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Forsidefoto: Finknust tildekkingsmasse i tørr og i fuktig tilstand, behandling av massene ved 
kai på Vera og utlegging fra lekter ved Gimle i Sandefjord i 2009. Foto: Per Kristian Aagaard.   
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Sandefjord, 31.01.2011   

Stedsspesifikke vurderinger ved tildekking  

Rapport av 12. juli 2010, fra miljøtiltak i forurensede sedimenter ved 
Gimle i Sandefjord. Supplerende tillegg.  

Innledning: 
Under miljøtiltakene i de forurensede sedimentene utenfor Jotuns anlegg på Gimle i 
Sandefjord, inngikk tildekking med rene, finere masser som et ledd i tiltakene. Tildek-
kingsmassene som ble benyttet til tynnsjikttildekking, var finknust brytningsmasse, 
fraksjon 0/8mm, av lokal granitt fra AS Aasmund Bergs steinbrudd ved Foksrød i 
Sandefjord.   

Den finknuste brytningsmassen ble vurdert iht. veiledende testprogram for masser til 
bruk for tildekking av forurensede sedimenter (SFT, TA-2143/2005) av Biologge AS. 
Brytningsmassen var å betrakte som en relativt ukomplisert tildekkingsmasse, og ble 
på generelt grunnlag vurdert som egnet som tildekkingsmateriale. Denne vurdering-
en er omhandlet på side 14 i rapporten fra miljøtiltakene og i sin helhet beskrevet i 
rapportens bilag 4.  

Rapporten mangler et eget sammenfattende avsnitt fra vurderingene av tildekkings-
massenes egnethet sett i forhold til de lokale miljøforholdene i sjøbunnen ved Gimle. 
Slike stedspesifikke vurderinger ble imidlertid gjort som en del av prosjekteringen og 
flere av kravene til dokumentasjon av dette er gjengitt i rapporten. I det følgende 
sammenfattes dette i et supplerende tillegg med henvisninger til rapporten og rappor-
tens bilag. Punktene under trinn 4 i tildekkingsveilederen er fulgt.   

Tildekkingsområdet  

Generell beskrivelse av forholdene i tiltaksområdet: 
Forholdene i sjøområdene utenfor Gimle har vært dokumentert i rapporter fra en rek-
ke undersøkelser fra 1994 og i ettertid. (Se referanselisten på side 34 i rapporten).   

Sjøbunn og sediment: 
Ved de miljøtekniske sedimentundersøkelsene som NIVA utførte for Jotun i 2005 og 
2006, ble forekomst av miljøgifter i sedimentene kartlagt. I tillegg ble sedimentenes 
fysiske karakterer beskrevet på bakgrunn av flere titalls kjerneprøver fra de aktuelle 
områdene. Sedimentene på grunt vann (ned mot 10-15 meter) besto for en stor del 
av sand. Sedimentene ut på dypere vann besto vesentlig av silt og leire.    

Sjøbunnen skråner mer eller mindre jevnt utover fra rundt 5 meters dyp langs land 
(langs kaien) ut til fjordens dypeste parti på 25 meter. Dette i en 70 til 100 meters 
avstand fra land. Langs land (kaiområdet) er bunnen preget av betongrester fra tidli-
gere bygninger (sanert pga. brannen i 1976), samt noe fjell, i sør, og til dels sam-
menhengende og til dels spredt steinfylling i nord. Før tiltakene og oppryddingsarbei-
det ble gjennomført, var sjøbunnen i området preget av den del gjenstander og skrot 
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som ble fjernet under et innledende forarbeid. Dette arbeidet er referert på side 12 i 
rapporten og beskrevet i større detalj i rapportens bilag 8.  

Strømforhold: 
Strømforholdene i tiltaksområdet ble registrert i perioden ultimo november 2007 til 
ultimo januar 2008. Undersøkelsen viste en varierende strømhastighet (fra 0 til 20 
m/s) i avvekslende nordlig eller sørlig retning i perioden. Strømretningen gikk i ve-
sentlig grad langs land og i størst hastighet sørover.  

Naturtilstand: 
Tildekkingsområdets fysiske forhold er beskrevet i det foregående. Kjemiske forhold 
før tiltakene, ble dokumentert inngående i rapporten fra de miljøtekniske undersøkel-
sene NIVA utførte i 2005 og 2006. Det ble påvist varierende grad av forurensning av 
miljøgifter i sedimentene, relatert til forskjellige dybder og posisjoner. Til dels ble det 
funnet meget høye verdier av bly (Pb), kvikksølv (Hg), tributyltinnforbindelser (TBT) 
og polyklorerte bifenyler (PCB). Innholdet av totalt organisk karbon (TOC) i sedimen-
tene varierte mellom 6,6 g/kg og 59,8 g/kg.  

Det ble ikke foretatt noen systematisk karakterisering av bunnfaunaen i området forut 
for tiltakene, men forekomst av spesifikt kvikksølv i naturlig forekommende blåskjell 
og muslinger og børstemark fra sedimentene ble undersøkt. Innsamlingen av materi-
ale (ved grabbprøver) til undersøkelsene av sedimentlevende organismer tegnet ikke 
noe spesielt atypisk bilde av diversiteten i faunaen sammenliknet med bløtbunner 
generelt. På den annen side er det et relevant spørsmål om sedimenter med høye 
innhold av miljøgifter vil representere en naturlig fauna, eller om det vil være en una-
turlig overvekt av organismer med høyere toleranse. Tilsvarende vil kanskje rekoloni-
seringen fra omliggende områder til en ny og renere sjøbunn i tiltaksområdet medfø-
re en noe annen artsfordeling eller dominans enn i tidligere perioder. Dog vil denne 
situasjonen like fullt kunne betegnes som naturlig.  

Det nevnes, som en digresjon, at tiltaksområdet har vært og fortsatt er, nyttet for fri-
tidsfiske med garn og teiner. Forekomstene av flatfisk og krepsdyr kan vitne om at 
dyr som lever oppå sjøbunnen ikke påvirkes av eventuell utlekking fra sedimentet i 
større grad, til tross for de tidligere forekomstene av miljøgifter.  

Sedimentkarakterene, strømforhold, bunntopografi, geotekniske forhold og tilstand er 
omhandlet i korte trekk på side 8 i rapporten fra miljøtiltakene, med henvisning til do-
kumentasjonen i rapportens bilag 1, Biologges rapport fra batymetri og ROV-
undersøkelse, og bilag 2, NIVAs tiltaksplan, kapittel 2.1 og 2.4.  

Risikovurdering av forurenset sediment i tiltaksområdet: 
De miljøtekniske undersøkelsene av sedimentene i 2005 og 2006 avdekket et sent-
ralt område utenfor Gimle med høyest forurensning. Dette var sannsynligvis forårsa-
ket av eldre utslipp. Det ble også avdekket at det kunne ha foregått en mobilisering 
og spredning av miljøgifter fra det sentrale mot tilstøtende områder. Rapporten fra 
disse undersøkelsene gir i sin konklusjon en klar anbefaling om å vurdere tiltak for å 
eliminere denne risikoen for spredning av miljøgifter. Dette førte til pålegget av 
29.08.2007 fra SFT (Klif) om å gjennomføre supplerende undersøkelser, samt å lage 
en tiltaksplan for å hindre mobilisering og spredning av miljøgifter i sedimentene.   
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I de supplerende undersøkelsene rapporterte NIVA at analysene viste at bunnfauna-
en sto i likevekt med sedimentene mht. kvikksølv (Hg), og at kvikksølv var å betrakte 
som biotilgjengelig. Kvikksølvnivået i bunnfauna var lavest nord for Jotun og høyest 
sentralt utenfor Jotun og samsvarte således med mønsteret for kvikksølv i sedimen-
tene. Den sedimentlevende muslingen Nuculoma tenuis hadde 123 til 248 ganger 
høyere innhold av kvikksølv enn blåskjell fra de samme områdene. Noe av dette 
kunne skyldes forurensede partikler i tarmkanalen som ikke lot seg fjerne.  Biotil-
gjengeligheten synes imidlertid å være større enn det som generelt antaes for kvikk-
sølv i SFTs risikoverktøy for forurensede sedimenter.   

Metylkvikksølv (organisk kvikksølv) utgjorde fra 0,09 % til 0,12 % av totalt kvikksølv-
nivå. Dette ble ansett som normalt for marine sedimenter.  Risikoen for skade på 
human helse på grunn av kvikksølvforurensning fra de aktuelle sedimentene, gjen-
nom konsum av sjømat, ble ansett for å være liten. Det eksisterer imidlertid allerede 
kostholdsråd for et større område (indre del) av Sandefjordsfjorden.  

Risikoen for spredning av miljøgifter ble vurdert som den primære risiko. Risiko for 
human helse, som direkte følge av kvikksølv fra de aktuelle sedimentområdene, ble 
ansett som lav. Et element av dette kan dog ikke helt utelukkes, da det som nevnt 
drives noe fiske i området. At det kan være et element av risiko for en viss bioakku-
mulering (risiko for økosystemet) kan heller ikke utelukkes. Dette ble imidlertid ikke 
vurdert mer inngående, da det allerede forelå et pålegg om å lage en tiltaksplan for 
de forurensede sedimentene.  

NIVA lagde tiltaksplanen for Jotun og denne forelå i endelig utgave (versjon 3) 
14.08.2008. Planens kapittel 3 beskriver avveining av forskjellige tiltaksalternativ for 
de forskjellige delene av tiltaksområdet. Det ble lagt vekt på å velge tiltak som ville 
hindre negative påvirkninger på økosystemet. Det sentrale området var karakterisert 
som en hot spot . Fra Jotuns side var det uttrykt et ønske om å fjerne sedimentene 
med de høyeste konsentrasjonene av miljøgifter fysisk en gang for alle. Mudring med 
grabb ble valgt, eventuelt med påfølgende tildekking. SFT (Klif) ga Jotun i brev av 
26.01.2009 tillatelse, etter forurensningsloven, til å gjennomføre tiltak i forurensede 
sedimenter ved Gimle iht. tiltaksplanen.  

Risikoanalyse av selve gjennomføringsfasen av tiltakene og kontrolltiltakene er 
beskrevet i egne avsnitt på side 17 til 21 i rapporten fra miljøtiltakene, med henvis-
ning til bilagene 6, 7 og 8. Programmet for turbiditetsmålinger og bruk av en om-
fangsrik siltgardin var sentralt i kontrolltiltakene for å overvåke og forhindre eventuell 
spredning av forurensede partikler.  

Miljømål for tiltaksområdet: 
Konkret var de kortsiktige miljømålene (prosjektmålene) for tiltakene å oppnå kon-
sentrasjoner innen SFTs tilstandsklasse II eller bedre for miljøgiftene bly, kvikksølv 
og PCB7. Dette var nok forholdsvis ambisiøst, men prinsipielt var det vanskelig å leg-
ge listen lavere . For TBT ble konsentrasjonsnivået 430 mikrogram TBT pr. kg tørr-
vekt av sediment, eller bedre, satt som mål. Dette nivået gjenspeiler en gjennom-
snittskonsentrasjon for prøver fra områder i periferien av tiltaksområdet.  

Miljømålene for tiltaksområdet er beskrevet i tiltaksplanen under kapittel 2.3 og er 
gjengitt og diskutert i rapporten på side 24 til 26.  
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Tiltaksplan for tildekkingsområdet: 
Tiltaksplanen for forurensede sedimenter utenfor Jotun A/S, dvs. Gimle, i Sandefjord, 
ble utarbeidet av NIVA og er omtalt tidligere. Planen er referert på side 10 (og 11) i 
rapporten og utgjør i sin helhet bilag 2. Tiltaksplanen beskrives derfor ikke ytterligere 
her.   

Tildekkingsmaterialet og samvirke med sediment  

Vurdering av tildekkingsmaterialets generelle egnethet: 
Tildekkingsmaterialet ble testet iht. tildekkingsveilederen og ble funnet egnet som 
tildekkingsmasse på generelt grunnlag. Testprogrammet ble gjennomført av Biologge 
AS. Dette er kommentert på side 14 i rapporten fra miljøtiltakene og i rapporten fra 
evalueringen av tildekkingsmassene er gjengitt i sin helhet under bilag 4.  

Vurdering av geoteknisk stabilitet i tildekkingsområdet: 
Det sentrale området ble mudret ned mot 100 cm sedimentdybde i marin leire. Deler 
av dette sentrale området hadde også bunnforhold karakterisert som fjell, steinfylling 
eller områder med betongrester. Tildekking i dette området ble utført først med gro-
vere masser ( pukk ) for utjevning av krater etter mudringen, og videre tynnsjiktstil-
dekking med finere masser.  

Vurdering av tildekkingsmaterialets permeabilitet og filteregenskaper: 
Den finknuste brytningsmassen som ble benyttet til tildekking var til dels ganske 
sammenlignbar og til dels noe grovere enn gjennomsnittsverdier for de opprinnelige 
sedimentene. Dette burde tilsi tilstrekkelig permeabilitet for drenering av porevann fra 
de underliggende sedimentene, og dermed geoteknisk stabilitet, og ikke så grove 
korn at risiko for utvasking av finstoff gjennom tildekkingen blir vesentlig. Permeabili-
teten for den aktuelle finknuste brytningsmassen ble ikke beregnet direkte, men ba-
sert på beregninger for andre sand- og nedknuste masser i tilsvarende fraksjoner, vil 
en kunne forvente at permeabiliteten ligger i størrelsesorden 10 -4 og 10-5 m/s.  

Vurdering av tildekkingsmaterialets barriereegenskaper: 
Tildekkingsmaterialet skulle benyttes til tynnsjikttildekking, minimum 10 cm tykkelse. 
Det er i denne sammenheng viktig å påpeke at en tynnsjiktstildekking ikke er tenkt å 
skulle isolere lagene under mot diffusjon. Et krav om diffusjonstetthet er derfor ikke 
relevant. Hensikten med tynnsjikt er i praksis å lage et nytt lag for biologisk aktivitet 
oppå det gamle, slik at ikke bioturbasjonen bringer forurensning fra dypere sediment-
lag opp til overflaten i noen vesentlig grad.  

Vurdering av tildekkingsmaterialets rekoloniseringsegenskaper: 
For tynnsjikttildekkingen ble det valgt et materiale med kornstørrelse tilnærmet i stør-
relsesorden lik de eldre sedimentene og til dels noe grovere for erosjonsstabilitetens 
skyld. Generelt vil materialer med stor likhet med det opprinnelige sedimentet være 
positiv for rekolonisering i den forstand at ny bunnfauna neppe vil avvike særlig fra 
den som er i området for øvrig.  

Tiltaksområdet utenfor Gimle (det sentrale området samt de tilstøtende områdene i 
nord og sør) må betegnes som et relativt begrenset areal (totalt i underkant av 60 
mål). Ved lokale tiltak vil det kunne aksepteres større forskjeller mellom tildekkings-
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massen og det opprinnelige sedimentet, enn ved tildekking over større fjordområder. 
Forskjellene vil utjevnes til lokale tilstander over tid på grunn av naturlig sedimente-
ring.  

Det bør også tas med i betraktning at det aktuelle tiltaksområdet (til dels) represen-
terte svært høy forurensning, og således utgjorde en betydelig miljørisiko. Det primæ-
re og viktigste målet med tiltakene var å redusere denne risikoen. Det bør av den 
grunn kunne aksepteres hvis tildekkingsmaterialet ikke hadde helt optimale egen-
skaper i forhold til rekolonisering av den opprinnelige faunaen, slik den var før sedi-
mentene ble forurenset. Hvis bunnfaunaen som etablerer seg ettertid skulle få noe 
endret artssammensetning, har det ingen negativ betydning for økologisk kvalitet.      

Vurdering av fare for erosjon og resuspensjon   

Naturlig strømhastigheter og erosjonsforhold: 
Strømforholdene er kartlagt og referert i det foregående. De lokale strømforholdene 
er ikke ansett å utgjøre noen vesentlig erosjonsfaktor. I de relativt sett grunnere om-
rådene langs land, domineres bunnforholdene nå av erosjonssikre masser (pukk, 
steinfylling, betongrester) under tynnsjikttildekkingen.  

Propellindusert strømningshastighet: 
Titaksområdets dypere deler grenser i øst mot skipsleden midtfjords. Strekningen 
Sandefjord - Strömstad trafikkeres av to ferger som har flere avganger daglig. Det er 
med andre ord regelmessig båttrafikk over eller nær ved tiltaksområdets østre del, 
men da dette vil være områder med dybder rundt 20 meter er ikke propellinduserte 
strømmer ansett å ville ha noen vesentlig effekt på bunnforholdende.  

Kaien ved Jotuns anlegg på Gimle har forholdsvis regelmessige anløp av mindre 
tankbåter (1500-2000 tdw) og totalt ca 10 anløp i året. De miljøtekniske undersøkel-
sene i 2005 og 2006 konkluderte med en viss effekt i form av propellerosjon som en 
konsekvens av denne båttrafikken. Dette fremkom blant annet på de fjellendte parti-
ene av bunnen nær land. Etter gjennomføringen av tiltakene (mudring og tildekking) 
er forurensningen fjernet så godt det lar seg gjøre, og de grunnere områdene er for-
synt med et erosjonssikket lag med grovere masser, samt tynnsjikttildekking med 
finere masser over det igjen. De miljømessige konsekvensene av eventuell propell-
erosjon anses nå å være uvesentlige.  

Kritisk resuspensjonshastighet for tildekkingsmaterialet: 
Med henvisning til punktene over, anses ikke oppvirvling fra tildekkingsmaterialet å 
utgjøre noen kritisk faktor slik tildekkingen og tiltakene for øvrig er utført i de aktuelle 
områdene.   

Sluttdokumentasjon av tiltak 
Sluttdokumentasjonen fra miljøtiltak i forurensede sedimenter ved Gimle i Sandefjord 
foreligger i rapports form fra 12. juli 2010. Det er etterlyst utdypende dokumentasjon 
av to forhold:  
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Stedspesifikk vurdering: 
Dette er nå utdypet i dette notatet, som et supplerende tillegg til rapporten.   

Dokumentasjon av tildekkingen ved kjemisk analyse: 
Kjemiske analyser med hensyn til miljøgifter i sedimentene ble utført etter første og 
annen gangs mudring i det sentrale området. Selv etter annen gangs mudring var 
ikke miljømålet fullstendig oppnådd for alle prøvene og alle analyserte parametere. 
Det ble imidlertid formodet at etter tildekking med pukk og finknuste masser over 
mudringsområdet, ville den nye sjøbunnen oppfylle miljømålene mht. konsentrasjo-
ner av miljøgifter. En bekreftelse på dette ved analyse av nye prøver fra sjøbunnen i 
tiltaksområdene, ble vurdert å kunne utsettes til den nye bunnen hadde kommet i 
balanse. Det ble vurdert at prøvetaking og analyser kunne gjøres i forbindelse med 
det videre overvåkingsprogrammet.   

Prøvetaking ble utført av NIVA 02.12.2010 og analyser er utført nå i ettertid. Resulta-
tene vil rapporteres av NIVA i en egen rapport parallelt med dette notatet. Resultate-
ne som foreligger fra analysene må kunne betegnes som tilfredsstillende, i det tilta-
kenes kortsiktige miljømål anses å være oppnådd.        

___________________  

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


