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SANDEFJORD HAVN - GJENNOMGANG OG VURDERING AV 

RAPPORTER VEDRØRENDE PROPELLEROSJON OG TILTAK MOT 

PROPELLOPPVIRVLING 

 

1 INNLEDNING 

DNV GL har fått i oppdrag fra Sandefjord kommune å gjennomgå to rapporter fra 2012 vedrørende 

propellerosjon og tiltak mot propelloppvirvling fra passasjerskip i Sandefjord havn.  Rapportene er 

utarbeidet av Tesaker Vann AS og Biologge. Rapportene er sammenlignet med de tiltaksplaner som 

foreligger for tildekking av forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden. Det er vurdert om det er samsvar 

mellom vurderingene fra Tesaker/Biologge og tiltaksplanene. Videre er det vurdert om det er tatt 

tilstrekkelig hensyn til fergenes manøvrering og mulig oppvirvling av forurensede sedimenter i 

tiltaksplanleggingen. 

 

2 RAPPORT FRA TESAKER VANN AS 

Einar Tesaker (pensjonist med eget firma, tidligere forsker ved SINTEF) har i sin rapport fra 16.03.2012 

(2. utgave) utført beregninger av propellstrøm basert på data fra M/S Color Viking som går mellom 

Sandefjord og Strömstad. Oppdragsgiver var Biologge som hadde Color Line Marine As som sin 

oppdragsgiver. Tesaker har vurdert virkningen av propellstrømmen på sjøbunnen med henblikk på 

hvilken type bunnsedimenter som vil eroderes bort og spres samt størrelse på dekklag som må legges ut 

for å unngå erosjon. Alle vurderinger er basert på beregninger utført av Tesaker, det er ikke utført noen 

feltundersøkelser eller feltmålinger. Tesaker har ikke gjort noen vurderinger tilknyttet spredning av 

forurensede sedimenter og den planlagte tildekkingen av forurenset sjøbunn.  

Vedrørende propellerosjon konkluderer Tesaker med at vannhastigheten fra propell er sterkest når skipet 

ligger i ro, eller akselererer/bremser opp fra jevn hastighet. Derfor vil området hvor skipet manøvrerer 

inne i havnen være det som er mest utsatt for propellerosjon. Beregningene til Tesaker viser at løst slam 

på bunnen vil kunne oppvirvles ved vanlig trafikk med passasjerskip (M/S Color Viking eller lignende) og 

at det også vil opptre strømhastigheter som kan erodere konsolidert leire. Ved manøvrering i trange 

farvann som innerst i Sandefjordsfjorden vil skip i fart også initiere strømhastigheter omkring skroget på 

grunn av tilbakestrømning av forskjøvne vannmasser. Det ble gjort en kontrollregning av Tesaker som 

viste at dette er et ubetydelig problem inne i havneområdet. 

Som tiltak i områder som er utsatt for propellstrøm som kan virvle opp og spre bunnslam, foreslår 

Tesaker at sjøbunnen dekkes med et samfengt lag av grus og stein. Dette laget vil fungere både som 

filter mot utvasking og som sikkerhet mot propellerosjon og oppvirvling av slam. Det er ikke nøyaktig 

oppgitt hvilke områder som bør tildekkes. Det foreslås at dette baseres på en vurdering ved hjelp av 

detaljert statistikk over trafikkmønsteret.  Områder som Tesaker mener bør undersøkes nærmere er der 
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det kan forventes hyppige akselerasjoner, og der sidespredning av propellstrøm kan påvirke skråninger 

til siden for hovedleden. Dette vil bl.a. være de nærmeste områdene omkring der hvor fergene snur 

(turning basin) og langs de deler av traséen som ligger nær sideskråninger der bunnen stiger raskt, der 

det kan være mulighet for påvirkning av både hoved- og sidepropeller. 

Det er beregnet en anbefalt dekklagstykkelse på 325 mm av samfengt stein med d50 = 65 mm. Denne 

beregningen er basert på bunnkote -10 m ved middel spring lavvann. 325 mm dekklagstykkelse er 

beregnet ut fra at stabil steinstørrelse (d50) ved bruk av begge propellere med 40 % motorkraft er 65 

mm på kote -10 m. Tykkelsen av dekklaget må være minst 2 ggr. diameter av største steinstørrelse. 

Største steinstørrelse fås ved at ta 2 ggr. middelverdien av steinstørrelsen dvs. 2 x d50. Så må det også 

tas hensyn til at det nye dekklaget vil redusere vanndybden, i beregningen er dette forenklet ved å 

bruke et påslag på 1 x d50. Det betyr at anbefalt tykkelse på dekklaget blir 5 x d50 = 325 mm. 

 

3   RAPPORT FRA BIOLOGGE 

Firma Biologge utarbeidet en rapport for Color Line Marine AS og brukte Tesaker Vann AS som 

underleverandør for å utføre beregninger og vurderinger av propellerosjon og oppvirvling. DNV GL har 

kun fått tilgang til den foreløpige rapporten fra Biologge datert 27.01.2012.  Det er usikkert om det 

foreligger en endelig versjon. Biologges rapport er basert på den første versjonen av Tesakers rapport 

som er datert 31.12.2011. Biologges rapport er i prinsipp en oppsummering av Tesakers rapport. 

Imidlertid er anbefalt dekklagstykkelse angitt å være 375 mm med samfengt stein med d50 = 75 mm. 

Dette er rettet til 325 mm dekklagstykkelse med d50 = 65 mm i Tesakers andre utgave av rapporten 

som kom i mars 2012.  

Det viktigste i Biologges rapport er at størrelsen på området hvor fergene snur (turning basin) er endret 

i forhold til figurene i Tesakers rapport. Årsaken til dette oppgis å være, sitat «Dette er gjort med 

bakgrunn i de resultater som framkommer i rapporten», det er uklart hva som menes med dette. 

 

 

Figur 1. Venstre: Utsnitt fra figur i Tesakers rapport som viser turning basin (fra Biologge). Høyre: Figur 

fra Biologges rapport som viser turning basin. 



 

 
Side 3 av 7 
 

  Notat propelloppvirvling 25.01.2016.docx 

 

Som fremgår av figur 1 har Biologge utvidet turning basin. I Tesakers rapport ligger turning basin i all 

hovedsak på ca. 10 meter dyp eller mer (9 meters dyp på et mindre område). 

I Biologges rapport er turning basin utvidet mot land på begge sider slik at den går helt inn til 6 meters 

dyp. Et mer detaljert bilde av dette er vist på Figur 2.      

 

Figur 2. Figur fra Biologges rapport som viser turning basin i større skala. 

Biologge oppgir størrelsen på revidert turning basin til 112 daa (Figur 1, høyre og Figur 2).  

Biologge påpeker i sin rapport at når vanndypet reduseres på mot land på øst- og vestsiden, må det 

gjøres ytterligere beregninger av lagtykkelse og gradering på vanndyp mindre enn 10 m. 

Videre anbefaler Biologge at bunnmassenes styrke og setningsegenskaper fastslås med tanke på den 

ekstra belastning som et dekklag medfører. De foreslår også at det legges ut et fundament av sand først 

som vil fungere som et isolasjons- og bærelag for steinfyllingen. 

 

4 FORELIGGENDE RAPPORTER VEDRØRENDE TILDEKKING AV 

FORURENSET SJØBUNN 

Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden ble utarbeidet i 2011 av DNV. Her ble det 

konkludert med at »i grunnere områder vil skipstrafikk bidra til å virvle opp forurensede sedimenter som 

siden kan spres innover og utover i fjordbassenget ved innad- og utadgående tidevann. Det er vanskelig 

å nøyaktig angi fergetrafikkens betydning for oppvirvling, men tidligere undersøkelser peker på at 

seilingsmønsteret har stor betydning for om de virvler opp sedimenter eller ikke». Det ble også sagt at 

det var Color Line sin fergetrafikk som var dominerende med 2 avganger pr. døgn for skipene Color 

Viking og Bohus.  
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En tidligere undersøkelse utført i 2005 av DNV konkluderte med at Color Viking virvler opp sediment og 

sprer sediment ved avgang og også ved kaibytte. Etter undersøkelsen i 2005 endret Color Viking 

kjøremønster ved at fergen snudde på dypere vann lenger ut, og en oppfølgende undersøkelse fra 2007 

(DNV) viste at dette hadde en positiv effekt da det ikke kunne påvises at det ble virvlet opp sediment 

ved avgangene til Color Viking. Det ble imidlertid påvist at det fortsatt ble virvlet opp sediment ved 

kaibytte.  

I 2015 utførte DNV GL en kostnads- og usikkerhetsanalyse for tiltak i forurensede sedimenter i 

Sandefjordsfjorden. I dette oppdraget inngikk også å utføre en detaljert vurdering av areal forurenset 

sjøbunn som foreslås tildekket, se Figur 3.  

 

  Figur 3. Kart fra DNV GLs rapport (2015) som viser hvor det er foreslått å dekke til forurenset sjøbunn. 
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5 SAMSVAR MELLOM TILTAKSPLAN FOR FORURENSET SJØBUNN 

OG RAPPORTENE FRA TESAKER/BIOLOGGE 

På figur 4 er det inntegnet den omtrentlige beliggenheten for turning basin for fergetrafikken i 

Sandefjord havn (Biologge, 2013) på kartet med områder som foreslås tildekket som tiltak mot 

forurenset sjøbunn (DNV GL, 2015).   

 

Figur 4. Utsnitt fra kart i fra DNV GLs rapport (2015) med beliggenhet av turning basin fra Biologges 

rapport skissert (ikke nøyaktig) i forhold til områder som er foreslått tildekket. 

Av Figur 4 fremgår at det ikke er direkte samsvar mellom tildekkingen som foreslås for forurenset 

sjøbunn og den tildekking som foreslås av Tesaker/Biologge for å unngå oppvirvling av bunnslam fra 

passasjerskip. 

Årsaken til at store deler av turning basin ikke har vært foreslått tildekket er at det ikke har vært funnet 

miljøgifter i høye konsentrasjoner i dette området. De forurensede sedimentene antas i dag i hovedsak å 

være spredt til områder utenfor der hvor passasjerskipene snur i dag og snudde tidligere.  

Det kan derfor reises tvil om hvor stor nytte det vil være å dekke til disse områdene hvor det ikke er 

registrert forurenset sjøbunn. DNV GL har ikke full oversikt over mengde bunnslam i disse områder men 

det antas å være begrenset. 

Fra Figur 4 kan en også se at deler av tiltaksområdene hvor det er anbefalt tildekking mot forurenset 

sjøbunn ligger innenfor turning basin. Det anbefales at slike områder også sikres mot propellerosjon slik 

beskrevet av Tesaker/Biologge.   
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Det foreslås følgende forandringer/tilpasninger: 

Indre havn: Det er foreslått et 30 cm tykt lag mot forurenset sjøbunn, Tesaker anbefaler et lag med 

samfengt stein mot propellererosjon med en tykkelse på 32,5 cm. DNV GL (2015) har foreslått et lag 

med sand (0-2 mm kornstørrelse) fulgt av et erosjonslag av knust stein (0-32 mm kornstørrelse) i 

områder hvor tildekkingen vil bli påvirket av skipstrafikk. Det foreslås at erosjonslaget av knust stein 

tilpasses forslaget fra Tesaker og lages av samfengt stein med d50=65 mm.   

Midtre havn: I henhold til figur 4 vil den nordligste delen av tildekkingen mot forurenset sjøbunn i 

Midtre havn bli liggende i turning basin. Her var det opprinnelig foreslått 15 cm tildekking med knust 

stein (0-8 mm). Det foreslås at det i dette området gjøres tilsvarende som i Indre havn dvs. det legges 

et 30 cm lag som består av sand (0-2 mm kornstørrelse) fulgt av et erosjonslag av knust stein tilpasset 

forslaget fra Tesaker, dvs. av samfengt stein med d50=65 mm.   

Disse tilpasningene kan utføres som en del av detaljprosjekteringen av tiltaket mot forurenset sjøbunn.  

 

Et alternativt tiltak vil være å flytte snuområdet lenger mot nord, se Figur 5. Med henblikk på spredning 

av forurensning vil dette være mulig når tildekkingen er utført.   

 

 

Figur 5. Alternativt tiltak hvor turning basin flyttes mot nord. 
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