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Sammendrag: 

 Tildekking av bunnen i Sandefjord havn for å unngå oppvirvling av bunnslam under trafikk med 

passasjerskip er undersøkt med data fra M/S Color Viking. Rapporten omhandler først og fremst 

virkning av propellstrøm, men en tilnærmet beregning av tilbakestrøm viser at denne er av 

uvesentlig betydning i indre deler av Sandefjord havn. 

Beregningene er sammenfattet i tabeller. Anbefalt dekktykkelse på bunnkote -10m er 37 mm av 

samfengt stein med d50=75 mm. 

Sammendraget over er i store trekk hentet fra Tesakers rapport «Sandefjord havn. Vurdering av 

propellerosjon og tiltak mot oppvirvling». 

Kostnadene for en erosjonsikring som beskrevet over, vil beløpe seg til NOK 10-12 millioner. 

Dette prosjektet bør gjennomføres før tildekking av Sandefjord havn starter. 

Dato: Rapport nr.: 

27. 1.2012 B09-02-02/1 

Rapport utarbeidet av (sign): Kontrollert av (sign): 

 
 

Tom R. Hansen Tore Lundh 
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1 Innledning 

I forbindelse med «Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden», har Biologge utarbeidet 

et forprosjekt for tiltak som skal hindre oppvirvling og spredning av forurensede sedimenter på grunn 

av fergenes manøvrering i indre havn. I denne forbindelse er firma «Tesaker Vann AS» benyttet til å 

utføre beregninger av propellstrømmenes effekt på sedimentene.  Det er også utført beregninger av 

erosjonsbeskyttelsen som skal hindre oppvirvling. 

Fergen Color Viking er i dag den største av Colorline’s to ferger i rutetrafikk mellom Sandefjord og 

Strømstad.  Color Viking er 137 m lang. I Tesaker’s beregninger er data for Color Viking benyttet. 

Colorline planlegger å skaffe ny ferge i løpet av en toårsperiode. Lengden på denne kan bli opptil 170 

meter. Beregninger av utbredelsen av erosjonsikringen baserer seg derfor på en fergelengde på  

170 m.  

 

2 Prosjektbeskrivelse 

2.1 Manøvrering 

Fergene bakker i dag ut fra fergeleiet ved pir 1, innerst i fjorden. Dette gjøres når fergene skal flyttes 

fra østsiden til vestsiden av pir 1 og når fergene avgår til Strømstad. Denne rapporten omhandler 

bare manøvreringen til den største fergen, Color Viking, i forbindelse med avgang til Strømstad.  

Tidligere bakket fergen ut fra pir 1 og snudde så snart det var mulig i indre fjord. Dette medførte at 

store mengder (anslagsvis 2-5 tonn) sedimenter ble virvlet opp hver gang fergen la fra kai. For å 

minske mengden oppvirvlede sedimenter ved bruk av trustere og propeller under manøvreringene, 

ble «snuplassen» til fergene flyttet lenger syd i fjorden hvor vanndypet er større. Dette tiltaket har 

hatt positiv effekt. Skissen under (Figur 1) viser i prinsipp hvordan manøvreringen foregår med Color 

Viking. Blå og rød ferge viser snumanøver henholdsvis på østsiden og vestsiden av fjorden.

 

vannmiljo.no 
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Figur 1: Fergene bakker ut og snur ved nordenden av BI-kaia 

Størrelse og utforming av «turning basin» i figur 1 er endret i forhold til figurene i Tesakers rapport. 

Dette er gjort med bakgrunn i de resultater som framkommer i rapporten. Det presiseres at disse 

resultatene forutsetter 10m vanndyp og middel spring lavvann. 

2.2 Tiltak/Erosjonsbeskyttelse 

På figuren under (figur 2, 3 og 4) er «turning basin» lagt inn. Området er på 112 daa og skal 

erosjonsikres med gradert friksjonsmasse med tykkelse ca 375 mm på det dypeste partiet (-10 m).  

Da vanndypet reduseres mot land på øst- og vestsiden, må det gjøres ytterligere beregninger av 

lagtykkelse og gradering på vanndyp mindre enn 10m. Det må også vurderes om det skal mudres i 

kombinasjon med erosjonsikring for å beholde tilstrekkelig seilingsdyp. 

 

Figur 2: Turning basin-plan 
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Figur 3: Turning basin-profil eksisterende bunn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Turning basin-perspektiv 

2.3 Forberedeleser 
 

Oppfylling med steinmasser vil påføre sjøbunnen tilleggsbelastninger. Det må derfor utføres 

konsolideringsmålinger for fastslå bunnmassenes holdfasthet og setningsegenskaper. Målingene 

utføres ved at det tas opp uforstyrrede bunnprøver. Disse belastes i laboratoriet med steinmasser 

tilsvarende det som er tenkt benyttet til ersosjonsikring. Målinger utføres så over tid for å fastslå 

setningsforløpet.  

 

2.4 Utførelse 

For å sikre at utlegging av erosjonsikringen ikke medfører betydelig oppvirvling av flyktige 

sedimenter, anbefales det at det legges ut et «fundament» av sand først. Dette vil fungere som et 

isolasjons- og bærelag for steinfyllingen. 

Utlegging av de graderte steinfyllingsmassene må legges ut med utstyr som hindrer massene i å 

separere på veien ned til bunnen. Dette kan forhindres ved at massene føres ned til bunnen via et 

rørsystem eller en lukket grabb. 
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2.5 Kostnader 

Utlegging av 375mm graderte steinmasser over et areale på ca 112daa ned til 10m vanndyp vil 

beløpes seg til i størrelsesorden NOK 10-12 millioner. 

Om det må mudres, vil dette anslaget måtte økes. 

 

 

3 Vedlegg 

Vedlegg 1 Rapport fra Tesaker Vann AS 
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Vedlegg 1 


