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Sammendrag 
Prosjekt Ren Oslofjord har gjennomført mudring og tildekking med rene masser 
som tiltak mot forurenset sjøbunn i Oslo havn. Sluttrapporten fra prosjektet 
konkluderer med at mudringsarbeidene har gitt god miljøforbedring i Oslo Havn 
og småbåthavnene. I tillegg er denne miljøforbedringen ytterligere forsterket ved å 
tildekke mudrede områder med rene masser. I områder som er mudret men ikke 
dekket til i Bjørvika, Pipervika og småbåthavnene Hovedøya, Frognerkilen, 
Bestumkilen og Paddehavet er ikke vilkåret (tilstandsklasse II etter Klif, 1997) 
som er gitt i Klifs tillatelse nådd på ny sjøbunn etter mudring.  
 
Oslo Havn har redegjort for mulig framdrift av ytterligere tildekking for å 
tilfredsstille tilstandsklasse II i hele tiltaksområdet. Klif har bedt om en vurdering 
av evt. risiko ved å dekke til områdene i henhold til denne framdriften.  
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Risikovurderingen som er utført etter Klif (2007) bekrefter at det er behov for 
tiltak mot restforurensning i delområdene: Indre Pipervika, Bjørvika vest, 
Bjørvika øst og Lohavn samt småbåthavnene Hovedøya, Frognerkilen, 
Bestumkilen. Paddehavet er ikke tatt med i vurderingen da det begrensede 
mudringsomfanget primært har gitt forbedring av seilingsdypet i området.  
 
I tillegg til risikovurderingen er det gjennomført feltundersøkelser for å kunne 
dokumentere faktiske spredning til de nærliggende tildekkingsområdene 
forårsaket bl.a. av oppvirvling fra skip. Analyseresultatene fra sedimentprøver tatt 
i Lohavn og Pipervika dokumenterer at det ikke har vært nevneverdig spredning 
av partikulær materiale mellom de ulike delområdene i perioden etter tiltak var 
avsluttet og frem til prøvetakningen ble utført.  
 
Det er tidligere avdekket ”hot spots” i Bjørvika der det har vært mudret samt en 
”hot spot” i et sandtildekkingsområde i Pipervika. Disse ”hot spots” er inkludert i 
risikovurderingen. Risikovurderingen viser at disse ikke gir signifikant bidrag til 
beregnet spredning som følge av de begrensende arealer som er involvert. I tillegg 
viser resultatene fra sediment prøvetaking at spredning er så lav at 
sedimentkvaliteten på behandlet områdene ikke er blitt påvirket negativt.  
 
En utsettelse av planlagte tiltak mot restforurensning i henhold til Oslo Havns 
fremdriftsplan vurderes derfor som akseptabelt da disse områder har blitt 
betydelig renere og ikke vil representere en risiko for kontaminering av 
ferdigstilte naboområder.  
 
Før det iverksettes ytterlige tiltak i småbåthavnene bør det gjøres en vurdering av 
om kildene til forurensning ved småbåthavnene er på et akseptabelt nivå. 
Friluftsetaten har igangsatt arbeider med å kartlegge forurenset grunn ved 
småbåthavnen på Hovedøya. De skal også vurdere om det er behov for tiltak for 
bedre kildekontroll i Bestumkilen og Frognerkilen. 
 
I tiden fram til tiltak mot restforurensning er gjennomført anbefales det at det 
gjennomføres overvåkning ved en årlig prøvetaking etter det samme programmet 
som er presentert her. 
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1 Bakgrunn 

Prosjekt Ren Oslofjord har gjennomført mudring og tildekking med rene masser 
som tiltak mot forurenset sjøbunn i arealer som framgår av figur 1. NGI utarbeidet 
sluttrapport for arbeidene 30/3-09, revidert 1/7-09 (NGI, 2009a). I sluttrapporten 
for arbeidene inngår i tillegg NGI, 2008, NGI 2009b, NGI 2009c, NGI 2009d, 
NGI 2009e og Rambøll 2009. 
 
Sluttrapporten konkluderer med at mudringsarbeidene har gitt god 
miljøforbedring i Oslo havn og småbåthavnene. I tillegg er denne 
miljøforbedringen ytterligere forsterket ved å tildekke mudrede områder med rene 
masser. I områder som er mudret men ikke dekket til i Bjørvika, Pipervika og 
småbåthavnene Hovedøya, Frognerkilen, Bestumkilen og Paddehavet er ikke 
vilkåret (tilstandsklasse II etter Klif, 1997) som er gitt i Klifs tillatelse nådd på ny 
sjøbunn etter mudring. NGI har utarbeidet et teknisk notat (NGI, 2009f) der det 
redegjøres for tiltak mot restforurensning i disse områdene.  
 
Oslo Havn har redegjort for at mulig framdrift for disse arbeidene tilsier 
gjennomføring i 2012-2015. NGI har utført en vurdering av evt. risiko ved å 
dekke til områdene i henhold til denne framdriften. Disse vurderingene er 
presentert i denne rapporten.  
 
 
2 Innledning 

Med bakgrunn i Oslo Havns sluttrapport samt diskusjoner med Klif er det 
gjennomført en risikovurdering for spredning av utvalgte metaller og organiske 
forbindelser fra delområdene i Pipervika, Bjørvika samt småbåthavnene; 
Bestumkilen, Frognerkilen og Hovedøya. Paddehavet er ikke tatt med i 
vurderingen da det begrensede mudringsomfanget primært har gitt forbedring av 
seilingsdypet i området.  
 
Vurderingen benytter seg av Klifs risikovurderingsverktøy for beregning risiko for 
spredning (Klif, 2007) og eksisterende datagrunnlaget fra sedimentprøvetaking 
gjennomført etter tiltak. Selv om risikoveilederen er ment å benyttes til å vurdere 
risiko før tiltak gjennomføres, er likningene for spredning fremdeles relevante 
etter tiltak og er nå anvendt for å sammenligne tiltaksarealer samt å vurdere 
eventuell spredning til nærliggende områder utenfor tiltaksområdene. Figur 1 
nedenfor viser oversikt over inndeling av delområdene. 
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Figur 1 Oversiktskart over delområdene som viser gjennomførte tiltak i  
  sediment i Oslo Havn. 
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3 Metode og inngangsdata 

Risiko for spredning er basert på spredning som følge av biodiffusjon, oppvirvling 
fra skip samt opptak i organismer. Beregningene baserer seg på analyseresultatene 
fra sedimentprøver som tidligere rapportert (NGI, 2009a og referanser innad). 
Analyseresultatene inkluderer også konsentrasjoner fra sedimentprøver der 
forholdet mellom maksimum og median verdiene er større enn to og kan derfor 
anses som å være mulig at det forekommer ”hot spots” i området. I 
risikovurderingen er det benyttet stedsspesifikke forhold som antall skipsanløp og 
områdets areal (Tabell 1 og 2) samt konservative sjablongverdier oppgitt i 
risikoveileder (Klif, 2007). Det er antatt at hele areal grunnere enn 15 m vanndyp 
påvirkes av skipstrafikk. 
 
 
Tabell 1 Stedsspesifikke inngangsdata til beregningene for risiko for 

spredning i havneområdene. 
 

Området Tiltak1) Areal 
(m2) 

Antall 
skipsanløp2) 

Indre Pipervika Mudring 12.500 2.366 
Pipervika Sand tildekking 42.000 2.366 

Bjørvika vest 
Mudring og 
delvis leire 
tildekking 

132.500 389 

Bjørvika øst Mudring 75.000 84 
Lohavn Delvis mudring 37.500 83 
Ytre Lohavn Sand tildekking 59.000 83 
1) Grunnere enn 15 m vanndyp 
2) Basert på Oslo Havns datagrunnlag for antall driftsdøgn og kaibesøk i 2008 
 
Risikovurdering for Pipervika som tiltaksområdet deles i to delområder som vist i 
figur 1; Indre Pipervika (gul) og Pipervika (lys blå). Indre Pipervika og Pipervika 
er påvirket av skipstrafikk fra Rådhusbryggene, Nordre Akershuskai og 
Akershusutstikkeren. Leiretildekking i Ytre Pipervika (mørk blå) er gjennomført 
av Statens vegvesen Region Øst (NGI, 2008) og derfor er ikke inkluderte i 
risikovurderingen. 
 
Risikovurdering for Bjørvika som tiltaksområde deles i fire nærliggende 
delområder; Bjørvika vest (gul og lys blå), Bjørvika øst (gul), Lohavn (gule 
flekker) og Ytre Lohavn (lys blå). Leiretildekking i Ytre Bjørvika (mørk blå) er 
gjennomført av Statens vegvesen Region Øst (NGI, 2008) og derfor er ikke 
inkluderte i risikovurderingen. Bjørvika vest påvirkes av skipstrafikk fra 
Revierkaia, Langkaia og Bjørvikautstikkeren. Bjørvika øst påvirkes av 
skipstrafikk fra Paulsenkaia, Bispekaia og vestsiden av Sørengutstikkeren mens 
Lohavn (gule flekker) og Ytre Lohavn (lys blå) påvirkes av skipstrafikk på 
østsiden av Sørengutstikkeren, Loengkaia, samt Grønlikaia Nord. Lohavn og 
Sørengutstikkeren benyttes foreløpig til havneformål, men disse aktivitetene 



 
  

 
   

Dokumentnr.: 20051785-00-514-R 
Dato: 2010-03-19 
Side: 9  

opphører når områdene utvikles til by. Oslo Havn anslår at havnedriften vil pågå 
ut 2015. 
 
Ligningene for spredning som følge av skipstrafikk benytter sjablongverdier for 
mengde oppvirvlet finfraksjon sediment pr anløp. Sedimenttype er basert på målt 
kornfordeling. Dette har ikke blitt gjennomført i prøvene tatt etter mudring, men 
basert på visuelle beskrivelse av prøvematerialet kan kornfordelingen defineres 
som silt og leire på de mudrete områdene. Ifølge risikoveileder er havner med 
ferger og cruiseskip trafikk definert som stor havn med 2000 kg oppvirvlet 
sediment per anløp for denne typen sediment (Klif, 2007). For områder som er 
tildekket med sand, er mengde oppvirvlet sediment per anløp satt likt 200 kg. 
 
 
Tabell 2 Stedsspesifikk inngangsdata til beregningene for risiko for 

spredning i småbåthavene. 
 

Området Tiltak Areal 
(m2)1) 

Antall 
båtplasser2) 

Antall 
båtanløp 

Bestumkilen Mudring 109.000 790 18.960 

Frognerkilen Delvis 
mudring 29.000 250 6.000 

Hovedøya Mudring 55.000 350 8.400 
1) Areal basert på tiltaksarealer som rapportert i NGI, 2009a. 
2) Estimert basert på offentlige informasjon om antall båtplasser tilgjengelig på de ulike båtforeninger 

som tilfører de småbåthavnene. 
 
Risikovurderingen for småbåthavnene vurderes hver for seg (Bestumkilen, 
Frognerkilen og Hovedøya). Ifølge risikoveileder er det 150 kg oppvirvlet 
sediment per anløp i småbåthavner med silt og leire sedimenttype (Klif, 2007). 
For å estimere antall båtanløp antar vi at hver båtplass har en båt som brukes en 
gang hver uke i båtsesongen (påske til høstferie er ca. 24 uker). Dette anses å være 
en rimelig antakelse for å kunne sammenligne tiltaksarealer med hverandre. 
 
 
4 Vurdering av risiko for spredning og prioritering av delområdene 

4.1 Pipervika og Bjørvika 

Beregnet spredning i Pipervika og Bjørvika er gitt i tabell 3. Det er gjort 
beregninger for hvert av arealene som er mudret, tildekket med sand, og delvis 
tildekket med leire. Resultater fra den gjennomførte risikovurderingen er 
presentert i vedlegg A. 
 
Vurderingen er gjennomført for bly (Pb), kadmium (Cd), kvikksølv (Hg), 
polyaromatiske hydrokarboner (PAH), polyklorerte bifenyler (PCB) samt 
organiske tinnforbindelser (TBT). Tabell 3 oppsummerer beregnede 
spredningstall.  
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Tabell 3 Beregnet potensielle spredning (gjennomsnittsverdi) for utvalgte 

tungmetaller og organiske forbindelser fra de ulike 
havneområdene (enheter i mg/m2/år). 

 
Området Pb Cd Hg PAH16 PCB7 TBT 
Indre Pipervika (kun 
mudret) 

3470 28 66 3411) 0,641) 193 

Pipervika 
(sandtildekket) 

41 0,33 0,33 16 0,05 20 

Bjørvika vest 
(mudret og delvis 
leirtildekket) 

75 1,3 0,8 2111) 0,511) 153 

Bjørvika øst  
(kun mudret) 

31 0,62 0,57 5831) 0,861) 42 

Lohavn  
(delvis mudret) 

67 1,1 0,62 986 0,93 70 

Ytre Lohavn 
(sandtildekket) 

1 0,01 0,01 7 0,004 2 

Merk: Grå farge angir hvor beregnet spredning overskrider tillatt spredning, dvs. spredning fra 
det samme området dersom dette hadde sedimentkvalitet tilsvarende tilstandsklasse II. 
1) Data for enkeltforbindelser er ikke tilgjengelig for alle prøver 

 
Resultatene fra risikovurderingen viser at den viktigste kilden til spredning er 
oppvirvling fra båttrafikk. Dette observeres spesielt for metaller når 
spredningstallene fra Indre Pipervika sammenliknes med spredningstallene for 
Bjørvika. Som det framkommer av tabell 1 er antall skipsanløp i Pipervika høyt 
blant annet på grunn av den daglige trafikken av Nesoddenfergene.  
 
Beregningen av spredning viser at de sandtildekkede områdene i Ytre Lohavn og 
Pipervika har den laveste spredningen av delområdene. Dette skyldes at 
konsentrasjonen av forurensning i disse områdene er svært lav (tilstandsklasse I-
II) samt at sjøbunnen her består av grovere masser med lavere andel finstoff.  
 
Det har tidligere blitt definert to 50 x 50 m delruter som ”hot spots” i det arealet 
på Bjørvika vest som er tildekket med leire samt en delrute i 
sandtildekkingsområdene i Pipervika (NGI, 2009d). I risikovurderingen av 
spredning er disse arealene tatt med innenfor hele delområdet ved henholdsvis 
Bjørvika og Pipervika. Det er gjennomført en risikovurdering der disse ”hot 
spots” er tatt ut av datagrunnlaget (vedlegg B). Resultatene viser at dette ikke gir 
noen signifikant endring i potensiell spredning fra områdene.  
 
For å kunne vurdere betydningen av spredningen er det benyttet Klifs verktøy for 
å beregne tillat spredning. Tabell 4 presenterer beregnet tillat spredning dersom 
konsentrasjon i sediment hadde vært lik grenseverdien i trinn 1 i 
risikovurderingen (Klif, 2007). Beregningene tar også hensyn til størrelse på hvert 
areal og antall skipsanløp. 
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Tabell 4 Beregnet tillat spredning for utvalgte tungmetaller og organiske 
forbindelser fra de ulike havneområdene (enheter i mg/m2/år). 

 
Området Pb Cd Hg PAH16 PCB7

1) TBT 
Indre Pipervika  3150 99 24 575 - 37 
Pipervika 940 29 7 311 - 19 
Bjørvika vest  53 1,6 0,41 204 - 12 
Bjørvika øst  22 0,7 0,18 201 - 12 
Lohavn  41 1,3 0,32 203 - 12 
Ytre Lohavn  27 0,8 0,22 201 - 12 

1) Kan ikke beregnes da det mangler grenseverdi trinn 1 for enkeltkongener i Klifs veileder (2007). 
 
Beregnet potensielle spredning for de delområdene som er sandtildekket 
(Pipervika, og Ytre Lohavn) er mindre enn beregnet tillatt spredning for Pb, Cd, 
Hg, PAH. Potensielle spredning for TBT er også mindre enn tillatt spredning i 
Ytre Lohavn og kun litt høyere (3%) i Pipervika. Derfor er det vurdert at disse 
områdene utgjør ingen risiko og er derfor ikke tatt med videre i vurderingen.  
 
Den beregnede potensielle spredningen av Pb, Hg, PAH og TBT for Indre 
Pipervika, Bjørvika vest, Bjørvika øst og Lohavn overstiger den tillatte 
spredningen. Dette betyr at disse områdene ikke kan ferdigstilles før det er vurdert 
ytterligere tiltak.  
 
Det er gjort en samlet vurdering av resultatene fra risikovurderingen til å gjøre en 
rangering av disse delområdene som vist i tabell 5. 
 
Tabell 5 Rangering av delområdene i havneområdet basert på beregnet 

potensielle spredning for de arealer som overskrider beregnet tillat 
spredning for Pb, Cd, Hg, PAH og TBT. 

 
Rangering Området Kommentarer 
1 Indre Pipervika  Beregnede verdier er en størrelsesorden over 

beregnede spredning fra tilgrensende 
sandtildekket området i Pipervika.  

2 Lohavn Beregnede verdier er av den samme 
størrelsesorden som for Bjørvika vest og 
Bjørvika øst, men området prioriteres siden 
verdiene for PAH og PCB er høyere og at kun 
delvis mudring er gjennomført i området. 

3 Bjørvika vest Høyere beregnet spredning for TBT og litt 
høyere beregnet spredning for Pb, Cd og Hg enn 
i Lohavn og Bjørvika øst. 

4 Bjørvika øst - 
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4.2 Småbåthavnene 

Tabell 6 presenterer resultatene fra risikovurderingen av småbåthavnene 
Bestumkilen, Frognerkilen og Hovedøya. Resultater fra gjennomført 
risikovurdering er presentert i vedlegg C. 
 
Tabell 6 Beregnet spredning (gjennomsnittsverdi) for utvalgte tungmetaller 

og organiske forbindelser fra de ulike småbåthavnene (enheter i 
mg/m2/år). 

 
Området Pb Cd Hg PAH16 PCB7 TBT 
Bestumkilen 15 0,3 0,2 113 2,4 86 
Frognerkilen 374 8,6 8,6 196 2,8 119 
Hovedøya 124 1,7 1,3 114 0,75 35 
Merk: Grå farge angir hvor beregnet spredning overskrider tillatt spredning, dvs. spredning etter 
oppnåelse av sedimentkvalitet tilsvarende tilstandsklasse II. 
 
Resultatene fra risikovurderingen viser at spredning av de utvalgte metallene og 
organiske forbindelser er av den samme størrelsesorden for Frognerkilen og 
Hovedøya, mens spredning av de utvalgte metallene er en størrelsesorden mindre 
for Bestumkilen. Beregnet spredning fra Frognerkilen er litt høyere pga mer 
båttrafikk per kvadratmeter. 
 
For å illustrere hva som kan aksepteres av spredning er det beregnet tillatt 
spredning dersom konsentrasjon i sediment er satt lik grenseverdien i trinn 1 i 
risikovurderingen (Klif, 2007). Verdiene er presentert i tabell 7. 
 
Tabell 7 Beregnet tillat spredning for utvalgte tungmetaller og organiske 

forbindelser fra de ulike småbåthavnene (enheter i mg/m2/år). 
 

Området Pb Cd Hg PAH16 PCB7
1) TBT 

Bestumkilen 27 0,8 0,22 201 - 12 
Frognerkilen 262 8 2 229 - 14 
Hovedøya 194 6 1,5 221 - 13 

1) Kan ikke beregne for PCB, da det ikke er oppgitt grenseverdi trinn 1 for enkeltkongener. 
 
Resultatene viser at potensielle spredning av TBT overskrider tillatt spredning for 
alle tre småbåthavnene, men at det er størst for Frognerkilen og minst for 
Hovedøya. I tillegg overskrider Frognerkilen verdiene for beregnet tillat spredning 
for Pb, Cd, og Hg. Spredning av PAH er lavere enn tillatt spredning fra alle de tre 
småbåthavnene.  
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Basert på en samlet vurdering av beregnet potensielle spredning og overskridelser 
over tillat spredning kan tiltak mot restforurensning for småbåthavnene prioriteres 
som følgende: 
 

1) Frognerkilen 
2) Bestumkilen 
3) Hovedøya 

 
Men, en utsettelse av ytterligere tiltak vurderes som mindre problematisk da 
nærliggende områder til småbåthavn trolig er mer forurenset enn småbåthavnene 
før tiltak var gjennomført. Derfor vil ikke delområdene på Bestumkilen, 
Frognerkilen og Hovedøya representerer en kilde til kontaminering til 
yterliggende områder. Ved en prioritering av rekkefølge må det samtidig tas i 
betraktning om det er en tilfredsstillende kildekontroll i område, se kapittel 6.  
 
 
5 Vurdering faktisk spredning av partikulær materiale 

Bruk av beregningsverktøyet for risikovurdering av spredning gir konservative 
estimater. Det er bl.a. antatt at hvert skipsanløp av større båter i indre havn sprer 
2000 kg materiale. Risikoverktøyet antar at alt sediment som oppvirvles på grunn 
av skipstrafikk spres utenfor et areal og tar ikke hensyn til hvor mye materiale 
som resedimenteres innenfor arealet. Det er derfor gjennomført feltundersøkelser 
for å gjøre en mer reell risikovurdering ved å dokumentere faktiske spredning til 
naboområdene forårsaket bl.a. av oppvirvling fra skip. 
 
Mudrings- og tildekkingsarbeidene i Bjørvika og Pipervika var avsluttet i 2008. 
Ny sjøbunn i områdene hadde derfor vært utsatt for oppvirvling og eventuell 
spredning av partiklær i et halvt til to år (6 måneder på delområdene tildekket med 
sand, over et år på områdene som er mudret og to år på delområdene tildekket 
med leire) da prøvetakingen ble gjennomført. For å vurdere denne spredningen er 
det tatt sedimentprøver i en rett linje fra land ut mot sjøen som vist i figur A1 og 
figur A2 for henholdsvis Lohavn i Bjørvika og Pipervika. Det er tatt minst tre 
sedimentprøver i hvert behandlingsområde: mudret, tildekket med leire og 
tildekket med sand. I tillegg er det tatt prøver utenfor tiltaksområdet dypere enn 
20 m vanndyp.  
 
Sedimentprøvetaking ble gjennomført med Van Veen grabbprøvetakere fra 
F/F Braarud den 11. november 2009. Prøver av de øverste 10 cm ble tatt ut til 
kjemisk analyse som ble gjennomført av ALS. Prøvene ble analysert for 
tungmetaller og TBT som fungerer som en ”tracer” til eventuell spredning av 
partikulær materiale fra de ulike delområdene. Analyseresultatene for Pb, Cd, Hg 
og TBT presenteres nedenfor i tabell 8. Analyserapport med beskrivelse av 
analysemetoder er presentert i vedlegg D. 
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Tabell 8 Analyseresultatene fra sedimentprøver (0-10 cm) tatt fra Lohavn i 
Bjørvika og Pipervika den 11. november 2009.  

 

Området Prøve Pb 
(mg/kg ts) 

Cd 
(mg/kg ts) 

Hg 
(mg/kg ts) 

TBT 
(μg/kg ts) 

Lohavn  
(delvis mudret) 

L1 71,6 0,686 0,626 420 
L2 79,2 0,815 0,838 170 
L3 83,3 0,522 0,464 7,8 

Ytre Lohavn 
(sandtildekket) 

L4 4,56 < 0,01 < 0,04 3,4 
L5 4,62 0,69 < 0,04 1,4 
L6 5,13 < 0,01 < 0,04 1,1 

Ytre Bjørvika 
(leirtildekket) 

L7 32,7 0,265 0,272 15 
L8 26,1 0,132 0,141 2,7 
L9 49,3 0,566 0,421 28 

Oslofjord utenfor 
Lohavn – ingen 
tiltak 

L12* 48,8 0,367 0,381 34 
L10 152 2,58 1,98 260 
L11 143 2,37 1,99 420 

Indre Pipervika 
(kun mudret) 

P1 134 0,722 2,55 120 
P2 126 0,589 1,47 210 
P3 113 0,414 0,823 23 
P4 36,1 0,0381 0,243 < 1,0 

Pipervika 
(sandtildekket) 

P5 6,45 < 0,01 < 0,04 < 1,0 
P6 4,94 0,0347 < 0,04 2,9 
P7 5,50 < 0,01 < 0,04 4,7 

Ytre Pipervika 
(leirtildekket) 

P8 33,3 0,192 0,445 31 
P9 29,8 0,0597 0,339 44 
P10 35,6 0,186 0,367 68 

Oslofjord utenfor 
Pipervika – ingen 
tiltak 

P11 165 1,9 2,77 3200 
P12 197 2,16 3,02 1800 
P13 162 2,03 2,80 1500 

* L12 ble tatt etter L11, men plassering er mellom L9 og L10, se figur A1. 
 
Resultatene presentert i tabell 8 viser en signifikant forskjell mellom 
konsentrasjoner av tungmetaller og TBT mellom de ulike delområdene. 
Sedimentprøver tatt i områdene tildekket med sand har konsentrasjoner som er ca. 
en størrelsesorden lavere enn konsentrasjoner i sedimentprøver tatt i områdene 
som er tildekket med leire og mudret. Sedimentprøver tatt utenfor tiltaksområdene 
er en til to størrelsesorden høyere konsentrasjoner enn de øvrige prøvene og er av 
samme størrelsesorden som sedimentkvaliteten i indre havn før tiltak ble 
gjennomført (NGI, 2009a).  
 
Tabell 9 sammenligner analyseresultatene fra prøvene tatt i november 2009 med 
tidligere dokumenterte analyseresultatene. Alle konsentrasjoner av Pb, Cd, Hg og 
TBT i sedimentprøver tatt i november 2009 er innenfor variasjon av 
analyseresultatene i prøver som er tatt tidligere. Disse resultatene indikerer at det 
er liten spredning av partikulært materiale mellom de ulike delområdene. Men 
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som det fremgår i tabell 9 finnes det to prøver (L1 og P1) som er to ganger høyere 
enn median verdi fra de tidligere analyseresultatene og kan derfor representere 
”hot spots.” Lohavn er kun delvis mudret og prøve L1 er mest sannsynelig tatt fra 
et område som ikke er mudret. Indre Pipervika er kun mudret og som tidligere 
dokumentert er det i områdene som bare har blitt mudret betydelig variasjon i 
konsentrasjoner (NGI, 2009a). Disse ”hot spots” vil bli håndtert under arbeid med 
oppfyllelse av Klifs krav å oppnå tilstandsklasse II.  
 
Tabell 9 Sammenligning av analyseresultatene fra sedimentprøver tatt den 

11. november 2009 med tidligere dokumenterte analyseresultatene. 
Variasjon i resultatene er presentert. 

Området År Pb 
(mg/kg ts) 

Cd 
(mg/kg ts) 

Hg 
(mg/kg ts) 

TBT 
(μg/kg ts) 

Lohavn 
(delvis mudret) 

2009* 72-83 0,52-0,82 0,46-0,84 7,8-420 

20081) 20-310 
(136) 

0,04-9 
(2,3) 

0,11-3,5 
(1,2) 

17-450 
(207) 

Ytre Lohavn 
(sandtildekket) 

2009* 4,6-5,1 <0,01-0,7 <0,04-<0,04 1,1-3,4 
20092) 2-4 <0,01-0,04 <0,04-<0,04 0,5-22 

Ytre Bjørvika 
(leirtildekket) 

2009* 16-49 0,31-0,57 0,14-0,42 3-28 
20083) 12-310 0,03-12 0,03-8,5 0,1-678 

Indre Pipervika 
(kun mudret) 

2009* 36-134 0,4-0,6 0,8-2,6 23-210 

20081) 46-210 
(82) 

0,2-1,8 
(0,51) 

0,2-6,7 
(1,2) 

17-724 
(125) 

Pipervika 
(sandtildekket) 

2009* 5-6 <0,01-0,04 <0,04-0,24 < 1-5 
20092) 2-9 <0,01-0,06 <0,04-0,09 <1,0-280 

Ytre Pipervika 
(leirtildekket) 

2009* 30-36 0,06-0,19 0,34-0,45 31-68 
20083) 12-660 <0,05-2,1 0,04-22 <0,2-1530 

* Denne undersøkelsen 
1) Rambøll 2009, prøvetaking gjennomførte sommer 2008, median konsentrasjon i parentes 
2) NGI 2009e, prøvetaking gjennomførte vår 2009 
3) NGI 2008, prøvetaking gjennomførte sommer 2007 

 
6 Helhetlig tiltak i småbåthavnene 

Før det iverksettes tiltak mot restforurensning i småbåthavnene bør det gjøres en 
helhetlig vurdering med en prioritering om hvilke havner som først skal 
ferdigstilles. Det bør gjøres en vurdering av om kildene til forurensning ved 
småbåthavnene er på et akseptabelt nivå. Friluftsetaten har igangsatt arbeider med 
å kartlegge forurenset grunn ved småbåthavnen på Hovedøya. Dersom det med 
bakgrunn i disse arbeidene konkluderes med behov for tiltak bør disse gjøres før 
avsluttende tiltak i sjø ferdigstilles. Friluftsetaten skal også vurdere om det er 
behov for tiltak for bedre kildekontroll i Bestumkilen og Frognerkilen, samt i de 
øvrige småbåthavnene som Friluftsetaten har ansvaret for. Det anbefales at 
tiltaksrekkefølgen også i disse områdene blir slik at sjøarbeidene avsluttes etter at 
eventuelle tiltak mot kilder på land er ferdigstilt. 
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7 Miljøeffekten ved å utsette tiltak mot restforurensning 

Risikovurderingen basert på Klifs beregningsverktøy viser at potensiell spredning 
overskrider tillat spredning i følgende delområder: Indre Pipervika, Bjørvika vest, 
Bjørvika øst og Lohavn samt småbåthavnene. Men, analyseresultatene fra 
sedimentprøver tatt i Lohavn og Pipervika dokumenterer at det har vært liten reell 
spredning av partikulær materiale til ferdigstilte naboområder. 
 
Det er avdekket ”hot spots” i Bjørvika der det har vært mudret samt en ”hot spot” 
i Pipervika der en lekter med uterestaurant hindret fullstendig sandtildekking. 
Disse ”hot spots” er inkludert i risikovurderingen uten å gi signifikant bidrag til 
beregnet spredning siden de representere et svært begrenset areal. I tillegg viser 
resultatene fra sediment prøvetaking at spredning som har blitt observert er på et 
akseptabelt nivå der sediment kvaliteten på behandlet områdene ikke er påvirket 
negativt. 
 
En utsettelse av planlagte tiltak mot restforurensning til perioden 2012-2015 
vurderes derfor som akseptabelt da disse områder har blitt betydelig renere enn før 
tiltak slik at miljørisikoen ved disse områdene er betydelig redusert sammenliknet 
med før tiltak. Videre er det dokumentert at restforurensningen representerer 
heller ikke en risiko for kontaminering av ferdigstilte områder.  
 
I tillegg anbefales det at det gjennomføres en årlig prøvetaking på de samme 
punktene for å dokumentere eventuelle spredning av partikulær materiale til 
tildekkingsområdene i tiden før tiltak mot restforurensning er gjennomført. 
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