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Sammendrag 

Statens forurensningstilsyn, SFT, har pålagt Jotun AS å lage en tiltaksplan for å hindre spredning av 
forurensede marine sedimenter utenfor bedriftens anlegg på Gimle, Sandefjord. Jotun har engasjert Norsk 
institutt for vannforskning, NIVA, til å utarbeide tiltaksplanen. 
 
Jotun AS har holdt til på Gimle i Sandefjord siden 1926. På eiendommen er det i dag malingsfabrikk, 
alkydkokeri, emulsjonskokeri, lager, kontorbygg, to store fjellanlegg, brannstasjon og en del andre 
bygninger. Bunnområdet ved kaiene ligger på ca 5 m dyp og skråner derfra mer eller mindre jevnt utover til 
fjordens dypeste parti på ca 25 m. Grunnere enn 10 m er det fast fjell, steinfylling, betong- og 
bygningsrester. Områdene utenfor har sandige sedimenter med i hovedsak SFT (TA1467/1997) 
tilstandsklasse IV-V for kvikksølv, klasse III-V for bly, klasse IV-V for PCB og klasse V for TBT. Nivåene 
er høyest utenfor kaiene og litt nede i sedimentet, og synker mot nord og sør og mot dypere vann. De 
høyeste miljøgiftnivåene i sedimentene skyldes eldre utslipp eller deponering på sjøbunnen utenfor kaia. 
Kaiområdet har hyppig anløp av middels store lastefartøyer som eroderer sjøbunnen under manøvrering, og 
det foregår sannsynligvis en kontinuerlig spredning av miljøgifter fra det mest forurensede 
sedimentområdet. Det er også en viss mulighet for TBT fra land transporteres ut til fjorden. Det er ikke 
påvist biotilgjengelig kvikksølv i lokale vannmasser, men kvikksølv i sedimentene taes opp av 
sedimentlevende dyr og kan transportert videre i næringskjeden. Vannmassene utenfor Jotun er påvirket av 
en lokal PCB-kilde som gir en noe avvikende PAH-profil, men PCB-konsentrasjonene er på nivå med det 
som i 1997 ble funnet på en referansestasjon i Mefjorden.  
 
Ved gjennomføring av SFTs pålegg om tiltak på land ansees gjenværende potensielle kilder til forurensning 
av sjøen å være eliminert. Det er ikke behov for supplerende kildekartlegging på land for utforming av 
tiltaksplanen.  
 
Et langsiktig forvaltningsmål for Sandefjordsfjorden er å få fjernet kostholdsrådet vedrørende PCB i lever 
av fisk fanget innenfor Trangsholmene. Det er sannsynlig at de forurensede sedimentene i hele indre fjord 
bidrar til å opprettholde kostholdsrådet, og alle sedimenttiltak bør ha som mål å bidra positivt til dette, men 
det er umulig å bedømme hvor mye sedimentene utenfor Jotun betyr. Sandefjord kommune har også fastsatt 
et miljømål om at fjordforholdene ikke skal hindre byutvikling, sjøveis ferdsel, fiske og friluftsliv.  
 
For å tilfredsstille disse målene er følgende operative mål lagt til grunn for tiltaksplanen. 

• De gjennomsnittlige konsentrasjonene av kvikksølv, bly og PCB  i det bioaktive laget av 
bunnsedimentene i tiltaksområdet skal ikke overskride tilstandsklasse II (god) i SFTs reviderte 
sedimentkvalitetskriterier.  

• De gjennomsnittlige konsentrasjonene av TBT i det bioaktive laget av bunnsedimentene skal ikke 
overskride gjennomsnittet for sedimentene nord for tiltaksområdet som er 430 µgTBT/kg tørrvekt.  

 
Ved at disse målene oppnåes vil også risikoen for spredning av miljøgifter fra sediment til omgivende 
vannmasser bli akseptabel (med unntak av TBT). 
 
Tre tiltaksmetoder er aktuelle: 

1. Tildekking  
2. Mudring  
3. Naturlig remediering.   

 
Tiltak er vurdert separat for 4 delområder av tiltaksområdet. 
 
Delområdet sentralt:  
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Dette området fremstår som en aktiv kilde til spredning og er klart påvirket av propellerosjon. Det avgrenses 
til et areal på anslagsvis 250 m lengde langs kaiene og ca 40-50 m utover fra kaiene. Området ut til ca 10 m 
dyp er fast fjell, steinfylling og betong/bygningsrester som antakelig inneholder lite forurensning. 
Forurensningen av sedimentene synes å være begrenset til de øvre 30-50 cm. Naturlig remediering ansees 
derfor ikke som aktuell tiltaksløsning. Alternativene er mudring eller tildekking av forurenset masse. Det er 
påvist 2 rørledninger ut til ca 20 m dyp foran kaiene. Før tiltak er det aktuelt å flytte eller ta opp disse 
midlertidig. Større fremmedlegemer (skrot) påvist på bunnen bør også fjernes. 
 
Mudring ned til 50 cm anbefales, subsidiært tildekking med erosjonssikring. Området som bør behandles 
går ut til kote -15 m. Det vil ha et areal på ca 3 700 m2. Bunnområdet utenfor kokeriet består av betong og 
bygningsrester. Dette arealet alene er på ca 125 x 25 m, dvs ca 3 200 m2. Dersom restene ligger som spredt 
avfall på bunnen, bør området innlemmes i det arealet som det gjøres tiltak på. Avfallet bør fjernes før tiltak. 
Ved mudring beregnes et massevolum på ca 2 000 m3 sediment (ca 3 500 m3 inklusive grunnområdet 
utenfor kokeriet). For å gi rom for noe overmudring bør man beregne at ca 3 000 m3 mudres (5 000 
inklusive området utenfor kokeriet). Mudring bør gjennomføres ved bruk av miljøgrabb, evt. sugemudring 
av de mest forurensede massene for å minimere spredning.  
 
Grunnområdet sør for sentralområdet:  
Området er mer forurenset enn grunnområde nord. Målt sedimenttilvekst tilsier at det vil ta anslagsvis 20 år 
før måloppnåelse ved naturlig remediering. Det anbefales derfor at man i området gjennomfører en 
”tynnsjikt-tildekking” med et ca 10 cm tykt sandlag. Dette vil sikre mot forventet propellerosjon (vesentlig 
småbåter) og utgjøre et bioaktivt lag som tilfredsstiller SFT Klasse 2. Massebehov er ca 4000 m3.  
 
Grunnområdet nord for sentralområdet:  
Tynnsjikttildekking anbefales også her. Massebehov er ca 1500 m3. 
 
Dypområdet øst for kote -15 m:  
Området har en sedimentkvalitet på nivå med de dypere delene av fjorden nord og sør for Jotun, og fysiske 
tiltak på delområdet alene ansees som lite regningsvarende. Naturlig remediering anbefales. 
 
Ved tildekking av sandige sedimenter vil risikoen for oppvirvling være liten, og det vil ikke være behov for 
forurensningsbegrensende tiltak. Ved mudring er en oppvirvling uunngåelig. Det beste avbøtende tiltaket vil 
være bruk av siltgardin, men målt strømhastighet tilsier at dette kan bli vanskelig. Derfor anbefales 
sugemudring. Det er anslått at mudring av 5 000 m3 vil ta anslagsvis 10 uker.  
 
Forurensningssituasjonen i indre Sandefjordsfjorden tilsier en viss fare for gradvis rekontaminering. 
Kriteriene for måloppnåelse er derfor knyttet til forholdene like etter at anleggsarbeidet er avsluttet.  
 
Det bør etableres et miljøkontrollprogram for tiltaket. Følgene elementer er aktuelle: 

• Kontroll av oppvirvling ved løpende turbiditetsmåling (del av entreprenørens HMS-kontroll) 
• Analyse av miljøgifter i lokal, stedbundet fauna 
• Verifisering av at bunnforholdene i det sentrale området etter tiltak tilfredsstiller kravene. 
• Overvåke naturlig restituering i dypområdet mot øst i samordning med annen tilsvarende 

overvåking i Sandefjordsfjorden. 
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1. Innledning og bakgrunn 

Statens forurensningstilsyn, SFT, har i brev av 29/08/2007 pålagt Jotun AS å lage en tiltaksplan for å hindre 
spredning av forurensede marine sedimenter klassifisert som meget sterkt og sterkt forurenset, og som med 
stor sannsynlighet skyldes tidligere utslipp fra bedriften. Jotun engasjerte Norsk institutt for vannforskning, 
NIVA, til å utarbeide tiltaksplanen. En endelig versjon av planen (versjon 2) ble oversendt Jotun den 
17/07/2008 og videresendt fra Jotun til SFT innen 28/07/2008. Planen ble drøftet i et møte mellom SFT, 
Jotun og NIVA den 13/08/2008. Dette dokumentet, versjon 3 av tiltaksplanen, er som følge av møtet noe 
revidert i forhold til versjon 2.  
 
Bakgrunn for SFTs pålegg er konklusjonene i rapporten ”Miljøtekniske grunn- og sedimentundersøkelser 
på Gimle og ute i fjorden. Supplerende undersøkelse 2006.” utarbeidet av Norges geotekniske institutt, NGI, 
og NIVA (NGI 2007). I denne rapporten ble det påvist høye konsentrasjoner av bl.a. tungmetaller, PCB og 
TBT både på Jotuns fabrikkområde på Gimle og i sedimentene i sjøen utenfor. Resultatene tyder på en 
kontinuerlig spredning av miljøgifter fra det mest forurensede sedimentområdet i sjøen, hovedsakelig ved 
propelloppvirvling. Det var også en viss mulighet for at forurensningen på land transporteres ut til fjorden. 
 
Dette dokumentet begrunner og beskriver en tiltaksplan for sedimentene utenfor Jotun. Planen er basert på 
følgende dokumenter (se også kapittel 4): 
• SFTs pålegg av 29/08/2007. 
• NIVAs undersøkelse av miljøgifter i fisk og skalldyr i Sandefjordsfjorden og Mefjorden (NIVA 1998a). 
• NIVAs undersøkelser av miljøgifter i passive prøvetakere utenfor Jotun i 1997 (NIVA 1998b) og i 2005 

(NGI 2006). 
• NGI og NIVAs miljøtekniske grunn- og sedimentundersøkelser på og utenfor Jotuns fabrikkområde i 

(NGI 2006, 2007). 
• NIVAs supplerende analyser av kvikksølv i sedimenter og bunnfauna (NIVA 2008). 
• Biologge AS bathymetri og videokartlegging av bunnforholdene utenfor Jotun i 2007 (Biologge  2008). 
• SFTs klassifisering TA-1467/1997 av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann. 
• SFTs veileder TA-2229/2007 reviderte klassifisering av miljøgifter i sjøvann og marine sedimenter. 
• SFTs veileder TA-2145/2005 for tildekking av forurensede sjøsedimenter. 
• SFTs veileder TA-1979/2004 for håndtering av forurensede sedimenter. 
• SFTs veileder TA-2085/2005 i risikovurdering av forurensede sedimenter. 
• SFTs veileder TA-2230/2007 i risikovurdering av forurensede sedimenter. 
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2. Problembeskrivelse 

2.1 Tiltaksområde 
2.1.1 Jotuns område på land 
Jotun AS har holdt til på Gimle i Sandefjord siden 1926 (Figur 1). På eiendommen er det i dag 
malingsfabrikk, alkydkokeri, emulsjonskokeri, lager, kontorbygg, to store fjellanlegg, brannstasjon og en 
del andre bygninger. Det sørligste området, Lystadslippen, har vært leid av Jotun fra 1983. Lystadslippen 
AS, som var en stor slipp med oppussing av større båter, var i virksomhet fra før 1940 til ca. 1980. I de store 
tankene utendørs (tankanlegg 202) lagres i dag forskjellige typer white spirit og andre løsemidler. I 
fjellanleggene lagres råstoff til maling. 
 
 

 
 
Figur 1.  Jotuns fabrikkanlegg på Gimle (Foto: Jotun A/S) 
 
Store deler av industriområdet består av fjell (massiv larvikitt) med få svakhetssoner og lite oppsprekking, 
slik at nedbør stort sett vil ha direkte avrenning til lavereliggende områder.  
 
Langs fjorden i den nordre del av industriområdet, er bygninger og kaier stort sett fundamentert på 
steinfyllinger som ligger direkte på fjell (i bakkant) og på marin leire ut mot fjorden.  
 
I området ved kokeriet og sørover til betongmuren ut mot Lystadslippen, er det oppfylte løsmasser over 
naturlig sjøbunn eller fjell. Vest for kokeriet består grunnen av 3 m fyllmasser. Disse inneholder rester etter 
gammel bebyggelse før brannen og består av rivningsmasser og betongvegger. Nord for kokeriet er det et 
tynt lag med løsmasser over fjell. Grunnmuren fra den gamle malingsfabrikken er synlig, og denne ligger på 
fjell. 
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I området ved Lystadslippen gikk strandkanten opprinnelig lenger inn. Dette ytre området ble på 
begynnelsen av 1990-tallet fylt opp og asfaltert. Kontorbygningene står på fjell, og kaien utenfor er oppfylt 
med sprengstein.  
 
2.1.2 Sedimentene utenfor Jotun 
Bunnområdet rett utenfor kaiene ligger på ca 5 m dyp og skråner derfra mer eller mindre jevnt utover til 
fjordens dypeste parti på ca 25 m, omtrent 70 -100 m fra land (Figur 2).  I området nord og spesielt sør for 
industriområdet utvider fjorden seg noe, bunnen er flatere og med et større areal grunnere enn 20 m. 
Biologge (2008) gjennomførte en batymetrisk kartlegging av området i 2007. I følge tegninger gitt i 
rapporten er det et areal med fast fjell utenfor midten av hovedkaia som strekker seg i en bredde på ca 45 m 
utover til 11 m dyp. Nord for dette består bunnen grunnere enn 10 m av steinfylling. Sørover fra området 
med fast fjell til enden av Jotun-kaia består bunnen grunnere enn 10 m av betong og bygningsrester. 
Områdene utenfor er naturlige sedimenter. Disse er sandige, med større innslag av grus og skallrester innerst 
mot land, og større innslag av fin sand og silt sør for industriområdet og utover mot dypere vann. 
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Figur 2. Bunnmateriale utenfor Jotun. Punkter og nummer henspeiler på stasjoner for NIVAs 
sedimentanalyser 2005-2007 (Modifisert fra Biologge 2008). 
 
 
2.2 Nåværende og fremtidig bruksform 
Jotuns område på Gimle i Sandefjord består i dag av områder med industri, og fremtidig arealbruk skal 
fortsatt være industri/næring. I tillegg til næringsvirksomhet på land har Jotuns kaiområde hyppig anløp av 
middels store lastefartøyer som eroderer sjøbunnen under manøvrering. Området i nord mellom Jotun og 
Ranvik har ubebygde bratte svaberg mot sjøen. Ved Ranvik er det etablert en småbåthavn. I området sør for 
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Lystadslippen er det enkelte mindre fritidskaier og fortøyningsplasser for småbåter, først og fremst i bøyer. 
Så vidt vi vet forekommer det ikke kommersielt fiske i tiltaksområdet. Det er heller ingen registrerte 
kulturminner, naturvernområder eller viktige lokale miljøområder som det er aktuelt å vurdere i forhold til 
tiltaksplanen. 
 

2.3 Miljømål  
2.3.1 Overordnede forvaltningsmål 
Fastsettelse av miljømål som er etterprøvbare, kommuniserbare og realistiske er en nødvendighet ved all 
tiltaksplanlegging. Det er vanligvis to typer mål som framsettes: 

– langsiktige forvaltningsmål som gjelder et større tiltaksområde med tilliggende områder 
– etterprøvbare lokale tiltaksmål som skal bidra til oppfyllelse av det overordnede forvaltningsmålet. 

 
Når det gjelder Sandefjordsfjorden, så er et langsiktig forvaltningsmål foreslått i fase II av tiltaksplanen for 
forurensede sedimenter i Vestfold fylke (Skei og Hansen 2005): 
 
”- på sikt å få fjernet kostholdsrådet vedrørende PCB i lever av fisk fanget innenfor Trangsholmene.”  
 
Nylig har Sandefjord kommune sluttet seg til følgende forvaltningsmål: 
 
Forurensede sedimenter skal ikke være til hinder for havnedrift, yrkesfiske, friluftsliv (fritidsbåter, 
fritidsfiske, bading, og rekreasjon) og byutvikling. Forurensede sedimenter eller bruken av fjorden skal ikke 
føre til langsiktige negative effekter på økosystemet.  
 
Alle sedimenttiltak bør ha som mål å bidra positivt til dette selv om det er vanskelig å måle hvor store de 
enkelte bidragene er. Det bør her bemerkes at analyser av innholdet av PCB og dioksiner i torskelever viste 
en betydelig forbedring i indre fjord fra 1997 til 2005, noe som kan ha sammenheng med de tiltak som 
allerede er gjennomført. 
 
Når det gjelder lokale tiltaksmål så foreslår tiltaksplanen for Vestfold enkle, operasjonelle mål om at 
 
”sedimentkvaliteten i tiltaksområdet etter at tiltaket er gjennomført ikke skal overskride tilstandsklasse II 
(moderat forurenset) i SFTs sedimentkvalitetskriterier (SFT TA-1467/19971).”  
 
Dette vil bla. medføre at risikoen for spredning av forurensning reduseres, noe som vil ha positive 
virkninger på de langsiktige målene. Fylkets tiltaksplan har imidlertid valgt å ikke etablere lokale tiltaksmål 
før det foreligger anbefalingene om hvilke tiltak som bør gjennomføres. 
 
 
2.3.2 Mål for sedimenttiltak utenfor Jotun 
På grunnlag av ovenstående foreslår vi at følgene to operative miljømål legges til grunn for tiltaksplanen: 
 
1. De gjennomsnittlige konsentrasjonene av kvikksølv, bly og PCB i det bioaktive laget av 

bunnsedimentene i tiltaksområdet skal ikke overskride tilstandsklasse II (god) i SFTs reviderte 
sedimentkvalitetskriterier (SFT TA-2229/2007).  

Ut fra anbefalingene i SFTs risikoveileder settes det bioaktive laget til de øvre 10 cm. Tykkelsen av dette 
laget utenfor Jotun er ikke målt, men ut fra sedimentforhold (blandet sediment med hovedvekt på sand) og 

                                                      
1 SFT har siden tiltaksplanen ble laget revidert klassifiseringssystemet for miljøgifter i vann og sedimenter (SFT TA-
2229/2007). Det er rimelig å sette det operasjonelle målet til klasse II (god) også etter det nye systemet, siden øvre 
grense for klasse II også er grenseverdi for akseptabel miljørisiko. 
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bunnfauna (få større, bioturberende organismer) kan man regne med 5-10 cm. Det er derfor tilstrekkelig 
konservativt å gå ut fra en tykkelse på 10 cm i alle delområdene.  
 
2. De gjennomsnittlige konsentrasjonene av TBT i det bioaktive laget av bunnsedimentene i tiltaksområdet 

skal ikke overskride gjennomsnittet i et utvalg sedimentprøver tatt nord for tiltaksområdet (stasjon 1 og 
4 i Figur 3). På grunnlag av nye analyser settes denne grensen til 430 µgTBT/kg tørrvekt. 

 
Grunnen til å skille mellom TBT og de øvrige miljøgiftene er at det er urealistisk å forvente at sedimentene 
utenfor Jotun vil kunne holdes i SFTs tilstandsklasse II mht TBT (dvs. under 5 µgTBT/kg tørrvekt) så lenge 
sedimentene i fjorden for øvrig synes å ligge langt over.  
 
Disse målene sikrer at sedimentenes innhold av kvikksølv, bly og PCB ikke utgjør noen uakseptable risiko 
for effekter på sedimentlevende organismer i tiltaksområdet, og at nivåene av TBT ikke overskrider det som 
finnes i nærliggende områder oppstrøms Jotun, og som man må anta skyldes øvrig TBT-belastning i indre 
Sandefjordsfjorden. Ut fra SFTs risikoveileder kan man også forvente at disse målene sikrer at spredningen 
av miljøgifter fra de aktuelle sedimentene heller ikke utgjør en uakseptabel risiko for økologiske effekter i 
omkringliggende områder eller vannmassene over.  
 
 
2.4 Forurensningssituasjon og -kilder 
Sjøområdene utenfor Jotun har vært undersøkt for miljøgifter i 1994 (bunnsedimenter på dypt vann, NIVA 
1995), 1997 (sedimenter på dypt vann, NIVA 1998c, strandsoneorganismer, NIVA 1998a og passive 
prøvetakere, NIVA 1998b), 2005 (passive prøvetakere og bunnsedimenter, NGI 2006) og 2007 
(bunnsedimenter og blåskjell, NGI 2007), strømforhold, miljøgifter i bunnfauna og organisk kvikksølv i 
sediment, (NIVA 2008). 
 
2.4.1 Bunnsedimenter 
Analysene av sedimentprøvene i 2005 og 2007 viste i hovedsak SFT tilstandsklasse IV-V for kvikksølv, 
klasse III-V for bly, hovedsakelig klasse IV-V for PCB og stort sett klasse V for TBT (klassifisert etter SFT 
TA-1467/1997). Miljøgiftkonsentrasjonene var høyest utenfor kaiene og litt nede i sedimentet. 
Konsentrasjonene avtok mot nord og sør, spesielt mot nord, og også mot dypere vann. Et begrenset sjikt på 
ca 6-10 cm sedimentdyp sentralt utenfor kaiene hadde ekstremt høye konsentrasjoner av organisk karbon, 
kvikksølv og spesielt PCB. Dette sjiktet hadde et særpreget utseende, med malingslukt og klumper.  
 
Andelen metylkvikksølv, den mest miljøbetenkelige formen, var 0,01 - 0,12 % av totalt kvikksølvinnhold. 
Dette er innenfor normal andel metylkvikksølv i marine sedimenter.  
 
Samlet kan det sies at de høyeste miljøgiftnivåene i sedimentene skyldes eldre utslipp eller deponering på 
sjøbunnen utenfor Jotun-kaia. Aldersdateringen som er foretatt viser at lagene med de høyeste 
konsentrasjonene kan ha blitt etablert rundt brannen på Jotun i 1976. For alle miljøgiftene fantes de høyeste 
konsentrasjonene utenfor midten og sørenden av Jotun-kaia og på 15m dyp eller grunnere. Oppvirvling 
spesielt fra båtpropeller fører til at miljøgifter fra dette området spres til bunnsedimentene omkring og 
primært sørover. Dataene for sedimentene indikerer at den største oppvirvlingen av kvikksølv fra det 
sentrale området kan ha skjedd midt på 1990-tallet. Spredningen fra det sentrale området østover (mot 
dypere vann) synes å være begrenset.  
 
Tiltaksmålet for TBT knyttes til de nivåene som i dag finnes i det bioaktive laget nord for tiltaksområdet. 
Forurensningssituasjonen mht TBT, inklusive nye analyser av sedimentene fra stasjon 4 (cf Figur 3) er vist i 
Tabell 1. Gjennomsnitt + st.avvik for de 4 analyseresultatene som finnes for området (stasjon 1 og 4) er 428 
+ 138 µgTBT/kg tørrvekt. Dette innebærer at tiltaket bør ha som mål å bringe konsentrasjonen av TBT i det 
bioaktive laget ned under 430 µgTBT/kg tørrvekt. 
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Tabell 1. Konsentrasjoner av tributyltinn TBT (µg/kg tørrvekt) i sjøsedimentene utenfor Gimle 2005 og 
2006. Fargene viser klassifisering etter SFTs miljøkvalitetskriterier (rødt: klasse V, oransje: klasse IV, gult: 
klasse III, grønt: klasse II og blått: klasse I). Tomme celler er ikke analysert.  
    Stasjon    
cm dyp 1 2 3 4 5 6a 6b 7a 7b 8 9 10 11 12 13 
0-2 240 370 1) 2600 430 560 600 2000 700 1000 680 750 - 700
2-4 - - - 470 - -  - 1300 - - - - - - 
4-6 - - - 570 - 1700 4400 4100 1900 2100 1100 - 490 - - 
6-10 - 16 - - 570 880 1700 2200 120 1400 2100 96 - 680
10-15 - - - - 69 360 15000 120 670 78 1100 - - - 6,4
15-20 - <1 - - - 8,8 5000 3,2 6,4  230 - - 11
20-25 - - - - - 3000  -  - - - - - - 
25-30 - 150 - - - -  -  - - 12 - - - 
1) for 2006. I 2005 var nivået 2900 µg/kg. 

 
 
2.4.2 Bunnfauna 
Kvikksølv er analysert i naturlig forekommende blåskjell og i muslinger og børstemark på sedimentbunnen. 
Blåskjellprøvene viste bakgrunnskonsentrasjonene for kvikksølv, noe som tilsier at de lokale vannmassene 
ikke inneholder betydelig mengder biologisk tilgjengelig kvikksølv.  
 
Konsentrasjonen av kvikksølv i sedimentlevende dyr samsvarte med mønsteret for kvikksølv i sedimentene: 
høyest rett utenfor kaiene og lavest mot nord. Mønsteret tydet også på at bunndyrene sto i likevekt med 
sedimentet mht kvikksølvinnhold. Dette viser at kvikksølvet i sedimentene kan taes opp av sedimentlevende 
dyr og følgelig også kan bli transportert videre i næringskjeden gjennom predatorer på bunndyrene2. De 
høyeste nivåene samsvarer med tilstandsklasse IV for blåskjell og klasse III for strandsnegl (SFT TA-
1467/1997; klassifisering for bunnfauna finnes ikke). 
  
2.4.3 Vannmasser 
Undersøkelser ved bruk av passive prøvetakere og målingene av kvikksølv i blåskjell i 2007 viser at 
tungmetaller neppe er et problem i vannmassene utenfor Jotun og i liten grad samsvarer med nord/sør-
gradientene i sedimentene. Et lite forbehold bør taes siden analyser i 1997 viste forhøyet blyinnhold i 
blåskjell (klasse III, SFT TA-1467/1997) og forhøyet kobberinnhold i blæretang (klasse III, SFT TA-
1467/1997) samlet ved Lystadslippen, men dette er relativt gamle data.  
 
Forsøk med passive prøvetakere i 1997 viste at vannmassene utenfor Jotun var påvirket av en lokal PCB-
kilde som ga noe annen PCB-sammensetning enn det som ble funnet i fjordvannet for øvrig. Det var 
samtidig en noe forhøyet konsentrasjon i vannmassene enn det som ble funnet lenger inne og ute i fjorden, 
men samtidig analyse av blåskjell viste kun moderat PCB-forurensning (klasse II, SFT TA-1467/1997). 
Undersøkelsen med passive prøvetakere ble gjentatt og utvidet i 2005. Fortsatt viste resultatene en noe 
avvikende PAH-profil i vannmassene lokalt ved Jotun, men konsentrasjonene var betydelig lavere og på 
nivå med det som i 1997 ble funnet på en referansestasjon i Mefjorden.  
 

                                                      
2 Man kan ikke utelukke at noe av kvikksølvet som ble funnet i de sedimentlevende dyrene enten er adhert til 
kroppsoverflaten eller finnes i tarmkanalen, dvs ikke egentlig akkumulert i vevet. Høyere Hg-nivå i de 
sedimentspisende bunndyrene enn i rovdyrene var tegn på det siste. I forhold til transport i næringskjeden er dette av 
mindre betydning siden predatorer vil spise hele dyret, inklusive det som er utenpå og i tarmkanalen.  
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2.4.4 Strømforhold og spredning av forurensning 
I perioden 27/11/2007 til 23/01/2008 hadde NIVA ute en strømmålerrigg ca 100 m sør for Jotun (NIVA 
2008). Resultatene viser en strømhastighet varierende fra 0 til ca 20 cm/sek. Strømretningen var vesentlig 
langs land, avvekslende nordlig og sørlig i hele perioden og med største strømhastighetene i retning sørover. 
Dette støtter det antatt generelle bildet av en vanntransport mot nord på østsiden av fjorden og mot sør på 
vestsiden, men viser også hyppig reversering av denne, muligens tidevannsstyrt. 
 
Strømbildet samsvarer med at den største miljøgiftspredningen fra de sentrale sedimentområdene skjer mot 
sør.  
 
2.4.5 Kilder på land 
Grunnundersøkelsen til NGI (NGI 2006, 2007) viste at overvannskummene på hele området hadde et høyt 
innhold av tungmetaller, mineralolje og tinnorganiske forbindelser. Slam fra kummene blir transportert med 
vannet ut til sjøen og kan derfor være en kilde til forurensning av sedimentene. I følge Jotun slamsuges 
overvannskummene på Gimle-området rutinemessig hver vår, noe som bør minimere disse som kilde.  
 
Utlekkingstester på jordprøver fra lokaliteten viste at tungmetaller har et relativt lavt utlekkingspotensial, 
mens tinnorganiske forbindelser har et relativt høyt utlekkingspotensial. Mineralolje, xylen og PAH kan 
lekke ut fra branntomten, men disse stoffene vil fortynnes og brytes raskt ned i vannfasen. Det er påvist 
høyest innhold av TBT i jord og grunnvann nedstrøms nedgravde tanker som tidligere inneholdt TBT-
holdig råstoff.  
 
SFTs pålegg til Jotun av 29/08/2007 innbefatter en rekke tiltak på land som forventes å eliminere de mulige 
kildene til tilførsel av miljøgifter til fjorden.  
 
 
2.5 Kostholdsråd 
På grunn av PCB-innholdet i fisk er det innført følgende kostholdsråd for Sandefjordsfjorden:  
Konsum av lever fra rund fisk fanget innenfor Tranga (Trangsholmen) i Sandefjordsfjorden frarådes. 
Kostholdsrådet ble innført i 1993, og er sist vurdert i 1999.  Siden innholdet av miljøgifter i filet av skrubbe 
og torsk er lave, mener Mattilsynet at fiskefilet fritt kan konsumeres. 
 
Sandefjordsfjorden fikk også omsetningsrestriksjoner for sjømat i 1994. I forskriften heter det at fisk fanget 
fra Sandefjordsfjorden innenfor Trangsholmene skal omsettes sløyet og uten lever. Denne restriksjonen 
gjelder fortsatt.  
 
Det er sannsynlig av de forurensede sedimentene i hele indre fjord bidrar til å opprettholde kostholdsrådet, 
men det er umulig å bedømme hvor mye sedimentene utenfor Jotun eventuelt står for. Det eneste man kan si 
er at PCB-nivåene her langt overskrider grenseverdiene for risiko for human helse i SFTs risikoveileder for 
forurenset sediment (SFT TA 2085/2005) Tiltak som reduserer tilførselen av PCB herfra må derfor uansett 
antaes å være et skritt i riktig retning.  
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3. Tiltaksplan 

 
3.1 Krav til tiltaksplanen 
 
Miljømålene setter krav til at en tiltaksplan for sedimentene utenfor Jotun må omfatte følgende aktiviteter: 
• Tiltak på bunnsedimentene gjennomføres for å bringe miljøgiftkonsentrasjonen i det bioaktive laget av 

overflatesedimentene (satt til de øvre 10 cm) ned i SFT tilstandsklasse II (for TBT ned til samme nivå 
som i områdene nord for Jotun).  

• Områder der det er påkrevd med fysiske tiltak må skilles ut fra områder der man evt. anser det for 
forsvarlig å satse på naturlig remediering.  

• Dersom naturlig remediering velges for deler av tiltaksområdet, må det etableres en tilfredsstillende 
overvåking for å følge med om denne utvikler seg tilfredsstillende, inklusive en plan for tiltak dersom så 
ikke skjer (for eksempel stimulert remediering gjennom tynnsjiktstildekking).  

 
 
3.2 Tilgjengelige tiltaksalternativer 
Den nasjonale styringsgruppen for de fylkesvise tiltaksplanene utarbeidet i sin tid tre tiltaksalternativer som 
er knyttet til ambisjonsnivå for tiltak: 

1. Null-tiltak (satse på naturlig forbedring) 
2. Tiltak som hindrer spredning av forurensing 
3. Tiltak som hindrer negative påvirkninger på økosystemet 

 
1. Null-tiltak er å satse på naturlig forbedring i et område der nytt materiale som sedimenterer er rent eller 
lite forurenset. Null-tiltak forutsetter normalt at eksterne tilførselskilder er eliminert. Ut fra NGI og NIVAs 
grunnundersøkelse på Jotuns fabrikkområde i 2005 – 2007 (jfr kapittel 2.4.5), er det bare utlekking av TBT 
som skyldes kilder på land, og planlagte tiltak på land vil eliminere denne. Hvor raskt forbedringen kommer 
til å skje, avhenger av sedimenteringsraten og grad av forurensing i det som sedimenterer. Har man denne 
informasjonen kan man lage en prognose for hvor raskt overflatesedimentet vil nå tilstandsklasse II. I 
sedimentene utenfor Jotun er sedimenteringsraten beregnet til 4-5 mm/år (NGI 2007), og vertikalprofiler av 
forurensningen er kartlagt på en rekke stasjoner.  
 
2. Tiltak som hindrer spredning av forurensning fra sterkt forurensende områder til mindre forurensede 
områder er det neste ambisjonsnivået. Ut fra det man nå vet om sedimentforholdene utenfor Jotun, er det 
spredning fra det sentrale, mest forurensede området som bør forhindres. Øvrige delområder ansees å være 
mottakere av forurensning herfra. 
 
3. Tiltak som hindrer negative påvirkninger på økosystemet er høyeste ambisjonsnivå. Kommunens 
forvaltningsmål har dette nivået. Her er det forholdene i det øvre bioaktive laget av sedimentene, der 
bunnfaunaen finnes, som er viktige. Tiltak som fjerner forurensningen i det bioaktive laget utenfor Jotun vil 
derfor forhindre eventuell skadevirkning både på sedimentøkosystemet selv, og på omgivende habitater ved 
at transporten av miljøgifter til vannmassene og gjennom næringskjeden blir redusert.  
 
 
3.3 Behov for supplerende kartlegging av tiltaksområdet 
Sedimentforhold og forurensningsgrad i tiltaksområdet er beskrevet ut fra undersøkelse i 13 prøvepunkter 
(Figur 3). I de fleste av disse er vertikalprofiler av miljøgiftkonsentrasjonene ned til 20-30 cm kartlagt. Med 
et foreslått mudringsbehov på maksimalt 5 000 m3 masse (cf. kapittel 3.6) er kravet om antall prøvepunkter 
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pr volum mudringsmasse gitt i SFT TA-1979/2003 tre prøvepunkter. Både ut fra dette og en faglig 
vurdering anser vi kartleggingen for tilstrekkelig for å kunne avgrense tiltaksområdet og delområder av 
dette. Det er derfor ikke behov for supplerende sedimentkartlegging i selve tiltaksområdet.  
 
 
3.4 Behov for supplerende kildekartlegging på land 
Vi anser NGIs grunnundersøkelser for å være tilfredsstillende som kartlegging av mulige kilder til tilførsel 
av miljøgifter til sjøområdene og at det ikke er behov for supplerende kildekartlegging på land for utforming 
av tiltaksplanen for sedimenter. Ved gjennomføring av SFTs pålegg om tiltak på land gitt i brev av 
29/08/2007 bør gjenværende potensielle kilder være eliminert. 
 
 
3.5 Avgrensing av tiltaksområdet 
Vi tolker SFTs pålegg dit hen at tiltaksområdet i sjø omfatter bunnsedimentene utenfor fabrikkområdet, dvs 
bunnområdene utenfor Jotuns kaianlegg og utenfor Lystadslippen ut til dypeste punkt på 25 m. I 
tiltaksplanleggingen er også bunnområdet sørover til ca 150 m fra Lystadslippen inkludert siden området er 
tydelig påvirket av spredning fra det sentrale området. Tiltaksområdet er avmerket på Figur 3.  
 
Som beskrevet ovenfor har undersøkelsene avdekket et mindre delområde utenfor bedriften med svært høy 
forurensning og som etter alt å dømme forurenser tilgrensende områder gjennom propellerosjon. I dette 
området finnes den største forurensningen nær sedimentoverflaten, noe som sannsynligvis skyldes at 
propellerosjonen har avdekket eldre sterkt forurensede avsetninger. Mye tyder på at forurensningen her 
skyldes avfall etter brannen på Jotun i 1976 som ble sendt på sjøen. Det er derfor aktuelt å vurdere tiltak i 
dette området separat fra de omkringliggende. Sedimentkartleggingen har gitt en tilfredsstillende 
avgrensning av området til et areal på anslagsvis 250 m lengde langs land og ca 40-50 m utover fra kaiene 
(se Figur 3). Innerste del av området ut til ca 10 m dyp er imidlertid fjell, steinfylling og 
betong/bygningsrester som vi kan anta inneholder lite av mobiliserbar forurensning (Figur 2). Alt tyder på at 
forurensningen i sedimentene utenfor er begrenset til de øvre 30-50 cm.  
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Figur 3.  Kart over sjøområdene utenfor Jotun. Røde punkter angir posisjon for NIVAs 
sedimentundersøkelser 2005-2007. Tentativt tiltaksområde er angitt med svart linje, det sentrale mest 
forurensede delområdet med rød linje. 
 
 
3.6 Tiltak på det sentrale området 
 
Avveining av tiltaksalternativer 
Området fremstår i dag som en aktiv kilde til spredning av miljøgifter, og klart påvirket av propellerosjon. 
Naturlig remediering er derfor ikke aktuell tiltaksløsning. Et alternativ er å innføre arealbruksrestriksjoner 
dvs. forbud mot skipstrafikk utenfor kaiene, men dette vil ikke gi tilstrekkelig garanti for at utlekkingen 
stopper opp og er heller ikke forenlig med bruken av kaiområdene. Alternativene som gjenstår er tildekking 
eller mudring.  
 
Tildekking av området forutsetter at seilingsdypet fortsatt er tilstrekkelig for middels store fartøyer som man 
regner med vil anløpe kaiene og at tildekkingsmaterialet utgjør en erosjonssikring mot propelleffekten. 
Dette siste krever sannsynligvis plastring med stein eller utlegg av betongmadrasser. I følge Biologges 
detaljkartlegging av bunntopografien i området (Figur 2) er dypet helt inn mot fast bunn ved kaiene 10 m 
eller mer, og med et forventet maks seilingsdyp på 8 m (tilsvarende dypet i Sandefjord havn) er det plass til 
en tildekking. Figur 2 indikerer også at erosjonssikring vil være nødvendig fra ca 10 m dyp og utover til ca 
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15 m dyp, men dette må bekreftes. Sannsynligheten for at et fartøy av størrelse som for eksempel FF Trygve 
Braarud (se forsiden), skal erodere sedimentene på dyp større enn 15 m er liten (cf. SFT TA-2231/2007, 
vedlegg A.3).  
 
Mudring vil i større eller mindre grad føre til at forurensningen virvles opp i sjøvannet og at miljøgiftene 
derved spres. Slik oppvirvling kan minimeres, men ikke unngåes. Det er relativt stor enighet i fagmiljøene i 
dag om at man bør unngå å mudre forurensede sedimenter dersom det ikke er nødvendig for å øke 
seilingsdyp eller av andre praktiske hensyn. På den annen side kan signaleffekten ved å la sterkt forurenset 
sediment ligge være mer negativ enn hvis man fjerner forurensningen, selv om noe virvles opp. Det bør i så 
fall mudres ned til minimum 50 cm sedimentdyp. Det har ikke vært mulig å få kjerneprøver dype nok til å 
fastslå hvorvidt sedimentet under 50 cm er rent, men miljøgiftprofilene ned til 20-30 cm tyder på at dette 
dypet bør være tilstrekkelig til at det bioaktive laget i den nye sjøbunnen har tilstandsklasse II eller bedre. 
Den beregnede sedimenteringsraten på 4-5 mm/år innebærer at sedimentene i 50 cm dyp ble tilført for ca 
100 år siden, dvs. før bedriften ble etablert i 1926. En viss usikkerhet knytter seg til hva som kan ha vært av 
tidligere forurensende aktivitet i området. I følge Jotun var det industriell aktivitet i form av oljemøller i 
området siden begynnelsen av 1900-tallet, og det har også vært skipsverft på Lystadområdet før Jotun ble 
etablert. 
 
Naturfaglig sett vil altså både mudring og tildekking være akseptable løsninger, men når også signaleffekten 
trekkes inn, er mudring å foretrekke. I dette tilfellet er det området som er aktuelt å mudre relativt lite; i 
følge Figur 2 en utstrekning på ca 250 m langs kaiene og ca 10-30 m utover (til kote -15 m), dvs et areal på 
ca 3 700 m2. Dersom mudring velges, foreslås at man i utgangspunktet mudrer de øverste ca 50 cm, og 
deretter, før anleggsmaskiner er nedrigget, gjør hasteanalyser av forurensningen i gjenværende sediment 
(med fradrag av et veldig tynt, lettflytende toppsjikt som ut fra annen erfaring alltid vil finnes på en 
nymudret bunn). Dersom analysene viser konsentrasjoner over SFT klasse II, ettermudres området. 
 
Bunnområdet rett utenfor kokeriet er som nevnt dekket av betong og bygningsrester. Dersom dette ikke er 
heldekkende, men ligger som spredt avfall på bunnen (kan ikke fastslås fra Biologge 2008), bør området 
innlemmes i det arealet som mudres. Dette arealet er på ca 125 x 25 m, dvs. ca 3 200 m2. I så fall anbefales 
at avfallet fjernes før tiltak.  
 
Om mudring til 50 cm velges, vil man få et mudrevolum på ca 2 000 m3 sediment (ca 3 500 m3 inklusive 
grunnområdet utenfor kokeriet). For å gi rom for noe overmudring ved behov bør man ta utgangspunkt i at 
ca 3 000 m3 mudres (5 000 m3 inklusive området utenfor kokeriet). 
 
Vår anbefaling er at man velger mudring ned til 50 cm for det sentrale området, subsidiært tildekking med 
erosjonssikkert materiale.  
 
 
Forarbeid, kartlegging av rørledninger etc. og fjerning av skrot 
ROV-undersøkelsen til Biologge (2008) har påvist 2 rørledninger ut til ca 20 m dyp foran kaiene (Figur 4). 
Før mudring bør det vurderes om ledningene skal taes opp for ikke å bli skadet, og så legges ut igjen. 
 
Biologge har også påvist andre fremmedlegemer (skrot) på bunnen i det sentrale området som fat, 
metallrester, wire, plastrør, kabler, m.m. (se fotoserie i vedlegg 1). Gjenstander som kan forhindre 
mudringen bør fjernes. De ulike mudremetodene har ulik sårbarhet for skrot (se nedenfor).   
 
Forarbeide før tildekking vil være det samme som for mudring, men kravet til fjerning av skrot vil være 
mindre. Her bør også rørledninger flyttes eller taes opp før anleggsarbeidet. 
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Figur 4. Kotekart med inntegnede rørledninger på bunnen utenfor Jotun (Kilde Biologge 2008). 
 
 
Valg av metode ved mudring 
Ulike mudremetoder har fordeler og ulemper avhengig av sedimentenes beskaffenhet, vanndybde, strøm- og 
værforhold, kapasitet, aktuell disponeringsløsning og kostnader. Mekanisk mudring utføres ved at 
sedimentene fjernes med en graveinnretning (for eksempel grabbmudring). Hydraulisk mudring utføres ved 
hjelp av pumping eller sugeutstyr (for eksempel sugemudring eller bruk av deplasementspumpe). 
 
Sugemudring 
Med denne metoden kan tynne lag med forurensede sedimenter fjernes. Sedimentene får et relativt høyt 
vanninnhold og det kan være behov for avvanning før rensing/deponering. Sedimentene kan pumpes i 
ledning til behandlings-/deponeringssted. Avvanning kan utføres direkte på mudringsfartøyet, på land eller 
på lekter. 
 
Pneumatisk sugemudring  
Denne metoden anvender en deplasementspumpe som består av flere kamre som senkes ned i sedimentene. 
Ved hjelp av undertrykk suges sedimentene inn i kamrene, og presses gjennom en ledning opp i lekter eller 
deponi. Metoden gir et relativt lavt vanninnhold i sedimentene som tas opp.  
 
Grabbmudring 
Grabbmudring innebærer at sedimentene graves opp med spesialutviklet utstyr. Til mudring av forurensede 
sedimenter er det utviklet spesielle ”miljøgrabber” som er tettere og gir mindre oppvirvling enn ordinær 
grabb. Metoden er velprøvd og den som hyppigst brukes i dag. Grabbmudringen gir relativt liten 
vanninnblanding. Med miljøgrabb vil det være vanskelig å fjerne tynnere lag enn 20-30 cm av gangen.  
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Begge versjonene av sugemudring er følsomme for skrot på bunnen. Dersom skrot setter seg i inntaket og 
må fjernes ved reversering av sugingen vil store mengder sediment kunne virvles opp. Lukket miljøgrabb er 
mindre følsom, men større gjenstander kan hindre at grabben lukker seg ordentlig og føre til tap av sediment 
på veg opp. 
 
Valg av metode bør basere seg på de siste tilgjengelige erfaringer fra andre mudringsoperasjoner. For å sikre 
minst mulig spredning av forurensning under mudring, og siden det totale mudringsbehovet er relativt lite, 
anbefaler vi at man anvender sugemudring, og om mulig avstår fra avvanning på stedet.  
 
Muddermassene planlegges overført direkte til egnet lekter (ingen mellomlagring) for transport til deponi. 
Deponering planlegges gjort på Norsk Avfallshåndtering (NOAH), Langøya. Endelig deponeringsløsning 
vil bli bestemt i samråd med Fylkesmannen i Vestfold.  
 
 
3.7 Tiltak på grunnområdet sør for det sentrale området 
Avveining av tiltaksalternativer 
Dette området, nedstrøms det sentrale området, ansees for å være hovedresipient for sediment som i dag 
virvles opp fra sentralområdet. Tildekking eller mudringen sentralt vil i stor grad eliminere denne 
tilførselen, og det er da grunn til å forvente en gradvis naturlig forbedring. Et spørsmål er om det vil ta for 
lang tid før naturlig remediering oppfyller miljømålet om tilstandsklasse II i det bioaktive laget. Ut fra den 
målte sedimenttilveksten på 4-5 mm pr år vil det ta anslagsvis 20 år før det nye bioaktive laget oppfyller 
kravet, under forutsetning av at det materialet som sedimenterer i seg selv tilfredsstiller Klasse II. Denne 
tiden til måloppnåelse ansees for uakseptabel lang, og det foreslås derfor at man stimulerer restitusjonen ved 
en såkalt ”tynnsjikt-tildekking” med et ca 10 cm tykt sandlag over hele området. Tildekkingsmaterialet skal 
som minimum tilfredsstille kravene gitt i SFT TA-2143/2005 (Veiledende testprogram for masser til bruk 
for tildekking av forurensede sedimenter). Kravene skal sikre at massene tilfredsstiller SFT Klasse II for de 
miljøgifter som er inkludert. Kornstørrelsen bør være som i det eksisterende sedimentet evt. noe grovere 
(jfr. SFT TA-2143, Vedlegg B). Dette bør kunne forhindre propellerosjon. Området besøkes stort sett av 
fritidsbåter, iallfall på dyp grunnere enn ca 10 m, noe som også reduserer risikoen for erosjon.  Med denne 
type tildekking vil man umiddelbart få et toppsjikt som vil gi et bioaktivt lag i Klasse II etter at ny fauna har 
etablert seg. Massebehovet for tildekkingsmateriale vil i så fall være ca 4000 m3. 
 
Forarbeid, kartlegging av rørledninger etc. og fjerning av skrot 
Bunnforholdene er ikke visuelt kartlagt i delområdet og det er ingen annen informasjon om skrot eller 
rørledninger. Sand-tildekking er lite sårbar for skrot, men større gjenstander bør likevel fjernes for å 
minimere utlekking. Rørledninger er ikke sårbare eller til hinder for tildekking og trenger derfor ikke å 
kartlegges i denne sammenhengen.  
 
 
3.8 Tiltak på grunnområdet nord for det sentrale området 
Avveining av tiltaksalternativer 
I dette området, som ligger oppstrøms sentralområdet, synes det å foregå en sedimentering av materiale som 
er mindre forurenset enn tidligere, men grunnlaget for å si dette er noe svakt. Det er liten risiko for 
propellerosjon her, ut fra dagens seilingsmønster. Dette betyr at en gradvis oppbygging av et renere 
overflatelag neppe vil bli forstyrret. Likevel må man forvente at det tar anslagsvis 15-20 år før et nytt, 10 
cm, bioaktivt lag i Klasse II har etablert seg, slik at tynnsjiktstildekking som beskrevet i kapittel 3.7 også her 
anbefales. Massebehovet for tildekkingsmateriale vil i så fall være ca 1500 m3. 
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3.9 Tiltak på det dypere området øst for det sentrale området 
Avveining av tiltaksalternativer 
Sedimentkartleggingen her viser at forurensningen delvis stammer fra de grunnere områdene innenfor. Dette 
gjelder først og fremst for TBT siden området ikke skiller seg ut fra den dypeste delen av fjordområdet nord 
og sør for Jotun når det gjelder nivåene av de øvrige undersøkte miljøgiftene. Profilene viser også at 
overflatesjiktet har en lavere forurensning enn dypere sedimentsjikt, dvs. at det foregår en naturlig 
forbedring. Sedimentene ligger for dypt for propellerosjon. Det er vanskelig å bedømme hvor raskt naturlig 
remediering vil foregå fordi området antakelig følger utviklingen i dypområdet forøvrig og sedimentasjonen 
her er ukjent. Sannsynligvis er sedimentasjonen raskere enn i de grunnere områdene, noe som tilsier kortere 
tid enn 15-20 år, men vi vet ikke kvaliteten på det som i dag sedimenterer. Det kan derfor ta lenger tid enn 
det som anses for akseptabelt før det bioaktive laget er så rent at det ikke er risiko for transport av 
miljøgifter ut i næringskjeden (dette er eneste aktuelle spredningsvei). Til tross for dette anbefales naturlig 
remediering siden fysiske tiltak alene på en så begrenset del av et større homogent område vil ha liten 
positiv effekt.  
 
3.10 Forurensningsbegrensning under tiltaksarbeidet 
Ved tildekking av sandige sedimenter vil risikoen for oppvirvling være liten, og ved rimelig forsiktig 
utlegging vil det ikke være behov for spesielle forurensningsbegrensende tiltak. Det er ikke hensiktsmessig 
å bruke geotekstilduk i forbindelse med tynnskiktstildekking. 
 
Ved mudring, uansett metode, er en viss oppvirvling av de forurensede sedimentene uunngåelig. Det beste 
avbøtende tiltaket for å hindre at denne forurensningen sprer seg, er bruk av siltgardin (vertikal 
geotekstilgardin fra overflata til bunnen) rundt anleggsområdet. Strømhastigheter på opp mot 20-25 cm/sek, 
som ble målt i området på slutten av 2007, kan imidlertid vanskeliggjøre bruk av siltgardin (nylig erfart i 
Eydehavn, Tromøysund med tilsvarende strøm langs land). Konsekvensen av at man eventuelt ikke kan 
bruke siltgardin er at områdene nedstrøms anleggsområdet vil få tilført forurensede partikler. Det anbefales 
derfor at mudring sentralt skjer ved sugemudring for å minimere oppvirvling og spredning, og at mudringen 
gjøres før tiltak i omkringliggende delområder.  
 
 
3.11 Tidsplan 
Ut fra erfaring fra andre mudringstiltak kan man anslå at mudring av de ca 5 000 m3 i det sentrale området 
vil ta anslagsvis 10 uker. Dette må imidlertid bekreftes fra ingeniørhold.  
 
SFTs veileder for håndtering av forurensede sedimenter anbefaler at aktivitet som kan føre til 
sedimentoppvirvling og turbid vann legges utenom perioden 15. mai – 15. september, både av hensyn til 
lokalt friluftsliv og fordi man da unngår den mest sårbare sesong for plante- og dyrelivet i sjøen. Dette kan 
for eksempel bety anleggsstart medio september med avslutning i desember samme år. 
 
Selve gjennomføringen bør også sees i sammenheng med når andre sedimenttiltak i Sandefjordsfjorden som 
er antydet i Fylkets tiltaksplan eventuelt blir gjennomført, og eventuelt koordineres med disse. 
Fylkesmannen i Vestfold har antydet et mål om at tiltakene skal være gjennomført innen 2010.  
 
 
3.12 Kriterier for måloppnåelse 
På grunn av forurensningssituasjonen i indre Sandefjordsfjorden generelt, kan man ikke sikre seg mot 
gradvis rekontaminering av forurensede sedimentpartikler herfra ved utgående strøm. Det er derfor 
vanskelig å basere kriterier for måloppnåelse på en utvikling over tid. Vi foreslår derfor at tiltaket 
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bedømmes til å ha oppnådd sin målsetning dersom den nye sjøbunnen i områdene hvor det gjøres fysiske 
tiltak, tilfredsstiller følgende krav etter at anleggsarbeidet er over: 
• har en konsentrasjon som tilfredsstiller SFTs reviderte tilstandsklasse II for kvikksølv (0,63 mg/kg t.v.), 

bly (83 mg/kg t.v.) og sum PCB7 (17 µg/kg tv) i gjennomsnitt for de øvre 10 cm av bunnen og   
• har en gjennomsnittskonsentrasjon av TBT i øvre 10 cm som ikke overskrider 430 µgTBT/kg tørrvekt 

som er  gjennomsnittet for et utvalg stasjoner nord for tiltaksområdet.  
 
  
3.13 Kontroll og overvåking 
Det bør etableres et miljøkontrollprogram som gjennomføres før, under og etter tiltaksperioden. 
Programmet bør ha følgende målsetninger og elementer: 
 
- Kontrollere at mudringsarbeidet i sjø ikke forårsaker uakseptabel oppvirvling og spredning av 

forurensede partikler under selve gjennomføringen. 
 Anbefalte elementer: 

• Løpende logging av partikkelspredning under anlegg samt stikkprøvekontroll på partiklenes 
miljøgiftinnhold. 

• Analyse av miljøgiftinnhold i lokal bunnfauna og evt. i blåskjell etter avsluttet anleggsarbeid for å 
fastslå om det har forårsaket spredning av biotilgjengelige miljøgifter. Hvis blåskjell inkluderes bør 
det sikres et prøvemateriale før anleggsarbeidet settes i gang.  

 
- Verifisere at sedimentforholdene i det sentrale området etter tiltak tilfredsstiller kravene gitt i 

tiltaksplanen mht miljøgiftnivåer (tilstandsklasse II eller bedre). 
- Tilsvarende verifisering i området sør og nord  for Jotun dersom det gjennomføres tynnsjiktstildekking 
her. 
  Anbefalte elementer: 

• Fysisk karakterisering av ”ny” sjøbunn ved bruk av undervannsvideo og/eller sedimentprofilkamera 
for å kontrollere tykkelse og utseende. 

• Kjemisk karakterisering av overflatelaget på et tilstrekkelig antall lokaliteter som grunnlag for å 
fastslå forurensningsgrad i det bioaktive laget og bedømme om miljømålet er oppnådd. Programmet 
bør omfatte vertikalprofil av utvalgte miljøgifter ned til ca 20 cm sedimentdyp. På basis av 
analyseresultatene bør det også gjøres en teoretisk beregning av gjennomsnittlig spredning av 
miljøgifter ut av det nye bioaktive laget i sedimentene ved bruk av regneverktøyet i SFTs 
risikoveileder, Trinn 2. Dette bør gjøres for å verifisere at spredningen ikke overskrider tilsvarende 
beregnet spredning fra et sediment som akkurat tilfredsstiller grenseverdiene i risikovurderingens 
Trinn 1, og som derfor utgjør en akseptabel risiko.  

 
- Overvåke naturlig restituering i dypområdet øst for Jotun. 

• Kjemisk karakterisering av sedimentene (evt. også bløtbunnsfauna og i passive prøvetakere over 
bunnen) for å fastslå forbedringshastigheten mot SFT klasse II. Dette bør gjøres med en frekvens på 
anslagsvis hvert 5 år, og samordnes med tilsvarende overvåking i andre tiltaksområder i 
Sandefjordsfjorden. 

 
Den løpende kontrollen av partikkelspredning ved turbiditetsmåling bør være en del av entreprenørens egen 
HMS-kontroll, etter mønster fra flere andre tilsvarende sedimenttiltak. En typisk måte å gjøre dette på er å 
sette ut en eller flere rigger i grensen for anleggsområdet med instrument som automatisk logger turbiditet 
(vanligvis også strøm, temperatur og saltholdighet) og sender dataene trådløst over til entreprenøren i 
sanntid. En referanselogger for normal lokal turbiditet bør også settes ut. Loggingen kobles til en 
alarmfunksjon som trer inn hvis turbiditeten i anleggsgrensen overskrider et avtalt nivå, og som utløser en 
alarmrutine hos entreprenøren. Rutinen vil normalt bestå av 
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- manuell kontroll av selve måleren (fjerning av begroing og fremmedlegemer som kan ha gitt falske 
signaler), 
- kontroll av turbiditeten med separat håndholdt instrument både for å sjekke at loggeren fungerer og for 

å spore om forhøyet turbiditet kommer fra mudringen,  
- stans i arbeidet til årsaken er funnet, og turbiditeten igjen tilfredsstiller grenseverdiene. 

 
Grenseverdien for turbiditet kan enten etableres som en fast verdi (for eksempel 3 ganger øvre grense for 
normal lokal turbiditet målt på forhånd), eller som justert verdi i forhold til løpende endring i normal 
turbiditet.  
 
 
3.14 Sluttrapport 
Når tiltaksplanen er gjennomført vil det bli utarbeidet en erfaringsrapport til myndighetene. Denne vil som 
minimum omfatte følgende: 

• Bakgrunn og begrunnelse for tiltakene 
• Beskrivelse av gjennomføringen av tiltaket  
• Beskrivelse av innhold i og resultatene av gjennomført miljøkontrollprogram 
• Beskrivelse av tiltakserfaringer med overføringsverdi til andre tilsvarende tiltak 
• Beskrivelse av miljøtilstand etter gjennomføring 
• Vurdering av oppnåelse av målene for tiltaket, både ved avsluttet tiltak og slik man forventer at 

videre utvikling/restitusjon av bunnsedimentene vil forløpe 
• Plan for videre kontroll og miljøovervåking. 
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Vedlegg A.   
 Videobilder av bunnforholdene utenfor Jotun (Kilde: Biologge AS 2008) 
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Ledninger 
 
(På bildene anger D vanndyp og H retningen til ROV’en. 0=Nord og 180=Syd) 
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“Fremmedlegemer” 
 
(På bildene anger D vanndyp og H retningen til ROVen. 0=Nord og 180=Syd) 
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