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Forord  

Denne rapporten sammenfatter og samler beskrivelsen, resultatene og den underliggende dokumenta-
sjonen fra forberedelsen og gjennomføringen av miljøtiltakene utført i 2008 og 2009 i sedimentene 
utenfor industrianlegget til Jotun på Gimle i Sandefjord.   

Rapporten med bilagene skal møte kravet til rapportering i henhold til tillatelsen etter foru-
rensningsloven, gitt av SFT (Klif) i januar 2009.  

For detaljene i de forskjellige deloppgavene og fasene av arbeidet, henvises det til den underliggende 
dokumentasjonen som er vedlagt, eller til dokumentene i referanselisten, hvorav de fleste har vært 
rapportert tidligere eller skulle være offentlig kjent.   

Norsk institutt for vannforskning, NIVA, ved seniorforsker Torgeir H. Bakke og forsker og prosjektle-
der Sigurd Øxnevad, har vært konsulentselskap for Jotun og har utarbeidet tiltaksplanen, fulgt opp 
miljøkontrollprogrammet under gjennomføringen av tiltakene og rapportert resultatene.  

Teknologiselskapet Biologge AS, ved daglig leder Tore Lundh og prosjektleder Tom R. Hansen, har 
vært teknologisk rådgiver under flere faser av tiltakene og bl.a. foretatt kartlegging av bunnforholdene 
og bistått under oppryddingsarbeidet og gjennom dette rapportering av flere deloppgaver. Frøydis 
Bakkene Aasen i Biologge AS sto for evaluering av tildekkingsmaterialet.  

Agder Marine A/S var hovedentreprenør for Jotun under gjennomføringen av miljøtiltakene. Kontakt-
personer var daglig leder Petter Høyvold og driftsleder Øystein Klev. Mudring og tildekking ble utført 
av Agder Marine A/S.  

Arne Rød & Co AS var entreprenør under forarbeidet med å rydde sjøbunnen i tiltaksområdet for 
gjenstander og skrot. Kontaktpersoner har vært daglig leder Øistein Rød og skipper på kranbåten 

Rødfjord , Hans G. Løkstad.  

Fra Jotun A/S har en rekke personer deltatt i dette prosjektet i forskjellig sammenheng, hvorav en del 
skal nevnes. HMS/KS-rådgiver Nils Helge Rørå ledet arbeidet med risikovurderinger og sikkerhetstil-
tak som en del av Jotuns program for intern kontroll. Innkjøpssjef Svein Fredrik Jacobsen og teknisk 
direktør Sverre Maaren deltok under anbudsrunden og vurdering av tilbud og inngåelse av avtaler 
med leverandørene. Sikkerhetssjef Hans Tørrestad, vedlikeholdssjef Terje Nilsen, IT-konsulent Åge 
Engebretsen og hovedverneombud John Arne Jensen bidro alle til praktisk tilrettelegging av arbeidet 
og forskjellige beredskapsforhold. Prosjektleder Anne Lill Gade og teknisk sjef Ken Gudvangen bidro 
begge med miljøfaglige råd og erfaringsoverføringer i saksbehandlingen.  

En stor takk rettes til samtlige involverte parter.  

På vegne av Jotun A/S rettes også en takk til Klima- og forurensningsdirektoratet ved Jotuns kontakt-
person, senioringeniør Anne-Margit Bull, for god dialog og saksbehandling og informasjon gjennom 
prosjektets forskjellige faser.  

Enkelte av fotografiene i denne rapporten er hentet fra Jotuns eget bildearkiv. De øvrige bildene er 
fotografert av forfatteren i løpet av miljøprosjektet.   

Per Kristian Aagaard 
HMS- og KS-sjef  
JOTUN A/S 
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Sammendrag  

I årene 2005 og 2006 fikk Jotun A/S utført miljøtekniske undersøkelser i sedimentene 
i fjorden utenfor industrianlegget på Gimle. Disse undersøkelsene avdekket relativt 
høye og varierende konsentrasjoner av en rekke miljøgifter på forskjellige dybder ned 
i sedimentene. Spesielt var konsentrasjonene av miljøgifter høye i det sentrale områ-
det utenfor fabrikkene. Aldersanalyser kunne henføre sedimentene med de høyeste 
konsentrasjonene til tidsrommet for katastrofebrannen på Gimle i 1976, en ulykke 
som medførte større ukontrollerte utslipp av maling og råstoffer. Det ble også sann-
synliggjort at de tilstøtende områdene til en viss grad var blitt forurenset ved spred-
ning fra det sentrale området.  

Jotun ble pålagt å treffe tiltak for å forhindre ytterligere spredning av miljøgifter fra de 
forurensede sedimentene og forberedelsen til dette ble gjort i 2007 og 2008 ved kart-
legging av forholdene på sjøbunnen, måling av strømforholdene og analyse av nivået 
av miljøgifter i marine bunndyr. I 2008 startet også arbeidet med å rydde bort skrot 
og rask fra sjøbunnen der tiltakene skulle gjennomføres. 42 tonn metall og konstruk-
sjonselementer og søppel av forskjellige slag ble tatt opp fra sjøbunnen, sortert og 
levert godkjent mottak.  

I 2009 ble miljøtiltakene gjennomført. Det sentrale området ble mudret i to etapper og 
50 til 100 cm av sedimentene, alt i alt over 700 m3, ble fjernet og fraktet til deponi på 
Langøya utenfor Holmestrand. Det mudrete området ble tildekket med pukkstein (ca 
2900 m3) og over det med finknust steinmasse (sand) fra lokal bergart. De tilstøtende 
områdene nord og syd for det sentrale området ble tildekket med finknuste masser 
(alt i alt ca 6300 m3).  

Under mudringen ble arbeidsområdet avgrenset av en siltgardin for å redusere 
spredning av forurenset sediment under gjennomføringen av arbeidet. Under mud-
ringsarbeidet ble i tillegg turbiditeten i sjøvannet utenfor siltgardinen overvåket ved 
periodevise målinger. Turbiditeten ble også kontrollert ved stikkprøver som et ledd i 
miljøkontrollprogrammet. Erfaringen med bruk av siltgardin i dette omfanget var posi-
tiv med hensyn til å begrense spredning under arbeidet, men håndteringen av et så 
stort seil kunne by på viss praktiske utfordringer.  

Resultatet av tiltakene på kort sikt ble evaluert både ved visuell inspeksjon (dykkere 
og ROV med kamera) og ved analyser av prøver både fra den nye  sjøbunnen og 
marine organismer (tang og blåskjell) fra tiltaksområdets nærhet. Gjennomføringen 
av tiltaket kunne synes å ha hatt visse negative effekter på blæretang fra lokasjonen 
nærmets tiltaksområdet, mens tendensen for blåskjellene syntes å være mer stabil 
og viste til og med en viss reduksjon i innholdet av visse miljøgifter.  

Analysene av sedimentprøvene etter mudringen viste fortsatt relativt store forskjeller i 
nivået av miljøgifter. Det var skuffende at ikke målet om tilstandsklasse II eller bedre 
ble oppnådd for samtlige prøver som ble analysert, spesielt etter så store inngrep 
som ved både mudring og ettermudring representerte, men dette målet kan også ha 
vært vel ambisiøst. På den annen side kan man neppe forsvare noe lavere mål når 
man først har til hensikt å fjerne forurensningene. Tar man i betraktning at det ble 
utført en kombinasjon av mudring og tildekking, må tiltakene kunne likevel betegnes 
som tilfredsstillende, både i gjennomføring og resultat.  
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Det videre overvåkingsprogrammet vil kunne dokumentere den praktiske effekten av 
dette på lengre sikt. Dette programmet vil kunne strekke seg over en periode på 10 
år og både utviklingen av den marine faunaen og nivåene av miljøgifter skal under-
søkes. Som et populært supplement i denne sammenheng er det satt ut 10 kunstige 
rev som habitater for marin fauna.  

Virksomhetstillatelsen for miljøtiltakene satte også et krav til registrering av forbud 
mot ankring i tiltaksområdet. Jotun har fremmet en betenkning med argumenter mot 
et slikt forbud og dette er også gjengitt i denne rapporten.  

Illustrert sammendrag:  

Foto 1: Prøvetaking ved Gimle i 2006. Foto 2: Rydding av sjøbunnen vinteren 2009.

Foto 3: Montering av siltgardinen våren 2009. Foto 4: Mudringen ved Gimle våren 2009. 

Foto 5: Lasting av tildekkingsmasse på Vera. Foto 6: Bunnen tildekkes sommeren 2009. 

Foto 1: Prøvetaking ved Gimle i 2006.Foto 1: Prøvetaking ved Gimle i 2006. Foto 2: Rydding av sjøbunnen vinteren 2009.Foto 2: Rydding av sjøbunnen vinteren 2009.

Foto 3: Montering av siltgardinen våren 2009.Foto 3: Montering av siltgardinen våren 2009. Foto 4: Mudringen ved Gimle våren 2009. Foto 4: Mudringen ved Gimle våren 2009. 

Foto 5: Lasting av tildekkingsmasse på Vera. Foto 5: Lasting av tildekkingsmasse på Vera. Foto 6: Bunnen tildekkes sommeren 2009. Foto 6: Bunnen tildekkes sommeren 2009. 
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Bakgrunn og begrunnelse for tiltakene  

Beskrivelse av industriområdet Gimle 
Jotun A/S har holdt til på Gimle i Sandefjord siden 1926. På eiendommen er det i dag 
malingsfabrikk, alkydkokeri, emulsjonskokeri, tankpark, kontorbygg, to store fjellan-
legg og en del andre bygninger. I de store tankene utendørs (tankanlegg 202) lagres 
i dag forskjellige typer white spirit og andre løsemidler. I fjellanleggene lagres råstoff 
til maling. Industriområdet Gimle har anløp av mindre tankbåter med råstoffer ca 10 
ganger i løpet av året.  

Sør for Jotuns eiendom ligger området som er betegnet Lystadslippen , og som har 
vært leid av Jotun siden 1983. Lystadslippen AS, var tidligere en slipp for oppussing 
av større båter og var i virksomhet fra før 1940 til ca. 1980. Området ble benyttet til 
opphugging i den senere fasen av virksomheten. I området sør for Lystadslippen er 
det kaier og fortøyningsplasser for småbåter.  

Nord for Gimle ligger området Ranvik, der det også er en småbåthavn. Området mel-
lom Gimle og Ranvik har ubebygde bratte svaberg mot sjøen.    

Grunnforholdene på land 
Store deler av industriområdet Gimle består av fjell med få svakhetssoner og lite 
oppsprekking, slik at nedbør stort sett vil ha direkte avrenning til lavereliggende om-

råder. Langs fjorden i 
den nordre del av in-
dustriområdet, er byg-
ninger og kaier stort 
sett fundamentert på 
steinfyllinger som lig-
ger direkte på fjell (i 
bakkant) og på marin 
leire ut mot fjorden. 
Kontorbygningene står 
på fjell, og kaien uten-
for er oppfylt med 
sprengstein.  

I området ved 
Lystadslippen gikk 

strandkanten opprinnelig vesentlig lenger inn enn den gjør i dag. Dette ytre området 
ble fylt ut og asfaltert på begynnelsen av 1990-tallet. Den tidligere strandlinjen ved 
Lystadslippen fremgår i forkant av det store bygget midt på bildet over (foto 1).   

Det kan bemerkes at prøver som ble tatt fra grunnen på land i de utfylte områdene 
ved Lystadslippen under de miljøtekniske undersøkelsene i 2005 og 2006, sannsyn-
ligvis representerte tidligere sjøbunn og eventuell eldre forurensning i denne, snarere 
enn noen grunnforurensning .     

Foto 7: Områdene Lystadslippen og Gimle med Jotuns anlegg 
tidlig på 70-tallet.  
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Sedimentene utenfor Gimle 
Sedimentområdene rett utenfor kaiområdet ligger på ca 5 meters dyp og skråner der-
fra jevnt utover til fjordens dypeste parti på ca 25 meter omtrent 100 meter fra land. I 
områdene nord og spesielt sør for industriområdet utvider fjorden seg noe og bunnen 
er der flatere og med et større areal grunnere enn 20 m. Sedimentene er sandige, 
med større innslag av grus og skallrester i området ut til ca 10 m dyp utenfor kaiene, 
og med større innslag av fin sand og silt sør for industriområdet.   

Katastrofebrannen på Gimle i 1976 
I september 1976 ble industriområdet Gimle herjet av en omfattende og voldsom 
brann. Det tidligere lageret og fabrikkbygget, der også Jotuns utviklingslaboratorium 
hadde lokalitet, brant ned til grunnen sammen med en trafostasjon og de tidligere 
kokeriene for bindemiddelsyntese. Brannen kostet 6 Jotunmedarbeidere livet, flere 
ble skadet og store verdier gikk tapt. En uunngåelig konsekvens av brannen var også 
at betydelige mengder av maling og råstoffer, samt en del spann, fat og bygningsde-
ler havnet i sjøen. Den gangen ble ikke dette vektlagt større betydning, skaden var 
skjedd, men i dagens terminologi utgjorde dette et større akutt utslipp.                      

Undersøkelser i Sandefjordsfjorden 
Sedimentundersøkelser i Sandefjordsfjorden ble gjennomført av NIVA i 1994. Resul-
tatene fra analyser av miljøgifter i overflatesedimenter antydet at Sandefjordsfjorden 
var relativt belastet og at det kunne være indikasjoner på aktive kilder til forurensning 
(NIVA 1994). I det videre arbeidet ble blant annet sammensetningen av PCB i vann-
massene undersøkt nærmere ved hjelp av passive prøvetakere og prøver fra blå-
skjell. Sammensetningen av PCB fra vannmassene utenfor Jotun Gimle og Vera reis-
te spørsmålet om det kunne være en aktiv kilde på land i nærheten av disse områ-
dene (NIVA 1998).   

I 2001 gjennomførte NIVA i samarbeid med Jordforsk på oppdrag fra Sandefjord 
kommune en utredning av forurensningssituasjonen i den indre delen av Sande-

  

 

Foto 8 og 9: Jotuns anlegg på Gimle fotografert under katastrofebrannen i 1976 og dagen etter. 
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fjordsfjorden, dvs. nord for linjen mellom områdene Lofterød og Asnes. I utredningen 
ble det konkludert med at det i Gimle-området sannsynligvis var en eller flere lokale 
miljøgiftkilder, for PCB, klorbenzener, DDT, bly og kobber. Det ble antatt at avrenning 
fra forurenset grunn måtte være årsaken og at oppvirvling av forurensede sedimen-
ter, som ikke kunne utelukkes, neppe ville være noen kilde av betydning (NIVA 
2001).  

Miljøtekniske undersøkelser på Gimle 
I 2005 engasjerte Jotun NGI og NIVA til å gjennomføre miljøtekniske undersøkelser 
på Gimle, både på land og i sjøen og sjøbunnen utenfor (NGI/NIVA 2005). Undersø-
kelsene i 2005 ble fulgt opp med supplerende undersøkelser året etter (NGI/NIVA 
2007). Disse undersøkelsene avdekket områder med varierende grad av forurens-
ning på land, med stedvise høye forekomster av spesielt tungmetaller, BTEX og mi-
neraloljer i området for brannen i 1976 og TBT i områdene der håndtering av råstoffet 
TBTO hadde foregått frem til rundt tusenårsskiftet. Utlekkingstester foretatt på jord-
prøver sannsynliggjorde en viss utlekking til sjøen av TBT med vann fra grunnen. Det 
ble imidlertid ikke funnet noen PCB-kilde på land på Gimle. Utlekking til sjøen av 
tungmetaller syntes å være meget marginal.   

I sjøbunnen utenfor Gimle ble det funnet til dels høye konsentrasjoner av en rekke 
forskjellige miljøgifter, inkludert PCB og kvikksølv. De høyeste konsentrasjonene ble 
funnet noen cm ned i sedimentene i et område sentralt utenfor tomtene der bygning-
ene som ble brannherjet i 1976 hadde stått. Analyser for aldersbestemmelse bekref-
tet også at sedimentene med størst forurensning av de fleste miljøgiftene var fra 
samme tidsrom som brannen hadde vært og som hadde medført betydelige akutte 
utslipp av råstoffer og malingsrester til sjøen. Undersøkelsene sannsynliggjorde også 
at miljøgifter fra det sentrale området hadde ført til forurensning av de tilstøtende om-
rådene i nord, øst og sør, sannsynligvis ved oppvirvling forårsaket av skipstrafikk. 
Sedimentene i det sentrale området kunne antagelig ha vært kilden til PCB-nivået, og 
den spesielle sammensetningen av PCB, i vannmassene mellom Gimle og Vera.  

Etter de miljøtekniske undersøkelsene i 2005 og 2006, påla SFT (Klif) Jotun å gjøre 
supplerende undersøkelser spesielt av kvikksølv i sedimentene og i sedimentlevende 
dyr, samt å utarbeide en tiltaksplan for sedimentene. Igjen ble NIVA engasjert for å 
utføre undersøkelsene og bistå i arbeidet med å utarbeide en tiltaksplan for sedimen-
tene. Undersøkelsene av kvikksølvforekomstene i sedimentene viste en relativt lav 
andel av organisk bundet kvikksølv (metyl-Hg), selv i prøver fra områder med til dels 
meget høyt totalinnhold av kvikksølv. Analysene av bunnfauna viste at kvikksølv i 
sedimentene var biotilgjengelig for dyr i direkte kontakt med sedimentene (NIVA 
2008).  

Strømmålinger i fjorden utenfor Gimle ble gjennomført i perioden november 2007 til 
januar 2008. Resultatene viste vekslende sørgående og nordgående strøm med 
normal hastighet på rundt 5 cm per sekund. Sørgående strøm hadde høyest regist-
rert hastighet. Strømmålingene underbygget sannsynligheten for at det sentrale om-
rådet hadde vært kilde til forurensning av de tilstøtene områdene, primært i sør og i 
nord (NIVA 2008).  Batymetri og ROV-undersøkelser ble utført i 2007 for bedre do-
kumentasjon av sjøbunnens karakterer (bilag 1).  

Den endelige tiltaksplanen for de forurensede sedimentene utenfor Gimle, versjon 3, 
forelå 14. august 2008 (bilag 2).  
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Tiltaksområdet i sjøen ble avgrenset til bunnsedimentene utenfor fabrikkområdet, 
dvs. langs hele kaianlegget, samt utenfor den tidligere Lystadslippen, og utover til 25 
meters dyp. I tillegg ble et område noe sørover for Lystadslippen inkludert i tiltaksom-
rådet, siden dette tydeligvis var påvirket ved spredningen fra det sentrale området.  

Tiltaksområdet ble videre inndelt i fire soner , dvs. områder med forskjellige krav til 
tiltak; det sentrale området, der forurensningen var høyest, videre de tilstøtende og 
relativ grunne områdene henholdsvis nord og sør for det sentrale området, og som 
sannsynligvis i stor grad var forurenset ved spredningen av oppvirvlede sedimenter 
fra det sentrale området, og endelig det tilstøtende og dypere området øst for det 
sentrale området.                        

Det sentrale området var altså relativt avgrenset og med til dels meget høye nivåer 
av miljøgifter, i vesentlig grad på grunn av utslippene fra brannen. Pålegget fra SFT 
(Klif) var å forhindre ytterligere spredning av forurensningen fra det sentrale området 
og de tilstøtende områdene. Tildekking med rene masser var slik sett et alternativt 
tiltak for alle områdene, og utvilsomt det minst kostnadskrevende. Fra Jotuns side 
ønsket man imidlertid å fjerne den lokale kilden , dvs. sedimentene med høyest inn-
hold av miljøgifter, fullstendig. Det ble derfor besluttet at det sentrale området skulle 
mudres først og deretter tildekkes, som et utvidet og sikrere tiltak. Tanken var at en 
slik dobbel sikring  skulle kunne gi bedre effekt både på kort og lang sikt og dess-
uten representere en mer robust løsning på miljøproblemet.  

De tilstøtende områdene nord og sør for det sentrale området skulle kun tildekkes 
med rene masser, mens området i øst med dypere vann hvor oppvirvling av sedi-
menter var lite sannsynlig, kunne overlates til fortsatt naturlig sedimentering.  

I 2008 startet arbeidet med å rydde sjøbunnen for skrot. Miljøtiltakene i sjøbunnen 
ble gjennomført i 2009.

Det "sentrale 
området" ca 
14500 m2.

Mudret ca 9000 
m2 og tildekket.

Området sør for 
det "sentrale 
området" ca 
29000 m2.

Tildekket.

Området nord for 
det "sentrale 
området" ca 
15000 m2.

Tildekket.

Det "sentrale 
området" ca 
14500 m2.

Mudret ca 9000 
m2 og tildekket.

Området sør for 
det "sentrale 
området" ca 
29000 m2.

Tildekket.

Området nord for 
det "sentrale 
området" ca 
15000 m2.

Tildekket.

 

Foto 10: Industriområdet på Gimle med Jotuns anlegg. Inndelingen av de tre områdene der 
aktive tiltak (tildekking og mudring) ble gjennomført, er indikert på bildet og omtrentlige 
arealer er angitt. Områdene sør og nord for det sentrale området, strakk seg noe lenger 
enn bildets avgrensning. 
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Det sentrale området: 

 

Ca 210 meter langs kai, 45-75 meter utover; ca 12 500 m2  

 

Fratrukket fjell, betong og steinfylling; ca 3500 m2  

 

Netto areal for mudring; ca 9000 m2 

 

Anslagsvis 4500m3  

 

Mudres til kote ca -15/-20 meter 

 

Tynnsjikttildekking etter mudring  

Området like utenfor alkydkokeriet: 

 

Ca 120 meter langs kai, 15-25 meter utover, ca 2100 m2 

 

Preget av betongrester på bunnen 

 

Mudres ikke, dekkes med grovere, erosjonssikker masse  

Området sør for det sentrale:  

 

Anslått til ca 28000-29000 m2 

 

Tynnsjikttildekking ut til kote -20 meter  

Området nord for det sentrale: 

 

Anslått til ca 15 000 m2 

 

Tynnsjikttildekking ut til kote -20 meter  

Området øst for de øvrige områdene: 

 

Omfang ikke beregnet 

 

Karakterisert ved større vanndybde og lavere forurensning 

 

Overlates til naturlig remediering 

 
Gjennomføringen av tiltakene  

Tiltaksplanen 
I august 2007 fikk Jotun A/S pålegg fra SFT (Klif) om å foreta ytterligere miljøtekniske 
undersøkelser, samt å lage en tiltaksplan for de forurensede sedimentene utenfor 
Gimle. Jotun engasjerte NIVA til å utarbeide tiltaksplanen. NIVA hadde allerede leng-
re erfaring fra miljøtekniske undersøkelser i Sandefjordsfjorden, og ikke minst Gimle-
området. Tiltaksplanen forelå i versjon 3 i august 2008 (bilag 2).  

NIVA avgrenset tiltaksområdets utbredelse og delte det inn i fire soner ; det sentrale 
området langs kaien og de 3 tilstøtende nærområdene i nord, sør og øst, basert på 
kunnskapen om nivåene av miljøgifter fra de miljøtekniske undersøkelsene fra 2005 
og 2006 (NGI/NIVA 2005 og 2007). Estimerte omfang av disse områdene og tiltaks-
formene kan i korte trekk beskrives som følger:                               

I det sentrale området var det påvist høyt innhold av miljøgifter og dette området ble 
karakterisert som en hot spot  og en sannsynlig kilde til forurensning av de tilstøten-
de områdene, mot nord, og spesielt mot sør, og sannsynligvis, men i mindre grad, 
også mot øst.  

Tiltaksplanens intensjoner og kravene virksomhetstillatelsen (bilag 3) ble fulgt under 
gjennomføringen av tiltakene, så nær som på ett punkt under mudringen: Det ble re-
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gistrert et avvik ved at bakgrunnsturbiditet ikke ble kontinuerlig målt parallelt med må-
ling av turbiditet i nærheten av tiltaksområdet.   

Tiltaksplanen inkluderte dokumentasjon fra undersøkelsene av bunnforholdene som 
Biologge hadde utført for Jotun i 2007 (bilag 1). Se figur 1 nedenfor:   

Figur 1: Kart over Gimle og sjøbunnen utenfor. Det sentrale området for mudring er antydet 
med oransje linjer. Bunnforholdene nærmest land er beskrevet. Betong- og bygningsrestene 
på sjøbunnen utenfor alkydkokeriet stammer også fra brannen i 1976.   

Tidsplan 
En tidsplan for gjennomføringen av miljøtiltakene ble ettersendt SFT (Klif) i brev av 
22.09.2008 fra Jotun. Dette var kun en grov plan inndelt i 3 hovedfaser:  

Tidsrom: Aktivitetsfase: 

Høst 2008 Klargjøring for tiltak. Rydde sjøbunnen i tiltaksområdet før mudring. 

Vinter 2008/2009 Anbudsrunde hovedentreprise. Planlegging. 

Vår 2009 Gjennomføring av miljøtiltak iht. tiltaksplanen av 14.08.2008.  

En aktivitetsplan for gjennomføringsfasen ble gjengitt i prosjektets miljøkontrollpro-
gram (bilag 5). En tidlig intensjon var at miljøtiltakene skulle kunne være gjennomført 
innen utgangen av april og i god tid før sesongen for badeliv og båttrafikk. Denne 
intensjonen holdt ikke, men det ble planlagt at tiltakene skulle gjennomføres i løpet 
av 8 uker, fra uke 13 til og med uke 20, dvs. medio mai. Denne tidsplanen holdt hel-
ler ikke helt, hvilket det var flere grunner til. I hovedsak skyltes det visse forsinkelser i 
forbindelse med planlegging og oppstart av tiltakene, men først og fremst skyltes det 
beslutningen om å ettermudre.   

Arbeidet med tildekkingen av det sentrale området og områdene i nord og sør, som 
utgjorde siste fase av tiltakene, ble avsluttet 08.07.2009, nærmere 2 måneder etter 
planen. 
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Foto 11: Rødfjord under arbeidet med å rydde 
sjøbunnen ved Gimle. Containere for sortering 
av skrot står på dekket. 

 
Forarbeidet før tiltakene 
Arbeidet med å rydde sjøbunnen i tiltaksområdet for skrot og gjenstander tok vesent-
lig lengre tid enn forespeilet. Allerede høsten 2007 var sjøbunnen inspisert med ROV 
med kamera og bunnforholdene kartlagt og karakterisert (bilag 1). Denne undersø-
kelsen gav en viss oversikt over fremmedlegemer (skrot) på sjøbunnen og det var 
klart at et forarbeid med å rydde opp før selve miljøtiltakene, var nødvendig. Dette 
arbeidet ble utført av Arne Rød & Co og administrert og kontrollert av Biologge og 
pågikk i en periode fra begynnelsen av desember 2008 til nærmere slutten av februar 
2009 (bilag 8). I tilbudet var arbeidet anslått til en periode på 3-4 uker.  

NIVA gjorde en risikovurdering av uheldig miljøpåvirkninger ved fjerning av skrot på 
sjøbunnen før sedimenttiltak. Konklusjonen ble at skrotet måtte fjernes før mudring, 
men at dette skulle kunne la seg gjøre uten større forurensningsbelastning i området 
hvis man gikk litt forsiktig til verks. 
Bruk av siltgardin for avskjerming av 
arbeidsområdene ble fortløpende 
vurdert og ble benyttet i visse faser.  

Kranbåten Rødfjord ble benyttet 
under arbeidet og dykkere sørget for 
å identifisere gjenstandene og bisto i 
med hevingen. Mindre gjenstander 
og søppel ble fjernet ved at 
dykkerne plukket dette direkte opp i 
en metallkurv som ble senket ned 
på bunnen.  

Biologge hadde delt inn sjøbunnen i 
8 områder som i sin tur var delt inn i 
12 sektorer. Arbeidet fra Rødfjord 
fulgte områdene og sektorene 
systematisk. Områdene ble 
kontrollert fortløpende med ROV og dykker etter hvert som de var ferdig ryddet. 
Gjenstandene som ble hentet opp fra bunnen ble fraktet over til kaien ved Vera og 
sortert i 6 avfallsgrupper. Avfallet ble levert til Veolia. Veolia benyttet en annen innde-
ling av avfallet enn Bilogge, men rapporterte i alt mottak av 41,8 tonn fordelt på 3 ka-
tegorier:  

Tabell 1: Oppgitte mengder i forbindelse med ryddingen av bunnen. 

1 Betong med armeringsjern 19 720

 

kg 

2 Komplekse metaller (sammensatt metall) 10 700

 

kg 

3 Restavfall 11 380

 

kg  

Total mengde: 41 800 

 

kg 

 

Rapportene fra Rødfjord beskrev at mengdene av spann, tønner og lignende, med 
eller uten innhold , var ca 700 kg, hvilket kanskje var mindre enn ventet.    
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Anbudsrunden  
Jotun tilskrev i alt 6 entreprenørselskap i januar 2009 med forespørsel om anbud på 
gjennomføringen av tiltakene. Anbudene skulle inkludere beskrivelse av metoder, 
disponibelt utstyr, anbefalinger for gjennomføringen, system for intern kontroll (sty-
ringssystem for kvalitetssikring, miljøsikring og sikkerhet), samt referanser.   

Jotun mottok 4 anbud på gjennomføringen av tiltakene. Anbudene og dokumentasjo-
nen ble sammenliknet og vurdert og møter ble holdt med representanter fra de 4 ent-
reprenørene. Basert på en helhetlig vurdering ble tilbudet fra Agder Marine AS til slutt 
akseptert. Agder Marine AS hadde blant annet skriftlige prosedyrer for de fleste ope-
rasjoner som et ledd i selskapets egen interne kontroll, hvilket ble tillagt vekt i vurde-
ringen.   

Informasjon 
SFT offentliggjorde i august 2008 en kunngjøring om Jotuns søknad om tillatelse til å 
gjennomføre oppryddingstiltak i Sandefjordsfjorden med anmodning om uttalelser. 
Jotun hadde formidlet en oversikt over berørte parter , både firmaer og privatperso-
ner, og de viktigste lokale aviser. Det kom 3 uttalelser etter kunngjøringen; fra San-
defjord kommune ved teknisk etat og havneseksjonen og fra Norsk sjøfartsmuseum. 
Ingen av uttalelsene reiste særlige innvendinger mot tiltakene.  

Jotun holdt enkelte inntresenter direkte orientert om tiltakene og fremdriften. I tillegg 
var Sandefjord Blad en informasjonskanal, både gjennom redaksjonell omtale og ved 
Jotuns annonseringer. Jotuns naboer ble informert iht. Jotuns rutiner. Jotun registrer-
te ikke noen etterlysning av informasjon utover det som var formidlet. Jotuns egne 
ansatte ble informert om tiltakene og fremdriften via bedriftens intranett.   

Teknologiske valg 
Tidlig i prosjektet, før utforming av tiltaksplanen, var det en diskusjon om hvilke type 
tiltak eller kombinasjoner av tiltaksformer, man skulle velge. Det var i hovedsak av-
veininger mellom tildekking som tiltaksform eller mudring. Fordelen med mudring ville 
jo være at de mest forurensede sedimentene ble fjernet en gang for alle og at en po-
tensiell kilde for senere spredning av forurensning dermed ble eliminert. Samtidig 
ville mudring naturlig nok representere en viss risiko for akutt spredning av miljøgifter, 
som en konsekvens av oppvirvlingen. Mudring er generelt også en betydelig mer 
kostbar tiltaksform, og elementet kost/nytte-effekt måtte vurderes.   

Tildekking er normalt mindre kostnadskrevende, men også ved tildekking risikerer 
man en viss oppvirvling og noe sammenblanding av rene og forurensede masser på 
sjøbunnen. Det må legges et robust lag med rene masser hvis det også skal forhind-
re spredning av forurensede masser i områder med mye trafikk og fare for større me-
kanisk påvirkning.  

Det sentrale området med høyest forurensning utenfor Gimle var relativt avgrenset 
og det var betraktet som en hot spot som hadde påvirket og fortsatt kunne påvirke 
områdene rundt i negativ forstand. Analysene fra de miljøtekniske undersøkelsene 
hadde avdekket til dels meget høye verdier av bl.a. PCB, kvikksølv og bly. Fra Jotuns 
side ønsket man å fjerne disse sedimentene fullstendig, dvs. foreta mudring. Utfallet 
av en mudring var imidlertid vanskelig å forespeile og det var dessuten deler av det 
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sentrale området hvor mudring neppe ville la seg gjennomføre. Derfor ble det beslut-
tet å tildekke det mudrede området også, som for de tilstøtende områdene i nord og 
sør.  Dette ville bety en ekstra sikring .   

Forskjellige mudringsmetoder ble også diskutert. Sugemudring var fra visse hold 
vurdert som den mest skånsomme mudringsmetoden med tanke på oppvirvling av 
sedimentene. På den annen side medfører sugemudring vesentlig høyere opptak av 
vann, hvilket byr på utfordringer, siden slikt vann vil inneholde forurensninger og der-
for ikke kan slippes ut i sjøen igjen uten en renseprosess. Grabbmudring , også med 
miljøgrabb, ville medføre betydelig oppvirvling av sediment og en form for beskyttelse 
mot spredning ville være påkrevet. Det var knyttet en viss usikkerhet til om siltgardin 
lot seg benytte i det aktuelle prosjektet pga. strøm, dybde og omfang. En av entre-
prenørene hevdet under anbudsrunden at siltgardin skulle kunne benyttes, men at 
det kunne være tilstrekkelig at den stakk 10 meter ned og ikke helt til bunns, noe som 
ville kunne forenkle håndteringen.  

Fra Jotuns side vurderte man at en skikkelig behandling av de store vannmengdene 
ved sugemudring ville komplisere og fordyre tiltakene betydelig. Det ble besluttet å 
benytte mudring med miljøgrabb i kombinasjon med avskjerming med siltgardin. Ag-
der Marine mente dessuten at siltgardinen måtte gå helt ned til bunnen og at det fak-
tisk skulle kunne være mulig, selv på 20 til 25 meters dyp.  

I en parallell diskusjon ble flere kvaliteter av tildekkingsmasser vurdert. Finsiktet mo-
renegrus fra Svelvik, Svelviksand , var lenge et sannsynlig valg, men det ville falle 
relativt dyrt på grunn av transporten. Finknuste masser av lokale bergarter fra pukk-
verket AS Aasmund Berg i Sandefjord kunne være et alternativ, men denne kvalite-
ten hadde ikke vært testet for dette formålet.  Jotun engasjerte Biologge for å gjen-
nomføre evaluering av sand fra AS Aasmund Berg som tildekkingsmateriale. Konk-
lusjonen var at materialet var egnet til tildekking av sedimentene (bilag 4). For utjev-
ning av sjøbunnen langs randsonene etter mudringen og for å gi en mer robust barri-
ere i det sentrale området, ble det benyttet grovere masser ( pukk ) fra samme leve-
randør.   

Mudring og tildekking 
Agder Marine A/S ankom Sandefjord med slepebåt, Agdergrabben  og lekter for 
transport av mudringsmasser og startet arbeidet 21.03.2009. Den første uken gikk 
med til diverse rigging og merking av rørledninger, og ikke minst monteringen av den 
store siltgardinen, som bød på visse utfordringer å håndtere. Under denne tiden ble 
også bakgrunnsturbiditeten i fjorden målt. Siltgardinen og måleutstyr var ferdig mon-
tert 02.04.2009.  

Grabben som ble benyttet var en lukket grabb, en såkalt miljøgrabb , som skulle gi 
relativt lite søl og avrenning. Under mudringen viste det seg at det var betydelig mer 
fjell (dvs. fjell under tynne lag med sediment) i tiltaksområdet enn tidligere kartlagt. 
Rapporten fra Agder Marine A/S ble mottatt i august 2009 (bilag 10). Volumene som 
er oppgitt i rapporten er gjengitt i tabell 2.   

Agdergrabben lå innenfor siltgardinen som avgrenset et tilnærmet halvsirkelformet 
område med strandlinjen langs kaien som diameter. Siltgardinens form i vannskor-
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pen varierte imidlertid mye under påvirkning av vind og strømforholdene, og natur-
ligvis Agdergrabbens forflytninger under arbeidet.   

Mudringsmassene ble lastet over i lekteren som lå med skutesiden tett inn mot Ag-
dergrabben med siltgardinen mellom, og altså på utsiden av siltgardinen. Fullastet 
lekter ble slept tvers over fjorden til Jotuns kai ved Vera, hvor mudringsmassene ble 
lastet videre over i båten for transport til deponiet til NOAH på Langøya.  

Tabell 2: Oppgitte volumer i forbindelse med miljøtiltakene. 

Aktivitet/Kvalitet Volum masser (m3) Mottaker/Leverandør 

Hovedmudring 4600 NOAH 

Tilleggsmudring 2530 NOAH 

Totalt fjernet sediment 7130 NOAH 

   

Utlagt pukk 2900 Aasmund Berg AS 

Utlagt sand 6300 Aasmund Berg AS 

 

Agder Marine hadde plassert målestasjonen for turbiditet på ca 3 meters dyp 15-20 
meter sør for siltgardinen. Posisjonen ble valgt iht. fremherskende strømretning og 
antagelsen om at det kunne være lekkasje i siltgardinen inn mot kaien. Med en liten 
åpning inne ved land, ville det ikke være helt usannsynlig at turbiditeten ville øke i 
området utenfor denne. Forutfor mudringsarbeidet ble bakgrunnsturbiditet målt over 
noen dager. Denne var ca 2 NTU eller lavere. 2 NTU ble benyttet som referansever-
di. Avlesningen av måleren ble gjort ved SMS. Ved å sende en SMS til måleren ble 
måleverdien sendt som returmelding. Måleren ble lest av noen ganger i døgnet og 
loggført manuelt. Det var lagt inn automatiske alarmfunksjoner hvis turbiditeten kom 
over 5 NTU. Ved turbiditet på over 7 NTU ville det sendes gjentagende alarmmel-
dinger. 

 

Foto 12: Mudring pågår ved Gimle. Siltgardinen har buktet seg og ses i forgrunnen. 
Lastebåten som fraktet massene til Langøya kan ses ved kaien på Vera i bakgrunnen. 
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Inspeksjon fra SFT 
Representanter fra SFT inspiserte tiltaksområdet 27.04.2009 og foretok en kontroll 
av tillatelsen, internkontrollsystemet, risikovurderinger og avfallshåndtering. Det ble 
registrert et avvik relatert til entreprenørens måling av turbiditet, som bare ble gjort 
ved en målestasjon under utførelsen av tiltakene. Kravet i tillatelsen var at også bak-
grunnsturbiditeten, referansen, skulle måles løpende.  

Det ble også gitt en anmerkning vedrørende plasseringen av målestasjonen, som 
man kunne diskutere om var optimal i forhold til eventuell påvirkning i vannmassene.  

Jotun beklaget avviket i brev av 26.05.2009 til SFT. Det hadde vært Jotuns forståelse 
av kravet og hensikten at bakgrunnsturbiditeten skulle måles parallelt med de må-
lingene som ble gjort i nærheten av tiltaksområdet for å kontrollere siltgardinen og 
avdekke lekkasjer. Tydeligvis hadde dette likevel vært gjenstand for misforståelse 
under kommunikasjonen mellom aktørene.   

Det planlagte mudringsarbeidet var helt i sin avsluttende fase under inspeksjonen fra 
SFT, men i etterkant av inspeksjonen, under tildekkingsarbeidet og ettermudringen, 
ble det benyttet to separate målere.  Bakgrunnsturbiditeten ble registrert med en se-
parat manuell turbiditetsmåler like forut for hvert lekterlass med masse som ble lagt 
ut under tildekkingsarbeidet. Under ettermudringen ble bakgrunnsturbiditeten målt 
kontinuerlig med en halv times intervaller.  

Det skal bemerkes at med de lave verdiene for bakgrunnsturbiditet som Agder Mari-
ne hadde registrert før mudringen og som ble benyttet som referanse og for å utløse 
alarmene, så var formodentlig miljøaspektet i dette ivaretatt, selv om fremgangsmå-
ten i prinsippet ikke fulgte kravet slik det sto beskrevet i tillatelsen.  

 

Foto 13: Tildekking med sand fra splittlekter trukket av slepebåt ved Gimle i juli 2009. 
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Miljøkontrollprogrammet - beskrivelse og resultater  

Miljøkontrollprogrammet ble beskrevet av Jotun i et eget dokument; Miljøkontrollpro-
gram for tiltak i forurensede sedimenter ved Gimle i Sandefjord (bilag 5).  

Jotuns kontrollprogram 
Dette programmet ble gjennomført av NIVA (bilag 11) for Jotun og besto av flere fa-
ser med flere elementer:  

 

Stikkprøver på turbiditet under mudringsfasen. 

 

Kontroll av sedimentene etter mudring. 

 

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i fastsittende organismer. 

 

Undersøkelse av miljøgiftinnholdet i den nye sedimentoverflaten. 

 

Videre kontroll og miljøovervåking.   

Stikkprøver på turbiditet 
Det ble tatt stikkprøver for kontroll av forurensningsspredning under tiltaksperioden. 
Programmet ble gjennomført som et antall endagstokt der horisontale og vertikale 
profiler av turbiditet ble logget med håndholdt profilerende turbiditetssensor fra en 
lettbåt. Samtidig ble det tatt utvalgte sjøvannprøver for analyse av partikkelinnhold 
(TSM) og nivået av miljøgifter i vannet. Toktene ble gjennomføret under både mud-
ringen og tildekkingsfasen.   

Kontrollen av turbiditet i vannmassene utenfor tiltaksområdet, som var avgrenset 
med siltgardinen, var tilfredsstillende relatert til bakgrunnsturbiditeten i fjorden. Kun i 
nedkant av siltgardinen mot bunnen ble det registrert høyere turbiditet. Dette var ikke 
helt uventet, selv med en siltgardin som stikker hele 25 meter ned og dermed teore-
tisk sett skulle slutte til ned mot bunnen.  

Kontroll av sediment etter mudring 
Kjemisk analyse av prøver fra ny sjøbunn etter mudringen av de første 50 cm ble 
gjort for å kontrollere at mudringen var utført tilstrekkelig dypt, slik at det bioaktive 
laget av den nye sedimentbunnen tilfredsstilte SFT klasse II . Et utvalg prøver av de 
øvre ca 10 cm ble tatt for analyse av miljøgifter, slik at resultatene forelå mens mud-
reutstyret fortsatt var på plass.  

Resultatene fra denne kontrollen var noe varierende, men flere av prøvene represen-
terte fortsatt relativt høyt innhold av miljøgifter. Hva årsaken kunne være til dette, et-
ter at en halvmeter av sedimentet var fjernet, er vanskelig å si. Det ble lagt vekt på å 
ta prøvene i fast sediment , ikke i resedimentert bunn

 

som følge av mudringsarbei-
det. Fra Jotuns side ble det konkludert med at mudringen i første omgang ikke hadde 
gitt det forventede resultatet og selv om området også skulle tildekkes, ble det beslut-
tet å mudre ytterligere 50 cm i de områdene dette fortsatt lot seg gjøre. Første mud-
ring hadde avdekket områder med fjellgrunn og større stein som naturligvis ikke ble 
inkludert i arbeidet med ettermudringen.  

Miljøgiftinnhold i fastsittende organismer 
Analyse av miljøgiftinnholdet i lokale fastsittende organismer (blåskjell og blæretang) 
ble utført av NIVA før og etter miljøtiltakene for å kunne kontrollere om tiltakene i seg 
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selv kunne ha forårsaket spredning av biotilgjengelige miljøgifter. Blåskjell og blære-
tang hadde vært benyttet i liknende kontroll i Sandefjordsfjorden tidligere. Blæretang 
ble valgt fordi den er egnet til å kontrollere spredning av oppløste metallforbindelser. 
Blåskjell ble også benyttet under de miljøtekniske undersøkelsene ved Gimle, bl.a. 
for å kontrollere nivået av kvikksølv i sjøvannet (NIVA 2008).  

Før anleggsarbeidet ble satt i gang, ble det i mars 2009 hentet inn prøvemateriale for 
å fastslå tilstanden før tiltakene ble gjennomført. Prøvene ble samlet fra 3 stasjoner:   

 

Oppstrøms ca 300 meter nord for anleggsområdet (ved Ranvik) 

 

Nedstrøms i grensen av anleggsområdet, ca 120 meter sør (ved Lystad) 

 

Nedstrøms ca 800 meter sør for anleggsområdet (ved Thorøya)  

Stasjonenes posisjoner ble valgt for å kunne dekke eventuell nærsoneakkumulering 
og eventuell påvirkning lengre unna.   

Etter at miljøtiltakene var gjennomført, ble det foretatt en tilsvarende innsamling i de-
sember 2009. Materialet ble opparbeidet og analysert for de aktuelle miljøgiftene 
(tungmetaller, PAH, PCB og TBT).   

Resultatene fra analysene av blåskjellprøvene viste overraskende nok en markert 
nedgang i TBT for alle stasjonene fra mars til desember, noe som neppe kan skyldes 
tiltakene. Innholde av tungmetaller, PCB og PAH varierte noe opp og ned for de 3 
stasjonene. Tendensen totalt sett var en viss reduksjon i miljøgifter, så man skulle 
kunne konkludere med at situasjonen har vært relativt stabil og at i alle fall blåskjel-
lene ikke har vært påvirket negativt av tiltakene.  

Resultatene fra analysene av blæretang varierte også en del, men trenden her var 
motsatt med en tydelig økning, spesielt for bly, i tang fra de to sørligste stasjonene, 
og i tillegg en markert økning for kvikksølv i tang fra stasjonen ved Lystad. Basert på 
disse resultatene fra blæretangen kan man ikke utelukke at det har skjedd en viss 
spredning av tungmetaller via vannmassene og strømmen sørover under tiltakene.  

Etter at en ny bunnfauna har etablert seg i tiltaksområdet, skal det gjennomføres et 
program for videre kontroll og miljøovervåkning (se eget avsnitt).   

Miljøgiftinnholdet i den nye sedimentoverflaten 
Analyse av miljøgiftinnholdet i de nye overflatesedimentene ble gjort på prøver langs 
mudringsområdet fra i første omgang 4 stasjoner, tatt med en liten grabb, og i neste 
omgang prøver fra ytterligere 7 stasjoner, tatt med kjernebor. Dette ble gjort for å 
kontrollere forurensningsgraden i den nye

 

sedimentoverflaten (de øvre 10 cm) og 
for å bedømme om miljømålet med mudringen faktisk var oppnådd (SFT klasse II 
eller bedre). Det var det ikke for flere av miljøgiftene, spesielt ikke for kvikksølv og 
blyforbindelser, og det ble besluttet å ettermudre.   

Resultatet av andre gangs mudring ble kontrollert ved analyse av ytterligere sedi-
mentprøver hentet fra tilnærmelsesvis de samme posisjonene. Resultatet var mye 
bedre nå, dog fortsatt med enkelte høye verdier, igjen spesielt for kvikksølv og bly.  
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Agder Marines kontrollprogram 
Dette programmet besto av følgende elementer:  

Logging av turbiditet 
Turbiditet ble logget løpende for kontroll av partikkelspredning. Målingene ble utført 
med et selvregistrerende instrument på en rigg i fast punkt ved randsonen av an-
leggsområdet, og på en referanseposisjon der vannmassene var forventet å vise na-
turlige turbiditetsmønster (bakgrunnsnivå). Loggingen ble koblet i sanntid til en alarm-
funksjon som varslet ved behov for tiltak, dvs. dersom turbiditeten overskred den 
fastsatte alarmgrensen. Alarmgrensen ble satt til registrering av mer enn 5 NTU over 
det naturlige turbiditetsmønsteret (bakgrunnsnivået) sammenhengende i mer enn 20 
minutter.   

Det var også beskrevet i kontrollprogrammet at Agder Marine om nødvendig skulle ta 
utvalgte vannprøver for partikkel- og miljøgiftanalyse etter samme prinsipp som for 
stikkprøver slik beskrevet i Jotuns kontrollprogram. Dette ble imidlertid ikke nødven-
dig, men det ble diskutert eventuelt når og hvordan dette skulle gjøres. Fra tidligere 
arbeid var det ikke kjent praksis at entreprenøren skulle ta slike prøver. Under vedva-
rende forhøyet turbiditet, slik at arbeidet måtte stanse, skulle Agder Marine varsle slik 
at NIVA kunne gjennomføre prøvetaking og sørge for analyser.  

Bakgrunnsnivået for turbiditet ble fulgt over flere dager forut for mudringen. I denne 
perioden var turbiditeten i fjorden stabil og på et lavt nivå, ca 2 NTU. Dette medførte 
at alarmgrensen også ble satt relativt lavt. Den eneste gangen alarmen gikk, var fak-
tisk etter et kraftig regnskyll under en helg, da det ikke pågikk mudring. Regnskyllet 
førte til at grumset vann fra bekker og overvannsdreneringen rant ut i fjorden og 
skapte høy turbiditet.  

Lodding av dybder 
Agder Marine kontrollerte dybden av mudringen i tiltaksområdet ved hjelp av lodding. 
Tykkelsen på tildekkingen ble kontrollert ved hjelp av målestaver.  

Visuell kontroll av bunnen etter tiltakene 
En fysisk karakterisering av den nye sjøbunn etter avsluttede tiltak ble gjennomført 
av dykker og ved bruk av undervannsvideo for å kontrollere tykkelse på tildekkingen 
og utseendet. Agder Marine benyttet målestaver på bunnen i tiltaksområdene for vi-
suell kontroll av tildekkingen.   

Jotun engasjerte i tillegg Biologge for kontroll og dokumentasjon ved hjelp av ROV 
og kamera, etter tilsvarende mønster som for den dokumentasjonen av bunnforhol-
dene som ble utført i forkant av tiltaksplanleggingen.   

Risikoreduserende tiltak 
Følgende forebyggende og risikoreduserende tiltak ble vurdert og etablert:  

Risikovurdering og beredskap 
Jotun gjennomførte og dokumenterte en miljørisikovurdering av miljøtiltakene etter 
Jotun interne prosedyrer for risikovurdering og sikker jobb analyse (bilag 6). Dette 
som et ledd i bedriftens interne kontroll.   
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Jotuns sikkerhetsavdeling og industrivern ble orientert om gjennomføringen av miljø-
tiltakene. Tiltakene ble innlemmet i Jotuns normale beredskap, herunder tilgjengelig-
het på utstyr som lenser og skimmer til bruk ved utslipp i sjøen.   

Agder Marine hadde sin egen prosedyre for håndtering av akutte utslipp. Jotun laget 
en prosedyre for beredskap og varsling spesielt relatert til miljøtiltakene (bilag 7). 
Denne prosedyren ble kommunisert med alle involverte parter og personer. Det ble 
laget en telefonliste med tanke på varsling av akutte hendelser (utslipp og ulykker). 
Agder Marine forberedte en plan for ivaretakelse av HMS- og kvalitetsaspektene ved 
miljøtiltakene utenfor Jotuns anlegg ved Sandefjordfjorden.  

Siltgardin 
Agder Marine benyttet siltgardin med porestørrelse 300 my under mudringen. Silt-
gardinene ble montert slik at den omsluttet og lukket inn den delen av tiltaksområdet 
hvor mudring pågikk. Siltgardinen ble laget så stor at den nådde helt ned til bunnen 
på inntil 20 meters dyp, hvilket også avgrenset de største dybdene i området som 
skulle mudres. Siltgardinen ble utstyrt med flytelegemer i toppen og lodd i bunnen og 
ble markert med lys av hensyn til båttrafikken i området. Siltgardinen ble regelmessig 
inspisert av mannskapet fra Agder Marine for å avdekke eventuelle skader. Siltgardi-
nen fungerte i det store og hele etter hensikten og begrenset spredningen av for-
urensede partikler under mudringen betraktelig.  

Logistikk 
Råstofftransport til fabrikkene på Gimle skulle ikke gjøres med båt under mudringspe-
rioden. Dette for å unngå å bryte siltgardinen. Nå ble det uansett nødvendig å flytte 
siltgardinen sørover i takt med mudringen og da mudringsperioden også ble forlenget 
på grunn av ettermudringen, fikk likevel en tankbåt legge til kai i anleggsperioden. 
Dette gikk uten komplikasjoner. 

 

Foto 14: Agdergrabben, lekteren og slepebåten Kongshavn under mudring ved Gim-
le. Litt av siltgardinen er synlig og effekten fremgår av fargeforskjellene på vannet. 
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Entreprenøren benyttet Jotuns kaianlegg ved Vera på motsatt side av fjorden for om-
lasting av mudringsmasser og tilførsel av tildekkingsmasser. Tildekkingsmassene ble 
fraktet med lastebil til Vera og derfra med lekter og slepebåt over til tiltaksområdet 
ved Gimle. Dette ble gjort for å redusere faren for ulykker med ordinær logistikk på 
Gimle og eventuelle sekundære miljøkonsekvenser ved dette. Mudringsmassene ble 
fraktet i lekter fra tiltaksområdet ved Gimle over til kaien ved Vera der massene ble 
overført til et lasteskip for transport til NOAHs deponi på Langøya.  

Havnevesenet i Sandefjord og fergeselskapet Color Line ble spesielt underrettet om 
tiltaksarbeidet og trafikken over fjorden, og transporten ble avpasset fergenes ruteti-
der.  

St. Hans-aften 
En tradisjon ved markering St. Hans-aftenen i Sandefjordsdistriktet er den såkalte 
småbåtkortesjen som går fra havnebassenget innerst i fjorden, forbi Framnes og det 
relativt smale partiet ved Gimle og utover mot Granholmen, der den gjerne løses 
opp. Et hundretall små og store lystbåter, samt en god del større farkoster, deltar i 
denne fine markeringen på en av årets lyseste dager.   

I 2009 var fjorden ekstra smal ved Gimle på grunn av Agdergrabben og den omfat-
tende siltgardinen. Ansatte fra Agder Marine ble bedt om å holde seg i beredskap 
denne kvelden og slepebåten Kongshavn ble lagt nord for siltgardinen for å dirigere 
båter utenom. Siltgardinen ble også markert med ekstra bøyer og båtfolket i Sande-
fjord ble dessuten informert og påminnet om anleggsarbeidet ved Gimle gjennom 
annonser i lokalavisen. Derfor gikk det hele bra og det ble ikke meldt om uhell eller 
skader, men mannskapet på Kongshavn hadde opplevd noen hektiske minutter. 

 

Foto 15: Motiv fra feiring av St. Hans-aften i Sandefjord i 2009. Jotuns anlegg på 
Gimle kan ses i bakgrunnen. 
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Miljøtilstanden etter gjennomføringen av tiltakene  

Den nye sjøbunnens karakter. 
Før tildekkingen med finere masser ble utført, hadde Agder Marine plassert 12 måle-
staver på sjøbunnen i tiltaksområdet (bilag 10). Målestavene skulle brukes for kont-
roll av tykkelsen på tildekkingslaget. Målestavene ble kontrollert og filmet av dykkere 
etter at tildekkingen var ferdig.    

Tre av målestavene ble ikke funnet igjen. De var plassert i hellende terreng og had-
de sannsynligvis veltet før eller under tildekkingen. Alle de resterende 9 målestavene 
kunne bekrefte at tildekkingen med finknuste masser hadde vært 10 cm eller mer, 
slik hensikten var.  

Tre og en halv måned etter at tildekkingen var utført, i oktober 2009, ble det gjen-
nomført en kontroll av sjøbunnen ved hjelp av ROV med kamera (bilag 11). Det var 
stort sett ikke mulig å observere noen overganger mellom tildekket sjøbunn og ikke 
tildekket sjøbunn, dvs. sjøbunnen utenfor tiltaksområdet. Tildekkingsmassene var 
tilslemmet av finere sediment. Det ble observert noen hauger men tildekkingsmate-
riale, men bortsett fra disse, fremsto bunnen i tiltaksområdet som ganske jevn langs 
de 6 linjene som ble filmet. Bunnen var flere steder kolonisert av sekkedyr. Under 
denne kontrollen ble ingen av målestavene til Agder Marine observert.   

Tiltakets miljøpåvirkning. 
Under gjennomføringen av tiltakene, kontrollerte NIVA turbiditeten ved stikkprøver og 
tok vannprøver fra sjøen på dybder der det ble registrert høy turbiditet utenfor tiltaks-
området. Vannprøvene ble sendt til analyse av miljøgiftinnhold. Etter de to mudrings-
fasene ble det tatt prøver av sedimentene for analyse av miljøgifter. Det ble også tatt 
prøver av blæretang og blåskjell på tre forskjellige lokaliteter for å undersøke om til-
takene hadde medført noen videre miljømessig belastning på områder i fjorden nær 
tiltaksområdet (bilag 12).  

Stikkprøvene som NIVA utførte på kontroll av turbiditet, viste lave verdier for turbiditet 
på mellom 1 og 2 NTU for horisontale måleserier fra 2 meters dyp. De vertikale må-
leseriene viste lave verdier for turbiditet ned til rundt 15 meter og markert høyere ver-
dier dypere ned mot bunnen.  

Vannprøver som ble tatt fra dybder der det ble registrert høy turbiditet viste faktisk 
generelt lave konsentrasjoner av miljøgifter. Det var relativt høyt innehold av kobber i 
disse vannprøvene (klasse IV og V, dvs. dårlig og svært dårlig ), men for eksempel 
relativt lite kvikksølv (klasse II, dvs. god ).   

Undersøkelsene av miljøgiftinnholdet i blæretang etter gjennomføringen av tiltakene, 
viste noe høyere innhold av miljøgifter sammenliknet med tilstanden før tiltakene, 
spesielt for tang fra prøvestasjonen ved Lystad. Undersøkelsene av blåskjell viste 
imidlertid stort sett heller en nedgang i innhold av miljøgifter, og særlig for TBT. Det 
synes vanskelig å kunne konkludere med at de registrerte variasjonene har sam-
menheng med spredning av miljøgifter under gjennomføring av tiltakene, men det 
kan kanskje ikke utelukkes heller. 
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Miljøtilstanden i tiltaksområdet 
Kjerneprøvene som ble tatt av sedimentene etter første mudringsfase viste ikke til-
fredsstillende nivåer av miljøgifter, men for en del av prøvene kunne det likevel spo-
res en tendens til forbedring jo dypere ned i sedimentet (kjerneprøvene) analysene 
ble tatt. Det ble som sagt derfor besluttet å ettermudre.   

Sedimentprøvene som ble tatt etter andre gangs mudring viste bedre resultater, men 
fortsatt med relativt store variasjoner mellom prøvene fra de forskjellige posisjonene. 
For en del av prøvene var innholdet av både bly og kvikksølv fortsatt for høyt, hvilket 
må oppfattes som skuffende. Analysene ble utført på et sjikt 3 til 5 cm under overfla-
ten av bunnen, så en viss blanding av rene og forurensede sedimenter kan fortsatt 
ha forekommet.   

I figur 2 er gjennomsnittlige analyseverdier fra de miljøtekniske undersøkelsene i 
2006, og etter første og andre gangs mudring i 2009, fremstilt grafisk for bly (Pb i 
ppm), kvikksølv (Hg i ppm) og PCB (i ppb).  Gjennomsnittet inkluderer alle analyser-
resultater fra prøvestasjonene innen mudringsområdet, dvs. det sentrale området, 
bortsett fra en ekstremt høy PCB-verdi fra 2006 som den gangen ikke lot seg verifise-
re ved noen parallell analyse. Grafen og tabellen med verdiene illustrerer en gene-
rell forbedring etter gjennomføring av tiltakene, men variasjonene i analyseverdiene 
var imidlertid store.  

Mudringsområdet ble først tildekket med rene masser av relativt grovt kaliber ( pukk ) 
og videre med minst 10 cm med rene og finere masser ( sand ). På denne bakgrunn 
bør man kunne anta at det bioaktive laget, som normalt regnes som ca. 10 cm ned i 
sjøbunnen, kunne innfri miljømålene for tiltaksplanen, etter at tiltakene var gjennom-
ført. Dette er imidlertid så langt ikke bekreftet ved analyser.   

Figur 2: Grafisk fremstilling av gjennomsnittsverdier fra analyser av bly (Pb i ppm), kvikksølv 
(Hg i ppm) og PCB (i ppb) før mudring (i 2006) og etter 1. mudring (i april 2009) og etter 2. 
mudring (i juni 2009). Fargene skal indikere tilstandsklassene i den nye veilederen fra 2007: 
Rød er klasse V (svært dårlig), oransje er klasse IV (dårlig) og gul er klasse III (moderat).  
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Måloppnåelse på kort og lang sikt  

Kriterier for måloppnåelse 
I prosjektledelse skiller man mellom mål som er forbundet med selve gjennomføring-
en, dvs. prosessmålene, de konkrete leveranser prosjektet skal gi, dvs. prosjektmå-
lene og eventuelt de fordeler som vil følge av dette, etter at prosjektet er avsluttet, 
dvs. effektmålene. For vurdering og dokumentasjon av måloppnåelsen for miljøtilta-
kene henvises det til de vedlagte rapportene (spesielt bilag 12).  

Prosessmål 
Det var flere prosessmål i dette prosjektet, men det mest sentrale i denne sammen-
heng, var at miljøtiltakene i seg selv ikke skulle medføre noen vesentlige negative 
miljømessige konsekvenser, som for eksempel ved ytterligere spredning av miljøgif-
ter. Dette ble kontrollert ved turbiditetsmålingene og analyser av vannprøver, som 
begge deler tydet på liten eller ubetydelig spredning av miljøgifter.   

Analysene av prøver fra blæretang og blåskjell, tegnet et mer differensiert bilde og 
var altså ikke fullt så enkelt å tolke. Spesielt analyse av blæretang fra stasjon 2 ved 
Lystad kunne tyde på en viss spredning av tungmetaller. Blæretang fra de andre to 
stasjonene viste relativt stabilt innhold av tungmetaller. Analysene av prøver fra blå-
skjell viste generelt lavere verdier for TBT og ellers relativt stabile verdier for tungme-
taller og PCB.  

Resultatene fra analysene i miljøkontrollprogrammet tyder i alle fall ikke på noen mar-
kant spredning av miljøgifter som følge av tiltakene, men det er tilrådelig å følge ut-
viklingen i et lengre perspektiv gjennom programmet for videre kontroll og miljøover-
våking.  

Det at spredning av miljøgifter har vært begrenset bekrefter egentlig at et annet pro-
sessmål ble oppfylt: Siltgardin ble benyttet til avskjerming av tiltaksområdet og denne 
må i det store og hele ha fungert som tilsiktet.  

Prosjektmål - Måloppnåelse på kort sikt 
I tiltaksplanen var det beskrevet to konkrete prosjektmålrelatert til miljøtilstanden: Til-
taket skulle bedømmes til å ha oppnådd formålet dersom den nye sjøbunnen i det 
sentrale området etter mudring og i områder der tynnsjiktstildekking var gjort hadde:  

 

Konsentrasjoner som tilfredsstiller SFTs reviderte tilstandsklasse II for kvikksølv 
(0,63 mg/kg t.v.), bly (83 mg/kg t.v.) og sum PCB7 (17 g/kg t.v.) i gjennomsnitt for 
de øvre 10 cm av bunnen. 

 

Gjennomsnittskonsentrasjoner av TBT i de øvre 10 cm som ikke overskred 430 
g TBT/kg tørrvekt, som var gjennomsnittskonsentrasjonen for TBT for et utvalg 

prøvestasjoner nord for tiltaksområdet.  

Analyseresultatene fra sedimentprøvene som ble tatt etter den siste mudringen i det 
sentrale området, tilfredsstilte alle kravene til gjennomsnittlig TBT-konsentrasjon med 
god margin. Riktig nok representerte ikke prøvene de øvre 10 cm av sedimentene, 
men ingen av prøvene hadde TBT-konsentrasjoner i nærheten av samme størrelses-
orden som referanseverdien, så dette var en klar forbedring.  
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For kvikksølv og PCB hadde to tredjedeler av prøvene for høye verdier i forhold til 
kravet for måloppnåelse, mens halvparten av prøvene for bly hadde for høye verdier 
for måloppnåelse, dvs. sammenliknet med referansenivåene for tilstandsklasse II.  

Hvis man kun tar miljøtilstanden av sedimentene, basert på de siste analysene, i be-
trakting, kan man ikke si at prosjektmålene for miljøtilstanden i sjøbunnen ble opp-
nådd. Alt i alt ble det fjernet over 7000 m3 av mer eller mindre forurenset sediment, 
så det må ligge en betydelig miljøgevinst i arbeidet, om ikke annet så i et kvantitativt 
perspektiv. De verdiene for kvikksølv, bly og PCB som fortsatt var for høye etter de 
siste analysene, var uansett relativt lave sammenliknet med verdiene som ble funnet 
under de miljøtekniske undersøkelsene i 2006 (NGI/NIVA 2007).  

Hele det sentrale området ble også tildekket, med både pukk og sand, med mer enn 
10 cm tykkelse. Det ble ikke tatt prøver for analyse av denne nye sjøbunnen , med 
det bør være rimelig grunn til å forvente at de 10 øverste cm av sjøbunnen, etter til-
dekkingen, tilfredsstiller SFTs reviderte tilstandsklasse II for de miljøgiftene som var 
nevnt. Dette bør imidlertid kunne bekreftes under arbeidet med videre kontroll og 
overvåking.   

Et annet prosjektmål var at tykkelsen av tildekkingen skulle være minst 10 cm. Dette 
ble det bekreftet at den var ved kontrollen til Agder Marine (bilag10).  

Som for alle prosjekter var det visse mål knyttet til tiden for gjennomføring og prosjek-
tets kostnader. Som allerede nevnt holdt ikke tidsplanen, men først og fremst fordi 
prosjektet ble utvidet da det ble besluttet å ettermudre. Dette var imidlertid ikke kritisk 
i forhold til virksomhetstillatelsens gyldighet, men i tillatelsen sto det at mudringen 
burde gjøres innen 15. mai. Tiltakene hadde imidlertid ingen vesentlig betydning for 
sommerlige fritidsaktiviteter (småbåter, badestrender etc.), så konsekvensene av for-
sinkelsen var ikke kritisk av denne grunn.  

Miljøtiltakene i sjøbunnen utenfor Gimle kostet Jotun i størrelsesorden 14 millioner 
kroner. Det alt vesentlige av denne summen, ca 13 millioner kroner, var relatert til 
entreprenørarbeidenes forskjellige faser. Dette var høyere kostnader enn først antatt, 
men årsaken til det lå først og fremt i at arbeidet måtte utvides underveis, så det er 
ikke relevant å snakke om en overskridelse i forhold til tilbudene. Det totale arealet 
som skulle inngå i arbeidet var på i underkant av 59 mål. Miljøtiltakene utenfor Gimle 
til slutt fikk en prislapp på ca 240 kr/m2.  

Effektmål - Måloppnåelse på lang sikt 
Måloppnåelsen på lengre sikt, eller hvilken positiv effekt man kan vente seg etter mil-
jøtiltakene ved Gimle, må vi forvente at programmet for videre kontroll og overvåking 
kan gi oss noen svar på. Utgangspunktet var jo at det sentrale området var å betrak-
te som en hot spot med høye konsentrasjoner av miljøgifter. Etter gjennomføringen 
av miljøtiltakene skal denne kilden til forurensning av vannmassene og de tilstøtende 
områdene i det aktuelle området av fjorden være fjernet og dernest godt tildekket. 
Man bør derfor kunne forvente at det er blitt, eller vil bli, en vesentlig forbedring av 
miljøtilstanden innen selve tiltaksområdet, og videre en gradvis forbedring i område-
ne utenfor.  

Et usikkerhetsmoment i denne antagelsen er eventuell påvikning fra andre foruren-
sede områder i Sandefjordsfjorden og om senere tiltaksarbeider kan føre mer for-
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urensning til området utenfor Gimle. Dette var for så vidt også et moment i en tidlig 
diskusjon om man kunne gjennomføre miljøtiltakene ved Gimle som et isolert pro-
sjekt eller om en koordinering med øvrige (fremtidige) tiltak heller var tilrådelig. Fra 
Jotuns side vurderte man risikoen for en betydelig forringelse av miljøtilstanden igjen 
som liten og at det var viktig å få forhindret spredningen fra det sentrale kildeområ-
det.    

Kunstige rev; positivt tiltak med populært effektmål:      

 

Foto 16: Kunstige rev i betong på kaien på Gimle sommeren 2010. Denne typen skal tjene 
som skjulested for større fisk. 

 

Foto 17: Rev i betong for krepsdyr. 

 

Foto 18: Betongrevene plasseres på sjøbunnen. 
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Plan for videre kontroll og overvåking  

Videre kontroll og miljøovervåking 
Etter at en ny bunnfauna har etablert seg i tiltaksområdet, skal miljøgiftinnholdet i 
sedimentfauna kontrolleres ved analyser av bunnlevende dyr (børstemark, skjell 
m.v.) og sammenliknes med tilsvarende analyser som ble utført i forbindelse med de 
miljøtekniske undersøkelsene av sedimentene i forkant av tiltakene. Dette gjøres et-
ter noen år som ledd i den oppfølgende miljøovervåkingen.   

Det er primært to forhold som skal undersøkes:  
Det ene forholdet er å følge hvordan sedimentfaunaen utvikler seg over tid mht. arts-
rikdom, individtetthet og biodiversitet. Undersøkelsen av bunnfaunasituasjonen vil bli 
gjort etter retningslinjene i Norsk Standard (NS-EN ISO 16665:2005).   

Det andre forholdet er å se om den faunaen som etablerer seg i sedimentene inne-
holder miljøgifter eller ikke, og eventuelt om det er en utvikling til det bedre. Dette 
skal ikke gjøres før faunaen har etablert seg i tiltaksområdet igjen. Undersøkelsen 
skal følge samme prinsipp som da bunnfaunaen ble undersøkt som et ledd i de miljø-
tekniske undersøkelsene (beskrevet i rapport 5611-2008 fra NIVA).  

Det skal tas prøver for kjemisk og biologisk kontroll av den videre naturlige restitue-
ringen i tiltaksområdet og det dypere området øst for det sentrale området. Område-
ne skal undersøkes anslagsvis etter 2, 5 og 10 år for å kontrollere den videre forbed-
ring og utviklingen i bunnfauna og for å vurdere effekten av miljøtiltakene utenfor 
Gimle i et lengre perspektiv.   

Ren og rik fjord 
Det kan bli aktuelt å koordinere den videre miljøovervåkingen av sjøbunnen utenfor 
Gimle med tilsvarende kontrolltiltak på andre områder i fjorden. Miljøtiltakene utenfor 
Gimle inngår som en del i prosjektet Sandefjordsfjorden - Ren og rik fjord . Dette er 
et prosjekt i de fylkesvise tiltaksplanene for forurenset sjøbunn og ledes av Fylkes-
mannen i Vestfold. Prosjektet skal gjennomføres i samhandling med berørte aktører i 
Sandefjord. Etterkontroll av tiltaksområdene, evaluering av måloppnåelse og evalue-
ring av resultatene i en samlet fjord er aktiviteter som er beskrevet i planen for dette 
prosjektet.  

Kunstige rev 
På forsommeren i 2010 ble det plassert 10 kunstige rev i betong på sjøbunnen litt 
nord for det sentrale tiltaksområdet utenfor Gimle (se foto 16-18). Disse kunstige re-
vene er konstruert for å kunne gi beskyttelse og habitat for fisk og krepsdyr av for-
skjellige størrelser. Revene har forskjellige utforminger og ble plassert i en viss for-
masjon på ca 12 meters dyp. Bunnen under revene ble tilført litt ekstra tildekkings-
materiale før revene ble låret forsiktig ned ved hjelp av kranbåt og dykker.  

De kunstige revene inngår ikke direkte i arbeidet med miljøtiltakene i sjøbunnen ved 
Gimle, men nevnes her nærmest som en kuriositet. 10 rev er også for lite til å repre-
sentere noe bidrag av særlig betydning for marin fauna i området, men det kan bli 
interessant å følge tiltaket som et pilotprosjekt parallelt med den videre miljøovervå-
kingen og registrere hvilke arter som eventuelt søker skjul i revene. Hvis erfaringene 
blir positive, kan det bli aktuelt å sette ut flere rev, i regi av Jotun eller av andre.  
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Avmerking på offisielle sjøkart  

I punkt 6.8 i virksomhetstillatelsen for miljøtiltakene fra SFT er det beskrevet krav til 
avmerking av ankringsforbud på offisielle sjøkart. Jotuns henvendelse om dette kra-
vet til kartverket avstedkom kommentarer til de praktiske sidene av et slikt forbud i fra 
Sandefjord kommune ved Havnevesenet og i fra Kystverket.   

I utgangspunktet er det fra Jotuns side ikke ønskelig med noen form for tradisjonell

 

ankring utenfor anlegget på Gimle. Det er flere grunner til det:   

Jotun har et alkydkokeri som ligger like inntil bryggekanten med en eksplosjonssone 
mot sjøen. Det er sikkerhetssone på 70 meter angitt ved skilt på land. Det ligger en 
rørledning for inntak av sjøvann til kjøling av reaktorer i alkydkokeriet og denne løper 
ut langs sjøbunnen til en 20 til 25 meters dyp. Tilsvarende ligger det en rørledning fra 
renseanlegget i malingsfabrikken litt lenger nord. Det er også strukket en optisk fiber-
kabel fra land på Gimle og langs bunnen på skrå over fjorden til Jotuns anlegg på 
den andre siden (Vera og Vindal). Ankring forbudt er skiltet på land ved denne også. 
Et ledd i Jotuns beredskap omfatter tiltak for å begrense eventuelle utslipp til sjø og 
anlegget er utstyrt med en egen båt til bruk ved behov for oljelenser og skimmer. Av-
hensyn til slik beredskap, vil det heller ikke være aktuelt med oppankring i området.  

Helt generelt er det aktuelle området av hensyn til skipstrafikken som passerer kun 
noen titalls meter fra land ved Gimle og bruken av kaianlegget, heller ikke egnet for 
tradisjonell ankring. Dette er kommentert både fra Havnevesenet og Kystverket, sam-
tidig som det er understreket at et totalforbud mot bruk av anker vil kunne komme i 
konflikt med sikkerheten da anker kan bli benyttet for å unngå skade på skip og 
kaianlegg under eventuelle nødssituasjoner. Visse typer skip vil også kunne benytte 
anker for å kontrollere baugen ved kaitillegg, for eksempel under sterk vind eller kraf-
tig strøm.  

Jotun ønsker fortsatt å kunne benytte kaianlegget for å ta i mot råstoffer via sjøveien. 
Det er som regel mindre tankbåter som legger til på Gimle og disse er normalt utstyrt 
med baugpropell.  Så vidt man kan erindre fra Jotuns side, har det aldri vært behov 
for bruk av anker under slike råstoffmottak.  

NIVA betegner risikoen for miljømessige konsekvenser som følge av nødankring i 
området som ubetydelige. Jotun valgte en form for "dobbel sikring" i tiltakene på det 
mest forurensede området (det sentrale området). Man kunne ha valgt en tiltaksløs-
ning begrenset til tynnsjikttildekking, hvilket vel også ble "anbefalt" som både enklere 
å utføre og dermed vesentlig billigere, og med minst fare for spredning av miljøgifter 
under selve tiltaksperioden. Jotun valgte imidlertid å mudre først, for å fjerne de mest 
forurensede sedimentene, og tildekke etterpå. Første fase av mudringen utgjorde 50 
cm, slik planlagt. Etter ny kontroll og sedimentanalyser, ble det mudret 50 cm til i om-
rådet, bortsett fra der det var fjell eller vesentlig stein. Deretter ble det mudrede om-
rådet tildekket med et godt lag pukk og til sist hele området med minst 10 cm finere 
masser. Det sentrale området som ble behandlet på denne måten, skulle dermed 
ikke representere noen videre fare ved eventuell ankring. De tilstøtene områdene 
nord og syd var nok i stor grad forurenset "indirekte" gjennom spredning fra det sent-
rale og mest forurensede området. Disse tilstøtende områdene ble tildekket med 
(minst) 10 cm finere masser.  
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NIVA har gjennomført en kort risikovurdering av uheldige miljøkonsekvenser ved 
eventuell ankring innen tiltaksområdene og de tilstøtende områdene. Momentene fra 
denne risikovurderingen gjengis i de følgende avsnitt:  

Erfaringer fra andre områder viser at ankring på sedimentbunn generelt fører til opp-
virvling. Den største effekten får man ved at ankeret hales og sediment følger med 
oppover i vannmassene. På mange måter kan dette sammenliknes med effekten ved 
mudring. På sandbunn med lite kohesivt sediment kan man forvente at denne løf-
tingen vil være minimal, men på leirbunn vil sediment kunne klistre seg til ankeret 
og dermed følge med opp mot fartøyet. Mengden som følger med vil neppe være 
stor, men spredningen vil kunne skje i hele vannsøylen. Når ankeret treffer bunnen 
eller dersom ankerkjettingen dras langs bunnen, vil sediment også bli resuspendert, 
men man kan da forvente at videre spredning i vannmassene blir meget begrenset, 
både horisontalt og i høyde over bunnen.   

I det aktuelle området utenfor Gimle, kan man i hovedsak se for seg 3 situasjoner: 
Ankring i sentralområdet, ankring i de øvrige områdene som er tildekket, eller ankring 
utenfor disse områdene.  

Sentralområdet  
De mest forurensede sedimentene er fjernet ned til ca 100 cm dyp og i tillegg er det 
lagt på et lag med omlag 50 cm pukk og med minimum 10 cm finere masser på top-
pen. Det er lite sannsynlig at et anker vil trenge igjennom ned til det gamle sedimen-
tet, og om pukken skulle berøres vil forflytning av denne være liten. Topplaget vil 
kunne forstyrres helt lokalt, men vi antar at dette sedimentet i liten grad vil følge an-
keret opp i vannet. Et enkelttilfelle av nødankring vil derfor ha ingen eller ubetydelig 
forurensningseffekt.   

Øvrige tildekkede områder  
På de tilstøtende områdene er det utført en tynnsjikttildekking med minimum 10 cm 
finere masser over de forurensede sedimentene. De gamle sedimentene har avta-
gende forurensning i dybden. Et anker som slippes vil kunne trenge igjennom dekkla-
get, og ved haling horisontalt, vil kjetting og anker kunne "pløye opp" dekklaget. Beg-
ge deler kan føre til en blanding av dekkmasser og underliggende sediment. En 
tynnsjikttildekking er imidlertid ikke ment å skulle være et isolerende lag, men skal 
sørge for at miljøgiftkonsentrasjonene i det øvre bioaktive laget ikke overskrider 
grenseverdier som gir uakseptabel miljørisiko. Noe blanding vil forventes å kunne 
skje uansett som følge av bioturbasjon og andre mindre forstyrrelser. Vi forventer 
derfor ikke at sporadisk nødankring vil gi tilleggsblanding av betydning.   

Områdene utenfor tiltaksområdet  
Dette gjelder både områdene utenfor tiltaksområdet, både i nord og i sør, og på dy-
pere vann mot øst. Det er et spørsmål om hvor relevant bruk av anker vil være i disse 
områdene, men det vil i så fall ikke forstyrre tiltaket på annen måte enn at resuspen-
dert sediment vil kunne havne oppå de tildekkede områdene. Analyser foretatt under 
de miljøtekniske undersøkelsene viste at sedimentene nord og sør for tiltaksområdet 
er lite forurenset. Eventuell rekontaminering av tiltaksområdet med sediment fra disse 
områdene vil neppe være så stor at den har betydning. Uansett vil dette være forflyt-
ning av sediment som allerede er tilgjengelig for bunnfauna og åpent for utlekking. 
Eventuelt resuspendert sediment fra det dypere området utenfor tiltaksområdet må 
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man kunne regne med i første rekke blir transportert enten utover eller innover fjor-
den og i liten grad oppover mot grunnere vann.  

Med støtte i kommentarene fra Havnevesenet og Kartverket, og ikke minst risikovur-
deringen fra NIVA, vil Jotun fremholde at et generelt ankringsforbud i tiltaksområdet 
utenfor Gimle ikke er ønskelig og heller ikke nødvendig. Bruk av anker vil likevel ikke 
kunne være aktuelt, bortsett fra i helt spesielle situasjoner. De miljømessige konse-
kvensene ved sporadisk bruk av anker, som ved en eventuell ekstraordinær situa-
sjon, vurderes ikke å kunne være vesentlige. Spørsmålet er om ikke et ankringsfor-
bud utenfor Gimle, på grunn av miljømessige konsekvenser, nå er betydelig mindre 
relevant enn for de fleste andre lokaliteter langs Sandefjordfjorden.  

Bruk av trål ved fiske vil i det hele tatt ikke være aktuelt utenfor Gimle på grunn av 
dybdeforholdene, i følge Havnevesenet i Sandefjord.          

 

Foto 19: Råstoffleveranse via sjøveien. Tankbåten Anna Johanne er i ferd med å 
legge til kai ved Gimle sommeren 2009. Båten bakker her inn mot kaien for ikke å 
forstyrre mudringsarbeidet som pågikk utenfor bildet. Tankbåtene som har ankommet 
Gimle har vært utstyrt med baugpropeller og manøvreringen skjer uten bruk av anker.
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Erfaringspunkter  

Det var første gang Jotun A/S stod som tiltakshaver for miljøtiltak av denne karakter, 
så for Jotuns representanter var i så måte hele prosjektet en sammenhengende erfa-
ringsrekke. Den situasjonen vil sannsynlig være relevant for mange tiltakshavere et-
ter hvert, så en ferdig mal for et leveranseprosjekt som dette kunne vært en hjelp.  

Dobbelt tiltak en riktig beslutning 
Et viktig erfaringspunkt er det doble tiltaket som ble valgt for det sentrale området 
med høye konsentrasjoner av miljøgifter. Kun mudring hadde ikke vært tilstrekkelig, 
men i kombinasjon med tildekking ble sannsynligvis resultatet tilfredsstillende. Noen 
deler av det sentrale området var vanskelig å mudre eller lot seg rett og slett ikke 
mudre på grunn av stein og fjell, men heller ikke i delene med myk bunn syntes mud-
ringen å være tilstrekkelig. Det virker imidlertid helt usannsynlig at miljøgiftene skulle 
forekomme i til dels høye konsentrasjoner ned mot 1 meters dybde i sedimentene. 
Mudringsarbeid som dette kan naturligvis ikke utføres med kirurgisk presisjon , så 
en viss kontaminering av rene sedimenter med forurensede må en kanskje regne 
med. Uansett er det et spørsmål om en hot spot som i dette prosjektet kan håndte-
res tilfredsstillende med mudring alene eller om tildekking med rene masser bør an-
befales i siste instans som en ekstra forsikring.  

Vellykket bruk av siltgardin 
Bruk av siltgardin for å avskjerme tiltaksområdet og forhindre spredning av forurens-
ning under arbeidet, må også betegnes som en vellykket erfaring. Under anbudsrun-
den møtte Jotun forskjellige syn på og erfaringer med bruk av siltgardin. I utgangs-
punktet var det tvil om siltgardin kunne benyttes i det hele tatt på grunn av strømfor-
holdene, men erfaringer en av entreprenørene hadde fra liknende arbeid i Tønsberg 
kunne bekrefte det motsatte. I Agder Marine var man dessuten helt klare på at en 
siltgardin måtte nå helt ned til bunnen. Det medførte at siltgardinen som først var 20 
meter dyp ble skjøtet på med ytterligere 5 meter. Selv om NIVA målte forhøyet tur-
biditet langs siltgardinen på under 15 meters dyp, fordi det kunne være visse åpning-
er langs bunnen, tydet målingene nærmere overflaten at siltgardinen utfylte sin mi-
sjon.  

En så omfattende duk som den siltgardinen som ble benyttet er ikke helt enkel å 
håndtere og besetningen på Agdergrabben måtte slite litt for å få den montert og på 
plass. Ved sterkere vind og strømforhold kunne siltgardinen noen ganger minne om 
en spinnakker under vann. På Kristi himmelfartsdag var det pause i arbeidet, men 
Jotuns vakt ble kontaktet fra båtbryggen sør for Lystadslippen, fordi siltgardinen had-
de drevet av og sperret adkomsten til bryggen. Mannskap fra Agder Marine rykket ut 
og fikk situasjonen under kontroll.  

Prøvetaking 
Det er dyrt å få gjennomført analyser og både antall prøver og antall analyser be-
grenses gjerne for å spare kostnader. Prøvetakingen, representative prøver, antall 
parallelle prøver fra hver posisjon osv. er imidlertid et vel så viktig kompetanseområ-
de innen analytisk kjemi som selve analysen. En interessant diskusjon i forbindelse 
med miljøtiltakene er hva prøver og kvantitative analyser faktisk representerer.  

Hvis man skal ta et begrenset antall prøver fra en sjøbunn der man ikke så lett kan 
kontrollere visuelt, enten man benytter en form for prøvetaker eller man får hjelp av 
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en innleiet dykker, hvor representative for et mudringsområde på nærmere 15 mål 
blir da disse prøvene? Benyttes det en systematisk inndeling av området eller tilfeldi-
ge utvalg, eller blir områdene for prøvetaking valg selektivt på bakgrunn av allerede 
kjente forhold? Får man tatt representative blandprøver og blir det tilstrekkelig antall 
paralleller for å finne representative gjennomsnittsverdier med beregnet standard 
avvik? Eller er det tilstrekkelig med stikkprøver?   

Man kan neppe tillegge grabbmudring spesielt høy nøyaktighet som tiltaksmetode, 
underforstått man får neppe rensket opp helt, så hva representerer da prøvene fra 
sedimentene etter mudring av nærmere 100 cm sediment? Teoretisk sett 200 års 
historie , hvis vi skal legge aldersbestemmelsene til grunn og sedimenteringstakten 

har vært jevn. I det perspektivet er det merkelig at man fortsatt finner både PCB og 
kvikksølv der.  

Identifisering og vurdering av risiko 
Miljøtiltakene ble gjennomført uten større uhell eller skader, så prosedyrene for be-
redskap, som var forberedt ved risikoanalysene i prosjektet, kom ikke til anvendelse. 
Likevel var dette nyttige prosesser som bidro til bedre kommunikasjon om sikker-
hetsaspekter mellom aktørene. Logistikken under tiltakene fungerte uten komplika-
sjoner og prosjektet var ikke til hinder for andre aktiviteter. Tankegodset i risikovurde-
ringen bør kunne anvendes i andre prosjekter også.  

Tid og kostnader 
Som nevnt i et tidligere kapittel ble prosjektets gjennomføringstid lenger og kostna-
dene høyere enn innledningsvis antatt. Begge forhold hadde sammenheng med at 
omfanget av miljøtiltakene ble utvidet i løpet av arbeidet. Miljøtiltakene kostet Jotun 
nærmere 250 kroner pr. kvadratmeter (interne kostnader ikke inkludert), hvilket kan 
være en indikasjon for sammenliknbare tiltak i fremtiden.  

Tildekkingsmaterialet 
Det ble benyttet materiale (granitt) fra et lokalt pukkverk under tildekkingen. Den fink-
nuste kvaliteten ble først evaluert iht. SFTs (Klifs) veileder og funnet egnet som til-
dekkingsmasse ved Gimle. Det kan man jo merke seg med tanke på kommende mil-
jøtiltak i Sandefjordsfjorden. De lokale massene var noe gunstigere prismessig, men 
det var først og fremst enklere transport og tilførsel som ble fordelaktig.  

Den finknuste massen, sanden , inneholdt korn fra 0,063 mm til 8 mm. Hovedfrak-
sjonen lå i størrelsesorden 1 til 2 mm. Dette var ganske fine masser, hvilket resul-
terte i en viss dannelse av et gråaktig skum ved utleggingen, da luft i massene trakk 
med seg noe av de fineste fraksjonene ( støv ) opp til overflaten.   

Skummet forsvant jo etter en tid, men som en digresjon kan det nevnes at skummet 
skapte problemer ved en anledning i forbindelse med en dieselfilm på vannet. Hvor 
dieselen kom fra var uvisst og det bar ikke preg av noen større mengder, men kom-
binasjonen diesel og skum med sandstøv førte til et problem ved småbåthavnen på 
Lystad, der en rekke båter ble tilgriset i vannlinjen. Jotun hadde ikke noe med diesel-
filmen å gjøre, men siden skummet stammet fra arbeidet med tildekkingen, bisto Jo-
tun med å rengjøre disse båtene. Episoden nevnes i denne forbindelse, da den med-
førte et oppslag i Sandefjord Blad.   
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Bilag  

Bilag 1 Biologge AS; Rapport B07-12-02/1; Batymetri og ROV-
undersøkelser av sjøområdet utenfor Jotun Gimle i Sande-
fjord.  

04.01.2008

 
Bilag 2 NIVA; Teknisk notat O-26253 (versjon 3); Tiltaksplan for 

forurensede sedimenter utenfor Jotun AS, Sandefjord.  
14.08.2008

 

Bilag 3 SFT; Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for 
Jotun A/S for opprydningstiltak i forurensede sedimenter i 
Sandefjordsfjorden.  

26.01.2009

 

Bilag 4 Biologge AS; Rapport B09-01-01/1; Evaluering av 0/8 mm 
materiale fra AS Aasmund Berg til bruk som tildekkings-
masse over forurensede sedimenter.  

25.02.2009

 

Bilag 5 Jotun A/S; Miljøkontrollprogram for tiltak i forurensede se-
dimenter ved Gimle i Sandefjord.  

01.04.2009

 

Bilag 6 Jotun A/S; Intern kontroll; Risikoanalyse for mudring og til-
dekking av forurensede sedimenter utenfor Gimle.  

07.04.2009

 

Bilag 7 Jotun A/S; Intern kontroll; Beredskapsprosedyre ved mud-
ring og tildekkingsarbeid.  

01.04.2009

 

Bilag 8 Biologge AS; Rapport B07-12-04; Fjerning av gjenstander 
på sjøbunnen utenfor Jotun Gimle, Sandefjord.  

06.06.2009

 

Bilag 9 Biologge AS; Rapport B07-12-05; Kontroll av mudringsar-
beider ved prøvepunkt 5 utenfor Jotun Gimle, Sandefjord.  

26.06.2009

 

Bilag 10 Agder Marine A/S; Rapport etter oppryddingstiltak i fjorden 
utenfor Jotuns anlegg, Gimle, utført 1. halvår 2009.  

18.08.2009

 

Bilag 11 Biologge AS; Rapport B07-12-05/1; ROV-undersøkelse av 
sjøområdet utenfor Jotun Gimle i Sandefjord etter mudring 
og tildekking.  

15.12.2009

 

Bilag 12 NIVA; Rapport 5997-2010; Overvåking av miljøtiltak for for-
urensede sedimenter utenfor Jotun ved Gimle i Sandefjord.  

09.07.2010
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Miljøtiltakene i de forurensede sedimentene ved Gimle i Sandefjord er utført i tråd med Jo-
tuns verdisett og miljøstyringssystem. Jotuns styringssystemer for helse, miljø, sikkerhet og 
kvalitet er basert på krav og prinsipper i standardene OHSAS 18001, ISO 14001 og ISO 
9001.  


