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Sammendrag 

Boston AS har fått i oppdrag om å utføre en testtildekking i Gunnekleivfjorden. Det er fire metoder/type 
tildekking som er testet. 

1 Felt Mineralske masser (T1) med et areal på 50x50m (2500m²). Først lag skulle bestå av "Ansit" i 
fraksjonen 0-2mm og siste lag av fraksjonen 0-8mm. Total overdekking 20cm. 

2 Felt AC med skjellsand (AC) med et areal 2x1250m² (2500m2). Først lag skulle bestå av skjellsand 
i tykkelse 2,5cm på halve feltet og deretter kull over begge halvdeler av feltet. Deretter 2,5cm med 
skjellsand over begge felt og avslutningsvis 2,5cm på det felt som ikke har skjellsand i bunn. Totalt 
5,0cm + AC. 

3 Felt Mineralske masser (Ekstra) med et areal på 50x50m (2500m2). Alle lag skulle bestå av "Ansit" 
i fraksjon 0-8mm. Her skulle primær lagtykkelse testes. Alle lag skulle ha en tykkelse på 5cm, totalt 
20cm. 

For testtildekkingen gjaldt et maksimalt avvik på ±25mm pr. lag for de mineralske massene. Ved 
innblanding av aktivt kull ble lagtykkelsen beregnet ut fra egenvekt, med oppgitt mengde pr m², ble 
lagtykkelsen teoretisk ca. 1cm. 

For å måle mektigheter av tildekkingslagene, ble det satt ut 8 målestikker på sjøbunnen i hvert testfelt før 
tildekking startet. Disse ble avlest fortløpende etter at de ulike lagene ble lagt ut. Avlesing av målestikker 
ble gjort visuelt med dykker og dokumentert med stillbilde og/eller video. Det ble brukt plexiglassrør for å 
visuelt vurdere innblandingen av tildekkingsmateriale i sjøbunnen. 

Utplassering av overdekkingsmaterialet ble overvåket ved hjelp av turbiditetsmålinger i vannmassene. 
Hensikten var å holde kontroll med uønsket spredning av partikler, slik at operasjonen midlertidig kunne 
stoppes når grensen ble overskredet. 

Resultatet av målingene av de enkelte lags mektigheter, viste at resultatet var godt innenfor de 
akseptable avvik som gjaldt for dette pilotprosjektet. Jevnheten av utleggingen ble vurdert av dykkerne 
til å være svært god, med avvik som kan forklares med ujevnheter i opprinnelig sjøbunn, noe som også 
videoene dokumenterer. 

Re-sedimenteringen ble målt ved å ta grabbprøver fra tildekkingslagene. De kjemiske analysene viste 
ingen forhøyede verdier, med unntatt for kvikksølv (Hg) i AC-feltet.  
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1 Innledning 
Boston AS har fått i oppdrag å utføre en testtildekking i Gunnekleivfjorden. Gunnekleivfjorden er kraftig 
forurenset av metaller og organiske miljøgifter og sedimentet tåler ikke i utgangspunktet en for stor 
pålagring. NGI derfor har utarbeidet en tiltaksplan, som foreslår ulike tildekkinger og utførelse. COWI AS 
har sammen med reNatur og Stavern Dykkersenter bistått Boston i dokumentasjonen av forholdene på 
sjøbunnen underveis, mens NGI har stått for overvåking av vannmassene. 
 
Hensikten og målsetting var å prøve ut ulike overdekkingsmaterialer, utleggingsmetoder, dokumentasjons- 
og overvåkingsmetoder, for optimale valg av en fremtidig storskala overdekking av Gunnekleivfjorden. I 
testområdet i fjorden ble det etablert tre felt, hvor fire metoder/type tildekking skulle testet ut (Figur 1 og 
Tabell 1)  

 Figur 1. De tre testfeltene for overdekking i Gunnekleivfjorden, september 2019. 

 

Tabell 1. Oversikt over Bostons testmatrise for ulike overdekkingsmaterialer i Gunnekleivfjorden, september 2019.  

 
Hovedmaterialet som ble testet kalles "Ansit", som i utgangpunktet er et avfallsprodukt som kommer fra 
den magmatiske bergarten anortositt. Anortositten er rik på plagioklas (gruppe av feltspater/ 
aluminiumsilikater) med en egenvekt på 2,70-2,74. Fraksjonen "Ansit 0-8 mm" har ideelt sett en 
kornfordeling gjengitt i Tabell 2. 

 

 

 

Felt Første lag Andre lag Tredje lag Fjerde lag 
AC - Felt med AC,  
lagtykkelser 2,5cm for 
skjellsanden 

Skjellsand (1. 
1/2-parten av 
felt) 

Kull (begge felt) Skjellsand 
(begge felt) 

Skjellsand (2. 
1/2-parten av 
felt) 

T1 - Mineralske masser,   
lagtykkelser 5cm Ansit 0-2mm Ansit 0-2mm Ansit 0-2mm Ansit 0-8mm 

Ekstra - min. masser, 
lagtykkelser 5cm Ansit 0-8mm Ansit 0-8mm Ansit 0-8mm Ansit 0-8mm 
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Tabell 2. Kornfordelingen i en ideell sammensatt "Ansit 0-8mm" benyttet i overdekkingstester i Gunnekleivfjorden (jf. 
også Figur 5.) 

 

 

 

1.1 Oppdrag og mål 
For testtildekkingen gjelder utlegging i lag med hhv. 2,5cm tykkelse for skjellsand (det er ikke oppgitt 
tolleransekrav for skjellsand eller 2,5cm tykt dekke) og 5cm for mineralske masser, hvor toleransen for 
sistnevnte var ±2,5cm. Ved innblanding av aktivt kull vurderes lagtykkelsen ut fra egenvekt, slik at den 
tilpasses det grunnleggende kravet. Materialet skal for hovedtildekkingen legges ut i hhv. 20cm (T1 og 
Ekstra) og 5,0cm (+AC) totalt tildekkingslag. 

For å måle mektighet av tildekkingslagene ble det satt ut målepinner på sjøbunnen i testfeltene. Totalt 8 
stk. i hvert testfelt, se prinsipp for plassering i Figur 4. 

Disse ble plassert ut før tildekking, for å stå ute permanent under tildekkingen og avleses etter at hvert 
lag var utplassert. Målepunktene ble plassert jevnt utover i testfeltene, med fokus på overlapp mellom 
utlegginger og endeavslutninger. Hensikten var å gi et godt representativt bilde av jevnheten av 
tildekkingslagene. Avlesing av målepinner skulle dokumenteres med stillbilde og/eller video. Pga 
størrelsene på videofilene (ca. 10Gb), er disse lastet opp på egen server som NGI har fått tilgang til. Om 
andre ønsker tilgang, må det tas opp med COWI. Filmene viser jevne overflater og dette blir også beskrevet 
av dykkerne. Noen steder er det små groper rett ved målestavene. Unntaket er AC feltet hvor dykkerne 
beskriver overflaten som «haugete». 

For å vurdere innblanding av tildekkingsmaterialene i den forurensede sjøbunnen, skulle det tas ut grabb-
prøver av toppen av tildekkingen. I tillegg var det ønske om at det skulle brukes plexicorer for å visuelt se 
innblanding av tildekkingslagene i eksisterende bunn, pluss lagdelingen.  

1.2 Utførelse  
Det ble avholdt et oppstartsmøte mellom NGI, COWI og Boston. Her ble bestemmelsene i kap. 3.1 i vedlegg 
A i tilbudsforespørsel, revidert. Det som ble avtalt her, skulle gjelde foran evt. tekst i forespørsel når det 
gjelder utlegging dokumentasjon av tildekking og miljøovervåkingen.  

1 Felt Mineralske masser (T1) med et areal på 50x50m (2500m²) lagt ut i minimum 6 lengder. Først 
lag skulle bestå av "Ansit" i fraksjonen 0-2mm og siste lag av fraksjonen 0-8mm. Alle lag skulle ha tykkelse 
på 5cm, slik at den totale overdekkingen ble 20cm. 

2 Felt med AC (AC) med et areal 2x1250m² (2500m2) lagt ut i mer enn 3 striper på hver halvdel. 
Først lag skulle bestå av skjellsand i tykkelse 2,5cm på halve feltet og deretter kull over begge halvdeler 
av feltet. Deretter 2,5cm med skjellsand over begge felt og avslutningsvis 2,5cm på det felt som ikke har 
skjellsand i bunn. For grunnere enn 3m ble det benyttet "Rainbow-luftspredning" (et eget sprederhode). 
Alle lag skulle ha en tykkelse på 2,5cm, totalt 5,0cm+AC. 
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3 Felt Ekstra mineralske masser (Ekstra) med et areal på 50x50m (2500m2) lagt ut i minimum 6 
lengder. Alle lag skulle bestå av "Ansit" i fraksjon 0-8mm. Her skulle primært lagtykkelsen testes. Alle lag 
skulle ha en tykkelse på 5cm, totalt 20cm. 

1.3 Utleggingsmetoder 
Når det gjelder selve metodevalg av Boston, hvordan massene ble lagt ut på bunnen, henvises det til 
deres tilbud hvor dette er inngående forklart.  

  

Figur 2. Bilder av lekter, transportslange og dronen som 

sprer ut materiale på bunnen. Bilder fra Hydros hjemmeside. 

1.4 Målemetoder 
Det ble laget målepinner bestående av en stålplate med 60cm x 60cm base og påmontert to 35cm 
avlesingsstenger. Målepinnene på hvert av testfeltene ble forbundet med synketau forankret utenfor 
tekstfeltet og merket med nummererte flytelegemer for lokalisering.  

 

Figur 3. Målepinner for avlesning av lagtykkelser i tildekkingstester i Gunnekleivfjorden 2019. Se videoene for videre 
verifisering av loggdata. 

 
Målepinnene ble utplassert og innmålt i mønsteret vist i Figur 4. Målepinnene ble etter utlegging av 
tildekkingslagene avlest og videofilmet med dykker. 
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Figur 4. Utplassering av målepinner og strekking av ledetau mellom pinnen, testfeltene i Gunnekleivfjorden 2019. 

 

Prøvetaking for visuell vurdering og dokumentasjon av lagtykkelser og innblanding ble gjort med 
kjerneprøver i plexiglassrør av de første utleggingslagene. Prøvene ble tatt med dykker og fotografert i båt. 
En sedimentgrabb ble benyttet for å ta prøver av overflatelagene etter utlegging på AC-feltet. Prøvene 
skulle analyseres for potensiell utlekking av miljøgifter. Følgende kjemiske parametere skulle analyseres; 
kvikksølv (Hg), PCB-7, PAH-16 og TBT.  

Felt T1 Felt AC Felt Ekstra 
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2 Resultater 

2.1 Planlagt utlegging  
Det ble planlagt lagt ut 5cm tykke lag med mineralske masser i felt T1 og Ekstra, til sammen 20cm. I AC 
feltet var det planlagt først skjellsand 2,5cm på halve feltet, deretter kull over hele feltet og avslutning 
med 2,5cm skjellsand over hele feltet. Deretter 2,5 cm på den halvdelen av felt som ikke har skjellsand i 
bunn. Utleggingshastigheten skulle være 0,2 m/sek i en bredde av 4 meter, for alle materialer inkludert 
kull. 

Kornfordelingen i overdekkingsmaterialet "Ansit 0-8mm" er vist i Figur 5 og domineres av fraksjonene 
medium til grov sand (0,25-2,0mm).  

 

Figur 5. Kornfordelingskurve for tildekkingsmaterialet "Ansit 0-8mm.  

 
Sjøbunnen i fjorden består av industrislam med varierende mektighet over bløt leire. Industrislammet har 
svært lav styrke og vil være følsomt for variasjon i lagtykkelse. For de slake partiene (mindre enn 1% 
helning) er slamlagtykkelsen inntil 0,5 m. For de øvrige partiene (helning hovedsakelig mellom 1 og 2 %) 
varierer tykkelsen til slamlaget fra 0,5 til ca. 2,0 m.  

Disse forholdene kunne ha konsekvenser for utlegging av den forholdsvis grove sanden, med hensyn til 
oppvirvling eller innsynking/innblanding. Dette var også en av årsakene til at utlegging av skjellsand ble 
testet på felt AC.  
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2.2 Arbeidslogg for utleggingen 
 

Felt Materiale Areal (m2) 
 

Dato Starttid Stopptid 

Felt AC Skjellsand 1250 11.09.2019 Ca. 12:30 (NGI 
informert om 
start/stopp) 

Ca 12:59 (kjørt i 29 min) 

Felt AC Aktivt kull 2500 12.09.2019 Ca 17:30 Ca 22:00 (stopp på ca. 
30 - 40 min ved bytte av 
de to tankene på 10 000 
liter) 

Felt AC Skjellsand 2500 13.09.2019  10:02 11:00 
Felt AC Skjellsand 1250 13.09.2019 11:08 11:36 

T1 0-2 mm Ansit 2500 13.09.2019 18:22 19:20 
Felt Ekstra 0-8 mm Ansit 2500 13.09.2019 Ca. 20:00 21:00 

T1 0-2 mm Ansit 2500 16.09.2019 15:50 16:48 
Felt Ekstra 0-8 mm Ansit 2500 16.09.2019 14:40 15:38 

T1 0-2 mm Ansit 2500 17.09.2019 14:28 15:26 
Felt Ekstra 0-8 mm Ansit 2500 17.09.2019 17:02 18:00 
T1 0-8 mm Ansit 2500 17.09.2019 15:30 16:28 
Felt Ekstra 0-8 mm Ansit 2500 17.09.2019 18:04 19:02 

 

2.3 Praktisk utlegging  
Boston fulgte følgende prosedyre for å beregne masser som skal leges ut (last om bord i lastebåt blir 
beregnet etter lastemerker (deplasement)): 
 
› Boston tok utgangspunkt i vekt om bord i båten "Ren Havn". Det skulle legges 5 cm tykkelse. 
› Det ble lagt til grunn en fart på 0,2 m/sek på dronen som legger ut massene, og en spredning på 

utleggingen på 4 meter diameter. Det betyr at de på 5 sek dekker et område på 4 m², noe som er 
2880 m2 pr time. 

› De tok utgangspunkt i at det trengs 2 tonn masse for å få 1m3 (faktor benyttet). Kalkyle 2880m2 X 
0,05m = 144m3 x 2 (faktor) = 288 tonn/timen. 

› Det ble kalkulerte med 4min og 15 sek for å få massene fra "Ren Havn" fram til dronen.  
› Justering ble foretatt etter første utlegging for å optimalisere utleggingen. Og deretter justering igjen 

for å finne fram til den rette mengden (for påfølgende lag). 
› Det ble ikke foretatt målinger etter 3. lag. Lag 3 og lag 4 ble kjørt samme dag etter hverandre og 

med samme mengde. Siste måling etter lag 4. 
› Hvis vi ser på snittet på for eksempel ekstrafeltet - så ligger det på 16,4 cm utlagt. Tar en så i 

betraktning at det er et avvik på 4-5 % på vekten om bord i "Ren Havn" så får 17,2 cm utlagt.  
› Noe vil også forsvinne når dronen svinger i ytterpunktene av ruten. I tillegg kommer svinn av 

finpartikler – turbiditet. 
› Ut ifra de kalkulasjonene som ble gjort, ser en i ettertid at faktor skulle vært justert fra 2 til 2,33 for 

å oppnå 0.2 m tykkelse. I neste prosjekt vil det gjøres tester for å fastslå faktoren mer nøyaktig før 
oppstart, det ble for kort tid til forberedelser i dette pilotprosjektet.  

› Det er også knyttet usikkerhet til målingene – en plass registreres 25 cm en annen 15cm – selv om 
det visuelt ser jevnt ut. Dykkerne registrere det målestaven viser, og dette gjøres med god 
nøyaktighet, men se også senere kommentarer. Men, det vil alltid være naturlige variasjoner i 
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oppnådd lagtykkelse, så et avvik alene er ikke representativt. Det må gjøres en helhetlig vurdering i 
antall stasjoner med avvik og størrelsen på de enkelte avvik.  

 
Utleggingen i feltene startet systematisk nede til venstre og gikk mot høyre og avsluttet nede til høyre 
(best illustrert ved de gule linjene i T1 i Figur 4). Etter utleggelse av masse, ble resultatet beregnet ved å 
sammenligne massevekt ombord i lekter med «deplasement» ombord i lastebåt og det ble funnet et avvik 
på ca. -4 % i lekteren, noe som er et minimalt avvik og kan være forårsaket av veiecellene på 
transportbåndet som har maksavvik rundt 4-5%.  
 
Forbruk av de ulike massetypene er gitt i Tabell 3 og leveransen til de ulike testfeltene er gitt i Tabell 4. 

Tabell 3. Forbruk av ulike massetyper i tildekkingstester i Gunnekleivfjorden 2019, oppgitt av Boston. 

 
Boston AS -lekter 

 
MS Nystein - lastebåt 

 
Forbruk "Ren Havn" vekt 

(tonn) 
MS Nystein lastepapirer 
(tonn) 

Forbruk  
(tonn) 

Rest  
(tonn) 

Ansit 0-2mm 779,1 814 750 64 
Ansit 0-8mm 1160,0 1235 1112 120 
Skjellsand + teststripe 270,7+41,6 400 300 100 

 

Tabell 4. Leveranse av masser til hvert testfelt i Gunnekleivfjorden 2019 

MS Nystein 
leveranse 

Type Retur Totalt Levert til felt Estimert 
total 
tykkelse 

400 t Skjellsand 100 t 300 t 300 t til AC 0,09 

800 t Ansit 0-2mm 40 t 760 t 760 t til T1 0.17 

1200 t Ansit 0-8mm 120 t 1080 t 240 t til T1 + 840 t til Ekstra 0,15 

2.4 Målestaver, avlesning og logger 
Tabellene i dette kapittelet, viser resultatene fra dykkerundersøkelsene. Noen målestaver veltet etter 
utleggelse, av ukjente årsaker, men rettet opp igjen for videre målinger. Dykkerne rapporterte at 
utleggingen har gitt et jevnt tildekkingslag, men i noen tilfeller så var det små groper inntil målestavene 
og mye sjøgress som festet seg til stavene. Ved groper ved målestavene ble tykkelsen målt ved å legge 
en tommestokk i flukt med tildekkingslaget for avlesning på målepinne. Dykkerne gjorde også forsøk 
med å stikke en tommestokk ned til platen for å kontrollere at målingene stemte. 

Avlesningene av målestavene ble utfør etter 1. 2. og 4. lags utlegging.  

2.4.1 Utlegging på felt T1- og Ekstra  
Basert på målingene av 1. lag utført av dykkerne, reduserte vi mengder av "Ansit 0-2mm" med 20% og 
"Ansit 0-8mm" med 33% i utleggingen av 2. lag. Etterkontroll av det 2. laget på felt T1 viste en 
snittreduksjon på 1,1cm i forhold til første lag, mens målet for reduksjonen var 1,0cm.  

Tilsvarende etterkontroll av det 2. laget i felt Ekstra, viste et måleresultat med en snittreduksjon på 2cm. 
Da det hadde blitt levert et snitt på 6cm ved første utlegging, var målet å nettopp redusere med 2cm.  
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Utleggingen for 3. og 4. lag ble justert basert på resultatene fra de to første lagene. I felt T1 ble det lagt 
ut 278,4 tonn med "Ansit 0-2mm" og 232 tonn med "Ansit 0-8mm". Resultat i T1 viste et gjennomsnitt 
på 5,7cm, noe som kan bety at de 4 lagene ble komprimert fra 20cm til 15.7cm, en kompaksjon på 
21,5%. Kompaksjonen og en faktor for dette basert på materialvalg, tid og lagtykkelse, anbefales sterkt 
å få konstatert i lab.forsøk før neste prosjekt. I dette pilotprosjektet kan det være kanskje den største 
kilden til de avvik som ble registrert etter at alle lag var lagt ut.  

Tilsvarende viste resultatene fra felt Ekstra et gjennomsnitt på 6.4cm, noe som indikerer at de 4 lagene 
har en kompaksjon fra 20cm til 16.4cm, eller tilsvarende 18%. Tabell 5 og 6 viser arbeidslogger og 
leveranser til testfeltene T1 og Ekstra. 

Det ble vurdert strømforhold ved å analysere turbiditetsverdier registrert av NGI. Dette for å se om vi 
kunne forklare avvik i tykkelser fra teoretiske verdier, med spredning av finstoffer i vannmassene. 
Imidlertid var oppgitte turbiditetsverdier ikke målt samtidig ved flere stasjoner, kun fortløpende i tid. 
Noen sluttkonklusjoner kunne derfor ikke trekkes ut ifra dette datamaterialet.  

Tabell 5. Arbeids-, dykkerlogg og leveranser til testfelt T1 i Gunnekleivfjorden 2019. dykkernes dag for kontroll, og 
utregnet verdi iht tiden som utleggingen har tatt. Merk at lag 3 og 4 er lagt ut sammenhengende, derfor er det ikke 
registrert tykkelse etter lag 3. 

Felt T1 – Mineralske masser 
Ansit 0-2mm i 3 lag og 0-8mm i siste lag. 
Estimert lagtykkelse 0.05m.  
Verdier oppgitt av Boston. Målpinneverdier avlest av dykkere i cm. 
UTM 25832 – 
ETRS89/UTM 
zone 32 

Lag 1 - Fredag 13.9 
2500m2 Ansit 0-2mm  
Tilført mengde 288t/h 
Mengde – 278,4t 

Lag 2 - Mandag 16.9 
2500 m2 Ansit 0-2mm  
Tilført mengde 230t/h 
Mengde – 222,3t 

Lag 3 - Tirsdag 17.9 
2500 m2 Ansit 0-2mm  
Tilført mengde 288t/h 
Mengde – 278,4t 

Lag 4 - Tirsdag 17.9  
2500m2 Ansit 0-8mm -  
Tilført mengde 240 t/h 
Mengde – 232t 

1. N550 E811 5 9 - 20 

2. N552 E840 5 10 - 15 

3. N543 E832 5 10 - 15 

4. N531 E854 6 9 - 15 

5. N525 E823 5 8 - 15 

6. N521 E843 5 9 - 15 

7. N508 E832 6 10 - 15 

8. N513 E863 6 9 - 15 

Dykkers-
beskrivelse 

Jevn utlegging Jevn utlegging Jevn utlegging Jevn utlegging 

Maks. avvik 5-6 8-10  15-20 
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Tabell 6. Arbeids-, dykkerlogg og leveranser til testfelt Ekstra i Gunnekleivfjorden 2019. 

Felt Ekstra  
4 lag med Ansit 0-8.  
Estimert lagtykkelse 0.05m.  
Verdier oppgitt av Boston. Målpinneverdier avlest av dykkere i cm. 
UTM 25832 – 
ETRS89/UTM 
zone 32 

Lag 1 - Fredag 13.9 
2500m2 Ansit 0-8mm  
Tilført mengde 288t/h 
Mengde – 278,4t 

Lag 2 - Mandag 16.9 
2500 m2 Ansit 0-8mm  
Tilført mengde 192t/h 
Mengde – 185,6t 

Lag 3 - Tirsdag 17.9 
2500 m2 Ansit 0-8mm  
Tilført mengde 240t/h 
Mengde – 232t 

Lag 4 - Tirsdag 17.9  
2500m2 Ansit 0-8mm -  
Tilført mengde 240 t/h 
Mengde – 232t 

1. N491 E935 6 10 - 15 

2. N491 E965 7 8 - 15 

3. N479 E950 6 9 - 15 

4. N466 E965 6 10 - 15 

5. N466 E935 6 10 - 15 

6. N454 E950 5 10 - 15 

7. N440 E935 5 13 - 25 

8. N440 E935 7 Veltet - Ikke målt 

Dykkers-
beskrivelse 

Jevn utlegging Jevn utlegging Jevn utlegging Jevn utlegging 

Maks. avvik 5-7 8-13  15-25 

 

2.4.2 AC felt 
Første lag med skjellsand ble utplassert omtrent som forventet (Tabell 7). Det ble kalkulert med en 
egenvekt på skjellsand på 1.4 g/cm2, som skulle tilsi en tykkelse ca. 4cm. Etter innledende utlegging 
avleste dykker tykkelser på inntil 3cm på de målepinnene som var berørt i 1. delfelt på 1250 m². 
Utleggingsfarten var 0,2m/s og materialet ble lagt ut i en bredde på 4m/lengde.  

Videre var det noe uklart før oppstart, hvordan kullet ville oppføre seg i denne testen. Det ble lagt kull 
utover de 1250 m2 med utplassert skjellsand, og tilsvarende 1250 m2 direkte på den eksisterende 
sjøbunnen.  Kullet ble lagt ut ved å levere materialet under 4 turer over feltet, med samme hastighet som 
for skjellsanden. Dette ga en total leveranse på ca. 3 kg/m² og et lag på ca. 1cm. 

Bostons kalkyle underveis i utleggingen, var basert på avlesningene av 1. lag, så det ble valgt å levere 
skjellsand med samme hastighet og mengde i lag 2 (som også ville gi som planlagt 2-3cm). Påfølgende lag 
besto av skjellsand som ble plassert over hele feltet på 2500 m². Tilslutt ble de 1250 m2 i 2. delfelt, som 
ikke fikk skjellsand innledningsvis, dekket. Det ble også her benyttet samme mengde og hastighet. 
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Tabell 7. Arbeids-, dykkerlogg og leveranser til, samt målinger i testfelt AC i Gunnekleivfjorden 2019.  

Felt AC 
Skjellsand og aktivt kull 
Verdier oppgitt av Boston. Målpinneverdier avlest av dykkere i cm. 
 Onsdag 11.9 

1250 m2 med skjellsand. 
Tilført mengde 140t/h. 
Mengde – 67,7t. 
Beregnet tykkelse før oppstart 
3,7cm.  
Målt tykkelse 3,0cm (dykker). 
Rainbow utlegg. 

Torsdag 12.9 
2500 m2 med kull. 
Produksjon 4 ganger over 
feltet.  
Mengde - 7,5t. 
Tilført mengde 20.000 liter = 
3 kg/m2 

Utlegg m/kullutlegger. 

Fredag 13.9 
2500m2 med skjellsand over 
hele feltet.  
1250m2 der det ikke var lagt 
skjellsand fra før. 
Tilført mengde 140t/h. 
Mengde – 135,3t. 
Rainbow utlegg. 

1. 3 - 12 

2. 0 - 12 

3. 2 - 9 

4. Veltet - 9 

5. Veltet - 12 

6. Sunket - 7 

7. 3 - 7 

8. 0 - 7 

Maks. avvik 0-3 - 7-12 

 
Det påpekes at bunnsedimentene i testfelt AC muligens kan ha hatt en noe annen konsistens, da flere av 
målepinnen hadde veltet eller sunket. Disse måtte settes opp på nytt eller erstattes. 

2.5 Dokumentasjon av utlegging  

2.5.1 Kjerneprøver og grabbprøver 
Det ble tatt kjerneprøver med plexiglassrør av overdekkingen både etter 1. og 2. lag. Prøvene tatt etter 2. 
lag hadde større diameter enn ved 1. lag. Etter 1. lags tildekking med skjellsand på 1. delfelt i testfelt AC, 
ble kjernematerialet fra dykker håndtert, beskrevet og fotografert av NGI. Eksempel på faktisk lagtykkelse 
er vist i Figur 6. 

 

 

 



 

 

     
RESULTATER FRA TESTTILDEKKING I GUNNEKLEIVFJORDEN, SEPTEMBER 2019  14  

  

    

Figur 6.  Kjerneprøver fra målepinne 6 i 1. delfelt i testfelt AC i Gunnekleivfjorden 2019. Bilde helt t.v. er uten 
overdekking er tatt rett utenfor testfeltet. 

 
Etter at 2. lag var lagt ut ble det observert noe ujevne overganger i tildekkingsmassen. I feltene med 
hhv. skjellsand og "Ansit 0-8"-masse var det flere cm forskjell langs plexiglassrøret sammenlignet med 
midt i kjernen. Det ble ikke observert at noe materiale hadde sunket ned i sjøbunn.  

Kjernetykkelsene av tildekkingslagene bekrefter i stor grad at planlagt tykkelse ble lagt ut. Unntaket er 
kjernene fra AC-feltet som viser noe avvikende tykkelser. Dette kan skyldes en mer «ujevn» utlegging.  

Grabbprøvene ble tatt fra båt ved målepinnene og beskrevet. Grabbprøvene bekrefter for felt T1 og 
Ekstra at det er lagt ut riktig "Ansit 0-8"-masse. Prøvene er sendt til NGI for analyse. Grabbprøvene viser 
også at det er noe kull innblandet i topplaget av skjellsand.  
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Felt og målepinne 
 
Utført av Gaute Rørvik 
Salomonsen og 
Stavern Dykkersenter. 

Feltlogg 17.september  
 
Kjerneprøvetaking med dykker i 
Gunnekleivfjorden.  
Prøvenavn er felt og nr. på nærmeste 
målepinne (<2m avstand). 

Feltlogg 18. september 
 
Grabb prøvetaking i Gunnekleivfjorden.  
Prøve navn er felt og nr. på nærmeste måle- 
pinne. Prøvene er blandprøve av 4 prøver. 

AC 3 
Utvendig: 4cm kull 
med ujevn overgang til 
13cm skjellsand. 
 
Målt innvending: 4cm 
kull med ujevn 
overgang til 14cm 
skjellsand. 
 
Prøve 0-2cm over 
gammel sjøbunn 
(skjellsand). 
 
 

 

AC 1-4  
Skjellsand med noe 
kull fra 6 cm dyp.  
 
(Tilsvarer ca. AC 
målestav 4) 
 

 
 
 

AC 4-6 
 
Lag 1 og 2 i den 
halvdel som fikk AC 
uten skjellsand først, 
(den halvdelen som 
ikke fikk skjellsand 
først.)  
 
Utvendig: 4cm 
skjellsand, 5cm med 
kull under (etter 
notater).  
 
Innvendig var det 
samme verdier. 

 

  

AC 5-6 
 
Utvendig: 4 cm  
skjellsand med  
ujevn overgang til  
5 cm kull. 
 
Innvending: 4 cm 
skjellsand med 
ujevn overgang 
til 4 cm kull/skjellsand. 
 
Prøve 0-4 cm over  
gammel sjøbunn (kull) 
 
 
 
 

 

AC 5-8 
 
Skjellsand med kull 
fra 7cm dyp. 
 
(Tilsvarer ca. AC 
målestav 6). 
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T1 2 
 
Utvendig: 10 cm 0-
2mm masse med ujevn 
overgang til massene 
under. 
 
Innvending måling: 10 
cm 0-8mm masse. 
 
Prøve 0-5 cm over 
gammel sjøbunn. 

Feil med bildefil. T1 1-4  
 
Sand. 6-7cm  
 
Misvisende farge pga 
bøttens farge. 

 
 

T1 3 
 
Utvendig: 3,5-5 cm 0-
2mm masse med ujevn 
overgang til massene 
under. 
 
Innvending: 3,5-5cm 
0-2mm masse. etter 
første lag. 
 
 
 

 

 

T1-5-8  
 
Sand 7-8 cm. 
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Ekstra 4 
 
Utvendig: 4cm 0-8mm 
masse med ujevn 
overgang til massene 
under. 
 
Innvending: 6cm 0-
8mm masse. 
 
Prøve 0-4cm over 
gammel sjøbunn. 

  

Ekstra 1-4  
 
Sand 5-7cm 
 

 

Ekstra 6 
 
Utvendig: 9cm 0-8mm 
masse med ujevn 
overgang til massene 
under. 
 
Målt innvending: 7cm 
0-8mm masse. 
 
Prøve 0-3cm over 
gammel sjøbunn 
 

  

Ekstra 5-8  
 
Sand 7-8 cm.  
 
Misvisende farge pga 
bøttens farge. 
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2.5.2 Analyser av sediment 
En sedimentgrabb ble benyttet for å ta prøver av overflatelagene etter utlegging på AC-feltet. Prøvene 
skulle analyseres for potensiell utlekking av miljøgifter. Følgende kjemiske parametere ble analysert; 
kvikksølv (Hg), PCB-7, PAH-16 og TBT.  

Kun forekomster av Hg i testfelt AC ble påvist (Tabell 8). 

Tabell 8. Forekomster av kvikksølv i overdekkingsmaterialet på testfelt AC 

ELEMENT Tørrstoff (DK) Hg (Kvikksølv) TKL 
SAMPLE % mg/kg TS  

AC3 Sediment 60,5 1,2 4 
AC6 Sediment 49,3 4,4 5 
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3 Konklusjon 
Generelle vurderingen er at utleggingen av 1 og 2. lag på T1 og Ekstra er meget nøyaktig og jevnt lagt 
ut. Lag 3 og 4 er også jevnt lagt ut med noe avvik til planlagt tykkelse, men godt innenfor avvikskrav.  

Krav til avvik var pluss/minus 25mm for hvert dellag.  

Piloten viser at bruk av målepinner er en god metode, og at det må kompletteres med bruk av dykkere 
som både måler og vurderer selve utleggingen visuelt. Dette har vært vellykket. 

Ved bruk av prøverørene har vi dokumentert også innblandingen mot underlaget, selv om det her bør 
vurderes CT-skanning i senere prosjekt. 

Bruken av skjellsand egner seg tydeligvis som basis og til å stabilisere sjøbunnen.   

Ansit 0-8mm ser også ut til å være et egnet tildekkingsmateriale.  

Vi ser at kompaksjonen av Ansit ikke var avklart i lab-forsøk i utgangspunktet, det ble derfor benyttet 
erfaringsverdier. Pilot-forsøket viser noe avvik fra teoretiske verdier, lab-verider vi justere de parametere 
som er anvendt, i et senere dokumentasjons-prosjekt. 
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