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Denne bruksplanen er en del av arbeidet med å utarbeide en tiltaksplan for Indre havn, Horten.  

Deler av området er betydelig forurenset med miljøgifter i bunnsedimentene. Dette er godt 

dokumentert gjennom flere undersøkelser.  

Som en del av arbeidet med tiltaksplanen har Norsk institutt for Vannforskning (NIVA) gjennomført 

en omfattende kartlegging av bunnsedimentene. I tillegg er det gjennomført en biotaundersøkelse og 

en gjennomgang av alle mulige tilførsler av miljøgifter. 

Disse dokumentene vil sammen med denne bruksplanen og annen dokumentasjon danne grunnlaget 

for utarbeiding av en tiltaksplan for Indre havn. Tiltaksplanen vil bl.a. vurdere alternative tiltak og 

kostnader for opprydding av miljøgiftene i bunnsedimentene.  Planen ble utarbeidet i 2012, men er 

oppdatert med reviderte politiske mål vedtatt i 29. april 2013. 

 

Horten kommune, 12.august 2013 

 

Tore Rolf Lund 

Miljøvernsjef  
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1 Innledning 
 

Indre havn, Horten er en sentral del av Horten by. De gode havnemulighetene var grunnlaget for 

marinens etablering i 1818 og den etterfølgende utviklingen av Horten by.  

Havnefronten mot Indre havn har i mange år vært stemoderlig behandlet. Det har vært skipsverft, 

søppelfyllinger og rufsede industriområder. De siste årene har det skjedd store endringer. På 

området det gamle området til Horten verft, ligger nå Horten industripark. Det er et veldrevet 

industriområde med mange høyteknologiske bedrifter. På Bromsjordet hvor det tidligere var 

kommunal fylling planlegges det nå en ny bydel. 

Tidligere miljøundersøkelser har vist at sedimentet i Indre havn er forurenset som en følge av mer 

enn 150 års virksomhet med skipsverft og andre forurensingstilførsler. Tidligere praksis med utslipp 

av miljøgifter og dumping av avfall i havneområdet har medført høye konsentrasjoner av flere 

miljøgifter. Hensikten med dette prosjektet er å utarbeide en tiltaksplan og gjennomføre tiltak for 

rydde opp i disse forholdene.   

Miljøvernmyndighetenes mål er at sedimenter som er forurenset med helse- eller miljøfarlige 

kjemikalier, ikke skal medføre fare for alvorlige forurensningsproblemer. Mattilsynet fraråder 

konsum av fiskelever fanget i Oslofjorden på innsiden av Bastøya. Kostholdsrådet bygger på påviste 

innhold av PCB.  

Arbeidet med helhetlig tiltaksplan skal lede til kostnadseffektive tiltak som reduserer de negative 

effektene av tidligere tiders utslipp av forurensning. Tiltakene skal føre til at eksisterende forurensing 

på land og i sjø tilfredsstiller en god til moderat miljøtilstand. Dette arbeidet innebærer både 

langsiktig forvaltning av utslipp til sjø og forurenset grunn, samt konkrete spredningshindrende tiltak 

som tildekking og / eller fjerning av forurensede sedimenter.  

Horten kommune har planer for byutvikling og for arealbruk rundt Indre havn. Kommuneplanens 

arealdel viser dagens bruk og planer for framtida.  I tillegg finnes det mer detaljerte 

reguleringsplaner. Det viktigste her er en ny områderegulering for utvikling av en ny bydel på 

Bromsjordet.  Det er et viktig mål å bedre miljøkvaliteten i Indre havn. Dette gjelder særlig miljøgifter 

i bunnsedimentene, men også oksygenforholdene i dypvannet.  

Tiltaksplanen skal inngå som del av kommunens fremtidige plan for ønsket miljøutvikling. Miljø og 

økosystem påvirkes i varierende grad alle aktiviteter og tiltak i samfunnet. Det kreves derfor 

helhetlige planer for å oppnå ønsket miljøutvikling. Denne helheten må blant annet gjenspeiles i 

kommunens visjoner og planer for byutvikling og miljømyndighetenes forvaltning av utslipp til sjø.  

Arbeidet med en tiltaksplan for opprydding av forurensede sedimenter i Indre havn består av flere 

undersøkelser og utredninger. I første fase har en mer detaljert kartlegging av forurensnings-

situasjonen vært sentralt. For å få et best mulig grunnlag for å planlegge tiltak og beregne kostnader 

er detaljert kunnskap om miljøforholdene i sedimentene viktig. Dette gjelder utbredelse av ulike 

miljøgifter både horisontalt og vertikalt. Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) har gjennomført en 

omfattende kartlegging av miljøgiftene i Indre havn i 2011. I figur 1.1 er det vist den horisontale 

utbredelse av tre miljøgifter.  
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Figur 1.1: Utbredelsen av tributyltinn (TBT), PCB og bly i overflatesedimentene i Indre havn. Figuren 

viser også fargekodingen for klifs tilstadsklasser for forurensede sedimenter. For TBT var 

konsentrasjonene så høye at det ble innført to nye farger. Grått er fem ganger grensen til klasse V og 

sort er ti ganger denne grensen.  Fra Øxnevad et. al. 2011 

 

Det er også gjennomført en kildekartlegging for å skre at det ikke finnes aktive kilder. I tillegg vil 

Horten industripark og Horten kommune følge opp mulige kilder på sine områder. 

Denne bruksplanen inngår som en del av dokumentene i tiltaksplanen for Indre havn Horten.   

 

  

TBT 
TBT Bly PCB7 
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2 Mål  
 

Horten by, med sentrums- og havnefunksjoner, skal utvikles helhetlig slik at brukernes behov 

optimaliseres, samtidig som miljøtilstanden, både på land og i sjø, blir tilfredsstillende. Bruksplanen 

skal legge til rette for samordning mellom ønsket byutvikling og nødvendige tiltak for å rydde opp i 

påvist forurensning. Dokumentet gir en overordnet beskrivelse av funksjoner og arealdisponering i 

delområder, samt delområdenes miljøutfordringer og miljøtiltak. På denne bakgrunn foreslås det 

rammer for videre planlegging og utvikling i delområdene.  

Politikerne i Horten har vedtatt følgende miljømål for Indre havn: 
 
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 

 Miljøgiftene skal ut av sirkulasjon (fjernes, overdekkes, sedimentasjon). Dette gjelder 
forurenset grunn både i sjø og på land. 

 
Tiltaksmål:  
Tiltaksplanen skal utarbeides med følgende to alternative tiltaksmål:  
 

1. Redusere konsentrasjonene av de prioriterte miljøgiftene bly, kvikksølv, PAH-16 og sum PCB-
7 til tilstandsklasse II.  

2. Redusere konsentrasjonene av de prioriterte miljøgiftene bly, kvikksølv, PAH-16 og sum PCB-
7 til tilstandsklasse III.  

 
I tillegg skal også nullalternativet vurderes.  
 
Bruksplanen er et dokument som skal inngå i kommunens arbeid med reguleringsplaner, samt knytte 
eksisterende og framtidige reguleringsplaner til tiltaksplan for opprydding av forurenset sjøbunn i 
Indre havn. Bruksplanen skal legge til rette for samordning mellom ønsket byutvikling og nødvendige 
tiltak for å rydde opp i påvist forurensning.  
 
Dokumentet gir en overordnet beskrivelse av funksjoner og arealdisponering i områder rundt Indre 
havn. I tillegg vurderes miljøutfordringer og verneverdier. Dette gir rammer for videre planlegging og 
utvikling i områdene.  
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3 Planstatus 

3.1 Kommuneplan og kommunedelplaner 
Området er dekket av en kommunedelplan for Horten sentrum og en kommunedelplan for 
Karljohansvern. I tillegg er hele planområdet omfattet av kommuneplanens arealdel. I siste utgave av 
arealdelen er de to andre kommunedelplanene klippet inn. I denne sammenheng er det derfor 
tilstrekkelig å forholde seg til kommuneplanens arealdel.  
 
Den søndre delen av området med mesteparten av Karljohansvern og området mot Horten by er satt 
av til byggeområde i kommuneplanens arealdel. I tillegg er det en stripe med grøntområde og kyststi 
mellom bebyggelsen og sjøen.  I kapittel  4.3 er det en gjennomgang av dagens arealbruk rundt Indre 
havn. I hovedsak er den i tråd med kommuneplanens arealdel. Der det vil kunne bli endringer er først 
og fremst ved Bromsjordet og på Møringa. På Bromsjordet planlegges en ny bydel . Dette er 
beskrevet i kapittel 3.3. I tillegg vil det kunne bli endringer i arealbruke på Møringa. Dette gjelder 
skoleområdet (K1) og hangar B. Disse områdene vil sannsynligvis bygges om eller ut til bolig eller 
næring.  
 
 

 

Figur 3.1: Kommuneplankartet omfatter planformål og hensynssoner. Tegnforklaring på neste side.    
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Figur 3.2: Tegnforklaring til kommuneplankart 

 

I tillegg til ulike arealformål omfatter kommuneplanens arealdel ulike hensynssoner. For 

enkelhetsskyld er disse vist på eget kart i figur 3.3. Viktige hensynssoner i området er båndlegging 

etter lov om naturmangfold, båndlegging etter lov om kulturminner, bevaring av naturmiljø, bevaring 

av kulturmiljø, faresone forurenset grunn og faresone brann og eksplosjonsfare.  

En del av disse forholdene er kommentert i kapittel 4.   
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Figur 3.3: Utsnitt av hensynssoner i kommuneplanens arealdel med tegnforklaring. 
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3.2 Reguleringsplaner 
 

Deler av området er regulert. Strandområdene fra Hortenskanalen til Falkensten renseanlegg 
omfattes av ti reguleringsplaner. De fleste av disse planene er gamle.  
 
Reguleringsplaner fra Falkensten renseanlegg og østover: 
 

Bekkajordet Det er regulert til 
friområde samt en stor 
bolig mot sjøen. Lenger 
inn er det regulert til 
industri. 

Vedtatt 6.2.1978 

Kjølhalsskogen Friområde ved Reverumpa 

og i Bakkebukta. Ellers 
bolig. 

Vedtatt 13.4.1967 

Eiken Friområde mot sjøen og 
ellers bolig.  

Vedtatt 9.10.1968 

Del av Eiken Friområde mot sjøen og 

ellers industri og kontor 

Vedtatt 14.2.1986 

Solviken båthavn Småbåthavn med 
vinteropplagsplass og 
parkering 

Vedtatt 25.5.1985 

Strandpromenaden, 
omregulering  

Industri med parkbelte 
Båtopplag og parkering 

Vedtatt 14.8.1985 

Strandpromenaden, del 4 Friområde Vedtatt 8.11.1978 

Bromsjordet, Del 1 Friområde Vedtatt 3.11.1978 

Bankløkka - Sykehjem Offentlig institusjon - 
sykehjem 

Vedtatt 5.11.2001 

Indre havneby 
Områderegulering 

Friområde mot sjøen 
Ny båthavn med mulighet 
for noen flytende boliger 

Bolig og næring 

Vedtatt lagt ut til 
offentlig ettersyn 
22.10.2012 

 
 
 
 

    
 

 Figur 3.4: Slepebåtfirma Buksèr og Bergning var tidligere lokalisert i Indre havn. Denne virksomheten 

er nå flyttet 
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3.3 Områderegulering Indre havneby 
På Bromsjordet planlegges en ny bydel i Horten. En områderegulering har vært på høring høsten 

2012 og planen legges fram til annen gangs behandling i løpet av våren 2013. Når områderegu-

leringen er vedtatt, skal dette følges opp med detaljregulering av de enkelte feltene. Det er planlagt 

mellom 400 og 800 boliger i området. Et sannsynlig tall kan være rundt 600. I tillegg kommer en del 

næringsbebyggelse. Figur 3.4 viser reguleringsplanen. 

Det vil ta lang tid å bygge ut hele Indre havneby, sannsynligvis minst 10 – 15 år. 

 

            Indre havneby  

           - blå, grønn og levende 

 

 

 

 

 

! 

 

Figur 3.5: Områderegulering Indre havneby. Forslag til plankart.  
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Figur 3.6: Skisse til bruk strandsonen mot Indre havn 

Det er planlagt et stort grøntområde langs sjøen og en ny båthavn med rundt 300 båtplasser. Planen 

åpner også mulighet for å bygge et mindre antall flytende boliger. Figur 3.6 viser en skisse av til bruk 

av strandsonen. Det skal utarbeides en grøntstrukturplan som legger mer detaljerte føringer for 

utvikling av strandsonen. 

 

Figur 3.7: 3D-modell som viser mulig utbygging av Indre havneby. Det er også vist en stor 

småbåthavn med flytende boliger. 
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4 Status for området 

4.1 Beskrivelse av Indre havn bassenget 
 
Areal: Ca 3.750 dekar 
Maksdyp: 27 meter  

Middeldyp: Anslått ca 10 meter 

 

Topografi 

Indre havn bassenget ligger omkranset av land og øyer på alle sider. Det er begrenset utveksling med 

vannmassene på utsiden. Indre havn er en ekte fjord med et terskeldyp på ca 9 meter. I tillegg til 

terskelen er det svært smale sund. 

Sund Dyp Bredde 

Vealøsrenna Ca 9 meter 
ca 0,5 meter 

100 meter 
100 meter 

Løvøysund Ca 5,5 meter 60 meter 

Strømsund Ca 0,7 meter 60 meter 

Kosterrenna Ca 1 meter 60 meter (gror igjen med 
sand) 

Hortenskanalen Ca 1,5 meter 15 meter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1: Sjøkart over Indre havn  
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4.3 Dagens virksomhet rundt Indre havn 
 

Virksomheten rundt Indre havn er i hovedsak i samsvar med arealbruken i kommuneplanens 

arealdel.  I det følgende er det en verbal beskrivelse av dagens bruk fra Hortenskanalen, vestover 

langs Bromsjordet og tilbake til kanalen via øyene og Karljohansvern.  

Bromsjordet 

Ved Hortenskanalen har Horten roklubb sin virksomhet. Det er foreningslokaler og et utgangspunkt 

for rotrening på Indre havn.  Videre mot vest er det friområde med kyststi. Hortenstangens kystlag 

har sin virksomhet med klubblokaler og brygge ved Bankløkka.  Friområdet fortsetter vestover til 

Pluggen båthavn. På innsiden ligger Indre havn sykehjem.  

Området mellom kanalen og sykehjemmet omfattes av en områderegulering som nå ligger ute til 

offentlig ettersyn. Langs sjøen er det planlagt en betydelig opprusting av friområdet. I tillegg er det 

planlagt en ny stor småbåthavn med rundt 300 båtplasser.  Dette inkluderer inntil 30 flytende 

boliger.  På innsiden av friområdet er det planlagt rundt 600 boliger og noe næring.  

Apenes 

Vest for Pluggen båthavn kommer næringsvirksomhet med Kongsberg maritime. På sjøsiden er det et 

parkbelte med kyststi. Parkbeltet strekker seg fram til Solviken båthavn. Fra Solviken til Reverumpa 

er det noe friområde og noe boliger med strandlinje. Fra Reverumpa til Falkensten renseanlegg er 

det hovedsakelig friområde.  

Øyene 

Videre vestover mot Drasund er det i hovedsak dyrket mark og naturområde. I tillegg kommer 

enkelte boliger. Ved Drasund og på den vestre delen av Løvøya er det lagt til rette for camping.  På 

Løvøya ved Drasund er det en mindre båthavn. Ved Vadfiskerstua er det en mye brukt badeplass. 

Videre østover på Løvøya er det en rekke hytter. Mellomøya og Østøya er øvingsområde for forsvaret 

og stengt for allmennheten. Når forsvarets virksomhet opphører, er dette aktuelt som et natur og 

friluftsområde.  

Også Vealøs er avstengt for allmennheten. Forsvaret har virksomhet og de bruker bl.a. den gamle 

borgen Den norske løve.  

Karljohansvern 

Møringa er åpen for allmennheten. Der er det tilrettelagt et friområde sørover til hangar B som nå 

benyttes til lagring av utstyr bl.a. for sjøfartsmuseet. Videre sørover kommer hangar A som fortsatt 

skal brukes av forsvaret. Her er strandlinja avstengt med gjerde. Videre sørover på Møringa kommer 

det gamle befalskoleområdet. Det brukes nå som grunnskole mens det pågår ombygging av andre 

skoler. Etter hvert vil dette området bli transformert til bolig og / eller næring. Mellom befalskolen og 

Horten industripark ligger Forsvarets forskningsinstitutt. Det er også avstengt for allmennheten. 

Horten industripark er et stort næringsområde med rundt 1000 arbeidsplasser. Store virksomhetene 

er Aker Sollutions, FMC Kongsberg Subsea AS, Norsk Stål AS og Norautron AS. Det er også noe 

skipsvirksomhet med Horten Skipsreparasjoner AS. Mellom Horten industripark og kanalen ligger 

magasin A og B med Leif Preus, nasjonalt fotomuseum og marinemuseet. Like ved kanalen ligger 

sykehusbrygga med en mindre gjestehavn og et lokalhistorisk senter.  
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4.4 Småbåthavner 
 

Det er tre større båthavner i Indre havn i dag. I tillegg kommer noen spredte småhavner. Samlet er 

det i dag ca 600 båtplasser innefor området.  

I tillegg til dette er det planlagt en ny småbåthavn i forbindelse med utbyggingen av Indre havneby. 

Den er planlagt med ca 300 båtplasser. Det inkluderer ca 20 flytende boliger og mulighet for å bo i 

båt.  

De gamle båthavnene har ikke noe opplegg for oppsamling av båndstoff i forbindelse med båtpuss. 

Det er sannsynlig at en ny båthavn vil bli planlagt som en miljøvennlig havn.  

  Tabell 4.1: Småbåthavner i Indre havn 

Navn Antall 

Pluggen båthavn Ca. 180 båtplasser 

Solviken båthavn Ca. 300 båtplasser 

Drasund  Ca. 85 båtplasser 

Flere småhavner Ca. 35 båtplasser 

Ny småbåthavn Indre havneby  Ca 300 båtplasser 

 
Småbåthavner i dag i Indre havn (sum) 
 
Dagens og planlagte småbåthavner (sum) 

 
Ca. 600 båtplasser 
 
Ca 900 båtplasser 
 

 

 

Figur 4.2: Småbåthavner i Indre havn. Den planlagte båthavna i tilknytning til Indre havneby er vist 

med en rød firkant rundt. Horten båtsenter er markert med en blå trekant. 
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4.5 Gamle fyllinger 
 

Det er fire gamle søppelfyllinger rundt Indre havn. To er kommunale og to har tilhørt forsvaret. 

Indre havn søppelfylling 

Fyllinga ligger på Bromsjordet og var i bruk som kommunal søppelfyllplass fram til slutten av 1970-

tallet. Fyllinga er godt undersøkt. Den omfatter husholdningsavfall og noe næringsavfall. Bl.a. er det 

deponert oljerester fra Østlandske tankrenseanlegg (senere SFTs og kystverkets oljevernavdeling). 

Området er sikret mot avrenning til sjø ved en sjeten med tett membran mot Indre havn. På innsiden 

av dette er det et system for oppsamling av sigevann som føres til renseanlegg.  Klif har vurdert dette 

som akseptabel forurensning med dagens areal- og resipientbruk. Saken er avsluttet. Den omfattes 

av G2005 og står på A-liste. 

Selavika 

Denne fyllinga ligger på Apenes og er registrert i klifs base. Påvirkningsgraden er akseptabel 

forurensning med dagens areal- og resipientbruk.  Den omfattes ikke av G2005 og står derved verken 

på A- eller B-liste. Fyllingen omfatter både rene masser og husholdningsavfall. Plassen er sikret på 

samme måte som Indre havn.  

Mastedammen på Østøya 

Fylling opprettet og brukt av forsvaret i forbindelse med virksomheten på Østøya og Mellomøya. 

Fyllinga er ikke registrert i klifs base og innhold er lite kjent. 

Møringa fylling 

Denne fyllinga har vært benyttet av forsvaret og Horten verft. Den består av en østfylling mot 

hovedfjorden og en vestfylling mot Indre havn. Fyllinga er godt undersøkt.  

 

Figur 4.3: Gamle avfallsfyllinger mot Indre havn 

Sælavika 

Indre havn 

Møringa fylling 

Mastedammen fylling 
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4.6 Horten industripark 
 

Horten industripark ble i 1994 etablert på det gamle området til Horten verft. Tidligere var dette 

marinens hovedverft.  

Virksomheten startet ved at marinens hovedbase ble flyttet fra Stavern til Horten i 1818. I 1928 var 

det første skipet bygget ferdig på verftet. Marinens Hovedverft ble overført fra Forsvarsdeparte-

mentet til Industridepartementet i 1953, jfr Kgl.res av 23/1-1953. I 1968 ble verftet etablert som et 

aksjeselskap – statsaksjeselskap – og navnet ble endret til Horten verft. Etter dette har det vært et 

ordinært verft med staten som eier. I 1994 ble området solgt til en privat eier og området fikk navnet 

Horten industripark.   

Horten industripark er i dag et stort næringsområde med rundt 1000 arbeidsplasser. Store 

virksomhetene er Aker Sollutions, FMC Kongsberg Subsea AS, Norsk Stål AS og Norautron AS.  

Det er også noe skipsvirksomhet med Horten Skipsreparasjoner AS. I tillegg kommer Horten 

båtsenter som driver opplag, marina og reparasjon av fritidsbåter.  

Det er ca 600 meter med kaiplass og to tørrdokker ved Horten Industripark. Området har anløp av 

rundt 100 båter i året. Av dette er rundt ti større skip som vil kunne bidra vesentlig til spredning av 

sedimenter via propellstrømmen. Figur 4.5 viser seilingsled og snusone for skip som skal inn til 

Horten industripark 

 

 

Figur 4.4: Horten industripark  
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Figur 4.5: Seilingsled og snusone for skip til Horten industripark. 

 

I tillegg til propellstrøm fra store skip kan oppankring være problematisk i forhold til 

restaureringstiltak. I utgangspunktet skal det ikke være behov for oppankring av skip på Indre havn.  

Dersom det er hjemmel for det, vil kommunen gå inn for at det blir forbud mot ankring av større skip.   
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4.7 Vannkvalitet og oksygenforhold i bunnvannet 
Vannmassene i Indre havn består av et overflatelag på fem til ti meter med relativt brakt vann og et 

dypere vannlag med tyngre og saltere vann. Det er liten eller ingen utskifting av de dypeste 

vannmassene.  

Overflatevannet har relativt god vannkvalitet. I undersøkelsene av Ytre Oslofjord fra 2001 til 2005 var 

det en stasjon i Indre havn (HO-1).  Når det gjelder næringssalter ligger verdiene i tilstandsklasse 1 

(meget god) for total nitrogen og i tilstandsklasse 2 (god) for total fosfor.  Også for nitrat og fosfat 

ligger verdiene forholdsvis lavt. Når det gjelder Klorofyll-a er situasjonen noe dårligere.  

Middelverdiene for perioden er i tilstandsklasse 3 (mindre god). Klorofyll-a er et mål for mengden 

planktonalger i vannet. I hovedsak er likevel vannkvaliteten i overflatelaget tilfredsstillende. Figur 4.5 

viser noen av resultatene fra Indre havn sammen med de andre stasjonene i Ytre Oslofjord. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Figur 4.6: Vannkvaliteten på ulike stasjoner i Ytre Oslofjord.  Stasjonen i Indre havn har betegnelsen 

HO-1. Figurene viser medianverdier for total fosfor, total nitrogen og klorofyll-a i overflatevannet og 

laveste gjennomsnittsverdier for oksygen i dypvannet. Fra Dragsund et. al. 2006 
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Når det gjelder situasjonen i bunnvannet, er situasjonen mye verre. Alle målinger viser totalt 

oksygensvinn i de dypere vannlagene. Norsk institutt for vannforskning gjennomførte flere 

oksygenmålinger på Indre havn i slutten 1980-årene. Det er også gjennomført spredte undersøkelser 

i løpet av 1990-tallet. I tillegg kommer Ytre Oslofjordundersøkelsene fra 2001 til 2012. Alle 

undersøkelsene viser det samme bildet. I dypvannet er det totalt oksygensvinn med betydelige 

mengder hydrogensulfid. Dypvannet er giftig for fisk. Grensen mellom oksygenfritt og vann med 

oksygen varierer gjennom året og fra år til år. Den ligger et sted mellom ti og tyve meter. 

Oksygenkurven i figur 4.7 er typisk for situasjonen. Her er grensen på 15 meter. Figur 4.8 viser 

hvordan grenseskiktet for oksygensvinn har endret seg i perioden 2001 til 2004. 

 

Figur 4.7: Målinger fra Indre havn 19.10.1989. Fra K. Baalsrud, 1990 

Dette innebærer at det er et stort vannvolum som ikke har oksygen og derved kan betraktes som 

dødt vann. Mye tyder på at det ikke skjer noen utskifting av bunnvannet. I det minste så er det svært 

sjelden. Dypvannet inneholder også relativt høye konsentrasjoner av næringssalter. Ved sirkulasjon 

ned til dette sjiktet vil næringssalter kunne tilføres overflatelaget og bidra til økt produksjon av alger.   

Alle måleseriene er foretatt ved det dypeste punktet på Indre havn. Det er ikke noe kunnskap om 

oksygenforholdene andre steder. Observasjoner ved biotaundersøkelser kan tyde på at det var 

dårligere forhold mellom Horten Industripark og Bromsjordet. Dykkere forteller også om et svart, 

tynt slamlag over bunnen.   
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Figur 4.8: Sammenstilling av oksygendata fra 2001 til 2004. Kurven viser dypet for grensen til 

oksygenfritt vann. Kurven er basert på data fra Dragsund et. al. 2006.    

 

Det er ønskelig å få en bedre kartlegging av hvordan oksygenforholdene kan variere. En velegnet 

metode for dette er å gjennomføre en regional kartlegging med SPI-kamera.  
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4.8 Kommunale utslipp 
Store deler av Horten by drenerer mot Indre havn. Det er ikke lenger noen direkteutslipp til Indre 
havn. Langs sjøen fra kanalen til Falkensten renseanlegg går det en avskjærende hovedkloakk som 
samler opp avløpsvannet og leder det til renseanlegget. Det er nå to typer kommunale utslipp til 
Indre havn.  
 
Overvann skal i utgangspunktet være rent overflatevann fra gater, veier og andre flater. Erfaring 
viser at dette også kan være forurenset av miljøgifter. I tillegg er det mulighet for lekkasje fra 
spillvannsledningene til overvannet.  
 
I deler av området er det fellesystem. Da går spillvann og overvann i samme ledninger. Kapasiteten i 
dette systemet er begrenset og det er derfor et antall overløp. Det betyr at i perioder med mye 
nedbør vil en blanding av regnvann og spillvann slippes ut til Indre havn. I slike episoder kan også 
større mengder partikler og potensielt forurensninger bli skylt ut i fjorden. 
 
Utslippet fra Falkensten renseanlegg blir ført i en ledning til nordsiden av Mellomøya. Der er 
utslippet på ca 50 meters dyp. Dette vil ikke ha vesentlig betydning for vannkvaliteten i Indre havn. 
Ved renseanlegget er det et nødoverløp som er benyttes vært sjelden (strømbrudd med svikt også i 
nødstrøm og alarmsvikt) 
 
Til sammen er det 12 overløp som går ut i Indre havn. Kommunen har god oversikt over alle overløp 
og forurensningene kan beregnes rimelig godt ved hjelp av timetellere eller erfaringskurver basert på 
måling av vannføring. Resultatene rapporteres årlig til Fylkesmannens miljøvernavdeling. Tilførslene 
ble beregnet til ca 26 kg fosfor og ca 185 kg nitrogen i hele 2011. Det verste overløpet er ved Pluggen 
hvor litt over halvparten av tilførslene fra overløp kommer ut.  
 
Den andre kilden med tilførsler fra kloakknettet er lekkasjer i gamle spillvannsledninger. Dette 
havner i overvannet og kommet ut i sjøen via overvannsledningene. Det er vanskelig å beregne 
størrelsen på lekkasjene. Det er de eldste områdene som er verst. Dette gjelder Evjeåsen og deler av 
Holtandalen og Apenes. Disse områdene drenerer til Bakkebukta. Dette er sannsynligvis det området 
i Indre havn som er mest påvirket av spillvann.   
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4.9 Friluftsliv og rekreasjon i Indre havn 
 

Vannkvaliteten i det øverste vannlaget er relativt god. Området brukes derfor mye til friluftsliv og 

rekreasjon.  

Vadfiskerstua på Løvøya og Reverompa er to mye brukte badeplasser. I tillegg er det noe spredt 

bading andre steder. Det blir tatt bakteriologiske prøver ved begynnelsen av hver badesesong og 

enkelte ganger seinere i sesongen. Generelt sett er situasjonen bra. I kraftig regnvær kan 

bakterietallene være for høye. Dette skyldes overløp fra det kommunale ledningsnettet. 

På Løvøya med Drasund er det campingplass.  

Indre havn brukes også mye til ulike båtaktiviteter. Horten roklubb har klubbhus øst i området og 

bruker Indre havn til trening for roere.  Seilforeningen Julaften af Indre havn arrangerer ukentlige 

seilregattaer på Indre havn.  

Det foregår også en del fritidsfiske i området.  

 

Figur 4.9: Fra badeplassen ved Vadfiskerstua på Løvøya  
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4.10 Naturverdier i Indre havn 
 

Det er store naturverdier i Indre havn. I og like ved Indre havn er det sju områder som er vernet etter 

naturmangfoldloven. Det er to naturreservater og fem dyre eller plantefredningsområder. I tillegg 

kommer flere viktige naturtyper.  

Det er foretatt kartlegging av naturtyper både på land og i sjø. I sjø er det kartlagt store ålegrasenger 

som er vurdert som svært viktige (A-lokalitet). Det er også bløtbunnsamfunn som er vurdert som 

viktige. På land er det registrert flere svært viktige og viktige naturtyper. Dette gjelder særlig øyene i 

nord og i vest.  

Tabell 4.1: Områder vernet etter naturmangfoldsloven 

Løvøya Naturreservat 

Vealøs Naturreservat 

Mellomøya Plantefredningsområde 

Reverompa Plantefredningsområde 

Karljohansvern Plante- og dyrefredningsområde 

Bueskjær Biotopvern etter viltloven 

Østøyskjæret Biotopvern etter viltloven 

  

  

Figur 4.10 Viktige naturverdier i Indre havn. Områder vernet etter naturmangfoldsloven er vist med 

rød skravur, mens viktige og svært viktige naturtyper er vist med grønt. Kilde Naturbase, direktoratet 

for naturforvaltning.  
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4.11 Framtidig bruk Indre havn området – oppsummering 
 

I hovedsak vil bruken av Indre havn bli videreført i tråd med dagens bruk og kommuneplanens 

arealdel. De viktigste endringene vil være utviklingen av Indre havneby på Bromsjorde. Ellers er det 

sannsynlig med en videre fortetting i Horten by og på Karljohansvern. 

Når Forsvarets virksomhet på Mellomøya,  Østøya og Vealøs opphører,  vil disse områdene  

sannsynligvis beholdes som  natur og friluftsområder.  

Horten industripark vil sannsynligvis videreutvikles som et aktivt industriområde. Det bør ikke legges 

til rette for økt trafikk med store skip.  

På Møringa er det sannsynlig med utvikling av boliger og næringsvirksomhet. 

5 Mulige deponiløsninger for Horten Indre havn 
 

Ved gjennomføring av opprenskingstiltak for miljøgifter i sedimentene i Indre havn er det er mudring 

et svært aktuelt tiltak. Da vil det være behov for deponi av mudringsmassene. På grunn av 

forurensning vil det ikke være aktuelt å dumpe massene. Det vil være helt nødvendig at massene 

sikres i et godkjent deponi.  

I utgangspunktet finnes det fire alternativer.  

1. Transport av massene og levering til et godkjent deponi for slike masser. Mest aktuelt vil det 

da være med NOAH Langøya. 

 

2. Landdeponi med sikring av massene på stedet.  

 

3. Strandkantdeponi hvor sikker deponi av massene kombineres med muligheten for å få nye 

arealer. 

 

4. Sjøvannsdeponi med tildekking og annen sikring.    

Foreløpige anslag over mudringsbehovet kan tyde på at mudringsmengdene vil ligge mellom 115.000 

og 290.000 m3 avhengig av ambisjonsnivå og eventuell bruk av tildekking. Ved bruk av strandkant-

deponi er det to alternativer avhengig av ambisjonsnivå.  Mudringsbehovet for disse to alternativene 

er 230.000 eller 290.000 m3.  

Strandkantdeponi 

Disponering av mudringsmassene i et strandkantdeponi vil kunne gi store arealer med ny grunn. 

Arealet vil være avhengig av dybde og det tillates over vann.  

For enkelthetsskyld er det tatt utgangspunkt i at et nytt strandkantdeponi vil et nytt areal på rundt 50 

da. Det er foreslått to alternativer for strandkantdeponi. Alternativ A er mellom Indre havn sykehjem 

og Pluggen båthavn og alternativ B er ved Nordkapp i Horten Industripark.  Begge alternativene er 

skissert svært grovt.  
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Alternativ A gir mulighet for å få et nytt utbyggingsareal mellom Indre havn sykehjem og Pluggen 

båthavn.  I dag er dette området for smalt til utbygging når det skal være et grøntområde og kyststi 

mot sjøen.  Et strandkantdeponi gir mulighet for å utnytte dette.  Begrensninger i bruk av 

deponiområdet med miljøgifter er et vesentlig usikkerhetsmoment. De foreløpige bergningene av 

kostnader viser også et dette vil være et relativt kostbart prosjekt.  

Alternativ B er en utvidelse av området til Horten industripark. Dette synes lettere å realisere. Et 

industriområde lar seg bedre kombinere med forurensende sedimenter i deponi.  Strandkant-

deponiet er tegnet mot nord ved det området som i dag kalles Nordkapp. Der er relativt grunt og det 

kan være et naturlig sted å utvide industriparken.  Dette strandkantdeponiet kan imidlertid også 

etableres andre steder ved industriparken.  

 

 

Figur 4.11: Alternative strandkantdeponier 

 
Sjødeponi 
Sjødeponi er et annet aktuelt alternativ. Da deponeres massene på et egnet sted. De må tildekkes og 

sikres på en miljøforsvarlig måte. Et slikt deponi må godkjennes av miljøvernmyndighetene. De 

dypere delene av Indre havn bassenget vil være godt egnet til et slikt deponi. Der er det totalt 

oksygensvinn og ingen strøm eller utveksling med de øvrige vannmasser. Et slikt sjødeponi er vist i 

figur 4.12. 
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Figur 4.12: Mulig lokalisering av et eventuelt sjødeponi 
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