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Horten indre havn
- helhetlig tiltaksplan

Forurenset sjøbunn er et
omfattende problem i flere
havner og fjordområder
langs Norskekysten

Horten Indre havn ligger midt i Oslofjorden. Havnens
gunstige beliggenhet og utforming bidro til etablering
av marinens virksomhet i 1818 og utvikling av Horten
som by. Rundt Indre havn har det derfor vært 150 års
virksomhet med skipsverft og verksteder. Deler av områdene har tidligere også vært brukt som søppelfyllinger.
Dette, sammen med avrenning fra urbane områder, har
ført til utslipp av forurensning til Indre havn. Tidligere
miljøundersøkelser har vist at sedimentet i Indre havn
er forurenset av metaller og organiske miljøgifter.
Forurenset sjøbunn er et omfattende problem i flere
havner og fjordområder langs Norskekysten. Arbeidet
med forurensede sedimenter er grunnlagt i Stortingsmelding nr. 12 (2001-2002) “Rent og rikt hav” og Stortingsmelding nr. 14 (2006-2007) “Sammen for et giftfritt
miljø – forutsetninger for en tryggere fremtid” i tillegg
til Norges arbeid knyttet til vannforskriften og EUs
vanndirektiv (EU, 2000) for å oppnå god kjemisk- og
økologisk tilstand i vann. Også forvaltningsplanen for
vannområdet Vest-Viken legges til grunn for opprydding i Horten Indre havn.
NGI har på oppdrag for Forsvarsbygg utarbeidet “Helhetlig tiltaksplan for forurensede sedimenter i Horten
Indre havn” i henhold til Miljødirektoratets retningslinjer
(Faktaark M-325, 2015a). I denne rapporten presenteres
sammendrag av tiltaksplanen. Detaljene finnes i NGIrapport 20150201-01-R (NGI, 2016). Forsvarsbygg har
bestilt tiltaksplanen på vegne av Samordningsgruppen
for miljøtiltak i Horten Indre havn (Horten kommune,
Forsvarsbygg, Fylkesmannen i Vestfold og Horten havn).
Samordningsgruppen har gitt innspill til rapporten.
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Miljømål

Risikovurdering

Formålet med Helhetlig tiltaksplan er å presentere et skreddersydd og kostnadseffektivt forslag til sedimenttiltak som
reduserer risikoen av forurensede sedimenter. Dette arbeidet
er et ledd i kommunens langsiktige forvaltning av miljøtilstanden i Indre havn for å oppnå de konkrete miljømål som
er vedtatt av hovedutvalget for klima, miljø og kommunalteknikk i Horten kommune den 29. april 2013:

Horten Indre havn er delt inn i elleve delområder, som vist på side
6 og 7. Inndelingen er basert på forvaltningsbestemte avgrensninger og informasjon om batymetri, skipstrafikkbelastning og
antatte forurensningskilder. Vurdering av behov for tiltak fokuserer på å redusere risiko av forurensede sedimenter. Dette betyr at
vurderingene av behovet for tiltak og definering av tiltaksarealer
tar utgangspunkt i de delområdene som har uakseptabel risiko.

• Sjøområdet Horten Indre havn skal ha en miljøkvalitet som
sikrer biologisk mangfold og allmennhetens bruk til rekreasjon
og friluftsliv.
• Langsiktige mål:
- Forurenset sjøbunn skal ikke hindre småbåtliv, rekreasjon, friluftsliv eller fritidsfiske.
- Forurenset sjøbunn og aktiviteter i området skal ikke føre til
negativ påvirkning av økosystemet.
• Delmål og ambisjonsnivå:
- Det skal være trygt å spise fiskekjøtt fra lokale fiskearter.
- Miljøgifter skal ikke medføre skader på dyre- og planteliv i
området.
- Miljøgifter skal ut av sirkulasjon (fjernes, overdekkes, sedimentasjon). Dette gjelder forurenset grunn både i sjø og på land.

I tillegg til dette, vil en i tiltaksvurderingene også ta hensyn til arealer
der det foregår naturlige forbedringer i Horten Indre havn. Naturlig
forbedring betyr at miljøtilstanden i sedimentet blir bedre over tid
ved tilførsel av nye og rene masser fra land, algeoppblomstring eller
avsetning av materiale fra luften. Informasjon om naturlig forbedring
er viktig for å tolke endringer i risikobildet. Ifølge Miljødirektoratet er
dette viktig for tiltaksplanlegging, spesielt for å vurdere nytten av aktive tiltak kontra naturlig forbedring over tid (Miljødirektoratet, 2011).
Det er gjennomført en risikovurdering av forurensede sedimenter i Indre havn, med utgangspunkt i de vedtatte tiltaksmål. Risikovurdering innebærer en vurdering av om risikoen for miljø- og
helsemessig skade fra et sediment er akseptabel eller ikke. Risikovurderingen, som foregår i tre trinn, er i utgangspunktet konserva-

tiv der hvert trinn tar hensyn til lokale forhold og blir mer nøyaktig
enn foregående trinn. Miljødirektoratets veileder for risikovurdering (Miljødirektoratet, 2011) inkluderer tre uavhengige vurderinger i
en Trinn 2 risikovurdering:
• Risiko for spredning fra sediment til vannmassene via for eksempel utlekking av miljøgifter fra sediment og oppvirvling
som følge av skipstrafikk.
• Risiko for human helse inklusive eksponering via konsum av
fisk og skalldyr.
• Risiko for effekter på økosystemet.
Her er det gjennomført både en Trinn 1 og Trinn 2 risikovurdering.
I tillegg er det inkludert elementer av en Trinn 3 vurdering som tar
hensyn til resultatene fra de supplerende undersøkelsene som er
gjennomført i Horten Indre havn.
En samlet vurdering av risiko tar hensyn til både spredning av miljøgifter, risiko for human helse og risiko for effekter på økosystemet. Det er gjort en egen vurdering av miljøgifter i fiskefilet fra
Horten Indre havn (COWI, 2013b), og analyseresultatene gir ikke
grunnlag for å gi advarsler/kostholdsråd (Mattilsynet, 2013).

For å oppnå de vedtatte miljømålene, er følgende alternative
tiltaksmål lagt til grunn for denne Helhetlige tiltaksplanen:
• Nullalternativ:
Ikke noe tiltak, men det skal utdypes hvordan potensialet
for den naturlige forbedringen vil fungere i forhold til arealer og tid.
• Tilstandsklasse II:
I de delområdene som er vurdert å ha uakseptabel risiko,
opprydding av de prioriterte miljøgiftene bly, kvikksølv,
PAH-16 og PCB-7 til tilstandsklasse II.
• Tilstandsklasse III:
I de delområdene som er vurdert å ha uakseptabel risiko,
opprydding av de prioriterte miljøgiftene bly, kvikksølv,
PAH-16 og PCB-7 til tilstandsklasse III.
I tillegg til de vedtatte miljømålene, er det viktig at tiltak i
Horten Indre havn også er knyttet til vannforskriften og EUs
Vannrammedirektiv (EU, 2000). EUs Vannrammedirektiv legger til rette for en felles vannpolitikk i EU og har som hovedmål å sikre god miljøtilstand i vassdrag, grunnvann og kystvann. Vannrammedirektivet er gjennomført i norsk lovgiving
gjennom vannforskriften, som skal sikre helhetlig beskyttelse
og bærekraftig bruk av vannforekomstene i Norge. I vannforvaltningsplanen er det gitt utsatt frist for måloppnåelse til
2027 i og med at effekter av tiltak antakelig ikke er målbare
før engang mellom 2021-2027.
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Kart som viser delområder
med uakseptabel risiko, uthevet i gult. Farge på tilstandsklasse tilsvarer den dårligste
tilstandsklasse av Pb, Hg,
PAH-16 og PCB-7 ifølge Miljødirektoratets grenseverdier
for klassifisering av miljøgifter
i sedimenter (Miljødirektoratet, 2007).
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Oversikt over delområder i
Horten Indre havn
1 HORTEN VERFT

6 MELLOMØYA

Delområdet Horten verft (delområde 1 som omfatter tre
mindre arealer: 1N, 1M og 1S) strekker seg fra Hortenskanalen og østover rundt Horten Industripark (HIP) hvor
det i dag ligger flere industribedrifter. I tillegg er det aktiv
virksomhet med vedlikehold av skip og skipstrafikk med
store og mindre båter inn i delområdet.

Delområde 6 som omfatter 6N og 6S, defineres som
et mindre areal vest for Mellomøya der det tidligere
har vært militæraktiviteter på land. På Mellomøya var
det et trinitolstøperi i drift fra 1945-1985 som ble brukt
til rearmering av granater og miner.

2 HOVEDBASSENGET
Delområdet Hovedbassenget (delområde 2 som omfatter 2N og 2S) er avgrenset til å omfatte den dypeste
delen av Indre havn, fra 10 m vanndyp og dypere. I
dette området er det observert anoksiske eller suboksiske forhold jevnlig, noe som gjør at forekomsten av
høyerestående bunnfauna blir beskjeden eller neglisjerbar. Sedimentundersøkelser viser imidlertid en
markert forbedring av miljøgifts konsentrasjonene
de senere år. Dette tyder på at utslippene av forurensninger fra land er betydelig redusert.

3 BROMSJORDET
Delområde 3 som omfatter 3S, 3MS, 3MN og 3N, strekker seg vest for Roklubben, langs strandlinjen til Pluggen båthavn og videre vest til Solvik båthavn. Delområdet er prioritert i forhold til friluftsliv og rekreasjon slik
at befolkningen har tilgang til sjøen. I tillegg planlegges
det en ny bydel ved Bromsjordet som inkluderer boligbygging, opparbeiding av strandsonen mot Indre havn
samt utbygging av en ny småbåthavn med ca. 300 båtplasser som inkluderer 30 flytende boliger.

4 BUESKJÆR
Delområdet Bueskjær (delområde 4) ligger i den
sørvestlige delen av Horten Indre havn, ved et boligområde med noe næringsvirksomhet og med tilgang til
sjøen. Ifølge Naturbase ligger det et lite, lavt og ubebygget skjær (Bueskjær) utenfor området (ca. 300 m.
øst for Reverompa) som er en “regional viktig hekkeplass for sjøfugl, spesielt hettemåke (opptil 180 par). Den
viktigste kjente hekkeplassen for hettemåke ved denne
delen av Vestfoldkysten.”

5 LØVØYBASSENGET
Delområdet Løvøybassenget (delområde 5) omfatter Drasund samt sjøområdet som er omkranset av
Røremarka, Løvøya og Mellomøya. Løvøybassenget
skiller seg ut både på grunn av sin høye verdi som
naturvernområde, bruk i forhold til friluftsliv og
rekreasjon samt lite forurensede bunnsedimenter.
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7 STRØMSUND
Delområdet Strømsund (delområde 7) ligger midt i den
nordlige delen av Horten Indre havn og strekker seg
langs den sørlige delen av Mellomøya inn i Strømsundet
og langs den sørvestlige delen av Østøya. Delområdet
er trafikkert med småbåter.

8 ØSTØYA
Østøya (delområde 8) defineres som et mindre areal
som grenser til et båtskur/sandblåseverksted som ble
oppført før 2. verdenskrig og var i drift fram til ca. 2000
og sandblåsesand ble fjernet i strandkanten i 2000.

9 VEALØSRENNA
Vealøsrenna (delområde 9) grenser til Kosterrenna
og det dypere Hovedbassenget (se Figur 12). Bruk av
området som hovedskipsanløp til Horten Industripark
anses som viktig og er derfor definert som et eget delområde. I tillegg er området definert som naturområde/friområde ifølge Kommuneplankartet.

10 KOSTERRENNA
Kosterrenna (delområde 10) ligger i den østlige delen av
Indre havn, tilgrenset av Vealøs og Møringen. Delområdet er svært verdifullt, spesielt på grunn av forekomster av ålegress som er viktige for trekkfugl. Det ligger
en gammel avfallsfylling ved Møringa som har vært benyttet av Forsvaret, Horten Verft og Hovedstasjonen
for oljevern fram til 1993. Fyllingen er godt undersøkt
og resultater indikerer at det ikke er utlekking av miljøgifter fra Møringa til Horten Indre havn av miljømessig
betydning. Det er stor aktivitet med småbåter og Kosterrenna delområdet brukes mye til rekreasjon.

11 STJERTEBUKTA
Delområdet Stjertebukta (delområde 11) omfatter
bukta mellom Horten Industripark og Karljohansvern.
Det har tidligere vært en akkumulatorfabrikk i dette
området der det ble benyttet store mengder bly.
Horten båtsenter ligger også innenfor dette området.
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Naturlig forbedring
Supplerende undersøkelser har dokumentert at det foregår en
naturlig forbedring av sjøbunnen i Indre havn (UiO, 2014; NGI,
2014b; NGI, 2015a). De fleste delområdene i Horten Indre havn
er egnet for naturlig forbedring, bortsett fra den vestlige delen av
Horten Verft (delområde 1M), sørøst i Hovedbassenget (delområde
2S) og Stjertebukta (delområde 11). For å illustrere dette geografisk, er naturlig forbedring modellert for de ulike delområdene og
fremtidig tilstand i 2026 og 2056 vist i figurene til høyre.
Figurene viser mest forbedring i de delområdene som allerede
har akseptabel risiko. I de delområder der det pågår langsom
forbedring over tid (delområder 1S, 3S og 3MN) skjer forbedringer
ikke raskt nok for å tilfredsstille vannforskriftens måloppnåelse
om god kjemisk- og økologisk tilstand innen 2027.

Tiltaksvurdering- og mål
Nullalternativet:
Nullalternativet innebærer at det ikke utføres aktive tiltak i sedimentene. Selv om det foregår en naturlig forbedring i Horten
Indre havn vil ikke nullalternativet alene tilfredsstille vannforskriftens måloppnåelse om god kjemisk- og økologisk tilstand
innen 2027 for alle delområdene med uakseptabel risiko.

Tilstandsklasse II og Tilstandsklasse III:
Det anbefales å gjennomføre tiltak i arealene med uakseptabel
risiko. Risikovurderingen har vist at arealet med uakseptabel
risiko er tilnærmet likt for begge tiltaksmålene.
Miljødirektoratet anbefaler i utgangspunktet å bruke tilstandsklasse II i sedimentene (ingen akutte eller biologiske
effekter på biota) som mål i områder der kilder er sanert. Tilstandsklasse III kan bl.a. benyttes som tiltaksmål dersom ikke
tilførsler fra landbaserte kilder er stoppet. Næring og industri
skal kunne opprettholdes (Miljødirektoratet, 2015b).
Områdene rundt Horten Indre havn er i stor grad regulert til
industri og boligformål (Horten kommune, 2012). Undersøkelser med bl.a. sedimentfeller og erfaringer fra andre havneområder (NGI, 2014b; NGI, 2015a; NGI, 2015c) har vist at det vil
være tilførsler av forurensning, bl.a. fra overvann, overløp,
biltrafikk, båtvirksomhet og diffus forurenset grunn, selv om
det er gjort tiltak for å begrense dette i størst mulig grad. Tiltaksmålet anbefales derfor å være tilstandsklasse III for de prioriterte miljøgiftene bly, kvikksølv, PAH-16 og PCB-7. Et tiltak
vil allikevel bety at det meste av tiltaksarealet i Horten Indre
havn vil oppnå tilstandsklasse II på kort sikt.

Kart som viser forventet tilstand med naturlig
forbedring i sedimenter i
2026 og 2056. Farge på tilstandsklasse tilsvarer den
dårligste tilstandsklasse av
Pb, Hg, PAH-16 og PCB-7
ifølge
Miljødirektoratets
grenseverdier for klassifisering av miljøgifter i sedimenter (Miljødirektoratet, 2007).
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Anbefalt tiltaksløsning og
kostnader

Anbefalt tiltaksløsning er en kombinasjon av begrenset
mudring og deponering av sedimenter for å opprettholde seilingsdyp i utvalgte områder, tildekking med erosjonsbeskyttelse hvor manøvrering av større båter foregår og tynnere tildekking i de øvrige områdene.
I Horten Indre havn har FFI, Forsvaret, Horten havnevesen og
Horten Industripark gitt tilbakemeldinger om behovet for å
opprettholde seilingsdybde. Innseilingen inn i Stjertebukta og
ved Sykehusbrygga skal ha minst 3 meter seilingsdybde. Det
er også arealer i delområde 1 og delområde 11 som har mindre
enn 3 meter vanndyp. I Horten Indre havn er det et relativt lite
areal som er vurdert å ha behov for mudring (ca. 40.000 m 2).
Det anbefales derfor å levere massene til godkjent mottak, i
stedet for å etablere en lokal deponiløsning. En mudring på
0,5 m mektighet gir et teoretisk volum på 20.000 m3. Mudringsarbeid er ofte kostnadsdrivende for opprydningsprosjekter i
forhold til miljørisiko. Derfor er det viktig å redusere størrelsen på volumet som skal mudres til kun der det er behov for å
mudre. Arealene som skal mudres må også tildekkes i etterkant for å oppnå akseptabel risiko i bunnsedimentene.
Tildekking isolerer forurensede sedimenter mot bunnfauna og vannmassene over. Tildekking hindrer også spredning
via oppvirvling og utlekking av miljøgifter fra porevann. Tildekking er anbefalt utført både for arealet som er mudret og
for de øvrige delområdene som er vurdert å ha uakseptabel
risiko. Følgende tildekkingstykkelse for tiltaksarbeidene i
Horten Indre havn er anbefalt:

Estimerte kostnader (kr) for tiltak i områder med uakseptabel risiko. Kostnadene som oppgis er uten merverdiavgift.
Beskrivelse

• Designet tildekkingslag på 45 cm (25 cm sand og 20 cm
erosjonslag av grus/pukk) i områdene påvirket av propellerosjon som tilsvarer ca. 160.000 m2.
		- For å oppnå et gjennomsnittlig tildekkingslag på 40 cm.
• Designet tildekkingslag på 20 cm (sand) i de øvrige tiltaksområdene som tilsvarer ca. 300.000 m2.
- For å oppnå et gjennomsnittlig tildekkingslag på 15 cm.
Endelig tykkelse krever detaljprosjektering av tildekkingslaget. Dette er spesielt viktig for de delområdene som er påvirket av skipstrafikk og har behov for et erosjonslag.
Det vil kunne være behov for å etablere betongmadrasser i
spesielt erosjonsutsatte områder for å gi en bedre beskyttelse
enn erosjonslaget. Kostnadene for betongmadrasser er tidligere estimert til 1950 kr/m2 (DNVGL og NGI, 2014). Arealet som
er utsatt for propellerosjon fra større skip og som er grunnere
enn 10 m vanndyp er ca. 63.000 m2 (delområdet 1M Horten
Verft). Betongmadrasser i hele arealet tilsvarer en økning i kostnadene på ca. 123 000 000 kr.
Kostnader for tiltak i de delområdene som er vurdert å ha uakseptabel risiko er estimert og presentert i tabellen nedenfor.
Tallene som presenteres i tabellen er basert på tidligere rapporterte estimater og erfaringstall for andre tiltaksprosjekter i
sjø. Beregningene er et estimat og usikkerheten er representert
ved å oppgi både en lav og en høy pris for de ulike aktivitetene.

Enhet

Enhetspris lav

Enhetspris høy

Antall

Pris lav

Pris høy

m2

10

20

40 000

400 000

2 000 000

RS

5 000 000

12 000 000

1

5 000 000

12 000 000

m3

250

650

20 000

5 000 000

13 000 000

m3

500

1 000

20 000

10 000 000

20 000 000

m2

200*

350*

160 000

32 000 000

56 000 000

m2

100*

200*

300 000

30 000 000

60 000 000

RS
RS

3 000 000
1 000 000

6 000 000
2 000 000

1
3

3 000 000
3 000 000

6 000 000
6 000 000

88 400 000

175 000 000

Rydding av skrot og klargjøring av
sjøbunn for mudring. Potensiell
håndtering av eksplosiver.
Mobilisering/demobilisering og drift
for mudring og tildekking
Mudring 50 cm sjøbunn (inkl transport
til godkjent mottak)
Levering av mudrede masser til
godkjent mottak
Innkjøp og utlegging 45 cm tildekking
(25 cm sand + 20 cm erosjonslag)*1)
Innkjøp og utlegging 20 cm tildekking
med sand*2)
Overvåkning under tiltak
Overvåkning etter tiltak (2, 5, 10 år)
SUM (uten MVA)

* eventuelle overskuddsmasser fra andre prosjekter kan vurderes som tildekkingsmateriale for å redusere innkjøpskostnader.
1) for å oppnå gjennomsnittlig tildekking på 40 cm.
2) for å oppnå gjennomsnittlig tildekking på 15 cm.

Prioritert rekkefølge av gjennomføring av tiltak i områder med uakseptabel risiko.
Anbefalt
rekkefølge

Delområde

Areal (m2)

1

1S Horten Verft

2

Anbefalte tiltak

Begrunnelse for prioritering

60 352

Begrenset mudring og deponering på godkjent
mottak etterfulgt av tildekking 20 cm sand2)

Behov for mudring

11 Stjertebukta

76 951

Begrenset mudring og deponering på godkjent
mottak etterfulgt av tildekking 20 cm sand2)

Behov for mudring

3

1M Horten Verft

62 911

Tildekking 25 cm sand og 20 cm erosjonslag av
grus/pukk1)

Risiko for spredning fra skipsoppvirvling

4

2S Hovedbassenget 96 394

Tildekking 25 cm sand og 20 cm erosjonslag av
grus/pukk1)

Risiko for spredning fra skipsoppvirvling

5

3S Bromsjordet

80 072

Tildekking 20 cm sand2)

Tilgrensende til arealer der tiltak er gjennomført

6*

3MN Bromsjordet

67 759

Tildekking 20 cm sand2)

Isolert areal i nærheten av arealer der tiltak er
gjennomført

7*

8 Østøya

10 856

Tildekking 20 cm sand2)

Isolert areal og begrenset omfang av tiltak

8*

6S Mellomøya

6 575

Tildekking 20 cm sand )

Isolert areal og begrenset omfang av tiltak

2

1) for å oppnå gjennomsnittlig tildekking på 40 cm.
2) for å oppnå gjennomsnittlig tildekking på 15 cm.
* kan gjennomføres alene og dermed først eller separat fra de øvrige tiltaksarealene.

Tiltaket bør starte med områdene som skal mudres i Stjertebukta (delområde 11) og ved Sykehusbrygga (sørlige delen av delområde 1S) da aktiviteten i disse områdene har størst
spredningsrisiko. Før mudringsarbeidene begynner må disse
områdene klargjøres ved å rydde unna og fjerne flytebrygger
og andre konstruksjoner samt å fjerne avfall/skrot fra sjøbunnen. Etter at mudring er gjennomført, bør tildekking av disse
områdene gjennomføres først, etterfulgt av tildekking av de
øvrige delområdene som er utsatt for spredning fra skipsoppvirvling. Når dette er utført kan tildekking med sand starte i
de delområdene som ikke er utsatt for erosjon og så arbeider
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man seg utover med tildekkingen til denne er sluttført. Prioritert rekkefølge av tiltak er gitt i tabellen nedenfor. Prioritering er basert på en total vurdering av risiko for spredning av
forurensede sedimenter og gjennomføring av tiltaksløsningen.
Om det er begrensede ressurser kan en redusert løsning av
tiltak være å prioritere de første 5 delområdene (1S Horten
Verft, 11 Stjertebukta, 1M Horten Verft, 2S Hovedbassenget og
3S Bromsjordet) da naturlig forbedring her ikke er tilstrekkelig
i et 100 års perspektiv.
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Anbefalt tiltaksløsning og
kostnader per delområde

Anbefalt tiltaksløsning for de enkelte tiltaksarealene i de ulike
delområdene er oppsummert i prioritert rekkefølge nedenfor.
Prioritering er basert på en total vurdering av risiko for spredning
av forurensede sedimenter og gjennomføring av tiltaksløsningen.
Kostnadene som oppgis er fordelt prosentvis basert på areal. Det
kan likevel være mulig å gjennomføre tiltak i en annen rekkefølge
enn primært anbefalt.

1. Utenfor kanalen ved Horten Verft (delområde 1S)
Hortenskanalen ble opprinnelig gravd ut (1854-1867) for å lage en
forbindelse for fartøy fra Horten Indre havn ut til Ytre Oslofjord.
Over tid ble vanndybden svært redusert og sedimentene ble forurenset (hovedsakelig av bly og kvikksølv) fra industrivirksomhet
langs kanalen og øvrige havneaktiviteter. I perioden 1996-1998
ble de forurensede sedimentene fjernet og kanalen ble rehabilitert for å øke seilingsdybde for småbåttrafikken. I dag benyttes
arealene hovedsakelig av fritidsbåter.
Følgende vurderinger er gjort for delområdet:
• Risikovurdering er gjennomført og det er uakseptabel spredning av bly og kvikksølv med hensyn på biodiffusjon og opptak
i organismer utenfor kanalen.
• Naturlig forbedring pågår langsomt i delområdet og vil derfor
ta lengre tid, lengre enn 40 år.
• Anbefalte tiltak:
- Dekker et areal på 60 352 m2.
- Omfatter begrenset mudring og deponering på godkjent
mottak etterfulgt av tildekking med 20 cm sand.
- Kostnadene er estimert til 9 mill – 19 mill NOK.

2. Stjertebukta (delområde 11)
Delområde 11 omfatter bukta mellom Horten Industripark og
Karljohansvern. Det har tidligere vært en akkumulatorfabrikk
i dette området der det har vært benyttet store mengder bly.
Horten båtsenter ligger også innenfor dette området. Bunnsedimentene i dette delområdet er forurenset med blant annet bly,
kvikksølv og PAH-16. I dag benyttes arealet rundt Stjertebukta til
industri, kontor, FFI og skole. I vedtatt områdeplan for Karljohansvern åpnes det også for å etablere boliger her.
Følgende vurderinger er gjort for delområdet:
• Risikovurdering av sedimentene er gjennomført og beregnet
oppvirvling som følge av skipstrafikk gir høy og uakseptabel
spredning i forhold til bly og/eller kvikksølv. I tillegg er det
uakseptabel spredning av PAH-16 med hensyn på biodiffusjon
og opptak i organismer.
• Supplerende undersøkelser og tiltaksrettede undersøkelser
indikerer at delområdet ikke er egnet for naturlig forbedring.
• Anbefalte tiltak:
- Dekker et areal på 76 951 m2.
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- Omfatter begrenset mudring og deponering på godkjent
mottak etterfulgt av tildekking med 20 cm sand.
- Kostnadene er estimert til 22 mill – 47 mill NOK.

Utslippene av forurensninger
fra land er betydelig redusert

3. Ved kaianlegg ved Horten Verft (delområde 1M)
Delområde 1M ligger utenfor kaianlegget ved Horten Industripark
(HIP) som ble etablert i 1987 på området som tidligere var Marinens
hovedverft og Horten verft AS. Dette området ble utviklet for
skipsbygging i 1818 frem til 1900 og siden til verftsvirksomhet som
inkluderer bygging og reparasjon av skip og maskineri (www.hip.
no). Disse aktivitetene har medført forurensning av sedimentene.
I dag er HIP benyttet av teknologibedrifter og det drives begrenset
verftsvirksomhet som reparasjon og vedlikehold av fartøy.
Følgende vurderinger er gjort for delområdet:
• Risikovurdering av sedimentene er gjennomført og beregnet
oppvirvling som følge av skipstrafikk gir høy og uakseptabel
spredning i forhold til bly og/eller kvikksølv ved delområde 1M.
- En fremtidig endring i bruk av Horten Indre havn der det
ikke lengre er større skipstrafikk (skip over 1000 tonn), medfører en endring i risiko for spredning av forurensede sedimenter. Delområdet 1M har fremdeles uakseptabel risiko
selv om oppvirvling av sedimenter fra skipstrafikk er fjernet
som spredningsvei i risikovurderingen.
• Delområdet er ikke egnet for naturlig forbedring på grunn av
propellerosjon fra større skipstrafikk.
• Anbefalte tiltak:
- Dekker et areal på 62 911 m2.
- Omfatter tildekking med 25 cm sand og 20 cm erosjonslag av
grus/pukk.
- Kostnadene er estimert til 14 mill – 25 mill NOK.

4. Sørøstlige del av Hovedbassenget (delområde 2S)
Delområde 2S omfatter arealet i Hovedbassenget med 10 – 15 m
vanndyp (dårlige oksygenforhold) som er påvirket av manøvrering av større skip. Sedimentene er forurenset av metaller og organiske miljøgifter.
Følgende vurderinger er gjort for delområdet:
• Risikovurdering av sedimentene er gjennomført og beregnet
oppvirvling som følge av skipstrafikk gir høy og uakseptabel
spredning i forhold til bly og/eller kvikksølv. I tillegg er det
uakseptabel spredning av PCB-7 med hensyn på biodiffusjon
og opptak i organismer.
- En fremtidig endring i bruk av Horten Indre havn der det
ikke lengre er større skipstrafikk (skip over 1000 tonn),
medfører en endring i risiko for spredning av forurensede
sedimenter. Resultatene viser akseptabel spredning i delområde 2S uten større skipstrafikk på grunn av at sedimentene i
dette område ligger dypere enn 10 m vanndyp med begrenset
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Anbefalt tiltaksløsning og
kostnader per delområde (forts.)
oksygen og ingen biologisk aktivitet. Det presiseres at dette
er et teoretisk scenario da det er flere som benytter sjøarealet; Horten Industripark og dokken, Kystverket etter behov,
da Horten er nødhavn, samt utrangerte KNM fartøyer.
• Delområdet er ikke egnet for naturlig forbedring på grunn av
propellerosjon fra større skipstrafikk.
• Anbefalte tiltak:
- Dekker et areal på 96 394 m2.
- Omfatter tildekking med 25 cm sand og 20 cm erosjonslag av
grus/pukk.
- Kostnadene er estimert til 22 mill – 39 mill NOK.

5. Sør i Bromsjordet (delområde 3S)
Sjøsedimentene utenfor Bromsjordet er forurenset da delområdet ligger nedenfor Hortenskanalen og vis á vis Horten Verft
som kan ha ført til spredning av miljøgifter. I tillegg var området
brukt som kommunal søppelfyllplass (Indre havn søppelfylling
og Sælavika fylling). Fyllingen er nedlagt og tiltak er gjennomført. Flere undersøkelser har bekreftet at det tidligere deponiet
ved Bromsjordet ikke er en aktiv kilde som påvirker Horten Indre
havn på en negativ måte. I dette området planlegges det en ny
bydel som inkluderer boligbygging, opparbeiding av strandsonen
mot Indre havn samt utbygging av en ny småbåthavn med ca. 300
båtplasser inklusive 30 flytende boliger.
Følgende vurderinger er gjort for delområdet:
• Risikovurdering av sedimentene er gjennomført og det er
uakseptabel spredning av bly og kvikksølv med hensyn på biodiffusjon og opptak i organismer i delområde 3S.
• Delområdet er egnet for naturlig forbedring, men forbedringer
foregår ikke raskt nok for å tilfredsstille vannforskriftens
måloppnåelse om god kjemisk kvalitet innen 2027. Sediment
i delområdet kan oppnå tilstandsklasse III i løpet av 40 år.
• Anbefalte tiltak:
- Dekker et areal på 80 072 m2.
- Omfatter tildekking med 20 cm sand.
- Kostnadene er estimert til 11 mill – 24 mill NOK.

6. Nord-midten av Bromsjordet (delområde 3MN)
Delområde 3MN omfatter arealet i nord-midten av Bromsjordet
like ved Kongsberg Maritime AS som er påvirket av hyppig trafikk
av båten Simrad Echo.
Følgende vurderinger er gjort for delområdet:
• Risikovurdering av sedimentene er gjennomført og beregnet
oppvirvling som følge av skipstrafikk gir høy og uakseptabel
spredning i forhold til PCB-7, bly og/eller kvikk-sølv.
• Delområdet er egnet for naturlig forbedring, men forbedringer
foregår ikke raskt nok for å tilfredsstille vannforskriftens
måloppnåelse om god kjemisk kvalitet innen 2027. Sediment
i mesteparten av delområdet kan oppnå tilstandsklasse III i
løpet av 40 år.
• Anbefalte tiltak:
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- Dekker et areal på 67 759 m2.
- Omfatter tildekking med 20 cm sand.
- Kostnadene er estimert til 8 mill – 17 mill NOK.

7. Østøya (delområde 8)
Østøya delområde grenser til et båtskur/sandblåseverksted som
ble oppført før 2. verdenskrig og var i drift fram til ca. år 2000.
Ca. 40 m3 sandblåsesand ble fjernet i strandkanten i 2000 da det
var påvist forhøyde konsentrasjoner av metaller i området. Undersøkelser i sjø viser ikke tegn til utlekking i dag. I tillegg til
dette ligger Mastedammen fylling nord for dammen på Østøya
som er en grovavfallsfylling etablert i 1945 og avsluttet i 1995.
Siden fyllingen ligger lengst nord på øya og ikke drenerer til Indre havn er den vurdert å ikke være en potensiell kilde til forurensning av Horten Indre havn. Østøya tilhører Forsvaret og er
stengt for allmenn ferdsel.
Følgende vurderinger er gjort for delområdet:
• Risikovurderingen indikerer uakseptabel biodiffusjon og
opptak i organismer i forhold til kvikksølv og PCB-7.
• Delområdet antas å være egnet for naturlig forbedring, men
forbedringer foregår ikke raskt nok for å tilfredsstille vannforskriftens måloppnåelse om god kjemisk kvalitet innen
2027. Sediment i mesteparten av delområdet kan oppnå tilstandsklasse III i løpet av 40 år.
• Anbefalte tiltak:
- Dekker et areal på 10 856 m2.
- Omfatter tildekking med 20 cm sand.
- Kostnadene er estimert til 1 mill – 2 mill NOK.

8. Vest for Mellomøya (delområde 6S)
Delområde 6S er et mindre areal der det er registrert enkelte
punkter med høye konsentrasjoner av kvikksølv som kan kobles
til tidligere militæraktiviteter på land. På Mellomøya var det et
trinitolstøperi i drift fra 1945-1985 som ble brukt til rearmering
av granater og miner, og derfor er grunnen forurenset av TNT.
Kvikksølv kan kobles til disse aktivitetene fordi det tidligere ble
brukt kvikksølv i detonatorer til eksplosiver. Mellomøya tilhører
Forsvaret og er stengt for allmenn ferdsel.
Følgende vurderinger er gjort for delområdet:
• Risikovurderingen indikerer uakseptabel biodiffusjon og
opptak i organismer i forhold til kvikksølv.
• Delområdet antas å være egnet for naturlig forbedring, men
forbedringer foregår ikke raskt nok for å tilfredsstille vannforskriftens måloppnåelse om god kjemisk kvalitet innen
2027. Sediment i delområdet kan oppnå tilstandsklasse III i
løpet av 40 år (om man ser bort fra det ene prøvepunktet med
veldige høye konsentrasjoner av Hg).
• Anbefalte tiltak:
- Dekker et areal på 6 575 m2.
- Omfatter tildekking med 20 cm sand.
- Kostnadene er estimert til 1 mill – 2 mill NOK.
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Begrunnelse for tiltaksløsning
• Tiltaksarealene tar utgangpunkt i Miljødirektoratets risikovurdering for forurensede sedimenter for Pb, Hg, PAH-16 og
PCB-7. Resultatene av risikovurderingen indikerer at tiltaksarealene er de arealene med uakseptabel risiko som følge av
utlekking av miljøgifter fra sediment og/eller oppvirvling av
sedimenter forårsaket av propellerosjon fra skipstrafikk.
• De høyeste konsentrasjonene av TBT i sedimentene (NIVA,
2011a) er hovedsakelig lokalisert i de samme delområdene
som har uakseptabel risiko for Pb, Hg, PAH-16 og PCB-7.
Dette betyr at gjennomføring av tiltak i tiltaksarealene også
vil håndtere TBT-forurensning i disse arealene.

• Det arbeides aktivt med kildekartlegging i Horten Indre havn
og i en oppdatert vurdering av 13 potensielle kilder til forurensning er 10 kilder vurdert til å være uvesentlige for miljøgiftbelastningen (Golder Associates, 2015). De tre som gjenstår
inkluderer overvann fra tilgrensede områder, utlekking fra
forurenset grunn og utslipp fra skipsverft og slip-plasser samt
småbåthavner. Her anbefales det videre oppfølging som er viktig for å sikre at sjøbunn etter tiltak ikke rekontamineres.
Erfaring fra andre gjennomførte tiltak av forurensede sedimenter viser at det er vanskelig å opprettholde tilstandsklasse II som
normalt oppnås umiddelbart etter tildekking. Miljødirektoratet
erkjenner imidlertid at det i mange havner er umulig å stoppe alle
kilder til forurensing av sjøbunnen (Miljødirektoratet, 2015b).

• Det foregår en naturlig forbedring av sedimentkvaliteten i
Horten Indre havn. Undersøkelser av sedimentkjerner og sedimenterende materiale viser en markert forbedring av konsentrasjoner av miljøgifter de senere år.

Områdene rundt Horten Indre havn er i stor grad regulert
til industri og boligformål og undersøkelser i Indre havn og
erfaringer fra andre havneområder har vist at det vil være
tilførsler av forurensning fra bl.a. overvannsavrenning, bil
trafikk og båtvirksomhet. Tiltaksmålet anbefales derfor å
være tilstandsklasse III for de prioriterte miljøgiftene bly,
kvikksølv, PAH-16 og PCB-7. Et tiltak vil allikevel betyr at det
meste av tiltaksarealet vil oppnå tilstandsklasse II på kort sikt.

Dette indikerer at utslippene av forurensninger fra land er betydelig redusert. Ifølge Miljødirektoratet er det viktig å inkludere informasjon om naturlig forbedring for å tolke endringer
i risikobildet og dermed for tiltaksplanlegging. Dette er spesielt nyttig for å vurdere nytte av aktive tiltak kontra naturlig
forbedring over tid.
• Det oppnås en miljøgevinst med gjennomføring av tiltak og
beregningene viser at totalt 11264 kg Pb, 175 kg Hg, 1318 kg
PAH-16 og 5 kg PCB-7 vil bli tatt ut av sirkulasjon.
• Tiltak bidrar til at Horten Indre havn oppnår vannforskriftens mål om god økologisk og kjemisk tilstand på sikt.

Tiltak bidrar til at Horten
Indre havn oppnår vannforskriftens mål om god
økonomisk og kjemisk
tilstand på sikt

• Tiltaksløsningen omfatter de arealer hvor det vurderes å være
fare for skipsoppvirvling og spredning av sediment. Oppvirvling av forurensede sedimenter i havnebassenget er vurdert
som en viktig kilde til eksponering av marine organismer for
miljøgifter (Golder Associates, 2015). Den største hindringen
for at Horten Indre havn skal forbedres over tid vurderes å
være skipsoppvirvling. Skipsoppvirvling kan i tillegg føre til
rekontaminering av renere områder etter utførte tiltak.

Delområde
1M Horten Verft

Hg (kg)

PAH-16 (kg)

PCB-7 (kg)

1980

22

82

0,74

1S Horten Verft

1641

16

112

1,22

2S Hovedbassenget

3573

27

91

0,79

3S Bromsjordet

1234

9

49

1,23

3MN Bromsjordet

1394

13

30

0,54

39

81

1

0,01

6S Mellomøya
8 Østøya
11 Stjertebukta
SUM

16

Pb (kg)

Horten Indre havn

72

2

2

0,11

1332

4

951

0,26

11264

175

1318

4,89
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Miljøgevinst ved tiltak, mengde forurensning som tas ut av sirkulasjon
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Kart over tilstandsklasser

Innhold av kvikksølv (Hg) i overflatesedimenter i henhold til Miljødirektoratets
veileder for klassifisering av miljøgifter i sediment (TA-2229/2007).
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Innhold av bly (Pb) i overflatesedimenter i henhold til Miljødirektoratets
veileder for klassifisering av miljøgifter i sediment (TA-2229/2007).
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Innhold av PAH-16 i overflatesedimenter i henhold til Miljødirektoratets
veileder for klassifisering av miljøgifter i sediment (TA-2229/2007).
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Innhold av PCB-7 i overflatesedimenter i henhold til Miljødirektoratets
veileder for klassifisering av miljøgifter i sediment (TA-2229/2007).
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