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1 BAKGRUNN

NGI gjennomførte en undersøkelse av vannmassene i dypvannsdeponiet med
akustiske metoder (ekkolodd) 14. mars 2006 der forskningsfartøyet F/F
Braarud tilhørende Universitetet i Oslo (UiO) ble benyttet.

Med på toktet var Dr. scient Maren Onsrud, som er ekspert på bruk av dette
utstyret og tolking av ekkogrammer. Fra NGI deltok Anne Kibsgaard og Arne
Pettersen.

Formålet med undersøkelsen var å dokumentere med systematiske metoder om
det forekommer spredning av partikulært materiale i vannmassene under
nedføring av mudrede masser til dypvannsdeponiet.

2 METODE

Undersøkelsen ble utført før og under nedføring av masser ved Malmøykalven
14.03.06 fra F/F Trygve Braarud, og det ble benyttet Simrad EK500 ekkolodd
med 38 og 120 kHz svingere. Det ble gått akustiske transekt som vist på Fig. 1
ved nedføringsstedet (H2). Den blå linjen i Fig. 1 viser transektet som ble gått
før nedføring var startet, og de sorte linjene viser transektet som ble gått mens
nedføring fant sted. Det ble logget kontinuerlige akustiske data på begge
frekvenser.
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Fig. 1 Akustiske transekt 14.03.2006. Blå linje: transekt forut for nedføring. Sorte linjer:
transekt under nedføring

3 RESULTATER

Tidligere akustiske registreringer i forbindelse med prøvedeponering av masser
i november 2005 ved H2 har vist at man akustisk kan detektere nedførte
masser. De akustiske registreringene 14.03.06 i forkant av nedføring gir ingen
indikasjon på at man langs transektet har partikler/slam i de frie vannmassene.
Det ser ut til at man akustisk kan detektere deponert slam på bunnen i en
avstand på ca 70 m fra nedføringsenheten. Dette må eventuelt verifiseres med
tilleggsanalyser, da de akustiske signaturene (Fig. 2) muligens kan forveksles
med fisk som står tett assosiert med bunnen.
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Fig. 2 Akustiske registreringer (38 kHz) i H2-bassenget før nedføring. Sv terskel -85dB.
Utsnittet viser vanndyp 0-65 m, 70 m fra nedføringsenhet. Fargekodene angir signalstyrke
(dB).

Under selve nedføringen (undersøkelsen pågikk kun ca. 2,5 timer hvor det ikke
var kontinuerlig nedføring av masser), viser alle transektene (i avstand hhv 65,
120 og 180 m avstand fra nedføringsenheten) tette forekomster av fisk. Man
kan imidlertid ikke utelukke at man nær bunnen har slam/fisk-registreringer.
Igjen er det ingen akustisk indikasjon på slam i de frie vannmasser.

Fig 3 Akustiske registreringer (38 kHz) i H2-bassenget under dumping. Sv terskel – 90 dB.
Utsnittet viser vanndyp 0-65 m, 120 m fra nedføringsenhet. Fargekodene angir signalstyrke
(dB).

Hvis man skal kunne si noe mer sikkert om utbredelsen av slammet i
forbindelse med nedføring ut fra akustiske registreringer, vil det være

Mulig registrering av
deponert masse



Teknisk notat Prosjektnr: 20051785
Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Dato: 2006-03-22

Rev:
Rev. dato:

Akustiske kartlegging av vannmassene i dypvannsdeponiet ved
Malmøykalven

Side: 4

ap

nødvendig med akustisk overvåking over en periode med full
nedføringsaktivitet, og at de akustiske undersøkelsene korreleres mot andre
prøver (turbiditet/vannprøver/eventuelt biologisk sampling).

Det kan være interessant å merke seg er at man har høy forekomst av
fiskeregistreringer nær H2. Det har tidligere gjentatte ganger vært observert
akkumulering av fisk under F/F Trygve Braarud ved oppankring. Det er
tenkelig at riggen som brukes i forbindelse med nedføring av massene har
samme effekt. Det kan også se ut til at selve nedføringsaktiviteten medfører
akkumulering av fisk nær H2.

4 KONKLUSJON

Den akustiske undersøkelsen 14.03.2006, hvor det ble gått transekt forut for,
og under nedføring av masser ved Malmøykalven, viser ingen akustisk
registrering av slam i de frie vannmasser.

På grunn av høye fiskeforekomster nær bunnen langs hele transektet som ble
gått under selve nedføringen, er det ikke mulig å si om dette er rene
fiskeforekomster eller at det kan være slam/fisk-registreringer.

5 ANBEFALINGER FOR VIDERE UNDERSØKELSER

Det bemerkes at undersøkelsen var av kort varighet hvor nedføringen av
massene ikke var kontinuerlig, og at man ut fra en slik undersøkelse ikke kan si
noe om utbredelsen av slammet i forbindelse med fortsatt nedføringsaktivitet.

For å få en full oversikt over spredning av nedførte masser vil det være
nødvendig med akustisk overvåking over en periode med full
dumpingsaktivitet, og at disse akustiske undersøkelsene korreleres mot andre
prøver (turbiditet/vannprøver/eventuelt biologisk sampling).
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