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Sammendrag
Denne rapporten gjennomgår erfaringene fra gjennomføringen av testtildekking
på fire testfelt i Eidangerfjorden og Ormefjorden. Testtildekkingen er planlagt og
gjennomført for å fremskaffe erfaring med tynntildekking av forurensede sedimenter. Hensikten med felttesten er å studere følgende problemstillinger under
realistiske feltforhold:
•
•
•

Teknisk gjennomføring av tynntildekking på 30 – 100 m vanndyp
Effekten av tynntildekking på tilgjengelighet og spredning av miljøgifter
Effekt av tynntildekking på bunnfauna

Felttesten består av tre testfelt i Ormefjorden og et testfelt i Eidangerfjorden samt
et referansefelt i hver av de to fjordene. Både passive materialer (knust kalk og
mudret leire) og det kjemisk aktive tildekkingsmaterialet aktivt karbon (AC) er
benyttet. Tabellen nedenfor gir en oversikt over tildekkingsmaterialene og tykkelse på tildekkingslaget etter utleggingen.
Oversikt over testfeltene og gjennomførte tildekkingen
Felt
Testfelt 1,
Ormefjorden
Testfelt 2,
Ormefjorden
Testfelt 3,
Ormefjorden
Testfelt 4,
Ormefjorden
Testfelt 5,
Eidangerfjorden
Testfelt 6,
Eidangerfjorden

VannDyp
(m)

Størrelse
testfelt
(m2)

Type tildekkingsmateriale og
mengde masse
utlagt

Målt
tykkelse etter
utlegging
(cm)

Gjenfunnet
tildekkingsmasse i feltet
(% utlagt)

30

10 000

Knust kalk fra
NOAH (750 t ts)

2,1 ± 1,2

42

30

10 000

Mudret leire
(463 m3 = 440 t ts)

3,7 ± 1,1

80

30

10 000

Mudret leire og AC
(222 m3 = 211 t ts
leire+ 20,4 t AC)

1,1 ± 0,6

58

30

10 000

Referansefelt, ingen
tildekking

-

-

100

40 000

Mudret leire og AC
(938 m3 = 891 t ts
leire+ 58,8 t AC)

1,2 ± 0,3

41

100

40 000

Referansefelt, ingen
tildekking

-

-

Figuren nedenfor viser prinsippene for hvordan tildekkingen ble gjennomført på
testfeltene: Tildekkingsmasser ble enten mudret (ren leire fra en annen lokalitet i
Ormefjorden) eller lastet om bord i sugemudringsfartøyet Arena fra Agder Marine
(knust kalk, AC og salt). Massene ble pumpet ut gjennom sugearmen på Arena på
feltene i Ormefjorden (30 m vanndyp). På feltet i Eidangerfjorden (100 m vanndyp) ble massene pumpet ned ved hjelp av lekter med pumpe (Transport 48 fra
Secora).
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Overvåkning av turbiditet under utlegging av tildekkingsmassene viste at massene
fordelte seg som en turbiditetssky i vannet under utslippspunktet like over bunnen.
Det var også noe transport av masser langs sjøbunnen i nord sør retningen, som er
sammenfallende med den dominerende strømretningen i området. Det ble observert lite turbiditet (lite spredning av tildekkingsmasser) over utslippspunktet.
Måling av tykkelse av tildekkingslaget ble gjort med SPI-kamera (Sediment Profil
Imaging). Målinger av vertikalfordeling av kvikksølv, redoksforhold og innhold
av TOC ble benyttet for å verifisere lagtykkelsen beregnet fra SPI-bildene. Resultatene er vist i tabellen. Faktisk oppnådd tykkelse var mindre enn planlagt tykkelse på 5 cm. Beregninger viste at 42 – 80 % av utlagte masser ble gjenfunnet
innenfor feltene. Målinger bekreftet spredning av både AC og leire til fjordbunnen
utenfor feltene og sammen betydelig usikkerhet i både beregnet og målt lagtykkelse kan gjenfangst av 42 – 80 % anses å være et rimelig resultat. I forhold til
en helhetlig oppryding over et større areal er ikke dette kritisk dersom tildekking
skjer i et fjordbasseng.
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Forord
Forskningsprosjektene Thinc og Opticap tester utleggingsteknikker og effekt av
tynn tildekking. Forskningsprosjektet Opticap finansieres av Forskningsrådet og
av partnerne; Hustadmarmor, Secora, Agder Marine, NOAH og Klif. Thinc
finansieres av Norsk Hydro. I tillegg har Klif og Norsk Hydro gitt ekstra
bevilgninger for å gjennomføre denne felttesten for å øke kunnskapen om effekten
av tynn tildekking av store arealer med forurensede sedimenter. Testtildekkingen
er gjort som en del av forskningsprosjektene Opticap og Thinc. En viktig del av
dette prosjektet er å utføre feltstudier av tynn tildekking. NIVA gjennomfører et
utredningsprosjekt for Norsk Hydro om tynntildekking i ytre Grenlandsfjordene
(Thinc). Hovedhensikten med dette prosjektet er å finne frem til en tildekkingsmetode som er effektiv i forhold til reduksjon av utlekking og biologisk opptak av
dioksiner fra store sedimentarealer og samtidig ikke gir uakseptable skader på
bunnfauna. Opticap og Thinc har blitt enige om å samordne behovene i disse to
prosjektene slik at det kan gjennomføres en felles felttest i ytre Grenlandsfjord.
Denne erfaringsrapporten er utarbeidet av NGI med bidrag fra NIVA, Secora og
Agder Marine. NIVA har hatt ansvaret for målinger av kvikksølv og redokspotensialer og beregningene av dekklagets tykkelse basert på SPI. Secora og
Agder Marine har bidratt med å dokumentere erfaring fra den tekniske utleggingen.
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1

Innledning

Forskningsprosjektene Thinc og Opticap tester utleggingsteknikker og effekt av
tynntildekking av forurensede sedimenter. Hensikten er å studere følgende
problemstillinger under realistiske felt forhold:
•
•
•

Tekniske gjennomføringen av tynntildekking på 30 – 100 m vanndyp
Effekten av tynntildekking på tilgjengelighet og spredning av miljøgifter
Effekt på bunnfauna

For å fremskaffe erfaring ble det gjennomført felteksperimenter som en viktig del
av aktivitetene innenfor både Thinc og Opticap. En felles plan for tildekking av
fire testfelt; ett i Eidangerfjorden og tre i Ormefjorden ble utarbeidet av NGI og
NIVA i samarbeid med Agder Marine, Secora, NOAH, Hustadmarmor, SFT og
Hydro (Schaanning m.fl., 2008, Eek m.fl., 2009). Fylkesmannen i Telemark
(FMTe) gav 10. august 2009 tillatelse til mudring av forurensede masser, mudring
av rene masser og tildekking med rene masser i forbindelse med dette arbeidet
(vedlegg A). Tildekking av de fire testfeltene i Grenlandsfjordene ble gjennomført
i september 2009.
Hovedfokus i denne erfaringsrapporten legges på tekniske gjennomføringen av
tynntildekking på 30 – 100 m vanndyp. Dette inkluderer dokumentasjon av oppnådd tykkelse av tildekkingen, hvilke problemer som oppstod underveis med
tanke på å illustrere hva som er viktig for å oppnå en optimal tynntildekking i full
skala samt en evaluering av tids- og kostnadseffektivitet av tildekkingen.
Effekten av tynntildekkingen på tilgjengelighet og spredning av miljøgifter og på
bunnfauna beskrives i egen rapport etter flere overvåkningsresultatene gjøres tilgjengelig.
1.1

Bakgrunn for arbeidet med tynntildekking

Modellering av spredning og opptak av miljøgifter i marine næringskjeder viser at
store områder med moderat forurensning kan være en større kilde til spredning av
miljøgifter enn små områder som er sterkt forurenset. Modellering av dioksiner i
Grenlandsfjordene har vist at tiltak i små hot spot områder (sterkt forurensede
områder) har liten effekt sammenlignet med tiltak på områder som er flere km2
store og dekker en betydelig andel av fjorden (Saloranta et al. 2008). I Norge
finnes det en rekke fjorder der et betydelig areal av fjordbunnen er moderat
forurenset og hvor det samtidig er liten sedimentasjon av rent materiale noe som
gjør at naturlig restitusjon av sjøbunnen går sakte. I slike områder kan tiltak som
reduserer tilgjengelighet og spredning fra sjøbunnen gi en betydelig gevinst i form
av redusert spredning av miljøgifter til fisk og andre arter som utnyttes som
sjømat.
Tiltak på store arealer sjøbunn vil innebære et betydelig inngrep i fjordområdet og
medføre stor ressursbruk og kostnader. Både mudring og tradisjonell isolasjons-
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tildekking vil på kort sikt ødelegge bunnfaunaen og på lang sikt kunne endre
denne, samtidig vil kostnadene knyttet til slike tiltak være svært høye. Tildekking
av forurensede sedimenter med et tynt lag med rene masser undersøkes derfor i
forskningsprosjektene Opticap og Thinc med tanke på å optimalisere tynntildekking som risikoreduserende tiltak på store arealer sjøbunn. Tynn tildekking
forventes å ha mindre negativ effekt på bunnfaunaen og vil også koste mindre enn
både mudring og isolasjonstildekking.
Både laboratorietester og beregninger viser at tildekking med materialer som er
inerte ovenfor den aktuelle miljøgiften (i Grenland dioksiner) og materialer som
har en stor bindingskapasitet for dioksiner kan redusere tilgjengelighet og
spredning av miljøgifter. Figur 1 illustrerer hvordan både passiv og aktiv tildekking reduserer konsentrasjonsgradienten gjennom tildekkingen og dermed både
transporten av dioksiner fra sediment og den tilgjengelige konsentrasjonen i overflaten av tildekkingslaget der hvor bunnfaunaen lever.

Figur 1

Illustrasjon av miljøgiftkonsentrasjon i porevann (heltrukket linje),
uten tildekking, med passiv tildekking og med aktivtildekking.

Resultatene beskrevet over tyder på at tynn tildekking også med mineralske
materialer uten særskilt bindingsevne ovenfor de aktuelle miljøgiftene kan være et
godt tiltak. Ved praktisk gjennomføring av tynntildekking er det imidlertid en
rekke forhold som kan føre til at tykkelsen av den delen av tildekkingslaget som
er intakt og uforstyrret reduseres slik at effekten av tildekkingen som en diffusjonssperre bli mindre.
•
•
•

Ujevn utlegging som gir mindre total tykkelse enn planlagt i deler av
området (Figur 2a)
Bioturbasjon som skaper aktiv vanntransport i deler av tildekkingslaget
slik at effektiviteten som diffusjonssperre blir redusert i delene av tildekkingslaget som påvirkes av bioturbasjon (Figur 2b)
Bioturbasjon gjennom hele tildekkingen som gjør at forurenset sediment
blandes inn i tildekkingslaget (Figur 2c)
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Figur 2

Illustrasjon av mekanismer som kan redusere effekten av tynn tildekking.

De forurensede sedimentene i både Eidangerfjorden og Ormerfjorden der testtildekkingen er gjennomført har en rik bunnfauna. Det forventes derfor at feltene i
testtildekkingen i stor grad vil påvirkes av bioturbasjon.
Bioturbasjon der organismer blander sedimentet fullstendig ned til et bestemt dyp
vil påvirke effekten av tynn tildekking ved at forurenset sediment bringes opp til
sedimentoverflaten igjen etter tildekking dersom blandingsdypet er større enn
tykkelsen på tildekkingen. Bioirrigasjon der organismer graver ganger i sedimentet hvor de sirkulerer vann for å skaffe seg selv nok oksygen, kan påvirke tynn
tildekking ved at miljøgifter kan lekke ut med vannet som sirkulerer i disse gangene dersom de går dypere enn tykkelsen på tildekkingen.
Disse forholdene gjør at det er viktig å undersøke nærmere hvordan effekten av
tynntildekking vil være under forhold som er så realistiske som mulig og over tid.
Dette har vært bakgrunnen for planleggingen av testtildekking i felt.
2

Organisering

Dette kapitlet gir en beskrivelse av hvordan felttestprosjektet var organisert og
samhandling mellom aktørene. Ved gjennomføring av en fullskala tynn tildekking
vil prosjektet selvfølgelig bli større og organiseringen vil derfor bli mer omfattende. Mange av de samme elementene vil likevel være viktige.
2.1

Overordnet organisering

Felttestene ble etablert med NGI som byggherre og søker og Secora og Agder
Marine som utførende entreprenører. Kristian Solberg fra Geotek / Norsk Hydro
var innleid som byggeleder, med ansvar for framdrift og HMS-oppfølging på
anlegget under gjennomføringen av felttesten. NIVA og NGI har ansvaret for den
etterfølgende overvåking og dokumentasjon av prøvefeltene. Figur 3 viser den
overordnede organiseringen av felttesten. Denne organiseringen tilsvarer organiseringen som er vanlig ved tiltak i forurensede sedimenter.
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Styringsgruppe
Opticap
Delprosjekt:
Felttest i Grenland
Opticap/Thinc
Espen Eek/Morten
Schaanning

Konstruksjon av
testfelt:
Byggherre NGI
V/Espen Eek

Prosjektering:
Opticap/Thinc

Overvåking
og
dokumentasjon:
NGI/NIVA

Byggeleder
Kristian
Solberg
Valg av materiale,
plassering og
søknader:
Alle

Utførelse:
Agder Marine/
Secora

Leveranse Knust
kalk: NOAH
Leveranse AC:
Grolmann AS

Overvåking/
kontroll:
NGI

Teknisk utførelse:
Agder Marine/
Secora
Overvåking:
NGI/NIVA
Figur 3
2.2

Organisering av arbeidet med konstruksjon av testfelt
Organisering på anlegget

Som nevnt, ble arbeidet på anlegget ledet av Byggeleder Kristian Solberg. Det ble
avholdt et oppstartsmøte og ukentlige byggemøter og ukerapporter fra utarbeidet
mens dette pågikk. På disse byggemøtene deltok: Byggeleder, representanter fra
NGI, Secora, Agder Marine, SR service samt Fylkesmannen i Telemark og NIVA
ved behov.
Byggelederen hadde den viktige oppgave med å koordinere arbeidet på anlegget
og å kommunisere problemstillinger som oppstod på anlegget som prosjektledelsen måtte ta stilling til og forhold som prosjektet ønsket å justere på underveis.
Denne styring av arbeidene ved hjelp av en byggeleder som representerte byggherren på anlegget fungerte svært godt.
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Byggeleder
Kristian Solberg
Byggemøter:
NGI, Secora, Agder
Marine, FMTe

Mudring
Agder Marine.
Fartøy Arena

Tildekking 30 m:
Agder Marine
Fartøy: Arena

Leveranse Knust
kalk: NOAH
Leveranse AC:
Grolmann AS
Figur 4

Tildekking 100 m:
Secora
Fartøy: Arena,
Transport 048

Overvåking og
dokumentasjon:
NGI
Bidrag fra NIVA og ITM

Organisering av arbeidet på anlegget

I tillegg til de nevnte aktørene ble SR-Service leid inn av Secora for å hjelpe til
med manøvrering av deres lekter (Transport 048), Sperre AS ble leid inn for posisjonering av utslipsrør på feltet i Eidangerfjorden og av fylkesmannen for å gjøre
undervannsfilming under felttesten. NIVA ved Morten Schaanning og Universitetet i Stockholm ved Jonas Gunnarson og Göran Samuelsson bidro med overvåkning og prøvetaking under utleggingen. Fylkesmannen ved Marianne Olsen
deltok på flere av byggemøtene. Prosjektet hadde også besøk av representanter fra
Norsk Hydro og av lokal presse.
3

Planlegging felttest

Planene for gjennomføring av felttesten i Ormefjorden og i Eidangerfjorden er
beskrevet i NIVA notat, 8.11.2008, NGI / NIVA-rapport 20071139-6, 2007113900-96-R og i søknad til Fylkesmannen i Telemark (Teknisk notat datert 29. april
2009).
3.1

Etablering av testfeltene

Det ble etablert fire testfelt i Grenlandsfjordene; tre testfelt i Ormerfjorden på
30 m vanndyp og en testfelt i Eidangerfjorden på 100 m vanndyp. I tillegg ble det
etablert en referansefelt i hvert område. Hvert felt i Ormerfjorden var på 100 m x
100 m for å gi mulighet til å sammenligne effekten av tildekkingsmaterialene
under ellers like betingelser. Feltene i Ormerfjorden var på 200 m x 200 m med
målsetning for å teste tildekking på 100 m vanndyp. Figur 5 viser plassering av
hver testfelt.
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FE6 Ref erense

Mudringsområde

FE5 Leire m/AC

Figur 5
3.2

Kart som viser plassering av testfelt 1 - 6 og mudringsområdet
Tildekkingsmaterialer

Testfeltene i Ormerfjorden ble tildekket med to passive materialer (mudret leire
og knust kalk) og et aktivt materiale (mudret leire blandet med AC). Dette vises i
Tabell 1 der bindingskoeffisientene til de ulike materialene er rapportert. De
logKd verdiene for AC er 3-4 størrelsesorden høyere enn verdiene for leire og
knust kalk som betyr at AC har en høy bindingskapasitet til HOCs.
Tabell 1

Bindingskoeffisient (Kd) for materialene benyttet i felttestene i
Grenland (NGI-rapport 20071139-4, Log KAC for TBT er hentet fra
Brändli et al ,2008).
Log Kd for Leire

PAH
PCB
TBT

4,3 – 4,9
4,8 – 6,2
3,3

logKd for Knust
kalk
3,8 – 4,2
5,2 – 5,5
3,5

logKd for AC
(logKAC)
8,7 – 9,7
8,4 – 9,6
6,8

Testfelten i Ormerfjorden ble dekket med mudret leire blandet med AC siden
tildekking med AC har ikke vært gjort tidligere på 100 m vanndyp. Tabell 2 oppsumerer de ulike feltene og benyttende tildekkingsmaterialer. En mer detaljert
beskrivelse av de ulike tildekkingsmaterialer er inkludert i underkapitlene nedenfor.
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Tabell 2

Oversikt over testfeltene og benyttede tildekkingsmaterialer

Felt

Feltkode

Vanndyp

Testfelt 1,
Ormefjorden

FO 1

30 m

Testfelt 2,
Ormefjorden

Størrelse
testfelt
10 000 m2
10 000 m2

FO 2

30 m
10 000 m2

Testfelt 3,
Ormefjorden

FO 3

30 m

Testfelt 4,
Ormefjorden

FO 4

30 m

Testfelt 5,
Eidangerfjorden
Testfelt 6,
Eidangerfjorden

3.2.1

10 000 m2
40 000 m2

FE 5

100 m
40 000 m2

FE 6

100 m

Masser
Knust kalk fra NOAH
5 cm tykkelse
Mudret leire
5 cm tykkelse, 21 kg ts leire
per m2
Mudret leire og AC
5 cm tykkelse, 21 kg ts leire
per m2 blandet med 2 kg AC
per m2
Referansefelt,
ingen tildekking
Mudret leire og AC
5 cm tykkelse, 21 kg ts leire
per m2 blandet med 2 kg AC
per m2
Referansefelt,
ingen tildekking

Mudret leire

Mudret leire ble valgt fordi dette er et materiale som ofte er et overskuddsmateriale i større mudrings- eller graveprosjekter i områder med marin leire. Marin leire
er dessuten gammel sjøbunn og derfor et materiale som forventes å ha liten
negativ effekt på bunnfauna. Mudret leire har lav bindingskapasitet for hydrofobe
organiske stoffer (HOC) og regnes derfor som et passivt tildekkingsmateriale.
Leire, til tildekking på testfeltene, ble mudret fra sjøbunnen innerst i Ormefjorden
på 20 – 25 m vanndyp (Figur 6). Det forurensede topplaget (0-10 cm) i mudringsområdet ble deponert på NOAH Langøya før ren leire ble mudret til bruk som
tildekkingsmasse.
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Mudringsfelt

Figur 6

Mudringsområde for leire til bruk som tildekkingsmateriale

Det ble tatt en kjerne sedimentprøve (TcOp-15) midt i mudringsfeltet for å
bestemme følgende egenskaper til leiren:
•

Vanninnhold: 62 – 70 % av ts (tilsvarende 38 – 41 % av våtvekt)

•

Bulk densitet (in situ): 1,62 – 1,66 t/m3

•

Styrke (konus): 2,5 – 2,7 kPa (omrørt = 0,7 – 0,9 kPa)

•

Innhold av dioksiner: 8 ng/kg ts TEQ

3.2.2

Knust kalk fra NOAH Langøya

Knust kalk (0 – 5 mm) hentet ut fra kalkbruddet på NOAH Langøya tilsvarer den
finfraksjonen som ofte er et overskuddsmateriale når stein knuses til ulike formål,
for eksempel i pukkverk eller i industri som bruker stein som råstoff. Dette er
derfor et materiale som er tilgjengelig fra mange ulike kilder og kan derfor ofte
være aktuelt som tildekkingsmateriale. Knuste steinmasser er dessuten et av de
materialene som har vært hyppigst benyttet til klassisk isolasjonstildekking i
Norge (Oslo Havn, Sandefjord, Lysaker brygge mfl.). Knust kalk har lav til
moderat bindingskapasitet for HOC slik som PAHer, PCBer og dioksiner og
regnes derfor som et passivt eller moderat aktivt tildekkingsmateriale.

Dokumentnr.: 20071139-00-120-R
Dato: 2011-03-08
Side: 16

Egenskaper til knust kalk fra NOAH:
•

Densiteten til knust kalk fra NOAH ble målt av NOAH selv (e-post fra
NOAH 26. august 2009). Volumet av 1296 g knust kalk ble målt både med
og uten vannmetning. Densitet oppgitt som t ts/m3
o Densitet løst lagret kalk i vann, men vekt uten vann: 1,51 t ts/m3
o Densitet løst lagret kalk i vann og med vann: 1,89 t/m3

•

Porøsitet: 0,39

•

TOC: 0,1 % av ts

•

Innhold av tungmetaller og organiske miljøgifter er lavt, totalkonsentrasjoner og utlekking er beskrevet i NGI-rapport 20071139-4.

3.2.3

Aktivt karbon

Aktivt karbon (AC) har en svært høy bindingskapasitet til HOC og er derfor et
aktivt materiale (se Tabell 1). AC som ble benyttet (BP-2 FP) er produsert fra
antrasitt i Kina av Jacobi Carbon og ble kjøpt inn fra Grolmann AS som er den
norske importøren av dette materialet.
Egenskaper til AC (BP-2 FP):
•

Bulk densitet (etter pakking): 500 kg/m3

•

Porøsitet: Mikroporer: 0,268 cm3/g, Mesoporer: 0,602 cm3/g

•

Overflate areal: 1199 m2/g

•

Partikkelstørrelse:
o >100 USS (0.15mm): spor
o >200 USS (0.075mm): 10 %
o >325 USS (0.045mm): 30 %

3.3

•

Gjennomsnitt partikkel diameter: 27 μm

•

Innhold og utlekking av tungmetaller ble også målt og er rapportert i NGIrapport 20071139-4
Teknisk planlegging av mudring

Sugemudringsfartøyet Arena mudret leire til tildekking på feltene FO 2, FO 3 og
på FE 5. Lengden på sugearmen på Arena begrenser dybden det kan mudres på til
30 m vanndyp. Samtidig var det viktig at massene som brukes var homogene og at
de bestod av leire. Det ble tatt prøver av sjøbunnen i flere grunne områder i
nærheten av testfeltene i Ormefjorden som ikke egnet seg fordi massene ikke var
homogene, og inneholdt for mye sand eller organisk materiale.
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Området som ble valgt lå i nordenden av Ormefjorden på 20 – 25 m vann dyp
(Figur 7). De øverste 10 cm er moderat forurenset med dioksiner og disse mudres
først og leveres til godkjent mottak (NOAH Langøya). Når dette laget var fjernet
leire til tildekking på felt FO 2 (leire alene), på felt FO 3 og FE 5 (sammen med
AC) mudres.

Mudringsfelt

Figur 7

Mudringsområde (blått felt)

I forkant av arbeidet ble det gjort en geoteknisk vurdering av hvordan mudringen
måtte gjennomføres for å gi tilfredsstilende sikkerhet. Det mudres 172 m3 forurenset masse og inntil 2500 m3 ren leire til tildekking.
3.4

Teknisk planlegging av tildekking

Basert på vurderinger av behov for kjemisk isolasjon av de forurensede sedimentene og forventet bioturbasjonsdyp (ca 2-4 cm), ble det bestemt å dekke til alle
testfeltene med et 5 cm tildekkingslag. For å oppnå ønsket tykkelse av tildekking
innenfor testfelten måtte mengde sediment på sjøbunnen og vanninnholdet i dette
estimeres. Siden alle tildekkingsmaterialer pumpes fra fartøyet og ned til like over
sjøbunnen måtte forholdet mellom utpumpingshastighet av tildekkingsmassen og
farten til utpumpingsenhetene også beregnes.
Når massen ligger på sjøbunnen er det følgende parametre som bestemmer tykkelsen på tildekkingslaget:
•

Densitet av masse (vanninnhold/porøsitet)

•

Mengde masse (her oppgitt som mengde tørrstoff (ts)

Det var derfor nødvendig å estimere hva densiteten på tildekkingslaget ville være
etter utlegging og basert på det estimatet beregne hvor mye masse som måtte
plasseres per areal. Mengde tørrstoff ble brukt til å kvantifisere mengde masse
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(isteden for volum eller totalvekt) fordi tørrstoff innholdet vil kunne variere under
veis i blanding og utlegging av massen, mens hvis densiteten og vanninnholdet på
tildekkingslaget er kjent vil tykkelsen være bestemt av mengden tørrstoff som er
lagt ut per m2.
Under utlegging av tildekkingsmasser er det følgende parametre som styrer hva
tykkelsen på tildekkingslaget blir:
•

Mengde ts utlagt per tidsenhet
o Pumpehastighet
o Ts innhold i utpumpet slurry

•

Areal dekket per tidsenhet
o Hastighet utleggingsfartøy
o Bredde dekket av utleggingen

Hastigheten utleggingsfartøyet måtte holde for å få riktig tykkelse på tildekkingslaget ble beregnet basert på antakelser og estimater av følgende parametre:
•

Densitet av masse (vanninnhold/porøsitet)

•

Bredde dekket av utleggingen

•

Pumpehastighet

Disse beregningene er beskrevet i NGI-rapport 20071139-00-96-R. Resultatene av
disse beregningene for hvert enkelt felt er beskrevet i kapitlene nedenfor.
3.4.1

Felt 1 Ormefjorden NOAH kalk (FO 1)

Kalken legges ut med Arena på felt FO 1. Munnstykket som massene legges ut fra
være 2 - 5 m over bunnen. Basert på modellering og måling av tildekking på dypvannsdeponiet ved Malmøykalven (SINTEF 2008 og NIVA 2009) ble det antatt at
dette vil resultere i en spredning av disse massene i et felt på om lag 5 m bredde.
Massene derfor lagt ut på testfeltet langs striper med 5 m avstand. Siden feltet
skulle være 100 m x 100 m blir stripene 100 m lange og dekket et areal på 500 m2.
Massene legges ut i to lag. Før utlegging av masser startet ble pumpehastigheten
til pumpen på Arena målt til 0,065 m3/s ved pumping av sjøvann. Dette resulterte i
utlegging 2 lag med 10 linjer i hvert lag der det ville ta 64 min å legge ut hver
linje.
Det ble også antatt at det lot seg gjøre å lage en homogen suspensjon av kalk og
sjøvann og det ble beregnet hvilken hastighet Arena måtte kjøre med avhengig av
hva tørrstoff innholdet i denne suspensjonen var.
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3.4.2

Felt 2 Ormefjorden Leire (FO 2)

Prøvetakingen av leiren som mudres og brukes som tildekkingsmateriale viste at
den hadde et vanninnhold på 40 % (av total vekt) og in situ bulk densitet til leira
var på 1,62 – 1,66 t/m3 (tilsvarer 0,97 – 1,00 t ts/m3). Det ble likevel antatt at det
under mudring og blanding med vann og AC ville blandes inn vann i leira slik at
det ble dannet en homogen suspensjon/slurry og at vanninnholdet og densiteten
etter utlegging ville bli 60 – 70 % (av total vekt) og 1,23 – 1,34 t/m3 (tilsvarer
0,37 – 0,54 t ts/m3) som er typisk for leire i de øverste 5 cm av sjøbunnen i norske
fjorder. Dette innebærer at det legges ut 21 kg ts leire per m2 for å få en lagtykkelse på 5 cm. Dette tilsvarer 210 t på Felt FO 2. Det ble lagt opp til å legge ut
leireslurryen i to lass slik at hvert lass inneholde leire tilsvarende 105 t tørrstoff
leire.
Det ble på forhånd gjort forsøk med erosjon og sedimentasjon av leire med
varierende vanninnhold. Disse forsøkene viste at ved et vanninnhold på mellom
56 – 70 % ble leirklumpene i de mudrede massene delt opp i mindre klumper men
andelen av leira som gikk i suspensjon i vannet var moderat (Øvrum 2009). Det
betyr at dette vanninnholdet ble ansett som optimalt med tanke på få en god
fordeling av materialet uten å miste for mye leira ved at suspendert leire fraktes
vekk fra testfeltene med strømmen.
For å kunne estimer mengden tørrstoff leira i lasterommet på Arena ble det laget
et skjema der densiteten til leira ble plottet mot mengde ts i lasten for ulike volum
av leire slurry (Figur 8). Ved å måle densiteten til slurryen og volumet slurry i
lasterommet kunne man lese av mengden tørrstoff som befant seg i lasten. Et
grønt felt markerte det området som densitet og mengde burde ligge i for å
tilfredsstille den på forhånd beregnede optimale mengde tørrstoff per utlegging og
optimale vanninnhold (densitet er en funksjon av vanninnhold) i slurryen.
Under arbeidet med tildekking med leire ble det oppdaget at leira ikke tok opp så
mye vann som forventet.
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Figur 8

Figur for estimering av ts basert på målt densitet og volum lastet.
Grønt felt viser i hvilket område densitet og volum lastet bør være
for at et lass skal tilsvare om lag 105 t ts tilsvarende halve mengden masse på felt FO 2.

Leireblandingen legges ut med Arena på felt FO 2. Munnstykket som massene
legges ut fra være 2 m over bunnen. Modellering av utlegging av leire har vist at
denne kan forventes å spre seg i en bredde på minst 7,5 m. Massene derfor legges
ut på testfeltet langs 100 m lange striper med 7,5 m avstand. Tildekkingen legges
ut i minimum to lag.
3.4.3

Felt 3 Ormefjorden Leire og AC (FO 3)

På dette feltet det legges ut leire-slurry tilsvarende det som ble lagt ut på felt FO 2,
men det også blandes inn 10 tonn AC og 2, 5 t salt i hvert lekter lass, dvs. per 105
tonn ts leire, tilsvarende 2 kg AC per m2. AC ble levert i sekker a 600 kg og salt i
sekker a 1000 kg og blandes inn i leira ved å slippe AC og salt direkte i lasterommet og blande massene ved å pumpe massene i sirkulasjon med Arenas
mudringspumpe.
Det ble antatt at innblanding av 10 % AC på tørrvektsbasis ikke ville påvirke
egenskapene til leire slurryen. Dette var også resultatet fra tester med leire og ACblandinger i laboratoriet (Øvrum 2009). Mengden leire i lasterommet kontrolleres
på samme måte som beskrevet ovenfor for utlegging av bare leire på felt FO 2.
Når mengden og densitet leire lå innenfor ønsket område det tilsettes 10 tonn AC
og 2,5 t salt til hver lekter. Hvis det var en annen mengde tørrstoff i lasterommet
mengden AC justeres tilsvarende (100 kg AC 25 kg salt per 1000 kg tørrstoff
leire). Leire, salt, vann og AC blandes i lasterommet minimum 1 t før massene ble
lagt ut. Leire og AC blandingen ble lagt ut med Arena på felt FO 3 på samme
måte som ren leire på felt FO 2.
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3.4.4

Felt 5 Eidangerfjorden Leire og AC (FE 5, 100 m dyp)

På dette feltet det legges ut leire slurry iblandet AC tilsvarende det som ble lagt ut
på felt FO 3.
Leiren mudres og blandes med AC og salt i Arena. På tildekkingsfeltet i Eidangerfjorden leire og AC slurryen pumpes ned til 10 m over sjøbunnen via en pumpe
montert på en gravestikke om bord i Transport 048. Massene pumpes via en
fleksibel slange og ut gjennom en diffusor for å få en jevn fordeling av massen på
sjøbunnen.
Modellering av utlegging av leire har vist at denne kan forventes å spre seg i en
bredde på minst 7,5 m. Massene ble derfor lagt ut på testfeltet langs 200 m lange
linje med 7,5 m avstand. Tildekkingen legges ut i minimum to lag.
Det ble planlagt at Transport 048 manøvreres ved hjelp av Arena og et hjelpefartøy fra SR-service slik at det beveget seg over feltet i linjer slik som på de andre
feltene.
4

Gjennomføring av tiltak på testfeltene

Feltarbeidet med tildekking på testfeltene i Ormefjorden og Eidangerfjorden ble
gjennomført i perioden 1. september til 1. oktober 2009. Dette arbeidet er beskrevet i rapport til Fylkesmannen i Telemark (NGI-rapport 20071139-00-114-R).
Denne rapporten inneholder også resultater fra overvåkningen av mudringen og
tildekkingen etter krav fra Fylkesmannen i Telemark. Dette kapitlet gir en kort
beskrivelse av hvordan arbeidet ble gjennomført i praksis og deretter en vurdering
av de erfaringene som ble gjort for de ulike deloperasjonene (Tabell 3).
Tabell 3

Oversikt over deloperasjoner ved tildekking av testfeltene

Aktivitet

Tid

Utstyr

Mudring forurenset leire
Mudring ren leire til tildekking
Tildekking med kalk
Tildekking med leire
Tildekking med leire og AC, 30 m

7. – 8. sept 2009
10. sept – 1. okt. 2009
3. - 4. sept. 2009
10., 15., 30. sept og 1. okt
16. og 17. sept. 2009

Tildekking med leire og AC, 100 m

22. sept – 30. sept 2009

Arena
Arena
Arena
Arena
Arena
Arena,
Transport 048
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Følgende utstyr ble benyttet til gjennomføring av tiltak på testfeltene:
•

Arena: Trailing Suction hopper dredger (42 m lang med lasterom med
kapasitet på 275 m3)
o Mudring av forurenset og ren leire
o Blanding og utlegging av kalk, leire og AC
o Transport blanding av leire og AC til Eidangerfjorden

•

Transport 048: lekter med sugepumpe montert på gravestikke
o Utlegging av leire og AC på testfeltet i Eidangerfjorden

•

SR-service Ferge
o Posisjonering av Transport 048

Følgende målinger av egenskaper til de tildekkingsmassene ble gjort mens mudring og tildekking pågikk:
•

Densitet til masse pumpet i sirkulasjon:
o Masse ble prøvetatt fra utløp av sirkulasjonspumpe til lasterommet
til Arena. Vekt og volum ble målt om bord og densitet beregnet.

•

Mengde slurry og ”fast” leiremasse som fylte nederste del av lasterommet:
o Fyllingsgrad i lasterommet ble målt visuelt i lasterommet
o Volum ”faste” masser i lasterommet ble sondert med stang til man
kjente motstand. Dette ble tolket som overgang mellom den tynne
suspensjonen av leire i vann (slurry) og de mer intakte leireklumpene nederst i lasterommet (Figur 9)

•

Densitet til leire masse som samlet seg nederst i lasterommet
o Den ”intakte” leira ble tatt prøve med en grabb festet på en stang
o Vanninnhold ble målt etter tørking ved 105 °C
o Densitet av leira ble beregnet fra målt vanninnhold ved å anta en
korndensitet på 2,65 g/cm3
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Figur 9

Leire og kalk fra lasterommet til Arena. A) leire pumpet i sirkulasjon B) kalk pumpet i suspensjon C) leire pumpet i suspensjon D)
Leire fra bunnen av lasterommet (B og C er etter sedimentasjon
slik at vann og ts er separert).

Tabell 4

Densitet og tørrstoffinnhold i tildekkingsmassene

Prøve
Pumpet slurry med knust
kalk i Arena
Pumpet slurry med leire i
Arena
Prøver av ”fast” mudret
leire i Arena
Leire i tildekkingslaget (se
avsnitt 5.3.1)

4.1

% TS

Densitet (g/cm3 = t/m3)

ca. 0 – 5

1,02 – 1,07

ca. 3

1,05

57 – 66

1,56 – 1,71

45 – 63

1,40 – 1,66

Mudring av lett forurenset leire

Mudringen av det tynne topplaget med forurenset leire ble gjort med sugemudringsfartøyet Arena. Sugemudring er en godt egnet metode for å fjerne et tynt
lag forurenset sediment, men gav utfordringer med håndtering av overskuddsvann
fra mudringen. Ved mudring av rene masser gikk overskuddsvannet overbord fra
toppen av lasterommet mens leirmassene samlet seg i bunnen av lasterommet.
Ved mudring av forurensede masser vil dette overskuddsvannet kunne ta med seg
suspenderte partikler med forurensning. Dette ble hindret ved at overskuddsvannet
ble filtrert gjennom en siltgardin før det ble sluppet ut. Dette systemet fungerte
ikke helt optimalt i starten av mudringen. Dette ble utbedret ved å installere
ytterligere en siltgardin. Overvåkning av turbiditet viste også at mudringen førte
til noe partikkel spredning like ved båten, men at dette var innefor kravene gitt av
Fylkesmannen (NGI-rapport 20071139-00-114-R).
Etter pålegg fra Fylkesmannen ble massene mudret fra det forurensede topplaget
levert til deponering hos NOAH Langøya.
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4.2

Mudring av ren leire til tildekking

Etter at det forurensede laget var fjernet fortsatte Arena å mudre leire til tildekking.
Arena mudret leire ved at et ”stikksug” munnstykke på 1 m2 montert nederst på en
sugearm ble dratt over sjøbunnen og presset delvis ned i denne mens Arena
beveget seg bakover. En 16 tommer IHC mudringspumpe sugde leire og sjøvann
inn gjennom munnstykket og til lasterommet. Partikler og slurry med høyest
densitet samlet seg i bunnen av lasterommet. Når lasterommet var fullt gikk den
tynneste delen av leiresuspensjonen i overløp over toppen av lasterommet. Når
mengden leire i lasterommet var tilfredsstillende ble mudringspumpen brukt til å
pumpe massen i lasterommet i sirkulasjon.
4.3

Tildekking på testfeltene

Avsnittene nedenfor beskriver hvordan tildekkingen av de fire testfeltene ble
gjennomført.
4.3.1

Felt 1 Ormefjorden NOAH kalk (FO 1)

Også ved tildekking med kalk ble det forsøkt å lage en homogen suspensjon av
kalk og sjøvann med det første lasset med kalk. Målinger av densitet og mengde
kalk i suspensjonen som ble sirkulert viste imidlertid at mye av kalken ikke fulgte
med vannet som ble pumpet i sirkulasjon, men i stedet ble liggende nederst i
lasterommet. Utleggingen av resten av kalken ble derfor gjort ved å legge kalken
tørt i lasterommet og la sjøvann som pumpes i sirkulasjon erodere med seg kalkhaugen underveis i utleggingen (se Figur 10). Kjerneprøver tatt av kalkfeltet like
etter utlegging viste at tykkelsen var om lag 5 cm.

Figur 10

Utlegging av NOAH kalk i Ormefjorden (FO 1)
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Det ble levert 750 t knust kalkstein (0 – 5 mm) fra NOAH. Disse massene ble lagt
ut på felt FO 1 fordelt på fire lekter lass:
Tabell 5

Volum og masse i hver utleggingslast på FO 1

Last nummer
Last FO 1-1 (last 1)
Last FO 1-2 (last 2)
Last FO 1-3 (last 3)
Last FO 1-4 (last 4)
Sum

4.3.2

Volum (m3)
66
191
169
74
500

Masse (t)
99
286,5
253,5
111
750

Felt 2 Ormefjorden Leire (FO 2)

Mudret leire ble blandet i lasterommet til Arena ved å pumpe leire og sjøvann i
sirkulasjon under transport fra mudringsområdet til leirefeltet (0,5 – 1 time)
deretter ble leiren pumpet ut fra Arena over felt F0 2 via sugearmen på Arena.
Som beskrevet tidligere ble det antatt at mudringen og pumpingen ville resultere i
at sjøvann ble blandet med den mudrede leira til en homogen slurry. Prøvetaking
av massene i lasterommet viste imidlertid at de mudrede massene fordelte seg i to
faser: Det meste av massen ble liggende nederst i lasterommet og bestod av
leirklumper på 0,5 – 2 cm diameter med densitet på om lag 1,6 t/m3 som er nær in
situ egenskapene til massene. Resten av lasterommet var fylt av en ganske tynn
suspensjon av leire i sjøvann med densitet på om lag 1,05 t/m3. Dette gjorde at det
ikke var mulig å bruke målinger av densitet av en homogen slurry til å beregne
mengden tørrstoff i lasterommet. Mengden tørrstoff i lasterommet ble derfor
beregnet fra volumet av ”fast” leire og densiteten til denne ”faste” leira, målt på
prøver av leira.
Det at leiren ikke endret vanninnhold under blandingen, men bare ble kuttet i små
klumper betød også at de beholdt samme vanninnhold og densitet som leira hadde
in situ etter at den var lagt ut på sjøbunnen. Dette ble også bekreftet av vanninnhold og densitet til leira fra kjerneprøver tatt etter utleggingen (avsnitt 5.3.1).
Leira i tildekkingslagene hadde altså en densitet på 1,6 t total vekt /m3
(0,95 t ts/m3) også etter at utlegging på testfeltene. Dette betød at tykkelsen på
tildekkingslaget i feltene med leire og AC blir om lag 2,2 cm dersom alt det planlagte tildekkingsmaterialet (210 t ts leire) ble plassert innenfor testfeltene.
Hensikten med testfeltet med leire var å undersøke effekten av en passiv
tildekking uten økt kjemisk bindingskapasitet for dioksiner som for feltene med
AC. En maksimal gjennomsnittlig tykkelse på 2,2 cm vil være mindre enn typisk
bioturbasjonsdyp i området (2 – 4 cm) dette ble derfor vurdert å være for lav
tykkelse på dette testfeltet. Det ble derfor besluttet å legge på dobbelt så mye leire
på dette feltet slik at maksimal gjennomsnittstykkelse for leire feltet bli 4,4 cm. To
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ekstra lass med mudret leire ble derfor lagt ut på felt FO 2 etter at tildekkingen på
FE 5 var ferdig.
For testfeltene med AC var mengden AC utplassert på testfeltene viktigere enn
mengden leire. Denne reduksjonen i tykkelse har derfor mindre betydning på disse
feltene. Mindre tykkelsen leire på AC-feltene gjør at den fysiske isolasjonen blir
mindre på disse feltene, noe som betyr at en eventuell kjemisk effekt på disse
feltene i større grad kan tilskrives binding av dioksiner til AC.
Det ble mudret 463 m3 leire. Disse massene ble lagt ut på felt FO 2 fordelt på fire
lekter lass:
Tabell 6

Volum og masse i hver utleggingslast på FO 2
Volum (m3)

Last nummer
Last FO2-1 (last 6)
Last FO2-2(last 7)
Last FO2-3 (last 18)
Last FO2-4 (last 19)
Sum

4.3.3

113
110
114
126
463

Felt 3 Ormefjorden Leire og AC (FO 3)

Det ble mudret 222 m3 leire til tildekking på felt FO 3 (Tabell 7). Disse massene
ble blandet med AC og salt i lasterommet på Arena og lagt ut på feltet. Innblanding av AC førte til en del støving (Figur 11) og det ble jobbet med ulike
metoder for å redusere støvmengden under innblanding av AC. Den mest
hensiktsmessige metoden med de hjelpemidlene som var tilgjengelig vår å skjære
opp sekken over leire med relativt lite vann over leira, for så å bruke sjøvann til å
blande inn AC. Salt tilsetning ble gjort underveis under innblandingen av AC.
Det er rom for ytterligere forbedringer med hensyn på blanding av AC i vann eller
leire og ved tildekking med AC i storskala bør det benyttes blandeverk eller
lignende slik at AC kan blandes med vann i et lukket system før det eventuelt
blandes med andre masser i et utleggingsfartøy.
Tabell 7

Tildekkingsmasser brukt på felt FO 3

Last nummer
Last FO3-1 (last 8)
Last FO3-2(last 9)
Sum

Volum leire (m3)

Tilsatt AC (tonn)

Tilsatt salt (tonn)

112
110
222

10,2
10,2
20,4

2,5
2,5
5
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Figur 11
4.3.4

Blanding av AC og leire i Arena
Felt 5 Eidangerfjorden Leire og AC (FE 5, 100 m dyp)

Det ble mudret 938 m3 leire fordelt på åtte lekter lass (Tabell 8). Disse massene
ble blandet med AC og salt (som på felt FO 3) og pumpet ned på felt FE 5 ved
hjelp av Secoras Transport 048. Massene ble pumpet ned via en fleksibel slange
og sluppet ut via en diffusor (Figur 12). For å kontrollere posisjonen til utslippsrøret over testfeltet ble en transponder festet til røret slik at rørets posisjon relativt
til fartøyets GPS-posisjon kunne bestemmes.
Resultatet fra logging av posisjonen av utslippsrøret er vist i Figur 13 og viser at
utslippsrøret holdt seg godt innenfor tildekkingsfeltet og at det var mulig å følge
de planlagte utleggingslinjene. Logging av posisjonen viser også at denne varierer
med mange meter, tilsynelatende tilfeldig, omkring linjen der Transport 048
beveger seg. Denne variasjonen er sannsynligvis en kombinasjon av bevegelser i
utslippsrøret og støy som skyldes at hastigheten på de akustiske signalene som
sendes mellom transponderen og Transport 048 varierer som følge av at partikler
fra tildekkingsmassene endrer egenskapene til vannmassene.
På dette feltet ble massene pumpet ut mens Transport 048 beveget seg frem og tilbake i et tilfeldig mønster over feltet. Bevegelsene fulgte ikke nødvendigvis
linjene som var planlagt på forhånd. Det ble antatt at spredningen ville bli god nok
med dette mønsteret siden utslippet på dette feltet var 10 m over bunnen i motsetning til bare 5 m over bunnen i Ormefjorden.
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Tabell 8

Tildekkingsmasser brukt på felt FE 5

Last nummer
Last FE 5-1 (last 10)
Last FE 5-2 (last 11)
Last FE 5-3 (last 12)
Last FE 5-4 (last 13)
Last FE 5-5 (last 14)
Last FE 5-6 (last 15)
Last FE 5-7 (last 16)
Last FE 5-8 (last 17)
Sum

Volum (m3)

Tilsatt AC (tonn)

Tilsatt salt (tonn)

113
114
119
127
122
116
113
114
938

7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
8,4
58,8

2
2
2
2
2
2
2
2
16

Figur 12

Tildekking med leire og AC på felt FE 5

Figur 13

Logg fra posisjon til diffusor under utlegging av leire og AC blanding på felt FE 5, 23. september 2009
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5

Overvåking og dokumentasjon av tildekkingen

5.1

Turbiditet under utlegging

Etter pålegg fra Fylkesmannen i Telemark ble turbiditet overvåket under mudring
og under tildekking på testfeltene. Resultatene fra denne overvåkningen er
rapportert til Fylkesmannen i NGI-rapport 20071139-00-114-R. Noen av disse
resultatene er tatt med her for å vise hvordan massene fordelte seg i vannmassen
under utlegging.
Turbiditet ble målt i profiler på stasjoner i et kryss over hvert felt (Figur 14).
N150
N100

N50

W 150

W 100

W 50

E 50

E 100

E 150

S 50

S 100

S 150

Figur 14

Fordeling av prøvetakingsstasjoner over testfeltene, stasjonsnavnene indikerer himmelretning og avstand (i m) fra senter av testfeltet
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Tabell 9

Turbiditet i vannmassene over testfeltene mens utlegging av masser
pågikk
Profil i Nord-sør-retningen

Profil i Øst-vest-retningen

Kalkfeltet
FO 1

Lirefeltet
FO 2

Leire
og AC
felt
FO 3

Leire
og AC
felt
FE 5

En oppsummering av resultatene fra turbiditetsmålingene for hvert felt er gitt
nedenfor:
•

Kalkfeltet (FO 1)
o Det ble ikke målt turbiditet over 5 NTU lenger opp enn 15 m
vanndyp under utleggingen. Fra dypet der tildekkingsmassene ble
pumpet ut og dypere ble det observert høy turbiditet som følge av
utpumpingen av tildekkingsmasser.
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•

•

•

Leirefeltet (FO 2)
o Det ble ikke målt turbiditet over 5 NTU lenger opp enn 15 m
vanndyp under utleggingen. Fra dypet der utløpsrøret fra Arena var
og dypere ble det observert høy turbiditet som følge av utleggingen
av tildekkingsmasser. Figurene i Tabell 9 viser at suspenderte
partikler langs bunnen følger den dominerende strømretningen i
området og beveger seg mot nord. Figuren viser også at det likevel
var en beskjeden spredning av suspenderte partikler utenfor testfeltet.
Leire og AC feltet Ormefjorden (FO 3)
o Det ble målt forhøyet turbiditet i den øverste 0,5 m av vannsøylen i
tre punkter. Dette skyldes trolig utslipp idet utleggingsrøret heises
opp til overflaten eller overløp fra lasterommet. I resten av vannsøylen ned til 15 – 25 m vanndyp ble det ikke målt turbiditet over 5
NTU under utleggingen. Fra dypet der utløpsrøret fra Arena var og
dypere ble det observert høy turbiditet som følge av utleggingen av
tildekkingsmassene.
Leire og AC feltet Eidangerfjorden (FE 5)
o Turbiditet ble målt på 2 stasjoner 22. september 2009 og på 13
stasjoner 28. september 2009. Dybdesensoren fungerte dessverre
ikke under målingene 28. september. Det er derfor ikke mulig å
presentere data fra denne overvåkingen slik som for tildekkingen
av de andre feltene.
o Ingen forhøyet turbiditet (maks. 5,16 NTU) ble målt over dyp for
utslipp av tildekkingsmassene (ca 80 m). Målingene gjort 28.
september viste heller ingen forhøyet turbiditet i overflaten, selv
om feil i dybdesensoren vanskeliggjør tolkningen av disse målingene. Også på dette feltet ble det funnet høy turbiditet fra dypet for
utslippet av tildekkingsmasse og nedover.

Overvåkingen av tildekkingen viser at en slik tildekking kan gjøres med lite
spredning av partikler til overflaten, og at tildekkingsmassen som pumpes ut like
over bunnen legger seg ned på bunnen og spres ikke oppover i vannsøylen. Resultatene viser likevel at det skjer en spredning av partikler suspendert i vannmassene
mer enn 100 m fra ytterkanten av feltet
5.2

Sedimentprofilfotografering (SPI) etter tildekking

Etter utlegging av dekklagene i september måned, ble det gjennomført et tokt med
FF Trygve Braarud, UiO, i perioden 13. – 15.10.2009. Målsettingen med toktet
var å dokumentere tykkelse og jevnhet av de utlagte massene samt innsamling av
prøver for analyser av bunnfauna og biogeokjemiske prosesser. På toktet deltok
Jonas Gunnarson, Görel Fornander og Caroline Raymond fra Universitetet i
Stockholm, Morten Schaanning og Bjørnar Beylich, NIVA og Gerard Cornelissen
og Katja Amstätter, NGI.
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Dekklagenes tykkelse og jevnhet ble kartlagt ved fotografering med sedimentprofilfotografering (SPI). Dette er en rask metode for visuell kartlegging sedimentenes topplag. Et digitalt kamera med blits er montert i et vanntett hus på en
rigg med tre ben (Figur 15). Denne senkes ned til sedimentoverflaten slik at en
vertikalstilt glassplate presses ned i sedimentet. Bildet tas gjennom glassplaten via
et skråstilt speil som til sammen utgjør et prisme. Resultatet er digitale fotografier
med detaljer av strukturer og farger av overflatesedimentet. Bildet dekker en flate
på 17,3 x 26 cm.

Figur 15

Prinsippskisse for SPI-kamera. (A) Kamera og rigg over bunnen.
(B) Kamera med prismet som har trengt ned i sedimentet og bildet
eksponeres.

På de tre tildekkete feltene i Ormerfjorden ble det tatt bilder på ni stasjoner på
hvert felt (Figur 16). På det store feltet i Eidangerfjorden ble det tatt bilder på 16
stasjoner (Figur 17). For å få et inntrykk av spredning på utsiden av feltene ble det
lagt noen stasjoner på utsiden av feltene FO 3 og FE 5. Totalt ble det tatt 230 bilder på 62 stasjoner. Bilder av dårlig kvalitet ble ikke analysert. Totalt ble 193
analysert mht minimum, middels og maksimum tykkelse av dekklag.
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Figur 16

SPI-stasjoner i Ormerfjorden 13. – 14. oktober 2009. Felt FO 1
dekket med knust kalk fra NOAH har stasjonsbetegnelser ON. Felt
FO 2 dekket med mudret leire har stasjonsbetegnelser OL. Felt
FO 3 dekket med mudret leire og AC har stasjonsbetegnelser OC.
Referansefelt FO 4 har stasjonsbetegnelse FO 4. Øvrige stasjoner
er fotografert før tildekking.
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Figur 17

SPI-stasjoner i Eidangerfjorden 14. oktober 2010. Felt FE 5 dekket
med mudret leire og AC har stasjonsbetegnelser EID. Referansefeltet FE 6 har stasjonsbetegnelse FE 4. Øvrige stasjoner er fotografert før tildekking. TcOp22 ble også fotografert under dette
toktet.

Dokumentnr.: 20071139-00-120-R
Dato: 2011-03-08
Side: 35

SPI bildene ble analysert med bildebehandlingsverktøy (Adobe Photoshop CS4,
versjon 11.0.2) arealet mellom sedimentoverflaten, de to vertikale ytterkantene av
bildet og grensen mellom det opprinnelige sedimentet og de tilførte massene ble
tegnet opp. Tykkelsen ble bestemt ved å dividere dette arealet med bildets bredde
(= 17,5 cm). Usikkerheten i denne metoden er knyttet til visuell identifikasjon av
skillet mellom de to sedimentlagene. Dette vanskeliggjøres av såkalt ”smearing”
som skyldes at partikler trekkes nedover langs prismeglasset. Misforholdet
mellom Hg-konsentrasjon og profilbildene fra FO 2 (3 – 4 og 4 – 6 cm) og FO 3
(2 – 3 og 3 – 4 cm) vist nedenfor i Figur 26 kan skyldes smearing-effekter. Det er
tatt hensyn til smearing effekten ved tolkning av bildene og den opprinnelige over
gangen mellom tilførte masser og sedimentet er forsøkt identifisert så godt som
mulig.
På FO 3 var det på mange bilder mulig å identifisere to mørke striper hhv ca 1 og
ca 2 cm under sedimentoverflaten. Stripene antas å skyldes høye konsentrasjoner
av AC. Fraksjonering i lasterommet gjorde at mye av det AC ble pumpet ut
sammen med de lettest suspenderbare massene i begynnelsen av hvert lass. De to
stripene som kan skimtes til venstre i bildet fra FO 3 var derfor i overensstemmelse med utlegging av to båtlaster mudret leire og AC på dette feltet. Den
nederste stripen vil derfor representere starten på første lass. Dette stemmer også
godt med målingene av Hg. Det mørke feltet under nederste stripe ble aldri
observert i kjerneprøver tatt fra det samme feltet og antas å være resultat av at AC
partikler hefter seg på glassplaten på SPI-kameraet. Den nederste av de to svarte
stripene ble brukt som nedre grense mellom utlagte masser og opprinnelig
sjøbunn på dette feltet. Bildene fra de andre feltene var relativt enkle å tolke når
de høyoppløselige bildene ble forstørret og studert på skjerm og grenselinjen ble
trukket skjønnsmessig etter korreksjon for smearing-effekter.
Resultatene fra bildeanalysen er vist i Figur 18 og Figur 19. Histogrammene i
Figur 18 viser at 34 av totalt 37 bilder fra FE 5 lå innenfor intervallet 0,8 – 1,6
cm. Samtlige bilder viste mer enn 0,4 mm dekkmasser. Dette viste at dekkmassene var meget jevnt og godt spredt over hele feltet. Jevnheten var god også
på FO 3. Selv om tildekkingsmasser ikke kunne sees på tre av bildene, var de klart
tilstede på alle stasjoner. På FO 2 og FO 1 varierte tykkelsen over noe større
intervaller. På FO 2 viste de fleste bildene en lagtykkelse på 2,3 – 4,9 cm. På FO 1
varierte lagtykkelsen over hele intervallet 0,6 – 4,8 cm.
Noen viktige faktorer i forhold til variasjoner i jevnhet under utleggingen av
prøvefeltene kan ha vært:
• Partikkelstørrelse – høyt innhold av store partikler (grus) var trolig hovedårsak til mindre jevn fordeling av dekkmassene på FO 1 sammenlignet
med øvrige felt.
• Større avstand fra munningen av røret til sjøbunnen og bruk av diffusor
kan ha bidratt til jevnere fordeling på FE 5 enn på feltene i Ormefjorden.
• Randomisert bevegelsesmønster på utleggingsfartøyet på FE 5 har ikke
medført mindre jevn utlegging enn linjemønsteret fulgt på de andre feltene.
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Strømforholdene ved bunnen. Strømforholdene er dominert av tidevann
med hovedretning skiftevis innover og utover fjorden. Utleggingen på
FE 5 pågikk over flere dager uavhengig av tidevannsyklus. Skiftende
strømforhold vil gi jevnere fordeling enn om alle massene legges ut i løpet
av en kort periode med samme strømretning.
Mange tynne lag gir jevnere tildekking enn få tykke lag. På FE5 ble det
lagt ut 8 lass over et område på 40 000 m2, sammenlignet med to lass på
10 000 m2 (FO1 og FO3).
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Figur 18
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Histogrammer for tykkelse (cm) av tildekkingslagene bestemt med
SPI-kamera på de fire tildekkingsfeltene i Ormefjorden og
Eidangerfjorden. Statistikken under hvert av histogrammene viser
middelverdi, standardavvik, standardfeil, 95 % konfidensintervall
og antall bilder brukt i beregningene.

Spredning på utsiden av feltene ble ikke systematisk kartlagt på alle feltene.
Stasjoner fotografert på utsiden av feltene FE 5 og FO 3 er vist i Tabell 10.
Tabellen indikerer størst spredning i sydlig retning. Dette er rimelig i forhold til at
dominerende strømretning er parallell med fjordens lengdeakse og at bunnen
heller svakt mot syd i begge områdene. På FO 3 ble det observert 2,5 cm tildekkingsmasser på stasjonen 20 m syd for feltet. Dette var like mye som
maksimumsverdien målt på innsiden av feltet (Figur 18, Figur 19). De to stasjonene lå ikke mer enn 40 m fra hverandre på hver side av den sydlige grensen for
feltet. Videre mot syd avtok tykkelsen til 1,7 cm 50 m fra feltet og 0,0 cm både 90
og 125 m syd for feltet. I Eidangerfjorden ble det observert spredning til 375 m
syd for feltet og 75 m nord for feltet. En spredning på 400 m tilsvarer omtrent så
langt en partikkel kan transporteres i løpet av en tidevannsperiode (12 timer,

FE5

1,214654
0,2544635
0,0418335
1,2994963
1,1298116
37
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strømhastighet ca 1 cm/s). Større spredning på FE 5 enn FO 3 er rimelig i forhold
til at utpumpingen skjedde i større avstand fra bunnen. Det kan også ha hatt
betydning at Eidangerfjorden er større og åpnere enn Ormefjorden og således byr
på færre topografiske hindringer for tidevannstrømmen.
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Figur 19

Isolinjeplot for tykkelse av dekklaget på prøvefeltene i Ormefjorden
og Eidangerfjorden. Tykkelsen er beregnet på grunnlag av 2 to 4
SPI-bilder i hvert punkt. Middelverdien fra de tre bildene er brukt
ved konstruksjon av plottene. Aksene viser avstand i meter fra et av
hjørnene i feltet. Plottet er idealisert ved at punktene tilsvarer det
planlagte gridet som avviker noe fra observasjonspunktene, og
vedat punktene langs ytterkanten (på utsiden av feltene) er
”dummies” satt til null cm tykkelse. Plottene sier derfor ikke noe
om eventuell spredning på utsiden av feltene.
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Tabell 10
Stasjon
Felt FE 5
FE 6
TcOp-22
EIDE1
EIDS1
EIDS2
EIDS3
EIDS4
Felt FO 3
OCE1
OCW1
OCW2
OCN1
OCS1
OCS2
OCS3
OCS4

Figur 20

Lagtykkelse beregnet fra SPI-bilder tatt på utsiden av felt FE 5 og
FO 3
Retning

Avstand til felt (m)

Lagtykkelse (cm)

Nord
Nord

Øst
Syd
Syd
Syd
Syd

300
75
75
110
175
375
525

0
0,5
0,4
1,2
0,7
0,3
0,0

Øst
Vest
Vest
Nord
Syd
Syd
Syd
Syd

20
20
50
20
20
50
90
125

0,9
1,8
0,8
0,7
2,5
1,7
0,0
0,0

Målt tykkelse av tildekkingsmasser på og utenfor testfelt FE 5 i
nord-sør-retningen. Heltrukken linje er median av 3 målinger, stiplede linjer viser maks og minimums tykkelser. De vertikale linjene
viser det planlagte testfeltet.
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Figur 20 viser at målt tykkelse av tildekkingsmassene er størst på testfeltet og litt
sør for dette. Dette stemmer godt overens med dominerende strømretning og
helning på sjøbunnen i dette området.
Ved å anta at denne profilen representerer profilen i senteret i et utlagt felt med
utforming som Figur 21, kan mengden tildekkingsmasse i hele området og på det
planlagte testfeltet beregnes. Estimert volum beregnes fra denne profilen og massen av tildekkingslaget beregnes fra densitet i tildekkingsmassen.

Figur 21

Antatt utbredelse av tildekking på og utenfor testfeltet

Figur 22

Utbredelse av tildekkingsmasser på og utenfor testfelt FO 3 i nordsør-retningen med alternativ plott av tykkelse på sydkant av feltet
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5.3

Prøvetaking av sedimentkjerner etter tildekking

Sedimentene i Grenlandsfjordene er noe forurenset med kvikksølv. Sammenlignet
med dioksiner er kvikksølv en enkel kjemisk analyse. Kvikksølv ble derfor brukt
som en indikator for å vurdere dekklagenes tykkelse og renhet.
Det ble tatt tre sedimentkjerner fra hvert av testfeltene og referansefeltene uke 42 i
oktober 2009 med en Kajak kjerneprøvetaker (Stockholm Universitetet). Kjerneprøvene ble snittet i følgende seksjoner: 0-1, 1-2, 2-3, 3-5, 5-7 og 7-9 cm og
analysert med Hg-kalddamp AAS hos NGI. Tørrstoffinnhold og innholdet av
TOC ble også analysert i disse kjernene.
Vertikalprofiler av kvikksølv ble analysert i 12 sedimentkjerner sub-samplet fra
box-core prøvene på NIVAs forskningsstasjon på Solbergstrand 7. januar 2010.
Kjernene ble snittet i 0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-6 og 6-8 cm. Prøvene ble analysert for
kvikksølv ved NIVA med Lumex Hg-analysator. Hg-profilene representerer
gjennomsnittsverdier målt i kjerner tatt fra to forskjellige boks-core prøver.
5.3.1

Tørrstoffinnhold

Figur 23 viser profiler av målt tørrstoffinnhold i sedimentkjernene tatt på testfeltene etter tildekking. På referansefeltene synker tørrstoffinnholdet mot overflaten som følge av de øverste sedimentene er løsere pakket enn dypere sedimenter. På leire og AC leire feltene både i Ormefjorden og i Eidangerfjorden kan
tildekkingsmassene sees som høyere tørrstoffinnhold i øverste 0 – 1 cm av kjernene.
I kjernene fra det leirtildekkede feltet (FO 2) sees et høyere tørrstoff innhold ned
til og med 2 – 3 cm i kjerne A. I de andre kjernene fra dette feltet kan det se ut
som tørrstoffinnholdet i overflaten er mindre endret. Tørrstoffinnholdet i tildekkingen på NOAH kalk feltet (FO 1) ble ikke målt. Tørrstoffinnholdet i kjernene
tyder på at tildekkingslaget i leire og AC feltene er omlag 1 cm tykt. Det kan
imidlertid hende at tildekkingslaget også omfatter deler av sjiktene under (1 – 3
cm) der tørrstoffinholdet er lavere enn i overflate sedimentet på referansefeltet.
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Tørrstoffinnhold i prøver fra sedimentkjerner etter tildekking på
testfeltene.
TOC Analyser

I Figur 24 blir det vist TOC innhold i sedimentkjernene. For leire og AC feltet i
Ormerfjorden (FO 3) er det klart høyere TOC innhold i øverste 1 cm, pga AC. I
prøvene fra leire feltet (FO 2) er det en litt lavere TOC innhold i de øverste 3 cm
fordi den mudrede leiren har litt lavere TOC (rundt 1.2 %) enn det tildekkede
sedimentet (rundt 1.6 %). Referansefeltet Ormerfjorden (FO 4) har homogent
TOC innhold på rundt 1.5 %. På leire og AC feltet i Eidangerfjorden (FE 5) er det
som på FO 3, høyere TOC innhold i den øverste 1 cm. TOC innholdet under
tildekkingslaget er høyere enn i Ormefjorden. Referansefelt i Eidangerfjorden har
rimelig uniform TOC innhold på 1.8-2.2 %.
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Figur 24

5.3.3

TOC innhold (% på tørrstoffbasis) for sedimentkjernene prøvetatt
oktober 2009 fra felt FO 2 (leire), FO 3 (leire og AC), FO 4
(referanse i Ormefjorden) samt FE 5 (leire og AC) og FE 6
(referanse i Eidangerfjorden).
Innhold av kvikksølv

Alle kvikksølvprofilene viste avtagende konsentrasjoner i prøvene fra topplaget
sammenlignet med prøvene fra dypere sedimentlag. På referansefeltene var dette i
samsvar med generelt avtagende tilførsler i løpet av de siste tiårene. På feltene
med tildekking var økningen med dypet sterkere. Dette skyldes lavere innhold av
Hg i de tilførte massene. Massene fra NOAH (knust kalk) inneholdt lite Hg.
Målingene i 0 – 1 cm laget i kjernene FO 1a og FO 1b varierte fra 11,6 til 41,2 ng
Hg kg/ts. På feltene med mudret leire (FO 2, FO 3 og FE 5) var de laveste
konsentrasjonene hhv 106, 194 og 133 ng Hg kg/ts. Til sammenligning er
grenseverdien for tilstandsklasse II ”god” 150 – 630 ng Hg kg/ts. På samtlige
tildekkingsfelt var tilstanden i topplaget forbedret fra klasse II-IV før utlegging til
klasse I-II etter utlegging.
Kvikksølv er lite reaktivt og endrete profiler etter tildekking vil i all hovedsak
være gitt ved enkel mekanisk blanding av utlagte masser med konsentrasjon Cc og
det opprinnelige sedimentet med konsentrasjon Cs. Dersom en sedimentprøve
inneholder en fraksjon f av opprinnelig sediment vil konsentrasjonen i prøven
være gitt ved
Cp = Cs*f + Cc*(1-f)
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som kan omskrives til
f = (Cp-Cc/Cs-Cc)
Fraksjonen f ble beregnet på grunnlag av:
Cc =
Cc =
Cs =

28,5 ng Hg kg/ts for NOAH kalk (middel målt i 0 – 2 cm dyp på FO1),
150 ng Hg kg/ts for mudret leire (anslag basert på minimumskonsentrasjoner observert i kjernene fra FO 2, FO 3 og FE 5),
konsentrasjonen (Cp) i knekkpunktet på vertikalprofilen i den aktuelle
kjernen dvs 3 – 4 cm på FO 2 og FE5 (jfr Figur 26) og 2 – 3 cm på FO 3.
På FO 1 ble det antatt at knekkpunktet var i 6 – 8 cm dyp.

f-verdier beregnet for de åtte kjernene fra tildekkingsfeltene er vist i Tabell 11.
Tabellen viser tilnærmet rene dekkmasser i de øverste 2 – 3 cm på FO 1, 1 – 2 cm
på FO 2. Mellom dette topplaget og den opprinnelige sjøbunnen er det en
blandingssone ned til 4 – 6 cm på FO 1 og 2 – 3 cm på FO 2. Bare en av kjernene
fra FO 3 og FE 5 tilfredsstilte kriteriene for ”rene” dekkmasser, men f-verdiene
beregnet for disse kjernene kan være misvisende som følge av variasjoner i Hginnholdet i de mudrete massene. Alle kjernene fra FO3 og FE5 viste klar forekomst av dekkmasser ned til 1 – 2 cm.
Blandingssonen er sannsynligvis i hovedsak et resultat av blanding under utlegging. Etter utlegging kan bioturbasjon og håndtering av prøver bidra noe til utvidelse og utjevning av blandingssonen.
Tabell 11

Fordeling av dekkmasser på feltene beregnet på grunnlag av kvikksølvanalyser i duplikate kjerner fra prøvefeltene i Ormefjorden og
Eidangerfjorden. Tabellen viser fraksjonen f av opprinnelig sjøbunn (se tekst). Fargekoder beskriver:
f < 0,1 = ”rene” dekkmasser,

0,1 < f < 0,5 = ”hovedsaklig” dekkmasser,
0,5 < f < 0,9 = ”noe” dekkmasser,
f > 0,9

0-1 cm
1-2 cm
2-3 cm
3-4 cm
4-6 cm
6-8 cm

= ”ingen” dekkmasser.

FO1a
FO1b
FO2a
FO2b
FO3a
FO3b
FE5a
FE5b
-0,01
0,00
0,06
-0,10
0,33
0,19
0,09
0,27
0,01
0,00
0,39
-0,14
0,17
0,61
0,41
0,74
0,15
0,09
0,57
0,19
1,00
1,00
1,01
0,96
0,34
0,14
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,68
0,39
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
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Figur 25
5.3.4

Hg i sedimentkjerner fra testfelten etter tildekking (målt på NGI)
Oksygen og redoks-forhold

Oksygeninnholdet ble bestemt med Winkler-titrering av vannprøver innsamlet
med vannhenter 2 m over bunnen på hvert av feltene. Prøvene ble stabilisert med
reagenser umiddelbart etter prøvetaking. Analysene ble utført ved Systemekologisk avdeling, Universtitet i Stockholm, kort tid etter feltarbeidet. I tillegg
ble det tatt sedimentkjerner for måling av redokspotensialer. Kjernene var forberedt med 1 mm store hull dekket med sølvtape. Avstanden mellom hvert hull
var 1 cm. Umiddelbart etter prøvetaking ble 10 platina-elektroder stukket gjennom
tapen og inn i prøven fra 1 cm over til 9 cm under sediment-vann grenseflaten.
Redokspotensialene (Eh) ble målt mot en felles referenselektrode plassert i vannet
på toppen av sedimentkjernen. Elektrodene ble kontrollert i redoks buffer. Det ble
analysert tre kjerner fra hvert av de 6 feltene. Redoksprofilene representerer
gjennomsnittsverdier målt i tre forskjellig kjerner innsamlet på hvert felt. Profilen
ble målt simultant på 10 elektroder som ble skjøvet inn gjennom hull i kjernen
med 1 cm mellomrom.
Resultatene fra SPI-bilder, vertikalfordelingen av redokspotensialer og Hg i sedimentene er mest relevante i forhold til dokumentasjon av tykkelse og jevnhet av
de utlagte massene (Figur 26).
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Figur 26

Vertikalprofiler for redokspotensialet (fet linje, øvre skala), kvikksølv (kurve med punkter, nedre skala = ng Hg kg/ts) og SPI-bilder
fra tildekkingsfeltene i Ormefjorden og Eidangerfjorden 13 –
14.10.2010. Bildene er tilpasset sedimentdyp på x-aksen. Cmskalaen på bildene er forskjøvet vertikalt i forhold til sedimentdypene vist på x-aksen. Pilene peker på to redoks-minima som
kunne identifiseres på de fleste profilene målt på dette toktet (se
tekst).
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SPI-bildene fra de to feltene tildekket med leire og AC viste gjennomsnittstykkelse 1,1 ± 0,6 cm på FO 3 og 1,2 ± 0,3 cm på FO 5. Dette var i god overensstemmelse med det som ble observert visuelt i kjerneprøver og beregningene i
Tabell 11.
Størst gjennomsnittlig lagtykkelsen ble observert på FO 2 med 3,7 ± 1,1 cm. Dette
var litt i overkant av 2 – 3 cm indikert av Hg-profilene, men innenfor den feilmarginen som det synes rimelig å forvente. Lagtykkelsen på 2,1 ± 1,2 cm på
NOAH kalk feltet (FO 1) var imidlertid klart mindre enn 3 – 6 cm forventet på
grunnlag av utlagt mengde tildekkingsmasser, Hg-profilene (Figur 26 og Tabell
11), tykkelse observert i kjerneprøver og i grabbprøver tatt til faunaanalyser.
Misforhold mellom bildeanalysen og de andre observasjonene kan forklares med
ujevn utlegging av massene, og at SPI-kamera ikke penetrerer gjennom områder
med de tykkeste lagene av knust kalk. Åtte av ni SPI-bildestasjoner ligger 20 m
fra ytterkanten av feltet. SPI-bildene overrepresenterer derfor ytterkantene av
feltet og kan også underrepresentere områdene med de største tykkelsene.
Kjerneprøver, grabbprøver og box-core prøver er tatt i de sentrale delene av feltet.
Dette kan indikere at tildekkingen er noe tykker i sentrale deler av feltet.
5.3.5

Redoks-potensialer

I motsetning til Hg er redokspotensialet en dynamisk parameter styrt av et komplisert samspill mellom biologiske og geokjemiske prosesser. Etter utlegging av
masser vil systemet omstilles til nye dynamiske likevekter og endrete redoksprofiler. De viktigste faktorene i en tidlig fase etter utlegging omfatter bl.a. nedbrytbart organisk materiale i topplaget av det eksisterende sedimentet og diffusjon
av oksygen og nedbrytningsprodukter gjennom tildekkingslagene.
Målingene påvirkes av et stort antall redoks-aktive forbindelser og nøyaktige tolkinger av vertikalprofilene er derfor vanskelig og blir lett spekulative. Noen generelle vurderinger på grunnlag av de observerte profilene kan likevel være nyttig.
Potensialet er høyest (300 – 400 mV) i sedimentoverflaten der påvirkningen av
det oksygenrike bunnvannet er sterkest. Fra overflaten og nedover i sedimentet er
oksygentilførselen begrenset og oksiderte kjemiske forbindelser (O2, NO3,
Mn(IV), Fe(III), SO4) blir suksessivt omdannet til mer reduserte former. Den rødgule fargen, som var tydelig i topplagene både i Eidangerfjorden og Ormefjorden,
tilskrives ofte mangan- og jernoksider, mens typisk grå sedimenter ofte er rike på
jernsulfider bl.a. pyritt (FeS2). Potensialer i størrelsesområdet 0 – 200 mV er
typisk for marine sedimenter med naturlig tilførsel av organisk materiale og gode
oksygenforhold i vannmassene. Omdanning av jern- og manganoksider er typisk
innenfor dette redoks-intervallet og det karakteristiske minimumet på 10 – 60 mV
observert på 5 cm dyp i de fleste kjernene (Figur 27) kan ha sammenheng med
resirkulering av jern. Dette minimumet var mindre tydelig på FO 1 (Eh=206 mV)
og FO 2 (Eh=96 mV) der tildekkingslagene var tykkest. Et tilsvarende minimum
på ca 100 – 150 mV ble observert på 1 cm dyp i de fleste kjernene og kan ha
sammenheng med resirkulering av mangan. Uansett årsak er det for vårt formål
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interessant å merke seg at dette redoks-minimumet, så kort tid etter utlegging, var
reetablert på alle feltene unntatt FO 4.
Hydrogensulfid (H2S) er en giftig gass med høy løselighet i porevannet. Den
assosieres vanligvis med svarte sedimenter, råtten lukt og lave redokspotensialer i
området fra -50 til -200 mV. Ingen av våre observasjoner viste slike forhold. Eh
>150 mV var en tydelig bekreftelse på at den svarte fargen på bildene fra FO 4 og
FE5 skyldes AC og ikke dannelse av fritt sulfid som følge av redusert oksygentilførsel til nedbrytbart organisk materiale i den opprinnelige sedimentoverflaten.

Middel Eh (mV)

250
200
150
100
50
0
FO1

Figur 27
5.4

FO2

FO3

FO4

FE5

FE6

Redokspotensialets minimumsverdi i 5 – 6 cm dyp
Samlet vurdering av oppnådd tykkelse av tildekkingslag

Resultatene fra estimering av mengde tildekkingsmasse på sjøbunnen basert på
SPI-undersøkelsen viser at 41 – 80 % av tildekkingsmassene havnet innenfor det
planlagte feltet (Tabell 12).
Lagtykkelsen på NOAH kalk feltet (FO 1) var på 2,1 ± 1,2 cm og varierte over
hele intervallet 0,6 – 4,8 cm. Høyt innhold av store partikler (grus) var trolig
hovedårsak til mindre jevn fordeling av dekkmassene på FO 1 sammenlignet med
øvrige felt.
Tildekkingen på feltene med mudret leire ble tynnere enn planlagt fordi leiren tok
opp mindre vann en forventet under mudringen og utpumpingen på testfeltene. På
feltet med bare leire (FO 2) ble det derfor dekket til med to lag ekstra for å oppnå
tilnærmet planlagt tykkelse. Det ble målt 440 tonn utlagt masse som gir en
beregnet lagtykkelse på 2,7 – 4,0 cm som stemmer brukbart med målt tykkelse på
3,7 ± 1,1 cm. På feltet med leire og AC i Ormerfjorden (FO 3) ble det lagt ut
211 tonn masse som gir en beregnet lagtykkelse 1,4 – 2 cm, som er noe større enn
observert med SPI-kamera (1,1 ± 0,6 cm).
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Tabell 12
Felt

Oppnåd resultat på de ulike testfeltene
FO 1

FO 2

Antatt
densitet etter
1,5 t/m3
1,26 t/ m3
1)
utlegging
Antatt
tykkelse etter
5 cm
5 cm
utlegging
Planlagt
mengde
750 t ts
210 t ts
tildekkingsmasse utlagt
Målt densitet
1,40 – 1,66
etter
1,5 t/m3
t/m3
utlegging2)
Målt
gjennomsnitts
2,1 cm
3,7 cm
tykkelse etter
utlegging
Mengde
tildekkings463 m3
750 t ts
masse faktisk
(440 t ts)
utlagt1
Mengde
tildekkingsUtbredelse utenfor feltet ble
masse
ikke målt
gjenfunnet på
sjøbunnen
Mengde
tildekkings315 t
370 m3
masse
=42 % av
=80 % av
gjenfunnet på
utlagt
utlagt
feltet

FO 3

FE 5

1,26 t/ m3

1,26 t/ m3

5 cm

5 cm

210 t ts + 20 t
AC

840 t ts + 60 t
AC

1,40 – 1,66 t/m3

1,40 – 1,66 t/m3

3

1,1 – 2,0 cm

1,2 cm

222 m3
(211 t ts leire+
20,4 t AC)

938 m3
(891 t ts leire+
58,8 t AC)

218 m3
(98 % av utlagt)
5,6 t AC
(28 % av utlagt)

776 m3
(101 % av
utlagt)
8 – 18 t AC
(31 % av utlagt)

128 m3
(58 % av utlagt)

383 m3
(41% av utlagt)

1) For kalken: målt densitet av ts i våt tilstand (avsnitt 4). For leire: typisk densitet for
marine overflate sedimenter
2) For kalken: målt densitet av ts i våt tilstand (avsnitt 4). For leire: Beregnet fra målt
tørrstoffinnhold i kjerneprøver tatt etter tildekkingen (avsnitt 5.3.1).

For feltene med leire og AC (FO 3 og FE 5) der det ble målt tykkelse av tildekkingsmasse også utenfor feltet, ble 100 % av den utlagte leire gjenfunnet
innenfor 150 m fra feltet i Ormefjorden og innenfor 500 m i Eidangerfjorden.
Basert på målinger av TOC i sedimentet etter tildekkingen ble mengden AC gjenfunnet på sjøbunnen estimert. Disse estimatene viser at bare om lag 30 % av utlagt
AC er gjenfunnet på sjøbunnen på begge AC feltene. Dette estimatet vil inneholde
betydelig usikkerhet både fra usikkerhet i TOC analysen og i estimatet av arealet
som massene har havnet på. Den lave andelen av utlagt AC som ble gjenfunnet
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skyldes derfor sannsynligvis at den fineste fraksjonen i dette materialet har blitt
tatt med strømmen til utenfor det området som ble undersøkt med SPI.
Ved utlegging over et større område vil en slik spredning av AC over et stort
område ha mindre betydning, selv om det betyr mindre kontroll med hvor massene havner og hvilke områder som har fått tildekking. For effekten av tildekkingen på testfeltene kan dette imidlertid ha betydning dersom mengden AC på
feltene blir så lav at effekten blir mindre. Analysene av TOC i tildekkingslaget
(Figur 24) viser også at TOC innholdet er høyt på AC-feltene (3,4 – 4,7 % av ts
som tilsvarer 2 – 4 % AC) i øverste 0 – 1 cm. Denne andelen AC forventes å gi
redusert utlekking av dioksiner, men er mer utsatt for at innblanding i de opprinnelige sedimentene under som følge av bioturbasjon kan gi lavere effekt på
sikt.
6

Kostnader for felttesten i Opticap

Mudring og utlegging av store mengder løsmasser under vann gjøres gjerne med
store fartøyer av typen ”trailing suction hopper dredger.” Dette er samme type
fartøy som Arena som ble benyttet i dette prosjektet, men med opp til 100 ganger
større kapasitet (IADC 1999). Denne felttesten har vist at denne typen fartøy er
godt egnet til å mudre, laste og blande ulike typer tildekkingsmaterialer og at
massene kan pumpes ned på 30 – 100 m dyp.
Det er derfor rimelig å anta at utlegging av tynntildekking er godt egnet for oppskalering. En oversikt over kostnadene for utlegging av testfeltene i Grenlandsfjorden er vist i Tabell 13 og Tabell 14. Fordelingen er gjort basert på tilbud og
revidert kostnadsoversikt fra entreprenørene og faktiske gjennomføringstid basert
på ukerapporter og lasskjema.
Tabell 13

Oversikt over kostnadene for utlegging av testfeltene
Kostnad (NOK)

Post
Totalt
Mobilisering og arbeid entreprenører
Masser (kalk)
Masser (AC)
Mudring forurenset
Posisjonering Transport 048
Byggeleder
Sjøfartsmuseet
Overvåkning
Sum

3 140 000
52 000
802 000
77 000
79 000
155 000
130 000
108 000
4 543 000

Per m2
45
5,2
16
4,3
1,6
2,2
1,9
1,5
65
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Tabell 14

Oversikt over kostnadene for hver enkelte testfelt

NOAH kalk feltet (FO 1)
Leirefeltet (FO 2)
Mudret leire og AC feltet på 30 m
dyp (FO 3)
Mudret leire og AC feltet på 100 m
dyp (FE 5)
Hele areal i felttesten

Kostnad
(NOK)
462 000
513 000
554 000

Areal
(m2)
10 000
10 000
10 000

Kostnad
(NOK/m2)
46
51
55

3 014 000

40 000

75

4 543 000

70 000

65

7

Erfaringer med tildekking og potensielle forbedringer

7.1

Tilgjengelighet av leire som tildekkingsmateriale

Dersom det skal brukes leire til tildekking i et prosjekt med fullskala tildekking av
store arealer vil det å finne egnede kilder for leire være en betydelig utfordring.
Følgende kilder kan være aktuelle:
•

Leire fra utgraving på land
o Fordel: Leire er ofte overskuddsmasser i forbindelse med utgravinger på land
o Ulempe: Deler av massen kan være forurenset fra ulike kilder på
land, rutiner for å overvåke dette må etableres.
o Ulempe: Lavere vanninnhold, kan være en utfordring hvis en må
omdanne seige klumper til flytende slurry.
o Ulempe: Krever effektivt og fleksibelt mottaksapparat som kan ta i
mot og enten bruke eller mellomlagre store mengder leire

•

Leire fra utdyping av farleier eller andre anlegg som involverer mudring i
rene områder i sjø
o Fordel: Masser som skal mudres og deponeres uansett, utnyttes
o Ulempe: Volum og framdrift må koordineres med andre prosjekter

•

Mudring i grunne områder kun for å skaffe tildekkingsmasse
o Fordel: Eksisterende utstyr kan brukes til både å mudre massene og
legge disse ut
o Fordel: gratis masser, enkel transport, ingen omlasting
o Fordel: Sugemudring gir hensiktsmessig konsistens i massene
o Ulempe: Det kan ofte være begrenset volum med leire som er ren
nok og ligger grunt nok og i nærheten av tildekkingsområdene
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o Ulempe: kan forstyrre viktige biotoper ved mudring av store arealer i grunne områder
•

Mudring i dypere områder kun for å skaffe tildekkingsmasse
o Fordel: lettere å få ta i nok masse til tildekking av store arealer hvis
leire kan hentes fra dyp fra 30 – 150 m
o Ulempe: Det er ikke standard teknologi å mudre så dypt, kan være
dyrt og tidkrevende

7.2

Masseleveranser og håndtering av tildekkingsmateriale

Tildekkingen på testfeltene var avhengig av leveranse av flere typer tildekkingsmaterialer fra ulike kilder (Tabell 15).
Tabell 15
Materiale
Knust kalk
Mudret leire
AC
Salt

Figur 28

Oversikt over tildekkingsmateriale og leverandører
Testfelt
FO 1
FO 2, FO 3, FE 5
FO 3, FE 5
FO 3, FE 5

Kilde
Mudring med Arena
Grolmann AS, Jacobi
Carbon
GCRieber

Illustrasjon av avhengigheten av prosessene for å dekke til testfeltene

Figur 28 viser hvordan tildekkingen av de ulike feltene var avhengig av andre
prosesser. Det var selvfølgelig svært viktig å ha tildekkingsmassene klare på riggplassen når tildekkingen gjøres. Dette vil være en enda større logistisk utfordring
ved tildekking av større områder. Da vil det være behov for enten stor mellomlagringskapasitet eller en stabil leveransekjede for kontinuerlig leveranse av masser.
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En spesiell logistisk utfordring i dette prosjektet var at leveranse av knust kalk fra
NOAH og transport av forurensede mudrede masser til NOAH for deponering
skje med samme fartøy (MS Suledrott) på samme tur. Mudringen og deponeringen av det forurensede laget på mudringsområdet var derfor avhengig av at MS
Suledrott ble tømt for kalk før forurenset leire kunne lastes om bord. Tildekkingen
av alle de andre feltene var jo dessuten avhengig av at de forurensede massene var
mudret slik at ren leire til tildekking kunne mudres.
Leveranse av kalk og mottak av forurensede masser på samme tur ble planlagt for
å redusere kostnader, men gjorde samtidig operasjonen mer sårbar fordi utlegging
av kalk og mudring av forurenset leire måtte koordineres i tid. Dette førte til
lengre liggetid for MS Suledrott enn forventet.
7.3

Mudring/opptak av tildekkingsmasser

For å oppnå en rasjonell drift må det tas hensyn til følgende forhold:
•
•
•

7.4

Tilgjengeligheten av tildekkingsmasser bør forefinnes på et dyp som er
best mulig egnet for opptak, dvs. mellom 5 – 15 meter.
Masseopptak bør skje i rimelig nærhet til tildekkingsområder, dvs. mindre
enn ½ times gangtid for fartøyet.
Masser for utlegging kan gjerne lastes som tørrstoff, fra annet fartøy eller
fra land.
Blanding og utlegging

Massene i rommet på fartøyet bør være tilnærmet ”tørrstoff”, dvs. de bør inneholde minst mulig vann, som igjen gir mest mulig nyttelast.
Det er ikke nødvendig å blande/omrøre massene i lasterommet, siden blandingen
skjer i pumpen og nedføringsrøret. Begrunnelsen for dette er at man får tilstrekkelig blanding ved at en stor del av massene blir sirkulert tilbake i rommet under
nedføring. Dette fordi sirkulasjonspumpen (mudringspumpen) er 16”, mens uttak
for nedpumping er 8 – 10”.
Dersom det skal benyttes AC eller annet lignende materiale for innblanding, bør
dette absolutt være tørt. Det må blandes/røres ut i vann i en lukket tank eller silo,
og tilsettes i ”blander” direkte i nedføringsrøret. Denne prosessen bør automatiseres og overvåkes/styres av nødvendige instrumenter mht. dosering. Dermed vil
man oppnå et helt korrekt blandingsforhold. Tank/silo for blanding kan plasseres
på land eller på lekter.
Dersom området som skal tildekkes er lite, bør ventil for nedføring av tildekkingsmasse være fjernstyrt, av type butterfly. Dermed kan man starte og stoppe nedføringen nøyaktig på grenselinjen. (”Arena” er forberedt på dette).
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7.5

Utlegging på 100 meter

Det ville være en stor fordel ved å kunne benytte ett fartøy ved utlegging på
100 m dyp. Dette med hensyn både til nedpumping og posisjonering.
Det er svært viktig at masseflyt er konstant for å unngå luft i nedføringsrøret. Dersom det skal benyttes en fleksibel nedføringsslange, bør denne være utstyrt med
en utluftingsventil like over overflaten for å hindre luft i systemet.
Nedføringsrøret kan om ønskelig plasseres på en mindre pongtong, og kan dermed
”forlates” i den posisjon hvor nedpumpingen avsluttes. Dette er imidlertid ikke en
optimal løsning i de tilfeller man skal dekke til store fjordarealer. Metoden vil best
egne seg på arealer hvor man kan ankre opp pongtongen, og forhale nøyaktig i et
forhåndsbestemt mønster. Ved tildekking av store fjordarealer er det en dårlig
løsning å etablere et forhåndsbestemt mønster. Man ville foretrekke å kjøre i
fjorden der det er best forhold i det aktuelle tidsrom (på dagen) mht. strøm og
vind. De allerede tildekkede arealene vil hele tiden være lagret i kartsystemet.
Det ville være av interesse å se på muligheten for å slippe massene ut med større
avstand til sjøbunnen. Dette ikke minst for å oppnå en jevnere tildekking. Utfordringen blir selvfølgelig å hindre separasjon av massene på vei ned. Det er oppnådd
god erfaring med dette i andre prosjekter, bl.a. ved utpumping av leire.
Erfaringsmessig er det mange variable parametre for de ulike fjordsystemer mht.
strømninger, vindforhold og topografi. Dette gir store utfordringer mht. undersøkelse og dokumentasjon for hvert av feltene som er tildekket, spesielt i første
fase av tildekkingen (første lag) hvor det må registreres hvordan massene legger
seg i forhold til hvor de er ført ned.
8

Konklusjoner

Denne rapporten gjennomgår erfaringene fra gjennomføringen av testtildekking
på til sammen et areal på 70 000 m2 i Grenlandsfjordene. Testtildekkingen er
gjennomført på tre testdelt i Ormefjorden på 30 m dyp og på et testfelt i
Eidangerfjorden på 100 m dyp. Både passive materialer (knust kalk og mudret
rene leire) og det kjemisk aktive tildekkingsmaterialet aktivt karbon (AC) er
benyttet.
Basert på erfaringene og observasjonene etter den tekniske utleggingen av tynn
tildekking kan det konkluderes at tildekkingsmateriale kan legges ut i tynne lag
(<5 cm) ved hjelp av modifisert konvensjonelt utstyr. Overvåkingen av turbiditet
under tildekkingen viser at utleggingen kan gjøres uten vesentlig spredning av
partikler til overflaten, og at tildekkingsmassen som pumpes ut like over bunnen
legger seg ned på bunnen og spres ikke oppover i vannsøylen.
Kartlegging av tildekking med SPI-kamera er godt egnet til rask dokumentasjon
av et tildekket område. Kartlegging av mengde tildekking på testfeltene med SPI-
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kamera gav god overensstemmelse med utlagt mengde leire men mindre god
overensstemmelse for utlagt mengde kalk. Årsaken til dette er ikke avklart enda.
Det kan være at SPI-bildene overrepresenterer ytterkantene av feltet og derfor kan
også underrepresentere områdene med de største tykkelsene. Et annet alternativ er
NOAH kalkens høye innhold av store partikler (grus) resulterte i mindre jevn
fordeling av dekkmassene på feltet og at dette gav mindre god overensstemmelse
mellom tykkelse målt med SPI-kamera og de øvrige metoder. Det er derfor behov
for å gjennomføre en nærmere vurdering av resultatene som oppnås med denne
metoden sammenlignet med andre metoder.
Resultatene av tykkelse av tildekkingsmassene viser at deler av tildekkingsmassen
vil spres langs bunnen i samme retning som dominerende vannstrøm. Spredning
av masser bestående av store partikler eller klumper (leire og knust kalk) spres
over et område på 150 – 500 m utenfor testfelten og finkornige masser slik som
AC kan spres lengre enn dette.
Selv om utleggingen av leire og AC på denne måten har ført til at en stor andel av
AC har havnet utenfor testfetet, har utlegging av AC sammen med leire ved
utpumping 5 – 10 m over sjøbunnen gitt et tildekkingslag med en tilfredsstillende
andel AC. Dette er basert på analyse av TOC i tildekkingslaget som viser at TOC
innholdet er høyt på AC-feltene og mengde er tilfredsstillende for å gi redusert
utlekking av dioksiner. Men tildekking med mindre AC er mer utsatt for at
innblanding i de underliggende sedimentene som følge av bioturbasjon. Dette kan
gi lavere tiltakseffekt på sikt.
Eventuelle spredning av tildekkingsmasser over et bestemt felt vil være mindre
viktig ved tildekking av et større område som for eksempel under en helhetlig
opprydning av en fjord basseng. Men i andre situasjoner kan det være viktig og
derfor kan følgende tiltak redusere spredningen:
•
•

tildekkingsmassene pumpes ut nærmere sjøbunnen
videre utvikling av en optimal tildekkingsmasse
o mer homogen innblanding med leire
o tilsetning av mer salt
o tilsetning av andre materialer som kan gi en masse med AC større
tetthet
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