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Volumberegning av deponert slam i dypvannsdeponiet 

Bellona krever at det gjennomføres en beregning av mengde forurenset masse som har lagt 
seg i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Med grunnlag i gjennomførte 
ekkoloddundersøkelser er dette en enkel operasjon for Oslo havn. En slik beregning vil gi oss 
et svar på om massene faktisk holder seg der tiltakshaver hevder eller om vi har en spredning 
av forurensede masser ut av deponiområdet.   

 

Et avgjørende spørsmål vedrørende deponeringen av forurenset havnesediment ved Malmøykalven 
er om massene som er pumpet ned faktisk ligger innenfor deponiområdet. Secora har gjennomført 
flere ekkoloddundersøkelser for Oslo havn. Bellona har fått tilsendt 3 kartbilder som viser 
oppmåling av sjøbunn i deponiet fra februar (før start), mai og september. Disse gir dessverre bare 
grunnlag for en grov beregning av nedpumpet masse i deponiet. Bellona har blitt presentert en slik 
grov beregning som antyder at volumøkningen i deponiet er på 55.000 kubikk, altså halvparten av 
den mengden som skal ha blitt pumpet ned frem til september. Dette tallet er imidlertid beheftet 
med usikkerhet og derfor ber Bellona om at Oslo Havn gjennomfører en mer nøyaktig beregning.  

 

Basert på ekkoloddoppmålingene kan Oslo havn enkelt gjennomføre en beregning av mengden økt 
masse i deponiområdet. Dette gjøres ved å benytte standard programvare tilhørende 
ekkoloddutstyret. Programvaren vil kunne sammenligne oppmålingen fra februar med oppmålingen 
med september og beregne endringen i kubikk. Resultatet må i ettertid justeres for eventuelle 
usikkerhetsfaktorer. I praksis innebærer operasjonen ikke stort mer enn å trykke på en knapp og 
krever lite ekstra tid eller ressurser. En slik beregning vil kunne gi oss håndfast informasjon om 
status i deponeringen, uten synsing fra verken forkjempere eller motstandere prosjektet. Det bør 
være i alles interesser at denne informasjonen fremskaffes og gjøres tilgjengelig. 

 

Volumberegning 
Multistråleekkolodd gir svært nøyaktig informasjon om bunntopografi. Området ved Malmøykalven 
regulert til deponering av forurenset sediment fra Oslos havneområder har et areal på 350 dekar. 
Forskjellen mellom oppmålingen i februar og september innenfor dette avgrensede området gir oss 
et mål på mengden forurenset sediment som har lagt seg i deponiet. Ved å sammenligne denne 
endringen med mengde mudret og nedpumpet masse får vi et mål på om deponeringen er vellykket. 
Et eventuelt avvik mellom disse to verdiene vil indikere mengden forurenset masse på avveie ut av 
deponiet.   



 

Oslo havn har de nødvendige data til å gjennomføre en slik beregning. En beregning av 
volumendringen er kun avhenging av en nøyaktig avgrensning av deponiområdet og 
ekkoloddoppmålingene fra februar og september. Mengden nedpumpet masse skal være loggført og 
lett tilgjengelig.  

 

 Nedpumpet sediment – volumendring = Sediment på avveie  

 

En mer nøyaktig beregning vil være å sammenligne endret volum i deponiet med mengden masse 
fjernet i havneområdet. Volumet av denne massen vil være mer kompakt og ikke ta med den ekstra 
innblanding av vann under mudring og nedføringen. Dette forutsetter imidlertid at Oslo havn har 
nøyaktig oppmåling av sjøbunnen i de mudrede områdene før og etter fjerning av masse.    

 

 Mudret volum – endring i volum = Sediment på avveie   

 

Når denne beregningen er gjennomført må verdien justeres for eventuelle usikkerhetsfaktorer. Disse 
vil være avhenging både av hvilket utstyr som er benyttet og forhold under de aktuelle 
oppmålingene. 
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Oppsummering 

En masseberegning som skissert overfor vil bidra med viktig informasjon om deponeringen av 
forurenset masse og om disse massene sedimenterer slik som konsekvensutredningen forutsetter. 
Miljøstiftelsen Bellona ber derfor om: 

• at det gjennomføres en volumberegning av deponert slam i dypvanndeponiet basert på 
gjennomførte ekkoloddoppmålinger.  

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

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

 

Med vennlig hilsen 

Marius Dalen 

 

 


