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Renere havn



2002
Bystyret vedtar plan for 
forurenset grunn og 
sedimenter

2009
Bystyret vedtar miljømål

2011
Bystyret vedtar kl 3 og 
kostnadsramme

2012
Klifs intensjonsbrev

2014
Reguleringsplan for deponi



Mål for tiltak: kl 3 i topplaget
Beregnet kostnad: 250 mill kroner



Omfang
Tiltaksområdene: 380 000 m2

120 000 m2 mudring og 380 000 m2 tildekking

100 000 m2 tynntildekking i Ilsvika

Deponikapasitet:
145 000 m3



Resultatmål
Miljøgiftinnholdet i sedimenter i Trondheim havnebasseng skal 
generelt ikke overstige tilstandsklasse 3.

Etter tiltak skal sjøbunnen i Kanalen, Brattørbassenget og Nyhavna 
tilfredsstille tilstandsklasse 3 eller bedre for kobber og PAH i 
minimum ni av ti stasjoner i hvert delområde.

Etter tiltak skal sjøbunnen i Ilsvika tilfredsstille tilstandsklasse 3 eller 
bedre for bly, kobber, kvikksølv og sink i minimum ni av ti stasjoner.



Effektmål

En fornuftig utnyttelse av mudringsmasser 
som deponeres. 

Et viktig bidrag til å nå kommunens miljømål 
om en bærekraftig by i 2020. 

Å heve beboernes opplevde kvalitet av 
bynære rekreasjonsområder. 



Ilsvika







båtflytting

Kanalen







Framdrift
Mudring og tildekking:

Brattørbassenget, vår 2015 
Kanalen, vinter 2015/2016
Nyhavna, vår 2015 – juni 2016

Tildekking:

Ilsvika, vår  2015





Nyhavna













Uttalelser og tillatelse til 
prosjektet



Miljømål i tillatelsen
Område Brattøra, Kanalen og Nyhavna Ilsvika

Parametre Grenseverdi Parametre Grenseverdi

Resultatmål Cu, PAH 
Kl 3 for 9/10
prøver

Cu, Hg, Pb, Zn
Kl 3 for 9/10
prøverKrav i tillatelsen

Cd, Cu, Hg, Pb
PAH16, BaP, PCB7,

Cd, Cu, Hg, Pb, Zn
PAH16, BaP, PCB7,

Det tillates ikke å bruke tildekkingsmasser som inneholder 
prioriterte stoffer i vannforskriften over klasse II etter 
Miljødirektoratets klassifiseringssystem. 

Miljøgiftregnskap for alle parametre
Miljøgiftbudsjett for parametre fra søknaden



Miljømål for havnebassenget

Spredning av miljøgifter 
fra sjøbunnen skal ikke 
føre til uakseptabel miljø-
eller helserisiko.

Kvalitet på sjøbunnen skal 
ikke hindre fremtidig fiske.



Mudre så skånsomt som mulig.
Måle spredning med partikkelfeller og passive prøvetakere

I Kanalen tillates ikke mudring juni-august pga fiskevandring i elva.

Krav til overvåkingsprogram



Krav til overvåkingsprogram
Turbiditetsmålere ved et tilstrekklig antall 
stasjoner og relevant dyp

For turbiditet tillates ikke > 10 NTU + 
referansenivå utover 20 min

Ved for høy turbiditet skal det tas 
vannprøver for å måle miljøgiftinnholdet





Oppstart
Reguleringsplan for deponi vedtatt i august

Tillatelse fra Miljødirektoratet i november

Innstille entreprenør i desember 2014

Bystyrets og havnestyrets endelige
godkjenning januar 2015



www.renerehavn.no


