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1 Innledning 

 Bakgrunn 1.1
Jfr. søknad datert 6.7.2016, med revisjon 20.10.2016 og supplerende informasjon ettersendt den 
27.1.2017, og ellers annen dialog om saken.  

I forbindelse med Fosen Vind DA sin utbygging av vindturbinparker på Fosen er det planlagt bygging 
av industrikai for ilandtaking av vindturbinkomponenter. Kaien bygges ved Østre Strandaunskjær på 
Monstad i Åfjord kommune. Undersøkelser viser at løsmassene som berøres av tiltaket består av 
leire, silt og sand, og at sedimentene kan anses som rene (tilstandsklasse I og II). 

I opprinnelig søknad og revisjon fra oktober 2016, var det forutsatt dumping av mudringsmasser i 
sjø. Dette er ikke lenger aktuelt, idet det nå forutsettes at mudringsmassene i sin helhet tas på land 
og brukes lokalt på Monstad.  Det bes derfor om en ny tillatelse som erstatter tillatelse datert 
27.09.2016. Siden tiltaket allerede har vært på høring, og den mest risikofylte delen av arbeidene 
(dumping i sjø) nå utgår, anmodes det om at Fylkesmannen vurderer om denne siste revisjonen av 
søknaden kan behandles uten ny offentlig høring.  

 Tiltakets omfang 1.2
Det søkes om tillatelse til mudring av inntil 15 000 m3, disponering av mudringsmassene på land, 
undervannsprengning av 800 m3 berg, samt utfylling i sjø av inntil 30 000 m3 samfengt sprengmasse 
under og i bakkant av nytt kaidekke.  

Omsøkt mudrings- og utfyllingsvolum er noe høyere enn teoretisk beregnede volumer, jfr. tabell 1.  
Det tas dermed høyde for mindre justeringer og endringer i utførelsesfasen. 

Figur 1 viser en oversikt over planlagt kaiutbygging. 

 
Figur 1 Oversiktskart som viser plassering av ny kai, mudring i sjø og fylling mellom Østre Strandaunskjæret og nytt 
kaidekke (utsnitt fra 417963-RIG-TEG-300). 



Ny industrikai på Monstad, Åfjord kommune  multiconsult.no 

Revidert søknad om mudring, utfylling og disponering av masser på land 

 

418515-RIGm-NOT-004 28. februar 2017 / Revisjon 00 Side 3 av 16 

 

Området på land er i regulert til industri (ID 198501), mens området delvis på land og i sjø ved 
Østre Strandaunskjær er avsatt til havneformål i kommunedelplan for 2014-2025, se utsnitt fra 
kommuneplanens arealdel i Figur 2. Åfjord kommune som planmyndighet har opplyst til Fosen Vind 
at de mener denne byggesaken er i tråd med arealbruken i tidligere reguleringsplan og gjeldende 
kommunedelplan for området. Kommunen vil innarbeide den nye arealbruken med kai og 
oppfyllingsområder i sin framtidige reguleringsplan for området. Åfjord kommune vil lage en 
redegjørelse for dette som sendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.  

 
Figur 2 Utsnitt av kommunedelplan, lilla områder - avsatt til industriformål, grå områder - avsatt til havneformål (kilde: 
Åfjord kommunes kartløsning). 

2 Generell informasjon 

 Søker 2.1
Multiconsult søker på vegne av vår oppdragsgiver Fosen Vind DA. Kontaktperson hos Fosen Vind DA 
er Mattis Vidnes (Statkraft).  

 Tiltaket gjelder i  2.2
Åfjord kommune, kommunenr. 1630: Monstad.  

Det søkes om tillatelse til mudring, sprengning og utfylling i sjø og på land ved eiendommene 
gnr./bnr. 60/100, 60/99 og 60/59.  

Det er søkt om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven, samt tillatelse etter Havne- og 
farvannsloven, for bygging av kai på Monstad. Åfjord kommune har myndighet innenfor begge disse 
lovverkene. Åfjord kommune har som intensjon å behandle søknadene i sine politiske organer 
primo mars. 
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 Ansvarlig entreprenør 2.3
Ansvarlig entreprenør er ikke valgt. Anbudsrunde pågår nå, og kontrakt med entreprenør vil bli 
inngått i starten av mars.  

3 Beskrivelse av tiltaket 

 Formålet med tiltaket 3.1
Fosen Vind DA sitt prosjekt omfatter bygging av til sammen seks vindparker på Fosen-halvøya og i 
Snillfjord og på Hitra. Fire av vindparkene ligger på Fosen: Storheia, Kvenndalsfjellet, Harbaksfjellet 
og Roan. Ny kai på Monstad vil være ilandføringshavn for turbinkomponenter til alle disse fire 
vindparkene, til sammen 209 vindturbiner. Se Figur 3 for overordnet tidsplan for utbyggingen. 

Arbeid med bygging av veier og annen infrastruktur er underveis for Roan og Storheia. Transport av 
turbinkomponenter til Roan vindpark vil starte i 2. kvartal 2018. Det er derfor svært viktig at kai for 
ilandføring av turbinkomponenter ved Monstad er ferdigstilt i god tid før dette. Kaien skal ivareta 
behovet for mottak og ilandføring av turbinkomponenter, og området ved kai vil fungere som 
logistikkområde før transport av komponenter langs vei til vindparkene.  

 

 
Figur 3 Overordnet tidsplan for bygging av Fosen Vinds seks vindparker. 

 Beskrivelse av arbeidene 3.2
Utbygging av kai innebærer mudring og disponering av mudringsmasser på land, 
undervannssprenging og utfylling i sjø, før bygging av kai ved Østre Strandaunskjær på Monstad, se 
Figur 4. Arbeidene vil omfatte mudring av løsmasser over berg og utdyping til kote -8,5 meter 
(NN2000). Massene består av bløt leire med enkelte tynne silt- eller finsandlag, og utgjør til 
sammen ca. 13 000 m3 (417963-RIG-RAP-004rev01). Sedimentene i mudringsområdet vurderes som 
rene (tilstandsklasse I og II) (417963-RIGm-RAP-001).  
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Figur 4 Situasjonsplan (utsnitt av 418515-RIGm-TEG-003) med prøvepunkter klassifisert iht. Miljødirektoratets veileder M-
608 (turkis = disponibelt område for mudringsmasser, oransje = utsprenging +2,4 m, blått = mudring til berg, rødt = 
utdyping til kote -8,5 m, gult = graveskråninger, grønne punkter = tilstandsklasse II, høydereferanse NN2000). 

 

For å oppnå seilingsdyp og for å etablere hylle for fyllingsfot, er det nødvendig med 
undervannssprengning. Dette innebærer undervannssprengning av ca. 800 m3 berg. De utsprengte 
massene blir liggende i fyllingen. Om lag 25 400 m3 (pfm3) sprengstein vil bli lagt i fyllingen under og 
i bakkant av kai. Se Tabell 1 for samlet oversikt over berørte arealer og volumer. 

Det er planlagt oppstart medio mars 2017. Sannsynlig fremdriftsplan for de omsøkte tiltakene er 
vist i Figur 5. Mudringsarbeidene er antatt å ta ca. 2 måneder. Sprengning over vann er antatt å ta 
ca. 5 uker, undersjøisk sprengning ca. 4 uker, og utfylling og plastring i sjø ca. 8 uker. Flere av disse 
aktivitetene skjer helt eller delvis i parallell.  

 

 
Figur 5 Sannsynlig fremdriftsplan for de omsøkte arbeidene. 

 

Deretter vil selve byggingen av kaien bli utført, med planlagt ferdigstillelse 1. februar 2018 
(inkludert nedrigging og etterarbeider). Total byggetid er anslått til 10-11 måneder. 
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Tabell 1 Oversikt over berørte arealer og volumer. 

 Areal (m2) Volum (m3) 

Mudring til berg 6975 10200 

Utdyping til kote -8,5 m 2366 2750 

Sprengning under vann 

- Utdyping 
- Hylle for plastring 

 

- 

- 

 

50 

750 

Utfylling 5745 25400 

 

Entreprenørs beskrivelse av mudringsarbeidene og transport til deponeringsområde på land er gitt i 
Figur 6 og Figur 7. 

 
Figur 6 Entreprenørs beskrivelse av mudringsarbeidene. 
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Figur 7 Entreprenørs skisse av arbeidene ved mudrings- og utfyllingsområdet på Monstad. 

 Nyttiggjøring av mudrede masser på land 3.3
På bakgrunn av risiko for partikkelspredning ved dumping av masser i sjø, er det bestemt at de 
mudrede massene blir tatt på land og plassert i et område på ca. 8200 m2 i indre del av 
utfyllingsarealet på Monstad, bak eksisterende utfylling. Området inngår i arealet regulert til 
industri, se Figur 2. Området er i kommunens planer avsatt til mottak av rene masser, for etablering 
av framtidig nyttbart areal. Mudringsmassene erstatter her masser som ellers ville blitt transportert 
inn fra andre deler av kommunen. 

Området består av tidligere fjæresone, som nå ligger i bakkant av område som er utfylt med 
samfengt sprengmasse i perioden 2015-2016, se Figur 8. Det skal legges separasjonsduk langs 
omfatningssjeteen for å hindre utvasking av finstoff. Det kommer et bekkeløp ut i nordvestlige del 
av området, og bekkevannet vil bli ledet utenom fylling.  

Det skal etableres sjetéer opp til ca. kote +3,0 meter (NN2000). Dette gir et totalt tilgjengelig volum 
på ca. 14 500 m3. Ved behov kan sjetéhøyden heves til kote +3,5 meter og topp massedeponi til 
kote +3,3 meter, noe som gir et volum på ca. 18 000 m3. Da leira ikke vil kunne bære utstyr som 
brukes til utlegging, vurderes det som nødvendig å etablere transportveier. Midlertidige 
transportveier kan fjernes etter utlegging for å gi plass til mest mulig mudringsmasser.  

Massene vil i en tid etter utfyllingen være bløte, og området skal sikres med inngjerding. Massene 
vil ikke generere støv. 
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Figur 8 Foto som viser arealet disponibelt for mudrede masser. Fotografert i retning vest, ferdig utfylt område ligger til 
venstre i bildet. 

4 Lokale forhold 

 Naturforhold og topografi 4.1
Utdypingsområdet ligger på utsiden av Østre Strandaunskjær. Området er bevokst med tang og har 
raskt avtagende sjøbunn. Prøvetaking av sedimenter fra ca. -2 til -8 meters dyp i utdypingsområdet, 
viser at overflatelaget (0-10 cm) består av siltig sand og leire, med sand, grus og skjellrester i 
toppen. 

Tiltaksområdet ligger i vannforekomst Åfjorden (0321030200-2-C). Vannforekomsten har god 
økologisk tilstand og løper ingen risiko for å ikke nå miljømålet innen 2021 (Åfjorden 
vannforekomst, Vann-nett.no). Tilgrensende vannforekomst, Monstadbukta (0321030200-1-C), er 
antatt påvirket av forurensede sedimenter som følge av en småbåthavn og hydromorfologiske 
endringer pga. moloutbygging (Monstadbukta vannforekomst, Vann-nett.no). Vannforekomsten er 
satt i risiko for å ikke oppnå miljømålene om god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021. 

I forbindelse med utsetting og opptak av strømmålere i Åfjorden ble det utført måling av 
overflatestrøm ved hjelp av strømkors. Strømkorsene driver med strømmen og ved å registrere 
punkt for utsetting og opptak, og medgått tid, kan man finne strømhastigheten ved det gitte 
tidspunktet. Ett strømkors ble satt ut i det da planlagte dumpeområdet like før full flo, og ett i 
mudreområdet etter full fjære (på stigende tidevann). Ved mudringsområdet ble strømhastighet 
beregnet til 1,5-1,8 cm/sek (ca. 0,3 knop). Utpå fjorden, i dumpeområdet som tidligere var aktuelt, 
ble strømhastigheten beregnet til 7,4-9,6 cm/sek (1,4-1,9 knop). Se Figur 9 for registrerte drivbaner.  
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Figur 9 Strømkorsenes drivbane fra dumpeområde (13.01.2017) og mudreområde (02.02.2017). 

Datarapport fra strømmålingene viser at gjennomsnittlig strømhastighet ved Vestre 
Strandaunskjæret ble målt til 4-5 cm/sek, mens maksimal strømhastighet ble målt til 25 cm/sek ved 
11 meters dyp med en nordøstlig retning (Multiconsult rapport 418515-RIMT-RAP-001). 
Medianverdi for målt turbiditet er 0,23 NTU. Figur 10 viser gjennomsnitts- og maksimalstrøm for 
forskjellige retninger og dybder ved Vestre Strandaunskjæret.  

 

 
Figur 10 Gjennomsnitts- og maksimalstrøm for forskjellige retninger og dybder ved Vestre Strandaunskjæret. 

Det ble også målt salinitet, temperatur, dybde og turbiditet i vannsøylen ved mudreområdet og 
Vestre Strandaunskjæret. Figur 11 viser profilene tatt den 13. januar 2016. 
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Figur 11 Temperatur, salinitet og turbiditet ved Vestre Strandaunskjæret (øverst) og mudreområdet (nederst) den 13. 
januar 2016. 

 

 Biologisk mangfold  4.2
Åfjorden er i Naturbase registrert som naturtype «sterke tidevannsstrømmer», basert på 
modellerte data. Sterk strøm er definert som over 5 knop i Direktoratet for naturforvaltning, nå 
Miljødirektoratet, sin håndbok for kartlegging av marint biologisk mangfold (håndbok 19). Basert på 
de foreløpige målingene er strømmen i indre del av Åfjorden lavere enn dette. 
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Det er også registrert hekkeområde for fiskemåke, ærfugl og hettemåke ved Strandaholmen, ca. 
500 meter fra dumpeområdet. Se Figur 12 for oversikt over naturverdier registrert i Naturbase.  

 
Figur 12 Oversikt over registrerte naturverdier (kilde: Naturbase) (grønn skravur = naturtype sterke tidevannsstrømmer, 
svart skravur = arter av stor og særlig stor forvaltningsinteresse). 

 Rekreasjon og friluftsliv 4.3
Åfjord har status som nasjonal laksefjord med to betydelige lakseførende vassdrag, Norddalselva og 
Stordalselva. Her er det åpnet for laksefiske i perioden 1. juni til 31. juli. Det er ellers ikke kjent at 
mudringsområdet blir brukt til fiske, rekreasjon eller lignende.  

 Nasjonal laksefjord og laksevandring 4.4
Følgende vurdering er utført av fiskebiolog Marius Moe, Multiconsult: 

Åfjorden har status som nasjonal laksefjord. I nasjonale laksefjorder og -vassdrag er målet at 
laksebestandene skal ha særlig beskyttelse mot negative effekter fra andre samfunnsinteresser. En 
laksefjord gir et helhetlig forvaltningsgrep, og skal gi en særskilt beskyttelse på gyte- og 
oppvekstområdene i vassdragene og i vandringsområdene i fjorden (Norske Lakseelver). Like øst for 
Monstad (tiltaksområdet) har Stordalselva og Norddalselva sine utløp. Dette er normalt fiskerike 
elver, og ungfiskundersøkelser i 2015 viser god tetthet av laks (Sweco, 2015), med noe lavere 
tetthet i Norddalselva. Hensyn til utvandrende smolt må ivaretas ved mudring og dumping på 
Monstad.  

Smoltifisering og utvandring av smolt styres av døgnlengde, vanntemperatur, vannføring og 
forandringer i disse. Dette betyr at det er individuelle variasjoner mellom ulike landsdeler og 
vassdrag. I utvandringsperioden vil det være døgnvariasjoner der noe smolt vandrer i sjø tidlig, 
mens hovedmengden av fisk vandrer ut av vassdraget over en relativt kort tidsperiode (tidsvindu 
for 50% utvandring). Generelt er mai hovedmåneden for utvandring av laksesmolt nord til de 
sydlige deler av Nordland. Dette betyr at smolt også vandrer i sjø så tidlig som i april. Smolten er en 
aktiv svømmer og driver ikke passivt med strømmen, netto forflytning vil være ut fjorden 
(Miljødirektoratet, 2014).   
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Fagrådet for Stordalselva og Nordalselva opplyser at utvandrende smolt kan observeres så tidlig 
som midten av april, men at dokumentasjon av utvandrende smolt (kamera) foreligger tidligst for 
mai som er start på overvåkningsperiode for elvene (fagrådet for Stordalselva og Nordalselva, 
pers.medd.). Det må antas at hovedvandringen, det vil si tidsvindu for 50% utvandring, vil være i 
perioden 1. mai – 1 juni.  

Hensyn til laksefisk må ivaretas fra senest 15. april. 

Laksesmolt svømmer generelt i overflatelaget i sjøen (brakkvann), men er tolerant for variasjoner i 
salinitet. Vurdering av partikkelspredning og grenseverdier for turbiditet er gitt 418515-RIGm-NOT-
002 Plan for overvåking. Partikler som er suspendert i overflatelaget kan påvirke fisken, men ved 
«kritiske situasjoner» vil fisken normalt unnvike området. Økt turbiditet som følge av mudringen vil 
være begrenset til tiltaksområdet. Dersom turbiditet kontrolleres som foreslått vil dette ivareta 
hensynet til laksesmolt. 

 Akvakultur og fiskeri 4.5
I indre del av Åfjorden finnes det flere blåskjellanlegg (Norgesskjell AS og Snadder og Snaskum AS). 
De nærmeste anleggene ligger ca. 1 km sør og sørvest for mudringsområdet. Det er også registrert 
områder for fiske med passive redskaper, samt et rekefelt lenger ute i fjorden, se Figur 13.  

Fiskeridirektoratet har i uttalelsen oversendt 28.10.2016 ikke fremsatt vesentlige merknader. De 
informerer om at det foreligger statistikk på rekefiske fra området i 2011, men at det ikke er 
registrert fangst av reker i dette området etter dette.  

Blåskjellprodusentene er bekymret for hvordan partikkelspredning kan påvirke deres 
blåskjellanlegg, og anmoder om at det stilles krav til tiltak for å hindre partikkelspredning ved 
mudring, og at massene dumpes utenfor Åfjorden eller tas på land. De anmoder også om at søker 
pålegges å engasjere en fagperson for taksering av skjellanleggene i forkant av tiltaket.  

 
Figur 13 Oversikt over akvakultur og fiskeriressurser (kilde: Fiskeridirektoratets kartløsning) (gult markering = 
tiltaksområdet, grå skravur = fiskeplasser passive redskaper, rosa skravur = rekefelt aktive redskaper, blå punkter = 
blåskjellanlegg). 

 Kulturminner 4.6
NTNU Vitenskapsmuseet har uttalt i e-post av 28.09.2016 at de ikke har anmerkninger til tiltaket, 
da det ikke foreligger indikatorer på tilstedeværelse av kulturminner. Dersom det under arbeidene 
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oppdages kulturhistorisk materiale som kan være vernet eller fredet, skal arbeidene stanses og 
NTNU Vitenskapsmuseet varsles.  

 Kabler og rør 4.7
Det foreligger ikke kjennskap til kabler eller rør i verken utbyggingsområde eller 
deponeringsområde. 

5 Avbøtende tiltak 

 Tiltak ved mudring og utfylling 5.1
Mudring og utfylling kan medføre spredning av partikler i vannmassene. Ulike typer partikler kan ha 
ulike påvirkningsmekanismer. Ved mudring vil partiklene bestå av naturlig avrundede leirpartikler 
og være lik det som ellers blir tilført området med elvene, mens eventuell partikkelspredning ved 
utfylling vil kunne inneholde skarpe, nylig dannende partikler. Mulige effekter av økt 
partikkelinnhold i vannet er atferdsendringer hos fisk og irritasjon eller skade på gjeller hos fisk og 
filtrerende organismer. Høyt partikkelinnhold i vannet kan også medføre tilslamming av 
bunnlevende, fastsittende organismer. Skarpe, nåleformede partikler har større skadepotensiale på 
gjeller hos fisk og filtrerende organismer. 

Entreprenør har fra start forutsatt bruk av lukket grabb og siltgardin ved mudring, se Figur 4. Dette 
vil i stor grad bidra til å hindre spredning av partikler.  Siltgardin kan også benyttes ved utfylling, 
dersom turbiditetsmålingene viser at det er påkrevet. Mudringsarbeidene vil ha en varighet på ca. 8 
uker (april-mai), mens fyllings- og plastringsarbeidene vil pågå i ca. 10 uker (mai-august).  

De innledende resultatene fra strømmålingene (strømkorsene) antyder at strømmen i overflaten i 
tiltaksområdet hovedsakelig beveger seg langs nordsiden av Åfjorden, og at strømhastigheten er 
lav. Strømmen antas dermed ikke å føre partikler i retning blåskjellanleggene eller fjordbassenget.  

Det forutsettes online turbiditetsovervåkning ved arbeidsområdet, både i forbindelse med mudring 
og utfylling i sjø. Turbiditetsgrense foreslås satt til 10 NTU + bakgrunn målt i minimum 20 minutter, 
som beskrevet i overvåkingsplanen (418515-RIGm-NOT-002). Turbiditet er forutsatt målt 50 meter 
nedstrøms arbeidsområdet. I overvåkingsplanen er det også beskrevet turbiditetsovervåkning ved 
det av blåskjellanleggene som ligger nærmest tiltaket. Grenseverdien foreslås satt på samme nivå 
også her. Turbiditetsgrensen ligger under toleransegrensene for filtrerende organismer som 
blåskjell, og fisk, inkludert smolt, som beskrevet i 418515-RIGm-NOT-002 Supplerende informasjon 
til søknad om mudring og dumping, datert 27. januar 2017.  

Hvis gjentakende overskridelser inntreffer, må det gjøres avbøtende tiltak.  Dette kan innebære 
skånsomhet ved føring av grabben (hindre søl av blakket vann og løsmasser), samt etablering eller 
justering av siltgardin.  Det må også vurderes om enkelte tidevannsperioder er mer gunstig for å 
forhindre partikkelspredning i retning blåskjellanleggene og fjordbassenget, enn andre.  

Ytterligere avbøtende tiltak etter 15. april 

Hensyn til utvandrende smolt må ivaretas fra 15. april. Etter denne datoen foreslås det at 
turbiditetsoverskridelser medfører umiddelbar stans i arbeidene (alarm sendes ut etter minst tre 
etterfølgende målinger over grenseverdi).  

 Tiltak ved undervannssprengning 5.2
Sprengning under vann skaper lydbølger som forplanter seg i berget og vannmassene. Utbredelsen 
er blant annet avhengig av tettheten til vannet, dybdeforhold og lokale bunnforhold, og topografi. 
Opplevelse av lyd varierer mellom arter og er avhengig av om det er partikkelbevegelsen eller 
trykkbølgen de reagerer på. Marine pattedyr og fisk med svømmeblære er sensitive for 
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lydtrykkbølgen, mens virvelløse dyr reagerer på partikkelbevegelsen. Bløtdyr uten indre luftrom er 
generelt mindre sensitive for trykkendringer. Det indre øret hos fisk reagerer også på 
partikkelbevegelse. 

Trykkendringer kan fremkalle atferdsendringer, vevsskader og øyeblikkelig dødelighet. Vevsskader 
kan medføre økt dødelighet over tid, eller repareres hvis toleransegrensen ikke overskrides. For 
yngre livsstadier av fisk (egg, larve og yngel) er ofte de fysiologiske effektene viktigst (DNV, 2010). 
Arter med lukket svømmeblære er mer følsom for trykkendring enn arter som laks, som har åpen 
svømmeblære. For fisk med svømmeblære er fasen med undertrykk etter at overtrykksbølgen er 
passert, mest kritisk, da svømmeblæren kan utvide seg og forårsake vevsskader. For eldre 
livsstadier er atferdsendringer, som rømming, den viktigste effekten av sprengning siden det kan 
påvirke gytesuksessen til gyteklar fisk. 

Ca. 800 m3 berg skal sprenges ut for å lage en hylle for fyllingsfoten samt for å oppnå nødvendig 
seilingsdyp. Entreprenør opplyser om at undervannssprengningene vil pågå i ca. 4 uker (april-mai), 
som deles opp i 2-4 detonasjoner per uke (30-100 m3 per detonasjon). Hver salve vil totalt kunne 
holde opptil 50 kg sprengstoff. En salve vil bestå av flere ladninger. Før sprengningsarbeidene 
starter vil løsmassene som ligger oppå berget bli fjernet. All sprengning skjer med ladninger 
innelukket i borehullet, dvs. overdekking av borehull (fordemming). Fordemmingens funksjon er å 
hindre sprenggassene i å strømme fritt ut av borehullet, men å holde dem i borehullet for at 
trykkbølgen skal øke i borehullet. Ved sprengning i borehull i fast berg, vil nesten all energi gå til å 
bryte løs berget, i motsetning til sprengning i vannmassene som seismikk eller sprengning av 
påleggsladninger. En ladning som er omsluttet av berg gir et maksimaltrykk som er ca. 10 % av en 
frittliggende ladning.  

Ladningene detoneres som intervallopptenning (sekvensiell sprengning/seriedetonasjon), dvs. med 
en liten forsinkelse (millisekunder) mellom hver ladning, slik at det kun er den lademengden som 
detoneres i hvert intervall som har betydning for styrken på trykkbølgen. Av omgivelsene vil 
seriedetonasjon oppleves som én hendelse, men målt maksimaltrykk (Pmax) vil være mindre enn om 
hele salven detonerte samtidig.  

Larsen m.fl. delte avstanden fra sprengningsarbeid i tre soner (Larsen, Kjellsby, & Olsen, 1993): 

- Nærsonen/dødelighetssonen karakteriseres av en høy sjokkamplitude (flere tusen kPa) som 
oppstår i løpet av noen få ti- eller hundretalls mikrosekunder og en tilsvarende fortynning. 

- Overgangssonen/skadesonen med lav sannsynlighet for akutt dødeligeht. Trykket er under 
1000 kPa. 

-  Fjernsonen vil bestå av refleksjoner av lydbølgen og lydtrykket vil være betydelig svekket.  
Grensen for de ulike sonene kan variere, men det antydes at en ladning på 10 kg TNT avfyrt på 5 
meter dyp (sprengning i vannmassene), kan gi en utbredelse på nærfeltssonen på 75 meter, og ca. 
1 km til fjernsonen.  

Nordlandsforskning utførte sommeren 2004 en studie for Kystverket i forbindelse med 
undervannsprengning i Lovund havn (Nordlandsforskning, 2004). Laksesmolt var utplassert i 
intervaller fra sprengningsstedet (20, 60, 120 og 320 meter) og det ble gjort registreringer av 
trykkbølge og atferd. Det ble også tatt blodprøver av laksen for måle fysiologiske stressreaksjoner. 
Total salvestørrelse varierte fra 239 kg til 369 kg sprengstoff, største ladning i salvene var mellom 
16 kg og 22 kg. Målt maksimaltrykk (Pmax) ved 120 meter avstand varierte fra 2,3 kPa til 7,2 kPa. Det 
målte maksimaltrykket fra de overdekkede ladningene var vesentlig lavere enn beregnet, og 
utgjorde bare 0,1-1,4 % av beregnet trykkamplitude for en fritthengende ladning. Forskjellen 
mellom beregnet og målt trykk ble antatt å skyldes orientering av salven.  

Det ble ikke observert akutt dødelighet hos laksesmolt ved noen av observasjonsstedene, men det 
ble registrert stress ved de kraftigste ladningene. Nordlandsforskning konkluderte med at med den 
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lademengden som ble detonert per tennerintervall her, var en av stand på 120 meter tilstrekkelig 
for å unngå dødelighet på laksesmolt, selv etter gjentatte eksponeringer.  

Ca. 800 meter unna sprengningsstedet lå det et oppdrettsanlegg for torsk. Det ble ikke registrert 
noen seneffekter her.  

På Smøla ble det det sprengt ladninger med 25 kg per ladning og 800 kg totalt i salven. Avstanden 
til laksemerdene var her 50 meter og det ble målt trykk på 2 kPa. Det ble ikke registrert skade på 
laksen. På Duesund fergekai ble det sprengt ladninger med 16 kg per intervall. Her lå det merder 
med torsk ca. 700 meter unna. Trykket ble målt til 2,5 kPa og det ble ikke registrert skader. Disse 
sprengningene skjedde i fjæra, noe som gir en mer konsentrert trykkbølge enn undersjøisk 
sprengning i berg hvor trykket kan forplante seg i alle retninger (Fauske, 2007).  

Den totale salvestørrelse og størrelsen på ladningene er betydelig lavere i dette tiltaket enn 
eksemplene som det refereres til over. Bunntopografien i Åfjorden er svært skiftende og 
tiltaksområdet vil ligge delvis i «skyggen» bak Monstadholmen. Tiltaksområdet ligger også litt 
trukket tilbake i forhold til fjordbassenget og fisk vil ha mulighet til å trekke seg unna og benytte 
andre deler av fjorden ved vandring. Basert på kunnskap fra andre tiltak vil overgangen mellom 
overgangssonen og fjernsonen ha en utbredelse på mellom 50-120 meter fra tiltaksstedet.   

Varigheten på sprengningsperioden vil også ha betydning for stressnivået. Ved Monstad er det 
oppgitt en mulig varighet på til sammen 4 uker for sprengning og nødvendig fjellrensk, og 2-4 
detonasjoner per uke. Forutsatt at planlagte og foreslåtte tiltak utføres, vurderes det ikke som 
sannsynlig at arbeidene vil ha effekter annet enn på individnivå. 

Foreslåtte tiltak 

Ved sprengning vil fisk i nærsonen dø eller bli skadet. Før sprengning skal skremmesalver bestående 
av 3-5 fenghetter detoneres for å skremme unna fisk og dyr som oppholder seg i umiddelbar 
nærhet til sprengningsstedet. Borehullene skal fordemmes slik at sprenggassene ikke kan unnslippe 
borehullet, og salvene skal detoneres med forsinkelse (seriedetonasjon). Hvis disse forholdsreglene 
tas, vurderes risikoen for skade på fisk og andre marine organismer som liten.  

Ytterligere avbøtende tiltak etter 15. april 

Hvis det observeres død fisk i og ved tiltaksstedet etter at alle beskrevne forholdsregler er tatt, må 
mulig reduksjon i ladningene vurderes. Det kan også vurderes å bruke en boblegardin for å 
redusere hastigheten og kraften på trykkbølgene.  

6 Plan for overvåkning 
Utkast til overvåkningsplan (418515-RIGm-NOT-002) ble oversendt til Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag i januar 2017. Denne planen vil bli revidert og tilpasset når tillatelse fra Fylkesmannen i 
Sør-Trøndelag foreligger.  
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