
Informasjon om 
testtildekking i Store 

Lungegårdsvann
fra prosjektet "Renere Havn Bergen"



• Sjøbunnen i Store Lungegårdsvann er forurenset med tungmetaller og 
organiske miljøgifter, og prosjektet "Renere Havn Bergen" planlegger 
tiltak i området

• Tiltaket består av tildekking av de forurensede sedimentene med rene 
masser

• Sjøbunnen i store deler av Store Lungegårdsvann er svært bløt, og det 
finnes enkelte skråninger. Det er derfor nødvendig å teste ut 
tildekking i mindre felter for å finne den beste tildekkingsløsningen 
med tanke på å forhindre utglidninger og oppvirvling av forurenset 
sjøbunn 

• Bergen kommune er byggherre/ansvarlig for prosjektet

"Renere Havn Bergen" – tiltak mot forurenset sjøbunn

Forurenset, bløt sjøbunn



Testing av forskjellige 
tildekkingsmasser og 
utleggingsmetode skal gjennom-
føres i to testefelter
med bløt sjøbunn

Testfelt 1:
Tildekking med 30 cm finsand.
Både skjellsand og mineralsk
sand skal testes ut.

Testfelt 2:
Tildekking med 20 cm finsand
med et tynt lag med aktivt kull.
Aktivt kull er et karbon-
materiale som binder miljøgifter.

Massene skal legges ut i 
flere tynne lag for å hindre 
oppvirvling av forurenset 
sjøbunn 



• Massene blir pumpet gjennom rør fra fartøy som ligger utenfor Nygårdsbroen

• To typer rør skal benyttes:  

1) 565 mm rør (bildet under) – brukes i testfelt 1

2) 125 mm rør (bildet til høyre) – brukes i testfelt 2

• Drone i enden av rør styrer utleggingen

Gjennomføring av testtildekkingen

Drone i enden av rør
565 mm rør 

125 mm rør 

Entreprenør for 
testtildekkingen: Boston AS 



Testfelt 2

Tildekkingsarbeidet starter
i testfelt 2

Tynt rør (125 mm) blir lagt
i vannflaten langs kanten 
gjennom hovedfarleden
under Nygårdsbroen (på 
bysiden)

Fartøy ligger ved UiB kaien
utenfor Nygårdsbroen

Ingen aktivitet/utstyr i test-
felt 1 under arbeid i testfelt 2

Normal passasje for båter

Lagring av 565 mm rør som 
vist på kart

Arbeidsperiode: 5-8 dager



565 mm rør blir lagt
gjennom tørrlagt åpning
under Nygårdsbroen

Fartøy ligger på 
Danmarksplass-siden

Passasje for båter rundt 
testfelt 1 som vist på kart

Ingen aktivitet/utstyr i test-
felt 2 eller i farleden under 
Nygårdsbroen under arbeid 
i testfelt 1

Arbeidsperiode: ca. 3 dager

Testfelt 1



Skrotrydding er igangsatt i testfelt 2 ved Florida 

Dykkere lokaliserer skrotet på sjøbunnen. 
Små objekter blir samlet opp av dykkerne,
mens store objekter blir heist opp i båt. 
Skrotet blir kildesortert og sendt til godkjent
mottak.

Skrot på sjøbunnen fjernes i forkant av testtildekkingen 

Bilder fra skrotkartlegging i testfelt 2



Testtildekkingen overvåkes for å kartlegge eventuell 
spredning av forurensning

Målerigger

Turbiditetsloggere måler innholdet
av partikler i vannet 

2 målerigger med 
påmontert
turbiditetslogger, 
sedimentfeller og 
passive prøvetakere er 
plassert nær testfeltene.
Det gjennomføres 
også vannprøvetaking
under testtildekkingen

Turbiditets-
logger

Sedimentfeller fanger eventuelle partikler i 
vannsøylen. Materialet blir sendt til analyse for
å avgjøre om det består av oppvirvlet sjøbunn 
eller rene partikler fra tildekkingsmassene.



Mulige observasjoner under testtildekkingen

• Noe blakking/misfarging av vannet kan forekomme i en kort periode under 
testtildekkingen pga. finpartikler eller det sortfargede aktive kullet.

• Massene blir lagt ut fra noen meter over sjøbunnen (blir ikke spredt ut i 
overflaten), og masseutlegging i andre områder med samme metode har 
ikke forårsaket problemer for båter pga. av partikler selv om båter har gått 
nær dronen

• Massene som legges ut er rene



Les mer om prosjektet "Renere Havn Bergen" på Bergen 
kommunes hjemmeside:

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/renerehavn

Les også om tiltaket mot forurenset 
sjøbunn i Puddefjorden

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/renerehavn

