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Oppfølging etter tilsyn på oppryddingsarbeidene i Tromsø havn
Vi viser til vårt tilsyn hos dere 16.6.2010 og oversendelse av inspeksjonsrapport 8.7.2010.
Tilsynet omfattet vilkår i tillatelse til ”mudring av havnesediment og etablering og drift av
standdeponi for forurenset sediment” gitt 12.1.2010, interne varslingsrutiner, vurdering av
risiko, samt utarbeidet dokumentasjon og journaler.
Det ble avdekket to avvik og 3 anmerkninger som beskrevet i rapporten. På bakgrunn av dette
gjør vi følgende
vedtak
Det gis frist til 15.10.2010 for tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og
redegjøre for de gjennomførte tiltakene i forhold til avvik som vist nedfor.
Pålegg om skriftlig tilbakemelding gis med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan
påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell
klage bør begrunnes og sendes Fylkesmannen. Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt den
pålagte skriftlige tilbakemelding innen fristen kan det bli aktuelt å fatte vedtak om
tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.
Fylkesmannen ber også Tromsø Havn redegjøre i samme tilbakemelding for sine vurderinger
og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningen og de forhold som er beskrevet under
andre kommentarer i rapporten.
Vedtak om gebyr.
Vi viser til vårt varsel av 11.6.2010 om gebyr. Kapittel 39 i forurensningsforskriften pålegger
forurensningsmyndigheten å kreve gebyr for arbeidet med tillatelser og kontroller. Med
hjemmel i § 39-6 Gebyr for inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse skal det
betales gebyr etter sats 4, kr 4 300 ved denne kontrollen. Faktura vil bli oversendt fra Klimaog forurensningsdirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.
Vedtaket om gebyrsats kan påklages til Klima- og forurensningsdirektoratet innen 3 uker etter
at dette brev er mottatt, jf forurensningsforskriftens § 41-5. Eventuell klage bør begrunnes og
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skal sendes Fylkesmannen. Klagen gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte gebyr må
derfor betales i samsvar med ovenstående.

Vi ber om at det tas kontakt med vår saksbehandler på telefon 77 64 22 34 eller 77 64 22 02
dersom det er spørsmål i saken.

Med hilsen
Cathrine Henaug
fylkesmiljøvernsjef
Evy Jørgensen
fagansvarlig

(tom side)
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Tilsyn Tromsø Havn KF
på tillatelse til ”mudring av havnesediment og
etablering og drift av standdeponi for forurenset
sediment” gitt 12.1.2010
Virksomhetens
adresse:
Risikoklasse

Tromsø Havn KF Fylkesmannens 2007/1278
arkivkode
Postboks 392
9254 Tromsø
Tidsrom for
16. juni 2010

Fra Fylkesmannen Evy Jørgensen

Fritz Rikardsen

kontrollen:
Tilstede fra
virksomheten:

Halvar Pettersen, Tromsø Havn (bare på
innledning)
Åge Alexandersen, prosjektleder PTL
Marvid Johansen, byggeleder Rambòll
Elin Kramvik, miljørådgiver Multiconsult
Dag Strømholdt, Prosjektleder Skanska
entreprenør
Jøran Heimdal, assisterende
anleggsleder Skanska entreprenør

Omfang
Fylkesmannen ønsket å kontrollere om tiltakshaver hadde kontroll på de mest kritiske
punktene i arbeidet for å unngå spredning av forurenset bunnsediment. Dette ble gjort ved å
kontrollere hvordan vilkårene i tillatelsen ble fulgt opp på utvalgte områder som interne
varslingsrutiner, vurdering av risiko, beredskap, samt utarbeidet dokumentasjon og journaler i
tilknytning til dette.
Inspeksjonen ble gjennomført med intervju av prosjektledelsen i PTL, byggeleder i Rambøll,
miljørådgiver i Multiconsult, samt prosjektleder og assisterende anleggsleder for utførende
entreprenør Skanska.
Anleggsområdet som var tilgjengelig fra land/kaia ble befart med samme team.
Hovedkonklusjon
Det er utført sikker jobbanalyse, og det er utarbeidet en kvalitetsplan for prosjektet. Vilkårene
i tillatelsen er konkretisert i sjekkliste. Systematisk risikoanalyse for ytre miljø er imidlertid
ikke utført, og tilsvarende beredskapsplan mangler dermed. Overvåkning av eventuell
spredning av forurenset sediment gjøres gjennom turbiditetsmålinger. Overvåkning av
miljøgifter i området var det ikke resultater på.
Dato: 6. juli 2010
Sign.:
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Formål
Kontrollere om tiltakshaver hadde kontroll på de mest kritiske punktene i arbeidet for å unngå
spredning av forurenset bunnsediment.
Definisjoner
AVVIK er overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse- miljø og
sikkerhetslovgivning.
ANMERKNINGER er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men er områder
som tilsynsmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for at bedriften på en bedre måte
skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet.

Dokumentunderlag
•
•
•
•

Tillatelsen ”Mudring av havnesediment og etablering og drift av standdeponi for
forurenset sediment” gitt 120110
Forurensningsloven med forurensningsforskriftens Kapittel 22
Internkontrollforskriften
Utarbeidet dokumentasjon, vurdering av risiko, journalføring på intern overvåking og
varslingsrutiner

AVVIK
Avvik 1
Det er ikke utarbeidet et systematisk oversikt over risiko for ytre miljø i prosjektet, og
tilsvarende beredskapsplan mangler.
Avvik fra: Internkontrollforskriften §5 pkt 6. Tillatelsens vilkår pkt 6, Tromsø Hamn skal
utarbeide en beredskapsplan for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningene av
en eventuell akutt forurensning som kan oppstå i forbindelse med uforutsette hendelser.
Kommentar:
Vilkårene i tillatelsen er konkretisert i sjekkliste, siste versjon 15062010. Det er utført en
risikoanalyse for sikker jobb (sikker jobb analyse – SJA). Dette er imidlertid ikke utført på
ytre miljø. Selv om det i prosjektet er fokusert på enkelte risikopunkter som turbiditetsmålinger (overvåking av spredning på bunnsediment i vannsøyla), tette spunt for deponering
av forurenset sediment, og avvanningsbasseng, er det ikke utført en systematisk risikoanalyse
for ytre miljø. I håndboken for overordnede mål- og retningslinjer for styring av prosjektets
kvalitetskrav (PA-boken) er heller ikke ytre miljø nevnt, eks under dokumentasjon, HMS,
eller som kontrollpunkter i møter, eller fremdrift.
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Tilsvarende mangler dermed planer og tiltak for å redusere risiko, samt beredskapsplan som
ville fulgt av en slik systematisk gjennomgang. I prosjektet er det laget oversikt og
handlingsplan for akutt forurensning. Det bør tilsvarende utarbeides for uhell som kan
medføre spredning av forurenset bunnsediment og spredning av miljøgifter. En systematisk
risikoanalyse for ytre miljø vil identifisere disse punktene.
Ytre miljø er sidestilt med sikkerhet og helse i arbeidet med internkontroll. Dette er presisert i
arbeid med internkontroll (HMS), jf Internkontrollforskriftens formål § 1. Da dette prosjektet
er et miljøprosjekt som har som hovedfokus å rydde forurensningen fra havnen, forventes det
et høyt fokus på ytre miljø er fokus også i anleggsfasen.

Avvik 2
Det er ikke framlagt data for overvåkning av miljøgifter i området.
Avvik fra: Tillatelsens vilkår , pkt 12.
Kommentar:
For å kunne dokumentere at miljøgifter ikke blir spredt under mudringen, er det planlagt
passiv prøvetaking (ev alternative løsninger) og overvåkning med blåskjell. Det kunne ikke
framskaffes resultater for denne overvåkningen ved tilsynet.
Overvåkning av forurensningsnivå under anleggsperioden har til hensikt å sikre at miljøgifter
ikke blir spredt t av området uten at dette fanges opp med turbiditetsmålinger. Analyseresultater fra slik måling må da utføres såpass raskt at tiltak kan iverksettes. Dette er ikke
kommet i gang i prosjektet. Mudringen har foregått siden mars 2010.

Anmerkning 1
Prosedyrene for avviksbehandling er ikke fulgt.
Ved riving av kaiskur med PCB-holdig puss ble det registrert avvik. Avviket er i praksis
lukket jf referat fra byggemøte 8.6. Prosedyrene ble endret, men det er imidlertid ikke signert
for godkjenning i avviksskjema av den ansvarlige.
Den ansvarlige for oppfølging av korrigerende tiltak skal ha ansvar og myndighet for å
iverksette korrigerende tiltak for å hindre at nye avvik oppstår. I store prosjekter som dette,
kan korrigerende tiltak fort være kostbare. Det er da viktig at det dokumenteres at
korrigerende tiltak utover det å rette opp det konkrete avviket er godkjent av den ansvarlige.
Vi forventer at rutinene innskjerpes, slik at dette er på plass ved neste tilsyn.
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Anmerkning 2
Rapporteringslinjene blir fulgt som satt opp for akutt forurensning. Denne skal fungere også
ved brudd på vilkår i tillatelsen, eller uhell som medfører spredning av forurenset
bunnsediment. Det kan derfor være hensiktsmessig å kalle denne rutinen for noe annet enn
”akutt forurensning”.

Anmerkning 3
Statusrapport del 2 HMS bør ha en løpende oversikt over totalsum forurensede masser som
mudres og deponeres. Årsaken til at ev mindre forurensede masser mudres enn det som det er
prosjektert for, bør begrunnes stikkordsmessig i oversikten.
Siden miljøprosjektet er gitt midler fra staten til å deponere forurensede masser i eget
spesialdesignet deponi, er det svært viktig at deponiet kun blir brukt til forurensede masser.
Det er viktig at Fylkesmannen får tidlig beskjed dersom det viser seg at deponiet vil kunne
romme mer enn de prosjekterte forurensede massene fra Tromsø indre havn. Det vil da være
nødvendig å enten utvide mudringen til også å gjelde andre forurensede masser eller inkludere
andre prosjekter. Det er derfor viktig å ha en løpende oversikt over totalsum forurensede
masser som mudres og deponeres for å ha tid til å inkludere slike endringer/tillegg.

Andre kommentarer
Tema som ble gjennomgått ved tilsynet var beredskapsplan, oppfølging av siltskjørt,
turbiditetsmålinger og loggføring, rapporteringslinjer og aksjonskriterier, og regnskap
forurensede masser.
Rutinene og rapporering så ut til å være innarbeidet i arbeidet. I situasjoner der det var tvil om
vilkårene i tillatelsen overholdes, ble det alltid beordret stopp i arbeidet. Andre tiltak enn hold
i arbeidet ble utført dersom alarmen gikk mer enn to ganger. Loggboken fra Balder viste alle
registreringer av hendelser som kunne innvirke på arbeidet, alle stopp og alarmer.
Det er daglig gjennomgang av turbiditetsmålingene for sjekk. Multiconsult går gjennom
målingene som har gitt alarm. Multiconsult i Oslo går gjennom alle registreringene for å
sjekke a utstyret fungerer.
Utplassering av turbiditetsmålere vurderes i forhold til strømretning ut i fra hvor det mudres.
Systemet er dynamisk slik at maksimalt utbredelsesområde blir dekket med målere. Det er
også opprettet flere prøvepunkt på målerne.
Det er innført forbedringer i oppankring av siltskjørt, prosedyrene er forbedret og endret, bl.a.
gjøres visuelle observasjoner av siltskjørt daglig, samt deponiområdet og avvanningsbassenget. Avvanningsbasseng. På grunn av det store arealet, kan det se ut for at filtreringen
fungerer godt.
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Oversikt ved mudring av søndre havn

Nivåforskjell mellom celledeponi og sjø

De første cellespuntene med siltskjørt

Avvanningsbasseng

Overfylling av de først etablerte cellespuntene

Siltskjørt står ikke tilfredsstillende i sjø

