1 Innledning/Forord
Forskningsprosjektet Opticap har i perioden 2007 – 2011 jobbet med
forskning og utvikling på temaet ’nye materialer og metoder for
tynntildekking av forurensede sedimenter.’ Opticap er gjennomført
som et næringsforskningsprosjekt, under paraplyen ”Brukerstyrt
innovasjonsarena” (BIA) i Norges Forskningsråd. En viktig hensikt med
et BIA-prosjekt, er å utvikle kunnskap som fremmer innovasjon av ny
teknologi eller nye metoder og tjenester. I Opticap har målsetningen
vært å utvikle ny kunnskap om utførelse og effektene av tynntildekking
på forurensede sedimenter med tanke på å redusere miljørisiko knyttet
til disse sedimentene. Denne kunnskapsoppbyggingen forventes å gi
muligheter for innovasjon og utvikling av ny eller forbedret teknologi og
metoder for tildekking av forurensede sedimenter.
I tillegg til støtte fra Forskningsrådet, har Opticap mottatt støtte fra
partnerne Agder Marine, Fiskerstrand Verft, Hustadmarmor, Klif, NOAH
Langøya, Norsk Hydro og Secora. Opticap har blitt koordinert med NIVAs
Thinc-prosjekt, som har utredet tynntildekking i Grenlandsfjordene på
oppdrag fra Norsk Hydro. Fylkesmannen i Telemark ved Marianne Olsen,
har gitt viktige bidrag til prosjektet gjennom sitt arbeid med utredning
av tynntildekking i Grenlandsfjordene.
NGI har ledet prosjektet, og har sammen med NIVA vært ansvarlige for
det vitenskaplige arbeidet i prosjektet.
NGI har ledet gjennomføringen av felttestene i Grenlandsfjordene og
utenfor Fiskerstrand verft, samt gjennomført overvåkning av utlekking
fra testfeltene med ﬂukskamre plassert på sjøbunnen. De viktigste
resultatene fra NGIs aktiviteter, er beskrevet i kapittel 4 og 5 i denne
rapporten.

NIVA har hatt ansvaret for gjennomføringen av ﬁre store boxcoreforsøk
ved Marin Forskningsstasjon Solbergstrand, og seks tokt med FF
Trygve Braarud tilknyttet identiﬁkasjon og overvåkning av testfeltene
i Ormefjorden og Eidangerfjorden. I tillegg har NIVA bidratt med
dokumentasjon av tynnsjikt og overvåkning av bunnfauna etter
tildekking av TBT-forurenset sediment ved Fiskerstrand verft, Møre og
Romsdal. De viktigste resultatene fra NIVAs aktiviteter, er beskrevet i
kapittel 6 og 7 i denne rapporten.
Universitetene i Stockholm og Umeå ved henholdsvis Jonas Gunnarsson
og Karin Wiberg, har gjennom prosjektet Carbocap (ﬁnansiert av de
svenske forskningsrådene Formas og Vinnova og koordinert med Thinc
og Opticap), bidratt med spisskompetanse på dioxiner i akvatiske
økosystemer og publisering av resultater i velrenommerte, internasjonale
tidsskrifter.
Universitetet i Umeå ved Per Liljelind og doktorgradstudent Sarah
Josefsson har hatt ansvar for NIVAs analyser av dioksiner og andre
klororganiske forbindelser i snegl, børstemark, passive prøvetakere
og sedimenter. Analyselaboratoriet Ökometric i Tyskland har gjort
dioksinanalyser av SPMD-membraner fra ﬂukskamrene og POM-passive
prøvetakere.
Stanford University, Department of Civil and Environmental Engineering
ved Prof. Richard G. Luthy, har bidratt gjennom å ta i mot Amy M. P. Oen
(NGI) som post doc. stipendiat og lagt til rette for gjennomføring av
feltstudier på testfeltet ved Hunters Point i California.
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2 Tildekking som tiltaksmetode Hvorfor tynntildekking?
Dette kapittelet tar for seg tiltak for å reduse miljørisiko i forurensede
sedimenter generelt. Hensikten er å vise hva tynntildekking er i forhold
til andre tiltaks metoder.
I fjorder og andre estuarier utenfor byer eller områder med mye industri,
kan tidligere tiders utslipp av miljøgifter ha skapt store områder med en
forhøyet konsentrasjon av miljøgifter i sedimentet. Stans eller kraftig
reduksjon i utslippene, har ført til lavere tilførsel av miljøgifter til fjorden
og gjør at forurensningssituasjonen gradvis blir bedre. Men fortsatt
vil mye av den tidligere forurensingen ligge lagret i sedimentet på
sjøbunnen. Selv om nytt, sedimenterende materiale blir renere, gjør lav
sedimentasjonshastighet at det kan ta svært lang tid før forurensingen
er begravd slik at den er utilgjengelig for bunnlevende organismer. Disse
organismene bidrar til å holde forurensingen i sedimentet tilgjengelig
på sjøbunnen ved at de blander eldre forurenset sediment opp til
sedimentoverﬂaten (bioturbasjon).
Begrenset fortynning av gammel sedimentforurensning, gjør at selv
om den generelle miljøtilstanden i en fjord kanskje forbedres raskt,
vil miljøgifter i sedimentet kunne være en langsiktig kilde til forhøyet
miljøgiftinnhold i ﬁsk og annen sjømat (Saloranta et al 2008).

2.1

Når kan tiltak i sedimentet føre til en
betydelig risikoreduksjon?

Forurensede sedimenter kan utgjøre en risiko for organismer som lever
i sedimentet ved at de tar opp miljøgifter gjennom føde eller direkte
fra porevannet i sedimentet. Opptaket i organismene, og dermed
risiko knyttet til miljøgiftene, er proporsjonalt med konsentrasjonen av
miljøgifter i porevannet (vannet mellom sedimentkornene i sedimentet).
Risiko knytet til forurensede sedimenter, kan også være knyttet til
utlekking av miljøgifter fra sedimentet til vannet over, og til overføring
gjennom næringskjeden til ﬁsk og skalldyr. På denne måten kan
sedimentforurensningen utgjøre en risiko også for mennesker. Dersom
en slik risiko er identiﬁsert, kan det være aktuelt å gjennomføre tiltak for
å redusere denne risikoen i sedimentet (St. meld. Nr. 12).
Tilførselen av nytt materiale til sjøbunnen har stor betydning for
hvor effektivt et tiltak kan redusere miljørisiko. Mengden materiale
(sedimentasjonsraten) og innholdet av miljøgifter i dette, vil påvirke
hvordan miljøgiftkonsentrasjonen i overﬂatesedimentet endres med
tiden, enten det gjøres eller ikke gjøres tiltak.
Hvordan dette påvirker muligheten til å oppnå en betydelig
risikoreduksjon gjennom tiltak i sedimentet, kan beskrives med følgende
tre scenarioer (se også illustrasjon i Figur 1):

Figur 1: Hvordan sedimenterende materiale og blandingsdyp i
sedimentet påvirker naturlig reduksjon av forurensning og
effektiviteten av tiltak. Fargene i ﬁguren illustrerer forurensningsgraden. Mørkere farge betyr høyere konsentrasjon av forurensning.

1.

2.

3.

Det sedimenterende materialet er rent, men blandingsdybden er
stor sammenlignet med mengden materiale som akkumulerer
på sjøbunnen. Blanding av sedimentet (bioturbasjon) fører hele
tiden forurenset sediment opp til sedimentvannoverﬂaten, slik
at sjøbunnen forblir forurenset. Tiltak i sedimentet kan, i denne
situasjonen, forventes å redusere spredning og tilgjengelighet av
miljøgifter vesentlig raskere enn naturlig restitusjon av sedimentet.
Det sedimenterende materialet er rent og mengden materiale
som akkumulerer på sjøbunnen er stor, sammenlignet med
blandingsdybden. Det forurensede sedimentet begraves fortere av
nytt, rent materiale enn det forurensede materialet blandes opp til
overﬂaten. Sjøbunnen blir relativt raskt renere uten tiltak. Aktuelt
”tiltak” kan være å overvåke den naturlige restitusjonen.
Det sedimenterende materialet er forurenset. Sjøbunnen vil derfor
bli forurenset igjen etter tildekking eller andre tiltak på sjøbunnen.
Tiltak rettet mot kilder på land vil være mest aktuelt i en slik
situasjon.

Evaluering av tilførselen av sedimenterende materiale og av innholdet
av miljøgifter i dette, er derfor viktig for å vurdere om tiltak i sedimentet
kan forventes å redusere miljørisiko på sikt.

2.2

Tiltaksprinsipper

Siden konsentrasjonen av miljøgifter i porevannet er proporsjonal
med miljørisiko, har risikoreduserende tiltak i sedimentet som
målsetning å redusere konsentrasjonen av miljøgifter i porevannet i
sedimentoverﬂaten. Det er tre hovedstrategier eller typer tiltak mot
forurensede sedimenter som gjerne benyttes for å redusere miljørisiko:
1.

Fjerning (mudring) og deponering av sedimenter.

2.

Kjemisk stabilisering av miljøgifter i sedimentet (det vil si
tilsetning av aktive materialer, for eksempel aktivt kull, som
reduserer løseligheten av miljøgiftene).

3.

Tildekking med rene masser for å lage en fysisk barriere mellom det
forurensede sedimentet og bunnfauna.

Tildekking kan igjen deles i tre under grupper:
•
•
•

Isolasjonstildekking (tykktildekking) av sterkt forurensede områder.
Tynntildekking med passive materialer (materialer uten spesiell
evne til å binde miljøgifter.
Tynntildekking med aktive materialer (bruker prinsippene fra
kjemisk stabilisering som en del av tildekkingen).

Mudring av forurensede sedimenter er ofte nødvendig i havneområder
og andre grunne områder som er en del av farleien for skipstraﬁkk langs
kysten. For å oppnå tilstrekkelig reduksjon i tilgjengelighet av miljøgifter
i overﬂatesedimentet etter mudring, vil det som regel være nødvendig
å mudre ﬂere ganger eller dekke til med rene masser til slutt. Dette,
sammen med behovet for deponikapasitet, innebærer ofte at fjerning av
forurensede sedimenter betyr stor ressursbruk i tillegg til en betydelig
forstyrring av livsmiljøet til de bunnlevende dyrene i områdene som

mudres. Mudring vil på grunn av dette være uaktuell som tiltaksmetode
på store arealer (>>1km2).
De to andre strategiene for å redusere miljørisiko (kjemisk stabilisering
og tildekking) har potensial til å oppnå et godt resultat samtidig som
ressursbruk og endringer i biotopen til bunnlevende organismer ikke blir
for omfattende.

2.3

Tildekking av forurensede sedimenter

Tildekking av forurensede sedimenter både direkte på sjøbunnen og etter
mudring og deponering av mudrede masser under vann, har vært gjort
i en rekke prosjekter både i Norge og internasjonalt. Erfaringen fra disse
prosjektene viser at tildekking av forurensede sedimenter er meget godt
egnet til å redusere tilgjengelighet av miljøgifter på sjøbunnen (Eek et
al. 2010).
Tildekking med store mengder ny masse som legges på sjøbunnen, kan
innebære en betydelig endring av det fysiske miljøet der bunnlevende
organismer lever. Dessuten vil også behovet for bruk av rene masser
i tillegg til forbruk av energi til produksjon, transport og utlegging
øke jo tykkere tildekkingslaget er og jo større arealet som skal dekkes
til er. Uttaket av rene masser og økt energibruk gir selvfølgelig større
kostnader, men betyr også økning i andre bieffekter, slik som utslipp
av drivhusgasser og andre miljøgifter dersom man tar hensyn til hele
tiltakets livssyklus (Sparrevik et al 2011).
I ﬂere norske fjorder er det ofte lav sedimentasjon og liten utskiftning
av vannmasser. Dette har gjort at mye av forurensningen som er sluppet
ut i industrifjorder har blitt lagret i sedimentet, men i liten grad dekket
av nye rene sedimenter (avsnitt 2.1, scenario 1). Resultatet av dette er at
ﬂere fjorder er forurenset med moderate konsentrasjoner av miljøgifter
i relativt store områder (>1 km2 (ofte mange km2)). Modellering av
spredning og opptak av miljøgifter i et slikt fjordsystem (Dioksiner
i Grenlandsfjordene), har vist at det ikke er de mest forurensede
sedimentene nærmest kilden, men de store arealene med mindre
forurensing som har størst betydning for opptak av miljøgifter i ﬁsk
og skalldyr (Saloranta 2008). I Grenlandsfjordene og enkelte andre
norske fjorder, vurderes derfor tildekking av større deler av sjøbunnen
for å bidra til å redusere konsentrasjonen av miljøgifter i ﬁsk og andre
organismer. I disse områdene vil det være særlig viktig å ta hensyn til
eventuelle bieffekter av tiltaket, fordi på store tiltaksareal kan disse få
stor økologisk betydning. Det er derfor viktig å ﬁnne tiltaksmetoder som
reduserer miljørisiko knyttet til miljøgifter i sedimentet samtidig som
inngrepene som tiltaket innebærer gir færrest mulig negative bieffekter.
Målsetningen med Opticap har vært å bidra til å øke kunnskapen om
tynntildekking, slik at det blir lettere å planlegge og å gjennomføre
en optimal tildekking på sjøbunnen i forurensede fjorder. Basert på
identiﬁserte kunnskapshull, er det deﬁnert som delmål for Opticap å øke
kunnskapen om følgende temaer:
1.
2.
3.

Utplassering av tildekkingsmateriale
Effektivitet av tynntildekking (redusert tilgjengelighet)
Bieffekter av tynntildekking på bunnfauna og økologiske effekter

2.4

Hvordan virker tynntildekking?

Tildekking av forurensede sedimenter kan redusere spredning og
tilgjengelighet av miljøgifter ved å isolere vannmiljø og bunnfauna fra
det forurensede sedimentet. Tynntildekking virker på forskjellige måter
om tildekkingen består utelukkende av passivt materiale eller hvis det
også er aktive materialer i tildekkingen.
Figur 2 illustrerer hvordan passiv og aktiv tildekking reduser
konsentrasjonen av miljøgifter i porevannet på sjøbunnen.

2.4.2

Hvordan virker tildekking med aktivt materiale?

Aktiv tildekking (tildekking med materialer) av forurensede sedimenter
reduserer løseligheten av miljøgifter i porevannet i sedimentet gjennom
å binde disse til det aktive materialet (Figur 2 c)). Når miljøgiftene er
bundet, er de ikke tilgjengelige for opptak i organismer eller transport
ut av sedimentet. For å kunne redusere tilgjengeligheten av miljøgifter
må det aktive materialet ha en sterkere (ofte mye sterkere) evne til å
binde miljøgiftene enn sedimentet. Dersom et aktivt materiale legges
ut som tildekkingslag over de forurensede sedimentene, kalles det aktiv
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Figur 2: Illustrasjon av hvordan aktiv og passiv tildekking kan redusere miljøgiftkonsentrasjonen i porevannet i sedimentet på
sjøbunnen. Den røde linjen illustrerer teoretisk proﬁl av konsentrasjonen av miljøgifter i porevannet. Miljørisiko antas å være

Figur 3: Konsentrasjon av PCB 118 i

direkte proporsjonal med porevannskonsentrasjonen.

blandet med aktivert kull (for kjemisk
stabiliering) (Oen et al 2011).

2.4.1

Hvordan virker en passiv tildekking?

Passiv tildekking (tildekking med passive materialer) virker ved fysisk å
hindre bunnfaunaen å komme ned i det forurensede sedimentet (Figur
2 b). Dersom deler av den passive tildekkingen er upåvirket av gravende
bunnlevende organismer, vil dette laget også bidra til å redusere
diffusjonstransport gjennom tildekkingen til vannet over sedimentet.
Effekten av fysisk isolasjon er avhengig av at det er liten advektiv
transport (grunnvannstransport) av miljøgifter i sedimentet.
Jo tynnere tildekkingslaget er, desto ﬂere organismer vil kunne grave
seg gjennom tildekkingen og ned i de forurensede massene under.
Dette øker dyrenes eksponering for miljøgifter i sedimentet, og det kan
i tillegg øke transporten av miljøgifter gjennom tildekkingen. Effekten
av en isolasjonstildekking forventes derfor å bli mindre jo mindre
tykkelsen av tildekkingen er. Fra før ﬁnnes det lite konkret kunnskap
om effekten av passiv tildekking med tykkelse om lag som, eller litt
større enn, bunnlevende organismers gravedyp. Et ønske om å forstå
disse mekanismene og hvor godt tynntildekking fungerer var en viktig
motivasjon for Opticapprosjektet.

porevannet PCB-forurenset sediment

tildekking. Om materialet blandes inn i sedimentet på sjøbunnen, kalles
det stabilisering (på engelsk ”amendment”).
I begge tilfeller vil konsentrasjonen av miljøgifter i porevannet, og
dermed transport til overliggende vann og tilgjengelighet for organismer
som lever i sedimentet, bli redusert.
Figur 3 viser hvordan konsentrasjonen av PCB i porevannet reduseres
idet sjiktet der aktivt kull (AC) ble blandet inn i PCB-forurenset sediment
utenfor Hunters Point i California.
Tildekkingsmaterialer studert i Opticap:
Knust kalk fra NOAH (0-5 mm) og knust Hyperitt er eksempler på
knuste mineralske masser som er tilgjengelige i mange områder;
suspendert kalk fra Hustadmarmor kan legges ut som suspensjon; leire
er tilgjengelig i mange områder og ligner ofte på opprinnelig sjøbunn;
miljøgips (CaSO4) produsert av NOAH; aktivt kull (AC) har svært
god evne til å binde organiske miljøgifter; lignin, organisk avfall fra
papirindustrien, har god evne til å binde organiske miljøgifter.
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3 Oversikt over Opticapaktiviteter
Målsetningen med forskningsprosjektet Opticap har vært å tette
kunnskapshull innenfor følgende tre områder:

Presisjon
Replisering
Statistikk

Laboratoriebenk
vann, sediment,
mikroorganismer

Utlegging: Hvordan kan tildekkingsmasser legges ut i tynne lag på dypt
vann?

Box-core forsøk
biogeokjemiske prosesser,
lagdeling, makrofauna
samfunn, bioturbasjon

Effektivitet: Hvordan reduserer tildekkingen eksponering og spredning
av miljøgifter til organismer på sjøbunnen og i vannet over sedimentet?
Bieffekter: Vil tynntildekking kunne gi uønskede bieffekter på
organismer på sjøbunnen eller andre steder og i andre sammenhenger?
Tynntildekking på forurenset sjøbunnen vil bli påvirket av mange ulike
naturfenomener og mekanismer slik som vannstrøm, bølger, biota,
årssykluser, oksygeninnhold i sedimentet, osv. For å øke forståelsen
av hvordan tynntildekking vil virke, er det derfor nødvendig både å
studere disse mekanismene hver for seg, og å ﬁnne ut hvordan de virker
sammen.
Enkle laboratorieforsøk kan gi presis informasjon om en egenskap eller
mekanisme, mens feltforsøk i pilotskala (tildekking gjøres reelt i felt men
ikke i full skala) vil vise effekten av ﬂere mekanismer samlet slik det vil
være ved en reell tildekking. Feltforsøk øker derfor relevansen i forhold
til storskalatildekking. Presisjonen kan derimot være dårligere fordi
variabilitet i resultatene ikke bare skyldes den tilsiktede behandlingen
(tildekkingen), men også variabiliteten i en rekke ulike miljøforhold
utenfor vår kontroll. Figur 4 illustrer forholdet mellom presisjon
og relevans når man går fra laboratoriestudier via boxcosmstudier
(komplekse laboratoriestudier) til felttester. Kompleksiteten øker langs
denne skalaen både ved at størrelsen og tiden som tildekkingen studeres
i, øker.

Feltforsøk
strømforhold, bølger,
larvenedslag, migrasjon,
rekolonisering, langtids

Relevans/representativitet

Figur 4: Sammenheng mellom presisjon og relevans i resultatene fra ulike
metoder brukt for å studere tynntildekking

For å studere de tre kunnskapsområdene Utlegging, Effektivitet og
Bieffekter, er det i Opticap benyttet en rekke ulike metoder. Disse kan
deles inn i ﬁre ulike kategorier:
1.

Modellering

2.

Laboratorieundersøkelser av basis-egenskaper og enkeltmekanismer

3.

Laboratorieundersøkelser av samvirke mellom ﬂere mekanismer
(Boxcosmtester)

4.

Felttester

Utlegging

Effektivitet

Bi-effekter

Modellering

Modellering av utlegging
fra lekter

Modellering av
diffusjonstransport
gjennom tildekking

Livsløpsvurderinger (LCA)

Labtester
Enkeltmekanismer

Sedimentasjon
av tildekkingsmaterialer

Sorbsjonstester og
diffusjonstesting

Utlekking fra
tildekkingsmaterialer

Labtester
Multimekanismer

Effekt av bioturbasjon
på tynntildekking

Bio-akkumulering og
fluks i boxcoreforsøk

Overlevelse av
bunnfauna i
boxcoreforsøk

Felttester

Tildekkingstykkelse på
testfelt målt med SPI

Feltmåling av utlekking
fra testfelt,
Akkumulering i
organismer

Undersøkelse av
bunnfauna på testfelt

Figur 5: Oversikt over metoder som er benyttet for å tette kunnskapshull om tynntildekking av forurensede sedimenter.

Figur 5 viser eksempler på hvordan de ulike metodene har blitt
brukt i dette prosjektet til å øke kunnskapen på de forkjellige
kunnskapsområdene som er viktig for tynntildekking.

som i naturen. På denne måten kan man studere effekten av ulike
tildekkingsmaterialer og tykkelser i forsøk der man har kontroll på de
viktigste forsøksbetingelsene, men der ﬂere mekanismer virker sammen
slik de vil gjøre ved en reell tildekking.

3.1

Modellering

3.1.1

Utlegging av tynntildekking

NIVAs forskningsstasjon på Solbergstrand er godt egnet til å sette
opp slike forsøk for å studere sjøbunnen med ulike typer tildekking og
med bunnfauna tilstede. Her ble det gjort forsøk for å studere både
effektivitet av tynntildekking, målt som redusert opptak av miljøgifter
i bunnfauna og utlekking til overliggende vann (se kap. 6). Bieffekter
av ulike tildekkingsmaterialer på bunnfauna i form av endringer i
sammensetning og funksjon ble også studert i boxcosmforsøk (se kap. 7).

For å kunne beregne hvor langt tildekkingsmasser som legges ut
med ulike metoder spres utover sjøbunnen, tar man blant annet
utgangspunkt i hvor raskt tildekkingsmassen faller til bunnen. SINTEF
har i samarbeid med Opticap utviklet en strøm- og partikkelmodell
som tar hensyn til hvordan masser oppfører seg når de slippes ut
fra en lekter eller pumpes ned over bunnen. Modellen tar hensyn til
massenes synkeegenskaper både som en samlet masse i vannet og
som enkeltpartikler. Denne modellen kan brukes til å beregne hvordan
tildekkingsmassene vil spre seg i vannmassene, hvor stort område
de vil dekke, og dermed hvor stor tykkelse hver enkelt utlegging av
tildekkingsmasse vil gi (SINTEF 2008 og 2009). Se kapittel 4 for ﬂere
detaljer.

3.1.2

Modellert diffusjonstransport

Modeller som beregner diffusjonstransport av miljøgifter gjennom
tynntildekking er benyttet til å beregne potensiell effektivitet av tynne
lag med tildekkingsmasse over sedimentet. Disse modellene er også
sammenlignet med målt transport i laboratorietester. Se kap. 5 for ﬂere
detaljer.

3.1.3

Figur 6: Feltstudier gjennomført i regi
av Opticap.

Laboratorieundersøkelser
(enkeltmekanismer)

Laboratorieundersøkelser er svært godt egnet til å karakterisere
basisegenskaper til et materiale (kornfordeling, sorpsjon, osv.) som er
viktige for dets egenskaper som tildekkingsmateriale, eller til å studere
enkeltmekanismer isolert fra andre mekanismer (sedimentasjon,
diffusjon osv.)
En rekke tildekkingsmaterialer er blitt undersøkt og karakterisert
i Opticap. Figur 11 i kapittel 5, viser resultater fra målt utlekking
fra sediment med og uten tildekking med forkjellige materialer.
Dette viser den potensielle effektiviteten til disse materialene som
tildekkingsmateriale.

3.3

Feltstudier

For å studere samvirke mellom ﬂest mulig mekanismer knyttet til
effekten av tynntildekking og hvordan tynntildekking påvirkes av ulike
miljøfaktorer, er det nødvendig å gjøre utprøving i pilotskala i felt. Man
kan da studere hvordan massene legges ut og hvordan det utlagte
tynntildekkingslaget oppfører seg i praksis. Opticap har gjennomført
felttester i to ulike områder der seks ulike testfelt på til sammen 81 000
m2 er dekket til. Prosjektet har også gjort studier av tildekking i felt i to
andre områder (se Figur 6).

Livsløpsvurdering (LCA)

Livsløpsvurdering gjøres vanligvis for å studere miljøeffekter og
ressursforbruk knyttet til en prosess gjennom hele produktet og
prosessens livsløp. I Opticap har denne metodikken blitt utviklet til å
kunne brukes på prosessen ”tiltak i sedimentet” (Sparrevik 2011 NGIrapport 20071139-00-116-R). Med dette verktøyet kan ulike materialer
og utleggingsmetoder vurderes opp mot hverandre og reduksjonen i
miljørisiko knyttet til miljøgifter i sedimentet kan vurderes mot andre
effekter tildekking kan ha på omgivelsene.

3.2

3.4

Boxcosmforsøk (multimekanismer)

I boxcosmforsøk hentes deler av naturen (i dette tilfelle deler av
sjøbunnen) inn i laboratoriet og holdes under forhold som er tilnærmet

3.4.1

Felttester i Grenlandsfjordene

Magnesiumfabrikken til norsk Hydro, som var virksom i perioden fra
1951 til 2002 på Herøya innerst i Frierfjorden, slapp ut betydelige
mengder dioksiner (12 kg/år på det meste). Denne fabrikken ble
lagt ned i 2002, og er derfor ikke lenger en kilde til dioksinutslipp i
Grenlandsfjordene. Sedimentene på sjøbunnen har lagret dioksiner fra
hele denne perioden, og dette ansees nå som den viktigste kilden til
forurensing av Grenlandsfjordene.
Testfelt for å teste ut tynntildekking i praksis ble etablert på 30 m
vanndyp i Ormefjorden og på 90 - 95 m vanndyp i Eidangerfjorden.
Ormefjorden og Eidangerfjorden ligger i ytre del av Grenlandsfjordene

Testfelt

Vanndyp

Areal

Tildekkingsmasser

Ormefjorden
Knust kalk (0 – 5 mm) fra NOAH
Langøya

FO 1

30 m

10 000 m2

FO 2

30 m

10 000 m2 Mudret ren leire

FO 3

30 m

10 000 m2

FO 4

30 m

10 000 m2 Ingen tildekking (referansefelt)

a)

b)

c)

Mudret ren leire blandet med
aktivt kull (2 kg/m2)

Eidangerfjorden
Mudret ren leire blandet med
aktivt kull (1,5 kg/m2)

FE 5

90-95 m

40 000 m2

FE 6

80-85 m

40 000 m2 Ingen tildekking (referansefelt)

Figur 7: Plassering av testfelt i Eidangerfjorden (venstre kart) og
Ormefjorden (høyre kart) i Grenlandsfjordene.

utenfor Brevik i Telemark fylke. Det er et høyt innhold av både dioksiner
og kvikksølv i sedimentet (Klifs klasse IV og V). Disse områdene er
likevel mindre forurensede enn områdene nærmere kilden, og er
derfor et typisk eksempel på områder der det kan være aktuelt å gjøre
tynntildekking for å redusere tilgjengeligheten av miljøgifter fra et stort
område.

Figur 8: Tildekking i Grenlandsfjorden. a) Tildekkingsmaterialer, mudres eller
lastes fra kai, b) blandes i mudringsfartøyet, Arena, og c) pumpes ut
over testfeltene med Arena eller Secoras pumperigg, Transport 048.

Mudring av ren leire, blanding av tildekkingsmassene og utlegging på
testfeltene i Ormefjorden ble utført av Agder Marine med sugemudringfartøyet (suction hopper dredger) Arena. Mudring og blanding av leire og
AC til testfeltet i Eidangerfjorden ble også gjennomført av Arena, men her
ble de ferdig blandede massene pumpet fra lasterommet på Arena og ned til
ca 80 m vanndyp (10 – 15 m over bunnen) av Secoras lekter Transport 048,
påmontert en egen sugepumpe.

Fire testfelt tildekket med ulike materialer ble konstruert. I tillegg ble
et felt i Ormefjorden og et i Eidangerfjorden etablert som referansefelt
uten tildekking (se Figur 7 og Figur 8).

Etter etableringen av testfeltene ble disse overvåket med følgende
metoder:

Etableringen av testfeltene ble gjennomført som et vanlig
anleggsprosjekt. Det ble søkt og innvilget tillatelse til mudring og
tildekking fra Fylkesmannen i Telemark. Det ble gjennomført ukentlige
anleggsmøter og arbeidene ble kontrollert ved å måle vanninnhold
i tildekkingsmassene under utpumpingen og ved å måle turbiditet i
vannsøylen mens utleggingen pågikk.

Dokumentasjon av tykkelse ved hjelp av sediment proﬁl kamera
(”sediment proﬁle imaging” (SPI)), prøvetaking av bunnfauna for
undersøkelse av om artsmangfoldet påvirkes av tildekkingen, prøvetaking
av sjøbunnen for måling av bioakkumulering av dioksiner i bunnlevende
organismer og utplassering av ﬂukskamre for måling av utlekking av
dioksiner fra sjøbunnen med og uten tynntildekking (se faktabokser).

3.5

Felttest utenfor Fiskerstrand

3.6

Sedimentene utenfor Fiskerstrand verft i Møre og Romsdal inneholder
høye konsentrasjoner av blant annet TBT. Felttesten ble gjennomført
i et naturlig avgrenset område der de mest forurensede sedimentene
hadde samlet seg. Et felt med et areal på 11 000 m2, ble delt opp i to
delområder, et på 9 000 m2 (dekket med suspendert Biokalk alene) og et
på 2 000 m2 (dekket med AC blandet med Biokalk). Tildekkingsmassene
ble lagt ut med MS Tonny, som til daglig frakter Biokalk fra
Hustadmarmor. Totalt 950 tonn Biokalk-suspensjon ble lastet direkte fra
anlegget til Hustadmarmor. Fem tonn AC ble blandet med vann til en
pumpbar suspensjon, og blandet inn i Biokalksuspensjon før transport
og utlegging på testfeltet ble gjort med frakteskipet MS Tonny (Figur 9).
Turbiditet i vannmassene ble målt under tildekkingen. Tykkelse
av tildekkingslaget ble målt etter tildekkingen med SPI-kamera.
Effektiviteten av tildekkingen ble målt med ﬂukskammer før og etter
tildekkingen og effekt på bunnfauna på sjøbunnen ble undersøkt ved å
kartlegge bunnfaunasammensetningen før og etter tildekkingen.

Testfelt
biokalk
55 x 164 m

Andre feltstudier av tildekking

Felttestene i Grenlandsfjordene og utenfor Fiskerstrand verft er i sin
helhet planlagt og gjennomført i regi av Opticap. Prosjektet har også
gjennomført to andre studier av tildekking i felt der tildekkingen har
vært gjort i regi av andre:
•
•

Undersøkelse av første tildekkingslag på dypvannsdeponiet i indre
Oslofjord
Undersøkelse av porevannskonsentrasjon av PCB i sediment
behandlet med aktivt kull, ved Hunters point i California, USA

Etter utleggingen av det første laget med tildekking (knust stein,
fraksjon 0 – 8 mm) på dypvannsdeponiet mellom Langøyene og
Malmøykalven i Indre Oslofjord, ble det gjort en SPI-undersøkelse for
å måle tykkelsen til dette tildekkingslaget. Opticap deltok her med en
detaljert undersøkelse av hvordan grusmassene fra en enkelt lekter la
seg ut på sjøbunnen. Resultatene av målinger av tykkelse og utbredelse
av disse massene på deponiet ble sammenlignet med modellert
utbredelse av tildekkingsmasser lagt ut med splittlekter og viste at det
var god overensstemmelse mellom beregnet og målt utbredelse (se
faktaboks 1).
I et PCB-forurenset område i tidevannssonen utenfor et militært
skipsverft på Hunters Point i California i USA, ble det i 2006 blandet
inn 2 – 3 % AC i de øverste 30 cm av sedimentet. Dette arbeidet ble
planlagt og ledet av Professor Richard G. Luthy ved Department for Civil
and Environmetal Engineering Stanford University. I regi av Opticap
ble likevekts passive prøvetakere (se faktabokser 4 og 5 om passive
prøvetakere og Figur 3) testet ut for første gang for måling av PCBkonsentrasjonsproﬁler i porevann (Oen et al 2011).

Testfelt
biokalk og AC
55 x 36 m

Fiskerstrand
verft
Flytedokk

100 m

Figur 9: Tildekking utenfor Fiskerstrand verft. Plassering av testfeltet
(øverst), Batymetrisk kart er hentet fra Multiconsult (2009). Kalk og
AC lastes om bord i fraktefartøyet MS Tonny. Tildekkingsmassene
pumpes ut over testfeltet fra MS Tonny (nederst).

4 Tildekkingsteknologi
4.1

Utfordringer med utlegging av tynntildekking

Tildekking av store arealer på sjøbunnen med tynne lag, stiller andre krav
til presisjon enn ved ordinær isolasjonstildekking i sterkt forurensede
områder. Ved tildekking av et stort areal er ikke nødvendigvis
målsetningen å få et jevnt lag over hele arealet, men å legge ut en
tildekking som gir tilstrekkelig reduksjon i tilgjengelighet av miljøgifter i
overﬂatesedimentet i hele det aktuelle sedimentarealet sett under ett.
Resultater fra laboratoriestudier og felttester, viser at tykkelse av
tildekkingen og innhold av aktivt karbon er viktig for å gi god effektivitet
av tynntildekkingen. Dette betyr at ved utlegging av tynntildekking er
det viktig at tildekkingsmassene spres godt i vannmassene og deretter
sedimenterer jevnt over arealet som skal tildekkes, slik at tykkelse og
innhold av aktive stoffer blir så jevnt som mulig.
Maksimal spredning av materialet oppnås ved å slippe massene ut i
vannoverﬂaten. Dette kan fungere bra ved tildekking med granulært
materiale slik som ved utleggingen av første lag med sand og grus
som tildekking på dypvannsdeponiet i indre Oslofjord (se faktaboks 1).
Utlegging fra overﬂaten kan imidlertid føre til at ﬁnstoff spres med
vannstrømmen og sedimentere i områder med lav strømhastighet.
En annen metode for å få massene til å legge seg i jevne lag, men
innenfor et avgrenset område, er å pumpe massene ut like over bunnen
via en diffusor. Kort avstand til bunnen hindrer at ﬁnstoff spres langt
fra utslippspunktet mens diffusoren sørger for lokal spredning slik at

Faktaboks

1

massene sedimenterer i jevne lag. Denne metoden ble benyttet ved
utlegging på testfeltene i Ormefjorden og Eidangerfjorden i Grenland (se
faktaboks 3).
Dersom tildekkingsmassene kan pumpes ut som en homogen blanding
av vann og partikler (slurry) over et område på sjøbunnen med
undersjøiske barrierer på alle kanter, vil den høyere tettheten til slurryen
hindre spredning av tildekkingsmateriale ut av området og vil kunne
føre til jevn sedimentasjon. Dersom sjøbunnen har helning ut fra
området som skal dekkes til, kan imidlertid en slik slurry strømme ned
langs sjøbunnen til den når laveste punkt i terrenget. Dette kan gi ujevn
fordeling av tildekkingsmassen. Tildekkingen ved Fiskerstrand verft ble
gjort ved å pumpe ut en slurry av knust kalkstein over sjøbunnen (NGIrapport 20071139-00-123-R).
De viktigste parameterne som deﬁnerer egenskapene til et utplassert
tynntildekkingslag, er:
•

Tykkelse av laget

•

Hvor mye tykkelsen varierer (hvor jevn tildekkingen er)

•

Om forurenset sediment er blandet inn i tildekkingslaget

•

Fordeling av ulike typer materiale i tildekkingslaget, slik som for
eksempel aktive og passive materialer

Kan matematiske modeller forutsi hva tykkelsen til et tildekkingslag blir?
Sedimentasjonshastighet og effekt av vannstrømmer på
partikler i tildekkingsmaterialet bestemmer hvor stort
område på sjøbunnen som vil dekkes med hvilken tykkelse
fra hvert lekterlass som legges ut. Matematiske modeller
kan brukes til å forutsi dette og kan være nyttig for
planlegging av utpumpingshastighet, fart og kjøremønster
utleggingsfartøyet skal følge under tildekkingen.

9,0
8,0
Tykkels dekklag (cm)

7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
-20

0
20
40
60
Avstand fra kant tesƞelt, på tvers av prøvefelt (m)

80

Figuren over viser tykkelse av tildekkingslaget fra et lekterlass sand og
grus lagt ut på dypvannsdeponiet i indre Oslofjord. Figuren viser at det er
godt samsvar mellom modellert tykkelse (
) SINTEF (2008) og målt
tykkelse (

) NIVA (2009).

Spres ﬁnstoffet langt utenfor tildekkingsområde?
Mens utlegging av tildekkingsmasser på testfeltene pågikk i Grenlandsfjordene og utenfor Fiskestrand verft ble partikkelmengden i vannet målt ved
hjelp av en turbiditetssonde. Målingene ble gjort i proﬁler i ﬂere punkter over testfeltene.
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Figuren viser konturplott laget av turbidtetsproﬁler målt under tildekking med leire på testfelt i Ormefjorden og under tildekking med Biokalkslurry på
testfeltet utenfor Fiskerstrand verft. Figuren viser hvordan ﬁnnstoff fra tildekkingsmaterialet ligger som en partikkelsky mellom utløpet av nedføringsrøret og
bunnen. Denne partikkelskyen vil følge topograﬁen og bidra til en utjevning av tildekkingsmassene på området som skal dekkes til.

Hva skjer med en tynn tildekking over tid?
FE6 Referanse Eikangerfjorden
May09/FE5/TcOp_05s_1

Oct.09/FE6/FE601s_3

May10/FE6/FE603s_03

Oct.10/FE6/FE601s_3

May11/FE6/FE601s_1

På testfeltene i Eidangerfjorden og Ormefjorden
Faktable det tatt sedimentproﬁlbilder en gang før og ﬁre
boks
ganger i perioden 1 – 18 måneder etter tildekkingen.

3

FE5 Leire med AC, Eikangerfjorden
May09/FE5 -6/TcOp_22s_2

Oct.09/FE5/EID14s_01

May10/FE5/EID08s_01

Oct.10/FE5/EID08s_2

May11/FE5/EID14s_1

Figuren viser utviklingen i tildekkingslagene på
testfeltene i Eidangerfjorden (FE6) og i Ormefjorden
(FE5) som ble dekket med leire og AC. Bildene viser
tildekkingsmaterialet som et avgrenset lag gjennom
hele perioden. Bildene viser også at det samler seg nytt
materiale på toppen av tildekkingslaget i løpet av denne
perioden. Dersom dette materialet er forurenset kan det
redusere effektiviteten til tildekking.

5 Tiltakseffekt av tynntildekking,
ﬂukser
Som beskrevet i innledningen, er risiko knyttet til miljøgifter i
sediment styrt av hvor tilgjengelige miljøgiftene er i det øvre sjiktet
av sjøbunnen (= porevannskonsentrasjonen). Denne tilgjengeligheten
styrer både opptak i sedimentlevende dyr og transport av miljøgifter fra
sedimentet og ut i vannet over. Tiltakseffektivitet til en tiltaksmetode
kan uttrykkes som reduksjon i tilgjengelighet av forurensningen som
følge av tiltaket. Metodene for å måle tilgjengeligheten av miljøgiftene
i sedimentoverﬂaten før og etter tiltak i felt er derfor svært vesentlige
både for å planlegge tynntildekking og for å kunne dokumentere
effektivitet av gjennomført tildekking. Utvikling og testing av slike
metoder har derfor vært viktig i Opticap.
Tilgjengeligheten av miljøgifter i sedimentoverﬂaten og endringer i
tilgjengelighet etter tiltak er i Opticap studert gjennom modellering av
transport gjennom tildekkingen, laboratoriemålinger av ﬂuks og opptak
i bunnlevende organismer, med og uten tildekking, og feltmålinger av
ﬂuks og opptak i bunnlevende organismer, med og uten tildekking (se
kap. 6/7).

5.1

Basert på målte fordelingskoefﬁsienter for fordeling av ulike miljøgifter
mellom aktuelle tildekkingsmaterialer og vann, kan tiltakseffektivitet av
tynntildekking beregnes for ulike scenarioer med varierende tykkelse.

Teoretisk effektivitet

Konsentrasjonen av miljøgifter i porevannet i sedimentet og i
tildekkingslaget antas å være konstant i laget som påvirkes av
bioturbasjon (Figur 2a). Både et passivt tildekkingslag (med lav
bindingsevne) og et aktivt tildekkingslag (med høy bindingsevne) kan
redusere tilgjengeligheten av miljøgifter (porevannskonsentrasjonen) og
dermed også utlekking til vannet over. For at en passiv tynntildekking
skal oppnå dette, må tykkelsen være slik at tildekkingen i betydelig
grad isolerer bunnfauna fra de forurensede sedimentene. En aktiv
tynntildekking kan også redusere tilgjengeligheten i sonen der
bunnfaunaen lever ved å binde miljøgifter mye sterkere enn sedimentet.

log Kd (L/kg)

Fordelingskoefﬁsienten (Kd) for fordeling av miljøgifter mellom det som
er bundet i på fast materiale (tildekkingsmateriale eller sedimentkorn)
og det som er løst i vannfasen (porevann) beskriver et materiale sin
egenskap til å binde miljøgifter. Fordelingskoefﬁsienter for pyren målt
i laboratorieforsøk for ulike tildekkingsmaterialer (Figur 10) viser at
bare de organiske materialene lignin og aktivt kull (AC) binder pyren
sterkere enn det forurensede sedimentet. AC binder pyren aller sterkest.
Av de mineralske materialene er det kuttet leire og NOAH-kalk som
binder pyren sterkest. Leire binder pyren sannsynligvis på grunn av stor
overﬂate mens NOAH-kalken sannsynligvis inneholder små mengder
karbonisert materiale som bidrar med høy bindingskapasitet. En lignende
test med TBT der Biokalk ble blandet med TBT-forurenset sediment, viste
at Biokalk binder TBT sterkere enn sedimentet. På samme måte viste
laboratorietester med AC blandet med sediment fra Grenlandsfjordene
at 2 % AC reduserte porevannskonsentrasjonen av dioksiner med > 90%
(Cornelissen et al. 2012).
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Tabell 1 viser teoretisk tiltakseffektivitet beregnet med modellverktøy
utviklet av Lampert and Reible (2009). Disse resultatene viser at passiv
tildekking der tildekkingstykkelsen er mindre enn bioturbasjonsdypet
(blandingsdypet) gir liten tiltakseffektivitet (20%). Aktive materialer
kan derimot gi god beskyttelse også når bioturbasjonsdypet er større
en tildekkingslagets tykkelse med en tiltakseffektivitet på 98 - 100%.
Dette forutsetter imidlertid at det er kjemisk likevekt i fordelingen av
miljøgiftene mellom porevannet og alle partikler i sedimentet eller
tildekkingen. Beregning har vist at det kan ta ﬂere år å oppnå en
slik likevekt for organiske miljøgifter slik som PCB (Hale og Werner
2010, Hale 2009). Dette kan i så fall redusere effektiviteten til en aktiv
tildekking på kort sikt.
Tabell 1: Teoretisk effektivitet av tynntildekking ved ulike forhold mellom
tykkelse av tildekking og bioturbasjonslag.

Tildekkingsmateriale
AC

Figur 10: Fordelingskoefﬁsienter (Kd) for fordeling av PAH-forbindelsen pyren
mellom materialfase (tildekkingsmaterialet) og vannfase for ulike
materialer testet i prosjektet. Y-aksen viser log(Kd). Flere resultater
i NGI-rapport 20071139-4.

Passivt (mineralsk materiale)

Aktiv tildekking

Tykkelse Tiltakseffektivitet (redutildekking sert tilgjengelighet etter
100 år)
(cm)
2

20 %

4

82 %

10

100 %

2

98 %

4

100 %

10

100 %

3000
2000
1000
0
Bjørvika Tildekking Tildekking
uten
med 1 cm med 1 cm
Ɵldekking knust kalk knust gneis

TBT
250
200
150
100
50
0

<0,05

Uten
Tildekking Tildekking
Ɵldekking med 0,5 cm med 0,5 cm
AC
Biokalk

Utlekking (ng m-2 d-1)

4000

Sum PCB-7

Utlekking (ug m-2 d-1)

Utlekking (ug m-2 d-1)

Utlekking (ng m-2 d-1)

Sum PAH-16
12
10
8
6
4
2
0

Bjørvika
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Ɵldekking

Tildekking Tildekking
med 1 cm med 1 cm
knust kalk knust gneis

DBT
40
30
20
10
0

<0,05

Uten
Tildekking Tildekking
Ɵldekking med 0,5 cm med 0,5 cm
AC
Biokalk

Figur 11: Utlekking av forskjellige miljøgifter fra sediment med og uten tildekking målt i laboratoriet.

5.2

Måling av effektivitet i labskala

Laboratoriemålinger av ﬂuks gjennom tynntildekking (Figur 11) kan
brukes til å måle potensiell tiltakseffektivitet til et tildekkingsmateriale.
Tiltakseffektivitet målt med denne metoden vil gjelde for den testede
tildekkingstykkelsen dersom den får ligge uforstyrret og så lenge
diffusjon er den viktigste transportmekanismen gjennom tildekkingen.
På sjøbunnen i felt vil blant annet vannstrøm og bioturbasjon gjøre
at større eller mindre deler av en tynntildekking påvirkes av andre
transportmekanismer enn diffusjon.
Målinger av effektivitet av tynntildekking i mesocosmtester i NIVAs
bløtbunnslaboratorium og på boxcoreprøver hentet inn fra testfeltene er
nærmere beskrevet i kapittel 6.

5.3

Effektivitet av tynntildekking målt i felt

Tiltakseffektivitet til tildekkingen på testfeltene ble målt med ﬂukskamre
med SPMD passive prøvetakere som samler opp miljøgifter som frigjøres
fra sedimentet til vannet (se faktaboks).
Resultatene av overvåkningen av utlekking av dioksiner fra testfeltene
i Grenlandsfjordene og av TBT fra testfeltene utenfor Fiskerstrand
verft, viser at tynntildekking reduserer gjennomsnittlig utlekkingen
fra testfeltene med 52 – 88%. Resultatene viser at effektiviteten målt
med denne metoden er størst på tildekkingsfeltet med knust kalk og
minst på feltet med aktivt kull blandet med leire. Tildekkingslaget på
testfeltene med kalk og leire var tykkere enn testfeltene med aktivt
kull og leire. Dette kan være forklaringen på at det ble målt relativt
liten reduksjon i utlekkingen fra testfeltene med aktivt kull. Samtidig
kan det også ta noen år før effekten av aktivt kulltildekning synes

Organiske miljøgifter diffunderer
gjennom vannet inni i kamret og
samles opp i en passiv prøvetaker
med ekstra sterk bindingsevne

Sediment med høy konsentrasjon
av miljøgifter i porevannet
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Figur 12: Utlekking fra testfeltene i Grenlandsfjordene målt med ﬂukskamre på sjøbunnen (NGI-rapport 20071139-125-R).
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Figur 13: Utlekking fra sediment fra utenfor Fiskerstrand verft før og etter
tildekking med Biokalk og aktivt karbon (AC) (se også NGI-rapport
20071139-00-123-R).

Hvordan virker passive prøvetakere?
Faktaboks

5
Passiv prøvetaker laget av POM

Dioksiner bundet
til POM

Dioksiner løst
i vann

Passive prøvetakere brukes til å måle den
biotilgjengelige fritt løste konsentrasjonen
av organiske miljøgifter i vann. Passive
prøvetakere består i prinsippet bare av et
plastmateriale som binder organiske miljøgifter sterkt og med et kjent forhold mellom mengden miljøgifter fritt løst i vann og
bundet i plastmaterialet (prøvetakeren) ved
likevekt. Prøvetakeren eksponeres i vannet
i tilstrekkelig lang tid til at likevekt oppnås.
Deretter samles prøvetakeren inn og ved å
måle hvor mye organiske miljøgifter som er
bundet i plastmaterialet kan man beregne
konsentrasjonen som var fritt løst i vannet.

180
160

CW PCDD/F (pg TEQ m-3)

140
120
100
80
60
40
20
0
Mnd Mnd Mnd Mnd Mnd Mnd Mnd Mnd Mnd Mnd Mnd Mnd Mnd Mnd
1-8 8-14 14-20 1-8 8-14 14-20 8-14 14-20 8-14 14-20 8-14 14-20 8-14 14-20
Ormer-Ref

Ormer-Kalk

Ormer-Leire

Ormer-AC

Eidanger-Ref Eidanger-AC

Figur 15: Fritt løste dioksiner og furaner 10 cm over sjøbunnen på testfeltene i Grenlandsfjorden.
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fordi det, som nevnt tidligere, kan ta tid før den nye likevekten med
lavere porevannskonsentrasjon av dioksiner er oppnådd. Målingene
av redusert utlekking med ﬂukskamrene viser ikke samme effektivitet
for de ulike behandlingene som effektiviteten målt som redusert
opptak i organismer (se diskusjon i kap. 6). Disse forskjellene kan
skyldes at metodene måler ulike mekanismer og i ulik grad påvirkes av
bioturbasjon.

4,0
2,0
0,0
Før

1 mnd eƩer
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Figur 14: Fritt løst TBT 10 cm over sjøbunnen på testfeltet ved Fiskerstrand
verft.

5.4

Fritt løste miljøgifter i vannet like over
sjøbunnen

Passive prøvetakere (POM og PDMS) ble brukt til å overvåke
konsentrasjonen av miljøgifter fritt løst (biotilgjengelig) i vannet ca
5 - 10 cm over sjøbunnen. Resultatene av denne overvåkningen viser
at tildekkingen også har ført til redusert konsentrasjon av dioksiner (i
Grenlandsfjorden) og TBT (utenfor Fiskerstrand verft) i vannet like over
sjøbunnen. Dette vannet kan imidlertid også være påvirket av utildekket
sediment i tilstøtende områder til testfeltet slik at reduksjonen i fritt
løste konsentrasjoner i de ﬂeste tilfellene er lavere enn reduksjonen i
utlekking fra sjøbunnen målt med ﬂukskamrene.

6 Redusert biotilgjengelighet av
dioksiner i tynnsjikttildekkede
sedimenter
Effektiviteten av tynnsjikt ble også underøkt i bløtbunnslaboratoriet
ved Marin Forskningstasjon Solbergstrand. Undersøkelsene ble gjort
både på prøver på tildekket sediment tillaget i laboratoriet og på prøver
fra testfeltene i Ormefjorden og Eidangerfjorden. I begge forsøkene
ble effektiviteten målt som tynnsjiktenes evne til å redusere opptak
av dioksiner i dyr som lever i sedimentene (Figur 16) og utlekking av
dioksiner fra sedimentene til vannet over.
Tynnsjiktene ble som oftest bygget opp av et ”passivt” materiale som gir
laget dets tykkelse, og et ”aktivt” materiale som tilsettes for å øke lagets
evne til å binde forurensing. For å undersøke hvordan disse faktorene
påvirker effektiviteten av ulike tynnsjikt, ble det i bløtbunnslaboratoriet
gjort forsøk med sterkt forurenset sediment fra Frierfjorden tildekket
med tre passive og to aktive materialer i tykkelser fra 0 til 5 cm.
Forsøket ga grunnlag for en generell beskrivelse av effektiviteten av
ulike tynnsjiktmaterialer som vist i Figur 17. Forsøket viste forøvrig at
de tre passive materialene grov kalkstein (<5 mm siktet), pulverisert
kalkstein (<0,02 mm siktet) eller marin leire (90%<0,06 mm) ikke ga
statistisk signiﬁkante forskjeller seg i mellom verken med hensyn til
bioakkumulering i de to organismene, eller utlekking fra sedimentene.
Feltforsøket viste 67-91% redusert innhold av dioksiner i snegl i
alle de tildekkete sedimentene i 2009 (Tabell 2). Dette var i god

overensstemmelse med typisk effektivitet på ca 80%, som var oppnådd
i bløtbunnslaboratoriet (Figur 16), men ga ingen bekreftelse på at
tilsetting av aktivt kull bedret effekten av tildekkingslaget. I 2010 var
imidlertid effektiviteten av dekklagene uten aktivt kull redusert til
21-46%, mens effektiviteten av dekklagene med aktivt kull var 83-86%,
det vil si tilnærmet like god eller bedre enn året før.
Utlekking og opptak i børstemark ble bare undersøkt i 2010. Disse to
parametrene bekreftet langt på vei målingene på snegl med effektivitet
fra 72- til 83% på begge feltene behandlet med aktivt kull. På feltene
uten aktivt kull, viste børstemarken ingen effekt av tildekking, og
utlekkingen viste betydelig negativ effekt med i gjennomsnitt 10 ganger
større utlekking enn på referansefeltet.
Hvis børstemarken stort sett oppholder seg i graveganger i det
forurensede sedimentet under tynnsjiktene, er det rimelig at dekklagene
ikke gir vesentlig endret innhold av dioksiner i børstemarkene,
slik observert på tildekkingsfeltene uten aktivt kull. Desto mer
bemerkelsesverdig er det derfor at tynnsjiktene med aktivt kull ga
like klar nedgang i dioksininnholdet i børstemark som i snegl. Et
fotograﬁ publisert av Ghosh m.ﬂ. 2011, viser hvordan aktivt kull dosert
på overﬂaten av sedimentet har spredd seg nedover i graveganger i
sedimentene. Resultatene fra våre undersøkelser, bekrefter at det aktive

Figur 16: Bioakkumulering av dioksiner ble målt i gastrodpoden Hinia reticulata som lever for det meste nedgravd, men alltid nær overﬂaten av sedimentet og
børstemarken Nereis (Hediste) diversicolor som lever i dype u-formete graveganger ofte 10-20 cm under sedimentoverﬂaten.

Tabell 2: Bioakkumulering og utlekking av dioksiner (PCDD/F-TEQ) fra testefeltene i Ormefjorden og Eidangerfjorden i prosent av tilsvarende målinger på referensefeltene. Med «effektivitet av tildekking» menes 100 - % oppgitt i denne tabellen. Tykkelsen (± 1 standard avvik) ble målt med SPI-kamera i 9-16 punkter/
felt like etter utlegging.

Dioxiner (% av ikke tildekket referensefelt)
Felt

Materiale

Tykkelse (cm)

Hinia
2009

Hinia
2010

Nereis
2010

Fluks
2010

Ormefjorden, felt 1

Kalkstein (< 5 mm)

2.1 ± 1.2

9%

54 %

189 %

434 %

Ormefjorden, felt 2

Mudret leire

3.7 ± 1.1

14 %

79 %

93 %

1762 %

Ormefjorden, felt 3

Mudret leire m/AC

1.1 ± 0.6

12 %

14 %

17 %

28 %

Eidangerfjorden

Mudret leire m/AC

1.2 ± 0.3

33 %

17 %

25 %

22 %

AC

b

90 %

80 %

70 %

Utkekking

Nei

0,15

22

11

6,1

Børstemark

Nei

0,19

15

7,4

4,1

Snegl

Nei

0,32

5,2

2,5

1,4

Utlekking

Ja

0,30

6,1

3,0

1,6

Børstemark

Ja

0,29

6,2

3,0

1,7

Snegl

Ja

0,54

1,8

0,9

0,5

Figur 17: Laboratorieforsøket viste at effektiviteten (y) av tynnsjiktet generelt kunne beskrives av ligningen: y = e-bx, der x er tykkelsen av tynnsjiktlaget.
Eksempelet vist her er typisk og beskriver hvordan innholdet av dioksiner (PCDD/F-TEQ) i snegl avtar med tykkelsen av dekklag med og uten tilsetting
av aktive materialer. Tabellen viser b-verdier bestemt fra forsøket på Solbergstrand og tilhørende beregnet lagtykkelse som oppnår hhv 70, 80 og
90% reduksjon av biotilgjengelighet. Tabellen viser at det trengs tykkere dekklag for å oppnå tilfredsstillende reduksjon av utlekking og akkumulering
av dioksiner i børstemark enn det som skal til for å oppnå tilfredsstillende reduksjon av opptaket i snegl.

kullet kan binde dioksiner i porevannet i slike graveganger og på den
måten føre til redusert innhold av dioksiner i organismer som oppholder
seg nede i det forurensede sedimentet under dekklagene.
En reduksjon av dioksininnholdet i porevannet er også den mest
sannsynlige forklaringen på den lave utlekkingen fra feltene
behandlet med aktivt kull. Utlekking kan litt forenklet antas å
være drevet av konsentrasjonen multiplisert med utskiftingen av
porevannet via advektive og diffusive prosesser. På feltene uten
aktivt kull viste børstemarken ingen indikasjoner på forskjeller i
porevannskonsentrasjonene sammenlignet med referansefeltet, og
det er vanskelig å tenke seg fysiske forskjeller mellom disse områdene
som er store nok til å gi en 10 ganger forskjell i porevannsutskiftingen.

Imidlertid antas det ofte at irrigasjon drevet av organismer kan øke
utskiftingshastigheten av porevannet. Blant annet anbefaler den norske
risikoveilederen å regne med 10 ganger økt utlekking av miljøgifter
på grunn av bioturbasjon. Faunaundersøkelsene i Ormefjorden viste
at både biomasse (Figur 18) og antall individer var betydelig lavere på
referansefeltet enn på tildekkingsfeltene.
De ulike resultatene fra målinger av effektiviteten illustrerer noe av
kompleksiteten i de faktorene som bidrar til spredning av dioksiner
fra sedimenter til biota på de nederste trinnene i næringskjeden, samt
viktigheten av å ta hensyn til adferden hos de viktigste artene i det
området der tiltakene planlegges.

7 Effekten av tynntildekking på
sedimentøkosystemet
Tynnsjiktbehandling er et tiltak som først og fremst vurderes i forhold til
behandling av store arealer og hele fjorder eller fjordavsnitt. Uforutsette
endringer i artssammensetning eller prosesser i sjøbunnen, som for
eksempel forholdet mellom anaerobe og aerob nedbrytning av organisk
materiale, denitriﬁsering eller utvekslingen av oksygen og næringssalter
med vannmassen, kan derfor påvirke hele vannforekomsten og dens
egnethet til kommersielt ﬁske og friluftsliv. Ved tiltak på små, sterkt
forurensete områder nær havner og industrianlegg, vil slike endringer ha
mindre konsekvenser.

de to aktive materialene lignin og pulverisert kull (AC). Alle boksene
ble plassert i store kar fylt med gjennomstrømmende sjøvann og ellers
under forhold som lignet mest mulig på forholdene på bunnen av
Langangsfjorden.

7.1

Tildekkingsmaterialene ble til slutt rangert etter hvor tydelige
endringene var i forhold til situasjonen uten tildekking (Tabell 3). Tre
av materialene var biprodukter fra industrielle prosesser og viste seg
å inneholde ustabile mineraler eller kjemikalierester. Disse ga så store
endringer i sjøbunnens artssammensetning og funksjon at de ble vurdert
som lite egnet til fjordforbedringstiltak. I tillegg viste resultatene at
både lignin og aktivt kull hadde klart negative effekter, mens sandige
materialer og leire viste minst avvik fra kontrollprøvene.

Boxcoreforsøk

I dette prosjektet ble sekundæreffektene undersøkt i boxcoreprøver
med intakt sjøbunn overført fra 80 m dyp i Langangsfjorden til
bløtbunnslaboratoriet på Solbergstrand. Lokaliteten var typisk for
Grenlandsfjordene utenfor Brevik, det vil si forurenset med dioksiner og
kvikksølv, men med meget god økologisk tilstand.
I tillegg til 4 ubehandlede kontrollbokser, ble sedimentet i 36 bokser
dekket med 2 cm tynne sjikt av sju forskjellige mineralske masser og

I løpet av en fem måneder lang forsøksperiode, ble det målt blant
annet bakteriell produksjon og genetisk mangfold av bakterier i tillegg
til utveksling av oksygen og næringssalter (fosfat, nitrat, ammonium
og silikat) mellom vann og sedimenter. I tillegg ble det gjort standard
undersøkelser av meio- (dyr<1mm) og makro- (dyr>1mm) fauna.

Tabell 3: Screeningtest av tynnsjiktmaterialer i bløtbunnslaboratoriet på Solbergstrand. Lagtykkelse 2 cm med unntak for aktivt kull. Kolonne 2-13 angir
statistisk sannsynlighet (p) for at en av de undersøkte parameter i de behandlede boksene er lik kontrollsedimentet uten tynnsjikt. Kontinuerlig fargeskala
viser derfor sannsynlighet for at behandlinger er forskjellige fra kontrollene fra stor (rød) til liten (grønn) sannsynlighet for avvik. Merk at kontrollboksene
etter fem måneders opp-hold i laboratoriet ikke viste noen signiﬁkante forskjeller fra nullprøvene fra Langangsfjorden. Kolonne 15 oppsummerer antall
parametere med p<0,05 (statistisk signiﬁkant avvik). Kolonne 14 viser nedtrengning av O2 i sedimentene målt med mikroelektroder. Tallene kan sammenlignes
med nedtrengning 6.3 mm i kontrollsedimentet.

Figur 18: Makrofauna biomasse på testfeltene i 2009 og 2010 etter tildekking. De to artene av sjøpinnsvin (Echinodermata) Brissopsis lyrifera og
Echinocardium cordatum utgjorde ofte en stor del av biomassen. Tapet av biomasse fra 2009 til 2010 på kullfeltet i Ormefjorden (FO3) skyldtes for
en stor del reduksjonen fra 2,0 til 0,2 sjøpinnsvin/prøve. På kalksteinfeltet var utviklingen omvendt fra totalt fravær av disse to artene like etter
utlegging til normal tetthet med 1,4 /prøve i 2010.

7.2

Eidangerfjorden leire m/AC

Eidangerfjorden kontrollfelt

Ormefjorden kalkstein

Feltforsøk

I feltforsøk ble det derfor valgt å gå videre med en grovkornet kalkstein
og en ﬁnkornet, marin leire mudret fra et tilstøtende fjordområde og
med eller uten innblanding av aktivt kull. Feltene ble undersøkt med
et SPI-kamera som tar bilder av et vertikalsnitt av de øvre 10-20 cm
av sedimentene. Bildene ble analysert etter en modiﬁsert metode for
bestemmelse av BHQ (Benthic Habitat Quality) indeks (Figur 19). I tillegg
ble det gjort en fullstendig beskrivelse av makrofaunaen i mer enn 50
sedimentprøver som ga grunnlag for bestemmelse av økologisk tilstand
(Tabell 4).
Tabell 4: Økologisk tilstand bestemt høsten 2009 og høsten 2010 hhv
1 og 14 måneder etter utlegging av tynnsjiktene. Klassiﬁsering etter
svenske og norske kriterier er basert på hhv BQI og Shannon-Wiener (H’)
diversitetsindekser. Klassiﬁsering og fargekoder:
Meget god

God

Moderat

Dårlig

Meget dårlig

Ormefjorden leire

Ormefjorden leire m/AC

Ormefjorden kontrollfelt

Utlegging av tynnsjikt sept. 2009

Figur 19: Habitat-indeks (BHQ) basert på analyser av SPI-bilder.

BQI
2009

H'
2009

BQI
2010

H'
2010

FE5

Leire m/AC

13,7

3,73

13,0

3,57

FE6

Kontrollfelt

15,9

4,20

15,8

4,26

FO1

Knust kalkstein

9,67

3,54

10,5

3,22

FO2

Leire u/AC

11,1

3,58

9,24

3,11

FO3

Leire m/AC

8,18

3,51

2,21

1,58

FO4

Kontrollfelt

8,74

3,05

9,65

3,10
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Figur 20: MDS plot for makrofaunaprøver innsamlet fra testfeltene i Grenland oktober 2009 og november 2010. Avstanden mellom punktene i plottet
representerer et statistisk uttrykk for hvor stor forskjell det er mellom faunasamfunnene i de respektive prøvene. Legg merke til at prøvene fra
Eidangerfjorden (FE5, FE6 og FE7) er samlet i en klynge øverst, midt i plottet og klart adskilt fra feltene i Ormefjorden. I Ormefjorden ﬁnner vi
feltet med aktivt kull (FO3) i 2009 i ytterkanten av klyngen med de andre feltene og referansefeltet. I 2010 var det stor forskjell mellom prøvene fra
FO3. Slik heterogenitet anses å være typisk for sterkt påvirkete samfunn.

Forsøkene har vist at på forholdsvis kort sikt (20 mnd), gir 1-4 cm tynne
sjikt av naturlige, mineralske masser ikke alvorlige strukturelle eller
funksjonelle avvik fra ubehandlete kontrollsedimenter. Imidlertid er
det vanlig å anta at substratendringer kan påvirke rekoloniseringen av
feltene. Det er derfor grunn til å følge med på den videre utviklingen av
artssammensetningen på kalksteinfeltet der det nye substratet avviker
vesentlig fra det opprinnelige substratet med hensyn til partiklenes
form, størrelse og mineralsammensetning.
På begge de to feltene behandlet med aktivt kull, ble det funnet klare
effekter på makrofaunasamfunnet i form av færre arter, nedsatt
diversitet og lavere total biomasse. Effektene utviklet seg over tid og

tilstanden var dårligst ved siste prøvetaking, 1-1,5 år etter utlegging.
Virkningsmåten er ikke kjent, men en mulighet er at det aktive kullet
ikke bare binder til seg dioksiner og andre organiske forurensinger, men
også oppløser organiske molekyler som er viktige næringsemner for
bakterier og bunnfauna.
Tidligere undersøkelser har ikke vist tilsvarende negative effekter av
aktivt kull på organismer (U. Ghosh, upubliserte data), men resultatene
fra våre undersøkelser viser likevel at mulighetene for å oppnå positive
effekter i form av redusert biotilgjengelighet av miljøgifter må veies opp
mot risikoen for skader på faunasamfunnene i områdene som ønskes
behandlet.

8 Tildekking som tiltaksmetode i
et større samfunnsperspektiv
8.1

Livsløpsvurderinger

Som en del av Opticap er det også sett på tildekking som
tiltaksmetode og bruk av forskjellige tildekkingsmaterialer i et større
samfunnsperspektiv. Beslutning om behov for tiltak gjørs i dag fra
en vurdering av helse- og miljørisiko. Her vil tildekking kunne gi
risikoreduksjon ved at transporten av forurensning fra sedimentene til
omgivelsene reduseres. Risikovurderinger er derfor viktige for å avgjøre
om forurensningen utgjør en uakseptabel risiko, og om det er behov for
tiltak. Samtidig vil også risikovurderingen kunne si om et tiltak vil kunne
redusere risikoen til et akseptabelt nivå. En risikovurdering tar imidlertid
ikke hensyn til miljøkonsekvenser fra selve tiltaket eller fra fremtidig
bruk av området.

forskjellige scenarioene. Her kan man se at en naturlig tildekking har
den laveste totale miljøbelastningen, mens bruk av antrasitt basert
aktivt kull har høyest belastning. Årsaken ligger i utvinning, produksjon
og transport av tildekkingsmaterialer som i et livsløpsperspektiv har en
vesentlig høyere miljøbelastning enn den positive effekten fra reduserte
utlekking fra sedimentene. Dersom man isteden bruker biobasert kull og
tar inn effekten av karbonlagring i sedimentene vil miljøbelastningen bli
drastisk redusert.
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Et komplement til risikovurderinger kan derfor være bruk av
livsløpsvurderinger (LCA). Her aggregeres alle miljøkonsekvenser som
hver enkel operasjon har i et livsløpsperspektiv. Det betyr at man
som i ﬁguren over inkluderer effekter fra forurensningen i seg selv
(primæreffekter), effekter fra resursbruk ved tiltak (sekundæreffekter).
Man kan også inkludere indirekte følgeeffekter (tertiæreffekter) i
vurderingen. Dette kan være større opplevd verdi av fritidsﬁske, verdi i å
forbedre miljøtilstand for kommende generasjoner, osv.
I prosjektet er det gjennomført en utvikling av LCA-metodikken for
bruk i marint miljø og det er vurdert effekter fra bruk av forskjellige
tildekkingsmaterialer (leire, kalk og aktivt kull), sammenlignet med
en situasjon med naturlig re-sedimentering av rent materiale.
Grenlandsfjorden er her brukt som ”case”.
Resultatene viser at det er relativt store forskjeller mellom de forskjellige
materialene hvis man tar hensyn til de sekundære effektene i tillegg
til de primære. Figuren under viser totalt vektet miljøbelastning fra de

Det er viktig å påpeke at en LCA kun kan brukes sammenlignende, det vil
si at man ikke kan etablere en akseptabel livsløpsbelastning på samme
måte som man kan etablere en akseptabel miljørisiko. Derfor er LCA først
og fremst et komplement til risikoanalysen ved valg og optimering av
tiltaksløsninger.

8.2

Bærekraftsvurderinger

Sosiale følgeeffekter som diskutert tidligere, er et tema som er vanskelig
å kvantiﬁsere og integrere sammen med andre effekter i en LCA.
Tradisjonelt er dette ofte viktige elementer i en beslutningsprosess, men
svært ofte lite kjente og kvantiﬁserte på forhånd. En måte å gjøre dette
på, er ved bruk av ﬂermålsanalyse, eller multikriterie beslutningsanalyse
(MCDA). Her etablerer man ﬂere forskjellige beslutningskriterier som
vektes mot hverandre for å ﬁnne det optimale beslutningsalternativet.
I dette prosjektet har MCDA blitt brukt for å se på hvordan man
kan vekte en beslutning i et overordnet bærekraftsperspektiv. Med
bærekraftig mener man ofte en gunstig kombinasjon av økonomiske,
miljømessige og sosiale hensyn. I modellen er dette eksempliﬁsert
gjennom å benytte følgende kriterier fra tidligere studier:

•

Risikoreduksjon basert på helse og økologisk risiko (Saloranta et al
2008)

•

Sosialøkonomisk verdi, deﬁnert som opplevd verdi av tiltak
(betalingsvillighet) (Barton et al 2010)

•

Miljøpåvirkning basert på resultat fra livsløpsvurderingen (Sparrevik
et al 2011)

•

Kostnad for tiltak (Barton 2008)

I prosjektet er denne metodikken eksempliﬁsert ved å vurdere hvilken
størrelse på tildekkingsarealet som er mest bærekraftig. Her har man
sammenlignet naturlig forbedring (NR), tildekking av mest forurenset
sjøbunn i enten indre eller ytre fjord (HIFC og HOFC), tildekking av hele
indre eller ytre fjord (IFC og OFC) og i tillegg en total tildekking av hele
fjordsystemet (WF).

Gjennom at man her bruker ﬂere beslutningsmetodikker sammen,
vil man kunne gi et mer komplett svar på hva som er den mest
bærekraftige løsningen enn om bare risikoanalyser brukes som
beslutningsgrunnlag.

RA

LCA

MCDA
Resultatene her viser, til forskjell fra livsløpsvurderingen, at aktiv
tildekking er mer bærekraftig enn en naturlig forbedring spesielt
hvis man legger stor vekt på sosiale verdier eller vekter alle kriterier
balansert. Årsaken er at den reduksjon av risiko som oppnås sammen
med den sosialøkonomiske nytten, oppveier kostnad og miljøpåvirkning.
Best balanse i forhold til økonomi og miljøbelastning vil da være en
tildekking av de mest forurensede områdene i enten ytre eller indre
fjord.
Selv om dette er et teoretisk eksempel med en type vektingsmodell,
viser metodikken at det ﬁnnes ﬂere modeller som kan komplettere
risikovurderinger i retning mer helhetlig, bærekraftig håndtering av
forurensede sedimenter.

9 Konklusjoner og oppsummering
Opticap har gjennomført en rekke studier og eksperimenter både
i laboratorium og i felt. Disse studiene har gitt økt kunnskap og
erfaringer som er sammenfattet i denne rapporten. Dette kapitlet
gir en oppsummering av kunnskapsstatus om tynntildekking og in
situ stabilisering av sjøbunnen, samt identiﬁserer utfordringer og
gjenstående kunnskapshull knyttet til denne tiltaksmetoden.

9.2
•
•

•

9.1
•
•

•
•
•

Utlegging av tynntildekking
Tildekking kan legges ut i lag på <5 cm også på vanndyp ned mot
100 m.
Utlegging av sandige og grusige masser kan oppnås med god
presisjon enten med nedpumping via rør eller direkte utlegging fra
lekter i overﬂaten (for eksempel splittlekter eller fallbunnslekter).
Utlegging av aktivt kull kan gjøres ved å blande kullet med salt og
leire og pumpe blandingen ut like over sjøbunnen.
Tildekkingsmaterialer med mye ﬁnstoff kan legges ut som en slurry
dersom topograﬁ og strømforhold er gunstige.
Testen i Opticap er gjort i pilotskala i felt og ved oppgradering til
tildekking i full skala vil det være en rekke utfordringer knyttet
til optimalisering og kontroll med blanding og utpumping av
tildekkingsmasser for å lage et jevnest mulig tildekkingslag.

9.3
•

•
•

•

•

•

Effektivitet av tynntildekking
Både økt tykkelse og innhold av aktivt materiale ser ut til å være
viktig for effektivitet av tynntildekking.
Både felt- og laboratorieforsøkene har vist at tynntildekking
(< 5 cm) kan gi mer enn 80 % reduksjon i ﬂuks og opptak av
organiske miljøgifter i organismer.
Felttestene viser en god effektivitet av tildekking med aktivt
materiale målt med alle metodene som er benyttet her.
Effektiviteten av de passive materialene varierer imidlertid
betydelig. Dette kan skyldes både variabilitet i forholdene på
testfeltene og utfordringer knyttet til måling av effektivitet i felt.

Bieffekter
Tildekking med tynne sjikt av et hvilket som helst materiale kan
endre sammensetningen av bunnfaunaen og den økologiske
funksjonen til sjøbunnen.
Tester utført på bløtbunnsamfunn avdekket store forskjeller mellom
ulike materialer vurdert brukt som tynnsjikttildekking.
Tildekking med knust kalkstein eller leire uten tilsetning av aktivt
kull ga liten endring av bunnfauna sammenlignet med leire tilsatt
aktivt kull.
Feltene behandlet med leire og aktivt kull viste redusert
biomangfold så lenge undersøkelsene pågikk (det vil si 14-20
måneder etter utlegging).
Det ble ikke funnet vesentlige effekter av tynnsjiktildekking på
nedbrytning av organisk materiale og resirkulering av næringsalter,
som er en av sedimentets viktige geokjemiske funksjoner.
LCA-analysen av tynntildekking har også identiﬁsert at en
viktig utfordring blir hvordan gjøre en god vekting av redusert
biotilgjengelighet av miljøgifter mot skader på bunnfauna og økte
utslipp av CO2.
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