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Risikovurdering 

Gjennomført i henhold til Miljødirektoratets retningslinjer 
─ TA 2802/2011: Veileder for risikovurdering av forurenset sediment 

Forurensning i de øverste sedimentene (10 cm) avgjør risiko 
─ Tilgjengelig til økosystem 

─ Forurensning i de dypere sedimenter er isolert 

Tre uavhengige vurderinger 
─ Risiko for human helse 

─ Risiko for effekter på økosystemet 

─ Risiko for spredning fra sediment til vannmassene 

 



Risiko for human helse 

Eksponering via konsum av fisk og skalldyr 
viktigste for human helse 
Ifølge risikoberegningene (som er 
konservative), begrenset uakseptabel risiko 
for inntak av fisk i forhold til kvikksølv 
Mattilsynets vurdering: "De analysene av 
fiskefilet fra Horten Indre havn…for torsk 
og flyndre, gir ikke grunnlag for å gi 
advarsel/kostholdsråd." 
Generelt, fraråder Mattilsynet de som 
fisker til eget bruk fra å spise lever av fisk 
fanget i skjærgården 



Risiko for effekter på økosystemet 

Toksisitetstester, konsentrasjoner av 
miljøgifter i biota, bilder av bunnfauna 

Ingen akutt økologisk risiko 

Sediment i den sørlige delen av Indre 
havn kan utgjør langtidsrisiko   

Lavt oksygenforhold i dypere vann 
hindrer at bunnfauna etablerer seg 
─ UiO har undersøkt og dokumentert 

oksygenutvikling over noen hundre år, har vært 
kritisk lavt siden 1600-1700 tallet på grunn av 
naturlig begrenset vannutskifting 
 



Risiko for spredning 

Utlekking av miljøgifter fra sediment 

Spredning av miljøgifter i sediment på grunn av oppvirvling som 
følge av båttrafikk og skipstrafikk 

Opptak i organismer gjennom næringskjeden 
 



Skipstrafikkens mønster i løpet av et år 



Forhold mellom beregnet og akseptabel spredning 

Verdi lik 1 er 
akseptabel 



Samlet vurdering - delområder med uakseptabel risiko 

Farge på 
tilstandsklasse tilsvarer 
den dårligste 
tilstandsklasse av Pb, 
Hg, PAH-16 og PCB-7. 



Naturlig forbedring 

Flere undersøkelser har dokumentert 
at sjøbunnen blir bedre over tid 
─ Tilførsel av rene sedimenter 

─ Kontroll av kilder på land 

De fleste delområdene er egnet for 
naturlig forbedring, bortsett fra: 
─ vestlige del av Horten Verft 

─ sørøst i Hovedbassenget 

─ Stjertebukta 



Antatt naturlig forbedring over tid 

2026 

Farge på tilstandsklasse tilsvarer den dårligste tilstandsklasse 
av Pb, Hg, PAH-16 og PCB-7. 

2056 



Tiltaksvurdering- og mål 

Nullalternativ:  
─ Ikke utføres aktive tiltak i sedimentene 

─ Men, selv om det foregår en naturlig forbedring vil ikke nullalternativet 
alene tilfredsstille vannforskriftens måloppnåelse om god kjemisk kvalitet 
innen 2027 for alle delområdene med uakseptabel risiko. 

Tilstandsklasse II og Tilstandsklasse III:  
─ Risikovurderingen har vist at arealet med uakseptabel risiko er tilnærmet 

likt for begge tiltaksmålene.  

─ Det anbefales å gjennomføre tiltak i arealene med uakseptabel risiko.  

 



Farge på 
tilstandsklasse tilsvarer 
den dårligste 
tilstandsklasse av Pb, 
Hg, PAH-16 og PCB-7. 

Risikobaserte tiltaksarealer 



Anbefalte tiltaksløsninger 

Begrenset mudring for å opprettholde seilingsdybde 

Isolasjonstildekking for mudret areal og de øvrige delområdene 
vurdert til å ha uakseptabel risiko  
 



Farge på 
tilstandsklasse tilsvarer 
den dårligste 
tilstandsklasse av Pb, 
Hg, PAH-16 og PCB-7. 

Behov for å opprettholde 3 meters vanndybde 



Begrenset mudring for å opprettholde seilingsdybde 

Arealer som er under vurdering for å fjerne forurensede 
sedimenter fra sjøbunnen etterfulgt av flytting av massene 
til egnet deponi 



Mudring 

Fjerne forurensningslag 

Hindre oppvirvling 

 

Foto: Agder Marine 



Mudring 



Deponering på godkjent deponi 

Trondheim havn - strandkantdeponi NOAH på Langøya 



Tildekking 

Isolere forurensede sedimenter med 
rene materialer 

Redusere eksponering til bentiske 
organismer 

Redusere transport av miljøgifter 

Nilsson, NIVA, 2007 



Tildekking med sand 



Tildekking med sand 



Tildekking med sand 



Tildekking med sand 



Metoder for å dokumentere effekt av tildekking 



Metoder for å dokumentere effekt av tildekking 
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Eek et al, Chemosphere, 2008 



Anbefalt tildekking 

Områder påvirket av propellerosjon 
─ Designet tildekkingslag på 45 cm (25 cm sand og 20 cm erosjonslag av 

grus/pukk) 

─ Areal på ca. 160.000 m2 

De øvrige tiltaksområdene 
─ Designet tildekkingslag på 20 cm (sand) 

─ Areal på ca. 300.000 m2  

Endelig valgt tykkelse krever detaljprosjektering av 
tildekkingslaget. Dette er spesielt viktig for de delområdene 
som er påvirket av skipstrafikk og har behov for et erosjonslag. 

 



Kostnadsestimat (kr) 

Beskrivelse Enhet 
Enhetspris 
lav 

Enhetspris 
høy Antall Pris lav Pris høy 

Rydding klargjøring av sjøbunn for mudring m2 10 20 40 000 400 000 800 000 

mobilisering/demobilisering og drift for mudring og 
tildekking RS 5 000 000 12 000 000 1 5 000 000 12 000 000 

Mudring 50 cm sjøbunn (inkl transport til lokalt deponi) m3 250 650 20 000 5 000 000 13 000 000 

Levering av mudrede masser til godkjent mottak m3 500 1 000 20 000 10 000 000 20 000 000 

Innkjøp og utlegging 45 cm tildekking (25 cm sand + 20 cm 
erosjonslag) m2 200 350 160 000 32 000 000 56 000 000 

Innkjøp og utlegging 20 cm tildekking med sand m2 100 200 300 000 30 000 000 60 000 000 

Overvåkning under tiltak RS 3 000 000 6 000 000 1 3 000 000 6 000 000 

Overvåkning etter tiltak (2, 5, 10 år) RS 1 000 000 2 000 000 3 3 000 000 6 000 000 

Sum 88 400 000 173 800 000 

Kostnadsestimat basert på tidligere rapporterte estimater (DNVGL og NGI, 
2014; DNV og NGI, 2011) og erfaringstall for andre tiltaksprosjekter i sjø.  
Beregningene er et estimat og usikkerheten er representert ved å oppgi 
både en lav og høy pris for de ulike aktivitetene. 



Prioritert rekkefølge av gjennomføring av tiltak 

Anbefalte 
rekkefølge 

Delområde Areal 
(m2) 

Anbefalte tiltak Begrunnelse for prioritering Ca. kostnader 
(1000 x NOK) 

1 1S Horten Verft 60 352 Begrenset mudring etterfulgt av 
tildekking 20 cm sand 

Behov for mudring 9 000 – 18 500 

2 11 Stjertebukta 76 951 Begrenset mudring etterfulgt av 
tildekking 20 cm sand 

Behov for mudring 22 000 – 46 500 

3 1M Horten Verft 62 911 Tildekking 25 cm sand og 20 cm 
erosjonslag av grus/pukk 

Risiko for spredning fra 
skipsoppvirvling 

14 000 – 25 000 

4 2S Hovedbassenget 96 394 Tildekking 25 cm sand og 20 cm 
erosjonslag av grus/pukk 

Risiko for spredning fra 
skipsoppvirvling 

22 000 – 39 000 

5 3S Bromsjordet 80 072 Tildekking 20 cm sand Tilgrensende til arealer der 
tiltak er gjennomført 

11 500 – 23 500 

6 3MN Bromsjordet 67 759 
  

Tildekking 20 cm sand Isolert areal i nærheten av 
arealer der tiltak er 
gjennomført 

8 500 – 17 000 

7 8 Østøya 10 856 Tildekking 20 cm sand Isolert areal og begrenset 
omfang av tiltak 

1 000 – 2 000 

8 6S Mellomøya 6 575 Tildekking 20 cm sand Isolert areal og begrenset 
omfang av tiltak 

700 – 1 500 



Målsetning for tiltak 

Miljødirektoratet anbefaler tilstandsklasse II i sediment som mål i 
områder der tilførselsvurdering viser at denne klassegrensen er 
hensiktsmessig å oppnå 

Men, Miljødirektoratet erkjenner at det i mange havner er umulig 
å stoppe alle kilder til forurensning, i tettbebygde strøk og 
områder med industri kan tilstandsklasse III aksepteres 

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. 

 
 



Begrunnelse for tiltaksløsning 

Tiltaksarealene tar utgangpunkt i Miljødirektoratets risikovurdering for 
forurensede sedimenter for Pb, Hg, PAH-16 og PCB-7. 

Det foregår naturlig forbedring av sedimentkvaliteten i Horten Indre 
havn.  

Man har gjort omfattende tiltak for å redusere spredning fra 
forurensning fra land. Kun tre kilder med potensielt uakseptabel 
utlekking fra land igjen: 
─ Avrenning fra urbane områder (veitrafikk, overvann) 

─ Utlekking fra forurenset grunn 

─ Avrenning fra arealer med mer diffus forurensning (skipsverft og slip-plasser samt 
småbåthavner) 

 



Begrunnelse for tiltaksløsning 

Tiltaksløsningen omfatter de arealer hvor det vurderes å være fare 
for skipsoppvirvling og spredning av sediment.  

Tiltak bidrar til at Horten Indre havn oppnår Vannforskriftens mål 
om god økologisk og kjemisk tilstand på sikt.  
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