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Sammendraa:

I 2005 gjennomførte Det Norske Veritas (DNV) en kartlegging av eventuell oppvirvling og spredning av
forurenset sediment forårsaket av Color Lines fergetrafikk (propellerosjon). Konklusjonene fra undersøkelsen i
2005 var at Color VikiLts virvler opp forurenset sediment som.spres i fjordentWudert inn til Kamfjordkilen.
Mengden partikler og forurensning som ble virvlet opp Var:ierte til dels mye, noe som kan ha sammenheng med
nøyaktig seilingsled og motorkraft som blir benyttet ved avgang og ankomst. Det ble ikke registrert
_oppvirvling_av secliment  fra Bohus..den andre båten som trafikkerer strekningen Sandefjord Strømstad. Basert
på de utførte turbiditetsmålingene er hovedkonklusjonen at det ikke kan påvises en sammenheng mellom
avgangene til Color Viking og økt partikkelmengde (målt som turbiditet) i vannmassene i forbindelse med
avgangene. Denne konklusjonen underbygges av analyse av vannprøver tatt før og etter avgangene til Color
Viking ved at det ikke er økt partikkelmengde i vannmassene etter avgang sammenliknet med før avgang.pet
kan derfor konkluderes med at tiltaket, ved at ferg_en snur lenger  ut og på dypere vann enn tidligere, har hatt en_ _
positiv effekt i den forstand at det nå ikke kan  påvises økt partikketmertgCle i_vannmassene iforbindelse med_
avgangene til Color Viking„noe som var tilfellet ved undersøkelsen i 2005. Når det gjelder plassbyttet til Color_
Viking, manøveren hvor Color Viking bakker ut fra østsiden av kaien, slår forover og legger seg på vestsiden
av kaien klar til første avgang,.er det fortsatt_påvist oppvirvling av sediment. Dette underbygges både av
visuelle observasjoner og av vannprøvene tatt før og etter plassbyttet (høyere partikkelinnhold i vannet etter
plassbyttet enn før)
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1 SAMMENDRAG

I 2005 gjennomførte Det Norske Veritas (DNV) en undersøkelse innerst i Sandefjordsfjorden.
Formålet med undersøkelsen var å kartlegge eventuell oppvirvling og spredning av forurenset
sediment forårsaket av Color Lines fergetrafikk (propellerosjon). Konklusjonene fra
undersøkelsen i 2005 var at Color Viking virvler opp forurenset sediment som spres i fjorden
inkludert inn tif Kamfjordkilen. Mengden partikler og forurensning som ble virvlet opp varierte
til dels mye, noe som kan ha sammenheng med nøyaktig seilingsled og motorkraft som blir
benyttet ved avgang og ankomst. Det ble ikke registrert oppvirvling av sediment fra Bohus, den
andre båten som trafikkerer strekningen Sandefjord Strømstad.

Som en følge av at Color Viking virvlet opp forurenset sedirnent ble seilingsmønsteret ved
avgang endret slik at båten i dag snur lenger ut i fjorden hvor det er dypere (ca. 10 m). Større
avstand mellom bunnen og propellene ble antatt å ha en positiv effekt ved at oppvirvlingen ble
mindre eller opphørte helt.

Basert på de utførte turbiditetsmålingene er hovedkonklusjonen at det ikke kan påvises en
sammenheng mellom avgangene til Color Viking og økt partikkelmengde (målt som turbiditet) i
vannmassene i forbindelse med avgangene. Denne konklusjonen underbygges av analyser av
vannprøver tatt før og etter avgangene til Color Viking ved at det ikke er økt partikkelmengde i
vannmassene etter avgang sammenliknet med før avgang.

, JDet kan derfor konkluderes med at tiltaket, ved at fergen snur lenger ut og på dypere vann enn

IItidligere, har hatt en positiv effekt i den forstand at det nå ikke kan påvises økt partikkelmengde i
vannmassene i forbindelse med avgangene til Color Viking, noe som var tilfellet ved
undersøkelsen i 2005.

Når det gjelder plassbyttet til Color Viking, manøveren hvor Color Viking bakker ut fra østsiden
av kaien, slår forover og legger seg på vestsiden av kaien klar til første avgang, er det fortsatt
påvist oppvirvling av sediment. Dette underbygges både av visuelle observasjoner og av
vannprøvene tatt før og etter plassbyttet (høyere partikkelinnhold i vannet etter plassbyttet enn
før)

Side 1
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2 INTRODUKSJON
I 2005 gjennomførte Det Norske Veritas (DNV) en undersøkelse innerst i Sandefjordsfjorden.
Formålet med undersøkelsen var å kartlegge eventuelle oppvirvling og spredning av forurenset
sediment forårsaket av Color Lines fergetrafikk (propellerosjon). Konklusjonene fra

,undersøkelsen ti t)05 var at Color Viking virvler opp forurenset sediment som spres i fjorden
inkludert amfjordkilen. Mengden partikler og forurensning som ble virvlet opp varierte
til dels mye, noe som kunne ha sammenheng med nøyaktig seilingsled og motorkraft som ble
benyttet ved avgang og ankomst. Det ble ikke registrert oppvirvling av sediment fra Bohus, den
andre båten som trafikkerer strekningen Sandefjord - Strømstad.

Som en følge av at Color Viking virvlet opp forurenset sediment ble seilingsmønsteret ved
avgang endret slik at båten i dag snur lenger ut i fjorden hvor det er dypere (ca. 10 m). Større
avstand mellom bunnen og propellene ble antatt å ha en positiv effekt ved at oppvirvlingen ble
mindre eller opphørte helt.

Denne undersøkelsen er en oppfølging av undersøkelsen i 2005 og har som formål å se om det
nye seilingsmønsteret til Color Viking ved avgang (snur lenger ut i fjorden) har en positiv effekt
ved at mindre eller ikke noe sediment blir virvlet opp og spredt.

3 MATERIALE OG METODER

3.1 Plassering av turbiditets- og strommålere og vannprovestasjoner
I denne undersøkelsen ble det valgt å gjennomføre feltspesifikke målinger fremfor
modellberegninger (som i undersøkelsen i 2005). Alle målinger ble gjort i perioden 05.02.07 til
07.02.07 (uke 6). Dette er en periode (vinter) med generelt lite partikler i vannmassene pa grunn
av liten avrennin fra land. I tilegg er variasjonen av mengde-P-a-rtikle-r antatt liten på denne tiden
av året.

Det ble benyttet 4 stk Anderaa (RCM-9 MK2) målere (måler blant annet turbiditet) som ble
plassert i et transekt valgt på bakgrunn av Color Vikings 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 halve minutt.
Målerne ble plassert i midtdypet på hver stasjon. Begge transektene og plasseringen av de
enkelte målerne er vist i Figur 3-1. Koordinater og dyp på målestasjonene er vist i Tabell 3-1.

Alle vannprøvene ble tatt med vannhenter på midtdypet av hver stasjon. En oversikt over hvor
prøvene er tatt er vist i Figur 3-1. Vannprøvene ble lagret på 2,5 1 glassemballasje og oppbevart
kaldt før de ble sendt til analyse. Alle analyser er gjennomført av Molab AS.

En oversikt over vannprøvetakingen er presentert i Tabell 3-2

Side 2
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Figur 3-1. Plasseringen av stasjonene for turbiditets- og strømmålinger og vannprøver,
Sandefjord havn 2007. SF: turbiditets- og strømmålinger, V: Vannprøver.

Tabell 3-1. Koordinater og dyp (m) for strøm og turbiditetsstasjonene (WGS 84),
Sandefjord havn 2007.




StasjonNord




ØstDyp (m)
SF-1 59 07,544 10 14,067 4,6
SF-2 59 07,474 10 13,970 5,4
SF-3 59 07,417 10 13,885 7
SF-4 59 07,357 10 13,791 8

Side 3
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Tabell 3-2. Koordinater og dyp (m) for vannprøvestasjoner (WGS 84), Sandefjord havn
2007. Alle prøvene ble tatt 07.02.07.

Stasjon




Nord




øst Dyp ( )K1. Prøvevolum Kommentar
Vann-1 59 07,357 10 13,791 8 08.45 2,5 1 Før plassbyttet til






Color Viking. Prøve
tatt ved SF-4.






Analysert for
partikkelinnhold

Vann-2 59 07,398 10 13,675 6,2 m 08.59 2,5 1 Prøve tatt i virvel, rett
etter plassbyttet til






Color Viking.






Analysert for
partikkelinnhold

Vann-3 59 07,329 10 13,734 9,2 09.47 2,5 1 Prøve tatt før avgang
til Color Viking.







Analysert for
partikkelinnhold

Vann-4 59 07,343 10 13,719 9,2 10.13 10 1 Prøve tatt etter avgang







Color Viking.







Analysert for
partikkelinnhold og
miljøgifter

3.2 Fergeavganger, skipsdata og manøvreringsmonster
Tidspunktet for Color Vikings avganger og posisj oner umiddelbart etter avgang er hentet fra
båtenes eget elektroniske loggføringssystem. 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).

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

Side 4
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4.1 Generelt
Det ble valgt samme strategi for denne undersøkelsen som undersøkelsen i 2005. Utgangspunktet
er at risikoen for oppvirvling av sediment er størst når Color Viking legger fra kai og snur slik at
akterenden peker innover mot Kamfjordkilen hvorpå den slår forover. Turbiditetsmålerne ble
derfor plassert i et transekt inn mot Kamfjordkilen. Forskjellen mellom denne undersøkelsen og
undersøkelsen i 2005 er at nå snur fergene lenger ut, dvs, på dypere vann. Plasseringene av
turbiditetsmålerene ble derfor justert etter dette, som i praksis betyr at måleren lengst sør (SF-4)
ble plassert lenger sør i forhold til undersøkelsen i 2005.

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 alltid 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
SF-3 var lokalisert og en finere bunn i området hvor stasjon SF-2, og forutsatt at
propellstrømmen er kraftig nok til å virvle opp sediment i området ved stasjon SF-2, føre til at en
større mengde sediment registreres oppvirvlet på stasjon SF-2 enn stasjon SF-3. Dette er nevnt
da det er viktig i forhold til tolkningen av resultatene.

Om morgenen 07. februar ble det observert oppvirvling av sediment da Color Viking byttet
kaiplass fra østsiden av kaien til vestsiden. Dette plassbyttet 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. Eventuelle turbiditetsøkninger i
forbindelse med bytte av kaiplass er ikke fokusert på i denne undersøkelsen. Det ble imidlertid
tatt to vannprøver (før og etter byttet av kaiplass) og som viser en økning av partikkelinnhold i
vannsøylen i forbindelse med at Color Viking bytter kaiplass (fra 4 mg/ltil 7,1 mg/l).
Undersøkelsen i 2005 konkluderte også med at det skjer en oppvirvling av sediment når Color
Viking bytter kaiplass.

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. I følge Color Line er manøvreringsmønsteret og motorkraften (turtall og
propellvridning) omtrent den samme ved hver avgang. Unntaket kan eksempelvis være i perioder
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 kvelden/natten og legger til på vestsiden. Etter at

Side 5
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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.

Data fra Color Vikings elektroniske logg over båtens posisjon til enhver tid er stilt til disposisjon
av Color Line. Disse dataene er benyttet som en kontroll i forhold til båtens bevegelse ved gitte
tidspunkt under avgang, noe som er viktig i forhold til turbidtetsmålingene.

Et eksempel på båtens posisjon når den slår fremover er vist i Figur 4-1. Figuren viser at båten
snur i dypere partier av f.j orden nå enn i 2005.

. „ fs,

Figur 4-1. Color Vikings posisjon k1.10.08, 5. februar 2007. Figuren er hentet fra båtens
eget elektroniske loggføringssystem.
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4.3 Turbiditetsmålinger

4.3.1 Mandag 05.02
I Tabell 4-1 er endringene i turbiditet og tidspunktet for endringene i forhold til Color Viking
sine avganger. Dette er viktige data i forhold til tolkningen av resultatene.

Tabell 4-1. Oversikt over omtrentlig økning i turbiditet og tid (minutter) for økningen i
forhold til Color Vikin s avgang 05.02.07, Sandefjord havn.
Stasjon NTU før NTU etter Tidspunkt etter avgan % økning




Avgang kl.16.30




SF-1 1,03 0,82-1,85 130-180 -20-80
SF-2 1,22 1,5-3,46 28-150 23-184
SF-3 1,80 1,44-2,88 70-160 -20-60
SF-4 3,01 2,29-3,63 15-21 -24-21

Det er en turbiditetsendring på stasjon SF-4 først. Denne stasj onen ligger nærmest området der
Color Viking snur og slår fremover, slik at en endring her først kan forklares med plasseringen.
Likeledes er stasjon SF-1 lokalisert lengst unna området der fergen snur, noe som kan forklare at
det sees en endring her senest. At det sees en endring i turbiditet på stasjon SF-2 før stasjon SF-3
er vanskelig å forklare da stasjon SF-3 ligger nærmere området hvor fergen snur enn stasjon SF-
2.

I utgangspunktet ville man forventet å finne den største økningen i turbiditet på stasjon SF-4
(nærmest området der båten snur) og mindre endringer på stasjonene lenger fra. Det er ikke noe
slikt mønster i dataene så størrelsen på turbiditetsendringene kan ikke relateres til fergens
avgang.

Resultatene fra hver enkelt stasjon er presentert under

Stasjon SF-1 


Figur 4-2 viser turbiditeten 05.02.07 på stasjon SF-1. Turbiditeten varierer mellom 0,72 NTU og
2,45 NTU med et gjennomsnitt på 1,47 NTU. Standardavviket for målingene er 0,24 NTU.

Det er ingen økning i turbiditet på stasjon SF-1 som kan relateres til Color Viking sin avgang.
Turbiditeten faller etter avgangen før den øker igjen ca 2,5 timer etter at Color Viking har forlatt
kai og turbiditeten når et midlertidig maksimum på noe over 1,8 NTU 3 timer etter at fergen har
gått fra kai. Rundt midnatt er det registrert den høyeste turbiditeten denne dagen, som er utenfor
avgangsperiodene til Color Viking.

Side 7
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Avpng Ccdor VAing kl1r5.30

Figur 4-2 Turbiditetsverdier (NTU, rød linje) på stasjon SF-1 mandag 05.02.07, Sandefjord
havn. Avgangen til Color Viking k1.16.30 er angitt.

Stasjon SF-2 


Figur 4-3 viser turbiditeten 05.02.07 på stasjon SF-2. Turbiditeten varierer mellom 1,02 NTU og
3,5 NTU med et gjennomsnitt på 1,97 NTU. Det er en del variasjon i målingene (standardavvik
på 0,59 NTU).

Omtrent en halvtime etter at Color Viking har lagt fra kai øker turbiditeten på stasjon SF-2 og
denne når et maksimum på 3,46 NTU 2,5 timer etter at båten har lagt fra kai, hvorpå turbidteten
varierer en del men holder seg relativt høy. Det er også en topp hvor turbiditeten er ca. 3,5 NTU
ca. 1,5 time før Color Viking går fra kai, og denne turbiditetstoppen kan ikke relateres til Color
Vikings avgang. Samlet sett er det ingen økning i turbiditet på denne stasjonen som kan relateres
til Color Viking sin avgang.

Side 8
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Figur 4-3 Turbiditetsverdier (NTU, rød linje) på stasjon SF-2 mandag 05.02.07, Sandefjord
havn. Avgangen til Color Viking k1.16.30 er angitt.

Stasjon SF-3 


Figur 4-3 viser turbiditeten 05.02.07 på stasjon SF-3. Turbiditeten varierer mellom 1,34 NTU og
4,53 NTU med et gjennomsnitt på 2,28 NTU. Standaravviket for målingene er 0,43 NTU.

Når Color Viking legger fra kai er turbiditeten jevnt fallende i over en time på stasjon SF-3
hvorpå den igjen øker over en time etter at båten har forlatt kai. Denne økningen når et
maksimum på ca. 2,8 NTU over 1,5 timer etter at båten har forlatt kai. Det er andre
turbiditetstopper som ikke kan relateres til avgangen til Color Viking. Høyest turbiditet (3,5
NTU) er målt før avgangen til Color Viking kl. 16.30 og denne kan derfor ikke relateres til
båtens avgang. Samlet sett viser ikke dataene noen sammenheng mellom Color Viking sin
avgang og økning i turbiditet.
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Aver Viking kL16.30

Figur 4-4 Turbiditetsverdier (NTU, rød linje) på stasjon SF-3 mandag 05.02.07, Sandefjord
havn. Avgangen til Color Viking k1.16.30 er angitt.

Stasjon SF-4 


Figur 4-5 viser turbiditeten 05.02.07 på stasjon SF-4. Turbiditeten varierer mellom 1,78 NTU og
3,63 NTU med et gjennomsnitt på 2,26 NTU. Standardavviket for målingene er 0,21 NTU.

På stasjon SF-4 faller turbiditeten de første 15 minuttene etter avgang hvorpå den igjen øker og
når et maksimum på 3,63 NTU 21 minutter etter avgangen. Det kan ikke utelukkes at denne
økningen i turbiditeten skyldes avgangen til Color Viking, men det er usikkert da det er flere
turbiditetstopper på andre tidspunkt som ikke kan relateres til Color Viking. Generelt er det en
del "støy" i dataene som gjør de vanskelig å tolke.
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Color kin, iao

Figur 4-5 Turbiditetsverdier (NTU, rod linje) på stasjon SF-4 mandag 05.02.07, Sandefjord
havn. Avgangen til Color Viking kl.16.30 er angitt.
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4.3.2 Tirsdag 06.02.07

Omtrentlige økninger og tidspunkt (minutter) for økningene i turbiditet etter avgangen til Color
Viking 06.02.07 er vist i Tabell 4-2.

Tabell 4-2. Oversikt over omtrentlig økning i turbiditet og tid (minutter) for økningen i
forhold til Color Vikin s avgan
Stas-onNTU førNTU etter

06.02.07, Sandefjord havn.
Tidspunkt etter av an

Avgang k1.10.00
% øknin

SF-1 1,44 1,54-3,27 18-144 7-127
SF-2 2,10 2,50-4,20 55-135 19-100
SF-3 1,60 1,75-2,47 8-36 9-54
SF-4 2,40 2,61-10,93 31-67 9-355





Avgang kl. 16.30




SF-1 2,25 2,45-2,86 126-136 9-27
SF-2 2,72 2,88-5,02 88-206 6-85
SF-3 2,26 2,68-3,40 120-204 19-50
SF-4 2,30 2,50-4,04 108-134 9-76

Ved avgangen k1.10.00 sees en økning på stasjon SF-3 før SF-4, noe som er vanskelig å forklare.
At det er registrert en økning senere på stasjon SF-2 og SF-1 sammenliknet med SF-3 og SF-4 er
noe man ville forvente da SF-2 og SF-1 er lokalisert lenger fra området der fergen snur.

Med utgangspunkt i at det forventes å se en økning i turbiditet på stasjonen nærmest området
hvor Color Viking snur først (SF-4) og senest på stasjonen lengst unna (SF-1) kan ikke dataene i
forbindelse med avgangen k1.16.30 heller forklares med at Color Viking virvler opp sediment.

I utgangspunktet, gitt at Color Viking virvler opp sediment ved avgangene, forventes den
høyeste økningen i turbiditet på stasjonen nærmest der Color Viking snur (SF-4) og lavere
økning med økende avstand fra der fergen snur. Den prosentvise økningen i turbiditet på de ulike
stasjonene (Tabell 4-2) er ikke noe man ville forvente hvis det utelukkende skyldes oppvirvling
av sediment fra Color Viking, slik at dataene indikerer ikke noen sammenheng med avgangene
til Color Viking.

Stasjon SF-1 


Figur 4-6 viser turbiditeten 06.02.07 på stasjon SF-1. Turbiditeten varierer mellom 1,03 NTU og
3,27 NTU med et gjennomsnitt på 1,98 NTU. Standardavviket for målingene er 0,53 NTU.

Turbiditeten øker kraftig ca. 18 minutter etter Color Viking sin avgang k1.10.00. Denne
turbiditetsøkningen vedvarer i over 2,5 timer før den faller.

Ved avgangen til Color Viking kl. 16.30 er turbiditeten stabil på rundt 2,25 NTU i ca. 2 timer før
den øker igjen.

Avstanden fra der Color Viking snur og slår fremover til stasjon SF-1 er i størelsesorden 400 m.
Dette samt at det er turbiditetstopper med registreringer i samme størrelsesorden, som ikke kan

Side 12
Gjengivelse i utdrag som kan virke misvisende er ikke t llatt.

oppffil,lende undersokelse sandefjord_12425920075910210



DET NORSKE VERITAS

Rapport nr. 2007-0739, rev. 01

TEKN1SK RAPPORT

relateres til avgangen til Color Viking, er det lite sannsynlig at økningen i turbidtet ca. 10
minutter etter avgangen til Color Viking skyldes oppvirvling fra fergen.

Det er likeledes vanskelig å relatere økningen i turbiditet ca. 2 timer etter avgang til Color
Viking kl. 16.30 til avgangen, fordi det er perioder med høyere turbiditet utenfor
avgangsperiodene til Color Viking som ikke kan relateres til avgangen til båten.

-

—
Figur 4-6 Turbiditetsverdier (NTU, rød linje) på stasjon SF-1 tirsdag 06.02.07, Sandefjord
havn. Avgangene til Color Viking k1.10.00 og 16.30 er angitt.

Stasjon SF-2 


Figur 4-7 viser turbiditeten 06.02.07 på stasjon SF-2. Turbiditeten varierer mellom 1,93 NTU og
7,94 NTU med et gjennomsnitt på 2,93 NTU. Standardavviket for målingene er 0,83 NTU.

Ved avgangen til Color Viking kl. 10.00 ligger turbiditeten mellom 2,1 til 2,2 NTU. Det er en
begynnende økning i turbiditet på stasjon SF-2 ca. 55 minutter etter avgange kl. 10.00, som når
et maksimum på 4,2 NTU ca. 2 timer og 15 minutter etter avgangen til Color Viking.

Etter avgangen til Color Viking kl. 16.30 er turbiditeten rundt 2,7 NTU før den begynner å øke
ca. 1 time og 20 minutter etter avgangen og når et midlertidig maksimum på ca. 5 NTU 3,5 timer
etter avgangen. Imidlertid øker ikke turbiditeten jevnt men går til dels mye opp og ned før det
midlertidige maksimumet ca. 3,5 timer etter avgangen.

I utgangspunktet kan det ikke utelukkes at turbiditetsøkningene som registreres etter avgangene
kl. 10.00 og 16.30 kan relateres til Color Viking. Imidlertid er det store variasjoner, og spesielt er
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det en kraftig økning rundt midnatt (opp mot 8 NTU) som ikke kan relateres til Color Vikings
avgang. Sett i sammenheng med dette er det vanskelig å konkludere hvorvidt
turbiditetsøkningene som er registrert etter avgangene kl. 10.00 og 16.30 kan relateres til Color
Viking eller ikke.

:11—

Avgang Colca-Viking kt16

-
Figur 4-7 Turbiditetsverdier (NTU, rød linje) på stasjon SF-2 tirsdag 06.02.07, Sandefjord
havn. Avgangene til Color Viking k1.10.00 og 16.30 er angitt.

Stasjon SF-3 


Figur 4-8 viser turbiditeten 06.02.07 på stasjon SF-3. Turbiditeten varierer mellom 1,34 NTU og
3,40 NTU med et gjennomsnitt på 2,21 NTU. Standardavviket for målingene er 0,48 NTU.

Det er en turbiditetsøkning ca. 8 minutter etter avgangen til Color Viking k1.10.00, som når et
midlertidig maksimum på 2,46 NTU 36 minutter etter avgangen hvorpå turbidteten igjen avtar.

Etter avgangen k1.16.30 øker turbiditeten drøye 2 timer etter avgangen og når et midlertidig
maksimum på 3,4 NTU.

Det er vanskelig å relatere økningen i turbiditet etter avgangen k1.10.00 til Color Viking av flere
årsaker. Økningen i turbiditet begynner ca. 8 minutter etter avgangen og når et midlertidig
maksimum på 2,46 NTU ca. 35 minutter etter avgangen hvorpå turbiditeten igjen faller til 1,6
NTU. Imidlertid er det en ny turbiditesøkning etter 1 time og 40 minutter etter avgangen som når
et midlertidig maksimum på 2,9 NTU 2 timer og 50 minutter senere, og denne økningen kan
vanskelig relateres til avgangen til Color Viking kl. 10.00. Det er også relativt høye
turbiditetsmålinger om natten når Color Viking ligger til kai.
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Turbiditetsøkningen drøye 2 timer etter avgangen kl 16.30 er også vanskelig å relatere til Color
Viking. Til dels fordi tidspunktet (2 timer) antas å være for lenge etter avgangen til å ha en
sammenheng med denne, og fordi det er målinger som viser høyere turbiditet utover natten til
onsdag (se Figur 4-12) som ikke kan relateres til Color Viking.

—

Avpng Color Vikir g 0.00

ang Color Vikirs kl

Figur 4-8 Turbiditetsverdier (NTU, rod linje) på stasjon SF-3 tirsdag 06.02.07, Sandefjord
havn. Avgangene til Color Viking kl.10.00 og 16.30 er angitt.

Stasjon SF-4 


Figur 4-9 viser turbiditeten 06.02.07 på stasjon SF-4. Turbiditeten varierer mellom 1,38 NTU og
10,93 NTU med et gjennomsnitt på 2,73 NTU. Standardavviket for målingene er 1,17 NTU.

En halv time etter at Color Viking legger fra kai kl. 10.00 øker turbiditeten kraftig fra 2,4 NTU
til et midlertidig maksimum på 10,93 NTU ca. en time etter avgangen. Turbiditeten faller så
gradvis men er fortsatt relativt høy et par timer etter avgangen kl. 10.00.

Ved avgangen til Color Viking k1.16.30 ligger turbiditeten på 2,3 NTU. Turbiditeten øker ca. en
time og 50 minutter etter avgangen og når et midlertidig maksimum på 4 NTU ca. to timer og
femten minutter time etter avgangen kl. 16.30.
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A,vgarig Colof Viking kl,30

_
Figur 4-9 Turbiditetsverdier (NTU, rød linje) på stasjon SF-4 tirsdag 06.02.07, Sandefjord
havn.

4.3.3 Onsdag 07.02

Omtrentlige økninger og tidspunkt (minutter) for økningene i turbiditet etter avgangen til Color
Viking 07.02.07 er vist i Tabell 4-3.

Tabell 4-3. Oversikt over omtrentlig økning i turbiditet og tid (minutter) for økningen i
forhold til Color Vikings avgang 07.02.07, Sandefjord havn.
Stasjon NTU før NTU etter Tidspunkt etter avgang

Avgang k1.10.00
 % økning

SF-1 0,62 0,93 73 50
SF-2 0,84 0,84 i.r 0
SF-3 1,65 2,06-2,68 111-221 25-162
SF-4 0,97 1,38-2,20 34-40 42-127





Avgang kl. 16.30




SF-1 0,62 0,62 20 0
SF-2 1,23 1,08 27 -12
SF-3 0,92 0,72 31 -22
SF-4 0,97 1,83 36 89
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Ved avgangen k1.10.00 kan det ikke forklares det sees en økning i turbiditet på stasjon SF-1 før
SF-3 og at det ikke sees en økning på stasjon SF-2, gitt at endringene i turbiditet skyldes
avgangen til Color Viking.

Når det gjelder avgangen k1.16.30 ble alle målerne tatt opp av vannet innenfor en periode på ca.
40 minutter etter avgangen. Det er derfor usikkert å bruke disse dataene, men det er ingen
økninger i turbidtet på noen av stasj onene unntatt stasjon SF-4 som ligger nærmest området der
Color Viking snur. Det kan ikke utelukkes at økningen på stasjon SF-4 skyldes oppvirvlet
sediment fra Color Viking, men dette er veldig usikkert.

Den prosentvise økningen i turbiditet på de ulike stasj onene er ikke noe man ville forvente hvis
det utelukkende skyldes oppvirvling av sediment fra Color Viking, slik at dataene indikerer
ingen sammenheng med avgangene til Color Viking.

Stasjon SF-1 


Figur 4-10 viser turbiditeten 07.02.07 på stasjon SF-1. Turbiditeten varierer mellom 0,42 NTU
og 3,88 NTU med et gjennomsnitt på 1,13 NTU. Standardavviket for målingene er 0,98 NTU.

Den høyeste trubiditeten er om natten når Color Viking ligger i ro. På dagen er turbiditeten
relativt lav (<1 NTU) og det er ingen økninger i turbiditet som kan relateres til Color Vikings
avganger.

Figur 4-10 Turbiditetsverdier (NTU, rød linje) på stasjon SF4 onsdag 07.02.07, Sandefjord
havn.
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Stasjon SF-2 


Figur 4-11 viser turbiditeten 07.02.07 på stasjon SF-2. Turbiditeten varierer mellom 0,7 NTU og
7,3 NTU med et gjennomsnitt på 1,52 NTU. Standardavviket for målingene er 1,25 NTU.

I likhet med stasjon SF-1 er turbiditeten høyest om natten når Color Viking ligger i ro. På dagen
er turbiditeten relatuvt liten og det er ingen økninger i turbiditet som kan relateres til Color
Vikings avganger.

—

Figur 4-11 Turbiditetsverdier (NTU, rød linje) på stasjon SF-2 onsdag 07.02.07, Sandefjord
havn.

Stasjon SF-3 


Figur 4-12 viser turbiditeten 07.02.07 på stasjon SF-2. Turbiditeten varierer mellom 0,51 NTU
og 4,53 NTU med et gjennomsnitt på 1,22 NTU. Standardavviket for målingene er 0,91 NTU.

Ved avgangen til Color Viking k1.10.00 er turbiditeten rundt 0,6 NTU og den holder seg
tilnærmet uendret i 2 timer hvorpå turbiditeten varierer en del men når et midlertidig maksimum
på 2,7 NTU over 3 og en halv time etter avgangen til Color Viking kl. 10.00.
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Figur 4-12 Turbiditetsverdier (NTU, rød linje) på stasjon SF-3 onsdag 07.02.07, Sandefjord
havn.

Stasjon SF-4 


Figur 4-12 viser turbiditeten 07.02.07 på stasjon SF-4. Turbiditeten varierer mellom 0,56 NTU
og 15,62 NTU med et gjennomsnitt på 1,40 NTU. Standardavviket for målingene er 1,25 NTU.

Etter avgangen til Color Viking k1.16.30 er det ingen økning i turbiditet før måleren ble tatt opp
av sjøen kl. 17.00.

Det er en liten økning i turbiditet ca. 40 minutter etter avgangen til Color Viking k1.10.00. Da
øker turbiditeten fra 0,9 NTU, under avgang, til 2,2 NTU før den gradvis blir lavere.

Det er også en liten turbiditetsøkning etter avgangen til Color Viking k1.16.30 hvor turbiditeten
øker fra 1 NTU til 2,3 NTU 35 minutter etter avgang (da blir måleren tatt opp av sjøen).
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Figur 4-13 Turbiditetsverdier (NTU, rol linje) på stasjon SF-4 onsdag 07.02.07, Sandefjord
havn.

4.4 Partikler i vannsoylen
Mengde partikler i de 6 vannprøvene som ble analysert er vist i Tabell 4-4. Det er små forskjeller
mellom konsentrasjonene av partikler før og etter avgangene til Color Viking. Figur 4-15 viser
en vannprøve etter avgangen til Color Viking. Vannprøven innholder, visuelt, lite partikler.

Analyseresultatene fra mengde partikler i vannsøylen underbygger resultatene fra
turbiditetsmålingene ved at det er ingenting som indikerer en økt partikkelmengde i vaimsøylen i
forbindelse med avgangene til Color Viking.

Vannprøvene som ble tatt i forbindelse med at Color Viking bytter plass indikerer en økning av
partikkelinnholdet (økning på 78 %) i forbindelse med plassbyttet. I undersøkelsen gjennomført i
2005 ble det også konkludert med at plassbyttet til Color Viking medførte en oppvirvling av
bunnsedimentet.

Tabell 4-4 Konsentrasjonen av fast stoff i vannprøvene, Sandefjord havn 2005.
Vannprøve nr. Dato Klokkeslett Merknad Mengde (mg/L)

1 07.02.07 08.45 Før plassbyttet til Color Viking. 4,0
Analyseres for partikkelinnhold

2 07.02.07 09.00 Prøve tatt i virvel, rett etter 7,1
lassbyttet til Color Viking.

3 07.02.07 09.47 Prøve tatt før avgang til Color 4,1
Viking.

4 07.02.07 10.13 Prøve tatt etter avgang Color Viking. 3,5
5 07.02.07 16.20 Prøve tatt før avgang til Color Viking 1,3

kl. 16.30.
6 07.02.07 16.40 Prøve tatt etter avgang til Color 1,7

Vikino k1.16.30.
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Figur 4-14 Konsentrasjoner av PAH16, PCB7 og TBT i vannprøver i 2005 og 2007.

Konsentrasjonene av PCB7, PAH16 og TBT i partikulært materiale fra vannprøvene er vist i
Tabell 4-5. Konsentrasjonene tilsvarer tilstandsklasse markert forurenset for PAH16 og meget
sterkt forurenset for BaP (benzo(a)pyren), PCB7 og TBT i henhold til SFTs klassifiseringssystem
(SFT 97:03).

Sammenliknin med konsentrasjonene i tilsvarende vannprøven tatt i 2005 er konsentrasjonene
hø ere for PA inklude , men bet deli lavere for PCB o TBT. Det er imidlertid
store usikkerheter forbundet ved å sammenlikne enkeltprøver over så lang tid og det kan ikke
trekkes noen sikre konklusjoner basert på disse vannprøvene.

Konsentrasjonene av de undersøkte miljøgiftene i partikler i vannsøylen viser at det er en
spredning av forurensede partikler i fjorden.

Tabell 4-5. Konsentrasjonene av PA1116, PCB7 og TBT i vannprøvene, Sandefjord havn
20071).

mg/kg gg/1

PAH16 BaP PCB7 TBT PA1116 BaP PCB7 TBT

Vannprøve 2,698 (III) 0,0094 0,0002 0,0024 0,028

1): Det er analysert på partikulært materiale. 1 mg/kg i partikkelfase omregnet til vannfase tilsvarer 3,5 ng/l.
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Figur 4-15 Vannprøve (prøve V4, se Figur 3-1) tatt etter avgangen til Color Viking 07.02.07
kl. 10.00, Sandefjord havn.
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5 KONKLUSJONER

Basert på de utførte turbiditetsmålingene er hovedkonklusjonen at det ikke kan påvises en
sammenheng mellom avgangene til Color Viking og økt partikkelmengde (målt som turbiditet) i
vannmassene i forbindelse med avgangene. Denne konklusjonen underbygges av vannprøver tatt
før og etter avgangene til Color Viking ved at det ikke er en økt partikkelmengde i vannmassene
etter avgang sammenliknet med før avgang.

Det kan derfor konkluderes med at tiltaket, ved at fergen snur lengere ut og på dypere vann enn
tidligere, har hatt en positiv effekt i den forstand at det nå ikke kan påvises en økt
partikkelmengde i vannmassene i forbindelse med avgangene til Color Viking.

Når det gjelder plassbyttet til Color Viking, manøveren hvor Color Viking bakker ut fra østsiden
av kaien, slår forover og legger seg på vestsiden av kaien klar til første avgang, er det fortsatt
påvist oppvirvling av sediment. Dette underbygges både av visuelle observasjoner og av
vannprøvene tatt før og etter dette plassbyttet (høyere partikkelinnhold i vannet etter plassbyttet
enn før).

Anal se av yann røvene viser at det er en spredning av forurensede partikler i fjorden.
Konsentav PCB7 TBT o BaP benzo a ren tilsvarer tilstandsklasse V (meget
sterkt forurenset) mens konsentrasjonen av PAH16 tilsvarer tilstandsklasse markert
forurenset).

/
t
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TEKNISKE DATA COLOR VIKING
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Data Color Viking
Rederi Color Line.
Linje Sandefjord-Strømstad.
Byggeår 1985
Byggested Nakskov Skibsvaerft A/S, Nakskov, Danmark.
Ombygget 5/1991.
Ombyggingsste Schichau Seebeckwerft, Bremerhaven, Tyskland.
Søsterskip /S Stena Nautica (trafikkerer linjen Grenå-Varberg for Stena Linc).

M/S Peder11/1985-
Paars.5/1991

7/1991-
3/1998

rhus-Kalundborg.

Dover-Calais.

Danske
Statsbaner.

asa-Umeå (medidligere navn 1/S Stena4/1998-
"artistnavnet" WasaInvicta.9/1998
ubilee).

12/1999-Holyhead-Dublin og
3/2000Fishguard-Rosslare.

Omdopt til M/S Color Viking 4/2000.
Lengde 137 m
Bredde 24 m
Dyptgående 5,6 m

onnasje 19763 brt
Hovedmotorer o MAN-B&W 6L45GB dieselmotorer.
Maskineffekt 17200 hk
Fart 18 knop
Gjestekapasitet 1720 stk
Lugarer0
Sengeplasser0
Biler 340 stk

Stena Line.

Side2

Gjengivelse i utdraa som kan virke misvisende er ikke tillatt.

oppføl:zende undersokelse sn odefjord_12425920075910240
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