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1. SAMMENDRAG

Perioden omfatter aktiviteter i mai 2012 (30. april – 1. juni). 

Aktivitetene har bestått i forberedende arbeider (møter, befaringer etc.) i perioden. BT, JES og BN 
har foretatt flere befaringer av området og gjort en del observasjoner. 

Oppsummering av observasjoner finnes i vedlegg 9. 

2. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - HMS

HI og NIVA tok prøver i området 31. mai, ellers ingen fysiske aktiviteter å rapportere. HI og NIVA 
fulgte sin egen HMS standard ved prøvetaking. 

3. YTRE MILJØ

Pr: 31. mai foregikk ingen aktiviteter relevant for ytre miljø. 
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4. AKTIVITETER - FREMDRIFT

Noen aktiviteter i mai 2012: 

- Møte Havforskningsinstituttet. Fastlagt foreløpige økonomiske rammer. 
- Diskusjoner vedrørende tekniske løsninger for opptak. 
- Besluttet og valgt type lenser for avskjøring av grønnalger før det flyter ut i 

Vikerøysundet. 
- Søkt om midlertidig vei og deponi på Vikerøya. Søknad medunderskrevet 

av grunneier. 

- Etablering av referansegruppe. Konstituerende møte. 
- Prøvetaking av sjøbunn på dypt vann utført av HI og NIVA. 
- Fredag 1. juni: Møte og befaring av aktuelt arbeidsområde med 

representant fra REMU – leverandør av amfibie gravemaskin. Fra 
prosjektet BT, JES og BN 

Arbeidene er fortsatt i startfasen og det er et betydelig arbeid å forberede og organisere prosjektet. 
Aktivitets og fremdriftsplan er, se punkt 9. 

5. PLANLAGTE AKTIVITETER KOMMENDE MÅNED

I juni er fokusområder som følger: 

- Etablere lenser for å ”avskjære” grønnalgene før de flyter ut i Vikerøysundet og samtidig høste 
grønnalger som fanges av lensene. Møte Larvik Kommune/Brannvesenet om samarbeid. 

- Etablere midlertidig adkomst og ”kai” for gravemaskin på Vikerøya for å ta opp grønnalger. 
Sende søknad om tillatelse til dette hos FMVE. 

- Etablere midlertidig deponi for grønnalger på Vikerøya. 
- Analysere prøver og søke om disponering avhengig av resultat. 
- Endelig avtale med HI om deres oppgaver. 
- Søke etter alternativer for opptak av grønnalger og martaum. 
- Arbeide med løsning for å fjerne strandede Grønnalgerester. 
- Innhente pris på leie av Big Float Amfibie gravemaskin fra Sverige. 
- Teste bruk av vakuumlaster til fjerning av grønnalger og 
grønnalgerester. - Pressemelding ved test av vakuumlaster. 
- Kontakt med UMB med tanke på studentprosjekt. 
- Etablere web løsning. 




