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Konsekvensvurdering tildekking - Sandefjordsfjorden 

Kostnadsestimater - tiltak 

1 KOSTNADSESTIMAT FOR 2011 
I tiltaksplanen (DNV 2011) ble det oppgitt kostnadsestimater for de beskrevne tiltaksløsningene for 
ambisjonsnivå 3.  

En oppsummering av kostnadsestimatene som ble gjort i 2011 er gjengitt i Tabell 1. Figur 1 viser 
tiltaksområdet. 

Tabell 1. Oppsummering av kostnadsestimater for ambisjonsnivå 3 i DNV-rapport fra 2011. 
Delområde og areal Foreslått tildekking Kostnad 
Kilen (105 000 m2) 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. 

Indre havn (420 000 m2) 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. 
 

Midtre havn (580 000 m2) 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. 

Ytre havn (500 000 m2) 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. 

Samlet areal:  
1 605 000 m2 

Samlet tiltaksareal: 
1 182 000 m2 

Samlet kostnad: 
131 mill. kr. (ble i rapporten 
rundet oppover til 140 mill. kr) 

NB! I beregningen av hvor mye som sedimenterer ble den beregnede sedimentasjonsraten på 2,5-3 mm tatt med i vurderingen. Man 
så da på perioden fra 2011 til 2028 (17 år) dvs. en sedimentasjon på 40-50 mm i løpet av denne perioden som kommer i tillegg til den 
tykkelsen som det dekkes til med. 

 

Tiltaket i Sandefjord har til hensikt å tildekke en stor del av den indre Sandefjordsfjorden. Det henger 
sammen med at undersøkelsen som utgjorde grunnlaget for tiltaksplanen i 2011 viste at forurensningen 
i fjorden har foregått over lang tid og har spredt seg slik at hoveddelen av sjøbunnen i den indre 
Sandefjordsfjorden er forurenset. Undersøkelsen viste også at det foregår en spredning av partikler 
(forurensning) ut av Sandefjordsfjorden. For at et tiltak skal ha effekt ble det derfor konkludert med at 
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det er behov for å tildekke et stort areal. Tildekkingen har som oppgave å fremskynde den svært 
langsomme naturlige sedimentasjon som skjer i Sandefjordsfjorden.  

Når en skal tildekke et så svært areal kan dette raskt bli meget kostbart. Det som styrer kostnaden for 
tildekkingen vil være tykkelse av tildekkingen (mengde materiale), type tildekkingsmateriale, 
utleggingsmetode, behov for flere forskjellige tildekkingslag og andre kompliserende faktorer som kaier, 
småbåthavner etc. som må håndteres. 

DNV GL har gjennom de siste årene hatt en rekke prosjekter hvor sammenstilling av kostnader for 
tildekking av forurenset sjøbunn har inngått. Det en kan se fra disse oppdragene er at kostnadene 
variere meget avhengig av kompleksiteten av tildekkingen. Den laveste registrerte kostnaden er 
tildekkingen i Kristiansand utenfor daværende Falconbridge (nå Glencore Nikkelverk) i 2002-2003 hvor 
tildekking med 25 cm sand på 330 000 m2 sjøbunn kostet 30 kr/m2. Årsaken til den lave prisen var at 
man fikk sanden levert gratis fra et veiprosjekt rett i nærheten. Enklere tildekkinger hvor pris for 
tildekkingsmateriale er inkludert ligger gjerne i størrelsesorden 100-200 kr/m2. For litt mer kompliserte 
prosjekter med litt tykkere lag (40-65 cm) med to forskjellige materialer som f.eks. i Trondheim ligger 
kostnaden høyere, i størrelsesorden 200 til 400 kr/m2. 

Kostnadsoverslaget for tildekking i Sandefjordsfjorden som ble oppgitt i 2011 var et grovt første estimat, 
som ble satt forholdsvis lavt for å understreke at det er ment en forholdsvis enkel tildekking med fokus 
på å dekke til et forholdsvis stort areal. 
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Figur 1. Oversikt over tiltakets størrelse (gul farge) for ambisjonsnivå 3, figur fra tiltaksplanen 

Sandefjordsfjorden (DNV 2011). 

 

2 OPPDATERT KOSTNADSESTIMAT FOR 2014 
Det foreligger ingen ny informasjon om tiltakets størrelse eller utførelse i 2014. Som nevnt foran var 
estimatet i 2011 et grovt estimat med store usikkerheter. Når det foreligger mer detaljerte planer for 
tildekkingen (nødvendige seilingsdybder, områder som ikke bør tildekkes etc.) kan det etableres et mer 
detaljert overslag. 

Da det nå er gått 3 år siden kostnadsestimatet ble laget vil det være naturlig å justere det for 
kostnadsutviklingen. Det finnes ingen statistikk over kostnadsutviklingen for slike arbeider men det 
anslås en økning på 5 % per år. Det gir en kostnadsøkning fra 2011 til 2014 (3 år) på 1,053 = 1,16 
(16 %). Det gir en kostnad for tiltaket på i størrelsesorden 160 mill. NOK.  

3 OMRÅDER MED HØY NATURVERDI 
I 2011 estimatet ble det antatt at en tildekker helt inntil strandkanten. Dette er sannsynligvis ikke 
hensiktsmessig fordi man ikke ønsker å tildekke områder med høy naturverdi som bløtbunnsområder og 
ålegrassenger nær strandlinjen.  
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Det finnes ingen oversikt over størrelsen på slike områder men en vil kunne anta at de i hvert fall utgjør 
10 % av tiltaksarealet. Det vil i første omgang tilsi at tiltakskostnaden kan reduseres fordi et mindre 
areal skal tildekkes.  

Samtidig vil en få en økt kostnad for å beskytte de aktuelle områdene med høy naturverdi som ikke skal 
tildekkes (ålegressenger etc.). En tenker da spesielt på beskyttelse mot spredning av tildekkingsmasser 
inn i disse områdene under utleggingen. Beskyttelsen kan for eksempel være å plassere siltgardiner 
rundt de områder som ikke skal tildekkes. 

Det antas besparelsen i tiltakskostnad på grunn av at areal med høy naturverdi ikke tildekkes vil bli 
kompensert av en høyere kostnad for å beskytte områder med høy naturverdi. Den totale kostnaden 
forventes derfor å bli tilnærmet uforandret. 

4 BRYGGER ETC. 
I tiltaksplanen fra 2011 ble det ikke beregnet et tillegg i tiltakskostnaden på grunn av de mange brygger 
som finnes i området og som kan medføre ekstra kostnader. Slike ekstra kostnader kan være knyttet til 
flytting av bryggene under tiltaket og/eller vanskeligheter med å komme til for fartøyet som utfører 
tildekkingen. Tilsvarende kan gjelde for kaiområder. 

Det foreligger ingen direkte erfaringstall for dette men det foreslås at det legges på et prosentpåslag på 
tiltakskostnaden for problemer med brygger og kaier at dette kan være i størrelsesorden 10-20 %. 
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