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BISTAND TILTAKSPLANLEGGING SANDEFJORDSFJORDEN 

 

1 INNLEDNING 

DNV GL fikk 13.02.2015 i oppdrag av Sandefjord kommune å utarbeide et utvidet notat om 

tiltaksplanleggingen i forbindelse med saneringen av forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden. Notatet 

beskriver: 

1. Muligheter for risikoreduksjon i prosjektet.  

2. Muligheter for endring i tiltak for å spare kostnader, for eksempel ved å ikke dekke til i deler av 

dyprenna. 

3. Presisering av tildekkingstykkelser og muligheter for kostnadsreduksjon avhengig av tykkelsen 

på tildekkingen.  

4. Andre tiltak som kan gi besparinger for prosjektet. 

5. Kostnader for modellering av risiko. 

6. Måloppnåelse for tildekkingen. 

 

Utvidet notat inneholder overordnede forslag/vurderinger til de seks punktene, kostnader hvor dette er 

mulig og informasjon som kreves for å bedre kunne presisere risiko- og kostnadsreduksjon. 

Notatet skal brukes som diskusjonsgrunnlag til møtet hos Miljødirektoratet 23.02.2015 vedrørende tiltak 

i Sandefjordsfjorden. 

 

2 GRUNNLAG FOR TILTAKET 

Som grunnlag for tiltaket er det valgt å gå videre med ambisjonsnivå 3 slik det er beskrevet i 

tiltaksplanen fra 2011. Ambisjonsnivå 3 innebærer en forholdsvis enkel tildekking med fokus på å dekke 

til et relativt stort areal. 
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Oversikt over tiltakets størrelse (gul farge) for ambisjonsnivå 3, figur fra tiltaksplanen Sandefjordsfjorden (DNV 2011). 

 

3 MULIGHETER FOR RISIKOREDUKSJON I PROSJEKTET  

Muligheter for risikoreduksjon i prosjektet vil i hovedsak være relatert til kunnskapsmangler om 

forurensningssituasjonen og den tekniske gjennomføringen av tiltaket.   

Usikkerhet 1: Begrenset antall sedimentprøver for å vurdere tiltaksområdet 

Vurdering: Miljøgiftinnholdet i sedimentene er generelt forholdsvis godt kartlagt. Strandsonen er 

imidlertid i liten grad kartlagt. Det gjør det vanskelig å avgrense hvor høyt opp i strandsonen 

tildekkingen skal gå. 

Tiltak: En egen strandsonekartlegging hvor type sedimenter og miljøgiftinnhold kartlegges samt en 

vurdering av om de registrerte naturtypene bør bevares/beskyttes/ikke tildekkes. 
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Usikkerhet 2: Usikkerhet rundt valg av tildekkingsmasser 

Vurdering: Det finnes en rekke type tildekkingsmasser, både rene mineralske masser, rene aktive 

masser som for eksempel aktiv karbon og blandinger av mineralske masser og aktive masser. Det er 

større usikkerhet tilknyttet aktive masser både ved utlegging og funksjon samt effekter på fauna. Ved 

bruk av aktivt karbon kan for eksempel rekoloniseringen reduseres i forhold til rene mineralske masser 

(ref. Opticap- prosjektet). 

Tiltak: Erfaringen ved utlegging av rene mineralske masser i Norge er større enn ved utlegging av rene 

aktive eller blandinger av aktive og mineralske masser. Det er antatt forbundet en mindre risiko ved 

bruk av rene mineralske masser. 

 

Usikkerhet 3: Fortsatt tilførsler av miljøgifter fra land til sedimentene 

Vurdering: Sandefjordsfjorden er en industrifjord med aktiv industri som har utslipp til fjorden. Disse 

utslippene er kraftig redusert i de senere år. I tillegg er det utslipp til fjorden fra Sandefjord by. I 

tiltaksplanen fra 2011 viste kartleggingen av overvannssystemet at: 

Undersøkelsene av avrenning fra land viser at overvannsnettet tilfører partikulært materiale til fjorden. 

Følgende miljøgifter er funnet i tilstandsklasse III eller høyere i overvannsnettet med avrenning til 

fjorden:  

• PAH og PCB (tilstandsklasse I-III) 

• TBT (tilstandsklasse II-V) 

• Cu (tilstandsklasse I-IV) 

Overvannsnettet vil med andre ord kunne tilføre partikulært materiale som er mer forurenset enn de 

miljømål som er foreslått for sedimentene. Det kan noteres at Hg ikke er funnet i høye konsentrasjoner i 

overvannsnettet, dette tyder på at de høye konsentrasjonene funnet i sedimentene i fjorden er historiske 

og at det ikke skjer en nevneverdig tilførsel i dag. 

Tiltak: Tiltak på land i forkant i form av kontroll av overvannsnett, tømming av kummer etc. Kontroll av 

utslipp fra industri langs fjorden. Vurdere å føre alle tilførsler til fjorden via avløpsnett/renseanlegg. 

 

Usikkerhet 4: Utleggingsstrategi for tildekkingsmasser 

Vurdering: For å kunne håndtere et slikt svært tildekkingsprosjekt kreves en utleggingsstrategi.  

 Rekkefølge: Hvor starter og slutter tildekkingen med henblikk på å bl.a. unngå rekontaminering. 

 Type utstyr: Utstyr for å legge ut massene med minst spredning, kan utstyret legge ut masser 

under brygger, kan utstyret arbeide i grunne områder (kan noe dekkes til fra land?) 

 Kapasitet: Hvilken kapasitet trengs for utleggingen. Med tanke på at det er en trafikkert fjord bør 

tildekkingen gjennomføres relativt hurtig. 

 Tildekkingsmasser: Hvor kan man få tildekkingsmasser og til hvilken pris? Hvor langt må 

massene transporteres?  

 Usikkerheter i volum masser som kreves for tildekkingen: De første grove estimatene er basert 

på antall m2 fra kart og tar ikke hensyn til topografi og hvor tildekkingen skal avsluttes. 
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 Mellomlagring: Kan tildekkingsmasser mellomlagres i Sandefjord før de legges ut.  

 Kontroll av tildekkingsmasser: Leverte masser må kontrolleres med henblikk på innhold av 

miljøgifter. 

 Spredning av partikler under utlegging som gir forsinkelser: Det kan være grenseverdier for 

turbiditet under utlegging som overskrides. 

 Nedslamming av bløtbunnsområder i strandsonen: Identifiserte sårbare områder i strandsonen 

må beskyttes. 

 Kulturminner: Må kartlegges.  

 Skrot: (Kartlegging gjennomføres). 

 

Tiltak: Det betyr at en logistikkplan for dette må utarbeides. Tiltakshaver må som ett minimum sette opp 

krav og en plan som tar hensyn til usikkerhetene over. Dette kan senere overføres til entreprenør i form 

av krav i konkurransegrunnlaget.  

 

Usikkerhet 5: Blandingssonen og usikkerhet i utlegging 

Sjøbunnen i Sandefjordsfjorden er generelt relativt fin. Det er en usikkerhet relatert til innblanding av 

tildekkingsmasser i sjøbunnen ved utlegging samt usikkerhet i utlegging, se prinsippskisse under. Dette 

er en kostnadsrisiko da en stor blandingssone og stor usikkerhet i utleggingen har en større kostnad enn 

en liten blandingssone og mindre usikkerhet i utleggingen. I ytterste konsekvens er sjøbunnen for myk 

for tildekkingsmassene, noe som kan bety at det er behov for en geotekstilduk som støtte for massene. 

 

Prinsippskisse av lag som inngår i design av en tildekking (Espen Eek, NGI). 

 

Tiltak: Detaljplanlegge tildekkingsmaterialet og undersøke bæreevnen til sjøbunnen i forhold til planlagte 

tildekkingsmasser. For usikkerhet i utleggingen kan det settes krav i anbudsdokumentene. 

Forurenset sjøbunn

Kjemisk
isolasjonslag

Del av tildekkingen med transport 
styrt av fysisk blanding

Erosjonsbeskyttelse

Bioturbasjonslag

Adveksjonslag

Blandingssone

Usikkerhet utlegging Del av tildekkingen der funksjon er usikker
på grunn av usikkerhet ifm instalasjon

Del av tildekkingen med transport 
styrt av kjemisk diffusjon
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4 MULIGHETER FOR ENDRING I TILTAK FOR Å SPARE 

KOSTNADER  

Muligheter for endring i tiltak for å spare kostnader kan både relateres til areal som tildekkes og tykkelse 

på tildekkingen. 

Besparing 1: Ikke dekke til dyprenna (områder dypere enn 20 m)   

Vurdering: I det skisserte tiltaket (ambisjonsnivå 3) er den midtre delen av fjorden («dyprenna») dypere 

enn 20 m fra Thor Dahl og ut til Tranga. På grunn av dybden vil en kunne forvente at det i liten grad vil 

være propelloppvirvling fra skip i sedimentene på dette dypet. Sedimentkartleggingen viser at dette 

dypere området også er forurenset. Dyprenna utgjør imidlertid et relativt stort areal av det totale 

tiltaksområdet, hvor miljøgifter lekker ut til vannfasen og sedimenter kan spres (strøm og tidevann). 

Anbefaling: Basert på at det vurderes at dyprenna bidrar til spredning av forurensning ut av fjorden, bør 

denne tildekkes. For å dokumentere dette bedre kan det utføres en separat risikovurdering for dyprenna 

på trinn 3 – nivå (utlekkingsforsøk og beregninger).  

 

Besparing 2: Ikke dekke til helt opp i strandsonen   

Vurdering: I utgangspunktet kan kostnader spares ved å ikke dekke til helt opp i strandsonen. Dette er 

imidlertid avhengig av miljøgiftsituasjonen i strandsonen som er pekt på som en usikkerhet over. 

Anbefaling: Kartlegge miljøgiftsituasjonen i strandsonen for å se hvilke områder som bør tildekkes. 

 

Besparing 3: Forandre tykkelser på tildekkingen    

Vurdering: Kostnader for tildekking vil avhenge av tykkelse på tildekkingslag. Dette kan estimeres ved 

kostnad for tildekkingsmateriale og utlegging.  

Anbefaling: Det kan utføres en mer detaljert design av tildekkingen for å få en mer nøyaktig tykkelse på 

tildekkingen. Det er gitt flere detaljer i påfølgende kapittel. 

 

5 PRESISERING AV TILDEKKINGSTYKKELSER OG BESPARINGER 
AVHENGIG AV TYKKELSE PÅ TILDEKKINGEN  

I tiltaksplanen fra 2011 inngår estimat av tildekkingstykkelser, tildekkingsmaterialer og kostnader. Det 

understrekes at dette er grove estimater med store usikkerheter. I notat datert 17.11.2014 ble det 

estimert at oppgitte kostnader fra 2011 kunne anslås ha hatt en økning på 5 % per år (i størrelsesorden 

20 % frem til 2015). 

For å kunne gi en presisering av tildekkingstykkelser vil neste trinn være å utføre en mer detaljert 

design av tildekkingen. I en slik design inngår vurdering av bioturbasjon, kjemisk isolasjon, adveksjon, 

blandingssone og usikkerhet ved utlegging (se figur i kapittel 3). Dette er ikke utført så langt i prosjektet. 

I dette notatet gjennomgås foreslått tildekking for ambisjonsnivå 3 fra tiltaksplanen i 2011 og det gis 

kommentarer til denne vedrørende mulige besparinger av tykkelsen på tildekkingen.  
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5.1 Kilen (105 000 m2, 100 % foreslått tildekket) 

 

Foreslått tildekking (tiltaksplan, 2011) Kostnad (2011) 

En forholdsvis tynn tildekking inne i hele Kilen 
(ca. 10 cm) for å unngå spredning av de 
forurensede sedimentene som ligger på toppen. 
Massene bør være litt grovere for å unngå 
oppvirvling fra småbåter. 

 

En tynn tildekking med ren sand vil koste ca. 100 
kr/m2 inkludert arbeid og materiale, dvs. 100 x 
105 000 = 11 mill. kr. 

Det vil ikke være hensiktsmessig å redusere tildekkingen til noe som er tynnere enn 10 cm. Det gjelder 

både med hensikt på beskyttelse av underliggende sedimenter og nøyaktighet på utleggingen. Antatt en 

prisøkning på 20 % vill tildekkingen i dag koste ca. 120 kr/m2 inkludert arbeid og materiale, dvs. 120 x 

105 000 = ca. 13 mill. kr. 

  

5.2 Indre havn (420 000 m2, 35 % foreslått tildekket) 

 

Foreslått tildekking (tiltaksplan, 2011) Kostnad (2011) 

Områdene med Hg i klasse IV og V utgjør til 
sammen ca. 35 % av delområdets areal (tilsvarer 
147 000 m2). Det foreslås å dekke til disse 

områdene for å fremskynde forbedringen av 
sedimenttilstanden. De bør dekkes til med et 
erosjonsbeskyttende lag i tillegg til sandlaget for 

å unngå oppvirvling og spredning fra skipstrafikk. 

En tildekking med ren sand (30 cm) og et 
erosjonslag (20 cm) over antas å koste ca. 180 
kr/m2 inkludert arbeid og materiale, dvs. 180 x 

147 000 = 27 mill. kr. 

 

Det bør vurderes om det kan etableres et sammensatt lag med flere kornstørrelser som er ca. 30 cm 

tykt som både beskytter mot erosjon og spredning av miljøgifter. Antatt at et slikt sammensatt lag 

koster ca. 150 kr/m2 i dag blir kostnaden inkludert arbeid og materiale, 150 x 147 000 = ca. 22 mill. kr. 

  

 

5.3 Midtre havn (580 000 m2, 100 % foreslått tildekket) 

 

Foreslått tildekking (tiltaksplan, 2011) Kostnad (2011) 

Omtrent hele området er i klasse IV og V for PCB 
og Hg. For å fremskynde en forbedring av 
sedimenttilstanden i området (tiltak mot klasse IV 

og V) foreslås en tynnsjiktstildekking (10-20 cm) 
av hele delområdet. 

En tynn tildekking med ren sand antas å koste ca. 
100 kr/m2 inkludert arbeid og materiale, dvs. 100 
x 580 000 = 58 mill. kr. 

Det vil ikke være hensiktsmessig å redusere tildekkingen til noe som er tynnere enn 10 cm med ren 

sand. Det gjelder både med hensikt på beskyttelse av underliggende sedimenter og nøyaktighet på 

utleggingen. Antatt en prisøkning på 20 % vill tildekkingen i dag koste ca. 120 kr/m2 inkludert arbeid og 

materiale, dvs. 120 x 580 000 = ca. 70 mill. kr. 
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5.4 Ytre havn (500 000 m2, 70 % foreslått tildekket) 

 

Foreslått tildekking (tiltaksplan, 2011) Kostnad (2011) 

Områdene med Hg i klasse IV og V og Pb klasse 
IV utgjør til sammen ca. 70 % av delområdets 
areal (tilsvarer 350 000 m2). Det foreslås en 
tynnsjiktstildekking (10-20 cm) av det aktuelle 
området for å få en raskere forbedring av 

tilstanden i sedimentene.  

En tynn tildekking med ren sand antas å koste ca. 
100 kr/m2 inkludert arbeid og materiale, dvs. 100 
x 350 000 = 35 mill. kr. 

 
Som beskrevet over vil det heller ikke her være hensiktsmessig å redusere tildekkingen til noe som er 

tynnere enn 10 cm med ren sand. Det gjelder både med hensikt på beskyttelse av underliggende 
sedimenter og nøyaktighet på utleggingen. Antatt en prisøkning på 20 % vill tildekkingen i dag koste ca. 

120 kr/m2 inkludert arbeid og materiale, dvs. 120 x 350 000 = ca. 42 mill. kr. 

 

5.5 Samlet vurdering besparelser tildekking 
Samlet tildekkingsareal for ambisjonsnivå 3 slik det er foreslått i tiltaksplanen fra 2011 er 1 182 000 m2 
og samlet kostnad er 131 mill. kr (ble i rapporten rundet oppover til 140 mill. kr). 

 
I det nye (fortsatt grove) estimatet med mulige besparelser i tykkelsen er den samlede kostnaden for 
tildekkingen 147 mill. kr. Det vurderes som mulig å oppnå en besparelse i Indre havn men når en legger 
på forventet prisøkning fra 2011 for hele tildekkingen så blir den totale summen høyere enn estimatet 
fra 2011.  

Eksempler på tiltak som vurderes å kunne gi besparinger er gitt i neste kapittel.  

 

6 ANDRE TILTAK SOM KAN GI BESPARINGER FOR PROSJEKTET 

I tillegg til tiltak for å redusere kostnader som er relatert til selve arealet som tildekkes og tykkelse på 

tildekkingen (kapittel 4) finnes det også andre kostnadsreduserende tiltak. 

Kort gjennomføringstid 

I oppryddingsprosjekter er en stor del av kostnadene avhengig av varigheten av tiltaket. Det gjelder bl.a. 

leie av utstyr for utlegging av masser, leie av transport for masser og personell. 

Det kan oppnås besparelser ved en rask og effektiv gjennomføring av prosjektet. Dette store krav til 

valg av leverandør (gjennomføringstid kan være en del av konkurransegrunnlaget) og oppfølging og 

prosjektledelse. 

 

Kontroll og overvåking 

Plan for overvåkingen av utleggingen av tildekkingsmasser. Inkluderer blant annet kontroll av nullnivå 

(start) av kjemisk isolasjonslag.  

Dette kan gi besparelser fordi man unngår å måtte legge ut tildekkingsmasser på nytt på grunn av 

manglende kontroll.  
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Gjennomføre prosjektet i en periode med minst mulig aktivitet i fjorden 

På grunn av at det er betydelig skipstrafikk (b.la. fergetrafikk til Strømstad) kan dette forsinke 

tiltaksarbeidene. 

Besparelser kan oppnås ved å velge tidspunkt for arbeidene med minst mulig skipstrafikk og ta hensyn 

til dette i arbeidsplanen. 

 

Værforhold 

Risiko for stopp i arbeidene på grunn av dårlig vær. Gjennomføre prosjektet i en periode med statistisk 

best mulige værforhold og velge en entreprenør som har utstyr med liten værbegrensning.  

Ved å sette krav til dette reduseres risiko for ventetid og ekstra kostnader. 

 

Sette krav til back-up utstyr i anbudsdokumentet 

I tilfelle utstyr ødelegges under tiltaket så skal entreprenør ha tilgang til back-up utstyr. Det bør settes 

krav til dette i forespørselen. Dette reduserer risiko for ventetid og ekstra kostnader. 

 

Bruke stedlige masser/sedimenter som tildekkingsmasser 

Det kan være betydelige kostnader å spare hvis det finnes tilgang til masser lokalt for eksempel fra et 

veiprosjekt som kan brukes til tildekkingen. En annen mulighet er å mudre rene sedimenter fra lenger ut 

i fjorden som er egnet til tildekking. 

 

Flytting av brygger og kaier 

Avhengig av teknologi for tildekking kan det være behov for å flytte brygger og kaier for å komme til 

med tildekkingen. 

Hvis en teknologi for tildekking kan velges som unngår flytting av brygger og kaier kan besparelser 

oppnås. Her kan man for eksempel tenke seg utlegging ved bruk av sandpumpe og rør, se figur under. 

 

Tildekking av forurenset sjøbunn i Tromsø havn (www.gerdstensen.no) 

http://www.gerdstensen.no/


Side 9 av 10 

Notat bistand tiltaksplanlegging til møte 

23.02.2015.docx 

Gjennomføring av prosjektet helt eller delvis i egen regi 

Avhengig av kapasitet kan Sandefjord kommune og Sandefjord havn overveie å utføre hele eller deler av 

prosjektet i egen regi for oppnå besparelser. 

7 KOSTNADER FOR MODELLERING AV RISIKO  

For å få et best mulig kostnadsestimat bør det gjennomføres en usikkerhetsanalyse av alle kostnadene i 

tiltaket. 

En slik usikkerhetsanalyse bør inneholde følgende aktiviteter: 

Aktivitet Antatt kostnad (eks. mva) 

Etablere «base case» med beskrivelse av prosjektet 

Finne kostnader til «base case» (så langt mulig) 

Forberede workshop for usikkerhetsanalyse (sette opp modell) 

Workshop usikkerhetsanalyse (f.eks. 2 fra tiltakshaver, 1 ansvarlig, 1 

sekretær, 3 fageksperter). 

Etterarbeid med usikkerhetsanalysen (beregning, evaluering etc.) 

Rapportering av resultat fra usikkerhetsanalysen. 

Sum 
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8 MÅLOPPNÅELSE FOR TILDEKKINGEN 

Det vurderes at det vil være stor sannsynlighet for at ambisjonsnivå 3 kan oppnås for tildekkingen på 

kort sikt. Det viktigste for å oppnå dette vil være å stille de riktige kravene til entreprenøren og å ha en 

god prosjektoppfølging. 

Måloppnåelse på lang sikt for ambisjonsnivå 3 vurderes som mer usikkert på grunn av muligheten for 

fortsatte tilførsler av miljøgifter fra land til sedimentene (nærmere beskrevet i kapittel 3). 


