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Bellona viser til brev fra Oslo havn datert 11. januar 2007. Vi er meget skuffet over svaret. 
Oslo havn viser ingen vilje eller interesse til å gjennomføre de foreslåtte beregningene til tross 
for at dette vil gi meget verdifull informasjon om den pågående deponeringen av forurensede 
masser ved Malmøykalven. Videre unnlater Oslo havn å svare på våre to andre spørsmål. 
 
Bellona vil ha svar på de tidligere stilte spørsmålene: 

• informasjon om hvilket utstyr som er benyttet til ekkoloddoppmålingene av 
deponiområdet gjennomført i februar, mai og september. 

• få tilgang til bakgrunnsdata for de gjennomførte oppmålingene i forbindelse med 
deponeringen ved Malmøykalven. 

 
Oslo havn skriver at de ikke er pålagt å gjøre volumberegninger ved hjelp av 
multistråleekkolodd. Bellona vil imidlertid påpeke at Oslo havn i henholdt til tillatelsen er 
ansvarlig for spredning av forurensede masser ut av området regulert som dypvannsdeponi. 
 
Oslo havn skriver at ekkoloddmålingene som utføres av entreprenøren, Secora, ikke er tenkt 
benyttet til å utføre nøyaktige volumberegninger av de deponerte massene. Til tross for dette 
har Oslo havn fremlagt ekkoloddkart som bevis på at de forurensede massene som er deponert 
ligger der de skal. Ved en grundig gjennomgang av disse kartene har Petter Marthinsen 
beregnet at kun 55.000 kubikk har lagt seg i deponiet. På dette tidspunkt, september 2006, har 
Oslo havn uttalt at de har nedført 110.000 kubikk.  
 
På grunn av Oslo havns motvilje til å undersøke sine eksisterende ekkoloddata grundigere er 
det Petter Marthinsen sin beregning som per i dag gir de beste resultatene. Denne beregning er 
beheftet med noe usikkerhet men det er viktig å være klar over at usikkerheten går begge 
veier. Når Oslo havn holder tilbake informasjon knyttet til sine ekkoloddata må vi bare anta at 
halvparten av de forurensede massene som er deponert er på avveie. Synes Oslo havn at 50 
prosent svinn av de forurensede massene er akseptabelt?  
 
Oslo havn mener at deres overvåkning basert på turbiditetsmålinger (mengde partikler i vann) 
er tilstrekkelig til å avdekke eventuell spredning av forurensede masser ut av 
deponeringsområdet. Denne metoden har også sine svakheter (se figur nedenfor). Hvis en 
turbiditetsmåler står 100 meter unna nedføringspunktet vil man på grunn av fortynning få lave 
turbiditetsnivåer i målepunktet. Overflaten på sirkel nr. 2 i figuren er 100 ganger større enn 
overflaten i sirkel 1. Dette gjør det sannsynlig at man vil få lave turbiditetsverdier selv om kun 
halvparten av massene sedimenterer i deponiet.    
 



  
 
 
I henhold til tillatelsen skal:  

”Overvåkingen være tilstrekkelig omfattende til å avdekke eventuell spredning av 

forurensning i forbindelse med gjennomføring av tiltakene, og eventuelle lekkasjer fra 

anleggsområdet etter tiltaksgjennomføringen.” 

 
På bakgrunn av svakhetene knyttet til turbiditetsmålingene og beregningen gjennomført av 
Petter Marthinsen kan det stilles spørsmål om Oslo havns overvåkning er tilstrekkelig.  
 
Videre er Oslo havn i henhold til punkt 6.9. i tillatelsen forpliktet til å føre oversikt over 
volum masse som er deponert. Dette må også innebære at Oslo havn er forpliktet til å ha 
oversikt over mengde forurensede masser i deponiet, og innforstått mengde forurenset masse 
på avveie.    
 
Kun en volumberegning av ved hjelp av ekkoloddoppmåling kan gi et konkret svar på om 
deponeringen er vellykket eller ikke. Manglende vilje til å gjennomføre dette og/eller 
tilbakeholdelse av slik informasjon er stikk i strid med Oslo havns uttalte ønske om åpenhet i 
prosjektet. Av hensyn til både prosjektet og miljøinteressene oppfordrer vi Oslo havn på det 
sterkeste å revurdere sitt standpunkt og gjennomføre volumberegninger baser på eksisterende 
ekkoloddata.    
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