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 Stack 3.1, Sjursøya vest. Tillegg til søknad om utfylling i sjø 

Bakgrunn 

Oslo Havn KF skal ferdigstille arbeidene med utvikling av containerterminal (Stack 3.1) på Sjursøya i Oslo 
kommune. I dette arbeidet inngår utfylling av masser i sjø vest på Sjursøya, i bukta mot Beikøysundet i nord.  
 
Det er tidligere søkt om- og gitt tillatelse til utfylling i bukta. Tillatelsen gjelder Gbnr: 235/111 og 235/116, er 
datert 22.01.2020 og har saksnummer 2019/1832. 
 
Figur 1 viser lokalisering av Sjursøya og bukta hvor det skal fylles ut.  

 

 
 
Figur 1 Bukta nordvest på Sjursøya er avmerket med rød ring. Kart og foto: finn.no 

 
Gjeldende tillatelse omfatter utlegging av inntil 15.400 m3 masser i sjø innenfor et areal på 4.900 m2. Det er 
også gitt tillatelse til å etablere en motfylling i sjø på 4000 m3. Tegning av tidligere planlagte utfylling er gitt i 
Figur 2. 
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Figur 2 Tidligere planlagt utfylling. Figuren er i sin helhet hentet fra NGI rapport 2017-0064-03R: Utfylling i bassenget på 
Sjursøya vest. 

 

  

Endring 

For en helhetlig utvikling av området innerst i bukta og økt gjenbruk av masser lokalt, er det ønskelig å utvide 

utfyllingen østover i bukta, over slippen. Detaljtegninger er gitt i Figur 3 og Figur 4. 

Endelig volum for ny utfylling, inkludert motfylling er beregnet å være 25 000 m3 over et areal på i underkant 

av 7000 m2. 
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Figur 3 Nytt forslag til utfylling i bukta er vist med lyseblå farge og inkluderer området for motfylling. Profil 3 og 4 er gitt i 
Figur 4. Foreslått plassering av siltgardin er gitt med rosa strek rundt brygge for utrykningsbåter nord i bukta. 
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Figur 4 Profil 3 og 4. Profillinjene er vist i Figur 3. 

 

Miljøgifter i sediment 

I forkant av opprinnelig søknad om utfylling, ble det tatt ut og analysert seks sedimentprøver. Resultatene 

viste tilstandsklasse 4- 5 (ref. veileder M608) for flere miljøgifter, derunder metallene kobber og kvikksølv, 

PAH komponenter, PCB og tinnorganiske forbindelser (Figur 5).  

I henhold til veileder M350/2015 (Veileder for håndtering av sediment, revidert 2018) kommer tiltaket 

fremdeles innenfor kategorien «mellomstort tiltak» og det er vurdert til at sedimentprøvene som allerede ble 

rapportert inn i den opprinnelige søknaden er tilstrekkelig som grunnlag.  

Området som ønskes tilleggsutfylt er en forlengelse mot øst i bukta og ligger inntil/ over en tidligere slipp. Det 

kan derfor forventes tilsvarende eller høyere konsentrasjoner av tinnorganiske forbindelser og tungmetaller 

sammenlignet med de analyserte prøvene.  

Det vurderes likevel at spredningshindrende tiltak beskrevet i opprinnelig søknad vil være tilstrekkelig for å 

hindre uakseptabel spredning i anleggsfasen også fra tilleggsområdet.   
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Figur 5 Sedimentstasjoner med resultater. Kart og tabeller er i sin helhet hentet fra NGI rapport 20070064-03-R. 
Konsentrasjonene er klassifisert i henhold til veileder M608. Sum PAH16 er klassifisert etter TA-2229/2007. 

 

Anleggsarbeider  

Arbeidene planlegges gjennomført i tråd med tidligere beskrivelser av metoder og tillatelse, derunder at det 

skal legges ut minimum 20 cm sand på sjøbunnen før utfyllingen, krav til kvalitet på utfyllingsmassene, samt 

at arbeidene skal foregå innenfor avbøtende tiltak (siltgardin) med kontinuerlig turbiditetsovervåkning.  

 

Tidspunkt for gjennomføring 

Oslo Havn ser det som hensiktsmessig å gjennomføre den supplerende utfyllingen samtidig med tidligere 

planlagt utfylling. Dette er per i dag estimert til høst 2020/ vår 2021.  
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