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Miljørisikovurdering for etablering av kai 
 

Innledning  
Veidekke har fått driftstillatelse til mottak, mellomlagring og deponering av ordinært avfall. I den 

forbindelse planlegger Veidekke å etablere en ny kaikonstruksjon der den eksisterende står oppført. 

I forbindelse med rammesøknad om kaiarbeider har Veidekke Miljø Norge gjennomført en 

risikovurdering av miljøaspektene knyttet til etablering av nye peler og ny stål- og betong 

konstruksjon. Risikovurderingen presenteres i denne rapporten. 

 

Beskrivelse av planlagt aktivitet 
Etter vurdering av eksisterende konstruksjon med tanke på størrelse på fartøy som skal dokke kaia 

og dumpere som skal kjøres ut på, har Norconsult konkludert med at det er ikke forsvarlig å 

gjenbruke kaia som står der i dag. På grunn av fartøyene og manglende dybde på utsiden av 

konstruksjonen, er det blitt funnet hensiktsmessig flytte kaifronten lengre ut enn det dagens kaifront 

er.  

Den nye løsningen forutsettes det boring og ramming av 6-10 stålrørspeler under dykdalber og 

kjørebro og boring av 9 stålkjernepeler på land. Det er tiltenkt to peler i hvert av landfundamentene 

og fem peler i landkaret til kjørebroen.   

Den nye konstruksjonen vil omfatte en kaikonstruksjon med bjelker og kjørebro i betong, 

stålkonstruksjon og landfundament til dykdalber, 2 landpullerfundamenter.   



 

Figur 1 – Flyfoto (2018) Eksisterende kai konstruksjon  

 

 

 

Figur 2 – Illustrasjon av ny kailøsning.  

 



Beskrivelse av nærmeste landområdet og sjøbunn 

Det er gjennomført flere tiltaksorienterte undesrøkelser av blåskjell og sedimenter på stasjoner i 

Tingvollfjorden (Rambøll 2016). Disse undersøkelsene indikerer at den økologiske og kjemiske 

tilstanden i fjorden er god hvor det ble observert høyere konsentrasjoner av tungmetaller i området 

ved utslippsledningen på Raudsand. Senere sediment undersøkelser i nærområdet påviste høye 

konsentrasjoner av kobber (tilstandsklasse V), hvor dette antatt skyldes utslipp fra tidligere 

virksomhet (Multiconsult 2017).  

Bunnen ved kaiområdet består av et topplag med lys grå siltig sand på ca. 3 cm og et underliggende 

mørkere sedimentlag ned til morene. mens kaiområdet er etablert på tidligere steinutfylling. 

 

Miljørisikovurdering 

 I dette kapittelet vil risikovurderingen som er gjennomført i forbindelse med planlagte kaiarbeider 

presenteres. Risikovurderingen fokuserer på relevante miljøaspekter ved graving i nærhet til sjø, 

peling og arbeider knyttet til etablering av kai konstruksjon.  

 

Metodikk 

Risikovurderingen har hatt som mål å identifisere de uønskede miljøhendelsene som kan oppstå ved 

den planlagte driften på området. For disse hendelsene har det så blitt gjort et estimat på 

sannsynligheten for at disse kan oppstå, samt eventuell konsekvens av disse hendelsene. For forhold 

der risiko har oversteget akseptnivået vist i avsnitt 2.2 er det etablert avbøtende tiltak. Det er 

deretter vurdert en restrisiko for hendelsen. Restrisikoen er derfor den kategorien som best 

beskriver resterende risiko ved tiltaket. 

Generelt vil enhver aktivitet medføre en viss risiko. Følgende overordnede akseptkriterium er lagt til 

grunn i denne analysen; «Aktiviteten ved kaiområdet skal ikke kunne medføre ukontrollerte utslipp 

som gjør nevneverdig skade på omkringliggende områder». 

 



 

Figur 3 – Plassering av siltgardin og prøvestasjoner i forbindelse med Multiconsults sediment 
analyser i 2017.  

 

Risikomatrise 

Basert på sannsynlighet og konsekvens fargekodes risikoer i tre fargekategorier 

• Grønn: Akseptabel risiko – risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig 

• Oransje: Akseptabel risiko – risikoreduserende tiltak skal vurderes 

• Rød: Uakseptabel risiko – risikoreduserende tiltak er nødvendig 

 



Tabell 1: akseptkriterier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: konsekvenskategorier. 

Poeng Konsekvens Miljø 

1 

  
Svært liten 

 
Liten / ingen miljøskade som medfører mindre ulemper 

2 

  
Liten 

 
Liten lokal miljøskade som er selvopprettelig 

3 

  
Middels 

 
Mindre lokal miljøskade med restitusjonstid < 1 år 

4 

  
Større 

 
Større lokal miljøskade med restitusjonstid innen 2 år 

5 

  
Stor 

 
Regional miljøskade med restitusjonstid på mer enn 2 år 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akseptkriterier 

 
 
Sannsynlighet 

Konsekvens  

1 Minimalt 2 Lite 
alvorlig 3 Alvorlig 4 Meget 

alvorlig 
5 Ekstremt 

alvorlig 

5 Svært 
sannsynlig      

4 Meget 
sannsynlig      

3 Sannsynlig       

2 Mindre 
sannsynlig      

1 Lite  
sannsynlig      



Tabell 3: sannsynlighetskategorier. 

Sannsynlighetskategorier 

1 Svært lite 
sannsynlig Vil mest sannsynlig aldri skje 

2 Mindre 
sannsynlig Vil mest sannsynlig ikke skje 

3 Sannsynlig Vil kun skje 1 gang i anleggsperioden 

4 Meget 
sannsynlig  Vil skje flere ganger i anleggsperioden 

5 Svært 
sannsynlig Vil kunne skje ukentlig / daglig i anleggsperioden 

 
 

Indentifiserte risikoer 

Selve risikovurderingen er vedlagt dette dokumentet. Uønskede hendelser identifisert av prioritet er 

følgende: 

• Pelingsaktiviteter 

 

Boring og ramming av  stålkjerne peler vil gi en teoretisk mengde med uttak av masser. I tillegg 

kommer en tilsvarende mengde vann som tilføres under boring og for rengjøring. Eventuelt slam vil 

bli ført til tette konteinere (topplag) mens underliggende morene føres til sjø. bak siltgardin. 

Mengden vil være begrenset.  

• Riving av konstruksjoner/trekking av peler 

 

Arbeidene kan medføre at riveavfall faller i sjø. Arbeidene vil bli gjort fra land på tørt område og 

riveavfall vil legges på tørt område nær rivemaskin. 

• Graving nær sjø 

 

Arbeidene kan føre til oppvirvling av sjøbunnen. Det blir etablert siltgardin og det vurderes at 

oppvirvling av sjøbunn vil være lokalt nær kaiområdet. Det vil bli vurdert å legge oljelens på innsiden 

av siltgardin for eventuelle utslipp fra maskiner.  

Det vil bli gjort en nedsenking av eksisterende terreng på land for å optimalisere innkjørsel på kaia. 

Eventuelle spredning av forurensede masser eller oppvirvling av partikler vil fortsatt være lokalt.  

 



Siltgardin 
Siltgardin benyttes for å redusere spredning av partikler til omgivelsene og turbiditetsmåler(e) for å 

måle partikkelkonsentrasjon i vannet. Et siltgardin vil kunne holde tilbake partikler i suspensjon og 

en overvåking med bruk av turbiditetsvarsling kontrollere at uheldig spredning av partikler utenfor 

tiltaksområdet begrenses. 

Siltgardinet benyttes med en bredde / dybde på 5 - 15 meter. At hele tiltaksområdet ringes inn, gjør 

at man kan arbeide effektivt bak siltgardinet. Ved krav om siltgardin ned til sjøbunn, hvor koten er 

dypere enn – 15 m vil bevegelsen i siltgardinen blir så store at det vil virvle opp de forurensede 

sedimentene på dypområdene og spre de ytterligere utover. Ved at siltgardinet ikke går hele veien 

til bunns så unngår man at fisk og andre levende organismer blir «fanget» i tiltaksområde.  

Siltgardinet vil forankres i land på begge sider, ha moringer mellom landfestene og merkes tydelig 

med blåser. Siltgardinet skal ha godkjent kvalitet, tilpasset dimensjonering og plasseres på tjenlig 

måte i forhold til vind og strøm slik at spredningen av finpartikler og forurensing minimeres. 

Mens utfyllingsarbeidet pågår så vil gardinet få daglig tilsyn for å sikre funksjonen og at skade ikke 

oppstår. Dvs. at gardinet skal være "spent" i hele sin lengde og dybde slik at det 

fungerer etter hensikten. Evt. manglende oppdrift eller skade på oppankring mv., skal utbedres 

umiddelbart og utfyllingsarbeidet (om nødvendig) stanses inntil forholdene er reparert. 

 

Konklusjon 

Vedlagte risikovurdering danner grunnlaget for beredskap og rutiner tilknyttet ombygging av kai på 

Raudsand. Restrisikoer identifisert i risikovurderingen er vurdert akseptable for gjennomføring av 

arbeidene. Risikovurderingen vil bli revidert ved behov. 

 



Prosjekt navn Kai  Raudsand

Forfatter Annette Aakre, Tore Frogner

Prosjekt nr. 37442

Revisjonsnummer og dato 1

Risiko før tiltak

Id Aktivitet Uønsket hendelse Miljøpåvirkning S K Risiko

Forberedende arbeider

1 Graving i nærhet til sjø  Oljesøl fra maskiner Spredning av olje på
sjøoverflaten som dras
med vind ut av
tiltaksområde.

3 3

BETYDELIG

2 Gravin i nærhet til sjø Utglidning av masser
til sjø

Oppvirvling og
spredning av
forurenset sediment

3 2

UBETYDELIG

Arbeid på land

3 Støping av landkar Søl av betongslam til
sjø

Lokalt høy pH 3 1 UBETYDELIG

Aktiviteter i sjø

4 boring av nye
stålkjernepeler i
forbindelse med
etablering av ny kai

Utslipp av borekaks og
slam fra boring .

Utslipp av potensielt
forurenset slam til sjø
samt spredning av
partikler.

3 3

BETYDELIG

5 Ramming av nye
stålrørspeler

Oppvirvling av
bunnsedimenter

Spredning av
forurenset dy

4 2
BETYDELIG



Prosjektering Utførende

Tiltak, PRO Ansvar/ frist Status Tiltak, UTF Ansvar/ frist Status

Oljelens og absorberende midler tilgjengelig.
Det skal gjennomføres jevnlig
vedlikeholdskontroll av alle maskinene - dette
skal dokumenteres ved bruk av sjekkliste i
Dalux. Det skal til enhver tid være absorbent
(matter, granulat og oljelenser) tilgjengelig på
anlegget. Disse skal være lett tilgjengelig og
merket.

Ikke utført

Siltgardin. Det antas at spredningen bare vil
være lokalt ved kai.

Ikke utført

Siltgardin. pHen vil fort utjevnes. Ikke utført

Borerigg med oppsamling for å samle opp
slam og borekaks. Slammet oppbevares i
tette containere og leveres til godkjent
mottak. Oljelense skal ligge lokalt rundt
pelingsområdet. Arbeidene gjøres innenfor
siltgardin. Eventuelt forurenset dylaget
pumpes til tett container. Resterende morene
føres til sjø. Borekaks og slam pumpes over i
tett sedimenteringscontainer. Fra
containeren vil slammet pumpes over i en
container som er fylt med filterduk. Denne vil
filtrere vannmassene og fjerne partikler.
Vannmassene reinfiltrerer i masser  ved
kaiområdet.

Ikke utført

Siltgardin, se over punkt nr. 2. Ikke utført

Forberedende arbeider

Arbeid på land

Aktiviteter i sjø



Risiko etter tiltak

S K Risiko Henvisning

3 1

UBETYDELIG

3 2

UBETYDELIG

3 1 UBETYDELIG

2 2

UBETYDELIG

4 1
UBETYDELIG

Forberedende arbeider

Arbeid på land

Aktiviteter i sjø
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