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SAMMENDRAG 

Listerfjordene er blant de 17 prioriterte områdene i det nasjonale arbeidet med 

opprydding i forurenset sjøbunn, ref. Stortingsmelding nr. 14 (2006-2007) 

"Sammen for et giftfritt miljø". Diverse undersøkelser viste at store deler av 

sjøbunnen i Flekkefjord var forurenset med tungmetaller, PAH, PCB og TBT.  

 

Flekkefjord kommune søkte i 2015 om tillatelse til å utføre tiltak i de syv mest 

forurensede områdene. Denne rapporten tar for seg punktene som er listet i 

punkt 7.4 Sluttrapport i den reviderte tillatelsen gitt av Fylkesmannen i Agder 

(Fylkesmannen i Agder, 2019), og gir svar på om krav i tillatelsen er oppfylt. 

 

Oppryddingen av forurenset sjøbunn i Flekkefjord havn er utført av Boston AS. 

Arbeidene er utført i tett samarbeid med underentreprenør Maritex og med 

miljøbistand fra COWI AS. Oppdragsgiver har vært Flekkefjord kommune. 

 

I løpet av tiltaksperioden fra 14. desember 2018 til 26. august er det mudret et 

areal på 7745 m², tilsvarende 6513 m³ med forurensede masser. Et areal på 69 

720 m² er tildekket med rene masser. 

 

Hovedformålet med oppryddingen har vært å redusere eller fjerne risikoen for at 

mennesker og det marine miljøet på sjøbunnen blir eksponert for høye 

konsentrasjoner av miljøgifter. Resultatene viser at det kortsiktige miljømålet er 

nådd; målt innhold av miljøgifter i de øverste 10 cm av sedimentene i alle 

tiltaksområder var i tilstandsklasse II eller lavere i fire uker etter avsluttet tiltak. 

Overvåking framover vil vise om de langsiktige målene oppnås. 

1 Innledning 

Oppryddingen av forurenset sjøbunn i Flekkefjord havn er utført av Boston AS. 

Arbeidene er utført i tett samarbeid med underentreprenør Maritex og med 

miljøbistand fra COWI AS. Oppdragsgiver har vært Flekkefjord kommune. 

Rådmannen har vært prosjektansvarlig, og det ble opprettet en egen 

styringsgruppe. Prosjektleder har vært Ove Frøytlog mens Terje Aamot fra Rene 

Listerfjorder har vært prosjektkoordinator. 

Arbeidet har blitt gjennomført i de syv mest forurensede områdene i Flekkefjord, 

Øvre Hølen (Logakanalen), Drangeid (Grisefjorden) i Grisefjorden samt Slippen, 

Trellevik, Tjørsvågstrand og Simek nord som ligger i Tjørsvågbukta og Simek sør 

som ligger mot Lafjorden.  

1.1 Bakgrunn for tiltaket 

Listerfjordene er blant de 17 prioriterte områdene i det nasjonale arbeidet med 

opprydding i forurenset sjøbunn, ref. Stortingsmelding nr. 14 (2006-2007) 

"Sammen for et giftfritt miljø". Diverse undersøkelser viste at store deler av 

sjøbunnen i Flekkefjord var forurenset med tungmetaller, PAH, PCB og TBT. 

Hovedkildene til miljøgiftene er industri- og havnevirksomhet og bydrift. 

Utslippene er nå stanset eller kraftig redusert.  
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COWI har kartlagt forurensning i sjøbunnen, utført risikovurderinger og laget 

tiltaksplaner i henhold til Miljødirektoratets veiledere "Håndtering av 

sedimenter", TA-2960/2012 og "Risikovurdering av forurenset sediment", TA-

2802/2011. Rapportene konkluderer med at tiltak er nødvendig for å redusere 

risikoen for spredning av miljøgifter, for skader på økologi og for human helse.  

På bakgrunn av dette søkte Flekkefjord kommune 27. mai 2015 om tillatelse til 

etablering av strandkantdeponi samt tiltak i følgende syv delområder (se kart i 

Figur 1): 

1 Øvre Hølen, Logakanalen 

2 Drangeid, Grisefjorden 

3 Slippen, Byfjorden 

4 Trellevika 

5 Tjørsvågstrand 

6 Simek Nord 

7 Simek Sør 

 

Fylkesmannen gav 26. august 2015 tillatelse til de omsøkte 

opprydningstiltakene og etablering av strandkantdeponi. Arbeidet med 

strandkantdeponi startet i september 2018, men ble stanset som en følge av 

utglidning av utfyllingsmasser i tidsrommet 25.-26. september. På grunn av 

denne hendelsen gikk Flekkefjord kommune bort fra løsningen med lokalt 

strandkantdeponi. Det ble da gjort en ny vurdering av tiltaksløsningene for 

delområdene (COWI AS, 2018 a) (COWI AS, 2018 b). 
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Figur 1: Tiltaksområder Flekkefjord 

Fylkesmannen godkjente 5. desember 2018 oppstart i Trellevika, Tjørsvågstrand 

og Simek Nord da planlagte tiltak i disse delområdene var innenfor rammene på 

tildekking av 80 000 m² og mudring av 25 000 m3 i gjeldende tillatelse.  

Reviderte tiltaksløsninger for Logakanalen, Grisefjorden, Slippen og Simek Sør 

ble vurdert å fravike vesentlig fra opprinnelig tillatelse og Fylkesmannen gav 

derfor en revidert tillatelse til tiltak den 23. februar 2019 (Fylkesmannen i 

Agder, 2019).   

1.2 Miljømål og tiltaksmål 

Følgende overordnede mål gjelder for Flekkefjord (Fylkesmannen i Agder, 

2019): 
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› Forurenset sjøbunn i Flekkefjord skal ikke utgjøre en helsefare for 

mennesker 

› Forurenset sjøbunn i fjordområdene innenfor Sveigodden skal ikke gi 

negative påvirkninger på økosystemet i ytre fjordområder 

› Tilstanden i sedimentene skal ikke være til hinder for bruk av sjø- og 

havneområdene til nærings- og/eller fritidsaktiviteter 

› De syv delområdene; Logakanalen, Grisefjorden, Trellevika, Tjørsvågstrand, 

Slippen, Simek nord og Simek sør, skal ikke være til hinder for at de 

respektive vannforekomstene oppnår god økologisk og kjemisk tilstand 

innen 2021 

Operative tiltaksmål er gitt i tiltaksplaner og revidert tillatelse fra Fylkesmannen 

(Fylkesmannen i Agder, 2019) og gjelder for de syv delområdene:  

› For minst 80 % av prøvepunktene skal sedimentkvaliteten i alle 

tiltaksområdene ikke overskride tilstandsklasse III i henhold til TA-

2229/2007 (M-608/2016 erstattet TA2229-2007 fra 2016). 

› For minst 90 % av prøvepunktene skal innholdet av organiske miljøgifter og 

tungmetaller i de øverste 10 cm av sedimentene i alle tiltaksområder være i 

tilstandsklasse II eller lavere i henhold til TA-2229/2007 fire uker etter 

avsluttet tiltak (M-608/2016 erstattet TA2229-2007 fra 2016).  

1.3 Formålet med denne rapporten 

I tillatelsen fra Fylkesmannen (Fylkesmannen i Agder, 2019) er det listet opp 

overordnede og operative tiltaksmål for Flekkefjord, kapittel 1.2. Disse er satt ut 

fra et langtidsperspektiv og kun de operative tiltaksmålene kan svares ut i 

denne rapporten. Det er utarbeidet et overvåkingsprogram (COWI AS, 2017) 

med prøvetaking hhv. 3, 6 og 10 år etter avsluttet tiltak. Dette vil gi grunnlag 

for å vurdere måloppnåelse av langsiktige miljømål. 

Denne rapporten tar for seg punktene som er listet i punkt 7.4 Sluttrapport i den 

reviderte tillatelsen gitt av Fylkesmannen i Agder (Fylkesmannen i Agder, 2019), 

og gir svar på om krav i tillatelsen er oppfylt. 

2 Gjennomførte tiltak 

I løpet av tiltaksperioden fra 14. desember 2018 til 26. august er det mudret et 

areal på 7745 m², tilsvarende 6513 m³ med forurensede masser. Et areal på 69 

720 m² er tildekket med rene masser.  
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Figur 2: 3D modell av sjøbunnen i området ved Tjørsvågbukta 

2.1 Mudring 

På grunn av hendelsen med utglidning av rene masser i forbindelse med 

etablering av det planlagte strandkantdeponiet var en lokal deponiløsning for 

mudrete masser ikke lenger tilgjengelig. Alternative tiltaksløsninger (COWI AS, 

2018 a) (COWI AS, 2018 b) medførte blant annet mindre mudring og mer 

tildekking enn opprinnelig planlagt. I henhold til revidert tillatelse 

(Fylkesmannen i Agder, 2019) ble det derfor mudret i Øvre Hølen 

(Logakanalen), Trellevika, Tjørsvågstrand og Simek nord. 

2.1.1 Metodikk 

For å begrense spredning av sedimenter ble det mudret med lukket grabb i alle 

delområdene hvor mudring er utført (se Figur 3). Det ble satt opp siltgardin(er) 

rundt mudringsområdene for å begrense partikkelspredning, og effekten ble 

overvåket med to turbiditetsloggere utenfor gardinen.  
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Figur 3: Mudring med lukket grabb i Trellevika 

Gravemaskinen som ble brukt til mudring har GPS PRO system og mudringen 

ble utført på grunnlag av skanning av sjøbunnen i forkant av oppdraget. Se 

kart/bilde fra mudring i Trellevika under, Figur 4. 

 

Figur 4: Kart fra gravemaskin under mudring i Trellevika. Fargekodene indikerer mudret 

dypde basert på skanning av sjøbunnen i forkant. 
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2.1.2 Areal og mengder – reviderte tiltaksløsninger 

Tabell 1 gir en oversikt over mudret areal og mengder masse som er fjernet i de 

ulike delområdene. Totalt ble det mudret 6513 m³ masser fra sjøbunnen i 

Flekkefjord. 

Tabell 1: Mudring: Oversikt over tiltaksområder, areal og mengder som ble mudret 

Tiltaksområde Areal (m²)  Dyp (m) Mudring (m³) 

Logakanalen  2900 0,75 2175 

Grisefjorden    

Slippen    

Trellevika (0-10m 

vanndyp) 

970 1,0 970 

Trellevika - 

sjøhus 

145 0,25 36 

Tjørsvågtrand - 

sjøhus 

530 0,25 132 

Simek nord 3200 1,0 3200 

Simek sør    

SUM 7745  6513 

2.1.3 Håndtering av mudrede masser 

Ved mudring i Trellevika, Tjørsvågstrand og Simek nord ble massene lagt direkte 

i båt for transport til deponi. Overskuddsvannet fra massene ble pumpet tilbake 

innenfor siltgardinen i området som ble mudret. Massene ble transportert med 

båt til endelig deponiløsning ved Skjoldnes avfallsplass i Farsund og Heftingdalen 

deponi i Arendal.  

Ved mudring i Øvre Hølen i Logakanalen ble massene først mudret til lekter som 

førte massene til land hvor de ble lagt på avvanningsområde, se Figur 5 og Figur 

6. Området hvor det ble mudret og transportert muddermasser ble omsluttet av 

siltgardin. På det asfalterte området, innenfor eiendommene med gnr./bnr. 

73/3/0/1 og 73/3/0/4, ble det bygget opp en sandvoll trukket med duk som 

igjen ble dekket med sand for å unngå skade på duken ved utlegging av masser 

(Figur 6). Vann fra avvanningsområdet ble ledet ut i sjøen på innsiden av 

siltgardinen. Etter avvanning ble massene lastet opp på bil og kjørt til Svåheia 

deponi i Egersund.  

Som det fremgår av Tabell 2 ble det levert ca. 8,9 tonn muddermasser til 

deponi. Kvittering for leverte masser til deponi er vedlagt, se Bilag B.  

Tabell 2: Oversikt over leverte masser til deponi 

 

Deponi Fakturadato Vekt (kg)

RFL Skjoldnes 01.feb.19 4873790

RFL Skjoldnes 12.feb.19 1082680

Agder Renovasjon Næring 12.feb.19 320700

Svaaheia Avfall 31.jul.19 1028020

Svaaheia Avfall 31.aug.19 1585980

SUM 8891170



 

 

     

 10  SLUTTRAPPORT – OPPRYDDING I FORURENSET SJØBUNN  FLEKKEFJORD  

 http://projects.cowiportal.com/ps/A111796/Documents/03 Prosjektdokumenter/18. Sluttrapport/Sluttrapport tiltak i forurensede sedimenter Flekkefjord.DOCX 

 

 

Figur 5: Plan for plassering av siltgardin og avvanningsbasseng med avrenningskanal til 

sjø.  

 

Figur 6: Øvre Hølen/Loga. Avvanning av mudrede masser innenfor filterduk og sandvoll. 

Bildet er tatt 7. august 2019 (COWI). 
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2.2 Tildekking  

I Flekkefjord har ca. 70 000 m² forurenset sjøbunn blitt tildekket med rene 

masser. Dette fordeler seg som vist i Tabell 3 under.  

Ved området i Grisefjorden (PCB), Trellevika (PCB, PAH og Hg) og to hotspot-

områder ved Tjørsvågstrand (PCB og Hg) er det lagt ut aktivt kull (3 kg/m²) for 

å gi en ytterligere sikring ved binding av miljøgiftene til sjøbunnen. I de 

grunnere tiltaksområdene, samt i områder med trafikk av større båter, er det 

lagt erosjonssikring som den øverste delen av tildekkingslaget. I Logakanalen er 

det kun lagt 15 cm skjellsand. 

Tabell 3: Tildekking av forurenset sjøbunn i Flekkefjord 

 

Oppbygging av tildekkingslagene i de enkelte områdene er vist i Tabell 4. I 

grunne områder med fare for oppvirvling på grunn av båttrafikk er det lagt på et 

grovt erosjonssikringslag på toppen. Bilder av tildekkingsmasser er vist i Figur 7. 

Tabell 4: Oppbygging av tildekkingslag i tiltaksområdene 

 

areal m² Lagpakke cm Materiale

Logakanalen 15cm Skjellsand

Grisefjorden 1,250 15cm nedknust stein 16 - 32 mm

20cm sand 0-2mm

0.5cm aktivt kull

Slippen 7,685 15cm nedknust stein 40-70mm

20cm sand 0-2mm

Trellevika

0-10m dyp 970 20cm skjellsand

36 0.5cm aktivt kull

10-20m dyp 1,540 15cm nedknust stein 0 - 32 mm

20cm sand 0-2mm

0.5cm aktivt kull

Tjørsvågstrand 35,850 15cm nedknust stein 0 - 32 mm

20cm sand 0-2mm

Simek nord 3,200 15cm nedknust stein 16 - 32 mm

20cm sand 0-2mm

Simek sør 12,160 15cm nedknust stein 40-70mm

20cm sand 0-2mm

Tildekking
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Figur 7: Bilde av tildekkingsmassene. For Stein 40 – 70 mm mangler de største steinene i 

bildet.  

2.2.1 Rene masser 

Tildekkingsmassene (sand/skjellsand/erosjonssikring) lastes fra lastebåt ombord 

i pumpefartøyet Ren havn via en lastelomme, se Figur 8. Massen veies på 

transportbåndet fra lastelommen. Både tilførsel fra lastelommen og hastigheten 

på transportbåndet kan justeres slik at man har full kontroll på mengden tilført 

masse.  

I lasterommet blandes massen med sjøvann og pumpes via transportrør til 

utleggingsenheten på Dronen (Figur 11). I enden av røret er det et unikt 

utleggingshode med 4 meters diameter som reduserer hastigheten på 

tildekkingsmassen. Dette gjør at massen drysses over bunnen med minimal 

oppvirvling av sediment/forurensning. I Flekkefjord ble det også brukt et skjørt 

rundt enheten for å få en enda mer presis utlegging og redusere blakking (Figur 

9). 
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Figur 8: Tildekkingsmasser overføres fra lastebåt til pumpefartøyet "Ren Havn". 

Transportbåndet mater ut massene som pumpes videre til 

utleggingsdronen.   

Dronen styrer utleggingen for hvert område etter en forhåndsprogrammert rute 

som ble prøvekjørt uten masser før utleggingen (Figur 10). Utleggingsdronen er 

utstyrt med GPS og posisjoneringsutstyr. Både retning og hastighet kan styres 

fra kontrollrommet på Ren Havn.  

Tildekkingsmassene ble lagt ut i fire omganger med 5-10 cm masser i hver 

runde. Først blir det lagt ut et tynt lag som stabiliserer sjøbunnen (ca. 5 cm) og 

deretter lag på lag vinkelrett på laget under. Resultatet blir et jevnt tildekket 

areal med tilnærmet korrekt tykkelse. 

  

Figur 9: Utlegginsdrone og utleggingsenhet med "skjørt". 
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Figur 10: Utleggingsdronen sprøyter massen forsiktig og kontrollert ned på sjøbunnen 

etter leggeruten som er satt opp. Utleggingshodet er justert og forbedret 

etter at animasjonen ble laget, se Figur 9. Bildet til høyre viser skjerm med 

leggerute på dronen. 

  

Figur 11: Venstre: Tildekking med skjellsand i Trellevika og Tjørsvågstrand. Høyre: 

Utleggingsdrone med mateslange. 

For grunne farvann har Boston utviklet en egen enhet (Rainbow system) som 

kan ta seg helt inn i fjæresteinene. Dronen styrer plassering av 

tildekkingsmassene på samme måte som beskrevet over. Bilde til venstre i Figur 

11 er fra bruk av dette utstyret i Trellevika. 

Seilingshøyden inn i Grisefjorden hindret bruken av pumpefartøy med 

utleggingsdrone. I Grisefjorden ble tildekkingen derfor utført ved hjelp av 

gravemaskin fra lekter (Figur 12).  

 

Figur 12: Tildekking med rene masser i Grisefjorden ble utført med gravemaskin på lekter. 
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Ved tildekking av mudret areal i Øvre Hølen/Logakanalen ble det plassert en 

sandpumpe på land som matet utleggingsdronen.  

2.2.2 Aktivt kull 

Aktivt kull blir blandet med en sterk saltlake for at det skal nå bunnen. Kullet 

pumpes deretter over i en 10 000 liters tank plassert på en lekter, se bilder i 

Figur 13. Innholdet i tanken sirkuleres med en sirkulasjonspumpe for å 

opprettholde riktig blandingsforhold og blandingen pumpes deretter ut til en 

spesialkonstruert utleggingsenhet som pumper ut kullet etter samme prinsipp 

som ved tildekking med rene masser. Lekteren slepes etter dronen som styrer 

utleggingen etter en forhåndsprogrammert rute med 4 m bredde (Figur 14). 

  

Figur 13: Tildekking med aktivt kull. 

 

Figur 14: Utdrag fra ukesrapport uke 10 viser kjørerute for utlegging av aktivt kull i 

Trellevika. 

2.3 Erfaringer med utstyr, metoder og teknologi 

Erfaringen er at metoden som er brukt under tildekkingen i Flekkefjord gir en 

jevn og kontrollert tildekking med lite blakking av vannet underveis. Unntaket 
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her var tildekking av de grunne områdene i Trellevika ved bruk av Rainbow 

system (Figur 11). Man har stor grad av kontroll underveis ettersom 

massepådrag kan justeres ved hjelp av fart på transportbånd, tvangsutmating 

med bestemt åpning mellom trakt og transportbånd, samt selve farten på 

dronen.  

Testtildekking som ble gjort med denne metoden i Store Lungegårdsvann, 

Bergen konkluderte med at det ikke var økt spredning av partikkelbåret 

forurensing eller forverret vannkvalitet med tanke på miljøgifter. 

Dykkerundersøkelsene i Flekkefjord viser at massene ble plassert svært jevnt og 

innenfor et avgrenset område. Det ble ikke gjort observasjoner på 

gjennombrudd av underliggende masser.  

Det er laget en video og en animasjon som illustrerer metoden, 

Flekkefjordvideo: https://www.youtube.com/watch?v=VBYmf7YtuZc 

Utleggingshodet er forbedret og justert etter videoen og animasjonen ble laget, 

men prinsippet er det samme.  

Ved utlegging av erosjonssikringslagene (grove masser, se Figur 15) var det 

ekstra stor slitasje på utstyret, noe som medførte stopp i arbeidene for 

reparasjon/utskifting av rør. Dette skyldtes at utstyret ble kjørt for lenge før 

rørene ble skiftet. På bakgrunn av hendelsen ble det laget ny prosedyre for hvor 

mye sand som kan pumpes gjennom rørene før de må skiftes. I denne 

prosedyren ligger også jevnlig kontroll av utstyret og tykkelse på godset i 

rørene. 

 

 

Figur 15: Sjøbunn tildekket med rene erosjonssikringsmasser. 

 

Det viste seg at målepinnene som ble satt ut i forkant av tildekkingen 

sannsynligvis veltet som følge av utlegging av de grove 

erosjonssikringsmassene. Spesielt i disse områdene burde målepinnene vært 

kraftigere og lengre, gjerne med en tydeligere markering i toppen for å sikre 

gjenfinning. Viser for øvrig til Tabell 11 for avlest lagtykkelse på målepinner. 

https://www.youtube.com/watch?v=VBYmf7YtuZc
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2.3.1 Areal og mengder 

Tabell 5 gir en oversikt over tildekkede områder, areal og type tildekkingsmasse. 

Totalt ble et areal på 69 720 m² tildekket med rene masser i Flekkefjord. 

Tildekkingen er utført i henhold til reviderte tiltaksløsninger og revidert tillatelse 

(Fylkesmannen i Agder, 2019), med unntak av ekstra tildekking i Logakanalen. 

Prøver av mudret område viste at det fortsatt var forhøyede verdier av 

miljøgifter i sedimentene. I samråd med Flekkefjord kommune ble det derfor 

besluttet å tildekke mudret areal med 15 cm skjellsand.  

Tabell 5: Tildekking. Tiltaksområder, areal og typer tildekkingsmasse. 

Tiltaksområde Tildekking 

totalt (m²)  

Tildekking 

aktiv 

masse 

(m²) 

Tildekking 

erosjonssikring 

(m²) 

Logakanalen  2900   

Grisefjorden 1250 1250 1250 

Slippen 11850 0 7685 

Trellevika 2510 1685 1500 

Tjørsvågtrand  35850 3930  

Simek nord 3200   

Simek sør 12160   

SUM 69720 6865 22595 

 

2.4 Spredningsbegrensende tiltak – siltgardin 

En siltgardin er en duk med mikroskopiske åpninger som slipper gjennom vann 

men holder tilbake partikler. Gardinen plasseres vertikalt i vannsøylen og holdes 

oppe ved hjelp av liner eller flytelegemer og forankres mot bunn ved ulike typer 

vekter. Hensikten med siltgardin under tiltak i sjø er å hindre spredning av 

forurensede sedimentpartikler og unngå/redusere blakking av vann og 

tilslamming utenfor tiltaksområdet. 

Under tiltakene i Flekkefjord havn ble det benyttet siltgardin(er) under mudring i 

alle områder, se bilder Figur 16. For tildekkingen i Tjørsvågstrand ble det ikke 

satt krav om siltgardin grunnet store praktiske ulemper (Fylkesmannen i Agder, 

2019). Siltgardinen ble sjekket daglig i perioder med aktivitet (egen sjekkliste). 
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Figur 16: Venstre: Fra mudring ved Simek Nord. Bildet viser siltgardin og én av 

turbiditetsloggerne som var plassert utenfor denne. Høyre: Fra mudring i 

Logakanalen. Siltgardin rundt mudreområdet. 

3 Miljøovervåking 

COWI AS har på oppdrag fra Boston AS utført miljøovervåking i forbindelse med 

mudring og tildekking av forurenset sjøbunn i Flekkefjord. Overvåkingen har 

bestått av: 

› Overvåking av partikkelspredning under tiltak med on-line turbiditetsmålere 

› Prøvetaking og klassifisering av gjenværende sediment etter mudring 

› Prøvetaking og klassifisering av ny sjøbunn 

› Vannprøver 

› Utsetting og innmåling av målestaver 

› Filming av sjøbunn for å dokumentere heldekkende tildekking 

3.1 Kontroll med partikkelspredning 

3.1.1 Turbiditet 

Turbiditet er et mål på uklarheten i vannet, hovedsakelig representert av 

mengden av finpartikulært materiale som eksempelvis silt eller leire, og baseres 

på måling av lys. Partikler i vannet forårsaker at lys reflekteres og endrer 

retning. Mengden spredt lys som dannes av vannets uklarhet måles og er gitt i 

FNU, NTU (Figur 17) eller FTU, hvor FNU (Formazine Nephelometric Unit) brukes 

i norske forskrifter. NS 9433:2017 angir krav og retningslinjer til den som 

utfører turbiditetsmålinger (Norsk Standard, 2017). 

Turbiditet kan også måles ved å analysere vannprøver. Ved bruk av sensorer 

måles turbiditeten ved å se på lysspredningen gjennom vannet, mens 

vannprøver analyseres ved direkte måling av partikkelinnhold. Normalt tilsvarer 

1 FNU ca. 1 mg suspendert stoff (SS) per liter vann (Norsk Standard, 2017).  
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Figur 17: Hvordan turbiditet manifesterer seg som partikkeltetthet i vann, her representert 

som NTU (nephelometric turbidity unit) eller mg/l (Daly, 2007).  

I Flekkefjord har det blitt målt turbiditet på én fast referansestasjon gjennom 

hele prosjektet og 1-2 målestasjoner som er flyttet rundt til de ulike 

delområdene (se Figur 18 og Figur 19). Ved mudring har det vært plassert to 

turbiditetsloggere <25 meter fra siltgardinen rundt mudreområdet, under 

tildekking har kravet vært én turbiditetslogger <50 meter fra tildekkingen. 

Hensikten med måleprogrammet har vært å: 

› Overvåke spredning av partikler 

Grenseverdien for turbiditet ble satt til 5 NTU over referanseverdien for både 

mudring og tildekking (Fylkesmannen i Agder, 2019). Referanseverdien som ble 

målt i en periode før oppstart av tiltaket lå stort sett mellom 0-1 NTU, noe som 

gav en grenseverdi på 6 NTU. 

  

Figur 18: Turbiditetslogger og referansestasjon for turbiditetslogger. Batteriet er plassert i 

vanntett beholder med tørkestoff på toppen av riggen. Overflødig ledning 

ligger også her, mens selve turbiditetsloggeren henger ned i vannet ca.5 

meter over bunnen.  
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Figur 19: Turbiditetsloggere og begroing pga. varmt vann (Logakanalen). 

3.1.2 Overskridelser av grenseverdi for turbiditet 

Turbiditetsloggerne ble satt opp med måling av turbiditet hvert 5. minutt og en 

grenseverdi på 6 NTU. SMS-varsling ble sendt miljørådgiver i COWI og 

entreprenør (Boston AS) ved overskridelser av grenseverdien med en varighet 

på > 20 minutt (4 overskridelser). Ved alarm ble arbeidet stanset og ikke 

gjenopptatt før det turbiditeten var nede på normalt nivå igjen/det kom SMS 

varsel om "alarm solved". 

Grenseverdien ble overskredet en rekke ganger i løpet av de ca. ni månedene 

prosjektet pågikk. De fleste alarmene skyldtes forhold vist til nedenfor, men i 

noen tilfeller var det reell partikkelspredning fra tiltaket som da medførte stopp i 

arbeidene til avbøtende tiltak var gjennomført. Se også oversikt over avvik og 

hendelser i Tabell 21, kapittel 4.3.1. 

Det var også en del alarmer som skyldtes andre forhold: 

› Begroing på logger/tauverk/rigg gav blant annet store utslag på 

referanselogger og logger i Logakanalen (varmt og grunt vann)  

› Siltgardin var for dårlig festet og kom borti logger 

› Store nedbørsmengder (gav bla. store utslag på loggere i helg uten 

aktivitet) 

› Overløp/bekk med utløp nær logger Simek N 

› Problemer med SIM kort/Telenor medførte at det ble sendt ut blanke 

varsler/for mange varsler og iblant manglende varslinger på SMS 

 

Noen eksempler er tatt med i figurene under: 
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Figur 20: Turbiditetsmålinger referanselogger uke 11, 2019. Loggeren hadde store utslag 

på turbiditet som viste seg å skyldes et begrodd tau som drev inn i 

måleren. Begroingen ble fjernet 15. mars målingene ble "normale" igjen. 

 

Figur 21: Uke 12: Turbiditetslogger utenfor tildekkingsområdet i Tjørsvågstrand, flyttet til 

Slippen i slutten av uka. Arbeidet ble stoppet opp onsdag 20. mars kl. 

16.30. Oppstart på Slippen 22. mars. Fredag 22./ natt til lørdag 23. mars 

gikk alarmen etter at arbeidet var stoppet. Utslaget kan skyldes sterk vind 

og strøm. I begge tilfeller ble oppdragsgivers kontaktperson varslet og det 

ble skrevet RUH. 

3.2 Sluttkontroll og rapportering 

Under tiltak er det sendt ukentlige rapporter med informasjon om fremdrift, 

mengder og areal som er mudret/tildekket, turbiditetsmålinger og eventuelle 

avvik til Flekkefjord kommune. Kommunen har rapportert videre til 

fylkesmannen. 

Sluttkontrollen inkluderer prøver av sediment etter mudring, kjemiske analyser 

av tildekkingslag og vann, samt utbredelse og mektighet av tildekkingslaget. 
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Kjemiske analyser av vann og sediment er klassifisert og fargekodet iht. nyeste 

grenseverdier gitt i veileder M-608 (Miljødirektoratet, 2016), se Tabell 6. 

Se Bilag A for kart med plassering av prøvepunkter og målepinner. 

Tabell 6: Klassifiseringssystem for vann og sediment. 

 

3.2.1 Kjemisk kontroll etter mudring 

Trellevika 

I Trellevika ble det nærmest land mudret ned til stein/fjell mens det lengre ute 

ble mudret av den øverste meteren. Siden det var bestemt å dekke til det 

mudrede området med skjellsand ble det ikke gjennomført kontroll av 

gjenværende sediment.  

 

Tjørsvågstrand 

Her ble det kun mudret langs fronten av båthusene. Siden det var bestemt å 

dekke til det mudrede området med skjellsand ble det ikke gjennomført kontroll 

av gjenværende sediment. 

 

Simek nord 

Etter gjennomført mudring ved Simek nord ble det 11. februar tatt prøver med 

grabb av gjenværende sjøbunn i tre prøvepunkt for å kontrollere om området 

var rent nok (Figur 27, Bilag A).  

 

Analyseresultatene viste lave verdier for metaller og PCB, men fremdeles høye 

verdier for PAH, tilstandsklasse 4 og 5, se Tabell 7. Som beskrevet i den 

reviderte tiltaksplanen (COWI AS, 2018 a) ble området derfor dekket til med 20 

cm 0-2 mm sand og 15 cm 0-32mm masser (som ved Tjørsvågstrand). 
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Tabell 7: Analyseresultater Simek nord etter mudring. Resultatene er klassifisert og 

fargelagt etter grenseverdier i veileder M-608 (Miljødirektoratet, 2016), se 

Tabell 6. 

  

 

Logakanalen 

Etter gjennomført mudring ved Logakanlaen ble det 7. august 2019 tatt prøver 

av gjenværende sjøbunn i tre prøvepunkt som vist i Figur 30, Bilag A.  

 

Med unntak av et par målinger for sink i tilstandsklasse 3, var resultatene for 

tungmetaller tilfredsstillende (tilstandsklasse 1 og 2). Resultatene viste 

imidlertid at det fremdeles var for høye konsentrasjoner av flere PAH-

forbindelser, tilstandsklasse 4. Det ble derfor vurdert at det var behov for 

tildekking av sjøbunnen før tiltaket ble avsluttet. Tiltaksområdet i Logakanalen 

ble dermed tildekket med 15 cm skjellsand. 
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Tabell 8: Analyseresultater sediment etter mudring i Logakanalen. Resultatene er 

klassifisert og fargelagt etter grenseverdier i veileder M-608 

(Miljødirektoratet, 2016), se Tabell 6. 

 

3.2.2 Kjemisk kontroll av tildekkingslag 

Innen fire uker etter tildekkingen i delområdene Tjørsvågstrand, Trellevika, 

Slippen, Simek nord og Simek sør ble det tatt prøver av ny sjøbunn, se kart i 

Figur 25 - Figur 28, i Bilag A. Prøvene ble tatt av dykkere. På hvert prøvepunkt 

ble det analysert på en blandprøve av de øvre 10 cm sediment fra fire prøverør 

(Figur 22) i henhold til veileder M-409 (Miljødirektoratet, 2015).  

På grunn av det grove tildekkingslag i Grisefjorden for å sikre mot erosjon (14-

40 mm masser) var det ikke mulig å få opp representative prøver av 

tildekkingslaget for analyse.  

Analyseresultatene er klassifisert og fargekodet iht. nyeste grenseverdier gitt i 

veileder M-608, se Tabell 6. 

Resultatet fra tester av tildekkingslaget i Tjørsvågbukta dokumenterer at det er 

ingen rekontaminering av tildekkingslaget. Dette viser at massene er lagt ut på 

en skånsom måte. I områdene som er mudret og senere tildekket er det derfor 

ikke vurdert som nødvendig å ta prøver av tildekkingslaget.   

L1 L2 L3

Arsen, As mg/kg TS 2.99 15.1 7.3

Bly, Pb mg/kg TS 36.2 103 87.8

Kadmium, Cd mg/kg TS 0.41 2.19 1.13

Kobber, Cu mg/kg TS 20.8 75.4 48.8

Krom, Cr mg/kg TS 28.5 308 96.3

Kvikksølv, Hg mg/kg TS <0.20 <0.20 <0.20

Nikkel, Ni mg/kg TS 7.9 11.1 10.6

Sink, Zn mg/kg TS 81.5 285 205

Naftalen mg/kg TS <0.029 <0.04 0.042

Acenaftylen mg/kg TS <0.01 <0.01 0.015

Acenaften mg/kg TS <0.01 <0.01 0.016

Fluoren mg/kg TS <0.01 <0.01 0.022

Fenantren mg/kg TS 0.167 0.208 0.533

Antracen mg/kg TS 0.014 0.012 0.034

Fluoranten mg/kg TS 0.266 0.256 0.828

Pyren mg/kg TS 0.224 0.215 0.674

Benzo(a)antracen mg/kg TS 0.081 0.095 0.303

Krysen mg/kg TS 0.294 0.302 0.932

Benso(b)fluoranten mg/kg TS 0.189 0.232 0.505

Benzo(k)fluoranten mg/kg TS 0.145 0.163 0.467

Benzo(a)pyren mg/kg TS 0.104 0.106 0.335

Indeno(1,2,3,cd)pyren mg/kg TS 0.109 0.146 0.341

Dibenzo(a,h)antracen mg/kg TS 0.021 0.032 0.067

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS 0.114 0.153 0.343

Sum PAH(16) mg/kg TS 1.7 1.9 5.5

Sum PCB_7 ug/kg TS n.d. 13 3.9

Tributyltinn µg/kg TS 7.12 175 38

Tørrstoff (L) % 11.3 10.6 13.5

Kornstørrelse >63 µm % 62.1 55.6 52.2

Kornstørrelse <2 µm % 0.2 0.2 0.2

TOC % TS 20.3 19.6 18.5
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For å sammenligne før og etter resultatene er begge tatt med i Tabell 9 og 

Tabell 10 under.  

  

Figur 22: Uttak av kjerneprøver med dykker for kombinert kontroll av mektighet og uttak 

av prøver til kjemisk analyse (skjellsand) innerst i Trellevika. 

Tabell 9: Prøver av sjøbunnen i tiltaksområdene før tiltak. Klassifisert iht. veileder 

02/2018 (Direktoratsgruppen for gjennomføring av vannforskriften, 2018). 

 

 

Stasjon 59 60 87 89 90 91 70 86 81 82 83 13 61 62 63 38 43 46

Delområde Simek-N

Dybde (m) 24 21 16 15.5 8.2 14.5 7 3 5.5 16.3 16 31 17 15 27 2 10 17

Tørrstoff (%) 14.4 21.5 22.7 27.8 48 70.3 62.9 45.4 62.7 66.2 63.1 18.3 53.2 69.7 31 27.35 55.4 56.4

Kornstørrelse <63 µm (%) 75.7 75.1 64.8 33.5 13.3 8.3 12.9 35.5 14.8 13.4 15.7 73 13.6 16.1 45.1 23.05 8.6 19

Kornstørrelse <2 µm (%) 4.2 2.6 2.1 1 0.4 0.2 0.5 1 0.7 0.4 0.6 2.4 0.6 0.7 2 0.9

TOC (totalt organisk karbon) (% TS) 32 10.2 13.5 14.3 8.04 2.49 2.7 6.89 2.65 4.28 2.38 9.49 3.12 3.09 6.05 7.1 1 3.23

Tungmetaller

Arsen, As mg/kg TS 24.9 27.7 32 24 30 10 5.98 13 11 16 14 17.3 20.4 32.6 28.8 20.5 25 16.7

Bly, Pb mg/kg TS 309 178 242 156 318 52 104 167 117 156 104 91.5 152 225 204 94 84 42.6

Kobber, Cu mg/kg TS 349 211 343 217 912 70 147 560 222 241 205 77.3 242 611 219 56.5 1900 94

Krom, Cr mg/kg TS 749 655 2760 438 180 103 66.4 89 55 174 117 225 90.6 190 434 550 290 73.6

Kadmium, Cd mg/kg TS 3.2 1.86 6.53 1.19 0.82 0.15 0.29 0.79 0.15 0.34 0.3 2.07 0.27 0.55 1.76 2.15 0.09 0.13

Kvikksølv, Hg mg/kg TS 1.38 1.73 0.59 0.62 1.68 <0.20 0.26 1.99 <0.20 <0.20 0.55 0.58 1.99 0.57 1.54 0.55 0.025 0.21

Nikkel, Ni mg/kg TS 17.6 18 27 15 21 8 7 11 41 33 21 17.4 22.5 91.3 26.4 13 140 17.8

Sink, Zn mg/kg TS 962 378 2400 332 946 94 142 281 724 537 336 202 292 1150 448 300 3600 138

PAH forbindelser

Naftalen µg/kg TS 966 55 73 50 20 <10 35 76 <10 17 22 28 75 15 23 40 270 18

Acenaftylen µg/kg TS 79 20 <10 58 23 12 111 18 <10 <10 18 <10 19 <10 <10 90 70 <10

Acenaften µg/kg TS 965 46 31 54 25 16 141 116 24 21 29 <10 74 27 28 40 340 32

Fluoren µg/kg TS 64 60 35 93 43 21 446 164 18 21 52 17 86 24 29 60 430 12

Fenantren µg/kg TS 525 607 315 1110 474 229 2580 1670 111 206 407 169 604 225 327 425 1400 68

Antracen µg/kg TS 345 118 93 279 238 59 1040 424 30 55 109 40 191 59 91 185 290 16

Fluoranten µg/kg TS 816 1240 762 2710 1940 502 2890 4830 355 439 826 373 1050 483 673 990 1800 139

Pyren µg/kg TS 968 1140 1040 2480 1670 434 2940 4660 307 428 788 594 920 418 921 895 1200 111

Benso(a)antracen µg/kg TS 1020 588 325 1220 800 251 1590 2020 158 218 399 179 568 234 298 510 720 62

Krysen µg/kg TS 2550 811 531 1720 1090 279 1910 2520 186 253 464 266 708 314 444 565 700 78

Benso(b)fluoranten µg/kg TS 1580 815 576 1970 1060 253 1600 2360 222 274 497 334 565 312 490 530 630 90

Benso(k)fluoranten µg/kg TS 1320 367 480 1370 851 203 1040 2100 156 211 368 146 369 178 302 475 470 43

Benso(a)pyren µg/kg TS 947 683 628 1860 997 271 1970 2770 197 328 508 368 744 288 488 530 580 74

Dibenso(ah)antracen µg/kg TS 192 117 96 288 134 38 275 264 27 41 67 55 122 56 87 75 90 15

Benso(ghi)perylen µg/kg TS 982 639 453 1330 649 204 1150 1680 166 210 369 284 452 248 456 385 420 93

Indeno(123cd)pyren µg/kg TS 1010 704 368 1280 508 191 1630 1640 111 191 280 332 501 246 622 385 430 106

Sum PAH16 µg/kg TS 14300 8010 5810 17900 10500 2960 21300 27300 2070 2910 5200 3180 7050 3130 5280 6250 10000 957

Andre stoffer

Sum PCB7 µg/kg TS 1 0.279 1340 1450 73.9 24.3 0.034 502 11.5 21.4 31.7 0.0326 0.0439 0.017 0.0675 0.02 4.2 n.d

Tributyltinnkation (TBT) µg/kg TS 54.1 66.9 24.6 43.3 34.6 11.4 34.7 90.6 286 254 448 69.3 116 832 142 56.65 9700 175

SlippenTrellevikaTjørsvågstrand Simek-S
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Tabell 10: Prøver av tildekkingslaget i på sjøbunnen tatt innen 4 uker etter utlegging. 

Prøvene er fargekodet og klassifisert iht. grenseverdier i veileder M-608. 

Se Tabell 6 for fargekoder og kart i Bilag A for plassering av prøvepunkter. 

 

Tiltaksmålet for prosjektet er at det innen 4 uker skal være tilstandsklasse II i 

sedimentene. Som det fremgår av Tabell 10 er prøvene fra etterkontrollen stort 

sett i tilstandsklasse I, noen få er i tilstandsklasse II. Dette viser at tildekkingen 

er gjennomført på en måte som gjør at en har oppnådd ønsket isolering av den 

forurensede sjøbunnen. 

3.2.3 Utbredelse og dekningsgrad av tildekkingslag 

Før tildekking ble det vha. dykkere plassert ut målepinner med avmerking hver 

tiende cm samt på 35 cm. Etter tildekking ble mektighet på tildekkingslag 

kontrollert ved at dykkere leste av målepinnene (se bilde i Figur 23). Det var 

ikke mulig å finne alle pinnene selv etter mye leting på rett sted og dybde. Noen 

pinner vi fant stakk opp bare 10 cm fra overflaten. 

  

Tabell 11 viser tykkelsen på tildekkingslaget som ble målt av dykkere. Tykkelsen 

skal være 35 cm +- 5 cm. Ved Simek sør er trolig pinnene overfylt eller slått 

over ende på grunn av tunge steinmasser, fraksjon 40 – 70 mm. Ved Slippen 

var det ved dykkerundersøkelsen det ikke ferdig tildekket. Her ble det lagt på et 

20 cm erosjonslag med kornstørrelse 40 – 70 mm i etterkant av målingene. På 

områder hvor undersøkelsen avdekket for liten mektighet ble det etterpåfylt 

med masse.  

 

Fra ukesrapporten uke 18: "Vi har mottatt data etter målinger som COWI har 

utført. Boston AS har gjennomgått disse og funnet interne feil i 

utleggingsloggen. Vi har funnet feil i oppstartspunkt etter stopp som har medført 

Element Enhet P1 P3 P5 P7 P8 P11 P13 P14 P16 P17 P19 P20 P22 P26 P27 P28 P29 P31 P33

Tørrstoff % 82.6 86.3 88.8 91.1 91 93.1 64.7 67.1 89.7 87.6 84.6 84.6 86 87.7 85 82.8 88.9 86.1 85.8

Vanninnhold % 17.4 13.7 11.2 8.9 9 6.9 35.3 32.9 10.3 12.4 15.4 15.4 14 12.3 15 17.2 11.1 13.9 14.2

Kornstørrelse >63 µm % 98.6 96.1 97.8 98.6 93.6 99.2 95 95.2 97.6 99 97.4 96 95.8 99.1 97.9 99.4 92.6 90.9 98.6

Kornstørrelse <2 µm % <0.1 0.2 <0.1 <0.1 0.3 <0.1 0.5 0.5 0.2 <0.1 0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1 <0.1 0.5 0.5 <0.1

TOC % TS <0.10 <0.10 0.14 <0.10 0.13 0.13 11 10 0.21 0.11 <0.10 0.68 <0.10 <0.10 <0.10 0.19 <0.10 0.38 <0.10

Arsen, As mg/kg TS <0.5 <0.5 <0.5 3.8 <0.5 <0.5 <0.5 0.9 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Bly, Pb mg/kg TS 4 1 3 2 2 <1 <1 <1 1 <1 1 2 <1 <1 <1 1 <1 <1 <1

Kadmium, Cd mg/kg TS 0.06 0.22 0.13 <0.02 <0.02 <0.02 0.06 0.04 <0.02 0.02 <0.02 0.05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Kobber, Cu mg/kg TS 18 11 15 12 15 4.6 <0.4 <0.4 4.8 2.2 9.2 4.9 3.8 4.3 39 53 4.5 6.7 7.1

Krom, Cr mg/kg TS 18 12 17 14 9.7 7.8 1.6 1.3 3.4 3.2 4.7 5.6 3.4 2 3.7 3.1 1.9 3.6 4.9

Kvikksølv, Hg mg/kg TS <0.01 <0.01 0.09 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Nikkel, Ni mg/kg TS 17 13 14 10 11 9.9 1.6 0.88 4.7 4.9 17 9.7 7.2 7.2 13 8.6 12 9.7 11

Sink, Zn mg/kg TS 72 36 73 40 17 20 9.5 7.1 38 4.3 5.7 8.1 4.3 3.6 17 23 4.9 5.8 11

Naftalen mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Acenaftylen mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Acenaften mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Fluoren mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Fenantren mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Antracen mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Fluoranten mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Pyren mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Benzo(a)antracen mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Krysen mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Benso(b)fluoranten mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Benzo(k)fluoranten mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Benzo(a)pyren mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Indeno(1,2,3,cd)pyren mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Dibenzo(a,h)antracen mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Sum PAH(16) mg/kg TS n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Sum PCB_7 µg/kg TS <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4

Tributyltinn µg/kg TS <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Tjørsvågstrand Trellevika Slippen Simek-N Simek-S
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noen hull i utleggingen. Dette gjelder et par plasser i Tjørsvågstrand. På Slippen 

lå mangel på oppnådd tykkelse innenfor området som ikke var ferdigstilt med 

grove masser. Her ble utleggingen ferdigstilt etter at målingen ble foretatt - 

altså i denne uka. Vi vil utbedre Tjørsvågstrand i uke 20." 

 

 

Figur 23: Kontroll av tildekkingslagets mektighet ble utført av dykkere som leste av nivå 

på målepinnene som ble satt ut i forkant av tildekkingen. Pinnene var på 

forhånd merket på hver 10. cm og på 35 cm. Her er det akkurat 35 cm 

tykt tildekkingslag. 
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Tabell 11: Avlesning av målepinner. Nummerering av pinner gjenfinnes på kartene over de 

ulike tiltaksområdene, se Bilag A. 

 

3.2.4 Vannprøver 

Det ble tatt vannprøver fra alle tiltaksområdene i henhold til overvåkingsplanen 

som ble utarbeidet i 2017 (COWI AS, 2017). Prøvene ble tatt <4 uker etter 

avsluttet tiltak. Prøvene ble tatt i ulike nivå, litt avhengig av vanndypet i de 

enkelte delområdene. Generelt ble det tatt prøver av overflatevann samt hver 5. 

meter ned til maks 20 meters dyp, se resultater for første prøvetaking ved 

Slippen, Trellevika, Tjørsvågstrand og Simek N og S i Tabell 12 -Tabell 15 under.  

Plassering av prøvepunkter for vann er gitt i kartene i Bilag A. 

Målepinner 

(nr se kart)

Lagtykkels

e (cm)

avvik 

(cm) Merknad

Tjørsvågstrand 1 40 5

2 35 0

3 29 -6

4 Ikke funnet

5 25 -10

6 40 5

7

8 21 -14 Fylt på i ettertid

9 Ikke funnet

10 43 8

11 35 0

12

Trellevika 13 24 -11

14 46 11

15 42 7

16

Slippen 17 31 -4 Målt før tildekking med 20 cm 40-70 mm masser

18 15 -20 Målt før tildekking med 20 cm 40-70 mm masser

19 27 -8 Målt før tildekking med 20 cm 40-70 mm masser

20 20 -15 Målt før tildekking med 20 cm 40-70 mm masser

21 19 -16 Målt før tildekking med 20 cm 40-70 mm masser

22 25 -10 Målt før tildekking med 20 cm 40-70 mm masser

23 16 -19 Målt før tildekking med 20 cm 40-70 mm masser

24 Ikke funnet

Simek nord 25 Ikke funnet

26 44 9

27 23 -12

Simek sør 28 Ikke funnet, trolig ovedekket /veltet pga. grovt tildekkingslag 

29 Ikke funnet, trolig ovedekket /veltet pga. grovt tildekkingslag 

30 Ikke funnet, trolig ovedekket /veltet pga. grovt tildekkingslag 

31 Ikke funnet, trolig ovedekket /veltet pga. grovt tildekkingslag 

32 Ikke funnet, trolig ovedekket /veltet pga. grovt tildekkingslag 

33 Ikke funnet, trolig ovedekket /veltet pga. grovt tildekkingslag 

34 16.5 -18.5 Vanskelig pga lite vanndyp

35 0 -35 Utenfor tildekkingsområde

Grisefjorden 36 30 -5

37 35 0

38 35 0

39 -35 Ikke funnet
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Tabell 12: Vannprøver fra Slippen klassifisert og fargekodet iht. grenseverdier for kystvann 

gitt i veileder M-608 (Miljødirektoratet, 2016). 

 

Tabell 13: Vannprøver fra Trellevika klassifisert og fargekodet iht. grenseverdier for 

kystvann gitt i veileder M-608 (Miljødirektoratet, 2016). 
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Tabell 14: Vannprøver fra Tjørsvågstrand klassifisert og fargekodet iht. grenseverdier for 

kystvann gitt i veileder M-608 (Miljødirektoratet, 2016). 

 

 

Tabell 15: Vannprøver fra Simek sør og Simek nord klassifisert og fargekodet iht. 

grenseverdier for kystvann gitt i veileder M-608 (Miljødirektoratet, 2016). 
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Resultatene for alle delområdene i havnebassenget viste spesielt høye nivåer av 

sink, tilstandsklasse 4-5. Det ble også funnet høye nivåer av arsen, bly, nikkel 

og til dels kobber (tilstandsklasse 3-5). Målte konsentrasjoner av kvikksølv og 

PAH-forbindelser var lave i alle prøvene, stort sett under deteksjonsgrensen, 

tilstandsklasse 1. 

Årsaken til de høye verdiene av enkelte metaller i vannprøvene er uviss, og det 

ble i samråd med Flekkefjord kommune bestemt å ta oppfølgende vannprøver i 

delområdene i havnebassenget. Disse ble tatt 9. september 2019, samtidig med 

prøvetaking i Grisefjorden og Logakanalen.  

Sammenlignende resultater med 1. og 2. runde prøvetaking er presentert i 

Tabell 16 og Tabell 17. Det ble målt betraktelig lavere konsentrasjoner av 

spesielt sink, kobber og nikkel i 2. prøvetakingsrunde. I september var de fleste 

parameterne i tilstandsklasse 1 og 2. Unntaket var sink i tilstandsklasse 3-4 og 

arsen som ble påvist i konsentrasjoner i tilstandsklasse 3 på alle prøvepunkter i 

begge rundene.  

Tabell 16: Slippen, Trellevika og Tjørsvågstrand; sammenligning av vannprøver fra 

overflatevann og bunnvann tatt 28. mai og 9. september 2019.  

 

Tabell 17: Simek nord og Simek sør; sammenligning av vannprøver fra overflatevann og 

bunnvann tatt 28. mai og 9. september 2019. 

 

Resultater for vannprøver i Grisefjorden og Logakanalen er gitt i Tabell 18. Også 

her er det sink som skiller seg ut med jevnt høye konsentrasjoner, alle prøvene 

var i tilstandsklasse 4. Analyser av PAH ble utelatt basert på at ingen 

parametere overskred deteksjonsgrensen i noen av de tidligere analysene. 
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Tabell 18: Resultater vannprøver fra Logakanalen og Grisefjorden klassifisert og 

fargekodet iht. grenseverdier for kystvann gitt i veileder M-608 

(Miljødirektoratet, 2016). Analyser av PAH ble utelatt basert på at ingen 

parametere overskred deteksjonsgrensen i noen av de tidligere analysene 

(se Tabell 12 - Tabell 15).  

 

Forhøyede konsentrasjoner av metaller i vannfasen er som forventet i en 

periode etter avsluttet tiltak. Dette er beskrevet av Miljødirektoratet (KLIF, 

2011) og en ser det samme i overvåkingsdataene etter avsluttet tiltak i Bergen 

Havn – Puddefjorden mht. kobber, sink, arsen og bly og ved Kollevågen (COWI, 

2019b) (COWI, 2019). 

Det ble også målt turbiditet i vannsøylen under prøvetaking av vannprøver. 

Turbiditeten var lav, mellom 0 og 0,7 FNU på alle stasjoner og dyp.   

3.2.5 Vurdering av utfyllingsmasser 

I forbindelse med etablering av strandkantdeponi ved Tjørsvågstrand skulle det 

legges ut usorterte masser til kote – 10, og deretter spuntbare masser opp til 

kote – 5. I den nordligste delen av det planlagte deponiområdet ble det lagt 

masser fra sjøbunn på ca. kote – 22 til kote -10. Massene består av slagg fra 

Eramet i Kvinesdal. Før bruk ble det utført omfattende tester av slagget iht. 

tildekkingsveilederen (Miljødirektoratet, 2015 a). De gjennomførte 

undersøkelsene viser at det er betydelig mindre utlekking av metaller fra slagg 

fra Eramet sammenlignet med naturlige steinmasser fra pukkverk som ellers er 

bruk til tildekking av sjøbunnen (AquateamCOWI, 2018).  

 

Det er derfor vurdert som miljømessig akseptabelt at utfyllingsmassene blir 

liggende igjen på sjøbunnen.       

3.2.6 Rapportering til "Vannmiljø" 

Alle data som er fremskaffet i prosjektet ved forundersøkelser og overvåkning i 

vann, sediment og biota skal importeres i Miljødirektoratets fagapplikasjon 

Vannmiljø.  

4 Resultatoppnåelse 

Hovedformålet med oppryddingen har vært å redusere eller fjerne risikoen for at 

mennesker og det marine miljøet på sjøbunnen blir eksponert for høye 

konsentrasjoner av miljøgifter. Undersøkelsene som ledet frem til 
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oppryddingstiltaket viste at sjøbunnen var sterkt forurenset både mht. metaller 

og organiske miljøgifter. Ved å fjerne eller tildekke den forurensede sjøbunnen 

er det lagt til rette for at det kan etableres nytt liv på en ren sjøbunn (Figur 24).  

 

Figur 24: Fra film tatt etter tildekking av delområdene Simek, Slippen og Trellevika 

(Boston AS). 

4.1 Hvor mye renere er det blitt? 

4.1.1 Mengde miljøgifter som er håndtert ved mudring  

Det er gjort en beregning av mengde forurensning i områdene som er mudret og 

hvor mange kg av de enkelte stoffene som er fjernet og levert til godkjent 

mottak. Metodikken som er brukt er hentet fra Vedlegg A i Miljødirektoratets 

veileder om bruk av miljøgiftbudsjett (KLIF, 2011). De beregnede mengdene av 

forurensning er gitt i Tabell 19. Beregningene er basert på 75%-persentilen for 

stoffet, som er ganget med tørrstoffmengden.  

Tabell 19: Konsentrasjoner og mengder av miljøgifter i områder som er mudret. 

 

Område Volum (m³) Pb Cu Cr Hg Zn B(a)P PAH16 PCB7

Loga 2175

Konsentrasjon (mg/kg) 130 53 128.5 0.181 260 0.745 9.05 0.02

Mengde forurensning (kg) 124.2 50.7 122.8 0.2 248.5 0.7 8.6 0.0

Trellevika 1006

Konsentrasjon (mg/kg) 310 350 290 3.97 530 5.7 72 0.54

Mengde forurensning (kg) 187.7 211.9 175.5 2.4 320.8 3.5 43.6 0.3

Tjørsvågstrand - båthus 132

Konsentrasjon (mg/kg) 65.5 91.25 102.75 0.5165 109.75 0.64 7.575 0.2005

Mengde forurensning (kg) 6.7 9.4 10.6 0.1 11.3 0.1 0.8 0.0

Simek nord 3200

Konsentrasjon (mg/kg) 76.275 52.8 229.5 0.37 209 0.4533 5.25 0.0213

Mengde forurensning (kg) 150.0 103.8 451.4 0.7 411.0 0.9 10.3 0.0

Totalt volum (m³) 6513

Total menge forurensning (kg) 468.6 375.7 760.3 3.4 991.6 5.1 63.3 0.4

Gjennomsnittskonsentrasjon (mg/kg) 145.44 136.76 187.69 1.26 277.19 1.88 23.47 0.20
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Som det fremgår av tabellen er det beregnet at det er fjernet ca. 1 tonn sink 

(Zn), 750 kg krom (Cr), 470 kg bly (Pb), 380 kg kobber (Cu), 3,5 kg kvikksølv 

(Hg) og 63 kg PAH. 

4.1.2 Mengde miljøgifter som (kun) er dekket til  

På samme måte som ved de mudrede massene er det gjort en beregning av 

mengde forurensning i områdene som er tildekket og hvor mange kg av de 

enkelte stoffene som er isolert vekk fra livet på sjøbunnen. Metodikken som er 

brukt er hentet fra Vedlegg A i Miljødirektoratets veileder om bruk av 

miljøgiftbudsjett (KLIF, 2011). Basert på kjerneprøver er det beregnet hvor dypt 

forurensingen går ned i sjøbunnen er i de enkelte tiltaksområdene. 

Tabell 20: Konsentrasjoner og mengder miljøgifter i de delene av delområdene som kun er 

tildekket (dvs. arealer som både er mudret og tildekket er ikke inkludert 

her).  

 

Som det fremgår av Tabell 20 er det beregnet at det er isolert bort ca. 10 tonn 

med sink (Zn) og krom (Cr), 4,4 tonn kobber (Cu), 2,9 tonn bly (Pb), 380 kg 

kobber (Cu), 3,5 kg kvikksølv (Hg) og ca. 220 kg PAH16. 

4.2 Er miljømålene oppnådd? 

Som vist i Tabell 10 er det kortsiktige tiltaksmålet under oppnådd (resultatene i 

prosjektet er vurdert og klassifisert iht. til grenseverdier i ny veileder, M-608 

(Miljødirektoratet, 2016)):  

› For minst 90 % av prøvepunktene skal innholdet av organiske miljøgifter og 

tungmetaller i de øverste 10 cm av sedimentene i alle tiltaksområder være i 

tilstandsklasse II eller lavere i henhold til TA-2229/2007 fire uker etter 

avsluttet tiltak. 

Overvåking framover vil vise om de langsiktige målene oppnås. 

Område Volum (m³) Pb Cu Cr Hg Zn B(a)P PAH16 PCB7

Årenes 625

Konsentrasjon (mg/kg) 630 300 27000 2.15 1300 1 10 0.38

Mengde forurensning (kg) 73.7 35.1 3159.0 0.3 152.1 0.1 1.2 0.0

Slippen 5925

Konsentrasjon (mg/kg) 240 275 430 2.215 695 1.85 19.5 0.15

Mengde forurensning (kg) 957.6 1097.2 1715.7 8.8 2773.0 7.4 77.8 0.6

Trellevika 1504

Konsentrasjon (mg/kg) 310 350 290 3.97 530 5.7 72 0.54

Mengde forurensning (kg) 280.5 316.7 262.4 3.6 479.6 5.2 65.2 0.5

Tjørsvågstrand 17925

Konsentrasjon (mg/kg) 209 350 814 1.2 852 0.898 9.913 0.481

Mengde forurensning (kg) 1339.3 2242.9 5216.3 7.7 5459.8 5.8 63.5 3.1

Simek sør 6080

Konsentrasjon (mg/kg) 43.75 140 61.5 0.0925 285 0.215 2.875 0.0043

Mengde forurensning (kg) 224.0 716.7 314.8 0.5 1458.9 1.1 14.7 0.0

Totalt volum (m³) 32059

Total menge forurensning (kg) 2875 4409 10668 20.8 10323 19.5 222.4 4.2

Gjennomsnittskonsentrasjon (mg/kg) 134.7 178.5 490.6 1.0 396.1 1.3 15.1 0.1
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4.2.1 Andre effekter for brukere av områdene 

Flekkefjord kommune har vedtatt etablering av hummerreservat i Tjørsvågbukta 

og omkringliggende områder. Den rene sjøbunnen vil være et godt bidrag for å 

bedre forholdene for hummeren.  

 

Havforskningsinstituttet (HI) kartla torskeegg i Flekkefjordområdet i mars 2019. 

Resultatene fra undersøkelsen til HI viser at det i 2019 var gode gyteforhold for 

torsken i Tjørsvågbukta, selv under gjennomføring av tiltaksarbeidene (ref. e-

post fra Terje Aamot, 10. april 2019). 

 

I ett av tiltaksområdene, Trellevika, er det tilrettelagt for bading og rekreasjon. 

Trellevika var det mest forurensede området i Flekkefjord. Her er det 

gjennomført tiltak som har bestått i mudring av området fra 1 – 10 m vanndyp, 

utlegging av aktivt kull for å binde eventuell gjenværende forurensning, samt en 

sluttildekking fra 1 – 20 m dyp med 35 cm rene masser. De samlede tiltakene 

sikrer at området i dag trygt kan brukes til bading og rekreasjon. 

4.3 Avvik og hendelser  

4.3.1 Avvik fra tillatelsen og avbøtende tiltak 

I Tabell 21 er det gitt en oversikt over registrerte hendelser og avvik. Disse er 

hovedsakelig knyttet til turbiditetsoverskridelser, problemer med siltgardin og 

slitt eller ødelagt utstyr.  
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Tabell 21: Oversikt over hendelser og avvik under tiltaket. 
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Bilag A Kart med plassering av målepinner og 

prøvepunkter 

 

 

 

Figur 25: Tjørsvågstrand og Trellevika 
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Figur 26: Trellevika 
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Figur 27: Simek nord og sør 
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Figur 28: Slippen 
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Figur 29: Årenes (Grisefjorden) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

 44  SLUTTRAPPORT – OPPRYDDING I FORURENSET SJØBUNN  FLEKKEFJORD  

 http://projects.cowiportal.com/ps/A111796/Documents/03 Prosjektdokumenter/18. Sluttrapport/Sluttrapport tiltak i forurensede sedimenter Flekkefjord.DOCX 

 

 

 

Figur 30: Øvre Hølen, Loga. 
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Bilag B Kvitteringer deponi 

 

 

 

 

 












