeten er stabil og jevn frem til ca klokken 20.30 da det registreres en topp som faller og
med en påfølgende topp klokken 22.40. Det er vanskelig å relatere disse toppene til oppvirvling
av sediment av fergene.

Reforanser SI delel av denne rapporten sorn kan fere til FeilloSing er ikke tillatt
Dokurnent ki.:167907
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Figur 4-21. Strømhastigheter (cm/s, rød linje) og turbiditetsverdier (NTU, grønn linje) på stasjon
S4 onsdag 23.02.05, Sandefjord havn Merk at tiden er UTC-tid og derfor en time foran norsk tid i
prøvetakingsperioden.

4.2.4.2 Torsdag 24.02.05

Stasion S1 

Figur 4-22 viser strømhastigheten og turbiditeten 24.02.05 på stasjon S1 , Strømhastigheten
varierer mellom 0,0 cm/s og 76,26 cm/s i målepunktet med et gjennomsnitt på 5,30 cm/s.
Turbiditeten varierer mellom 1,13 NTU og 6,41 NTU med et gjennomsnitt på 1,81.

Turbiditeten er stabil og jevn avbrutt av 6 topper, Toppen klokken 01.00 sammenfaller med når
Bohus kommer inn og legger til kai. Det er en topp i forbindelse med at Color Viking bytter
kaiplass rundt 08.50 denne dagen. Det er også en topp når Color Viking bytter kaiplass ca.
klokken 22.10. Det er ingen sammenheng mellom toppene og avgangene til Bohus. Det er en
topp etter at Color Viking legger fra kai klokken 16.30 men ikke ved avgangen klokken 10.04.
Toppen rundt klokken 15.27 sammenfaller med at Color Viking legger til kai. Toppen klokken
19.00 sammenfaller med at Bohus legger til kai.

Referanser til deler av derule rapporten som kan time til felltelking CI ikke tillatt
Dokement Id.:167907
0: \621Public\Projects‘2004 \Sandeflord-
propellTrac \forelopigrapport \Siste rev2 \propellerosion sandefjmds
fjorden 1101872005220175798 doe MAN-.\(:1Nt;
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Figur 4-22. Strømhastigheter (cmls, rød linje) og turbiditetsverdier (NTU, grønn linje) på stasjon
SI torsdag 24.02.05, Sandefjord havn. Merk at tiden er UTC-tid og derfor en time foran norsk tid
prøvetakingsperioden.

Stas'on S2
Figur 4-23 viser strømhastigheten og turbiditeten mellom 24.02.05 på stasjon S2.
Strømhastigheten varierer mellom 0,0 cm/s og 39,89 cm/s i målepunktet med et gjennomsnitt
på 5,30 cm/s. Turbiditeten varierer mellom 1,48 NTU og 32,47 NTU med et gjennomsnitt på
2,65.

Turbiditeten er generelt stabil og jevn men avbrutt av 5 tydelige topper. Toppen klokken ca.
klokken 01.19 er ca. 20 minutter etter at Bohus har lagt til kai og toppen ved stasjon Sl. Det er
ingen registrerbar økning i turbiditet i forbindelse med Bohus sin avgang klokken 07.11 eller
13.04. Det er en relativt liten økning ca. 10 minutter etter at Bohus har lagt fra kai klokken
19.33. Omtrent 10-15 minutter etter at Color Viking har byttet kaiplass er det en kraftig økning
på stasjonen. En økning er også registrert 15-20 minutter etter at Color Viking legger fra kai
klokken 10.04 og en økning ca. 30 minutter etter at Bohus legger fra kai klokken 19.30. Den
kraftige toppen klokken 22.00 er sannsynligvis litt for tidlig til å kunne forklares med at Color
Viking bytter kaiplass klokken 22.10 men sammenfaller med at båten legger til kai.

Referanser til deIEd av denne rapporten kan føre lit Irittmilking er ikke tiltalt
Dokurnent id 167907
0•1621PublicTrojects \ 2004  \Sandefjord-
propetP.Frae \forelopigrapport\Siste rev2 \propelleroston s;Indefjords
fjorden 1101872005220175738 doc
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Figur 4-23. Strømhastigheter (cmls, rød linje) og turbiditetsverdier (NTU, grønn linje) på stasjon
S2 torsdag 24.02.05, Sandefjord havn. Merk at tiden er UTC-tid og derfor en time foran norsk tid
prøvetakingsperioden.

Stasion S3 

Figur 4-24 viser strømhastigheten og turbiditeten mellom 24.02.05 på stasjon S3.
Strømhastigheten varierer mellom 0,0 cm/s og 18,48 cm/s i målepunktet med et gjennomsnitt
på 3,52 cm/s. Turbiditeten varierer mellom 1,48 NTU og 11,84 NTU med et gjennomsnitt på
2,37.

Turbiditeten på stasjonen er relativt stabil og jevn frem til klokken 09.50 hvor den øker noe og
fortsetter på samme nivået men med noe variasjon. Det er imidlertid en markant topp klokken
22.36.

Heferanser fil rielfs av denne rapporten ,;011-Ikan rere iii feiltulking er ikke tifialt
Dokurnent i8.167907
0•\621PetAc`Prorects,2004\Sandefiord-
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Figur 4-24. Strømhastigheter (cm/s, rød linje) og turbiditetsverdier (NTU, grønn linje) på stasjon
S3 torsdag 24.02.05, Sandefjord havn. Merk at tiden er UTC-tid og derfor en time foran norsk tid i
prøvetakingsperioden.

Stasion S4 

Figur 4-25 viser strømhastigheten og turbiditeten mellom 24.02.05 på stasjon S4.
Strømhastigheten varierer mellom 0,0 cm/s og 9,09 cm/s i målepunktet med et gjennomsnitt på
3,60 cm/s. Turbiditeten varierer mellom 0,02 NTU og 6,29 NTU med et gjennomsnitt på 1,74.

Turbiditeten er stabil gjennom natten og tidlig morgen frem til en det registreres en topp ca.
klokken 10.39 og en ny topp ca. klokken 11.50. Etter dette er det en og del variasjon og det er
vanskelig å relatere disse til fergeaktivitetene. Det er interessant at i likhet med flere andre
tilfeller er det stabile turbiditetsnivåer om natten når fergene ligger i ro mens toppene og mer
variable verdier forekommer på dag- og kveldstid når fergene er aktive.

Reforanser til deler av denne repporten som kan tore SI fp-,11olking er ikke tillall
1)okument id :167907

7621Pubtic Protects,2001 \Sandefjord-
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Figur 4-25. Strømhastigheter (cm/s, rød linje) og turbiditetsverdier (NTU, grønn linje) på stasjon
S4 torsdag 24.02.05, Sandefjord havn. Merk at tiden er UTC-tid og derfor en time foran norsk tid
prøvetakingsperioden.

4.2.4.3 Fredag 25.02.05

Stasion S1 

Figur 4-26 viser strømhastigheten og turbiditeten mellom 25 02.05 på stasjon S1.
Strømhastigheten varierer mellom 0,29 cm/s og 48,10 cm/s i målepunktet med et gjennomsnitt
på 4,72 cm/s Turbiditeten varierer mellom 0,62 NTU og 109,83 NTU med et gjennomsnitt på
2,39.

Det er en turbiditetstopp rundt 01.00 som sammenfaller med når Bohus legger til kai. Gjennom
natten er turbiditeten stabil og relativt lav. Figur 4-26 er dominert av toppen etter Color Viking
sin avgang klokken 10,00 hvor turbiditeten går helt opp i 110 NTU. Når toppen etter avgangen
klokken 10.00 ekskluderes, se Figur 4-27, er det også en tydelig topp etter avgangen til Bohus
klokken 07.04 og etter at Color Viking bytter kaiplass ca. klokken 08.50.

Referanser til deler av (lenne ;apporten som kan føre til teiltolking er ikke tikatt
Dokarnent id.:167907
0•3621Public‘Projects \20041Sand9fjord,
propelkFraC forelopigrappert\ Siste rev21propellerosjon ,andefjords
fjorden 1101872005220175738 doc NIANAGING RISK
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Figur 4-26. Strømhastigheter (cm/s, rød linje) og turbiditetsverdier (NTU, grønn linje) på stasjon
S1 fredag 25.02.05, Sandefjord havn. Merk at tiden er UTC-tid og derfor en time foran norsk tid
prøvetakingsperioden.
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Figur 4-27. Utsnitt av Figur 4-26 frem til klokken 10.00.

Stasjon S2 

Figur 4-28 viser strømhastigheten og turbiditeten mellom 25.02.05 på stasjon S2.
Strømhastigheten varierer mellom 0,0 cm/s og 72,15 cm/s i målepunktet med et gjennomsnitt
på 3,72 cm/s. Turbiditeten varierer mellom 0,56 NTU og 113,20 NTU med et gjennomsnitt på
1,98.
Den dominerende toppen er utvilsomt etter at Color Viking har lagt fra kai klokken 10.00 (5-10
minutter etter). Denne toppen er imidlertid også på det tidspunktet måleren tas opp av sjøen så
det er usikkert om den er reel. I Figur 4-29 er denne toppen ekskludert og det er lettere og se
en turbiditetstopp 10-15 minutter etter at Bohus har lagt til kai om natten. Det er ingen økning i
forbindelse med at Bohus legger fra kai klokken 07.04. Omtrent 15-20 minutter etter at Color
Viking bytter kaiplass er det også registrert en topp.

keferanser til deler av denne rapporten som kan tøre til feillolkieg er ikke tillatl
Dokument id.:167907

1621Public\Pro1ects 12004 \Sandefjord-
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Figur 4-28. Strømhastigheter (cmls, rød linje) og turbiditetsverdier (NTU, grønn linje) på stasjon
S2 fredag 25.02.05, Sandefjord havn. Merk at tiden er UTC-tid og derfor en time foran norsk tid i
prøvetakingsperioden.
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Figur 4-29. Utsnitt av Figur 4-28 frem til klokken 10.00.

Stasion S3

Figur 4-30 viser strømhastigheten og turbiditeten mellom 25.02.05 på stasjon S3.
Strømhastigheten varierer mellom 0,0 cm/s og 18,48 cm/s i målepunktet med et gjennomsnitt
på 3,52 cm/s. Turbiditeten varierer mellom 1,48 NTU og 11,84 NTU med et gjennomsnitt på
2,37.

Det er ikke registrert noen tydelige topper som kan relateres til fergetrafikken på denne
stasjonen.

Referanser Ol deler av denne rapporten som kan f0fv til foiltolking er tkke
Dokement id. 167907
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Figur 4-30. Strømhastigheter (cm/s, rød linje) og turbiditetsverdier (NTU, grønn linje) på stasjon
S3 fredag 24.02.05, Sandefjord havn. Merk at tiden er UTC-tid og derfor en time foran norsk tid i
prøvetakingsperioden.

Stasion S4 

Figur 4-31 viser strømhastigheten og turbiditeten mellom 25.02,05 på stasjon S4.
Strømhastigheten varierer mellom 0,29 cm/s og 35,49 cm/s i målepunktet med et gjennomsnitt
på 3,53 cm/s. Turbiditeten varierer mellom 0,41 NTU og 19,40 NTU med et gjennomsnitt på
2,16.

Det er ingen registrerbar økning på stasjonen som kan relateres til avgangen til Bohus klokken
07.04. Turbiditeten øker ca. 25 minutter etter at Color Viking har byttet kaiplass om morgenen.
I forbindelse med avgangen til Color Viking klokken 10.00 er det ikke registrert noen økning
innen 18 minutter da måleren ble tatt opp av sjøen.

Referanser til delei av denne r:3p5orten sern ken føre SI friltulkir ger  kke
Dokurnent id :167907
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Figur 4-31. Strømhastigheter (cm/s, rød linje) og turbiditetsverdier (NTU, grønn linje) på stasjon
S4 fredag 25.02.05, Sandefjord havn. Merk at tiden er UTC-tid og derfor en time foran norsk tid i
prøvetakingsperioden.

4 2.5 Partikler i vannsøylen

Mengde partikler i de 9 vannprøvene som ble analysert er vist i Tabell 4-2. Resultatene viser at
økt partikkelmengde i vannsøylen er forbundet med Color Viking sine avganger samt kaibytte
og at Bohus sine avganger ikke resulterer i noen økt partikkelmengde i vannsøylen basert på
disse resultatene.

Konsentrasjonene av PCB7, PAH16 og TBT i en av vannprøvene er vist i Tabell 4-3.

Tabell 4- 2. Konsentras'onen av fast stoff i vann røvene, Sandef ord havn 2005.
Vann røve nr. Dato Klokkeslett Merknad Men de m /L

1 22.02.05 09.40 Måling før avgang Color 1





Vikinref målin




2 22.02.05 10.00 Av anColor Vikin 3
6 22.02.05 13.10 Av anBohus 2
7 22.02.05 16.30 Av anColor Vikin 25
3 23.02.05 12.50 Vannprøve før avgang Bohus 7





(ref måling)




4 23.02.05 13.05 Av an Bohus 4
9 23.05.02 16.30 Av anColor Vikin 18
5 23.02.05 16.40 Av anColor Vikin 27
8 24.02.05 09.10 Color Vikinb tter kai lass 143

Tabell 4-3. Konsentras'onene av PAH16, PCB7 o TBT i vann røvene, Sandef ord havn 2005.
Konsentras'on /L

PAH16 BaP PCB, TBT
Vann røve  0,0044  Ikke  åvist 0,0115 0,75

Referanser 17 deler av denne rapporten som kr.ln fare til feiltolking er ikke tillatt
Dokument Id 167907
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tjorden 1101872005220175738 doc NI,\N.-1(;ING
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4.2.6 Visuelle observasjoner

Ved noen avganger eller forflytninger var det ikke mulig å se en økt partikkelmegde
vannsøylen, mens det for andre var helt tydelig en økning i partikkeimengden i forbindelse med
avganger og forflytninger.
Eksempelvis ble det 22.02.05 i forbindelse med at Color Viking byttet kaiplass klokken 08.50
observert en økning i partikkelmengden i vannsøylen. Det blåste til dels kraftig vind fra nord til
nordøst hele dagen med noen snøbyger. Fergen bakket ut fra østsiden av kaia slo forover og
la seg på vestsiden av kaia. Det ble da observert en økning av partikkelmengden i vannet.
Partikkelskyen spredte seg langs østsiden av fjorden og spredte seg sørover (utover) mot
Framnes og stasjon SF-8, 9 og 10 (DNV 2004). Det ble gjort to CTD kast som viste en
turbiditet på mellom 20 og 60 NTU. Partikkelmengden avtok utover i fjorden og kunne
observeres som spredte "lommer". Det kunne ikke observeres økt partikkelmengde for
eksempel ved området Framnes. At partiklene spres til Framnes kan allikevel ikke utelukkes.
Ved avgangen til Color Viking klokken 10.06 23.02.05 ble det også observert en sterk
oppvirvling som spredte seg mot Huvik og Framnes. Det var også denne dagen til dels kraftig
vind nord/nordøst (12-15 m/s). Partikkelskyen hadde en utbredelse, basert på en visuell
observasjon, på ca. 150 m i diameter før den spredte seg og kunne sees som lommer i fjorden.
Oppvirvling av sediment ble også observert i forbindelse med at Color Viking byttet kaiplass
rundt klokken 08.50 den 24.02.05. I likhet med de andre dagene var det også denne dagen til
dels sterk vind mot nord nordøst. Det ble gjort et forsøk på koordinatfeste utbredelsen av
partikkelskyen like etter at Color Viking hadde slått forover for å legge seg til på vestsiden av
kaia, se Figur ,4-32.
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Figur 4-32. Omtrentlig utbredelse av partikkelskyen observert etter at Color Viking har byttet
kaiplass 24.02.05.
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4.2.7 Filming

Bunnen i området hvor fergene snur og slår fremover ble filmet. I tillegg ble det filmet før og
etter avganger for å få et inntrykk av oppvirviingen forårsaket av fergene.

Området hvor fergene snur og slår forover kan, basert på bildene, karakteriseres som tre typer.
Den ene består av gjennomhullede forhøyninger og større stein og grus med noe finstoff
innimellom, og kan beskrives som et "månelandskap". Figur 4-33 illustrerer denne bunnen.

Den andre typen er relativt jevn med stein og grus og bærer heller ikke preg av
"månelandskapet" som beskrevet over. Bunnen er jevnere og innholder tilsynelatende mer
finstoff enn bunnen beskrevet over. Figur 4-34 illustrerer denne bunnen.

Den tredje bunntypen er mer flat og inneholder tilsynelatende mindre stein og grus og mer
finstoff enn de andre to bunntypene beskrevet. Figur 4-35 illustrerer denne bunnen.

Figur 4-33. Ujevn bunn med fordypninger i området hvor fergene snur, Sandefjord havn 2005.

Referanser tI deler av denne rapporten sorn kan fare il teiltolking er Ikke tillatt
Dokumen1[0.:187907
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Figur 4-34. Bunn med stein og grus med noe finstoff i området hvor fergene snur og slår forover,
Sandefjord havn 2005.

Figur 4-35. Relativt jevn bunn med en god del finstoff i området hvor fergene snur og siår
fremover, Sandefjord havn 2005.

Filmen viser også en økning i partikkelmengden i vannsøylen i forbindelse med Color Viking
sin avgang. Dette er ikke vist da kvaliteten på bildene blir for dårlig når de tas ut av filmen.

Referanser til deler av denne rapperten som kan føre kl feiltolking er ikke fillatt
Dokoment id.:167907
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5.0 Diskusjon

I utgangspunktet ble det valgt en strategi for denne undersøkelsen som var basert på at
risikoen for oppvirvling av sediment er størst når fergene legger fra kai og snur slik at
akterenden peker innover mot Kamfjordkilen hvorpå fergene slår forover. Strøm- og
turbiditetsmålerne ble derfor plassert i et transekt inn mot Kamfjordkilen. I tillegg ønsket vi å se
på eventuell oppvirvling og spredning av forurenset sediment mot vestsiden av fjorden (mot
Hesteskoen, Småbåthavna og Stub) når fergene legger fra kai, og strømmålerne ble derfor
plassert i et transekt fra vestsiden av kaia og langs vestsiden av fjorden. Resultatene fra dette
transektet indikerte imidlertid en sammenheng med økt turbiditet og når båtene ankommer kai
slik at dette er også diskutert under.

Generelt vil man forvente en økning i turbiditet på målestasjonene som samsvarer eller
samvarierer med tidspunktet for når fergene legger fra kai, og man forventer å registrere en
eventuell turbiditetsøkning først på måleren nærmest fergene og sist på måleren lengst fra
fergene. Gitt ingen andre tilførsler av partikler til vannsøylen, kan man anta at
partikkelkonsentrasjonene vil være størst på måleren nærmest båten og gradvis avtar med
økende avstand fra fergene grunnet fortynning og utsynking av partiklene. Dette trenger ikke
alitid være tilfellet og er blant annet avhengig av influensområdet for propellstrømmen og
bunnforholdene i influensområdet. Eksempelvis kan en relativt grov bunn (grus og stein) i
området hvor stasjon K1 var lokalisert og en finere bunn i området hvor stasjon K2, og forutsatt
at propellstrømmen er kraftig nok til å virvle opp sediment i området ved stasjon K2, føre til at
en større mengde sediment registreres oppvirvlet på stasjon K2 enn stasjon Kl. Dette er
diskutert da det er viktig i forhold til tolkningen av resultatene.
Om morgenen 22. februar ble det observert kraftig oppvirviing av sediment da Color Viking
byttet kaiplass fra østsiden av kaien til vestsiden. Kaibyttet er et resultat av at begge båtene
ligger til kai om natten og Bohus ligger på vestsiden da den har den første avgangen. Etter at
Bohus forlater kaien om morgenen bakker Color Viking ut fra østsiden av kaien, slår forover og
legger seg på vestsiden av kaien klar til første avgang. På bakgrunn av denne observasjonen
er også kaibyttet blitt fokusert på i forhold til resultatene fra turbiditetsmålingene. Når fergene
bytter kaiplass er det sannsynlig at influensområdet for propellstrømmen og
spredningsmønsteret er et annet når båtene legger fra kai ved avgang, som tidligere
beskrevet. Konsekvensen av dette kan være at måletransektet ikke er optimalt plassert i
forhold til dette.

	

5,1 Kamfjordkilen 21,02.05 til 23.02,05

Det er ikke registrerbare økninger i turbiditet på noen av målerne i forbindelse med avgangene
til Bohus. Det er lite sannsynlig at Bohus utgjør noen risiko i forbindelse med oppvirvling og
spredning av forurenset sediment basert på de gjennomførte målingene og under forholdene
som var da. Under er det derfor fokusert på Color Viking.

Mandag 21.02.05 

I Tabell 5-1 er økningen i turbiditet og tidspunktet for økningen i forbindelse med Color Viking
sine avganger og kaiforflytninger oppsummert. Dette er viktige data i forhold til tolkningen av
resultatene. Tilsvarende data for Bohus er ikke vist da det ikke er registrert noen
turbiditetsøkninger for avgangene. Det er heller ikke registrert noen økninger som kan relateres
til ankomstene til Bohus eller Color Viking.

Referanser 0 deler av denne rapporten som kan føre 18 teiltolking er ikke tillatt
Dokument id.:167907
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Tabell 5-1. Oversikt over omtrentlig økning i turbiditet og tid (minutter) for økningen i forhold til
Color Vikin
Stasjon

sine av an er okaiforfl
NTU førNTU

nin er
etter

21.02.05, Sandef ord havn.in en økning
Tidspunkt% økning
etter av an

16.30Av anklokken
K1 0,6 2,9 5 383
K2 0,5 1,5 25 200
K3




K4





Kaiforfl tnin klokken 22.15




K1 0,4 2,5 15 525
K2 0,4 8 10 1900
K3 0,4 5-7 15-20 1400
K4 0,4 4 40 900

Det er etter avgangen til Color Viking klokken 16.30 registrert en turbiditetsøkning både på
stasjon K1 og K2 henholdsvis ca. 5 og 25 minutter etter avgangen. Økningen er større på
stasjon K1 (fra 0,6 NTU til 2,9 NTU) enn på stasjon K2 (fra 0,5 NTU til 1,5 NTU). På begge
stasjonene har turbiditeten før avgangen ligget stabilt på et lavere nivå. På stasjon K3 og K4 er
ingen turbiditetsøkning etter denne avgangen. Resultatene indikerer en oppvirvling av
sediment i forbindelse med avgangen til Color Viking som spres minimum til området hvor
stasjon K2 er lokalisert. Det er ikke påvist spredning inn til Kamfjordkilen ved denne avgangen.

Da Color Viking byttet kaiplass klokken 22.15 er det en turbiditetsøkning på stasjon K1 ca. 15
minutter etter, stasjon K2 ca. 10 minutter etter, K3 15-20 minutter etter og stasjon K4 ca. 40
minutter etter. Økningen er altså størst og registreres først på stasjon K2. Økningen på stasjon
K4 er registrert senest i forhold til tidspunktet for forflytningen men den er større en på stasjon
Kl. Forut for byttet av kaiplass har turbiditeten ligget på et stabilt lavt nivå slik at økningen etter
byttet av kaiplass indikerer oppvirvling av sediment og spredning inn til Kamfjordkilen. At
økningen er minst på K1 og kommer senere her enn stasjon K2 er vanskelig å forklare, men
kan skyldes at denne manøveren genererer en propellstrøm med en annen retning og
eventuell hastighet enn de ordinære avgangene.

Tirsdaq 22.02.05. 

Omtrentlige økninger og tidspunkt for økningene i minutter etter avgangene og
kaiforflytningene til Color Viking 22,02.05 er vist i Tabell 5-2. Avgangene til Bohus samt
ankomstene til Color Viking og Bohus er ikke vist da det ikke er registrert noen
turbiditetsøkninger som kan sees i sammenheng med disse.
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Tabell 5-2. Oversikt over omtrentlig økningen i turbiditet og tid (minutter) for økningen i forhold
til Color Viking sine avganger og kaiforflytninger 22.02.05, Sandefjord havn. økningene er
omtrentlige o basert å omtrentli e tids unkt før når økninger starter.
Stasjon NTU før NTU etter Tidspunkt % økning

etter av an




Kaiforfl tnin klokken 08.50




K1 0,8




1,5 15 88
K2 0,7




1,1 30 57
K3 0,6




1,0 30 67
K4 . ,..0,7




1,0 _ 60 43




Av an klokken 10.00




K1 1,0




3-4 14 250
K2 0,7




3 15 329
K3 0,8




2 35 150
K4 1,0




2,2 60 120

I forbindelse med at Color Viking bytter kaiplass klokken 08.50 ble det registrert en
turbiditetsøkning på alle stasjonene etter henholdsvis 15 (K1), 30 (K2), 30 (K3) og 60 minutter
etter. Forut for byttet av kaiplass lå turbiditetsverdiene stabilt og lavere. Det ble i forbindelse
med byttet av kaiplass observert til dels kraftig oppvirvling av sediment. Sedimentet ble
transportert sydover og langs de østlige delene av fjorden, først som en "sedimentplume" med
en diameter på ca. 100 150 meter som etter hvert løste seg opp i flere "lommer".
Sedimentplumen kunne følges til området ved Huvik hvor den fortynne seg og ikke lenger
kunne observeres visuelt. Denne dagen var det vind fra nord/nordøst som trolig hadde stor
betydning for transportretningen og hastigheten i overflaten. Strømmåleren på stasjon S4 som
var lokalisert på østsiden av fjorden mellom Huvik og Framnes viser en nordgående strøm på 4
m (innover i fjorden). Dette indikerer at partikler i dypere lag vil transporteres innover i fjorden
motsetning til partiklene i overflatelaget. Det som er interessant med denne observasjonen er
at transportdistansen fra området hvor Color Viking slår forover og til Huvik er i størrelsesorden
400 m (luftlinje). Avstanden fra der Color Viking slår forover og til inngangen til Kamfjordkilen er
også omtrent 400 m. Dette kan bety at eksempelvis under perioder med sterk vind sørfra kan
oppvirvlet sediment fra Color Viking transporteres inn til Kamfjordkilen.

I forbindelse med avgangen til Color Viking klokken 10.00 er det en økning i turbiditet på alle
stasjonene henholdsvis 14 (K1), 15 (K2), 35 (K3) og 60 minutter etter avgangen. Økningen er
størst på stasjon K2 etterfulgt av K1 og minst på stasjon K4. Resultatene indikerer igjen at
Color Viking virvIer opp sediment som transporteres inn til inngangen til Kamfjordkilen
representert ved stasjon K4. I forbindelse med denne avgangen ble det tatt en vannprøve før
og etter avgangen. Innholdet av partikler før avgangen var 1 mg/I og etter avgangen 3 mg/l,
som indikerer økningen i partikkelkonsentrasjonen grunnet oppvirvling av sediment fra Color
Viking ved denne avgangen.

Ved avgangen til Color Viking klokken 16.33 er det vanskelig å tolke dataene da det er mye
variasjon forut for og etter avgangen, som gjør det vanskelig å identifisere noen klare økninger.
Selv om det er indikasjoner på topper etter denne avgangen er det også topper på et senere
tidspunkt som vanskelig kan relateres til avgangen. Dette belyser usikkerheten forbundet med
å tolke dataene. Det er imidlertid vanskelig å se hva som kan være årsaken til turbiditetstopper
eller perioder med generelt høye turbiditetsverdier i en periode med antatt stabile og lave
tilførsler fra land bortsett fra fergetrafikken. Det ble tatt en vannprøve etter avgangen i området
hvor båten slår forover og denne hadde en partikkelkonsentrasjon på 25 mg/I. Dette er

Referanser lI deler av denne a ppor ten som kan fore til feittolking e, kke tillatt
Dokument id.:167907
0:1621Pubk\Projects\20041Sandefjofd
propel9FraC'Imolopigrappou9Siste rev2\propellnomjon sandeljords
fiorden 1101872005220175738 don MAN.NGING



8 mai 2005
Oppvirvling og spredning av lbrurensel sedimera rra Cotoi I i ne sin fergetrafikk i side 43
Sandeflordsfiorden 2005-0656 (rev 01) DNV CONSt.I.,TING
Sandellbrd Korrimune, Teknisk etat

betydelig høyere enn innholdet på 3 mg/I etter avgangen klokken 10.00 og indikerer
oppvirvlede partikler også ved denne avgangen. Ved denne avgangen ga kapteinen på Color
Viking ekstra kraft på propellene slik at vi eventuelt kunne se en effekt av dette. Det er mulig at
den høyere partikkelmengden ved denne avgangen skyldes bruk av ekstra kraft på propellene,
men dette gjenspeiler seg ikke i turbiditetsmålingene da disse ikke er høyere enn rett etter
avgangen klokken 10.00. En mulig forklaring kan være at bruk av ekstra kraft virvler opp også
en tyngre fraksjon av sedimentet som synker fort ut og dermed ikke registreres på
målestasjonene.

Onsdaci 23.02.05 

Omtrentlige økninger og tidspunkt for økningene i minutter etter avgangene og
kaiforflytningene til Color Viking 23.02.05 er vist i Tabell 5-3. Avgangene til Bohus samt
ankomstene til Color Viking og Bohus er ikke vist da det ikke er registrert noen
turbiditetsøkninger som kan sees i sammenheng med disse.
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Tabell 5-3. Oversikt over omtrentlig økningen i turbiditet og tid (minutter) for økningen i forhold
til Color Viking sine avganger og kalforflytninger 23.02.05, Sandefjord havn. Økningene er
omtrentli e og basert  på omtrentli e tidspunkt før når økninger starter.  ikke relevant
Stasjon NTU før NTU etter Tidspunkt J i ning

etter av an
Kaiforfl tnin klokken 08.48

K1

Når Color Viking bytter kaiplass klokken 08.48 er det ingen økning i turbiditet på stasjon Kl.
Det er en økning på K2, K3 og K4 henholdsvis ca. 10, 25 og 50 minutter etter båten bytter
plass. Turbiditeten var stabilt lavere forut for plassbyttet så resultatene indikerer en
sammenheng med plassbyttet. Det er imidlertid vanskelig å forklare hvorfor det ikke registreres
en økning på stasjon Kl.
Ved avgangen til Color Viking klokken 10.06 er det heller ingen økning i turbiditet på stasjon K1
innen 20 minutter etter avgang da målingene avsluttes. På stasjon K2 og K3 er det en økning
etter henholdsvis ca 10 og 25 minutter. Det er ikke registrert noen økning i turbiditet på stasjon
K4 innen 35 minutter etter avgang da rnålingene ble avsluttet. Også ved denne avgangen er
turbiditetsverdiene stabilt lavere enn før avgangen og kan indikere en sammenheng med
avgangen. I likhet med byttet av kaiplass klokken 08.50 er det vanskelig å forklare hvorfor det
ikke registreres en økning på stasjon Kl, mens for stasjon K4 er en mulig forklaring at
målingene ble avsluttet for tidlig.

5,2 Småbåthavna Stub

Onsdaq 23.02.05 

Det er ingen sammenheng mellom avgangene til Color Viking eller Bohus og økninger i
turbiditet. Det er imidlertid en god sammenheng mellom tidspunktet for når Bohus og Color
Viking ankomrner kaien og økning i turbiditet. Omtrentlige økninger og tidspunkt for økningene

minutter for ankomstene til Color Viking og Bohus er vist i

Tabell

Tabell 5-4. Oversikt over omtrentlig økningen i turbiditet og tid (minutter) for økningen i forhold
til Color Viking sine ankomster 23.02.05, Sandefjord havn. Økningene er omtrentlige og basert på
omtrentli e tids unkt før når øknin er starter. -: in en  økning. 

Stasjon NTU før NTU etter Tidspunkt % økning

etter avgang

Ankomst Bohus klokken 12.22

S1 1,8 3,8 4 111

	

1,7 	 2,2 10 29

	

1,6 2,2 	 25 38

	

2,2 50 22
Av ang klokken  10.06 


1,9 2,5 10 32
25 322,92,2

K2
K3
K4

K1
K2
K3
K4
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S2 3 6 10 100

S3

S4

Ankomst Bohus klokken 18.55

S1 2 4 100

S2 2,7 3,5 15 30

S3

S4 75 118

Ankomst Color Viking klokken 15.28

2 4,5

2,5 6 5 140

Ankomst Color Viking klokken 21.50

2,2 3,2 1

2,5 5,5 7

2,5 5 33

1,8 3 40

Det er en økning i turbiditet på stasjon S1 ca. 4 minutter etter at Bohus ankommer klokken
12.22 og 18.55 og like etter at Color Viking ankommer ca, 15,28 og 21,50 Det er også en
økning på stasjon S2 i forbindelse med de samme ankomstene. Økningen her registreres noe
senere, mellom 5 og 15 minutter, Dette indikerer at ankomstene forårsaker oppvirvling av
sediment som spres til småbåthavna (S2). Hvorvidt spredningen skjer helt ut til S3 og S4 er
uklart. Ved ankomsten Bohus klokken 12.22 og Color Viking klokken 15.28 er det ikke
registrert noen økinger i turbiditet på stasjon S3 og S4. Ved ankomsten til Bohus 18.55 er det
økning i turbiditet ca. 1 time og 15 minutter etter på stasjon S4, men det er ingen økning på S3,
som er vanskelig å forklare. Toppen på S4 kan ikke relateres til avgangen til Bohus 1930, for
det er ikke registrert turbiditetsøkninger verken på S1 eller S2. Ved ankomsten Color Viking
klokken 21.50 er det registrert økninger i turbiditet på alle stasjonene. økningen på S1 skjer
omtrent samtidig som Color Viking ankommer, stasjon S2 har en økning 7 minutter etter, S3 33
minutter etter og S4 40 minutter etter.

Det ble tatt 4 vannprøver denne dagen. To ble tatt i forbindelse med avgangen til Bohus
klokken 13.00, en før avgangen (referanse) og en etter avgang, Vannprøven før avgang hadde
en partikkelkonsentrasjon på 7 mg/I og prøven etter avgang hadde 4 mg/l. Resultatene
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Doktimerll ei.161907
0-7921Pubk\ prgec1s72004 Sandsf;d
propeig. ratAorelopgrapportiSiste. rev2 propenerosjr)e ser
fjot-den 1101872775220175738 duc

59 er rkke 1,1
ris

S1

S2

S3

S4

1 125

S1

S2

S3

S4

46

120

100

67



1 8 mai 2005
Oppvirvling og spredning av forurenset sediment fra Color Line sin fergetrafikk Side 46
Sandefjordsfjorden 2005-0656 (rev 01) DNV CONSULTING
Sandefjord Kommune, Teknisk etat

indikerer ingen økning i partikkelkonsentrasjonen i forbindelse med avgangen til Bohus, som
også er i tråd med turbiditetsmålingene. De to siste prøvene ble tatt henholdsvis før og etter
avgangen til Color Viking klokken 16.30. Partikkelkonsentrasjonen før avgang var 18 mg/l og
etter avgang 27 mg/l. Resultatet indikerer at økningen i partikkelkonsentrasjonen skyltes
avgangen til Color Viking. Det er imidlertid ikke registrert noen turbiditetsøkning i forbindelse
med denne avgangen på noen av målestasjonene. Resultatet støtter imidlertid at det generelt
registreres økninger i turbiditet når Color Viking legger fra kai i transektet inn mot Kamfjordkilen
(K1—K4) og det generelt ikke registreres turbditetsøkninger i transektet småbåthavna/Stub i
forbindelse med Color Viking sine avganger. Det er heller ikke registrert noen økning i turbiditet
i transektet inn mot Kamfjordkilen (K1-K4) i forbindelse med ankomstene av Bohus eller Color
Viking, mens dette ofte er tilfellet i transektet småbåthavna/Stub (S1-S4). På bakgrunn av dette
indikerer resultatene at ankomst og avgang virvler opp sediment i forskjellige områder og at
disse transporteres til ulike deler av indre havneområde,

Torsdag 24.02.05 

Omtrentlige økninger og tidspunkt for økningene i minutter etter avgangen og kaiforflytningen
til Color Viking 24.02.05 er vist i Tabell 5-5, mens tilsvarende data for ankomstene til Color
Viking og Bohus er vist i Tabell 5-6. Avgangene til Bohus er ikke vist da det ikke ble registrert
noen turbiditetsøkninger som kan relateres til disse avgangene.
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Tabell 5-5. Oversikt over omtrentlig økningen  i  turbiditet og tid (minutter) for økningen i forhold
til Color Viking sine avganger og kalforflytninger 24.02.05, Sandefjord havn. Økningene er
omtrentli e o basert å omtrentli e tids unkt før når øknin er starter. -: in en økning.
Stasjon NTU før NTU etter Tidspunkt % økning

etter av an
Av an klokken 10.04

S1
S2 	 2,3 5 	 8 117
S3 - 

S4 1,7 2,2   20 29 


Av an klokken 16.30
S1     1,7 3 	 10 	 77 

S2 	 2,2 4,5 25-30 105
S3
S4

Refel-ansef til deka av denne rappoden som kan føre til teiltolking er ikke tillatt
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Tabell 5-6. Oversikt over omtrentlig økningen i turbiditet og tidspunktet for økningen
Color Viking sine ankomster 24.02.05, Sandefjord havn. økningene er omtrentlige og
omtrentli e tids unkt før når øknin er starter. in en øknin
Stasjon NTU før NTU etterT % økninge ti tdesr pauvn kat n g

Ankomst Bohus klokken 00.55
S1 2,3 4,5 5 96
S2 2,3 3,5 20 52

i forhold til
basert på

S3

	

1,2 3 75
Ankomst Color Vikin klokken 15.28

S1 2,2 4 1
S2
S3
S4

S4
Ankomst Bohus klokken 19.00

1,4 2 1S1
S2
S3
S4

43

150 -

82

S1
S2
S3
S4

Ankomst Color Vikin klokken 21.50

	

1,42,51

	

1,745 

2,43,530

Ved avgangen til Color Viking klokken 10.04 er det registrert økninger i turbiditet på stasjon S2
og S4 henholdsvis ca. 8 og 20 minutter etter avgang. Det er ikke registrert noen økning på
stasjon S1 og S3, så økningen på S2 og S4 kan vanskelig forklares med denne avgangen.
Ved avgangen til Color Viking klokken 16.30 er det registrert en økning i turbiditet henholdsvis
10 minutter og 25-30 minutter etter på stasjon S1 og S2. Økningen på stasjon S2 er større enn
på S1, og det er ikke heller ikke registrert noen økninger på S3 og S4, Da Color Viking byttet
kaiplass klokken 08.50 ble det registrert en økning henholdsvis 10, 6-7, 50 og 1 time og 40
minutter etter på stasjon S1, S2, S3 og S4. Det faktum at økningen kom tidligere på S2 enn S1
gjør det vanskelig å relatere resultatene til dette kaibyttet. Det ble imidlertid tatt en vannprøve
etter kaibyttet, og denne hadde et partikkelinnhold på 143 mg/l, den høyeste målt
undersøkelsen, og som viser en relativt stor oppvirvling i forbindelse med kaibyttet av Color
Viking.

Da Color Viking byttet kaiplass klokken 22,05 ble det registrert en økning på stasjon S3 etter
15 minutter. Dette er relativt kort tid etter kaibyttet samt at det ble ikke registrert noen økning
på S1, S2 og S4. Dette betyr at det er lite sannsynlig at økningen på S3 har noen
sammenheng med kaibyttet til Color Viking.

I likhet med dagen før er det ankomsten til fergene som ser ut til å gi turbiditetsøkninger. Ved
ankomsten til Bohus ca. klokken 00.55 er det registrert en økning i turbiditet henholdsvis 5 og
20 minutter etter på stasjon S1 og S2. Det er ikke registrert noen økninger på S3 og S4 som
kan relateres til denne ankomsten. Ved ankomsten til Bohus klokken 19.00 er det registrert en
turbiditetsøkning omtrent når fergen ankommer på stasjon S1 og ca. 1 time og 15 minutter
etter på stasjon S4. Det er ikke registrert noen økning på S2 og S3 ved denne ankomsten så

Referanser kl deler av denne rapporten sorn kan føre til feilteRing er ikke tillatt
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økningen på S4 kan vanskelig forklares. Resultatene indikerer en oppvirvling av sediment
forbindelse med ankomsten til Bohus som spres til området representert ved stasjon S1 og S2.
Ved ankomsten til Color Viking klokken 15.28 er det registrert en turbiditetsøkning på stasjon
S1 omtrent samtidig med ankomsten. Det er ikke registrert noen økninger på stasjon S2, S3
eller S4. Ved ankomsten til Color Viking klokke 21.50 er det registrert en økning på stasjon S1,
S2 og S3 henholdsvis 1, 5 og 30-35 minutter etter. Det er ikke registret noen økning på stasjon
S4 som kan relateres til denne ankomsten. Resultatene indikerer at ankomsten til Color Viking
virvler opp sediment som spres til området S1 og S2 muligens også S3.

Fredaq 25.02.05 

Omtrentlige økninger og tidspunkt for økningene i minutter etter avgangen og kaiforflytningen
til Color Viking 25.02.05 er vist i Tabell 5-7, mens tilsvarende data for ankomstene til Color
Viking og Bohus er vist i Tabell 5-8. Avgangene til Bohus er ikke vist da det ikke ble registrert
noen turbiditetsøkninger som kan relateres til disse avgangene.

Referanser til deler av denne rappurten som kan føre til feiltelking er ikke tillatt
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Tabell 5-7. Oversikt over omtrentlig økningen I turbiditet og tid (minutter) for økningen i forhold
til Color Viking sine avganger og kalforflytninger 25.02.05, Sandefjord havn. økningene er
omtrentli e o basert på omtrentli e tidspunkt før når økninger starter. ingen økning.
Stasjon NTU før j NTU etter Tidspunkt % økning

etter av an
Av an klokken 10.00

S1   1,4 82 14
S2 _ 2,1 112 5 

S3
S4

Kaiforfl tnin 08.50
S1
S2
S3 –
S4

1,72,820-25 65

1,5 — 2,5 25-30 67

Tabell 5-8. Oversikt over omtrentlig økningen i turbiditet og tidspunktet for økningen i forhold til
Color Viking sine ankomster 25.02.05, Sandefjord havn. økningene er omtrentlige og basert på
omtrentli e tids unkt før når øknin er starter. in en øknin
Stasjon NTU før NTU etter Tidspunkt % økning

etter avgang 

Ankomst Bohus klokken 00.55 


S1 1,5 5 5 233
S2 1,7 3 	 17 	 77 

S3
S4

Det er en turbiditetsøkning i forbindelse med Color Viking sin avgang klokken 10.00
henholdsvis 14 og 5 minutter etter på stasjon S1 og S2. At økningen kommer først på S2 samt
at økingen skjer på et tidspunkt når målerne tas opp av sjøen gjør at resultatene er usikre. Da
Color Viking bytter kaiplass klokken 08.50 er det også registrert en turbiditetsøkning på stasjon
S2 og S4. Imidlertid kan økningene vanskelig relateres til kaibyttet da det ikke er registeret
noen økning på stasjon S1 og S3, samt at økningen på S2 kan ha sammenheng med at
måleren ble tatt opp av sjøen omtrent på dette tidspunktet.

5.3 Transporthastigheter av oppvirvlet sediment

Et viktig poeng i forhold til tolkningen av resultatene er forventet transporttid fra sedimentet blir
virvlet opp og til det når de respektive målestasjonene hvor det registreres turbiditetsøkninger.
Dette vil åpenbart variere spesielt med tidevannsyklusen og vindforhold i
Sandefjordsfjorden hvor ferskvannstilførselen er relativt begrenset. Eksempelvis vil sterk
nordavind, som var tilfellet under feltmålingene, bidra til en raskere overflatetransport enn i
vindstille perioder. I tillegg vil propellstrøm bidra til en raskere transport i vannmassene påvirket
av propellen. Enkle estimater antyder at hastigheten i propellstrålen fra Color Viking vil
reduseres hurtig. Diameteren på propellstrålen bak båten og hastigheten i propellstrålen er
som vist i figuren og tabellen under. Hastigheten inntar en "klokkeform" som indikert med blått
figuren.

Referanser til deler av denne rapporten som kan føre til feiltolking er ikke tillatt
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Estimat for Color Viking ved full maskinkraft
Avstand bak propell Diameter på Propellstråle (m) Hastighet i Propellstråle (m/s)

10 4.6 2.5
20 7.0 1.1
40 11.5 0.4
60 16.2 0.2
100 25,5 0.1

Estimat for Color Viking ved 40 % maskinkraft
Avstand bak propell Diameter på Propellstråle (m) Hastighet i Propellstråle (m/s)

10 4,3 1.8
20 6.3 0.8
40 10.3 0.3
60 14.3 0.16
100 22.4 0.07

Tallene over viser at i en avstand ca. 100 m bak båten, ved full maskinkraft, er hastigheten
nede i rundt 10 cm/s. Dette er noe høyere enn den naturlige strømhastigheten men i samme
størreisesorden. Resultatet kan bety at propellstrålen fra Color Viking bidrar til transporten av
oppvirvlede partiklene de første 100-150 m bak båten. Transport av oppvirvlede partikler
lengre enn dette skyldes således ikke nødvendigvis strømmene propellen setter opp.
Propellstrømmen virvler opp sedimentet, men når det først er i vannmassene er sannsynligvis
"bakkgrunnstrømmen" tilstrekkelig til å transportere det lengre enn influensområdet til
propellene.
Et annet forhold som kan nevnes er at propellene setter opp strømvirvler som kan være
tilstede i lang tid etter at fergene har forlatt kai. I hvilken grad disse virvlene transporterer
partikler vites ikke, men det kan ikke utelukkes at de har en betydning for sedimenttransporten.

Som eksempel var gjennomsnittlig strømhastighet 23.02.05 henholdsvis 6,6, 5,0, 3,5 og 2,9
cm/s på det dypet målerne stod (S1-S4). Hvis vi grovt antar at det er henholdsvis 100, 250,
350 og 500 meter til henholdsvis S1, S2, S3 og S4 fra området ved kaia kan partiklene
transporteres 238 mftime. Dette er en meget grov beregning men viser at den målte
gjennomsnittlige strømhastigheten ikke kan forklare tidspunktet for når turbiditetstoppene
registreres i forhold til når fergene legger til kai, går fra kai eller bytter kaiplass. Observasjonen
av partikkelskyen som spredte seg sydøstover i fjorden etter at Color Viking hadde byttet
kaiplass om morgenen 22.02.05 hadde åpenbart en høyere transporthastighet, som
hovedsakelig kan forklares ved at overflatetransporten var sterkt påvirket av den kraftige (12-
15 m/s) vinden fra nord, Mange av de registrerte turbiditetstoppene sammenfaller med en
økning i strømhastighet. For de nærmeste stasjonene kan økt strømhastighet skyldes
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propellstrømmen, men for stasjonene relativt langt unna, eksempelvis K4, S3 og S4 er det lite
sannsynlig at propellstrømmen gir økte strømhastigheter. Dette kan indikere at andre faktorer
enn propellstrømmen genererer en økning i strømhastighet som har nok energi til å virvle opp
sedimentet. Dette kan ikke utelukkes til tross for at økningen i turbiditet sammenfaller med
fergenes ankomster, avganger eller kaibytter.

5.4 Mengde oppvirvlet sediment og miljøgifter

Mengde sediment som virvles opp er bare analysert på vannprøver i forbindelse med
avgangene til Bohus og Color Viking. Resultatene og de visuelle observasjonene viser at
mengden partikler som virvles opp på grunn av fergene varierer til dels mye. Ved enkelte
avganger er det ikke mulig å observere noen forskjeller før og etter avgangene. Likeledes er
det ikke konsekvent at turbiditetsmålerene registrerer noen økninger i forbindelse med at
fergene legger fra kai, og når de registrerer en økning varierer det hvor stor denne økningen
er. Dette støttes også av mengden faststoff i vannprøvene tatt etter utvalgte avganger. Den
høyeste målte partikkelmengden (143 mg/i) er i forbindelse med at Color Viking bytter kaiplass.
Den høyeste mengden etter avgangen til Color Viking er 27 mg/l. Det er ikke noe som indikerer
at Bohus sine avganger virvler opp sediment, noe som også støttes av turbiditetsmålingene,
Det ble tatt to referanseprøver før avgangene og disse innehold 1 og 7 mg/Ifast stoff. Hvis vi
legger 7 mg/Itil grunn som bakgrunnskonsentrasjonen i det området fergene snur og slår
forover, kan 20 mg/1 relateres til avgangen til Color Viking. Visuelle observasjoner indikerer en
utbredelse av partikkelskyen på ca. 150 m (diameter). Hvis vi antar en uniform fordeling av
partiklene i hele vanndypet (ca.8 m), tilsvarer dette 2828 kg sediment. Dette er en grov
beregning med flere usikkerheter og forutsetninger og må tolkes deretter.

Innholdet av PAH16, PCB7 og TBT i sedimentet var henholdsvis 0,015, 0,082 og 0,49 mg/kg
TS. PAH konsentrasjonen er veldig lav og tilsvarer hva man forventer i antatt upåvirkede
områder. Basert på mengden sediment beregnet oppvirvlet over tilsvarer dette henholdsvis 42
mg PAH16, 232 mg PCB7 og 0,1 g TBT som virvIes opp ved avgangen til Color Viking, Det er
viktig å understreke at det bare ble tatt en sedimentprøve, og denne er ikke nødvendigvis
representativ. Konsentrasjonene i vannprøven er høyere enn hva man ville forventet på
bakgrunn av konsentrasjonene i sedimentet. Dette kan skyldes at det primært er den finere
fraksjonen som virvies opp.

I undersøkelsesperioden var vannstanden under normalen. Dette skyldes til dels vind nordfra
hele undersøkelsesperioden. Dette kan ha innvirket på resultatene da lavere vannstand betyr
mindre avstand mellom propell og bunnen. Mindre avstand mellom propell og bunnen vil,
under ellers like forhold, bety større effekt av propellstrømmen og dermed større oppvirvling.

I 1994 ble det utført en undersøkelse av oppvirviing av sedimenter i Oslo havn ved
manøvreringen til fergene til DFDS og Stena Line (N1VA 1995). Undersøkelsen ble
gjennomført ved Bispevika. Resultatene fra denne undersøkelsen indikerer også ulikheter som
kan ha sammenheng med fergenes størrelse. Da DFDS Crown of Scandinavia bakket ut fra
kai, ble det målt en liten økning i lyssvekningen, noe som i indikerer økt partikkelmengde i
vannsøylen. økningen var imidlertid så liten at det er usikkert om dette var noen propelleffekt.
Da en ferge fra Stena Line bakket inn var effekten tydeligere. Effekten kunne spores til opp til
ca. 4 m dyp men ikke opp til overflaten. Resultatene ble ikke verifisert med vannprøver. Det er
heller ingen opplysninger om fergen fra Stena Line fulgte en annen seilingsled enn Crown of
Scandinavia, noe som kan ha hatt betydning for resultatene. Undersøkelsen konkluderer med
en oppvirvling på 40-165 kg partikler pr. anløp av fartøy på størrelse med Stena Saga o når
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bunndypet er mindre enn 11 meter. Etter ca. 10 minutter har ca. 40 % av partiklene
sedimentert og etter 3 timer er det en rest av 5-20 kg partikler i vannmassene.

NIVA har også gjennomført en til dels omfattende teoretisk undersøkelse og feltundersøkelse
av oppvirvling og spredning av forurenset sediment i Kristiansandsfjorden (SFT 2002).
Resultatene fra feltundersøkelsen viser stor variasjon og er til dels vanskelig å tolke. Det er
oppgitt at i størrelsesorden 100 kg partikler ble observert i forbindelse med at en mindre båt
(Northern Lurnes) reverserte hovedpropellen etter å ha bakket inn langs kaia. Ved anløpet til
en annen båt er det også angitt en partikkelmengde på 100-180 kg. Disse mengdene er
betydelig mindre enn det som er maksimum beregnet oppvirvlet fra Color Viking i denne
undersøkelsen. Det er imidlertid interessant at ved ett tilfelle er den beregnede utbredelsen av
partikkelskyen oppgitt til 150*300 m og en tykkelse på ca. 5 m. Dette gir et volum i
størrelsesorden 180 000m3 som er betydelig større enn det som ble observert i
Sandefjordsfjorden i denne undersøkelsen. De relativt lave mengdene oppvirvlet sediment som
er beregnet av NIVA (100 kg) i forhold til denne undersøkelsen skyldes en betydelig lavere
konsentrasjon partikler som ligger til grunn for beregningene (1 mg/l), Konsentrasjonen av
partikler i vannsøylen som følge av avgangene og kaibyttet til Color Viking er utvilsomt høyere
enn 1 mg/I og er årsaken til at maksimum beregnet oppvirvlet mengde sediment er høyere i
denne undersøkelsen enn de to undersøkelsene til NIVA. Det må nevnes at beregningene til
NIVA er basert på partikkelmengde i vannsøylen ca. 1 time etter anløpet til båten som ble
undersøkt, og at de på bakgrunn av dette indikerer en oppvirvlet mengde på opp til 400 kg.

I et studie i Buffalo River (Pettibone et. al 1996, referert til i SFT 2002) er det målt
konsentrasjoner av suspendert materiale i forbindelse bevegelsen til et lasteskip (lengde 196
m, dypgang 7,3). Partikkelkonsentrasjonen før passasjen var i området 3,4 til 6 mg/I og økte til
ca. 100 mg/I etter passasjen. Partikkelkonsentrasjonen sank deretter gradvis, men var fortsatt
ca. 20 mg/I etter 135 minutter. Andre undersøkelser indikerer også større
partikkelkonsentrasjoner som følge av oppvirvling fra skipstrafikk enn det som er beregnet av
NIVA og denne undersøkelsen. Eksempelvis nevnes opp mot 300 mg/I som følge av
oppvirvling fra propellståle i Kuo et al 1989 (referert til i SFT 2002). I Sutton et al (1998, referert
til i SFT 2002) er det beskrevet en konsentrasjonsøkning (partikler) på 0,9 til 5 mg/I etter en
skipsankomst. Partikkelskyens areal varierte mellom 0,25 og 0,44 km2 og total mengde
suspenderte partikler var mellom 4 og 20 tonn.

Resultatene fra undersøkelsen i Sandefjord havn indikerer at en større mengde sediment
(2828 kg) blir oppvirvlet enn det som er rapportert fra to av undersøkelsene referert til over.
Dette er sannsynligvis reelt. Ved Color Viking's avganger og kaibytter kan man tydelig se
effekten av propellene på overflaten, noe som ikke ble observert i undersøkelsen til NIVA i
Oslo havn. I tillegg er dypet generelt mindre innerst i Sandefjordsfjorden enn dypet i
undersøkelsesområdet til NIVA. Mindre vanndyp kan åpenbart bidra til en større effekt fra
propellen og dermed større oppvirvling.

I forhold til spredning av sediment er det viktig å nevne at de beregnede 2828 kg som
maksimum oppvirvIes ved Color Viking sin avgang er i området hvor fergene slår forover etter
å ha bakket ut ifra kai, og hvor effekten fra propellene er antatt størst. Mengden sediment som
sedimenterer i samme området samt mengden som transporteres, eksempelvis inn til
Kamfjordkilen, er ikke beregnet. De groveste eller tyngste partiklene vil sedimentere først mens
den lettere finfraksjonen av sedimentet vil transporteres lengst. Transporten vil være påvirket
av influensområdet for propellstrømmen men de fine partiklene vil transporteres videre av
"bakgrunnstrømmen" i havnebassenget. Konsekvensen av dette er at enn mindre mengde enn
2828 kg vil transporteres inn til Kamfjordkilen da noe vil sedimentere relativt hurtig.

Referarrser SI deler av denne rapporten som kan føre til 5Aolking er ikke
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NIVA har i en foreløpig rapport som omhandler blant annet tilførsler av partikulært materiale til
Kamfjordkilen estimert en tilførsel av partikulært material forårsaket av fergetrafikken til 2090
kg/døgn og netto partikkelfluks ut av kilen til 700 kg/døgn. Estimatene er basert på flere
forutsetninger som gjør at de må forstås som indikerende.

I denne undersøkelsen er beregnet maksimum oppvirvling på 2828 kg materiale i forbindelse
med en av Color Viking's avganger. Tatt i betrakting at det er flere avganger pr. døgn blir tallet
høyere på døgnbasis, men som nevnt kan det ikke registreres en økning i partikkelmengden i
vannsøylen ved hver avgang, 2828 kg er derfor i rimelig god overensstemmelse med
estimatene til NIVA på 2090 kg/døgn. Dette indikerer at minimum 30 % av det som virvIes opp
av fergene sedimenterer før Kamfjordkilen. Hvis vi videre antar at omkring 700 kg/døgn av
materialet som fraktes inn i Kamfjordkilen ikke sedimenterer der men fraktes ut i havneområdet
igjen vil omtrent 1400 kg av de opprinnelige 2828 kg ikke sedimentere i Kamfjordkilen, eller
omtrentlig 50 %.

5.5 Oppsummering og konklusjoner på sedimentoppvirvling og transport

Resultatene indikerer at når Color Viking siår forover etter å ha bakket ut fra kai virvIer den opp
sediment som transporteres inn mot Kamfjordkilen. Også når Color Viking bytter kaiplass
virvler den opp sediment som transporteres inn mot Kamfjordkilen og denne manøveren
muligens bidrar til den største oppvirvlingen. Selv om ikke resultatene er entydige indikerer de
at oppvirviet sediment kan transporteres helt inn til Kamfjordkilen, i hvert fall til inngangen av
Kamfjordkilen representert ved stasjon K4 i denne undersøkelsen. Visuelle observasjoner
tilsier også at dette er sannsynlig under gitte meterologiske forhold som for eksempel ved sterk
vind sørfra. Denne konklusjonen er trukket på bakgrunn av spredingen observert om morgenen
22.05.05, med relativt sterk vind fra nord/nordøst, da oppvirvlet sediment ble transportert
minimum (synlig spredning) til området ved Huvik. Denne avstanden tilsvarer avstanden inn til
Kamfjordkilen, og med vind sørfra er det rimelig å anta at oppvirvlet sediment kan
transporteres inn til Kamfjordkilen. Noe variert bunn i området hvor fergen slår forover kan
medføre at mengden sediment som virvIes opp varierer avhengig av nøyaktig seilingsled Color
Viking følger når den legger fra kai. I tillegg er det mulig at variasjon i for eksempelvis turtall og
propellstingning kan medføre variasjoner i mengde sediment som virvIes opp.

Det er ikke registrert turbiditetstopper i forbindelse med avgangene til Bohus, slik at Bohus
sannsynligvis ikke bidrar til spredning av forurenset sediment inn til Kamfjordkilen.

Det er heller ikke noe i resultatene som indikerer at ankomstene til Bohus eller Color Viking
bidrar til oppvirvling og spredning av forurenset sediment inn mot Kamfjordkilen.

Resultatene indikerer at ankomstene til både Bohus og Color Viking virvIer opp sediment som
spres sør/sørvest ut av fjorden. Det er lite i resultatene som indikerer at avgarmene medfører
en spredning i denne retningen. Det er registrert turbiditetstopper når fergene ankommer kai.
Stabile og relativt lave turbiditetsverdier om natten når fergene ligger i ro eller utenom
ankomsttidene underbygger også denne indikasjonen.

Samlet sett indikerer resultatene at oppvirvlet sediment minimum spres til et område avgrenset
sydover av en linje trukket rett syd for småbåthavna (ved stasjon S2) og over mot Huvik, og at
Color Viking's avganger og ankomster resulterer i den største spredningen.

Reteranser lii deler av denne rapporten som kan lare Iii lerllolkrrrq er1kke idatt
Dokuinent id .167907

1071Public\R ojects12004 \Sandefjord-
proneIRF raC \forelopgrapport\Siste, rev7a,aopellerosjor  sandefjords
tjorden 11018720M-5270175738 dos NI,\N I M.; RISK

1,1



18 mai 2005
Oppvirvling og spredning av forurenset sediment fra Color Line sin fergetrafikk i Side 55
Sandefiordsfiorden 2005-0656 (rev (i1) ONV CONS(JLTING
Sandefi(.2rd Kommune, Teknisk etat

Mange av de registrerte turbiditetstoppene i forbindelse med ankomstene til fergene
sammenfaller med en økning i strømhastighet. For de nærmeste stasjonene kan økt
strømhastighet skyldes propellstrømmen, men for stasjonene relativt langt unna, eksempelvis
K4, S3 og S4 er dette mer usikkert. Dette bør nevnes da det kan indikere at andre faktorer enn
propellstrømmen genererer en økning i strømhastighet som har nok energi til å virvle opp
sedimentet. Dette kan ikke utelukkes til tross for at økningen i turbiditet sammenfaller med
fergenes ankomst, avgang eller kaibytte. Det er imidlertid vanskelig å peke på eventuelle andre
årsaker. I måleperioden var det svært lite annen båttrafikk, det var homogene vannmasser og i
en periode med antatt liten naturlig variasjon i partikkeltilførsler.

Som nevnt er det en del variasjoner i mengden sediment som oppvirvIes. På bakgrunn av
analyser av partikkelkonsentrasjonen i vannprøver før fergeavgangene samt høyeste
partikkelkonsentrasjon etter en avgang til Color Viking, og en diameter på en oppvirvlet
partikkelsky på 150 m er det estimert at maksimum 2828 kg partikler virvIes opp. Basert på
miljøgiftkonsentrasjonen i en sedimentprøve tilsvarer dette at maksimum 42 mg PAH16, 232 mg
PCB7 og 0,1 g TBT virvies opp ved avgangen til Color Viking. Disse tallene er imidlertid usikre
og bør tolkes med varsomhet.

5.6 Konsekvenser for forurensningssituasjonen i Sandefjordsfjorden

Det er viktig å understreke at Color Lines fergetrafikk ikke tilfører miljøgifter til havneområdet.
Unntaket kan være TBT hvis dette fortsatt blir brukt i bunnstoffet på fergene. Fergetrafikken
bidrar til at miljøgiftene spres i havnebassenget. Dette betyr at tiltak for å fjerne forurensede
sedimenter i indre deler av fjorden løper den risikoen at tiltaksområdene kan bli tilført oppvirvlet
forurenset sediment på grunn av fergetrafikken. I så måte utgjør fergetrafikken en risiko for
spredning av miljøgifter til områder hvor det eventuelt er eller blir gjennomført tiltak.
Eksempelvis gjelder dette både Kamfjordkilen og Hesteskoen. I forhold til sedimentrettede
tiltak bør dette sees helhetlig i den forstand at de områdene hvor fergene virvIer opp sediment
bør inngå i planene for sedimenttiltak nettopp for å hindre rekontaminering av områder på
grunn av spredning av forurenset sediment. Det er imidlertid ikke nok data til å anslå størrelsen
på bunnarealet som blir påvirket av propellen eller eventuelt båtens bevegelse, noe som gjør
det vanskelig å planlegge hvilke områder av sjøbunnen som bør inngå i eventuelle tiltak.

Et annet viktig tema er eksisterende tilførsler av miljøgifter til Sandefjordsfjorden som kan være
landbaserte eller eksisterende forurensede områder i fjorden (utelukker da atmosfæriske
tilførsler). Det er viktig at eventuelle aktive kilder stoppes før man gjennomfører
sedimentrettede tiltak og tiltak som angår Color Line. Det er overveiende sannsynlig at Color
Lines fergetrafikk bidrar til spredning av forurenset sediment i havnebassenget, men de er
altså ikke kilden. Slik situasjonen er i dag vil forurenset sediment virvIes opp, transporteres og
sedimentere i ulike deler av havneområdet i lang tid selv om alle aktive kilder er stoppet. Uten
fergetrafikken vil naturlig sedimentasjon over tid gi et renere overflatelag forutsatt at alle aktive
kilder er stoppet. I denne sammenhengen utgjør fergetrafikken et problem i forhold til
forurensningssituasjonen i fjorden. Med kilder menes som nevnt også eksisterende forurenset
sjøbunn i fjorden. Eksempelvis er det teoretisk mulig at forurenset sediment fra området ved
Framnes, som er et belastet område, kan virvIes opp av naturlige prosesser, som bølger, eller
annen båt- og fergetrafikk. Dette kan føre til spredning innover i fjorden med den nordgående
strømmen på østsiden av fjorden uavhengig av Color Lines fergeaktivitet. I så måte er det ikke
pr. i dag belegg for å konkludere med at Color Lines fergetrafikk er den som utelukkende
medfører spredning av forurenset sediment i Sandefjordsfjorden. Dette belyser behovet for en
helhetlig tenkning og planlegging i forhold til eventuelle sedimentrettede tiltak.

Referenser til deler av denne rapporten som kan føre til felltolking er ikke tillatl
Dokement id.:167907
0e621Pubiic;Projects12004\Sandefford,
propelnErat0forelopigrappornSiste rev2\pncrpellerosjrer søndrrljords
fjorden 11018 T2005220175738.doc NIAN:\GINGRISI
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I veilederen for risikovurdering av forurenset sediment (SFT 2005), er det tre spredningsveier
for miljøgifter som er anbefalt vurdert; spredning via biodiffusjon (bl.a relatert til aktiviteter hos
sedimentlevende dyr), spredning via fergetrafikk og spredning via næringskjeden. Risikoen
forbundet med disse spredningsalternativene vil bli vurdert gjennom et annet prosjekt men det
er sannsynlig at den høyeste risikoen for spredning er forbundet med oppvirvling av forurenset
sediment på grunn av fergetrafikken. Som nevnt over kan det heller ikke utelukkes at
spredning fra andre forurensede områder kan utgjøre en betydelig risiko, som eksempelvis
området ved Framnes.

5,7 Forslag til avbøtende tiltak

Seilingsmønsteret til Color Viking og Bohus når de legger fra kai viser at akterenden til Color
Viking generelt ligger lenger inn mot Kamfjordkilen når fergen slår forover enn Bohus, Bohus
snur altså lenger ut i fjorden, hvor dybden er større enn lenger inn i fjorden. Et nærliggende
tiltak for å redusere oppvirvlingen fra Color Viking kan derfor være at fergen snur noe lenger ut
fjorden enn den gjør i dag. Da vil avstanden mellom propellen og bunnen økes, noe som vil

redusere energien i propellstrømmen som når bunnen og muligens oppvirvlingen av sediment,
I tillegg viser filmingen av bunnsedimentene at det er varierende bunn i området hvor fergene
snur. En mulighet, som ikke er undersøkt systematisk, er at Color Viking snur lenger ut i et
område hvor bunnen er grovere og mer resistent mot oppvirvling.

Et annet nærliggende tiltak er at fergene benytter seg av minst mulig motorkraft når de legger
fra kai, uten at dette går på akkord med sikkerheten og manøvreringsdyktigheten til fergene.
Ulike kapteiner kan imidlertid ha ulik praksis i forhold til bruk av motorkraft og manøvrering i
havnebassenget. Det er vanskelig å sette noen grense eller gi retningslinjer for bruken av
motorkraft da dette er væravhengig, men en bevisstgjøring omkring dette er et enkelt tiltak som
kan implementeres.

En annen løsning kan være å dekke til bunnen i områder der fergene antas å forårsake
oppvirvling med grovere materiale eller, eventuelt en betongdyne. Da kreves imidlertid nærmer
undersøkelser for å avgrense dette området. Hovedpoenget er at materialet må motstå
virkningene fra propellstrømmen.

Referanser til deler av denne rapporten som kan fare til feiltolking er ikke tillatt
Dokel-nent id.:167907
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Appendix I — Analyseresultater
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Telefon:
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Telefax: 22 06 73 31




isa 'onsar.: NO 953 018 144 MVA
Kunder

DET NORSKE VER1TAS AS
Att: Thomas Meskeland

RAPPORT

Analyse av vaan /sediment
Vcritasveien 1
1322 HØVIK

Gradefing
Fortrolig

auncisns assouneinri tat:
TI IM/169325

Ordre ne.: Wtn1 sider • blam:

21509 	 4
PronjeldiRappert mamanan;

DNV-analyse 18.04.2005
Illftert av: Sninnl
Grete Tveten

Det ble mottatt 10 vannprøver og en sedimentprøve 11.03.05 til bestemmelse av mengde partikler og
analyse av PCI37, PAHI6, og TI3T.

Prøve merki

Vanner 1-9
Vann røve 10
Sedimene

Eksperimeatelt

Vår røvemetkinAnaletere
Partikkelme de PCB, PAII, TBT

21509-314-322x
21509-323
21509-324_

Partikkelmengde
Partikkelinnholdet ble bestemt gravimetrisk på Illter mcd porestørrelse 0,45jun etter filtrering av ca
2,5Lvannpnave. Filtrene ble tørket ved 404C før veiing.

Orgaaisk aoalyse

)3/11iMptitffill
Vannprøven ble delt i to, en del ble analysert med hensyn på PCB og PAH, og en del på TBT.
Prøven til PC13 og PAH ble ekstrahert med dildonnetan tilsatt en intern standardblanding.
Vannprøven til TBT-analyse ble surgjort før ekstraksjon med dildonnetan tilsatt en intern standard og en
kompleksbinder.

PCB/PAH-analyse.
Prøveekstraktet ble analysert på en gasskromatograf med masseselektiv detektor (GC/MS).
Til identifisering av de forskjellige PCB/PAH forbindelsene ble den enkehe forbindelses molekyl ion
itmenfor et bestemt tidsintervall registrert. De enkelte PCIVPAH forbindelsene ble kvantifisert ved hjelp av
en PCBRAH-standardblanding og de tilsatte interne standarder.

TBT-analyse
Prøveekstraktet ble etylert og analysert på en gasskromatograf med massselektiv detektor (GC/MS).
Identifiscring ble utført ved bruk av retensjonstid og 4 fragmentioner av hver forbindelse. Kvandfiseringen
ble utført ved bruk av intern standard og ekstem standardblanding.

Proveresultatene gjelder. utelukkendede prdv. ede ettiekter. Rapporten må ikke deneis 1 utdrag. men ikrift113 nedøenning ths Molab as-

Referanser til deler av denne rapporten som kan føre til feiltolking er ikke tillatt
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Ordre nr.: 21509 Side 2 av 4

Sedimentprøvez
Sedimentprøven ble homagenisert ved omrøring.
Det ble veid ut delprøver til kjemiske analyser, og til tørrstoftbestemmelse.
Sedimentprøven ble ekstrahert med diklormetadvannimetanol tilsatt de aktuelle interne
standardblandinger, i uhralydbad og på ristebord.

PCB/PAll-analvse 

Til PCB analyson ble ekstmktet renset med konsentrat avovelsyre
Prøve-ekstraktene ble analysert på en gasskromatograf med masseselektiv detektor (OCVMS).
Til identifisering av de forskjellige PCB/PAH-forbindelser ble den enkelte forbindelses mokkyl ion
innenfor et bestemt tidsintervall registrert. De enkelte PCB/PAII-forbindelser ble kvantifisert ved hjelp av

) PCB

TBT-analvse
Proven ble oppsluttet med saltsyre før ekstraksjon med diklormetan tillatt en intern standard og en
kompleksbinder. Purveekstraktene ble etylen og analysert på en gasskromatograf mcd massselektiv
detektor (GC/MS). Identifisering ble utført ved bruk av retensjonstid og 4 fragmentioner av hver
forbindelse. Kvantifiseringen ble utført ved bruk av internstandard og ekstern standardblanding.

Resultater:

Tabell 1: Partikkelmengde

Pnyvemerking Vår prøvemerking
21509-

Liter
filtrert

Partikkelinnhold
m

-1 314 2,747 1
2 315 2 741 3

, 3 316 2 751 7
— 4 317 2,379 4

5 318 2,372 27
6 319 2 78 2
7 320 2 220 25
g 321 2,739 143
9 322 2,715 18
LOD




2,5 1

PniverexultaIrac gjelder utelukkenda--de pcanuie objater. Rapporkm må ikke giengis utitrag, unen ikhflllg goril*aning fra Molab

Referanser til deler av denne rapporten som kan føre til feiltolking er ikke tillatt
Dokument id..167907
03621Public \ Projects120041Sandefjord-
propell \ FraC1forelopigrapport1Siste_ rev2 propellerosjon - sandefjords
fjorden_1101872005220175738.doc
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PlIdb, dg Ordre nr.: 21509 Shk 3 av 4

Tabell PAII 16 FRA

1Prove merking: 	 !! Vannpr Seduneinprove
,

1Pre merking 21509- ' 323 324 

iTørrstoff: 	 5 `?,a 


-I'ugig turt

m4teri1le 


Naphlhalene!,,
Aeenaphihene  

lAcenaphthylene
!I luurene 0, 014
1Phenanthrene 0.0030
Antrueene 0,0023
Fluoranthene 0,0019I •

1Pvrene
uaLene• - •

IChrySeheirriphenylene
Ikny,4 r(a) rene

L Itenzo(hj,k)fluorantheue
! Indeno 1,2.3.e,d)pyren
Dibenzu(a,h)anthrucene
.Henzo(g.h,i)perylenc
Sum PAH _0.0044

Itivantitiseringsgrense:_ 0,0002
ikke påvh‘t

i,(appe\rAct us kkt i 4tAkag, Len. p:dkjetur4 au Mrlidh

0,00307,-

0,0027
0.0047

0 001

Referanser til deler av denne rapporten som kan føre til feiltolking er ikke tillatt
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Tabell 3: PCB 7 duteh

Prøve merking
21509-

PC13-28

Vann røve

323

Sedimen røve

324
1.tvjg tørt
materiale

PCB-52 0.0004 0.0056
) PCB-101 0.0003 0.0015

PCB-1 ii — 0.0001 -
PCB-153 0.0005 0.0138
PCB-138 0.0012 0.0106
PCB-180 0.0090 0.0097

SUM 0.0115 0.0412

= ikke vist
Kvantifi at 0,00005 0 0001

Tabell 4: TBT
V e Sedime

Prøve merki 21509- 323 324
Sn/L Sn/

Mono ltinn -
Dib tinn -
Tribut Itinn 0 0,2
Kvantifi nse 0,005 0 005

= ikke påvist

Prevcre:iiiiidene idelder naelukkethde de prewede objekter. Ralpportca miiltke gjengls wdrag, utta skrittlig godkJeaning fra Molabis.
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Appendix II — Avgangstider for Color Viking og Bohus i undersøkelsesperioden
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Oversikt over Color Vikin
Dato

sine av an er o
Klokkeslett

beve elser, Sandef ord havn 2005.
Merknad

21.02.05 10.00 Leer fra kai
21.02.05 10.04 Slår forover
21.02.05 16.30 Leer fra kai
21.02.05 16.34 Slår forover
21.02.05 22.10 B tter kai lass
22.02.05 10.00 Leer fra kai
22.02.05 10.04 Slår forover
22.02.05 16.30 Leer fra kai
22.05.05 16.34 Slår forover
22.05.05 08.50 B tter kai lass
23.02.05 08.48 B tter kai lass
23.02.05 10.06 Leer fra kai
23.02.05 10.09 Siår forover
23.02.05 16.29 Legger fra kai
23.02.05 16.33 Slår forover
23.02.05 22.05 B tter kai lass
24.02.05 08.46 B tter kai lass
24.02.05 10.04 Leer fra kai
24.02.05 10.09 Siår forover
24.02.05 16.30 Legger fra kai
24.02.05 16.34 Slår forover
24.02.05 22.05 B tter kai lass
25.02.05 08.45 Bytter kaiplass
25.02.05 10.00 Legger fra kai
25.02.05 10.04 Siår forover
25.02.05 16.30 Legger fra kai
25.02.05 16.34 Slår forover

Referanser tit deler av denne rapporten som kan fdre til feiltolking er ikke tillatt
Dokumera i8.:167901
0:1621Public\Projecls‘2004 \ Sandefjord-
propell Frac VorelopigrapportSisto rev2 \propellerosjon sandefjords
fjorden 1101872005220175738 doc MAN GING RISK



18 mal 2005
Oppvirvling og spredning av formenset sediment fra Color Line sin fergetrafikk Side 3
Sandefjordstjorden 2005-0656 (rev 01) DNV CONSULTING
Sandefjord Kommune, .feknisk etat

Oversikt over Bohus sine av an er obeve
DatoKlokkeslett
21.02.0507.10

elser, Sandef ord havn 2005.
Merknad
Leer fra kai
Siår forover
Leer fra kai

21.02.05
21.02.05

07.14
13.00

21.02.05
21,02.05

13.05
21.49

Slår forover
Legger fra kai da Color Viking
kommer bakker ut

21.02.05 22.10 Leer setil kai i'en
22,02.05 07.04 Leer fra kai
22.02.05 07.08 Slår forover
22.02.05 13.09 Leer fra kai
22.05.05 13.13 Slår forover
22.02,05 19.33 Leer fra kai
22.05.05 19.37 Slår forover
23.02.05 07.15 Leer fra kai
23.02.05 07.20 Slår forover
23.02.05 13.06 Leer fra kai
23.02.05 13.11 Slår forover
23.02.05 19.31 Leer fra kai
23.02.05 19.35 Slår forover
24,02.05 07.11 Leer fra kai
24.02.05 07.15 Slår forover
24.02.05 13.04 Leer fra kai
24.02.05 13.08 Slår forover
24.02.05 19.33 Leer fra kai
24.02.05 19.37 Slår forover
25.02.05 07.04 Leer fra kai
25.02.05 07.09 Slår forover
25.02.05 13.09 Leer fra kai
25.02.05 13.14 Slår forover

Referanser lit deler av denne rapporten som kan fore til feiltotking er ikke tifit
Dokument id.:167907
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Appendix III Fergedata
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Data Color Vikin
ederi Color Line.
in'e andef ord-Strømstad.

eår 1985
ested akskov Skibsvaerft A/S, Nakskov, Danmark.

Omb et 5/1991.
Omb 'n sste chichau Seebeckwerft, Bremerhaven, T skland.
Søsterski /S Stena Nautica trafikkerer lin'en Grenå-Varber for Stena Line

/S Peder 11/1985- anskerhus-Kalundborg.
aars. 5/1991 Statsbaner.

7/1991-
3/1998 over-Calais.

asa-Umeå (medidligere navn/S Stena/1998-
"artistnavnet" Wasanvicta.9/1998
ubilee .

12/1999-olyhead-Dublin og
3/2000ish uard-Rosslare.

mdø t til M/S Color Vikin 4/2000.
en de137 m
redde4 m

t ående5,6 rn
onnasje19763 brt
ovedmotorer o MAN-B&W 6L45GB dieselmotorer.
askineffekt17200 hk

art18 kno
Gesteka asitet 1720 stk

u arer
en e lasser
iler40 stk

Stena Line.

Referanser til deler av denne rapporten som kan føre til feillolking er ikke tillatt
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Data Bohus
Rederi

inje

eår
ested

Omb et
Omb 'n

Søsterski

idligere navn

en de
redde

t ående
onnasje

ovedmotorer
askineffekt

art
Gjesteka asitet

u arer
Sen e lasser

iler

Color Line,
andef ord-Stromstad.

1971

6/1971-
4/1981

/1981-
9/1981
6/1982-
9/1982

/S /1983-
Ur0 afar'an 1985
/S

1985-!,uropafårjan
3/1987

/S Lion 3/1987-
rincess 3/1994

123,5 m
19,2 m
5,4 m
9149 brt

tte 12-s lindrede Nohab Polar SF112 VS-E dieselmotorer.
15600 hk
0 kno

1165 stk

40 stk

albor Vaerft A/S, Aalbor , Danmark.
/1194

sste GOtaverken, Gøtebor , Sveri e.
/S Palau trafikkerer lin'en Genua-Palau

Goteborg-Frederikshavn.
/S

3 rinsessan
esiree England-Irland.

amsgate-Dunkerque (med
"artistnavnet" Vikin 2).

arberg-Grenå.

for Enermar Trans orti).
tena

'essan
in'en.
andi
ine.

Salleyin,

Stena
ine.

arberg-Grenå-Helsingborg.

arberg-Grenå og Halmstad- ion
Grenå. er

ion
erry.

Referanser SI deler av denne rapporten som kan føre 15 reiltolking er ikke
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