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Allows surveys for submarine wreckage
SFT authorizes the Coastal Administration to dig in sediments
and elevation of any mercury containers in connection with
investigations of submarine wreckage at Fedje in Hordaland.
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Sea and coast

Mercury

In February 1945, the German submarine U-864 was
lowered about two kilometers west of Fedje in
Hordaland. The wreck is 150 meters deep and,
according to historical documents, can contain up to 70
Submarine:
tonnes of metallic mercury.
Subsection of
submarine of
Necessary mapping
the same type
High concentrations of mercury on the seabed have
been demonstrated close to the wreck. Nevertheless, as U-864.
surveys of sediments and fish show that there has
been no proliferation of significance.
Thus, the wreck lies today, therefore, the acute
pollution hazard associated with the wreck seems to be
limited.

Obtain knowledge
However, if the submarine contains as much mercury as is suspected,
the potential for contamination is high. It is therefore very important to
clarify the amount of mercury actually present in and at the wreck and
how to prevent it from spreading into the environment. In this context
it is important to acquire knowledge of corrosion on the wreck itself
and on any mercury containers. This is especially in view of the fact
that any cleanup measures themselves should not lead to pollution.
Permission and responsibility for follow-up
As an authority for follow-up of shipwreck, the Coastal Administration
will carry out the necessary investigations and decide on any
measures related to the submarine. In this context, the SFT has
granted the Norwegian Coastal Administration permission under the
pollution act to a limited dredging and digging in contaminated
sediments and to handle and raise up to 10 mercury containers for
further assessment of the state and pollution hazard.
Surveys before winter
Because of the urgent need for implementation before winter, and
because the investigations now to be done are of limited scope, the
SFT has exempted from standard case processing procedures.
Therefore, no ordinary consultation of the application has been
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conducted. However, any subsequent cleanup also requires
permission under the pollution act. The SFT assumes that in
connection with this treatment, consultation of minimum four weeks
duration shall be conducted.
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Surveys at the wreck of the submarine U864
The Norwegian Coastal Directorate has applied to the SFT for
permission to dredge up to 200 cubic meters (m3) of
contaminated sediments and to various investigations on and
at the wreck of the submarine U-864 outside Fedje in
Hordaland. The consultation deadline is 26 May.

Theme
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04/05/2006

Contaminated seabed

The measures included in the application shall map the state of the
submarine quarry and the assumed load of metallic mercury, as well
as verify whether there is air pockets or oil in the wreck. In addition,
sediment contaminants around the wreck must be detailed.
Explain measures
The purpose of the investigations is to clarify which measures can be
further implemented to remove the pollution hazard from the wreck
and surrounding sediments. Accordingly, the application does not
include cleanup measures in this regard.
Because the measures for which permission is sought for is relatively
limited, only a simplified consultation of the application is made. This
is done by submitting the application to the SFT website at the same
time as selected, relevant bodies such as municipalities, county
governor, county municipality and several requests for statement by email.
Cleanup in 2007
The eradication, which the investigations this year will provide the
basis for deciding, will be carried out in accordance with the plans of
the Coastal Directorate in 2007. A separate, more extensive
consultation will be conducted in connection with an application for
cleanup measures.
Any comments on the Coastal Directorate's application must be sent to
the SFT by 26 May.
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The wreck of submarine U-864

Theme

The Coastal Administration is responsible for the handling of
the forure units at the wreck of the German submarine U-864,
which was lowered outside Fedje in Hordaland in 1945. The
submarine was loaded with mercury and there is found
mercury in the wreck and in the seabed around.

Emergency Prevention

10.11.2008

Emergency Prevention

The Climate and Pollution Agency is an environmental consultant for
the Norwegian Coastal Administration when handling the pollution
situation in such cases. We have had close dialogue with the
Norwegian Coastal Administration on assessing all of the relevant
measures in order to remove the pollution hazard from the submarine
wreck: tire and raise.
In addition, the SFT is responsible for regulating hazardous waste.
Mercury is defined as hazardous waste, and it should be delivered to
an approved reception if it is appropriate to remove it from the sea.
Prevent spreading of contamination
The SFT asserts that the measure being chosen does not lead to the
spreading of contraband. The SFT is also aware that the pollution
situation at the wreck is monitored very carefully both before, during
and after completion of the call.
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1. Innledning
Den tyske ubåten U-864 ble senket utenfor Fedje i Hordaland 9. Februar 1945. Ubåten ble truffet av en
torpedo midtskips, brakk i to deler og sank til bunns. De to ubåtseksjonene ligger på ca. 150 meters
vanndyp. Baugseksjonen ligger parallelt med sjøbunnen med kjølkassen begravd ned i sjøbunnen.
Akterseksjonen ligger med seksjonen nærmest senter nedgravd i bunnen, med akterenden ca. 5 meter
over bunnen, dvs at seksjonen ligger ca. 8 grader i forhold til sjøbunnen med aktre del av skroget fri fra
bunnen. Akterseksjonen har en krenging på ca.15 grader mot babord.
Ubåten var lastet med ca. 67 tonn flytende kvikksølv, lageret i 1857 stk 2,5 liters stålbeholdere som var
plassert som ballast i ubåtens kjølkasser.
Kvikksølvbeholderne var en blanding av ”sylindre med flate endelokk” og ” flaskeformede beholdere”.
Gitt kvikksølvbeholdernes antall og form, og kjølrommenes volum, er det trolig at de fleste av
kjølrommene på begge sider har vært fylt med kvikksølvbeholdere.
Under torpederingen ble midtseksjonen av ubåten sprengt i stykker, og trolig har et stort antall av
kvikksølvbeholderne som var lagret i kjølkassene i midtseksjonen blitt ødelagt allerede da, noe som har
bidratt til den kvikksølvforurensningen som har blitt registrert i området. Omfanget av skadde
kvikksølvbeholdere fra torpederingen og omfanget av beholdere som har blitt ødelagt (korrodert) i løpet
av tiden etterpå er ikke kjent.
Fortsatt befinner det seg trolig uskadde kvikksølvbeholdere inni kjølrommene i de to ubåtseksjonene,
men antall kvikksølvbeholdere er usikkert.
Ingenium AS har blitt tildelt en studie av Kystverket for å se på ”bruk av ROV metodikk for tilkomst til kjøl
av ubåten, samt evakuering av kvikksølvbeholdere fra ubåtens kjøl og opplukk av kvikksølvbeholdere fra
sjøbunnen”.
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2. Sammendrag og konklusjoner
Ingenium har vurdert ROV-metoder for å løse forurensningsproblematikken relatert til
kvikksølvbeholderne som finnes i og ved vraket av U-864.

Rapporten konkluderer med at det er fullt mulig å hente opp eventuelle intakte kvikksølvbeholdere
fra vraket ved å benytte ROV-metoder.
Alt arbeidet er definert å være standard undervannskonstruksjonsarbeide basert på velkjent
teknologi. ROV-verktøyet er imidlertid tenkt spesialmodifisert på skreddersydde
rammer/plattformer/jigger for å kunne få til en effektiv og rasjonell gjennomføring av operasjonene.
Risikoelementene er håndterbare. Man kan planlegge for at uforutsette hendelser kan oppstå og ta
høyde for disse når operasjonen skal planlegges og nødvendig utstyr defineres i detalj. Dermed vil
risikoen totalt sett bli ytterligere redusert.
Konseptet er vurdert som egnet for permanent fjerning av kvikksølv og kvikksølvbeholdere som
forurensingskilde. Operasjonene kan fjernstyres og kan enkelt avbrytes og gjenopptas hvis nødvendig.
Operasjonen er mulig å gjennomføre i løpet av en offshore sommersesong.
Kostnaden for totaloperasjonen er anslått å være i størrelsesorden 300 mill.kroner, eks. værventing
og uforutsette hendelser.
Det anbefales å utføre en feltinspeksjon som underlag for valg av detaljert ROV-metode og
utarbeidelse av klart spesifiserte anbudsdokumenter. Videre bør det avsettes god tid til
kontraktsforhandlinger med totalentreprenøren for å sikre en uomtvistelig kontrakt. Det vil sikre
prosjektet mot store overskridelser.
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Følgende har vært vurdert med tanke på å detektere kvikksølvbeholdere på og i sjøbunnen;





”Pipetracker”
”Sub-bottom profiler” – ekkolodd
”Magnetometer”
En kombinasjon av ovennevnte

Referanse er gitt til kapittel 5.3.3 og 12.6 for beskrivelse av metodene.
Følgende har vært vurdert med tanke på å skaffe tilkomst til kjølkassene;





Sikre vrakseksjonene slik de ligger og grave seg tilkomst til kjølkassene på en eller begge sidene
Legge vrakseksjonene over på sida for å skaffe seg tilkomst til kjølkassene fra en side
Snu vrakseksjonene ”over på ryggen” slik at det gis tilkomst til kjølkassene ovenfra
Løfte vrakseksjonene vertikalt opp og sikre de i posisjon rett over sjøbunnen for å gi tilkomst til
kjølkassene

Følgende har vært vurdert med tanke på å åpne kjølkassene;






Utboring av festebolter
Utriving av stålplate
Utkapping av stålplate med sag-type verktøy
Utkapping av stålplate med vannskjære-type verktøy
Utkapping av stålplate med brenne-type verktøy

Følgende har vært vurdert med tanke på å hente opp kvikksølvbeholdere på/i sjøbunnen og inni
kjølkassene;







Graveredskap og spyle/sugeenhet for avdekking av masse
Gripeklo med trykkavlaster for å kunne håndtere beholderne skånsomt
Manipulator med sugekoppklo.
Manipulator med magnetklo.
Manipulator med spade/skuffe/øse type hode
Oppsamlingsbøtte.

Hvordan vi skaffer oss tilkomst til kjølkassene er det vesentlige spørsmålet i vurderingen.
Vurderingen er gjort med bakgrunn i god kjennskap til eksisterende ROV-teknologi og sammensatte
kompliserte undervannsoperasjoner.
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Det fokuseres på hva som skal gjøres, det vil si å sørge for minst mulig kvikksølvforurensning under
operasjonen og totalt sett. I praksis er det umulig å løse dette på en 100% sikker måte. Oppgaven blir
dermed er å gjøre dette så godt som mulig med en så liten risiko som mulig, til en akseptabel pris.
Bortsett fra å snu seksjonene på ryggen er alle de tre andre metodene ansett som relevante. Metoden
som går ut på å legge seksjonene over på sida er vurdert å være marginalt best basert på de gitte
forutsetningene. Denne løsningen er følgelig foreslått.
Den foreslåtte løsningen er ikke rett fram og enkel, og ikke fri for risikoelementer. Det er viktig å påpeke
at vi har med et 65 år gammelt vrak å gjøre. Følgelig må man ikke se bort ifra at man vil møte
uforutsette hindringer og man kan risikere å finne få hele beholdere som kan hentes opp. Videre vil man
virvle opp og røre om i bunnen under arbeidets gang, noe som vil kunne føre til en midlertidig spredning
av forurenset masse.
Den foreslåtte metode for å utføre arbeidet på er som følger;
Klargjøring/fjerning av kvikksølv i området:








Det gjøres en innledende survey som gir informasjon om sjøbunnsforhold og stabilitet. Ut fra
resultatet av surveyen kan det vurderes å eventuelt installere rammer/ madrasser i forkant av
operasjonen for å sikre stabilitet/ fundamentering av utstyr.
Det installeres et ”long base line” system på sjøbunnen for å sikre nøyaktig posisjonering av alle
undervannsenheter som brukes i løpet av hele prosjektets levetid. Typisk vil dette si at det
installeres 5-10 transpondere (montert inni fast bunnplasserte ”parkeringsbøtter”) for å ”ringe
inn” området som skal inspiseres (antatt å være ca. 100m x 100m). Referanse er gitt til kapittel
12.6 for beskrivelse av systemet.
Området nordøst for baugseksjonen stabiliseres ved at det bygges opp en støttefylling av
stein/grus for å sikre at baugseksjonen ikke sklir utfor bakken når arbeidet påbegynnes, som
anbefalt i Kystverkets tidligere rapport
Det spesiallages en ramme, ca. 10m x 10m, som kan stå på sjøbunnen. Ramma er utstyrt med
justerbare bein og azimuthpropeller for posisjonering. På ramma er det bygd inn en plattform
som kan manøvreres i x-y-z planet. Plattformen vil inneholde følgende utstyr;
o Parametrisk ekkolodd for deteksjon av kvikksølvbeholdere/kvikksølv
o Transponder for nøyaktig posisjonering
o Graveenhet
o Spyle- og sugeenhet
o Manipulatorarmer med spesial gripeklo og ”opplukksøse” og ”oppsamlingsbøtte”
o Kamera + lys
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Den spesiallagde ramma posisjoneres i det ene hjørnet av området som skal gjennomsøkes.
Området inspiseres for kvikksølvbeholdere/kvikksølv. Dersom noe detekteres blir området
rengjort med graveenheten og/eller spyle- og sugeenheten. Deretter blir eventuelle
kvikksølvbeholdere/kvikksølv plukket opp ved hjelp av det spesiallagde manipulatorutstyret.
Ramma flyttes etter at et område er klargjort og operasjonen gjentas på neste sted. Dette
fortsetter inntil hele området har blitt undersøkt/renset/ryddet.

”Blottlegging”/åpning av kjølkasser for fjerning av beholdere:









Det graves en ”rotasjonsgrop” med drenering på babord side av akterseksjonen.
Det graves og/eller spyles inntil skrogkanten slik at skroget snur ned i rotasjonsgropen.
Det graves og/eller spyles inntil kjølkassene på styrbord side (den siden som nå vender opp).
Oppsamlingskasser settes under kjølen og det bores hull i bunnen for å drenere ut eventuelt
flytende kvikksølv.
Kjølkassene åpnes ved hjelp av vannkutting. Utstyret er montert på en jigg som festes til
skroget/kjølen eller en egen ramme som plasseres langsmed kjølen i hele kjølens lengde.
Kvikksølvbeholdere/kvikksølv plukket opp ved hjelp av det spesiallagde manipulatorutstyret.
Utstyret er montert på en jigg som festes til skroget/kjølen eller en egen ramme som plasseres
langsmed kjølen i hele kjølens lengde.
Baugseksjonen renses på samme måte, her må man imidlertid ta spesielle hensyn siden
seksjonen ligger i ca. 18 graders helning.

Avslutning av operasjonen:



Når arbeidet med å hente opp kvikksølvbeholdere er ferdigstilt blir den massen som har vært
gravd ut av bunnen lagt på plass rundt vrakseksjonene igjen.
Deretter kan den endelige tildekkingen utføres. Vrakseksjonene ligger godt nede i sjøbunnen og
kan relativt enkelt dekkes med olivinsand. For å bedre tildekkingen ytterligere kan man tenke
seg et topplag med bentonitt og så et støpt betonglag for å sikre seg 100% mot skade f.eks.
grunnet tråling.

Vedlagte Figur 2-1 - Figur 2-10 illustrerer prinsippet.
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Figur 2-1:

LBL-systemet er installert, innledende deteksjon/avdekking/opphenting av kvikksølvbeholdere er
igangsatt med renseroboten

Figur 2-2:

Renseroboten arbeider sekvensielt med detektering, avdekking og opplukk av kvikksølvbeholdere i ”100
m2”-områder for så å forflytte seg til videre til neste ”100 m2”-område når et ”100 m2”-område er klarert

11

Dok.no.: 10-834-R-001
Dok. tittel:

Dato: 15.01.2011
Revisjon: 0

ROV-metodikk for å håndtere
kvikksølvforurensning fra U-864

Figur 2-3:

Arbeidsplattformen på renseroboten kan manøvreres i x-y-z planet. Plattformen inkluderer
deteksjonsutstyr, avdekkingsutstyr (den røde hetta som inkluderer suge- og spyleenhet) og diverse
opplukksutstyr for kvikksølvbeholdere

Figur 2-4:

Kvikksølvbeholdere vil kunne påvises ned til minst 5 meter under sjøbunnen
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Figur 2-5:

Akterseksjonen ligger på relativ horisontal sjøbunn, med akterenden godt over sjøbunnen.
Baugseksjonen ligger parallelt med sjøbunnen, i en 18 graders helning.

Figur 2-6:

Gravesekvenser for å klargjøre for rotasjon av akterseksjonen
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Figur 2-7:

Skroget sikres mot ukontrollert rotasjon i gravingens
gravingens siste fase ved å montere tilstrekkelig med oppdrift
på babord side. Når rotasjonen så skal utføres slippes luft ut av løfteballongene på babord side mens
tilsvarende løfteballonger på styrbord side fylles for å sikre en god rotasjon.

Figur 2-8:

Når skroget har rotert graves ytterligere på styrbord side for å gi god tilkomst til kjølkassene
kjø
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Figur 2-9:

Arbeidsramma med plattform med arbeidsjigg med nødvendi
nødvendigg verktøy kan operere effektivt langsetter
kjølen ettersom arbeidsramma står stabilt på sjøbunnen

Figur 2-10:

Kjølkassene blir åpnet og kvikksølvbeholdere fjernet. Arbeidsjiggen er konstruert for å kunne anv
anvende
ulike typer verktøy, gitt antagelsen om at uforutsette hendelser kan inntre.
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Konseptet er vurdert som kostnadseffektivt. Følgende fartøyer og utstyrskomponenter er antatt å være
nødvendig for å kunne få utført arbeidet:


ROV-fartøy for innledende inspeksjon av området (utstyrt med nødvendig utstyr for å kunne
kartlegge sjøbunnen) – utført tidlig for å kunne detaljplanlegge arbeidet
Steindumpingsfartøy (for stabilisering av baugseksjonen – trolig utført i god tid i forkant av
hovedoperasjonen)
Lett konstruksjonsfartøy
o DP2
o Dekksareal minimum 800 m2
o Kran minimum 50 tonn
o LBL-system for posisjonering og navigering
WOROV x 2
Spesiallagd rammeverk med deteksjons-, mudrings- og opplukkingsutstyr
Diverse spesiallagde jigger og ROV-verktøy
Undervanns gravemaskin
Undervanns suge/spyle maskin
Utstyr for pigging av harde masser og fjell, tilpasset gravemaskinen











Arbeidet er antatt mulig å utføre i løpet av en sommersesong. Basert på forutsetningen om at en
totalentreprenør velges for arbeidet, vil milepelene være som følger;







Innledende inspeksjon på feltet ca. 1 måneder etter at metoden er valgt av KV (utført av KV)
Konseptutvikling og utarbeidelse av anbudsmateriale ca. 3 måneder etter at metoden er valgt av
KV (utført av KV)
Tilbudsarbeide og kontraktsforhandlinger med totalentreprenøren fra ca. 3-6 måneder etter at
metoden er valgt av KV (utført av KV)
Støttefylling nedenfor baugseksjonen dumpet ca. 2 måneder etter at en kontrakt er inngått med
totalentreprenøren
Mobilisering ca. 5-6 måneder etter at en kontrakt er inngått med totalentreprenøren
Offshore operasjon 4-5 måneder

Det er naturlig nok usikkerhet i disse estimatene ettersom antallet og tilstanden av kvikksølvbeholdere
som ligger spredd utenfor vraket er stor. Omfanget av leting vil være avhengig av resultatet de første
dagene.
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Kostnaden for totalprosjektet er estimert til ca 300 millioner kroner, basert på dagens priser, spesielt
med hensyn på fartøysratene som er variable og nå på et moderat nivå. Uforutsette hendelser og
værventing er ikke inkludert i dette estimatet. Det er antatt lite værventing siden operasjonene kan
fjernstyres og enkelt avbrytes og startes opp.
Dersom hovedkonklusjonene i denne rapporten er interessante og Kystverket vil foreslå en operasjon
ved hjelp av ROV-bruk, er det foreslått at følgende videre arbeide igangsettes for å kvalitetssikre
metoden ytterligere;






Feltinspeksjon for å kartlegge forutsetningene på feltet for å velge endelig ROV-metode.
Utarbeidelse av anbudsmateriale inklusive detaljering av konseptet.
Konseptutvikling av sjøbunnsramme med utstyr for detektering, avdekking og opplukk av
kvikksølvbeholdere.
Konseptutvikling av sjøbunnsramme med utstyr for åpning av kjølkasser og opplukk av
kvikksølvbeholdere.
Konseptutvikling av spesialverktøy og verktøyjigg.
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3. Sammendrag og konklusjoner på engelsk - Summary and conclusions
Ingenium has evaluated ROV-methods for solving of the contamination issue related to the mercury
canisters located inside the keel and by the wreck of U-864.

The report concludes that it is feasible to recover potential intact mercury canisters from the wreck
using ROV-methods.
All work is defined to be standard subsea construction work based on well-known technology. The
ROV tools are, however, planned to be modified onto purpose made frames/ platforms/ jigs to ensure
effective and rational accomplishment of the operations.
The risks are manageable. Unforeseen events can be planned for and taken into consideration when
planning the operation and defining the necessary equipment in detail. Thus the total risk will be
further reduced.
The concept is considered suitable for permanent removal of mercury and mercury canisters as a
pollution source. The operations can be remotely controlled and easily be suspended and restarted if
required.
The operation can realistically becarried out during an offshore summer season.
The cost for the total operation is evaluated to be in the order of 300 mill. NOK, ex. waiting on
weather and unforeseen events.
It is recommended to perform a field inspection as basis for determination of detailed ROV
methodsand development of clearly defined tender documents. Further, it should be allowed for
sufficient time for contract negotiations with turnkey contractor to ensure an indisputable contract.
This will secure the project from large budget overrun.
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The following have been evaluated regarding detection of mercury canisters on and in the seabed;





”Pipetracker”
”Sub-bottom profiler” – echo sounder
”Magnetometer”
A combination of the above listed

Reference is given to section 5.3.3 and 12.6 for description of the methods.
The following have been evaluated regarding obtaining access to the keels;





Securing the two wreck sections in their current positions and dredge to get access to the keels
on one or both sides.
Rotating the wreck sections (down) laterally to get access to the keels from one side.
RotTilt the wreck sections “on their back” (180 degrees) so access is given to the keels from
above.
Elevate the wreck sections vertically and secure them in position just above the seabed to give
access to the keels from below.

The following have been evaluated regarding opening of the keels;






Drilling of securing bolts for the steel plate
Ripping out of steel plate
Cutting of steel plate with saw type tool
Cutting of steel plate with water jet cutting type tool
Cutting of steel plate with cutting burner type tool

The following have been evaluated regarding the recovery of mercury canisters on/in the seabed and
inside the keel;







Dredging tool and jetting/suction unit for removal of mass.
Grab-hook with depressuriser for careful handling of the canisters.
Manipulator with suction cup grab.
Manipulator with magnet grab.
Manipulator with spade/bucket/baler type head
Collecting bucket

How to get access to the keels is the essential issue for the evaluation.
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The evaluation is performed based on a good knowledge of ROV technology and of complex subsea
operations.
The main objective has been to ensure minimising the mercury contamination during the operation and
in total. In practice it is impossible to solve this in a 100 % safe manner. Hence, the task will be to
perform this operation as good as possible with as little risk as possible, at an acceptable cost.
Apart from the method of tilting the sections “on their back” (180 degrees), the other three methods
are considered viable. The method where the sections are rotated laterally is evaluated to be marginally
better based on the given assumptions. Hence, this solution is recommended.
The recommended solution is not straight forward and simple, and is not without risk. It is important to
emphasise that we are dealing with a 65 year old wreck. Hence, one must be prepared to meet
unforeseen hindrances and finding few complete canisters to recover. Furthermore seabed sediments
will be stirred up during the work, and this could cause temporary contamination.
The proposed method for performing the work is as follows;
Preparation/removal of mercury in the area:








An initial survey will be performed to give information regarding seabed conditions and stability
of the wreck. Based on the findings, it could be considered to install frames/mattresses to
ensure stability/foundation prior to operation.
A ”long base line” system will be installed on the seabed to ensure accurate positioning of all
subsea units to be used during the lifetime of the project. Typically, 5-10 transponders will be
installed (mounted inside permanent bottom installed “parking buckets”), to “circle in” the
areas to be inspected (assumed to be approx. 100m x 100m). Reference is given to section 12.6
for description of the system.
The area northeast of the bow section will be stabilised by building up a dump support of
rock/gravel to ensure that the bow section will not slide downwards when the work starts, as
recommended in a previous report from Kystverket.
A purpose made frame will be made, approx. 10m x 10m, to be placed on the seabed. The frame
will be equipped with adjustable legs and azimuth propellers for positioning.A platform capable
of being maneuvered in the x-y-z-plan will be included on the frame The platform will contain
the following equipment;
o Parametric echo sound for detection of mercury canisters/mercury
o Transponder for accurate positioning
o Dredging unit
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o Jetting and suction unit
o Manipulator arms with purpose grab and “pick-up baler” and “collecting bucket”
o Camera and light
The purpose made frame will be positioned in one corner of the area to be searched. The area
will be inspected for mercury canisters/ mercury. If anything is detected, the area will be
cleaned using the dredging unit and/or the jetting and suction unit. Possible mercury canisters
will be recovered using the purpose made manipulator equipment.
The frame will be moved when one area is cleared and the operation will be repeated in the
next area. This procedure will continue until the whole area has been
inspected/cleared/cleaned.

Exposing/opening of the keel for removal of canisters:





A ”rotation pit” with drainage will be dredged on port side of the aft section.
Dredging and/or jetting against the hull edge will be performed, so the hull rotates down in the
“rotation pit”.
 Dredging and/or jetting against the keel on starboard side (the side that now is pointing
upwards)will be performed.
 Collection tanks will be placed underneath the keel and holes will be drilled in the bottom to
drain out possible floating mercury.
 The keel will be opened by water jet cutting. The equipment is installed on a jig that is
connected to the hull/keel or to a separate frame placed alongside the whole keel length.
 Mercury canisters/mercury will be recovered with the purpose made manipulator equipment.
The equipment is installed on a jig that is connected to the hull/keel or to a separate frame
placed alongside the whole keel length.
The bow section will be cleaned in a similar way, however special precautions must be taken since
the section has an inclination of approx. 18 degrees.Closing of the operation:
 When the recovery of mercury canisters is completed, the dredged mass will be backfilled
around the wreck sections.
 The final covering can then be carried out.. The wreck sections are now well embedded in the
seabed and may quite easily be covered by a capping layer of olivine. To further reinforce the
protectional cap, for 100% protection against e.g. trawling, a top layer of bentonite and a layer
of concrete may be added..

Reference is given to Figur 2-1 - Figur 2-10 in section 2 for illustration of the principles.
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The concept is considered cost effective. The following vessels and equipment components are
assumed required to perform the work:











ROV vessel for initial inspection of the area (equipped with required equipment to survey the
seabed) – performed at an early phase to enable detail planning of the work.
Rock dumping vessel( for stabilising of the bow section – probably performed well in advance of
the main operation)
Light construction vessel
o DP2
o Decks area minimum 800 m2
o Crane minimum 50 tonnes
o LBL-system for positioning and navigation
WOROV x 2
Purpose designed frame with detection, dredging and recovery equipment
Miscellaneous purpose made jigs and ROV tools
Subsea dredger
Subsea jetting/suction machine
Equipment for crushing of hard masses and rock, to fit the dredger

The operation is estimated to be performed within a summer season. Based on the assumption that a
turnkey contractor is selected for the work, the milestones will be as follows;







Initial inspection at the field approx. 1 month after method is determined by KV (performed by
KV)
Concept development and preparation of tender documentation approx. 3 months after
method is determined by KV (performed by KV)
Tender and contract negotiations with turnkey contractor from approx. 3-6 months after
method is determined by KV (performed by KV)
Rock dump support below the bow section installed approx. 2 month after contract with turnkey
contractor.
Mobilisation approx. 5-6 months after contract with turnkey contractor.
Offshore operation 4-5 months.

Obviously, these are uncertain estimates since the number and condition of the mercury canisters in the
wreck area are uncertain. The extent of the detection period will be dependent on the results of the first
days findings.
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The total cost for the project is estimated to approx. 300 mill. NOK, based on today’s prices. Especially
vessel rates will vary and are presently at a moderate level. Unforeseen events and weather waiting is
not included in this estimate. It is assumed to be minimal weather waiting since the operations are
remotely controlled and easily can be suspended and restarted if required.
If the main conclusions in this report are of interest, and Kystverket will suggest an operation using ROV,
it is recommended that the following work should be initiated for further quality assurance of the
method;






Field inspection to survey the condition of the field to select final ROV method.
Preparation of tender documentation including details of the concept.
Concept development of subsea frame with equipment for detection, uncover and recover of
mercury canisters.
Concept development of subsea frame for opening of keels and the recovery of mercury
canister.
Concept development of special tools and tool jig.
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4. Basis for arbeidet
4.1. Generelt
Arbeidet skal ta hensyn til de utfordringer og problemstillinger som er beskrevet i Kystverkets rapport og
anbefaling fra desember 2008, ref. /1/.
Videre skal Kystverkets fysiske undersøkelser fra 2005 og 2006, samt Kystverkets rapporter og
anbefalinger til Fiskeri- og Kystdepartementet i henholdsvis 2006 og 2008 benyttes som
underlagsmateriale for bistanden.

4.2.Arbeidsomfang
Teksten nedenfor er “klippet ut” fra kontrakten for arbeidet:

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden
Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang
Bistanden omfatter følgende ytelser:





Ingenium AS skal bistå Kystverket med rådgiving om bruk av ROV metodikk for tilkomst til kjøl av
ubåten U-864 samt evakuering av kvikksølvbeholdere fra ubåtens kjøl og til overflaten.
Ingenium AS skal utarbeide et kortfattet dokument som beskriver mulige rovbasert metodikker
og hvorledes disse kan benyttes for håndtering av kvikksølvbeholdere fra U-864.
Ingenium AS må ta hensyn til de utfordringer og problemstillinger som er beskrevet i Kystverkets
rapport og anbefaling fra desember 2008.
Kystverkets fysiske undersøkelser fra 2005 og 2006, samt Kystverkets rapporter og anbefalinger
til Fiskeri- og kystdepartementet i henholdsvis 2006 og 2008 skal benyttes som
underlagsmateriale for bistanden

4.3.Spesifikke forutsetninger
Følgende spesifikke forutsetninger gjelder for arbeidet:




Ubåtseksjonene skal ikke på noen måte heves, derimot må seksjonene eventuelt stabiliseres
dersom det antas nødvendig på grunn av det arbeidet som skal gjøres rundt seksjonene. Dette
arbeidet skal kunne utføres ved hjelp av ROV og et standard konstruksjonsfartøy (ingen
spesialfartøy).
Etter at oppryddingsarbeidet er utført skal området tildekkes for å begrense
kvikksølvforurensningen i framtida. Dette arbeidet er ikke en del av denne studien.

24

Dok.no.: 10-834-R-001
Dok. tittel:

Dato: 15.01.2011
Revisjon: 0

ROV-metodikk for å håndtere
kvikksølvforurensning fra U-864






Kvikksølvforurenset masse skal ikke vurderes behandlet under vann eller vurderes tatt opp til
overflaten for rensing.
Eventuelle ansamlinger av flytende kvikksølv i ”lommer” i sjøbunnen og/eller inni kjølrommene
skal vurderes på et overordna nivå med tanke på oppsamling.
Kvikksølvbeholdere som ligger spredd utover og i sjøbunnen skal detekteres.
Mulige ”uskadde” kvikksølvbeholdere skal tas opp til overflaten for videre behandling.
Mulige ”skadde” kvikksølvbeholdere skal vurderes tatt opp til overflaten for videre behandling i
de tilfellene hvor det er trolig at noe av det flytende kvikksølvet er mulig å få med opp.

4.4.Referansedokument for overordna statusoppdatering
KV har laget en PP-presentasjon for å oppdatere Ingenium på status for U-864. Denne presentasjonen
gir et meget godt bilde av status for arbeidet, og denne er vedlagt i sin helhet i Vedlegg Error! Reference
source not found..

4.5.Andre referansedokumenter
Referanse

Dokument

/1/

Kystverket - ”Rapport med anbefalte tiltak mot spredning av kvikksølvforurensning fra
U-864”

/2/

DNV - ”U-864 VURDERING AV HEVINGSKONSEPT – RAPPORT NR 23916 REV 01”

/3/

Geoconsult - ”Sluttrapport U-864 – fase 2 2006 dokument nr 14021-SUR-O15-0000106C”Reference

Kystverkets rapport og anbefaling ”Rapport med anbefalte tiltak mot spredning av kvikksølvforurensning
fra U-864” datert 10. november 2008 refererer til en mengde andre dokumenter. Spesielt har DnV
dokumentet ”U-864 VURDERING AV HEVINGSKONSEPT – RAPPORT NR 23916 REV 01” datert 26. August
2008 gitt omfattende bakgrunn for arbeidet. Denne rapporten henviser igjen til 12 stk mindre studier
som omhandler spesifikke emner som har blitt vurdert i relativt stor grad av detalj.
Videre har Geoconsults rapport fra undersøkelsen i 2006, ”Sluttrapport U-864 – fase 2 2006 dokument
nr 14021-SUR-O15-00001-06C” datert 9. November 2006 gitt verdifull informasjon for å muliggjøre
studiearbeidet på en effektiv måte.
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5. Mulige ROV-metoder for å detektere og fjerne kvikksølvbeholdere
som ligger på/under sjøbunnen
5.1.Generelt
Eventuelle funn av ”uskadde” kvikksølvbeholdere kan gjøres i selve kjølrommene og ellers spredd rundt
et stort område rundt vraket. Teoretisk sett vil separate kvikksølvbeholdere synke relativt rett ned etter
eksplosjonen, og i så tilfelle befinne seg i området tett opptil vrakseksjonene. Imidlertid vil beholderne
kunne ha blitt liggende inni deler av det bortsprengte midtpartiet og følgelig være spredd over et større
område (dette midtpartiet har ikke blitt lokalisert). Teoretisk nedsynkningsdybde kan være opp mot 3
meter i gitte sedimenter og med gitte forutsetninger for nedsynkningen av beholderne. Trolig vil
imidlertid beholderne, om de finnes, ligge på en dybde 300-700 mm under sjøbunnen.
Basert på ovennevnte er det naturlig å starte deteksjonsarbeidet i et område som er 100 meter x 100
meter, med sentrum mellom vrakseksjonene. Avhengig av resultatene kan dette området eventuelt
utvides opp mot 200 meter x 200 meter (eller mer).
Det er trolig to typer kvikksølvbeholdere som har vært brukt;
STØPT FLASKEFORM







Høyde sylindrisk del 280 mm
Ytre diameter sylindrisk del 115 mm
Veggtykkelse 5 mm
Høyde toppseksjon 85 mm
Plugg høyde over flaske 40 mm
Volum ca 2,5 liter – tilsvarer kvikksølvvekt ca 36 kg

Figur 5-1:

Flaskeformet kvikksølvbeholder hentet opp i 2006
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SVEIST SYLINDERFORM






Høyde sylinder 250 mm
Ytre diameter sylinder 130 mm
Veggtykkelse estimert å være 10 mm (+1/- 2mm)
Vekt tom 4,2 kg
Volum ca 2,5 liter – tilsvarer kvikksølvvekt ca 36 kg

Stål og kvikksølv gir i utgangspunktet gode muligheter for å detekteres i sjøbunnen. Imidlertid er
sjøbunnen trolig rik på vrakrester og høyst trolig er også eventuelt kvikksølv å finne tett sammen med
andre vrakrester. Å skille en kvikksølvbeholder fra annet stål kan muligens være vanskelig.
Det er antatt at arbeidet med å detektere og eventuelt fjerne (ta opp til overflaten) kvikksølvbeholderne
bør gjøres før arbeidet med å fjerne kvikksølvbeholderne fra ubåtens kjølrom starter. Dette grunnet det
faktum at store deler av sjøbunnen kan bli berørt av arbeidet med å skaffe tilkomst til ubåtens kjølrom.

5.2.Inspeksjon i forkant av operasjonen
Uansett valg av metode for arbeidet er det forutsatt at det blir utført en innledende inspeksjon i god tid i
forkant av operasjonen. Denne inspeksjonen vil danne grunnlaget for det detaljerte ingeniør- og
planleggingsarbeidet for operasjonen. Arbeidet vil bestå i følgende;






Generell visuell videoinspeksjon av området med fokus på nærområdet ved vrakseksjonene.
Detaljerte geotekniske prøvetagninger nært ved vrakseksjonene.
Inspeksjon for å få informasjon om sjøbunnsforhold og stabilitet, som underlag for vurdering av
installasjon av rammer/ madrasser i forkant av operasjonen.
Inspeksjon av skroget med hensyn på styrke og eventuelle luftlommer.
Sjøbunnsinspeksjon med ROV for å kartlegge området i 3-D og få en indikasjon om hvilke
områder som kan være interessante mhp tilstedeværelsen av kvikksølvbeholdere. Denne
inspeksjonen gjøres ved hjelp av en ”sub-bottom profiler” montert på en ROV.

5.3.Mulige ROV deteksjonsmetoder for kvikksølv
5.3.1. Generelt
Aquadyne AS bisto DnV med å vurdere ulike metoder for å inspisere sjøbunnen med tanke på å fastslå
mulige kvikksølvbeholdere på og i sjøbunnen i forbindelse med DnV rapport nr 23916 “U-864 Vurdering
av hevingskonsept”, datert 26. August 2008, ref. /2/. Et omfattende og godt dokumentert arbeid ble
utført den gangen. Konklusjonene fra den gang er fortsatt relevante. Imidlertid har noe av utstyret
utviklet seg i noe mer avansert retning som øker sannsynligheten for økt grad av suksess.
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Ingenium har hatt fokus på å se på en mer praktisk anvendelse av teknologien med bakgrunn i det
relativt omfattende praktiske arbeidet som må utføres for å løse oppgaven med å fjerne så mye
kvikksølv som mulig på en effektiv måte, samtidig som man begrenser en ytterligere spredning av
kvikksølvforurenset masse så mye som mulig. ROV-teknologi med standard tilgjengelige utstyr og
komponenter er tenkt brukt, men ikke nødvendigvis montert på en ROV for å gjennomføre
operasjonene.

5.3.2. Undervannsposisjonering
To ulike system er aktuelle;



USBL (ultra short baseline)
LBL (long baseline)

Kort fortalt er forskjellen den at USBL-systemet baserer seg på kommunikasjon mellom en akustisk
transponder for eksempel montert på en ROV og en akustisk mottaker montert under et overflatefartøy,
mens LBL-systemet baserer seg på at man i tillegg har ”ringet inn” inspeksjonsområdet på sjøbunnen
med et visst antall akustiske transpondere som står i samme posisjon i hele arbeidsperioden. Med et
LBL-system kan man forsikre seg om at ulike fartøy og systemer hele tiden kan forholde seg til de fast
installerte transponderne og følgelig vil vi få en meget god nøyaktighet (bedre enn 5 cm) som ikke
forandrer seg over tid eller fra fartøy til fartøy.
For en relativt stor og omfattende jobb som dette vil være er det relativt innlysende at et LBL-system vil
være å foretrekke. Denne vurderingen er ikke utdypet noe mer i denne rapporten. For informasjon om
USBL og LBL viser vi til Vedlegg 12.6.

5.3.3. Deteksjonsmetoder
“Pipe tracker”
Dette er en effektiv og velkjent metode for å detektere metallobjekter i sjøbunnen. Metoden går ut på å
etablere et magnetisk felt for aktivt å kunne registrere metallelementer i sjøbunnen. Utstyret kan
monteres på en ROV (standard tilgjengelig) eller modifiseres enkelt for montasje på en eller annen form
for bunnramme.
Et typisk kommersielt tilgjengelig system er ”TSS 440”.
Ulempen ved ”pipe tracker” metoden er forbundet med det faktum at fasong (hvordan de ligger
orienteringsmessig i 3-D bildet) og dybde for kvikksølvbeholderne er ukjent, og det kan være vanskelig å
fastslå om det virkelig er en kvikksølvbeholder man har detektert.
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For beskrivelse av systemet refereres det til Vedlegg 12.6, hvor underlaget til 2008-rapporten til DnV er
vedlagt.
“Sub bottom profiler”
Dette er en effektiv og velkjent metode for å detektere ulike former for objekter i sjøbunnen samt for å
etablere 3-D bildet av sjøbunnen (kartbilde med høydekurver). Metoden anvender det akustiske
ekkolodd-prinsippet. Utstyret kan monteres på en ROV (standard tilgjengelig) eller modifiseres enkelt
for montasje på en eller annen form for bunnramme.
Et typisk kommersielt tilgjengelig system er ”SES-2000 ROV” kombinert med softwarepakken ”PDS
2000”. Dette utstyret har utviklet seg videre de siste årene og sannsynligheten for å kunne fange opp
kvikksølvbeholdere og plassere disse i et godt dokumentert 3-D bilde (kartbilde med høydekurver og
posisjoner under sjøbunnen) burde være god.
For beskrivelse av systemet refereres det til Vedlegg 12.6, hvor underlaget til 2008-rapporten til DnV er
vedlagt samt ytterligere tilleggsinformasjon om ”SES-2000 ROV” og ”PDS 2000”.
Magnetometer/gradiometer
Metoden er en passiv variant av “pipe tracker” metoden, i den forstand at man ikke sender ut signal for
å finne metallelementer men istedenfor registrerer forskjellen i det naturlige magnetiske feltet i jorda
grunnet tilstedeværelsen av magnetiske elementer. Utstyret kan monteres på en ROV (standard
tilgjengelig) eller modifiseres enkelt for montasje på en eller annen form for bunnramme.
Dette utstyret vil ha god sannsynligheten for å kunne fange opp kvikksølvbeholdere og plassere disse i et
godt dokumentert 3-D bilde (kartbilde med høydekurver og posisjoner under sjøbunnen).
For beskrivelse av systemet refereres det til Vedlegg 12.6, hvor underlaget til 2008-rapporten til DnV er
vedlagt samt ytterligere tilleggsinformasjon.

5.3.4. Presentasjon av resultatene fra inspeksjonen
Kravene til presentasjonen vil være tilsvarende for både innledende inspeksjon og selve operasjonen.
Som et minimum må det ”on-line” under arbeidet produsere kart over sjøbunnen med et 3-D bilde som
viser hvor mulige objekter befinner seg i forhold til sjøbunnen. Arbeidet må utføres ”on-line” slik at det
er mulig å fokusere på interessante områder ettersom arbeidet utføres. Inspeksjonen vil bli utført med
ulikt type utstyr hvor dette ulike utstyret har fordeler/ulemper i forhold til hverandre, og en god
inspeksjon vil trolig forutsette bruk av ulikt utstyr for de ulike situasjonene.
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5.4.Mulige ROV metoder for å få tilkomst til detekterte kvikksølvbeholdere
5.4.1. Utgraving med ”grabb”
Prinsippet er det samme som en vanlig gravemaskin gjør på land. Utfordringene er også de samme,
hvordan fjerne masse uten å skade objekter som ligger nedgravd. Dette problemet reduseres ved å
gjøre utstyret så lite som mulig, men dermed reduseres også effektiviteten tilsvarende. Uansett hvor lite
og nett utstyret lages så vil det alltid være en reell fare for at eventuelle kvikksølvbeholdere i sjøbunnen
kan bli skadet. Massen som fjernes kan om ønskelig relativt kontrollert bli lagret på ønsket sted eller i
ønskede lukkede beholdere.
Et typisk eksempel på en undervannsgravemaskin er vist i Vedlegg 12.7.

5.4.2. Bortblåsing/spyling av masse
Prinsippet går ut på å blåse store mengder vann ved relativt lavt trykk for å blåse et område rent for
masse.
Avhengig av hvordan maskinen opereres kan man blåse vekk de lettere massene mens tyngre masser
blir liggende. Dermed vil man teoretisk kunne blåse bort lette bunnsedimentere først, deretter sand, så
små steiner og til slutt større steiner og eventuelt ståldeler. Eventuelle kvikksølvbeholdere som er
ekstremt tunge i forhold til volumet vil teoretisk sett bli liggende igjen. Massen som blåses bort legger
seg ned på sjøbunnen iht strømretning, strømhastighet og massens tetthet og fasong, dvs relativt
ukontrollert.
Et typisk eksempel på en standard leverandør av slikt utstyr er vist i Vedlegg 12.7.

5.4.3. Utsuging av masse ved bruk av ejektorpumpe
Prinsippet går ut på å blåse store mengder vann ved relativt lavt trykk inn i en ejektorpumpe. Dermed
kan store mengder med relativt grov masse (typisk steiner med 15 cm diameter) bli sugd opp. Ejektoren
kan utformes med et spesialtilpasset munnstykke og forsynes med slanger slik at den oppsugde massen
kan deponeres på egnet plass. Avhengig av hvordan maskinen opereres kan man suge opp de lettere
massene mens tyngre masser blir liggende. Dermed vil man teoretisk kunne suge opp lette
bunnsedimentere først, deretter sand, så små steiner og til slutt større steiner og eventuelt ståldeler.
Eventuelle kvikksølvbeholdere som er ekstremt tunge i forhold til volumet vil teoretisk sett bli liggende
igjen. Massen som blåses bort legger seg ned på sjøbunnen iht strømretning, strømhastighet og massens
tetthet og fasong, dvs relativt ukontrollert. Alternativt kan man deponere massen inni en beholder eller
et filter.
Et typisk eksempel på en standard leverandør av slikt utstyr er vist i Vedlegg 12.7.
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5.4.4. Utsuging av masse ved bruk av sentrifugalpumpe
Prinsippet går ut på å anvende for eksempel en type pumpe som brukes for pumping av stoff av variabel
konsistens (brukes typisk for å pumpe fisk). Dermed kan store mengder med relativt grov masse bli sugd
opp. Prinsippene for avdekking av området blir forøvrig ikke veldig forskjellig i forhold til å bruke
ejektorpumpe.

5.4.5. Kombinasjon av spyling og utsuging av masse
I de tilfellene hvor det kan være masser som er harde å suge i utgangspunktet eller hvor det er viktig å få
løst opp massene i en lettere sugbar konsistens kan blandingen mellom å anvende spyling og samtidig
suge være en fornuftig løsning. Denne teknikken er også praktisk i de tilfellene hvor man ikke ønsker å
suge opp store mengder masse ukontrollert, men ønsker å skille lette elementer fra tyngre elementer i
sugeprosessen. Ved et fornuftig samspill mellom spyling og suging kan man klare å avdekke områder
kontrollert og derved oppnå ønsket effekt.
Dette prinsippet har effektivt vært bruk av NCC i forbindelse med opprydding av sjøbunnen utenfor
marinebasen ved Håkonsvern. Informasjon om dette prinsippet er vedlagt i Vedlegg 12.7.

5.5.ROV metoder for oppsamling av ”uskadde” kvikksølvbeholdere
5.5.1. Generelt
Dette er beholdere som i utgangspunktet ser hele ut. Dette kan man få en indikasjon om ved å studere
resultatene fra inspeksjonen av området, men sikker på kvaliteten av beholderne vil man aldri være. Ved
avdekking av overliggende masse kan man få et visuelt bilde av status, men det kan være vanskelig å
vurdere kvaliteten på beholderne grunnet begroing og korrosjon. Følgelig vil man i utgangspunktet alltid
måtte anta at beholderne er i dårlig forfatning og at de derfor må håndteres så skånsomt som
overhodet mulig.

5.5.2. Metoder
Et eller flere spesialverktøy kan tenkes, og bruken vil måtte kunne vurderes helt spesifikt fra tilfelle til
tilfelle:






Manipulator med gripeklo med ”demper” for å kunne gripe mykt og kontrollert rundt objektet.
Manipulator med sugekoppklo.
Manipulator med magnetklo.
Manipulator med spade/skuffe/øse type hode
Oppsamlingsbøtte.
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5.6.ROV metoder for oppsamling av ” skadde” kvikksølvbeholdere
Dette er bare relevant i de tilfellene hvor beholderne er skadet på en slik måte at det fortsatt befinner
seg flytende kvikksølv inni den skadde beholderen. Dette kan typisk være en beholder hvor det er
registrert full korrosjon gjennom veggen i et spesifikt område mens resten av beholderen ser bra ut.
Eller et tilfelle hvor beholderen har blitt delt og en del ligger på en slik måte at det er synlig flytende
kvikksølv inni denne delen.
Et eller flere spesialverktøy kan tenkes, og bruken vil måtte kunne vurderes helt spesifikt fra tilfelle til
tilfelle:







Manipulator med gripeklo med ”demper” for å kunne gripe mykt og kontrollert rundt objektet.
Manipulator med sugekoppklo.
Manipulator med magnetklo.
Manipulator med spade/skuffe/øse type hode
Oppsamlingsbøtte.
Fortrengningspumpe.

5.7.Indikative ROV metoder for oppsamling av flytende kvikksølv i
”lommer” i sjøbunnen
Kvikksølv er ikke noen enkel affære å pumpe grunnet egenvekta. I praksis vil vi kunne tenke oss en type
fortrengningspumpe for å få tak i flytende kvikksølv som ligger i lommer i sjøbunnen eller i lukkede rom.
Sannsynligheten for å lykkes er ikke nødvendigvis stor, men en slik enhet bør allikevel vurderes.

6. Mulige ROV metoder for å fjerne kvikksølvbeholdere som er lagret
inni ubåtkjølen
6.1.Generelt
Da ubåten ble torpedert ble midtseksjonen av båten sprengt i stykker og akterenden og baugseksjonen
sank i to ulike deler til bunns. Den opprinnelige kjølen hadde en lengde på ca. 45 meter. Den delen av
kjølen som tilhørte den ”bortsprengte” midtseksjonen er i størrelsesorden 15 meter. Basert på disse
antagelsene, gjort med basis i aktuelle inspeksjoner, så vil status være;
KJØL I BAUGSEKSJON



Lengde av kjøl ca. 12-15 meter
Antall kjølrom i full størrelse ca 12-15 x 2 (2 stk kjølrom i bredden – tverrskipsretning)
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Ingen kjølrom er tilgjengelige pr idag (kjølen ligger begravd i sjøbunnen – seksjonen ligger
tilnærmet horisontalt i forhold til sjøbunnen)

KJØL I AKTERSEKSJON




Lengde av kjøl ca. 19 meter
Antall kjølrom i full størrelse ca 19 x 2 (2 stk kjølrom i bredden – tverrskipsretning)
Ca 7 stk kjølrom er tilgjengelige pr i dag (forre del ligger ca 4-5 meter nedgravd i sjøbunnen,
akterenden er ca 5 m over sjøbunnen – seksjonen ligger med ca. 8 graders helning i forhold til
sjøbunnen).

Kartlegging av status ble gjort av Geoconsult i 2006, ref /3/.
KJØLROM
Disse er rektangulære, lengde ca 700 mm, høyde ca 600 mm og bredde (transvers) ca 600 mm.
Senterstiveren (langsgående stiver mellom kjølrommene) var opprinnelig platetykkelse 8 mm, mens ytre
plate var tykkelse 12 mm. Den ytre plata var skrudd fast til kjølromkarmen, og var ikke vanntett.
Tilstanden på kjølrommene er ikke kjent. Gitt det faktum at ubåtseksjonene har truffet sjøbunnen med
stor kraft, og det faktum at vraket har ligget på sjøbunnen i over 65 år, så er det ikke urimelig å anta at
noen av kjølrommene er deformerte og/eller korroderte.

Figur 6-1:

Snitt gjennom ubåten med de to langsgående kjølrommene
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Figur 6-2:

Kjølrom sett fra siden (ytterplata fjernet)

6.2.Inspeksjon i forkant av operasjonen
Uansett valg av metode for arbeidet er det forutsatt at det blir utført en innledende inspeksjon i god tid i
forkant av operasjonen. Denne inspeksjonen vil danne grunnlaget for det detaljerte ingeniør- og
planleggingsarbeidet for operasjonen. Arbeidet vil bestå i følgende;





Generell visuell videoinspeksjon av området med fokus på nærområdet ved vrakseksjonene.
Detaljerte geotekniske prøvetagninger nært ved vrakseksjonene.
Inspeksjon av skroget med hensyn på styrke og eventuelle luftlommer
Sjøbunnsinspeksjon med ROV for å kartlegge området i 3-D og få en indikasjon om hvilke
områder som kan være interessante mhp tilstedeværelsen av kvikksølvbeholdere. Denne
inspeksjonen gjøres ved hjelp av en ”sub-bottom profiler” montert på en ROV.

6.3.Nødvendig sikring og stabilisering av skrogseksjoner før
tilkomstarbeide kan starte
6.3.1. Sikring og stabilisering av baugseksjon
Problematikken rundt sikring og stabilisering av baugseksjonen kan deles i to;


Generell sikring mot utrasing siden baugseksjonen ligger med ca. 18 graders helning, med
lengderetning av seksjonen perpendikulært på høydekurvene. Dette arbeidet må gjøres dersom
noe masseforflytting skal gjøres rundt baugseksjonen, dvs for alt arbeide som beskrives i denne
rapporten.
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Sikring mot utkontrollert velting under arbeide med å fjerne/forflytte masser. Dette må gjøres
dersom man ikke skal rotere, snu eller heve seksjonen vertikalt.

Sikring mot utrasing i baugseksjonens lengderetning
Denne problematikken er tidligere beskrevet og en løsning med å legge en støttefylling er foreslått.
Dette er antatt å være løst på en akseptabel måte og blir ikke diskutert/evaluert noe ytterligere i denne
rapporten. Dette arbeidet forutsettes utført før noe arbeide med å skaffe tilkomst til baugseksjonens
kjøl starter, uansett valgt metode for denne blottleggingen(ref. Figur 6-3 og Figur 12-1).

Figur 6-3 – Sikring av baugseksjonen I lengderetning ved hjelp av steinfylling

Sikring mot velting i arbeidet med å blottlegge baugseksjonens kjøl
Dette arbeidet er selvfølgelig bare relevant i det tilfellet at man ønsker å skaffe tilkomst til
baugseksjonens kjøl uten å rotere, snu eller heve vertikalt baugseksjonen (arbeide med blottlegging
uten at baugseksjonen krenger til den ene eller andre siden). Prinsippet som er tenkt anvendt er som
følger;





Baugseksjonen ”låses” mot rotasjon. Når det gjelder metoder for låsing av baugseksjonen mot
rotasjon henvises det til seksjon 6.3.2
Masse fjernes i et begrenset område, kjølrommet blottlegges og kvikksølvbeholdere hentes ut
Det blottlagte området understøttes med betongfylte lerretssekker (grout bags).
Begrensede områder blottlegges og understøttes inntil hele kjølen har blitt blottlagt for arbeide.
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6.3.2. Sikring og stabilisering av akterseksjon
Prinsippet blir tilsvarende som for baugseksjonen. Imidlertid er det en vesentlig forskjell, ettersom
akterseksjonen har en trim på ca. 5-8 grader, med akterenden ca. 5-10 meter over sjøbunnen. Dermed
er store deler av skroget tilgjengelig over hele omkretsen, noe som gjør påsetting av et klammer
enklere. Videre kan deler av skroget være luftfylt, noe som må tas hensyn til ved sikringen, i og med at vi
kan risikere, dersom luftlommene er store, at skroget flyter opp når kvikksølvbeholdere fjernes fra
kjølen. Utførte målinger antyder ikke store luftlommer inni akterskipet, men vurderinger bør gjøres slik
at eventuelle luftlommer kan aksepteres ved valgte stabiliseringsmetode, alternativt må luftlommene
punkteres.
Punktering av luftlommer
Dette vil være en standard operasjon ved å bruke en spesiallagd jigg med et boreverktøy.
Sikring mot velting i arbeidet med å blottlegge akterseksjonens kjøl
”Låsing” mot rotasjon ved bruk av rotasjonsklammer
Et låseklammer er tenkt konstruert på en slik måte at det er håndterbart av en ROV med hensyn på
installasjon. Klammeret skal låses rundt baugpartiet av baugseksjonen, ca. 15 meter fra baugen. Typisk
kan et slikt klammer være som beskrevet nedenfor (ref.Figur 6-4 og Figur 12-3):






U-formet, indre åpning ca 1 meter mer enn skrogdiameteren, dvs ca. 6 meter
Klammerbredde ca 2 meter
Hydraulisk låsbart ved hjelp av store sylindre på enden av hvert bein som skyver ”låseplater”
mot skroget på nedre del av skroget
Lerretssekker for betongfylling på innsidene av klammerhalvdelene slik at kontakt oppnås med
hele omkretsen av baugseksjonen.
Torsjonskapasitet tilsvarende 500 mm forskjell i tyngdepunkt og opplagringspunkt for
baugseksjonen

Alternativt kan man tenke seg et to-delt hengslet klammer, men det vil trolig kreve at underkroppen
av skroget er fri i en høyde av ca 2 meter for å kunne lukke klammeret på undersiden med
hydrauliske sylindre.
Låseklammeret må utformes på en slik måte at en tverrbjelke festes oppå klammeret slik at klammeret
har en stk ”arm” ut på hver side. Alternativt kan to stk ”armer” påsettes, en på hver side. På enden av
hver ”arm” inkluderes en fundamentplate som skal ligge an mot et oppbygd underlagsområde på
sjøbunnen. Denne oppbyggingen kan gjøres ved å legge betongmadrasser eller dumpe en steinfylling.
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Begge metodene er standard rett fram metoder. For å sikre jevnt anlegg tenker vi også her bruk av
betongfylte lerretssekker. Prinsippet for klammersystemet er vist på Figur 6-4.
”Armene” til klammeret utvikles på en slik måte at de enkelt kan håndteres og festes til låseklammeret
ved hjelp av ROV. Med en ”arm” på hver side vil baugseksjonen hindre en eventuell rotasjon av
båtkroppen ved svekking av den eksisterende understøttelsen. I tillegg til å sikre mot en mulig rotasjon
så vil dette systemet også bidra til å stabilisere baugseksjonen vertikalt.
Typisk skisse av et låseklammer med ”understøttelsesarmer” og installasjon av dette er vist i Figur 6-4 og
Figur 12-3 og Figur 12-4.

.
Figur 6-4 – Typisk låseklammer for sikring av akterseksjonen

”Låsing” mot rotasjon ved steindumping
Her tenker man seg muligheten av å dumpe en steinfylling over delen av skroget hvor vi ikke har kjøl.
For baugseksjonen vil det tilsvare ca 12-15 meter. Fyllingen lages såpass stor at man er rimelig sikker på
at det vil hindre en rotasjon. Ulik steinstørrelse er tenkt i ulike lag for å sikre god kontakt mot skroget og
at øvre lag ligger stabilt. En typisk skisse av dette er vist på Figur 6-5 og Figur 12-5.
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Figur 6-5 – Typisk sikring av akterseksjonen med steindumping

”Låsing” mot rotasjon ved bruk av støping
Prinsippet som brukes offshore for å understøtte og beskytte er tenkt brukt. En lerretssekk legges på
fartøyets ene side og fylles opp. Tilsvarende gjøres på fartøyets andre side. Til slutt legges en stor
lerretssekk over toppen av fartøyet. Dimensjonen tilpasset regnestykket slik at man er rimelig sikker på
at det vil hindre en rotasjon.
Vertikal understøttelse av kjølen ved bruk av betongfylte lerretssekker
Metoden går ut på å erstatte fjernet bunnmasse med en annen tilsvarende ”minst like god
understøttelse”. Antagelsen baseres på det faktum at fjernet bunnmasse i et mindre definert område
ikke vil føre til vesentlig destabilisering av ubåtseksjonen. Spesialsydde lerretssekker (grout bags) er
tenkt fylt med betong slik at det etableres jevn og god understøttelse i det området hvor masse har vært
fjernet. Sekkene fylles med betong fra overflaten og siden det etableres et høyere trykk inni sekkene
enn vanntrykket utenfor sekkene så har disse sekkene den egenskapen at de omslutter ubåtskroget og
gir en jevn understøttelse. Betongen blir tilstrekkelig hard i løpet av relativt kort tid slik at det videre
arbeidet ikke blir forsinket nevneverdig (ref. Figur 6-6 og Figur 12-6).
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Figur 6-6 – Typisk sikring av akterende med betongfylte lerretssekker (grout bags)

Vertikal understøttelse av kjølen ved å fylle igjen utgravd hull med utgravd masse
Prinsippet er enkelt, massen som har blitt fjernet ved suging fylles tilbake. En mulig ulempe kan være at
man ikke nødvendigvis klarer å oppnå samme understøttelse på grunn av praktiske problemer med å få
”pakket” massene godt rundt skroget.

http://www.ulosystems.com/html/techinfo.html
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6.4.ROV metoder for tilkomst til kjøl
6.4.1. Generelt
Pr i dag er det antatt fire ulike metoder for å skaffe tilkomst til kjølen;
1.
2.
3.
4.

Utgraving/forflytting av masse slik at kjølen blottlegges
Utgraving/forflytting av masse /rotasjon av seksjonene slik at kjølen blottlegges
Løfting/snuing av seksjonene slik at de blir liggende på ”ryggen”
Vertikalt oppløft til midlertidig arbeidsposisjon (kjølen noen meter over sjøbunnen)

Uansett metode vil beskaffenheten til sedimentene under ubåten være vesentlig med tanke på det
detaljerte ingeniørarbeidet. Foreløpige undersøkelser utført av Geoconsult/NGI i 2006, ref. /3/ indikerer
at vi har relativt homogene grunnforhold i området. De øvre lagene, ned til ca. 0,7 meters dybde, består
av løst lagret grusig, middels til grov sand. Under der har vi et lag bestående av meget bløt sandig, siltig,
lite plastisk leire. Under leira igjen er det fast sand/grus over fjell. Dette er masser som relativt greitt lar
seg flytte. Eventuelt fjell lar seg også fjerne, selv om det tar noe mer tid. Det begrenser imidlertid ikke
metoden med å fjerne/flytte masse.

6.4.2. Status baug- og akterseksjon
Baugseksjon
Baugseksjonen ligger med baugen på ca. 156 meters dyp, og bruddområdet mot midtseksjonen på ca.
165 meters dyp, dvs med en helning på ca. 18 grader. Seksjonen krenger svakt mot styrbord side. Kjølen
ligger trolig ca. 1 meter ned i sjøbunnen, og ligger parallelt i forhold til bunnen (gode data er ikke
tilgjengelig).
Akterseksjon
Aktereksjonen ligger med forre del ca 4-5 meter nedgravd i sjøbunnen, akterenden er ca 5 m over
sjøbunnen – seksjonen ligger med ca.8 graders helning i forhold til sjøbunnen. Seksjonen krenger ca 15
grader mot babord. Det ble forsøkt mudret på denne delen i 2006, og status er som opplistet. Imidlertid
kan det ha vært forandringer siden den gang ettersom mudringen førte til en viss ustabilitet i grunnen.

6.4.3. Metode 1 - Fjerning av masse for å blottlegge kjølen
Utfordringen ligger i det å kunne sikre og stabilisere seksjonene slik at de ikke blir ustabile når arbeidet
skrider fram. Selve fjerningsarbeidet utføres relativt kurant ved bruk av kommersielt tilgjengelig
”hyllevareteknologi”, enten ved hjelp av utstyr montert på en WOROV eller tilsvarende større utstyr
montert på en ROV-lignende bunngående enhet (type marinisert traktor/gravemaskin).
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Masse som må fjernes/flyttes er som følger;
BAUGSEKSJON





Antatt lengde langs kjøl 15 meter
Antatt dybde 2-3 meter
Antatt bredde 10 meter
Estimert volum 300-450 m3 på hver side av kjølen

AKTERSEKSJON





Antatt lengde langs kjøl 20 meter
Antatt gjennomsnittsdybde 3-4 meter
Antatt bredde 10 meter
Estimert volum 600-800 m3 på hver side av kjølen

I utgangspunktet kan man hevde at kjølen bør blottlegges fra begge sidene. Dette basert på antagelsen
om at det er adskillig lettere å tenke seg tilgang til hver enkelte kjølkasse via den platen (opprinnelig 12
mm tykk) som er skrudd fast til kjølkassekarmen på utsida av kjølkassen. Imidlertid kan man alternativt
tenke seg at når en kjølkasse er åpnet på skipets ene side, og eventuelt innhold fjernet, så kan man kutte
seg gjennom midtveggen (opprinnelig langsgående plate tykkelse 8 mm) og dermed skaffe seg tilgang til
kjølkassen på skipets andre side. Midtplaten vil trolig være mer komplisert å kutte seg igjennom, og det
vil trolig også være mer vanskelig å hente ut eventuelle kvikksølvbeholdere. Men disse problemene må
veies opp imot jobben som blottlegging av begge sidene representerer. Blottlegging av begge sidene vil
også føre til et mer komplisert sikrings- og stabiliseringsarbeide.
Sikrings og stabiliseringsarbeidet er beskrevet i seksjon 6.3 i denne rapporten. Spesielt for
baugseksjonen er det en utfordring siden den ligger i en 18 graders ustabil skråning. Følgelig vil sikring
mot utrasing være en helt fundamental forutsetning. Gitt at nødvendig sikringsarbeide er utført vil en
blottlegging typisk foregå som følger, ref. Figur 6-3 som viser status;
BAUGSEKSJON – BLOTTLEGGING AV BEGGE SIDER
 Rotasjonsklammeret med ”stabiliseringsarmene” er installert for å redusere risikoen for
ukontrollert rotasjon under arbeidet.
 Masse i et område ved aktre ende av baugseksjonen fjernes. Masse fjernes slik at underkant av
kjølrom er fri for masse ca 1 meter inn fra bruddkanten. Et område ca. 10 meter fra kjølkanten
må fjernes for å gi plass for parkeiring av ROV i arbeidsposisjon for arbeide i kjølrom.
 Første kjølkasse åpnes og eventuelle beholdere tas ut.
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Andre kjølkasse (på båtens andre side) åpnes og eventuelle beholdere tas ut.
Kjølen understøttes i det blottlagte området ved at en sementsekk (groutbag) fylles opp slik at
den ligger an mot kjølens underkant (sekkene er utformet slik at de kan fylles opp til en fleksibel
høyde.
Kjølen blottlegges på skipets ene side over en lengde på ca. 3 meter.
Kjølkassene åpnes og eventuelle beholdere tas ut
Kjølen blottlegges på motsatt side, kjølkassene åpnes og eventuelle beholdere tas ut
Kjølen understøttes med sementsekker som fylles for stabil understøttelse
Området hvor masse har blitt fjernet fylles igjen med masse (opp mot sementsekkene)
Samme prinsipp følges inntil alle kjølkassene har blitt blottlagt og eventuelle kvikksølvbeholdere
tatt ut og opp

BAUGSEKSJON – BLOTTLEGGING AV ENE SIDE
Dette gjøres på prinsipielt samme måte som for blottlegging av begge sidene.
AKTERSEKSJON – BLOTTLEGGING AV BEGGE SIDER
Dette gjøres på prinsipielt samme måte som for baugseksjonen.
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AKTERSEKSJON – BLOTTLEGGING AV ENE SIDE
Ref. Figur 6-7 og Figur 12-7

Figur 6-7: Akterseksjon – Alternativ 1 – seksjonsvis utgraving av masse for tilkomst til kjøl

Dette gjøres på prinsipielt samme måte som for baugseksjonen.

6.4.4. Metode 2 - Utgraving/forflytting av masse /rotasjon av seksjonene
for å blottlegge kjølen
Prinsippet med denne metoden er å få rotert ubåtseksjonene over på siden slik at hver enkelt seksjon
ligger stabilt på sjøbunnen og på en slik måte at den ene kjølkassesiden er tilgjengelig ovenfra (siden
mindre enn 45 grader i forhold til horisontalen). I utgangspunktet er det sett på metoder som muliggjør
dette uten å måtte gå via mellomstadier hvor seksjonene er midlertidig sikret.
BAUGSEKSJON – ROTASJON TIL EN SIDE
Ref. Figur 6-8 og Figur 12-3.
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Sikring mot utrasing vil være en helt fundamental forutsetning før dette arbeidet starter. Gitt at
nødvendig sikringsarbeide er utført vil en operasjon typisk foregå som følger, ref Figur 6-8 som viser
status;
Metoden som er tenkt brukt går ut på å forflytte masse langs baugseksjonenes ene langsgående side slik
at seksjonen relativt kontrollert ”ruller over på siden”.













En langsgående grop, ca. 12 meter bred og 2,5 meter dyp etableres mot kanten av
ubåtseksjonen. Dette gjøres ved bruk av ejektorpumpe og/eller gravemaskin. Massen er antatt
relokert til et praktisk område relativt nært unna (bare flyttet så mye som nødvendig i forhold til
terrengformasjoner og strømforhold – midlertidig dumping oppi konteinere bør vurderes).
Massen som ligger mellom den etablerte gropen og ubåtseksjonen er antatt tilstrekkelig for å
unngå at ubåtseksjonen roterer. Neste steg vil være å forflytte denne massen på en slik måte at
ubåten roterer kontrollert til siden.
En langsgående seksjon av midtpartiet fjernes.
En lignende seksjon fjernes på den ene siden og så den andre siden.
Masse fjernes i dette mønsteret inntil”skulderen” er fjernet i hele langsgående lengde.
En ny del av ”skulderen” fjernes på samme måte.
I løpet av prosessen vil ubåtseksjonen begynne å rotere.
Arbeidet fortsetter inntil ubåtseksjonen har rotert tilstrekkelig over på sida.
I sluttfasen vil det bli nødvendig å suge ut spesifikke punkter hvor ubåtseksjonen ligger an slik at
seksjonen til slutt ligger på en slik måte at kjølen er blottlagt på motsatt side.
Massen vil så bli fjernet på den siden hvor kjølen er blitt blottlagt for å gi tilstrekkelig tilkomst.
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Figur 6-8 – Utgraving/rotasjon av baugseksjonen for å blottlegge kjølen

NB! Grunnet tyngdepunktsplasseringen av ubåtseksjonen (mye vekt i kjølen) kan man oppleve at det vil
bli vanskelig å få rotert seksjonen tilstrekkelig over på siden. Dette vil være nødvendig for å få tilkomst til
så mye av kjølkassene som mulig. For å gjøre rotasjonsarbeidet lettere kan man tenke seg følgende;




Diverse løfteballonger monteres på styrbord side for å bidra til en lettere rotasjon
Et festeklammer med en rotasjonsarm festes på skrogkroppen. På armen kan så koble opp
nødvendige løfteballonger for å lette rotasjonen.
I tillegg kan man tenke seg å feste løfteballonger på babord side av skroget under gravearbeidet
slik at vi klarer å få ubåtskroget til å balansere på kjølen inntil gravearbeidet er fullført, og når
man så fjerner oppdriften vil skrogseksjonen letter rotere over på siden.

AKTERSEKSJON – ROTASJON TIL EN SIDE
Ref. Figur 6-9 og Figur 12-8 og Figur 12-9
Arbeidet utføres på samme måte som for baugseksjonen, men gitt det faktum at sjøbunnen er
relativt horisontal i området så kan man tenke seg at det graves en (eller flere) dreneringsgroper ved
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grøfteenden(e) slik at eventuelle forekomster av flytende kvikksølv kan renne ned i disse gropene.
Dette forutsetter imidlertid gunstige geotekniske forhold i området, men muligheten bør vurderes.
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Figur 6-9 – Utgraving/rotasjon av akterseksjon for å blottlegge kjølen

6.4.5. Metode 3 - Løfting/snuing av seksjonene slik at de blir liggende på
”ryggen”
Prinsippet med denne metoden er å få snudd ubåtseksjonene over på ”ryggen” slik at hver enkelt
seksjon ligger stabilt horisontalt på sjøbunnen og på en slik måte at den hele kjølkasselengden er
tilgjengelig ovenfra (bunnen opp).
Sikrings og stabiliseringsarbeidet er beskrevet i seksjon 6.3 i denne rapporten. Spesielt for
baugseksjonen er det faktum at den ligger i en 18 graders ustabil skråning. Følgelig vil sikring mot
utrasing være en helt fundamental forutsetning. Gitt at nødvendig sikringsarbeide er utført vil en snuing
typisk foregå som følger, ref. Figur 12-1 som viser status;
BAUGSEKSJON – SNUING
 Forutsetningen er at en støttefylling er lagd på nedsida av seksjonen, fra høydekurven ved
vanndyp -165 meter og ned mot ”sletta i søkket” ved vanndyp ca. 175 meter.
 En ”understøttelsesrampe” bygges opp av stein/grus oppå støttefyllingen, med et nedsenket
midtparti slik at seksjonen ligger støtt når den er snudd
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Klammeret med ”støttehjulsarmene” monteres på seksjonen tett opptil bruddstedet mot
midtseksjonen.
Festepunktet for oppdriftselementene etableres ca. 5 meter fra baugen. Dette kan enten være
en vaier i løkke rundt skroget eller et klammer som festes med hydrauliske sylindre.
Løftevaier med oppdriftselementer festes til festepunktet (via en ”bøttehank” for å kunne
rotere uten å komme i konflikt med enden av baugen når vi nærmer oss ”vippepunktet”).
Løftevaieren er koblet mot en vinsj på fartøyet (typisk 200 tonn eller mer)
Løfteballongene luftfylles (har typisk 20 ballonger hver med 15 tonn oppdrift)
Spyling og/eller suging utføres langs sidene av skroget for å løse opp adhesjonseffekten
Vinsjen brukes sammen med ballongene for å vippe seksjonen opp i vertikal stilling, nedre del av
seksjonen roterer rundt ”støttehjulsarmene”
Fartøyet beveger seg slik at seksjonen kommer over vippepuniktet
Seksjonen legges ned ”på ryggen” oppå ”understøttelsesrampen”

Akterseksjon - snuing
Ref. Figur 6-10 og Figur 12-11.
Prinsippet er identisk med hvordan baugseksjonen snus, men enklere ettersom akterenden er fri fra
sjøbunnen og området er relativt horisontalt.
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Figur 6-10 – Snuing av akterseksjonen ved hjelp av oppdrift

6.4.6. Metode 4 - Løfting av seksjonene vertikalt til midlertidig
arbeidsposisjon
Prinsippet med denne metoden er å få løftet ubåtseksjonene vertikalt fri fra sjøbunnen slik at hver
enkelt seksjon sikres stabilt horisontalt over sjøbunnen og på en slik måte at den hele kjølkasselengden
er tilgjengelig.
Sikrings og stabiliseringsarbeidet er beskrevet i seksjon 6.3 i denne rapporten. Spesielt for
baugseksjonen er det faktum at den ligger i en 18 graders ustabil skråning. Følgelig vil sikring mot
utrasing være en helt fundamental forutsetning. Gitt at nødvendig sikringsarbeide er utført vil en snuing
typisk foregå som følger;
Baugseksjonen – vertikal heving over sjøbunnen
 Festeklammere for oppdriftselementer festes til seksjonen.
 A-rammer med styring og festeanordninger settes over seksjonen. Disse må ”fundamenteres”
ved å jevne ut og/eller steinfylle et område slik at A-rammebeina står støtt. Alternativt kan de
lages med sugeankre.
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Oppdriftselementer festes til festeklammerne og luftfylles en for en. Seksjonen løftes opp fra
sjøbunnen i horisontal stilling.
Spyling og/eller suging utføres langs sidene av skroget for å løse opp adhesjonseffekten
Oppdriftselementene luftfylles inntil seksjonen løftes opp fra sjøbunnen i horisontal stilling.
Seksjonen sikres i A-rammene.

Akterseksjonen – vertikal heving over sjøbunnen
Ref.Figur 6-11 og Figur 12-13
Prinsippet er som for baugseksjonen, men ettersom området er relativt flatt blir operasjonen enklere.
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Figur 6-11 – Vertikal heving av akterseksjonen ved hjelp av oppdrift

6.5.ROV metoder for tilkomst til flasker lagret inni kjølrom
6.5.1. Generelt
Forutsetningen for å jobbe med å få kvikksølvbeholdere ut av ubåtkjølen er at det er gitt tilkomst til
kjølen og at ubåtseksjonen er stabil. Kjølen kan være vertikal, horisontal eller noe midt i mellom. Videre
vil man måtte se på muligheten til å komme til kjølrommene på motsatt side av der hvor man først går
inn i kjølrommene ved å gå gjennom midtveggen (altså komme inn i et kjølrom ved å gå igjennom
kjølrommet på motsatt side og så arbeide seg igjennom midtveggen).
Kjølrommet har følgende omtrentlige mål:




Lengde 700 mm
Høyde 600 mm
Dybde 600 mm

Kjølrommet har en karm (av ukjent dimensjon) som gjør selve romåpningen noe mindre. En ytterplate
av opprinnelig 12 mm tykkelse har vært boltet fast til karmen (ukjent boltstørrelse).
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6.5.1. Fjerning av ytterplate
Ytterplata kan tenkes fjernet på følgende vis:




Kutting og/eller utboring av bolter (om disse er synlige)
Kutting av plate (dersom boltene ikke er tilgjengelige)
Utriving av plate (dersom boltkvaliteten er dårlig – korrodert bort)

Kutting og/eller utboring av bolter
Metoden benytter seg av standard tilgjengelig ROV undervannsutstyr, modifisert/tilpasset den
spesifikke operasjonen som skal gjøres. En spesialllagd jigg er følgelig tenkt. Denne kan f.eks. tenkes
festet på kjølen av ROV’en (som er parkert i posisjon på sida avkjølen) ved hjelp av magnet på en side av
der hvor kjølrommet skal åpnes. Jiggen kan så styre borre/klippeverktøyet i posisjon. Verktøyet er
forsynt med kamera og lys slik at operasjonen kan fjernstyres via en egen navlestreng til overflata.
Kutting av plate
Prinsippet er som for metoden over men et kutteverktøy brukes istedenfor. Flere ulike varianter kan
tenkes;




Kappeskive/sag
Vannskjæring (ev. med grit)
Oxy-arc brenning

Utriving av plate
Metoden forutsetter at boltene som opprinnelig festet ytterplata til karmen er i relativt dårlig forfatning.
Følgende metoder kan tenkes;





Montering av magnet på ytterplata og dra ut plata hydraulisk
Montering av et skrev som griper tak i ytterplatas sider, basert på en løsning hvor en del av
området mellom ytterplate og karm gjøres tilgjengelig for å feste f. eks. en krok fra skrevet.
Dette kan gjøres ved å bruke f.eks. en type ”kubein” som opereres av ROV’ens manipulator.
Boring av et eller flere hull for å kunne få festet en bolt til ytterplata som så kobles mot en
uttrekksmekanisme

6.5.2. Fjerning av bunnplate
Denne plata er en del av en sveist konstruksjon og følgelig er det bare kuttealternativet som er relevant.
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6.6.ROV metoder for oppsamling av ”uskadde” kvikksølvbeholdere fra
kjølrom
6.6.1. Oppsamling av ”uskadde” kvikksølvbeholdere fra kjølrom
Metodene for dette arbeidet blir i prinsippet identisk som de metodene som er beskrevet for å plukke
opp ”uskadde” beholdere fra/i sjøbunnen, ref. seksjon 5.5 av denne rapporten.

6.7.ROV metoder for oppsamling av ” skadde” kvikksølvbeholdere fra
kjølrom
I utgangspunktet er det ikke aktuelt å samle opp ”skadde” kvikksølvbeholdere dersom man ikke samtidig
klarer å få med seg noe flytende kvikksølv samtidig. Dette kan man imidlertid konkludere annerledes når
det eventuelt blir aktuelt, og det kan dessuten ofte være vanskelig å avgjøre om beholderen er ”skadd”
eller ikke. Uansett, samme system som tenkt for de ”uskadde” beholderne kan også brukes for skadde
beholdere. Fokus må, i tilfelle en ”skadd” beholder plukkes opp og håndteres ved hjelp av ROV’ens
manipulator , å sørge for at beholderen orienteres slik at en eventuell kvikksølvlekkasje ut av
beholderen kan unngås. Når beholderen er plassert oppi transportbøtta vil en eventuell
kvikksølvlekkasje legge seg i bunnen av bøtta og følgelig kunne løftes opp til overflatefartøyet.
Metodene for dette arbeidet forøvrig, blir i prinsippet identisk som de metodene som er beskrevet for å
plukke opp ”skadde” beholdere fra/i sjøbunnen, ref. seksjon 5.6 av denne rapporten.

6.8.Indikative ROV metoder for oppsamling av flytende kvikksølv fra
kjølrom
Som tidligere nevnt i denne rapporten er metodene for å kunne suge opp kvikksølv relativt begrensede
grunnet den høye egenvekta av kvikksølv. Teoretisk vil en eller annen form for fortrengningspumpe
være mulig å benytte. I praksis vil det imidlertid være vanskelig å se for seg noen effektiv bruk av denne.
To alternative metoder kan tenkes;



En spesialutvikla ”øse” for å kunne komme inni kjølrommet
En løsning hvor vi plasserer et ”oppsamlingskar” under kjølrommet og borer hull i veggen på
fornuftige plasser for å drenere ut kvikksølvet.
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7. Vurdering av og valg av ROV metoder
7.1.Generelt
Metodene for å detektere kvikksølvbeholdere, plukke opp de beholderne som finnes på og i sjøbunnen,
kutte seg inn i kjølen, og plukke opp de beholderne som finnes inni kjølrommene er vurdert uten en
altfor omfattende argumentasjon. Årsaken til det er at dette er oppgaver som er relativt kurante med
bruk av eksisterende teknologi, og konsekvensene ved å velge en metode som eventuelt ikke er helt
optimal er relative begrensede. Når det gjelder metodene for å skaffe tilkomst til ubåtens kjølrom
derimot, har vi valgt å gjøre en relativt omfattende argumentasjon hvor risikovurderingen ved valgte
metode er satt i sentrum. Argumentasjonen for denne holdningen er at feil valgt metode kan føre til at
arbeidet med å minske kvikksølvforurensningen faktisk vil føre til det motsatte, ved en økt forurensning i
arbeidsfasen og også totalt over livsløpet.

7.2.Vurdering og valg av deteksjonsmetode for kvikksølvbeholdere
Alle vurderte metodene vil kunne være relevante. Følgelig vil det være fornuftig å ta med seg utstyr for å
kunne benytte alle metodene. Pristillegget for å sikre seg slik er uansett marginalt i totalsammenhengen,
og suksessgraden vil kunne øke.

7.3.Vurdering og valg av metode for å avdekke kvikksølvbeholdere på
og/eller neddykket i sjøbunnen
Med tanke på at det er helt vesentlig at eventuelle kvikksølvbeholdere ikke må skades under arbeidet er
det gitt at metoden med kombinasjon av spyling og suging er å anbefale. Imidlertid vil utstyr for
mekanisk graving og suging også naturlig være en del av utstyret og dette kan eventuelt brukes dersom
dette vurderes å være fornuftig gitt den spesifikke situasjonen.

7.4.Vurdering og valg av metode for å samle opp kvikksølvbeholdere fra
sjøbunnen
Igjen vil situasjonen være ulik fra tilfelle til tilfelle, og følgelig bør alt utstyret som er foreslått å være
relevant være med.

7.5.Vurdering og valg av metode for å gi tilkomst til kjølrommene
7.5.1. Generelt
Den overordna metoden for hvordan dette gjøres er nøkkelen til en suksess for totaloperasjonen.
Følgelig er fokus satt på denne vurderingen.
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7.5.2. Risikovurdering
Det er blitt utført en risikovurdering for hver av de definerte metodene;





Metode 1 - Utgraving/forflytting av masse slik at kjølen blottlegges
Metode 2 - Utgraving/forflytting av masse/rotasjon av seksjonene slik at kjølen blottlegges
Metode 3 - Løfting/snuing av seksjonene slik at de blir liggende på ”ryggen”
Metode 4 - Vertikalt oppløft til midlertidig arbeidsposisjon (kjølen noen meter over sjøbunnen)

Vurderingen er utført i henhold til vanlige standard metoder for slikt arbeide, mulige uønskede
hendelser defineres, sannsynligheten for at de skal oppstå vurderes, og konsekvensene av en hendelse
klassifiseres. Ref. Tabell 7-1.
Ved å multiplisere tallet som definerer sannsynligheten for en uønsket hendelse med tallet som
definerer konsekvensene av den uønskede hendelsen kommer man fram til et tall som definerer
situasjonen som akseptabel eller ikke.
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Risk Akseptkriterier
Sannsynlighet (økende sannsynlighet  )

Konsekvens

Grad av
alvorlighet
(Økende
grad)

1.Liten

2. Middels

3.Stor

4.Alvorlig

5. Katastrofal

Personell
(P)

Miljø
(M)

Utstyr
(U)

Ubetydelig Lett skade Liten virkning
forurensing Kost opp til:
5103 NOK
(Førstehjelp)
Ingen
offentlig
interesse

1

2

3

4

5

Usannsynlig

Lite
sannsynlig

Sannsynlig

Ofte

Veldig ofte

Hvert 100.år
eller
sjeldnere

Hvert
10.100.år

1

2

3

4

5

2

4

6

8

10

3

6

9

12

15

4

8

12

16

20

5

10

15

20

25

1 gang i
året til
hvert
10.år

Once a
month
to once
a year

1 gang i
månden
eller
oftere

Liten skade

Skade på 1
person
(som
forsinker
arbeidet 1
dag eller
mindre)

Mindre
forurensing
Gjenopprett
es innen 1
måned

Mindre
skade
Kost opp til
50103 NOK

Store skader
på to eller
flere
(som vil
forsinke
arbeidet mer
enn 1 dag)

Moderat
Lokalisert
forurensing skade
Kost opp til:
Gjenopprett 500103
es: 1mnd-1 NOK
år

Permanent
total
funskjons
hemning
eller 1
dødelighet

Stor
Stor skade National
forurensing Kost opp til: virkning.
National
offentlig
interesse.
Gjenopprett 5 mill. NOK
es: 1-10 år

Dødelig eller
svært
alvorlige
skader på
flere

Veldig stor
forurensing
Gjennoppret
tes: mer
enn 10 år

Alvorlig
skade
Kost over 5
mill. NOK

Tabell 7-1 – Matrise for risikoevaluering
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Rykte
(R)

Begrenset
virkning
Noe offentlig
interesse

Betydelig
virkning
Regional
offentlig
interesse.

International
virkning/
neg.eksponer
ing
International
offentlig
interesse
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Høy risiko, krever
TILTAK

Middels risiko,
behov for tiltak
evalueres

Lav risiko, ingen
tiltak nødvendig

Høy Risiko (Rød)
Røde områder er i utgangspunktet ikke akseptabelt. Alle slike mulige hendelser må bli vurdert
m.h.p.risikoreduserende tiltak.
Middels Risiko (Gul)
Dette er risiko som ikke hindrer oppstart av aktiviteten. Imidlertid er det anbefalt å evaluerer
risikoreduserende tiltak eller mer detaljerte analyser.

Lav Risiko (Grønn)
Kan aksepteres uten videre diskusjoner. Imidlertid kan opplagte risikoreduserende tiltak evalueres utfra
en kost/nytte effekt

Risikovurderingene som er utført for hver enkelt metode er inkludert i Vedlegg 12.5.
Kort oppsummert så har vi konkludert som følger;
Generelt for alle de 4 vurderte metodene er det risiko med hensyn på miljø, Kategori M, som er evaluert
som mest kritisk. Hovedfokuset for denne operasjonen er å unngå miljøforurensing.
Risiko for skade på personell (P) og utstyr (U) er ikke vurdert som kritisk fordi alle de foreslåtte
metodene fjernstyres fra fartøyet og utstyret som benyttes er relativt enkelt og velkjent. Eventuell risiko
for personell vil være relatert til håndtering av kvikksølv/kvikksølvbeholdere ombord på fartøyet, og
dette vil ikke variere for de ulike metodene. Risiko med hensyn på rykte er heller ikke vurdert å være
relevant for denne type operasjoner. Med basis i risikovurderingene er de 4 metodene rangert som
nedenfor:
1. Metode 2 - Utgraving/forflytting av masse /velting av seksjonene slik at kjølen blottlegges
o Denne metoden er vurdert som den minst risikofylte.
o Det vil ikke være behov for stabilisering av skrogseksjonene i forkant av utgravingen
(imidlertid vil oppdriftselementer bli montert på skroget for å kontrollere rotasjonen)
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Risiko for at skroget ikke kan roteres tilstrekkelig for adkomst til kjølkassene under
blottstillingsarbeidet er liten. Usikkerheten ligger i sjøbunnsforholdene, store steiner
eller fjell vil muligens vanskeliggjøre utgraving/rotasjon.
o Risiko under åpning av kjølkassene er moderat når skroget er rotert og stabilt. Det vil
være lett tilgang for ROV når kjølkassene ligger åpent i hele skrogets lengde.
2. Metode 1 - Utgraving/forflytting av masse slik at kjølen blottlegges
o Stabilisering av skrogene før utgraving er relativt ukomplisert, men det er en viss risiko
for at skrogene ikke vil være stabile i hele prosessen
o Utgraving i seksjoner for å komme til kjølkassene er ukomplisert forutsatt at det ikke er
store steiner eller fjell som vanskeliggjør. Imidlertid, kan det være vanskeligheter
forbundet med å få etablert en tilstrekkelig stor og stabil grop for å gi nødvendig
tilkomst til kjølkassene.
o Risiko under åpning av kjølkassene er moderat når en og en seksjon av kjølen åpnes.
Tilgang for ROV vil være noe dårligere her enn for Metode 2.
3. Metode 4 - Vertikalt oppløft til midlertidig arbeidsposisjon (kjølen noen meter over sjøbunnen)
o Det vil være behov for minst 2 A-rammer for stabilisering og flere løfteklammere før
løfting, men dette er vurdert å være ukomplisert.
o For blottleggingsarbeidet er adhesjonskreftene vanskelig å kalkulere og det vil derfor
være usikkert hvor store krefter som introduseres under løfting. Det er også en risiko for
skade/brekking av skroget under løfting (kan løses ved å forsterke skroget). Det vil
antagelig være nødvendig med spyling/graving før løfting.
o Ved åpning av kjølkassene vil det være god tilgang for ROV, og risikoen under denne del
av operasjonen er vurdert som liten. Det vil være behov for utstyr for oppsamling av
kvikksølv og beholdere.
4. Metode 3 - Løfting/snuing av seksjonene slik at de blir liggende på ”ryggen”
o Det vil være behov for støttehjulsarmer med ruller for sikring/stabilisering av skroget før
løfting snuing. Dette er vurdert å være lite risikofylt.
o For blottleggingsarbeidet er adhesjonskreftene vanskelig å kalkulere og det vil derfor
være usikkert hvor store krefter som introduseres under løfting/snuing. Det er også en
risiko for skade/brekking av skroget under løfting(kan løses ved å forsterke skroget). Det
vil antagelig være nødvendig med spyling/graving før løfting. Under selve veltingen av
skroget vil beholderne med kvikksølv kunne forflyttes og det vil være en risiko for
lekkasjer av kvikksølv.
o Ved åpning av kjølkassene vil det være god tilgang for ROV når skroget er snudd, og
risikoen under denne del av operasjonen er vurdert som liten.
o

58

Arbeidsoppgaver/operasjoner for de ulike metodene – i sekvensiell rekkefølge
Metode\arbeidsoppgave Inspeksjon for å kunne planlegge
arbeidet

Utgraving/forflytting av
masse slik at kjølen
blottlegges

Detaljert kunnskap om sjøbunnen ned til
ca. 10 meters dybde er nødvendig i
området rundt begge vrakseksjonene.

Planlegging av
operasjonene
(ingeniørarbeidet for
operasjonen)

Stabilisering av
seksjonene etc før
arbeidet kan begynne

”Rotasjonsklammere med
armer og fundament” må
installeres.

”Blottleggingsarbeidet”

Detaljert kunnskap om sjøbunnen ned til
ca. 10 meters dybde er nødvendig i
området rundt begge vrakseksjonene.

Løfting/snuing av
seksjonene slik at de blir
liggende på ”ryggen”

Detaljert kunnskap om sjøbunnen med
tanke på skrogets adhesjon er nødvendig.
Videre vil detaljert kunnskap om
sjøbunnens bæreevne i området for
”støttehjulsrullene” være nødvendig.
Dette gjelder i området ved begge
vrakseksjonene

Aktiviteter gjenstand for spesiell
vurdering

Utgraving for tilkomst i et begrenset
område
Understøttelse/tilbakefylling av første
utgravde område etter at noen kjølkasser
er åpnet
Utgraving for tilkomst i neste område,
åpning av nye kjølkasser,
understøttelse/tilbakefylling osv inntil hele
området er blottlagt i sekvenser

Tilkomst kan være vanskelig. Sikt
kan være begrensa.




Graving av hovedgrøft med dreneringsgrop
Graving av gjenstående skulder i sekvenser
inntil skroget har roteret tilstrekkelig over
på siden

Tilkomst til den nederste
kjølkasseraden kan være begrensa,
i så fall vil vi måtte kutte oss inn i
denne radene via kjølkassens
sentervegg.




Gravbarhet
Tilkomst til nedre kjølkasserad
via sentervegg

”Støttehjulsarmer med ruller”
må installeres.




Tilkomst til kjølkassene, begge
radene, vil være ovenfra og være
meget god.



”Understøttelsesrampen” må
bygges opp.



Installasjon av løfteklammer
Installasjon av løftevaierarrangement med
oppdriftsballonger
Spyling/suging for å redusere
vedhengseffekten
Luftfylling av ballonger og løfting/snuing
med fartøyskran

Skrogtilstand med tanke på
”støttehjularmenes” kapasitet til
å holde skroget stabilt.
Vedhengseffekten ved oppløft,
skrogets styrke
Risiko for å forårsake økt
kvikksølvforurensning dersom
kjølen og beholderne inni kjølen
er skadet og/eller skrogstyrken er
utilstrekkelig
Samordning mellom bruk av
luftfylte oppdriftselementer og
vaier/kranløft fra fartøy






Utgraving/forflytting av
masse /rotasjon av
seksjonene slik at kjølen
blottlegges

Åpning av kjølkassene og
fjerning av
kvikksølvbeholdere














Vertikalt oppløft til
midlertidig
arbeidsposisjon (kjølen
noen meter over
sjøbunnen)

Detaljert kunnskap om sjøbunnen med
tanke på skrogets adhesjon er nødvendig.
Videre vil detaljert kunnskap om
sjøbunnens bæreevne i området for ”Arammene” være nødvendig. Dette gjelder
i området ved begge vrakseksjonene.








Installasjon av A-rammer
Installasjon av løfteklammer
Installasjon av løftevaierarrangement med
oppdriftsballonger
Spyling/suging for å redusere
vedhengseffekten
Luftfylling av ballonger og løfting med
fartøyskran
Sikring av skrog i A-ramme

Tilkomst til kjølkassene, begge
radene, vil være nedenfra og være
god.
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Skrogtilstand med tanke på
”rotasjonsarmenes” kapasitet til
å holde skroget stabilt.
Gravbarhet
Sikt
Tilstrekkelig god tilkomst til
kjølkassene, ROV i posisjon nede
i en trang grøft med dårlig sikt

Skrogtilstand med tanke på
kapasitet til lølfteklammerne
Vedhengseffekten ved oppløft,
skrogets styrke
Risiko for å forårsake økt
kvikksølvforurensning dersom
kjølen og beholderne inni kjølen
er skadet og/eller skrogstyrken er
utilstrekkelig
Samordning mellom bruk av
luftfylte oppdriftselementer og
nødvendig sikring for å unngå
ukontrollert oppløft
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7.5.3. Sammenligning av metoder
Tabellen viser hver enkelt installasjonsmetode med relevante sammenligningskriteria. Hvert enkelt
kriterium er vektlagt og hvert enkelt kriterium blir poengsatt. Vektleggingen blir multiplisert med
poengsettingen. Disse tallene blir så summert for hver metode for å komme fram til valgte metode.
Vektlegging og poengsetting er naturlig nok subjektive verdier, men oppsettet gir uansett en god
oversikt over hvordan vurderingen har blitt gjort.
Vektlegging: fra 1 til 10, 10 er viktigst
Poengsetting: fra 1 til 10, 10 er best
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Metode\kriteria

Godhet av metode
med tanke på løsning
av problemet, dvs
redusere den totale
kvikksølvforurensning
på kort og lang sikt,
inklusive perioden for
operasjonen

Risiko for
uforutsette
hendelser under
arbeidet, med
konsekvenser for
miljø og personell,
samt økonomiske
konsekvenser

Vekt:10

Vekt:10

Bruk av velkjent
teknologi uten
behov for å
utvikling nytt
verktøy og/eller
nye metoder
Vekt:2

Godhet med tanke
på status i
området når
arbeidet er ferdig,
som utgangspunkt
før endelig
tildekking av
området kan
starte

Kostnad for
totaloperasjonen
Vekt:4

Total
score

Vekt:2
Score

Sum

Score

Sum

Score

Sum

Score

Sum

Score

Sum

Utgraving/forflytting
av masse slik at
kjølen blottlegges

8

80

8

80

8

16

6

12

4

16

204

Utgraving/forflytting
av masse /velting av
seksjonene slik at
kjølen blottlegges

7

70

8

80

8

16

8

16

6

24

206

Løfting/snuing av
seksjonene slik at de
blir liggende på
”ryggen”

4

40

3

30

8

16

2

4

4

16

106

Vertikalt oppløft til
midlertidig
arbeidsposisjon
(kjølen noen meter
over sjøbunnen)

6

60

7

70

8

16

3

6

1

4

156
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7.6.Vurdering og valg av metode for å fjerne ytterplate(r) fra kjølrommene
Situasjonen vil være ulik fra tilfelle til tilfelle, og følgelig bør alt utstyret som er foreslått å være relevant
være med.

7.7.Vurdering og valg av metode for å samle opp kvikksølvbeholdere fra
kjølrommene
Situasjonen vil være ulik fra tilfelle til tilfelle, og følgelig bør alt utstyret som er foreslått å være relevant
være med.
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8. Utdyping av konsept for valgte ROV metoder
8.1.Generelt
Som tidligere argumentert finnes det mye standard tilgjengelig ROV-verktøy som er velegnet for å utføre
de ulike delene av arbeidet. Utfordringen blir å sy det hele sammen på en praktisk måte for å få en
effektiv operasjon med muligheter for å kunne improvisere avhengig av eventuelle uforutsette
hindringer.

8.2.“ROV-lignende” enhet for å detektere og samle opp kvikksølvbeholdere
8.2.1. Bunnplassert rammeverk
Rammeverket må designes for å kunne parkeres på sjøbunnen slik at et område kan ferdigstilles med
hensyn på deteksjon, utgraving/avdekking og oppsamling av kvikksølvbeholdere.






En spesifikt utviklet og bygd ramme, typisk 10 meter x 10 meter posisjoneres på sjøbunnen
Deteksjonsutstyret følger et mønster og eventuelle funn som kan være kvikksølvbeholdere
registreres
Områder hvor mulig funn er registrert blir sugd rene ved hjelp av ”støvsugerhetta” (spyledyse
kombinert med pumpe)
Kvikksølvbeholdere plukkes opp ved hjelp av manipulatoren og en mottagerbøtte
Når et område er ferdig flyttes ramma til neste lokasjon og den samme prosedyren gjentas inntil
hele området er gjennomsøkt

Utstyr for å kunne plukke opp kvikksølvbeholdere må følgelig tilpasses den spesiallagde ramma. En
plattform må lages slik at den kan bevege seg fritt i alle retninger innenfor ramma. På plattformen må vi
ha en standard 7-punkts manipulator med gripeklo. I tillegg må vi ha en manipulator nr. 2 med en
spesiallagd bøtte som kvikksølvbeholderen kan legges oppi. Denne bøtta må lages på en slik måte at den
lett kan overføres til en vinsjvaier fra overflata som kan plukke bøtta opp til overflatefartøyet for videre
håndtering derfra.
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8.2.2. Beskrivelse av konseptet
ROV deteksjon og renserobot (12x15 meter)

Vi foreslår at det utvikles en ROV arbeidsplattform som har et definert arbeidsområde (typisk
(
10x10meter).











Roboten dekker et sjøbunnareal på 100 kvm (xy planet).
Hovedrammen bygges i lette materiale
materialer (aluminium / glassfiber)
Nødvendig verktøy, armer, søke og renseutstyr/avdekkingsutstyr
renseutstyr
står montert på et bevegelig
bord med høydejustering (z planet).
Motorer
orer med skinneføringer og tannstenger/kjeder flytter bordet i arbeidsområdet (xyz), med
nøyaktighet 2 cm.
Plattformen har 4 hydrauliske støttebe
støttebein med landingsputer,, høydejusterbare for å tillate
roboten å stå i skrått landskap.
landskap
Lys, kamera og måleutstyr monteres på hvert bein.
Rammen har oppdriftselementer og kan flyttes med egen propellkraft eller med en kran.
Posisjoneringen i horisontalt planet utføres av 4x vertikale propeller – god kjent ROV teknikk.
Rammen utstyres med standard ROV instrumentering og vil så ha auto/manuell retning, høyde
og posisjonskontroll.
Plattformen må stå sikkert på sjøbunnen når den arbeider.

Hastighet på systemet
Vi antar at området som skal renses er 10 000 kvm. Dette gjør at roboten må flyttes ca 100 ganger.
Vi antar 2 timer for å flytte roboten til en ny posisjon.
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Når Roboten er på plass i ny posisjon vil vi anta skannetid 1 time (i auto mode).
Antar vi 4 funn for hver 100 kvm og med varighet 2 timer/funn, vil vi få 600 timer operasjonstid for hele
området.
Antar vi effektiv driftstid på roboten på 20 timer/døgnet, vil denne operasjonen ta 55 dager.
Usikkerheten rundt operasjonen og antall funn, gjør at dette estimatet må sees på som kun et teoretisk
overslag.
Kontrollsystemet - posisjon
Kontrollsystemet vil posisjonere verktøybordet i x, y og z planet.
Opereres i manuell eller auto (skannemodus).

Arbeidsplattform med justerbart spyle/sugemunnstykke og verktøybord (illustrasjon)
Arbeidsbordet har følgende hovedfunksjoner:
1. Angir nøyaktig posisjon for funn (3D kart) – utstyrt med egen transponder.
2. Skanner sjøbunnen for metall og flytende kvikksølv og angir posisjon.
3. Gir bilder/film av området hvor det er detektert metaller (kamera og lys).
4. Påmontert 2xmanipulator, 2xgraveredskap, spyle og sugeredskap.
5. Beholder for oppbevaring av flytende kvikksølv og flasker.
6. Plass til verktøy for å få opp flytende kvikksølv (verktøy må utvikles)
Arbeidsbordet / prosessen kan styres manuelt eller i auto mode.
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Posisjonering av hovedrammen
Ved bruk av tilgjengelig utstyr, vil vi få dokumentert posisjon innenfor 10 cm.
Det må settes ned 4-6 stativer med transpondere på sjøbunnen i området rundt vrakene (”ringe inn”
området for å oppnå god og nøyaktig posisjonering).
Tilgjengelig og kjent utstyr i markedet:
Compatt 5 fra Sonardyne Navigation Systems – se www.sonardyne.co.uk
Norsk leverandør: www.aquadyne.no
Eksempler fra Ormen Lange:

Kart med transponder plasseringer på Ormen Lange

Nettverk med transponder for posisjon.
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Skanning av sjøbunnen
Skanning av sjøbunnen kan gjøres i auto. Transponder påmontert bordet gir posisjon.
Bordet flyttes med en på forhånd stilt fast hastighet.
Bordet kan i auto stoppe ved metallisk kontakt eller ved en annen hindring.
Ferdig utviklet utstyr er i markedet og vil gi oss en god sikkerhet for at sjøbunnen er gjennomsøkt og alle
metaller og områder med kvikksølv er lokalisert. Når bildet er på plass vil vi gå tilbake manuelt og start
opprensning. Dette kan utføres med kjent spyle/suge metode eller med annen kjent graveredskap. Ting
og masser som skal opp plasseres i konteinere eller egnete beholdere på ROV rammen.
Tilgjengelig skannerutstyr i markedet:
SES-2000 – Parametric Sub-bottom Profiler - se: www.innomar.com
Norsk leverandør: www.aquadyne.no
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Skanning av sjøbunnen med posisjon.

Innomar - Parametric Sub-bottom Profilers SES-2000 ROV
New Developments 2009
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Annen aktuell redskap og verktøy
ROV deteksjon og renovasjonsroboten flyttes til ny lokasjon når området er dokumentert og klarert.
Systemet logger informasjon og alle posisjoner m/anmerkninger blir registrert.
Senere kan man eventuelt gå tilbake til posisjon å fortsette opprensning med annen grovere redskap om
ansett relevant(f.eks. gravemaskin – se eksempler under).

Eksempler på graveredskap fra www.scanmudring.no
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Grov oversikt over innkjøp og leieutstyr
ROV arbeidsplattform m/ utstyr:
Pos Beskrivelse av utstyr

Kjøp /
Leie

Anmerkning / leverandør

1 Hovedramme i aluminium med XY transportør

K

Mek. arbeider

2 Høydejusterbart bord m/ verktøyholdere

K

Mek. arbeider

3 4 stk vertikale ”thrustere”

L

ROV leverandør / standard

4 4 stk horisontale ”thrustere”

L

ROV leverandør / standard

5 4 stk hydrauliske høydejusterbare støttebein

K

Mek. arbeider

6 Div. oppdriftselementer

K/L

ROV leverandør / spesial

7 Løfteutstyr

K

Sertifikater

8 Lys og kamera

L

ROV leverandør

9 HPU – hydraulisk power unit

L

ROV leverandør

10 Ventilpakker - hydraulikk

K/L

ROV leverandør

11 Styresystem - hydraulikk

K

ROV leverandør / utvikling

12 Styresystem - posisjonering

K

ROV leverandør / utvikling

13 Styresystem – kamera og lys

L

ROV leverandør

14 Kontroll/operatør container

L

ROV leverandør

15 Div. ROV utstyr

L

ROV leverandør
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Deteksjon og Survey utstyr:
Pos Beskrivelse av utstyr

Kjøp /
leie

Anmerkning / leverandør

1 Transpondere

L

Aquadyne AS / ROV
leverandør

2 Compatt 5 fra Sonardyne Navigation Systems

L

Aquadyne AS / ROV
leverandør

3 SES-2000 ROV – Parametric Sub-bottom Profiler

L

Aquadyne AS / ROV
leverandør

4 Datalogger

K/L

Standard system /
tilpassninger

5 Div. programvare

K/L

Standard system /
tilpassninger

6 Div. stativer - undervannskonstruksjoner

K/L

NB! Ytterligere utstyr bør inkluderes for å ta høyde for uforutsette hendelser – endelig konsept bør
vurderes spesifikt på et senere tidspunkt.

Graveverktøy, pumper og renseutstyr:
Pos Beskrivelse av utstyr

Kjøp /
leie

Anmerkning / leverandør

1 Graveredskap - hydraulisk arm - 2 stk

L

Standard utstyr - marinisert

2 Manipulator 7F - hydraulisk arm - 2 stk

L

Standard system /
tilpassninger

3 Div. verktøy - hydraulisk

K/L

Utvikling

4 Div. verktøy - mekanisk

K/L

Utvikling

5 Spylesystem / div. pumper

K/L

Utvikling
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6 Sugesystem / div. pumper

K/L

7 Slanger og oppdrift – div.

K/L

8 Konteinere

K/L

Rapp Marine Group / Fish
Pump

8.3.Utstyr for å rotere ubåtseksjonene over på siden
8.3.1. Generelt
De to ubåtseksjonene ligger på sjøbunnen på ulikt vis, baugseksjonen i en 18 graders helning, med
kjølen parallell med sjøbunnen, mens akterseksjonen ligger på tilnærma horisontal sjøbunn, med ca 5
graders helning i forhold til sjøbunnen, med senterdelen ca 4-5 meter ned i sjøbunnen og med
akterenden ca. 10 meter over sjøbunen.
En forutsetning for å arbeide ved baugseksjonen er at skråningen stabiliseres. I tillegg kan det være
fornuftig å forankre seksjonen slik at vi har en ekstra sikkerhet mot at baugseksjonen sklir ut under
arbeidets gang.

8.3.2. Gravemaskinenhet
Dette er standard tilgjengelig utstyr for undervanns bruk. Typisk kan Scanmudring’s utstyr brukes. Det
ble brukt under arbeidet i 2006. Ref. Vedlegg 12.7 for mer informasjon.

8.3.3. Sugeenhet
Dette er igjen standard tilgjengelig utstyr for undervanns bruk. Typisk kan igjen Scanmudring’s utstyr
brukes. Det ble brukt under arbeidet i 2006. Ref. Vedlegg 12.7 for mer informasjon.

8.3.4. Piggeenhet
Den valgte undervannsgravemaskinen må utstyres med en hydraulisk piggeenhet i de tilfellene hvor vi
møter harde masser og/eller fjell. Om dette ikke er standard tilgjengelig så må man marinisere en
standard landenhet som det finnes mange av. Marinisering av en slik hydraulisk enhet er en
modifikasjon med liten eller ingen risiko med tanke på suksess.

8.3.5. Utstyr for å forenkle rotasjonen
Gravesekvensen og hvordan seksjonen roterer vil være avgjørende med tanke på sluttresultatet (det vil
si hvor mye rotert over på sida seksjonen ligger og hvor enkelt vi har fått tilkomst til kjølkassene). To
tiltak kan synes fornuftig å vurdere;
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Stabilisering av seksjonen under utgraving for å sikre seg mot at seksjonen roterer før gropen er
ferdiggravd.
Tilleggsrotasjon i siste del av rotasjonsfasen for å hjelpe til med å få tilstrekkelig rotasjon.

Prinsippet er som vist i Figur 8-1.

Figur 8-1: Alternativ 2 - Oppdrift for hjelp til å sikre kontrollert rotasjon av skroget

Et eller flere klammer festes til skroget. Klammeret har en tverrbjelke på toppen slik at vi får en
momentarm på hver side. Løfteballonger fylles på babord side av skroget i tilstrekkelig mengde for å
sikre at seksjonen ikke roterer når utgravingen starter. Typisk kan man tenke seg å benytte
”fallskjermtype” løfteballonger med inntil 50 tonn oppdrift (fylles etter behov – dette må baseres på en
tyngdepunktsberegning for å finne ut tilstrekkelig mengde for å unngå utilsiktet rotasjon ). Når gropen
er ferdiggravd kan man på samme måte feste løfteballonger på styrbord side. Disse fylles samtidig som
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ballongene på babord side tømmes for derved å få til ønsket rotasjon av skrogseksjonen når den roterer
ned i gropa.

8.3.6. Arbeidssekvenser og tiltak ved uforutsette hendelser
Aktivitet

Hendelse

Løsning

Innledende inspeksjon av
sjøbunnen og/eller under
graveoperasjonen

Stor ansamling av vrakdeler og
annet skrap som hindrer
gravearbeidet

Planlegg for å rydde opp dette,
antatt å være kurant, men det har
konsekvenser mhp tid&kost

Innledende inspeksjon av
sjøbunnen og/eller under
graveoperasjonen

Harde masser og/eller fjell som
hindrer gravearbeidet

Planlegg å ha med tilstrekkelig
utstyr for å kunne pigge opp harde
masser og fjell, antatt å være
kurant, men det har konsekvenser
mhp tid&kost

Innledende inspeksjon av
sjøbunnen og/eller under
graveoperasjonen

Harde masser og/eller fjell som
hindrer gravearbeidet og/eller
begrenser tilstrekkelig rotasjon

Rotasjonsklammer med arm kan
monteres for å lette dette arbeidet

Graving/velting

Utstyret kiler seg fast eller
klemmes fast pga ukontrollerte
bevegelser i skroget

Utstyret må konstrueres og brukes
på en slik måte at graveenheten
kan frakobles enkelt. Videre må
tilstrekkelig antall reservedeler
medtas.

Graving/velting

Kjølkassen er skadd og flytende
kvikksølv blir registrert

Det inkluderes ”oppsamlingskar”
og ”oppsamlingsøser” som en del
av utstyret. Dersom det lar seg
gjøre under arbeidets gang å bruke
dette så brukes det etter beste
evne. Trolig vanskelig, men antatt
ikke å være umulig, følgelig bør det
inkluderes.

Graving/velting

Tilstrekkelig grad av rotasjon blir

”Skyte” inn festebolter for
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ikke oppnådd, seksjonen synker
bare mer ned uten å rotere over
på siden

oppdriftsballonger på styrbord
side så nære kjølen som mulig for
å hjelpe til med å få generert en
rotasjon. Luftfylle
oppdriftsballongene.

Inspeksjon av kjølkasse

Det oppdages skadde seksjoner
med antatt mulighet for skadde
kvikksølvbeholdere

”Oppsamlingskar” plasseres i
relevante posisjoner under
kjlkasseområdene. Borring
gjennom kjlkassens nedre plate
vurderes med tanke på å drenere
ut mulig flytende kvikksølv i tette
hulrom i kjølkassene.

Åpning av kjølkasse

Skadde beholdere og/eller
flytende kvikksølv registreres.

”Oppsamlingskar” plasseres i
relevante posisjoner under
kjølkasseområdene. Boring
gjennom kjølkassens nedre plate
vurderes med tanke på å drenere
ut mulig flytende kvikksølv i tette
hulrom i kjølkassene. Eventuelt
synlig og tilgjengelig flytende
kvikksølv forsøkes øst opp i
”oppsamlingskar” ved hjel av
”oppsamlingsøsene” eller ved bruk
av en type fortrengningspumpe.

8.4.Åpning av kjølrom
8.4.1. Manipulator med borenhet for ventilering av kjølkasser i bunn
Dette er standard tilgjengelig ROV-utstyr som må modifiseres for å sikre effektiv operasjon. Dette må
samordnes med tilhørende ”oppsamlingskar” som kan plasseres innunder kjølkassene når arbeidet
utføres. Manipulatorenheten hører sammen med en eventuell fundamentramme for nødvendig verktøy
for å kunne utføre operasjonene med å åpne kjølkassene, ta hånd om eventuelle mengder med flytende
kvikksølv og ta uskadde kvikksølvbeholdere sikkert opp til overflata, ref. 8.4.5.
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8.4.2. Jigg for kutting av åpning i sideplate
Dette er i prinsippet et verktøy som modifiseres iht samme prinsipp som borenheten. En vannskjærende
vartiant er trolig å foretrekke. Imidlertid vil det være naturlig å inkludere alternative verktøytyper, slik at
alle muligheter er åpne når man er på plass for å gjøre operasjonen.

8.4.3. Manipulator med gripeklo
Utvikles i prinsippet som 8.4.1&2.

8.4.4. Manipulator med ”oppsamlingsøse” og bøtte
Utvikles i prinsippet som 8.4.1&2.

8.4.5. Fundamentramme med verktøy plassert på plattform
En ramme som skal kunne plasseres langsmed kjølkassene er tenkt. Ramma skal inneholde en
arbeidsplattform som skal kunne vandre langs hele kjølkasselengden. På plattformen har vi alle
verktøyenhetene som er tenkt brukt. Disse lages slik at man kan ha full tilkomst til aktuelle
arbeidsområder uten å måtte flytte ramma, bare ved å flytte plattformen langsetter ramma.
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9. Indikativ tidsplan for arbeidet
En overordna indikativ tidsplan har blitt utarbeidet. Planen baserer seg på erfaring fra marine- og
undervannsoperasjoner generelt, og ROV-operasjoner spesielt. Usikkerheten rundt det faktum at vi har
med et vrak å gjøre er tatt hensyn til ved å indikere tilleggstid for uforutsette hendelser. Samtidig er det
viktig å understreke at tid for opplukk av eventuelle kvikksølvbeholdere er høyst usikkert å estimere
ettersom antallet og tilstanden av disse er høyst usikre. Følgelig må tidsvarigheten for denne aktiviteten
vurderes med bakgrunn i dette faktum.
Den totale offshore operasjonen er antatt mulig å gjennomføre i løpet av en sommersesong.
Tidsplanen har tatt utgangspunkt i følgende sekvenser for arbeidet.
Milepel nr.1 – Metoden for operasjonen er bestemt (basert på blant annet denne rapporten og
eventuelt videre arbeide for å verifisere eventuelle uklare punkter).
Milepel nr.2 – Innledende inspeksjon på feltet er utført. Dette er antatt utført av KV som underlag for
anbudsmaterialet.
Milepel nr.3 – anbudsdokumenter for total operasjonen er utarbeidet. Dette er antatt basert på
innledende inspeksjon og en klar definisjon av arbeidsomfanget med tilhørende spesifikasjoner for
kritiske deler av arbeidet.
Milepel nr.4 – Ansvarlig entreprenør for total operasjonen er valgt. Dette er gjort etter detaljerte
kontraktsforhandlinger for å kunne definere arbeidet klart og uomtvistelig for å sike prosjektet
kontraktsmessig. Det er følgelig helt essensielt at perioden fram til denne milepelen er lang nok for å
forsikre seg om dette. Typisk varighet for dette vil være 6 måneder.
Milepel nr.5 – Innledende planlegging er utført.
Milepel nr.6 – Design av nødvendig utstyr er utført.
Milepel nr.7 – Støttefylling er bygd opp på feltet nedenfor baugseksjonen.
Milepel nr.8 –Nødvendige innkjøp og/eller fabrikasjon av hjelpemidler er utført.
Milepel nr.9 – All detaljplanlegging er utført og operasjonsfartøyet er klar til å mobilisere.
Milepel nr.10 –Operasjonsfartøyet er mobilisert og er klar på feltet til å starte arbeidet. Dette vil typisk
være 5-6 måneder etter at kontrakten er inngått med totalentreprenøren.
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Milepel nr.11 –Undervannsposisjoneringssystemet er installert og inspeksjon av området er utført.
Milepel nr.12 –Området er inspisert med tanke på deteksjon av kvikksølvbeholdere og mulige
beholdere er hentet opp .
Milepel nr.13 –Akterseksjonen er rotert over på sida.
Milepel nr.14 –Kjølrommene i akterseksjonen er åpnet og kvikksølvbeholdere er hentet opp.
Milepel nr.15 –Baugseksjonen er roteret over på sida.
Milepel nr.16 –Kjølrommene i baugseksjonen er åpnet og kvikksølvbeholdere er hentet opp.
Milepel nr.17 –Oppgravd masse plasseres tilbake i gropene rundt vrakseksjonene, området er klart til
endelig tildekking.
Milepel nr.18 –Operasjonsfartøyet er demobilisert. Operasjonsperioden offshore vil typisk være 4-5
måneder.
Den overordna indikative tidsplanen er inkludert i Vedlegg 12.3.
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10.

Indikativ kostnad for arbeidet

Basert på den overordna indikative tidsplanen og erfaring fra tilsvarende marine- og
undervannsoperasjoner er det blitt utarbeidet et overordna indikativt kostnadsestimat.
Usikkerhetsmomentene som er påpekt for utarbeidelse av tidsplanen er selvfølgelig også gjeldende for
kostnadsestimatet.
For prosjektet som inkluderer en totalpakke med innledende inspeksjon og dumping av støttefylling,
deteksjon og opplukk av kvikksølvbeholdere i et område på ca. 10 000 kvm, klargjøring av
skrogseksjoner for tilkomst til kjølkasser, åpning av kjølkasser og opplukk av kvikksølvbeholdere fram til
og med opprydding og klargjøring for endelig tildekking har vi grovt estimert arbeidet til å ligge i
størrelsesorden 300 millioner kroner. Dette er basert på prisnivået i 2010, spesielt for fartøysrater som
varierer sterkt avhengig av markedet og har vært moderate i 2010. Uforutsette hendelser og værventing
er ikke inkludert.
Et helt vesentlig poeng i vurdering av kostnadsestimatet er forutsetningen om at det gjøres en
feltinspeksjon som underlag for utarbeidelse av gode anbudspapirer med et klart definert
arbeidsomfang. Dersom dette kombineres med tilstrekkelig god tid til tilbudsarbeide og
kontraktsforhandlinger med totalentreprenøren vil man sikre seg mot kostnadsoverskridelser.
Arbeidsomfanget er slik at mange selskaper (norske og utenlandske) vil være kvalifiserte for å utføre
arbeidet. Følgelig vil man kunne få en riktig pris for arbeidet dersom man tilretteleggerprosjektet på en
slik måte at man har tid til å forhandle om prisen.
Underlaget for kostnadsestimatet er inkludert i Vedlegg 12.4.
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11.

Forslag til videre arbeide

11.1.

Generelt

De foreslåtte metodene for å bruke standard tilgjengelig ROV-verktøy er vurdert å være fullt ut
akseptable. Imidlertid bør utstyret spesialtilpasses slik at det er mulig å utføre arbeidet effektivt. En del
spesifikke oppgaver er listet opp i dette kapittelet, oppgaver som man med relativt sett lave kostnader
kan få utført for å definere operasjonen mer i detalj og derved redusere risikoen forbundet med å
kostnadsestimere operasjonen totalt sett.

11.2.
Konseptutvikling av ramme for deteksjon og opplukk av
kvikksølvbeholdere
Arbeidet med å detektere kvikksølvbeholdere, avdekke området og plukke opp kvikksølvbeholdere (og
eventuelt flytende kvikksølv) vil foregå over et stort område. Arbeidet vil være tidkrevende. Dette
arbeidet vil bli gjort med standard ROV-verktøy spesialmodifisert til vårt bruk. For dette arbeidet er det
viktig å ha en stabil plattform (ikke en ROV som må ”thruste” for å holde posisjon). Videre er det viktig å
ha en strukturert metode for å utføre dette arbeidet. En ramme som kan betjene et spesifisert område
og så effektivt og systematisk flyttes til et annet område kan tenkes. Oppå denne ramme har vi en
plattform som kan bevege seg langsetter og på tvers av ramma. Plattformen er utstyrt med alt relevant
verktøy, på en modulbasert måte. Trolig har den sin egen navlestreng for tilførsel av strøm og signaler.
Formålet vil være å konseptutvikle ramma og estimere pris for bygging med tilhørende tidsplan for
dette.
Typisk pris for en forstudie av denne ramma: 500.000,- NOK, typisk tid: 8 uker.

11.3.
Konseptutvikling av jigg med verktøy for å muliggjøre tilkomst
inni kjøl
Dette kan være en jigg som kan feste seg fast til kjølen eller skroget, alternativt settes fast på bunnen i
en gitt posisjon. Jiggen er utstyrt med alt relevant verktøy, på en modulbasert måte. Trolig har den sin
egen navlestreng for tilførsel av strøm og signaler.
Formålet vil være å konseptutvikle jiggen og estimere pris for bygging med tilhørende tidsplan for dette.
Typisk pris for en forstudie av denne jiggen: 500.000,- NOK, typisk tid: 8 uker.
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11.4.

Konseptutvikling av verktøy for håndtering av flytende kvikksølv

Dette vil være et spesifikt konstruert verktøy for et helt spesielt flytende produkt og vil inkludere
nødvendige tester for å forvisse seg om at resultatet blir tilfredsstillende. En type fortrengningspumpe
og/eller et system for å innelukke væsken er tenkt.
Formålet vil være å konseptutvikle en prototyp og estimere pris for bygging med tilhørende tidsplan for
dette.
Typisk pris for prototyputvikling av denne enheten på et overordna nivå: 500.000,- NOK, typisk tid: 8
uker.

11.5.
Konseptutvikling av verktøyramme for arbeide langs kjølen etter
at det er gitt tilkomst til kjølen
Etter at det er skaffet tilkomst til kjølseksjonen gjenstår det et betydelig arbeide med å kutte seg inn i de
aktuelle kjølkassene og fjerne kvikksølvbeholdere og eventuelt flytende kvikksølv. Dette arbeidet vil bli
gjort med standard ROV-verktøy spesialmodifisert til vårt bruk. For dette arbeidet er det viktig å ha en
stabil plattform (ikke en ROV som må ”thruste” for å holde posisjon). En ramme som har en utstrekning
av kjølens lengde kan tenkes. Oppå denne ramme har vi en plattform som kan bevege seg langsetter
ramma. Plattformen er utstyrt med alt relevant verktøy, på en modulbasert måte. Trolig har den sin
egen navlestreng for tilførsel av strøm og signaler. Denne enheten bør vurderes som enhet som må
kunne arbeide sammen med jiggen som er foreslått i kapitel 11.3 (eller erstatte den).
Formålet vil være å konseptutvikle ramma og estimere pris for bygging med tilhørende tidsplan for
dette.
Typisk pris for en forstudie av denne ramma: 500.000,- NOK, typisk tid: 8 uker.
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12.

Vedlegg









12.1 Ikke brukt
12.2 Figurer – Prinsipp metoder
12.3 Indikativ overordna tidsplan for arbeidet
12.4 Indikativt kostnadsoverslag for arbeidet
12.5 Risikovurderinger for de ulike metodene
12.6 Posisjonerings- og deteksjonsmetoder
12.7 Utgravingsutstyr
o Typisk undervanns gravemaskin – Scanmudring
o Typisk spylemaskin – Jetprop
o Typisk ejektorpumpe – Scanmudring
o Typisk spyle/suge prinsipp – NCC/Ingenium Håkonsvern
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12.1.

84

Ikke brukt

Dato: 15.01.2011
Revisjon: 0

Dok.no.: 10-834-R-001
Dok. tittel:

Dato: 15.01.2011
Revisjon: 0

ROV-metodikk for å håndtere
kvikksølvforurensning fra U-864

12.2.

Figurer – Prinsipp metoder

Figur 12-1: Baugseksjon, fjerne masse rotere
Figur 12-2: Baugseksjon, fjerne masse rotere – step 1-4
Figur 12-3: Akterseksjon – Alternativ 1, sikring med klammer
Figur 12-4: Akterseksjon – Alternativ 1, sikring med klammer – Step 1-4
Figur 12-5: Akterseksjon – Alternativ 1, sikring med steindumping
Figur 12-6: Akterseksjon – Alternativ 1, sikring med betongfylte lerretssekker(grout bags)
Figur 12-7: Alternativ 1 – seksjonsvis utgraving av kjøl
Figur 12-8: Akterseksjon – Alternativ 2, fjerne masse/rotere
Figur 12-9: Akterseksjon – Alternativ 2, fjerne masse/rotere – Step 1-4
Figur 12-10: Akterseksjon – Alternativ 2, fjerne masse/rotere – Step 1-4 – inkludert oppdrift
Figur 12-11: Akterseksjon – Alternativ 3, rotere akterende
Figur 12-12: Akterseksjon – Alternativ 3, rotere akterende – Step 1-4
Figur 12-13: Akterseksjon – Alternativ 4, løfte vertikalt – Step 1
Figur 12-14: Akterseksjon – Alternativ 4, løfte vertikalt – Step 2
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Figur 12-1: Baugseksjon, fjerne masse rotere
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Figur 12-2: Baugseksjon, fjerne masse rotere – step 1-4
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Figur 12-3: Akterseksjon – Alternativ 1, sikring med klammer
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Figur 12-4: Akterseksjon – Alternativ 1, sikring med klammer – Step 1-4
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Figur 12-5: Akterseksjon – Alternativ 1, sikring med steindumping
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Figur 12-6: Akterseksjon – Alternativ 1, sikring med betongfylte lerretssekker(grout bags)

91

Dok.no.: 10-834-R-001
Dok. tittel:

ROV-metodikk for å håndtere
kvikksølvforurensning fra U-864

Figur 12-7: Alternativ 1 – seksjonsvis utgraving av kjøl
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Figur 12-8: Akterseksjon – Alternativ 2, fjerne masse/rotere
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Figur 12-9: Akterseksjon – Alternativ 2, fjerne masse/rotere – Step 1-4
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Figur 12-10: Akterseksjon – Alternativ 2, fjerne masse/rotere – Step 1-4 – inkludert oppdrift
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Figur 12-11: Akterseksjon – Alternativ 3, rotere akterende
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Figur 12-12: Akterseksjon – Alternativ 3, rotere akterende – Step 1-4
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Figur 12-13: Akterseksjon – Alternativ 4, løfte vertikalt – Step 1
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Figur 12-14: Akterseksjon – Alternativ 4, løfte vertikalt – Step 2
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12.3.
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Indikativ overordnet tidsplan for arbeidet
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12.4.
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Rate
Prosjektledelse og oppfølging (5 stk i gjennomsnitt)
Ingeniørarbeide (12 stk i gjennomsnitt)

50000
100000

Dager Sum
250
12 500 000
150
15 000 000

1

Diverse prosjektkostnader

10 000 000

Rate
Dager Sum
700 000
25
17 500 000

Dumping av støttefylling (gjøres ev. av KV)

Rate
Dager Sum
800 000
15
12 000 000
Rate
Antatt rate for operasjonsfartøyet fullt mobilisert med mann&mus 1 200 000
Estimert fastpris
Bygging av bunnramme for deteksj., avdekking og opplukk
25 000 000
Bygging av bunnramme for åpning av kjølrom og opplukk
15 000 000
Diverse innkjøp og modifikasjon av utstyr
15 000 000
Innkjøp av generelt undervannsutstyr
5 000 000
Innledende inspeksjon på feltet (gjøres av KV)

2

Diverse kostnader i forbindelse med M/D

5 000 000
Rate
Dager Sum
1 200 000
7
1 200 000
7

Mobilisering
Installasjon av posisjoneringssystem og inspeksjon
Deteksjon, avdekking og opplukk av beholdere
Velting av akterseksjonen
Opphenting av beholdere fra akterseksjonen
Velting av baugseksjonen
Opphenting av beholdere fra baugseksjonen
Opprydding
Demobilisering

3

56
14
14
14
14
7
7
140

67 200 000
16 800 000
16 800 000
16 800 000
16 800 000
8 400 000
8 400 000

Estimerte kostnader uten uforutsette hendelser =
Uforutsette kostnader innkjøp og fabrikasjon
0%
Uforutsette ekstra båtdøgn grunnet økt arbeidsomfang/kompleksitet
0%
Ekstra båtdøgn grunnet værventing
0%

300 000 000
-

Kostnadsestimat for arbeidet i "2010-kroner" basert på "2010-fartøyspriser" =

300 000 000

1

1 200 000
1 200 000
1 200 000
1 200 000
1 200 000
1 200 000
1 200 000
Antall operasjonsdager =

8 400 000
8 400 000

Innleide konsulenter, uforutsette utgifter, kontorlokaler, sitekontor, reiser, støttefunksjoner

2

Leie av mobilkran, transport av utstyr, rigge team, sveisere

3

Omfanget av detekteringen vil være avhengig av resultatet de første dagene
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12.5.

Risikovurderinger for de ulike metodene

Tabell 12-1: Metode 1 Risikoevaluering
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Tabell 12-2: Metode 2 Risikoevaluering
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Tabell 12-3: Metode 3Risikoevaluering
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Tabell 12-4: Metode 4 Risikoevaluering
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