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SUPPLERENDE INFORMASJON TIL SØKNAD OM UTFYLLING I TYRIFJORDEN –  
 
Viser til søknad om utfylling av masser i Tyrifjorden i forbindelse med planlagt utbygging av 
Vikersund sentrum Nord Trinn 1( Deres ref. 2017/3266). 
 
I tidligere møte med Fylkesmannen i Buskerud ble Modum kommunen anmodet om å bestille 
analyse av perfluorerte forbindelser i de sedimentprøvene som var foretatt i forbindelse med 
planlagt utbygging.  Det var nok materiale i prøvene som var tatt og Golder Associates har levert 
et notat der det er påvist forekomster i en prøvetaking (GA1) like utenfor planlagt «poll» vist i 
reguleringsplanen. Prøvetakingen ble foretatt i en dybde på 0-10 cm.  
 
Etter fagråd fra Golder Associates ønsker derfor Modum kommune å fjerne det øverste 
sedimentlaget i angitt område markert med lyserød tone i kartutsnittet nedenfor. Da arealet er 
tiltenkt som blant annet badeplass, tilsier både fagråd fra konsulent og retningslinjer vist i 
dokumentet:  «M-409 | 2015TA Risikovurdering av forurenset sediment,» at det er mest 
hensiktmessig å fjerne massene da det innebærer risiko for oppvirvling, hudkontakt og oralt 
inntak om de enten ligger urørt eller tildekkes. Det anslås at dette kan dreie seg om ca 500-1000 
m3 avhengig av bunnforhold. Massene vil bli tatt opp på land der de enten vil blir sendt til 
godkjent mottak, eller at det blir gjennomført nye analyser for å få kartlagt tiltaksklasse og 
deretter se om massene kan gjenbrukes på et vis.  
 
Når det gjelder selve mudringsarbeidet vil den metodikken som er beskrevet i innsendt søknad 
følges ved at det settes opp en siltgardin, og at det bygges en mindre voll før det graves ut fra 
innsiden. Dette gjøres for å minske oppvirvling og uønsket sedimenttransport ut av 
tiltaksområdet. Det er tidligere foretatt en kartlegging av forekomst av elvemuslinger, og de 
registrerte individene har tilholdssted lengre ute i Tyrifjorden enn det arealet det som er tenkt 
utgravd, i tillegg til arealbehovet for midlertidig sikringsvoll og siltgardin. 
 
I søknaden er det også beskrevet metodikk for selve utgraving og hva salgs skufftype som skal 
benyttes. Det samme vil bli foretatt i forbindelse med disse gravearbeidene da det er ansett som 
mest skånsomt. Samtidig er det planlagt at arbeidene skal foregå på vinterstid der vannstanden er 
lav med minst påvirkning ovenfor dyr og planteliv. Etter at arbeidene er foretatt vil det bli 
gjennomført et par sedimentanalyser i tiltaksområdet og periferien, for å dokumentere at 
fjordbunnen er ren nok til å kunne anvendes til badeplass og om det eventuelt må gjennomføres 
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noen form for ytterlig tildekking. Detaljer i forhold til drift og vedlikehold av badeplassen er 
beskrevet i søknaden som er innsendt tidligere. Da pollen sannsynligvis vil tiltrekke seg mindre 
motorbåter, vil fjerning av løs sedimentlag nær pollen hindre at den forurensingen som foreligger 
i massene virvles opp unødvendig med uønsket spredning dersom massene hadde blitt liggende.  
 
Da Tyrifjorden ikke er påvirket av tidevann eller raskt nivåstigning på vinterhalvåret vil det ikke 
være nødvendig med et overvåkningssystem i forhold til endring av vannstanden. Fjorden her er 
forholdsvis smal og grunn og lite vindutsatt slik at det er lite eller ingen risiko for at tiltaksområdet 
oversvømmes av bølger. Overvåking og tiltaksplan i forhold til akutt forurensing, vil være det 
samme som beskrevet i innsendt søknad om øvrige utfyllingsarbeider. 
 
Modum kommune håper på at søknaden kan behandles med disse suppleringene og at det kan 
legger ut på høring så snart som mulig. Dersom Fylkesmannen har behov for nærmere 
forklaringer eller opplysninger fra vår side i forbindelse med behandling av eventuelle 
høringsuttalelser er det bare å ta kontakt. 
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