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Sammendrag 
Med grunnlag i omfattende overvåkningsdata fra en rekke forskjellige metoder 
utført av NGI og andre fagmiljøer foreligger det et entydig bilde av hvorledes 
effekten av anleggsarbeidene i Oslo Havn er. Det foreligger også resultater fra 
de første ferdigstilte tiltaksområdene. Samlet kan det konkluderes med 
følgende: 
 

• De nedførte massene legger seg i deponiet som forutsatt. Det er ingen 
uakseptabel oppadrettet spredning fra dypvannsdeponiet. 

• Miljøregnskapet viser at spredning som følge av arbeidene er innenfor 
de nivåer som er forutsatt i konsekvensutredningen for arbeidene og 
innenfor miljøbudsjettet som er lagt til grunn før søknad om tillatelse. 



 

Sammendrag (forts.) 
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Selv om NIVAs estimerte spredning som følge av ureglementert 
dumping legges til miljøregnskapet overholdes miljøbudsjettet.  

• Det er i 2007 avdekket tilfeller av ureglementert dumping av masser i 
strid med entreprenørens egne arbeidsprosedyrer og SFTs tillatelse. 
Dette er alvorlig, men har i følge NIVA ikke medført vesentlig 
spredning av forurensning. Entreprenør har iverksatt en rekke tiltak og 
forsterket egenkontroll slik at Oslo Havn har gitt fornyet tillit. Oslo 
Havn har også bedt NGI iverksette ekstra kontroll for å verifisere at 
entreprenør utfører sin egenkontroll som forutsatt.  

• Mudring av sedimenter gir en redusert vannkvalitet mens arbeidene 
pågår. Overvåkningen av partikkelspredning under mudring er et av 
flere styringsverktøy for arbeidene som sørger for at det ikke oppstår 
spredning ut over det som er gitt i SFTs tillatelse. 

• I ferdigstilte tiltaksområder er det oppnådd høy tiltakseffektivitet og 
miljøforbedring 
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1 Innledning 

Oslo Bystyre vedtok 26. oktober 2005 en helhetlig tiltaksplan for forurensede 
sedimenter i Oslo Havnedistrikt (Oslo kommune, 2005). Oppdraget med å 
gjennomføre tiltaksplanen ble gitt til Oslo Havn, som organiserte arbeidene ved 
å opprette prosjekt Ren Oslofjord. Figur 1 viser tiltaksområdene med planlagte 
miljøtiltak.  
 

 
 
Figur 1 Helhetlig tiltaksplan for forurenset sediment i Oslo 

havnedistrikt, justert etter innspill og prosjektering.  
 
Det gjennomføres mudring der det er betydelig forurenset sjøbunn i grunne 
områder hvor det er krav til seilingsdyp eller betydelig erosjon og oppvirvling. 
Mudrede masser transporteres til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. I 
dypere områder tildekkes forurenset sjøbunn med overskuddsmasser fra E18 
senketunnelen. Massene består av marin leire som mudres opp fra traseen i 
Bjørvika.  
 
Mudring gjøres i henhold til tillatelse fra SFT datert 08.12.05 og deponeringen 
utføres etter tillatelse datert 20.09.05. Tillatelsen til tildekking av sjøbunn med 
overskuddsmasser fra E18 senketunnelen besittes av Statens vegvesen Region 
øst. Oversikt over søknader og tillatelser er gitt i kapittel 9. Som grunnlag for 
mudring og deponering av mudrede masser er det utarbeidet en 
konsekvensutredning (Oslo kommune, 2001) og tilleggsutredning (NGI og 
NIVA, 2003).  
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2 Overvåkning og kontroll 

Den kontroll og overvåkning som er påkrevd i SFTs tillatelser er nedfelt i 
kontrollplanen for arbeidene (HAV, 2007). Oslo Havn gjennomfører også 
utvidet overvåkning av arbeidene. Overvåkningsprogrammet er beskrevet i 
NGI rapport 20051785-23 og omfatter følgende metoder: 
 

1. Kontinuerlig måling av partikkelmengde ved overvåkningsbøyer rundt 
dypvannsdeponiet og ved mudringsfartøyene. Metoden måler 
partikkelspredning, og det genereres automatiske varsler dersom 
grenseverdi overskrides slik at avbøtende tiltak kan iverksettes. 

2. Kontinuerlig måling av partikkelmengde fra sjøoverflate og ned mot 
sjøbunnen ved nedføringsenheten. Metoden brukes både som 
styringsparameter i forhold til overskridelse av grenseverdi for 
turbiditet, men data benyttes også for å overvåke om det blir oppadrettet 
spredning av materiale fra dypvannsdeponiet 

3. Kontinuerlig måling av strømhastighet ved dypvannsdeponiet. Utstyret 
er tilkoblet SMS varsler slik at arbeidet kan stanses hvis en eventuell 
dypvannsutskifting medfører for høy strømhastighet i bunnvannet der 
deponiet er etablert.  

4. Kontinuerlig overvåkning med sedimentfeller i område rett nord for 
dypvannsdeponiet. Fellene står ute hele tiden og tømmes for oppsamlet 
materiale hver annen måned. Metoden gir data på hvor stor 
sedimentasjonen er rett nord for deponiet, og hvilket innhold dette 
materialet har av miljøgifter.  

5. Vannprøvetakning både i mudringsområdene og deponiområdet. Det tas 
jevnlig prøver i flere nivåer som analyseres for metaller og organiske 
forurensninger. Metoden gir inngangsdata i miljøregnskapet.  

6. Flere perioder med passive prøvetakere både i mudrings- og 
deponiområdet. Metoden måler den fritt løste (biotilgjengelige) 
konsentrasjonen av organiske forbindelser (PAH og PCB). Data fra 
metoden inngår også i miljøregnskapet 

7. Måling av partikkelmengde (turbiditet) i hele vannsøylen i og utenfor 
dypvannsdeponiet ved ca 50 målestasjoner. Dette store datagrunnlaget 
er samlet inn månedlig og danner grunnlag for en tre-dimensjonal (3D) 
modell som beskriver hvordan de mudrede massene legger seg i 
dypvannsdeponiet.  

8. Overvåkning av badeplasser i sommerhalvåret. Det måles kjemisk 
innhold i badevannsprøver i badesesongen som brukes til å informere 
publikum. Dette kommer som et tillegg til den overvåkning av 
badevannskvalitet Oslo kommune gjennomfører.  

 
I tillegg gjennomfører SFT ved NIVA overvåkning av effektene av mudring og 
deponering. Det er benyttet følgende metoder: 
 

1. Innsamling av blåskjell fra indre havn og rundt dypvannsdeponiet. 
Metoden viser endringer i konsentrasjonen av miljøgifter i disse 
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filtrerende organismene, og er gjennomført i hele anleggsperioden. Det 
foreligger datagrunnlag fra perioden før arbeidene ble startet slik at det 
naturlige bakgrunnsnivået i områdene er kjent.  

2. Måling av sedimentasjon (pålagring) utenfor mudringsområdene i indre 
havn og ved dypvannsdeponiet med sedimentprofil kamera (SPI). 
Metoden fotograferer et tverrsnitt av sedimentets øverste 20-30 cm slik 
at det kan gjøres en vurdering av hvor stor pålagringen er, og hvordan 
dette påvirker biologisk mangfold.  

3. Det er benyttet passive prøvetakere ved Bekkelagsbassengets utløp 
(terskler) for å måle spredning til indre Oslofjord. Det er benyttet 
SPMD membraner, samme type utstyr som ble benyttet ved 
deponiområdet av Exposmeter AB på oppdrag for stiftelsen Neptun.  

4. NIVA og Universitetet i Oslo har undersøkt partikkelspredning nord for 
dypvannsdeponiet ved å ta sedimentprøver som er undersøkt for 
innhold av spesielle skallrester av foraminiferer. Enkelte arter av disse 
små organismene lever på grunt vann (som i indre havn) og ikke i 
Bekkelagsbassenget. Funn av disse organismene rundt 
dypvannsdeponiet kan derfor benyttes til å spore spredning.  

 
Alle resultatene fra overvåkningen av mudring og deponering i Ren Oslofjord 
er tilgjengelige i rapporter på nettsidene www.sft.no eller 
www.renoslofjord.no. De viktigste resultatene vil også bli presentert i denne 
årsrapporten.  
 
2.1 Forbedring og optimalisering  

Med bakgrunn i de erfaringer som er gjort er det gjennomført flere forbedringer 
og justeringer av overvåkningsprogrammet i 2007. Disse endringene er 
videreført i utvidet overvåkningsprogram for 2008 (NGI rapport 20051785-36)  
 
 
3 Status utførte arbeider 

Oslo Havn har i statusrapport pr. 31.12.2007 gitt status for utførte arbeider i 
prosjekt Ren Oslofjord (HAV, 2008). Kort oppsummert er status som følger: 
 

• Mudringsarbeidene i Bjørvika er ferdigstilt 
• Tildekking i Pipervika, Bjørvika og Bispevika er gjennomført 
• Tildekking av forurenset sjøbunn Tjuvholmenbukta er gjennomført i 

2007 med unntak av et gjenstående område på rundt 8 000 m2 som vil 
bli tildekket i regi av Ren Oslofjord.  

• Opprydding av badestrender ved Hovedøya og Bygdøy Sjøbad er 
ferdigstilt.  

• Opprydding i Akerselvas utløp ble ferdigstilt varen 2007. Elvebunnens 
øverste 50 cm ble mudret før området ble tildekket med ren grus.  

• Småbåthavn tilhørende Bekkelaget båtforening ble mudret våren 2007 
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• Mudringsarbeider i Lohavn/Vippetangen ble påbegynt i 2007. Det 
vurderes om noe av mudringen i dette området skal erstattes med 
tildekking med rene masser 

• Mudring i Pipervika påbegynt i 2007 
• Mudring i småbåthavnen i Bestumkilen startet august 2007 og er 

forventet ferdig i begynnelsen av april. Deretter påbegynnes mudringen 
i Frognerkilen.  

• Mudring ved Hjortneskaia, Filipstad og Sydhavna påbegynnes i april 
2008.  

• Tilleggsarbeider som omfatter mudring i småbåthavner ved Hovedøya 
er under utredning 

 
Alle mudringsarbeider forventes ferdigstilt innen september 2008. 
Deponeringen blir da avsluttet, og arbeidet med tildekking av deponiet vil 
begynne.  
 
3.1 Ferdigstilte tiltaksområder 

Statens vegvesen Region øst har ferdigstilt fire delområder iht. den helhetlige 
tiltaksplanen (se oversiktskart i figur 1). Dette er tildekkingsområdene i 
Pipervika, ytre Bjørvika, Bispevika og indre Bjørvika. Det er utarbeidet en 
egen sluttrapport for disse arbeidene (NGI, 2008).  
 
I disse fire tildekkingsområdene er det lagt ut overskuddsmasser fra E18 
senketunnelen. Massene består av marin leire, og SVRØ har kontrollert at den 
er uten forurensning før den er benyttet som tildekkingsmateriale. I Pipervika 
og ytre Bjørvika ble den marine leira lagt ut som en tynntildekking med 
tilpasset fallbunnslekter med roterende skovler påmontert kniver slik at 
materialet ble kappet opp og lagt ut i jevne lag. I disse to områdene som til 
sammen er på 227 000 m2 ble det lagt ut et lag med rene masser som i 
gjennomsnitt er 40 cm tykt. I Bispevika og Indre Bjørvika ble det lagt ut et 
vesentlig mektigere lag med leire (2,2 m).  
 
Bruk av den marine leira som tildekkingsmasse har flere fordeler: 
 

• Leira er et naturlig materiale for området og vil danne et godt substrat 
for bløtbunnfaunaen i området. Det er liten grunn til å frykte at det 
tildekkede området vil framstå som et ”biologisk ørkenområde”, men at 
den naturlige bunnfaunaen vil reetablere seg i området innen relativt 
kort tid.  

• Massene er uten forurensning og har med bakgrunn i sin marine 
opprinnelse ikke potensiale til å lekke ut forbindelser som kan gi 
negative effekter for marine organismer.  

• Marin leire har egenskaper som gjør at forurensning i underliggende 
sedimenter ikke lenger vil lekke ut til miljøet 
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Omfattende etterkontroll har vist at tiltaket har gitt en høy tiltakseffektivitet 
ved at konsentrasjonen av miljøgifter i sedimentene er redusert med rundt 90 
%. Målinger av spredning fra den nye sjøbunnsoverflaten har vist at 
spredningen er redusert med 90-95 % for PAH og PCB. Tiltaket har også 
medført en vesentlig forbedring i vannkvaliteten i bunnvannet i de tildekkede 
områdene. Målinger med passive prøvetakere i ytre Bjørvika har vist at 
konsentrasjonen av PAH og PCB er redusert med 80-90 %. Dette er kanskje 
overraskende sett i forhold til at bunnvannet ikke er statisk (stillestående), men 
skiftes ut med vann fra områder utenfor der det er tildekket. Resultatene viser 
imidlertid at det oppnås god miljøforbedring når det gjøres tiltak i relativt store 
områder (NGI, 2008).  
 
Figur 2 oppsummerer hvordan tildekkingen med leire har forbedret kvaliteten 
på sjøbunnen, og hvordan dette har redusert spredningen fra 
sedimentoverflaten og forbedret bunnvannet i de tildekkede områdene.  
 
Den framtidige kvaliteten på oppryddede sjøarealer vil være bestemt av hvor-
dan tilførselen av forurensning blir. Disse arealene vil tilføres partikulært 
materiale fra land via avrenning fra tette flater, elvetilførsel og andre kilder. 
Dette materialet vil på sikt utgjøre den framtidige sjøbunnen. Kvaliteten (inn-
holdet av miljøgifter) vil avhenge av hvordan kildekontrollen utvikler seg. 
Etter at industrielle punktkilder i stor grad er faset ut, vil diffuse kilder 
(transportsektor, utlekking fra maling og puss fra fasader, utlekking fra 
byfyllmasser og bygningsmaterialer, lekkasjer fra kloakknettet og 
langtransportert luftforurensning) bestemme kvaliteten på den framtidige 
sjøbunnen.  
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Opprinnelig forurenset
sjøbunn

PAH:13,3mg/kg
PCB: 0,24mg/kg

Opprinnelig forurenset
sjøbunn

Før tiltak Etter tildekking

Kvalitet
sediment

Utlekking
fra sediment

Konsentrasjon
I bunnvann

PAH:1141-9191 ng/m2/d
PCB:10-26 ng/m2/d

PAH:2,4-13,9 ng/l
PCB:0,022-0,154 ng/l

PAH:0,8ng/l
PCB:<0,007 ng/l

Sjøbunn etter
Tildekkiing med
ren leire > 10 cm
PAH: 2,4 mg/kg

PCB:0,008 mg/kg

PAH:382 ng/m2/d
PCB:2,5 ng/m2/d

 
 

Figur 2 Oppsummering av effekten av tildekking av forurenset sediment 
med ren leire. Figuren viser at tildekkingen har redusert 
konsentrasjonen av miljøgifter i sjøbunn og bunnvann samt 
redusert utlekkingen fra sedimentoverflaten. Alle data fra ytre 
Bjørvika (NGI, 2008).  

 
 
4 Teknisk gjennomføring av arbeidene 

Det er tidligere gitt ut rapporter som beskriver den tekniske utførelsen av 
arbeidene (HAV, 2007b og NGI 20051785-20). Metode for mudring og 
nedføring har i hovedsak blitt utført som tidligere beskrevet, men det er i 2007 
gjort noen forbedringer ved nedføring av mudrede masser. Forbedringene er et 
resultat av interne revisjoner og oppfølging av miljøtekniske avvik.  
 
4.1 Forbedring av salttilsetting 

De mudrede massene tilsettes salt slik at det ikke oppstår vertikal bevegelse av 
vann som følge av den lavere egenvekten vann i grunne områder har 
sammenliknet med bunnvannet i dypvannsdeponiet. Tidligere ble salt tilsatt 
ved at det ble pumpet saltlake fra en tank som under arbeidene ble tilsatt fast 
salt og sjøvann. Nå tilsettes det salt direkte i transportlekteren før den seiler til 
nedføringsenheten. Dette letter logistikken for entreprenør, og gjør tilsettingen 
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av riktig mengde salt mer sporbar. Videre reduseres vannmengden som 
forbrukes under nedføringen.  
 
4.2 Nytt nedføringsrør for steinholdige masser 

Den opprinnelige nedføringslinjen var ikke dimensjonert for stein større enn 
10-20 cm. Problemene med steinholdige masser er varierende i indre havn, der 
Pipervika er et av områdene der dette har vist seg størst. I Bjørvika har det i 
mindre grad blitt påtruffet steinholdige masser. I forbindelse av nedføring av 
steinholdige masser fra Pipervika høsten 2007 ble det etablert en ny 
nedføringslinje fra Rielle (nedføringsenheten). Denne kommer i tillegg til den 
opprinnelige linjen og består av en trakt montert på 600 mm rør som går over i 
800 mm rør rundt 20 m under sjøoverflaten. Røret munner ut rett over 
sjøbunnen i dypvannsdeponiet. Steinholdige masser losses direkte fra 
transportlekter til den nye nedføringslinjen. Det er ikke behov for å tilsette 
vann til de mudrede massene for å gjøre dem pumpbare, noe som er fordelaktig 
i forhold til å redusere risiko for spredning av partikler fra utløpet av 
nedføringsrøret. Omlasting av masser med gravemaskin gir imidlertid økt 
risiko for søl til sjøoverflaten. Det er derfor etablert ytterligere automatisk 
overvåkningsutstyr for turbiditet på Rielle. Dette utstyret har sensor ved 10 m 
vanndyp, og er koblet til NGIs SMS baserte varslingssystem.  
 
4.3 Forbedring av nedføring av mudrede masser 

Fram til november 2007 var det montert diffusor (”energidreper”) på 
munningen av nedføringsrøret på den opprinnelige nedføringslinjen. Som et 
tiltak mot turbiditet over grenseverdi ble bunnplaten på diffusoren fjernet slik 
at nedføringsrøret kunne senkes så nært sjøbunnen som mulig. Denne 
modifiseringen har gitt en betydelig reduksjon i turbiditeten i bunnvannet i 
dypvannsdeponiet, og redusert antall episoder med turbiditet over grenseverdi 
betraktelig. Dette er positivt både med hensyn til miljø og framdrift.  
 
4.4 Pilotforsøk tildekking av dypvannsdeponiet 

Som et ledd i forberedelser til tildekking av dypvannsdeponiet med rene 
masser ble det i begynnelsen av 2007 gjennomført en prøvetildekking der 
sandmasser ble lagt ut fra splittlekter. Det ble lagt ut masser i et 5 000 m2 stort 
område midt i dypvannsdeponiet. Massene var i størrelsesfraksjon 0-8 mm og 
var levert fra Storsanden Sandtak AS ved Drøbak. Hovedhensikten med 
undersøkelsene var å skaffe geoteknisk datagrunnlag for endelig prosjektering 
av tildekkingslaget på deponiet. Foto i figur 3 viser hvordan 
tildekkingsmassene har lagt seg på overflaten av de mudrede massene i 
dypvannsdeponiet.  
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Figur 3 Prøve tatt etter gjennomført prøvetildekking som viser et tydelig 

sandlag over de deponerte sedimentene. 
 
 
5 Miljøregnskap 

NGI har utarbeidet halvårlige miljøregnskap siden oppstart av Prosjekt Ren 
Oslofjord. Dette regnskapet gir et estimat av spredning av metaller og 
organiske forbindelser som følge av nedføringen av mudrede masser. 
Beregningene er basert på måledata fra overvåkningen av arbeidene, og 
omfatter data fra kjemisk analyse av vannprøver og passive prøvetakere samt 
data fra de automatiske overvåkningsbøyene. I datagrunnlaget inngår data både 
fra normalsituasjonen under nedføring samt data fra episoder med 
overskridelse av grenseverdi for turbiditet. Det er laget en egen rapport der 
miljøregnskap pr. utgangen av desember 2007 er beregnet (NGI rapport 
20051785-39). I denne presenteres alle inngangsdata og beregningsmodell.  
 
Tabell 1 viser miljøregnskapet for annet halvår 2007 sammen med kumulativt 
regnskap for hele prosjektperioden. 
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Tabell 1 Miljøregnskap per 31.12.2007 i forhold til miljøbudsjett, et estimat 
av hvor mye spredning av metaller og organiske forbindelser som 
har funnet sted som resultat av nedføring av mudrede masser i dyp-
vannsdeponiet ved Malmøykalven. Spredningen (F) er oppgitt i 
gram (g). 

 

Spredning i perioden 01.07.2007 – 
31.12.2007 

Stoff Ftotal per 

30.06.2007¹ Fturbulent 

diffusjon 

aksept.turb. 

Fturbulent 

diffusjon 

høy.turb 

Fdypvanns 

utskiftning 
Ftotal jan-

jun 2007 

Ftotal per 

31.12.2007 
Budsjett² 

Forbruk 
av 
budsjett³ 

Hg 121 3,5 0,1 0 3,6 125 232 54 % 
Cd 184 0 0 0 0 184 6 961 3 % 
Pb 26 113 1 514 489 3 141 5 144 31 257 44 288 71 % 
PAH16 1 344 33 108 321 462 1 806 4 159 43 % 
PCB7 21 1,2 0,9 0 2,1 23 160 14 % 
¹NGI rapport 20051785-31 
²Søknad til SFT, datert 30. juni 2005. om etablering av dypvannsdeponi ved Malmøykalven i Oslo og 
Nesodden kommuner og deponering av forurensede sedimenter.  
³Effekt av ureglementert dumping se pk. 5.1 
 
Miljøregnskapet viser at spredningen fra dypvannsdeponiet er godt innenfor 
miljøbudsjettet for arbeidene, der det er forbrukt fra 3 % til 71 % for de ulike 
forbindelsene. I regnskapet i tabell 1 er imidlertid ikke spredning som følge av 
ureglementerte arbeider tatt inn. Dette er omhandlet i avsnitt 5.1.  
 
Det gjennomføres en egen overvåkning av sedimentasjon utenfor deponiets 
reguleringsgrense (se kapittel 6), men denne spredningen inngår ikke i 
miljøbudsjettet gitt i søknad om tillatelse til mudring og deponering, og 
følgelig ikke i miljøregnskapet.  
 
5.1 Ureglementerte arbeider 

I 2007 ble det avdekket at ansatte hos entreprenøren hadde foretatt 
ureglementert dumping av masser og tømt kloakk direkte til sjø fra 
mudringslekter. Dette er dokumentert av Veritas som ble engasjert til å 
revidere Secora. Det ble i tillegg utarbeidet en miljøkonsekvensanalyse av 
NIVA. Begge rapportene (DNV, 2007 og NIVA 2007) er tilgjengelig fra 
prosjektets internettsider, og er omtalt i Oslo Havns statusrapport (HAV, 
2008).  
 
Granskning har verifisert at det i en periode hovedsaklig fra februar 2007 til 
september 2007 har forekommet dumping av 750 kubikkmeter (sannsynlig 
mengde er 1200 kubikkmeter) masse på ureglementert vis, fordelt på 3 tilfeller 
av dumping av slam og 15 tilfeller av dumping av stein og restmasser av totalt 
770 lektere med nedført masse. NIVA har med dette som inngangsdata anslått 
at 32 m3 mudrede masser kan være spredd til områder utenfor 
Bekkelagsbassenget. Dette tilsvarer 6 gram PCB, 101 gram kvikksølv og 719 
gram PAH. Når disse anslag legges sammen med observert spredning i 
miljøregnskapet viser det at kvikksølv kan ha kommet opp til 97% av 
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miljøbudsjettet, mens det for PCB fortsatt ikke er mer enn 18%. Kvikksølv 
spredningen har imidlertid vært meget lavt siden september 2006. Dersom 
spredningen i 2008 kommer til å ligge på samme nivå, vil nedføringen kunne 
sluttføres innenfor rammene til miljøbudsjettet. 
Med denne spredningen lagt til miljøregnskapet overholdes fremdeles 
miljøbudsjettet.  
 
En samlet vurdering viser at spredningen under nedføring av mudrede masser 
til dypvannsdeponiet fra juli 2007 til og med desember 2007 ligger innenfor 
budsjettet som er lagt til grunn for tillatelsen. Dette samsvarer med NIVAs 
konklusjon: ”Det er altså ikke gjort noen observasjoner som tyder på vesentlig 
spredning verken av partikler eller miljøgifter til områder utenfor 
Bekkelagsbassenget” (NIVA, 2007b). 
 
 
6 Sedimentasjon nord for reguleringsgrensen 

Ved dypvannsdeponiets nordøstre hjørne er det ingen høy undervannsrygg som 
rundt resten av deponiet. Det betyr at det i dette området er risiko for at 
deponerte masser sedimenterer utenfor dypvannsdeponiets reguleringsgrense 
inn i Bekkelagsbassenget. Det gjennomføres derfor en kontinuerlig 
overvåkning av dette området med sedimentfeller slik at det kan iverksettes 
tiltak hvis det oppstår uakseptabel spredning. Dette kommer i tillegg til 
dokumentasjon av sedimentkvalitet utenfor dypvannsdeponiet med prøvetaking 
av sjøbunn etter at arbeidene er ferdigstilt som er beskrevet i kontrollplanen for 
arbeidene (HAV, 2007).  
Hvis arbeidene medfører redusert kvalitet på sjøbunnen i dette området må det 
vurderes tildekking med rene masser.  
 
Sedimentfeller er en effektiv metode for å samle opp sedimenterende materiale 
som avleires på sjøbunnen. Oppsamlet materiale analyseres med 
høytoppløsende metoder slik at små endringer i avsatt mengde og kvalitet kan 
påvises. Figur 4 viser foto av en sedimentfelle som består av 1 m lange rør med 
an avtakbar oppsamlingskopp der materialet avleires i den 2 måneder lange 
perioden utstyret står utplassert.  
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Figur 4 Sedimentfelle med oppsamlet materiale heises om bord i F/F 

Braarud. Foto tatt under feltarbeid oktober 2007.  
 
Det er utarbeidet egne rapporter (NGI rapportene 20051785-28 og -40, samt 
NGI, 2006) som presenterer metodikk, målestasjoner og alle resultater fra 
sedimentundersøkelsene i detalj. Undersøkelsen er gjennomført slik at det 
naturlige bakgrunnsnivået i området er kjent både med hensyn på 
sedimentasjonsmengde og kvalitet slik at det kan bestemmes hvilken effekt 
nedføringen av mudrede masser medfører.  
 
Resultatene fra disse undersøkelsene viser at arbeidene har gitt en lav økning i 
sedimentasjonen (rundt 2 mm pr. år) i et begrenset område i 
Bekkelagsbassenget rett nord for dypvannsdeponiet. Denne sedimentasjonen 
ser så lang ut til ikke å påvirke sedimentkvaliteten i dette området. Dette 
skyldes at sedimentene i dette området er forurenset fra før (NGI, 2006), og at 
partikler fra mudrede masser ikke er vesentlig mer forurenset.  
 
Figur 5 oppsummerer resultatene fra alle målinger som er gjort med 
sedimentfeller. Figuren viser også kvaliteten på materialet som ikke er påvirket 
av nedføringen (bakgrunnsnivå) samt kvaliteten på sedimentene i området før 
arbeidene startet. Med disse inngangdata er det gjort estimat av hvordan 
kvaliteten på sjøbunnen blir etter at arbeidene er ferdig. Det er også laget et 
estimat av hvordan sjøbunnen hadde blitt hvis partiklene kun stammet fra 
naturlige kilder. Resultatene viser at nedføringen ikke vil gi noen endring av 
sedimentkvaliteten i området.  
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Figur 5  Konsentrasjoner av metaller og organiske forbindelser målt i 

sjøbunn nord for dypvannsdeponiet og i sedimenterende 
materiale samt estimert framtidig kvalitet av sediment nord for 
dypvannsdeponiet. Figuren omfatter alle sedimentfelledata fra 
2005-2007. Data er fremstilt slik at hver boks angir øvre og 
nedre kvartil, med median som horisontal strek. I tillegg vises 
maksimum- og minimumsverdien.  
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7 SFT revisjon av Ren Oslofjord 

SFT har i 2007 gjennomført en revisjon av prosjekt Ren Oslofjord i perioden 
15.-19. oktober. Revisjonens hovedtemaer var deponering av sedimenter i 
dypvannsdeponiet samt oppfølgingen av overvåkningsprogrammet. SFT 
avdekket 3 avvik og 4 anmerkninger som ble tilfredsstillende lukket innen 
fristen gitt av SFT. SFT konkluderer i revisjonsrapporten med at de påviste 
avvikene har hatt små miljømessige konsekvenser, men understreket 
viktigheten av at krav blir overholdt og at alle beskrevne rutiner blir etterlevd.  
 
SFT foretok også en uanmeldt utrykning til nedføringsenheten 26. oktober 
2008 etter tips fra publikum vedrørende spredning av sediment til 
sjøoverflaten. Konklusjonen fra utrykningen var at det ikke ble avdekket noen 
avvik eller anmerkninger.  
 
Rapport fra SFTs revisjon og utrykning er tilgjengelig i fulltekstformat fra 
SFTs internettsider.  
 
 
8 Oppsummering og konklusjon 

Med grunnlag i omfattende overvåkningsdata fra en rekke forskjellige metoder 
utført av NGI og andre fagmiljøer foreligger det et entydig bilde av hvorledes 
effekten av anleggsarbeidene er. Det foreligger også resultater fra de første 
ferdigstilte tiltaksområdene. Samlet kan det konkluderes med følgende: 
 

• De nedførte massene legger seg i deponiet som forutsatt. Det er ingen 
uakseptabel oppadrettet spredning fra dypvannsdeponiet 

• Miljøregnskapet viser at spredning som følge av arbeidene er innenfor 
de nivåer som er forutsatt i konsekvensutredningen for arbeidene og 
innenfor miljøbudsjettet som er lagt til grunn før søknad om tillatelse. 
Selv om NIVAs estimerte spredning som følge av ureglementert 
dumping legges til miljøregnskapet overholdes miljøbudsjettet.  

• Det er i 2007 avdekket tilfeller av ureglementert dumping av masser i 
strid med entreprenørens egne arbeidsprosedyrer og SFTs tillatelse. 
Dette er alvorlig, men har i følge NIVA ikke medført vesentlig 
spredning av forurensning. Entreprenør har iverksatt en rekke tiltak og 
forsterket egenkontroll slik at Oslo Havn har gitt fornyet tillit. Oslo 
Havn har også bedt NGI iverksette ekstra kontroll for å verifisere at 
entreprenør utfører sin egenkontroll som forutsatt.  

• Mudring av sedimenter gir en redusert vannkvalitet mens arbeidene 
pågår. Overvåkningen av partikkelspredning under mudring er et av 
flere styringsverktøy for arbeidene som sørger for at det ikke oppstår 
spredning ut over det som er gitt i SFTs tillatelse. 

• I ferdigstilte tiltaksområder er det oppnådd høy tiltakseffektivitet og 
miljøforbedring 
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9 Kildehenvisninger 

9.1 Oversikt utarbeidede NGI rapporter 

Det er produsert en rekke rapporter fra overvåkning og kontroll av arbeidene. 
Disse er tilgjengelige i fulltekst fra http://www.renoslofjord.no. I tabell 2 er det 
gitt en oversikt over utgitte rapporter. Det er i tillegg lagt ut ukerapporter på 
prosjektets nettsider som ikke inngår i oversikten.  
 
Tabell 2 NGI rapporter i prosjekt Ren Oslofjord 
 
Rapport 
nr* 

Tittel Dato Rev. 
nr 

Rev. 
dato 

1 
Prosjekthåndbok for kontroll av 
mudring og deponering i 
dypvannsdeponi 

06.03.06 01 14.09.07 

2 Månedsrapport mars 2006 31.03.06   

3 Program for prøvetaking av sjøvann i 
2006 30.08.06   

4 Månedsrapport april 2006 23.05.06   

5 ROV undersøkelse av 
dypvannsdeponiet 24.05.06 01 05.06.06 

6 Månedsrapport mai 2006 25.06.06   

7 Sammenstilling av analysedata i 
vannprøver 09.11.06   

8 Månedsrapport juni 2006 13.07.06   
9 Månedsrapport juli 2006 22.08.06   
10 Månedsrapport august 2006 20.09.06   
11 Kontroll av ferdig mudrede områder 20.06.07   
12 Månedsrapport september 2006 20.10.06   
13 Månedsrapport oktober 2006 23.11.06   
14 Miljøregnskap per august 2006 02.11.06 02 29.06.07 

15 
Resultater fra passive prøvetakere 
utplassert rundt dypvannsdeponiet ved 
Malmøykalven 

01.12.06   

16 Månedsrapport november 2006 06.12.06   

17 
Vurdering av miljørisiko knyttet til 
metandannelse i sedimenter fra 
Pipervika 

29.06.07   

18 Månedsrapport desember 2006 22.02.07   
19 Månedsrapport januar 2007 22.02.07   
20 Årsrapport for 2006 15.03.07 01 29.06.07 
21 Månedsrapport februar 2007 15.05.07   

22 Miljøregnskap for perioden september 
til desember 2006 27.03.07 02 29.06.07 

* Tilhørende prosjekt 20051785 
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Tabell 2 Fortsetter 
 
Rapport 
nr* 

Tittel Dato Rev. 
nr 

Rev. 
dato 

23 
Program for utvidet overvåkning av 
området ved Malmøykalven og 
mudringsområdet i 2007 

25.09.07   

24 Månedsrapport for mars 2007 26.06.07   
25 Månedsrapport for april 2007 09.07.07   

26 Analyserapporter fra kjemisk analyse 
2006 01.06.07   

27 Månedsrapport for mai 2007 23.08.07 01 11.09.07 

28 
Resultater fra 
sedimentfelleundersøkelser 1. halvår 
2007 

10.10.07   

29 Månedsrapport for juni 2007 18.10.07   
30 Månedsrapport for juli 2007 08.11.07   

31 Miljøregnskap for perioden januar til 
juni 2007 11.10.07   

32 Passive prøvetakere. Resultater fra april 
2007 09.10.07   

33 Månedsrapport august 2007 20.11.07   
35 Månedsrapport september 2007 21.12.07   

36 Utvidet overvåkningsprogram ved 
mudring og nedføring 2008 15.02.08   

37 Månedsrapport oktober 2007 16.01.08   

39 Miljøregnskap for perioden juli til 
desember 2007 14.03.08   

40 Sedimentfelleundersøkelser 2. halvår 
2007 21.02.08   

41 Analyserapporter fra kjemisk analyse 
2007 04.02.08   

42 Årsrapport 2007 Denne   
* Tilhørende prosjekt 20051785 
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9.2 Oversikt over søknader og SFT tillatelser 

• Oslo kommune ved Oslo Havn KF sin søknad av 30. juni 2005 om 
etablering av dypvannsdeponi ved Malmøykalven og deponering av 
forurensede sedimenter. 

• Oslo kommune ved Oslo Havn KF sin søknad av 28. september 2005 
om mudring av forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt.  

• SFTs tillatelse med vilkår av 20. september 2005 for etablering av 
dypvannsdeponi ved Malmøykalven og deponering av forurensede 
sedimenter. 

• SFTs tillatelse med vilkår av 8. desember 2005 for mudring av foru-
rensede sedimenter i Oslo havnedistrikt.  
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