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1 Informasjon  

Det ble den 08.09.2022 holdt møte med tema "Gjennomgang arbeidsmetodikk/fremdrift mudring Herføl". 

Møtet var mellom Hvaler kommune, Leif Grimsrud AS avd. Kystmiljø og COWI AS. Kystmiljø hadde i 

forkant av møtet utført målinger av vann- og sedimentdybde samt avstand ned til fast fjell under 

bunnflaten i område ved Herføl brygge. Det ble fastslått at dybden til fjell var mye grunnere enn først 

antatt, og at 50 m³ med fjell må sprenges for å kunne legge vannledningen i planlagt trasé. Vedtak om 

tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Herføl Brygge i Hvaler kommune, 2021/11671, gir 

kun tillatelse til mudring av sedimenter, da det ikke er søkt om sprenging. COWI AS søker med dette om 

endring av tiltaket.  Dette er gjort etter muntlig avtale med Statsforvaltetern saksbehandler Torbjørn 

Raugstad 

 

Figur 1. Figuren viser omtrentlig trasé for nedgravd av vannledning ved Herføl brygge.  
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1.1  Endring av omfang  

Omfanget av endringssøknad om sprenging i fjellmasse under vann, gjelder kun for fjellet i planlagt trasé 

for nedgraving av vannledning ved Herføl brygge. Figur 2 viser profilet av planlagt trasé der sprenging vil 

være nødvendig. Det vil være behov for sprenging av ca. 50 m³ faste fjellmasser. Hele profilet for 

sjøledningen er vedlagt.  

 

Figur 2. Profilet viser området der sprenging er nødvendig.  

Alle andre aspekter i arbeidet vil bli utført som først beskrevet i Søknad om graving i forurenset sjøbunn 

ved ilandføring av ny vannledning til Herføl, 12.04.2021 med vilkår gitt i Statsforvalterens tillatelse.  

En positiv effekt av sprengingen er at det vil bli noe mindre behov for mudring. Sluttrapporten etter 

arbeidet vil redegjøre for dette.  

Negative effekter av sprengingen er et mindre utslipp av nitrogen som følge av sprengstoffet, og 

frigjøring av partikler med unaturlige kvasse kanter, typisk for alle sprengningsarbeider. Partiklene vil 

sedimenteres innenfor siltgardinen. 

Tiltakshaver har en parallell prosess med plan- og bygningsmyndigheten i Hvaler kommune med tanke på 

at samme vilkår om forbud mot sprenging er satt i byggesaken.  

Vi håper på en rask avklaring fra Statsforvalteren da oppstart av nedgraving/nedsprenging av ledningen 

er planlagt allerede denne måneden.  
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Vedlegg 

Revidert plan og profil for sjøledning. 
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