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SAMMENDRAG
Bunnsedimentene i Horten Indre havn er forurenset av miljøgifter bl.a. fra tidligere skipsverft og gamle
avfallsfyllinger. Siden Horten Indre havn utgjøres av et havnebasseng kan det også være andre lokale kilder
som har bidratt eller bidrar til miljøbelastningen. En helhetlig tiltaksplan er nå under utarbeidelse. Før tiltak
kan skal gjennomføres bør man være sikker på at det ikke tilføres ny forurensning. Det er derfor behov for å
kartlegge alle aktive kilder som kan tilføre ny forurensning til havnebassenget.
Foreliggende rapport beskriver kildekartlegging som er gjennomført i Horten Indre havn. Rapporten beskriver
innledningsvis alle undersøkelser som er gjennomført i tilknytning til kartlegging av forurensningssituasjonen
i sedimentene, samt tiltaksplanen for ev. opprydding i sedimentene. En historisk beskrivelse av alle
kildeområdene følger før miljøgiftbelastningen fra ulike typer kilder vurderes. På bakgrunn av tilgjengelig
informasjon og generell kunnskap om spredningsveier for ulike miljøgifter er det identifisert 13 potensielle
kilder til forurensning. Vurderingene av de 13 potensielle kildene til forurensning er oppsummert i teksten
under, samt i tabell 3 på side 3. Ved vurdering av kildene er forurensningen inndelt i fire hovedgrupper:
1.
2.
3.
4.

Metaller
PAH
PCB
TBT

De 13 potensielle kildene til forurensning blir vurdert og rangert etter en tredelt skala:
 Mulige kilder som vurderes som uvesentlige for miljøgiftbelastningen i Horten Indre havn, og som
ikke vil bli vurdert videre.
 Mulige kilder som antas å kunne bidra, men der det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon til at
tiltak kan anbefales. Denne gruppen kilder er aktuelle å vurdere videre.
 Mulige kilder som bidrar til miljøgiftbelastningen og der tiltak vil bli vurdert i forkant av et eventuelt
tiltak i sjøsedimentene.
I tillegg til de 13 potensielle kildene til forurensning er det beskrevet hvordan intern eksponering ved
oppvirvling av forurensede sedimenter i havnebassenget fortsatt kan være en betydelig kilde til eksponering
av organismer i vannsøylen og i sedimentene. Avslutningsvis anbefales det oppfølgende tiltak basert på
kildekartleggingen og vurderingen som er utført i forhold til miljøgiftbidraget til Horten Indre havn.
I motsetning til de 13 potensielle kildene listet i tabell 3 under, vil oppvirvling og resuspensjon av forurenset
havnesediment i havnebassenget kunne medføre økt eksponering av marine organismer for miljøgifter, selv
om det ikke skjer tilførsler til resipienten. På bakgrunn av dette ble også den interne eksponeringen ved
oppvirvling av forurensede sedimenter vurdert som en potensiell kilde til spredning av forurensede
sedimenter og til eksponering av miljøgifter.
Tabell 3 på side 2 viser hvordan de 13 potensielle kildene til forurensning, samt intern eksponering, er
rangert. Av de 13 potensielle kildene som er vurdert er det 10 kilder som i dag er vurdert til å være
uvesentlige for miljøgiftbelastningen i Horten Indre havn, og hvor det ansees ikke å være behov for
ytterligere oppfølging (markert i grønt i tabell 3). Tre av kildene er vurdert til å kunne bidra til miljøbelastning
og det anbefales å vurdere disse videre (markert i gult i tabell 3). Den interne eksponeringen ble vurdert til å
bidra til miljøbelastningen, og det anbefales å vurdere tiltak knyttet til denne (markert i rødt i tabell 3).
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Tabell 3 Sammenstilling av miljøgiftbelastning i Horten Indre havn, fordelt på 13 ulike kilder og 4 grupper av
miljøgifter. Kilder markert i grønt (blid munn) er vurdert til å være uvesentlige for miljøgiftbelastningen og det
ansees ikke å være behov for ytterligere oppfølging. Kilder markert i gult (nøytral munn) er vurdert til å kunne
bidra til miljøbelastning og det anbefales å vurdere disse videre. Kilden markert i rødt (sur munn) bidrar til
miljøbelastningen og det anbefales å vurdere tiltak knyttet til denne i forkant av et ev. tiltak i sjøsedimentene.

Tilførselskilde / Type miljøgift
1 Nedbør og deponering av snø
2 Overvann fra tilgrensende områder
3 Tilførsler fra bekker og elver
4 Tilførsler fra havvannet
5 Tilførsler fra Hortenskanalen
6 Utlekking fra forurenset grunn
7 Utslipp fra industrivirksomhet
8 Utslipp fra skipsverft og slip-plasser, skip og
småbåthavner
9 Kommunalt spillvann
10 Individuelle punktavløp
11 Utslipp fra tidligere tiders aktivitet
12 Uhellsbetingede utslipp
13 Ulovlige utslipp

Tungmetaller

PAH

PCB

TBT

































































Intern eksponering:
Oppvirvling av forurenset sediment i havnebassenget

Forurensningssituasjonen og bidraget fra kildene på land i dagens situasjon er med foreliggende rapport
tilstrekkelig dokumentert. Det er gjennomført omfattende undersøkelser og tiltak i områdene rundt Horten
Indre havn for å redusere utlekking av forurensning til havnebassenget. Undersøkelser i senere tid /8, 19/
viser at det i flere områder foregår en naturlig forbedring av sedimentene, og dette betyr at det avsettes langt
mindre forurensninger til havnebassenget enn tidligere.
En eventuell opprydding i forurensede sedimenter bør først gjennomføres etter at nødvendige tiltak er
gjennomført for å stoppe eller begrense spredning av forurensning. Det må være et fokus på
spredningsreduserende tiltak, også for de kildene som er små, for å sikre at den samlede miljøbelastningen
blir tilstrekkelig redusert.
Tabell 4 på side 3 viser en oppsummering av vurderingene for de 13 potensielle kildene, samt intern
eksponering, og anbefalt oppfølging av kildene til spredning av forurensning til Horten Indre havn.
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Tabell 4 Oppsummering av vurderingene for de 13 potensielle kildene, samt intern eksponering, og anbefalt
oppfølging av kildene til spredning av forurensning til Horten Indre havn.
Kilde

Konklusjon miljøbelastning

Anbefalt tiltak

Anbefalt oppfølging

Mulige kilder som bidrar til miljøgift-belastning og der tiltak vil bli vurdert
Horisontal fordeling av miljøgifter i sedimentet i Horten Indre havn
Vurdering av
indikerer at det hovedsakelig foregår intern spredning av miljøgifter i
spredningshavnebassenget. Undersøkelser mht. spredning i Horten Indre havn
dokumenterer at trafikken av dyptgående skip og båter er en viktig reduserende tiltak
Oppvirvling av forurenset
kilde til spredning av forurenset sediment. Observasjoner indikerer
sediment i havnebassenget
at hele vannsøylen er påvirket, ettersom propelloppvirvlingen
Vurdering av behov
påvirker sedimentene ned til sjøbunn. Undersøkelser med hensyn
for fortsatt
til tilførsel av nytt sedimenterende materiale til Horten Indre havn
skipstrafikk
viser at det er en sedimentasjonsrate på 0,6-2 mm pr. år.
Mulige kilder som antas å kunne bidra, men der det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon til at tiltak kan anbefales
Det er gjennomført undersøkelser og tiltak, samt overvåking, på en
rekke av lokalitetene hvor det er registrert forurenset grunn.
Resultatene indikerer at utlekkingen av miljøgifter er beskjeden, og
at den ikke påvirker resipienten i dagens situasjon. Det er
registrert to lokaliteter, den gamle akkumulatorfabrikken ved
Stjertebukta og Exide Sønnak, hvor en bør gjennomføre
undersøkelser for å avklare i hvilken grad det forekommer
spredning av forurensninger til Indre havn. De forhøyede
konsentrasjonene av miljøgifter i sjøvannet rundt Horten
Industripark skyldes mest sannsynlig utlekking og økt mobilisering
fra sedimenter i fm. oppvirvling knyttet til skipstrafikken.

Gjennomføre
risikovurdering og
spredningsmålinger ved
den tidligere
akkumulatorfabrikken på
Karljohansvern

Den daglige driften av Horten industripark og øvrige områder med
næringsvirksomhet (inkludert Forsvarets områder) viser ingen
utslipp av miljømessig betydning til Horten Indre havn i dag. Det
anbefales likevel prøvetaking av spylevann og fast stoff i
Utslipp fra skipsverft og slipPrøyserdokka på Horten Industripark etter vedlikehold av skip, for å
plasser, skip og
verifisere at dette heller ikke er noe forurensningsbidrag. Det
småbåthavner
anbefales også at det gjennomføres supplerende undersøkelser
ved småbåthavnene og at det gjøres bedre tiltak for innsamling av
materiale fra spyling og puss av skrog ved småbåthavnene som i
dag slippes urenset til sjø.

Prøvetaking av fast stoff i
Prøyserdokka etter
vedlikehold av skip, samt
prøvetaking av
spylevannet som slippes
til sjø

Utlekking fra forurenset
grunn

Overvann fra tilgrensende
områder

Undersøkelse av sedimenter og vann i flere overvannskummer
indikerer at overvann har vært en kilde til påviste miljøgifter i deler
av Horten Indre havn. Det har stedvis vært påvist høye
konsentrasjoner av TBT, PCB, PAH og flere tungmetaller i
overvannskummer og de tilgrensende sedimentene i resipienten.
Undersøkelser av overvannsnettet i de ulike områdene har ikke
påvist aktiviteter som i dag medfører fare for spredning av
forurensning til overvannskummene. Det anbefales oppfølgende
vannprøvetaking av kummer som tidligere har blitt slamsugd, der
prøvene til nå ikke har vist en tydelig reduksjon i konsentrasjon av
miljøgifter. Der det ev. fortsatt påvises forurensning bør det
vurderes spyling av overvannsledninger på området ved
Karljohansvern og Horten Industripark med påfølgende slamsuging.
Etter slamsuging anbefales oppfølgende prøvetaking i de områder
der slammet er forurenset.

Tabellen fortsetter på side 4.
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Gjennomføre de
planlagte miljøtekniske
grunnundersøkelsene
ved Exide Sønnak

Innsamling av materiale
fra spyling og puss av
skrog ved
småbåthavnene
Oppfølgende
vannprøvetaking av
overvannskummer som
er slamsugd
Undersøke og fjerne
slam fra
overvannskummer i
industriområder
Vurdere behov for å
kartlegge og spyle
ledningsnett
Regelmessig tømming
av sandfang
Hyppigere feiing av tette
overflater i Horten
Industripark og i mye
trafikkerte arealer.
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Tabell 4 forts. Oppsummering av vurderingene for de 13 potensielle kildene, samt intern eksponering, og
anbefalt oppfølging av kildene til spredning av forurensning til Horten Indre havn.
Kilde

Konklusjon miljøbelastning

Anbefalt tiltak

Anbefalt oppfølging

Mulige kilder som vurderes som uvesentlige for miljøbelastningen i Horten Indre havn, og som ikke vil bli vurdert videre.

Nedbør og deponering av
snø

Tilførsler fra bekker og
overvann

Tilførsler fra havvannet
Tilførsler fra
Hortenskanalen
Utslipp fra
industrivirksomhet
Kommunalt spillvann

Individuelle punktavløp

Utlslipp fra tidligere tiders
aktivitet

Uhellsbetingede utslipp

Ulovlige utslipp
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Nedbør i seg selv er ikke en kilde til økt belastning av miljøgifter i
Horten Indre havn, men kan medføre en økt konsentrasjon av
miljøgifter i grunnen rundt tipplassene. Til tross for manglende
datagrunnlag av grunnen ved tipplassene, vurderes denne kilden
som uvesentlig for miljøgiftbelastningen i Horten Indre havn.
Det forekommer ikke avrenning av elvevann i Horten Indre havn, og
avrenningen fra eventuelle bekker er relativt beskjeden. Elver og
bekker er derfor ingen kilde til økt miljøbelastning i Horten Indre
havn.
Det forekommer ikke høyere innhold av miljøgifter i biota i Ytre
Havn, enn i Indre Havn, og tilførsel fra havvannet ansees derfor ikke
som en kilde til økt miljøbelastning i Horten Indre havn.
På tross av begrenset datagrunnlag over eventuelle utslipp fra
Hortenskanalen, vurderes denne kilden som uvesentlig for
miljøgiftbelastningen i Horten Indre havn.
Det er i dag ikke industri i området rundt Horten Indre havn som
medfører økt miljøbelastning til havnebassenget.
Kommunal kloakk fra boligområder og utslipp fra det kommunale
renseanlegget er ingen kilder til økt miljøbelastning i Horten Indre
havn.
Individuelle punktavløp som ikke er koblet til det kommunale
avløpsnettet er ikke kjent, og er således ingen kilde til økt
miljøbelastning i Horten Indre havn.
Med unntak av tidligere tiders aktivitet på eiendommen til Exide
Sønnak (kap. 3.7), Horten Industripark (kap. 3.9) og Forsvarets
virksomhet (kap. 3.3 og 3.7), er det ikke kjennskap til annen
tidligere tiders aktivitet som kan bidra til økt miljøbelastning i
Horten Indre havn.
Det vil alltid være en risiko for uhellsbetingede utslipp, men disse
anses ev. ikke som en kilde til økt miljøbelastning til
havnebassenget.
Det kan ikke utelukkes at ulovlig dumping/brenning av miljøfarlig
avfall finner sted, men disse anses ev. ikke som en kilde til økt
miljøbelastning til havnebassenget.
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Unngå å deponere snø
på utsiden av
drenssystemet, i forkant
av sjeteen.
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1.0

BAKGRUNN

Foreliggende rapport er en revisjon av kilderapporten fra 2012 og inkluderer undersøkelser som har blitt
gjennomført i den etterfølgende perioden, frem til i dag. Forurensede sedimenter (bunnmasser i vann) er et
av miljøvernmyndighetenes satsningsområder. Regjeringen har lagt føringer for arbeidet med forurensede
fjorder og havneområder gjennom 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”.
Regjeringen vil her arbeide for å rydde opp langs norskekysten og i fjordene våre, og gjenskape et rent miljø
der forurensningene ikke finnes. Målet er at sedimenter som er forurenset av helse- og miljøfarlige
kjemikalier, ikke skal medføre fare for alvorlige forurensningsproblemer. Det er utarbeidet en handlingsplan
for opprydding i forurenset sjøbunn hvor det er utarbeidet fylkesvise tiltaksplaner for de 17 høyest prioriterte
områdene i Norge.
Horten Indre havn er ikke inkludert i handlingsplan for fylkesvise tiltaksplaner for opprydding i forurenset
sjøbunn. Høsten 2009 ble det likevel tatt initiativ til et samarbeid om en tiltaksplan for å løse miljøproblemene
i Indre havn. Samordningsgruppen omfatter nå Forsvarsbygg, Fylkesmannen i Vestfold miljøvernavdelingen, Horten havnevesen og Horten kommune. Horten Industripark er også en del av de
virksomheter som planlegger og gjennomfører tiltak mht. opprydding av forurenset grunn, og holdes
informert om pågående arbeid
Kart som viser Horten Indre havn er vist i Figur 1.

Figur 1 Kart over Horten Indre havn (kilde: http://kart.gulesider.no/).
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1.1

Målsetninger

Før det gjennomføres tiltak i sjøsedimentene, er det behov for å kartlegge alle aktive kilder på land som i
dagens situasjon tilfører forurensninger til havnebassenget. Foreliggende rapport har hatt to målsetninger:
1.

Kartlegge aktive kilder på land som i dagens situasjon tilfører forurensninger til havnebassenget og
vurdering av miljøbelastning fra disse.

2.

Identifisere kunnskapshull og områder på land der videre kartlegging og undersøkelser er
nødvendig, før det kan gjennomføres oppryddingstiltak i de forurensede sjøsedimentene.

Kartlegging av forurensningskilder i og rundt Horten Indre havn (kap. 3) omfatter en identifikasjon og analyse
av 13 potensielle kilder og grupper av kilder til miljøbelastning (tilfeldig rekkefølge):
1.

Nedbør og deponering av snø

2.

Overvann fra tilgrensede områder

3.

Tilførsler fra bekker og elver

4.

Tilførsler fra havvannet

5.

Tilførsler fra Hortenskanalen

6.

Utlekking fra forurensede landområder/grunn, inkludert nedlagte søppelfyllinger, havneutfyllinger og
massedeponi

7.

Utslipp fra industrivirksomhet

8.

Utslipp fra skipsverft og slip-plasser, skip og småbåthavner

9.

Kommunalt spillvann

10. Individuelle punktavløp
11. Utslipp fra tidligere tiders aktivitet
12. Uhellsbetingede utslipp
13. Ulovlige utslipp
Oppvirvling av forurenset sediment i Horten Indre havn er også en kilde til både fortsatt spredning av
forurensninger og til eksponering av organismer. Mulige tiltak mot dette er av en annen karakter enn tiltak
mot aktive kilder på land. Dette derfor vurdert og beskrevet i et eget kapittel (kap. 4).
Når de aktive kildene på land er kartlagt kan det være behov for å gjennomføre tiltak på land for å stanse
eller redusere utlekking av forurensning til sjø fra disse kildeområdene til et akseptabelt nivå. Først når
spredning av forurensning fra land er redusert til et akseptabelt nivå kan ev. opprydningsarbeider av de
forurensede sedimentene i Horten Indre havn starte.
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2.0
2.1

HORTEN INDRE HAVN – GJENNOMFØRTE UNDERSØKELSER
Sedimentstatus

Det er i flere undersøkelser dokumentert at sedimentene i Horten Indre havn er forurenset av miljøgifter. De
mest omfattende undersøkelsene ble gjennomført i 1999-2000 /1/ og i 2011 /2, 3/. Kartlegging av
sjøsedimentene i Horten Indre havn og påfølgende risikovurdering i 2011 bekreftet at sedimentene var
forurenset mht. flere metaller; kvikksølv (Hg), bly (Pb), kobber (Cu), og organiske forurensninger som TBT
(tributyltinn), PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) og PCB (polyklorerte bifenyler), og at det var
behov for miljøbeskyttende tiltak /4/. COWI gjennomførte også prøvetaking av sedimentene i forbindelse
med undersøkelse av biota i Horten Indre havn høsten 2012 /5/.
Resultatene fra undersøkelsene viser at sedimentkonsentrasjonen for de ulike miljøgiftene varierer fra
tilstandsklasse II (god tilstand) til V (svært dårlig tilstand) iht. Miljødirektoratets veileder for klassifisering av
miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann /6/. TBT tilsvarte konsentrasjoner til og med tilstandsklasse V, sum PAH16 og tungmetaller (Hg, Pb og Cu) var påvist i konsentrasjoner til og med tilstandsklasse IV og sum PCB-7
tilsvarte konsentrasjoner til og med tilstandsklasse III. De høyeste konsentrasjonene ble generelt funnet i
prøvene fra de sørlige delene av Horten Indre havn, nær utløpet til Hortenskanalen, i sedimentene utenfor
Horten Industripark og i Stjertebukta utenfor den tidligere akkumulatorfabrikken.
I henhold til Miljødirektoratets veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann /6/ er
resultatene fra undersøkelsene sammenstilt mot effektbaserte tilstandsklasser. Tilstandsklassene er
klassifisert ut fra toksisitetstester for hver enkelt miljøgift, og klasseinndelingen er vist i
Tabell 1. Kart som viser tilstandsklasser i sedimentene i Horten Indre havn /2/ er lagt ved i Vedlegg 1.
Tabell 1 Klassifisering av tilstand ut fra innhold av metaller og organiske stoffer i sedimenter (TA-2229/2007).

I
Bakgrunn
Bakgrunnsnivå

II
God
Ingen toksiske effekter

III
Moderat
Kroniske effekter ved
langtidseksponering

IV
Dårlig
Akkutt toksiske effekter
ved korttidseksponering

V
Svært dårlig
Omfattende akutttoksiske
effekter

Prøvetakingen av sedimentene har omfattet overflateprøvetaking og kjerneprøvetaking. Kjerneprøvene er i
hovedsak analysert i tre ulike nivåer; 0-10 cm, 10-20 cm og 20-50 cm. Universitetet i Oslo gjennomførte i
2014 en mer detaljert kartlegging av nivåer av miljøgifter i de ulike sedimentlagene. Resultatene viser at
konsentrasjonen av Cu og TBT med årene hovedsakelig har blitt forverret i hele bassenget, mens tilstanden
mht. øvrige påviste miljøgifter hovedsakelig har blitt bedre. i et mindre område utenfor Hortenskanalen og
Horten Industripark har imidlertid tilstanden i sedimentene forverret seg mht. de fleste miljøgiftene, og både
analyser av vannfase og sedimenterende materiale tyder på at det er behov for miljøbeskyttende tiltak her.
I 2012 ble det gjennomført en screening av sedimentene ved to småbåthavner (Pluggen og Solviken) i
Horten Indre havn. Formålet var å få oversikt over forurensningssituasjonen i to områder hvor det tidligere
ikke var gjennomført prøvetaking /7/. Resultatene viser at sedimentene inneholder Cu-konsentrasjoner
tilsvarende tilstandsklasse III og TBT-konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse IV-V.
NGI har i 2014 og 2015 utført hhv. supplerende og tiltaksrettede undersøkelser i Horten Indre havn /8, 9/,
Formålet med prøvetakingene var verifisering av tidligere resultater, og analysering av sedimentkjerner for å
dokumentere om det forekommer naturlig forbedring av sedimentene, for videre å kunne definere eventuelle
tiltaksarealer og –metoder.

2.2

Biotaundersøkelser

I henhold til Miljødirektoratets veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann /10/ er
resultatene fra biotaundersøkelsene sammenstilt mot tilstandsklasser for blåskjell og torsk.
Tilstandsklassene er vist i Tabell 2.
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Tabell 2 Klassifisering av tilstand ut fra organismers innhold av metaller, arsen, fluorid og TBT
(TA 1467/1997).

I
Ubetydelig Lite forurenset

II
III
Moderat forurenset Markert forurenset

IV
Sterkt forurenset

V
Meget sterkt
forurenset

Undersøkelser 1999-2000
Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) gjennomførte i 1999-2000 undersøkelser av biota i og utenfor Horten
Indre havn /1/. Resultatene viste at blåskjellene var sterkt forurenset mht. PCB. Resultater fra prøver av torsk
viste at torskelever samlet i Horten Indre havn inneholdt høye PCB-konsentrasjoner, mens torskelever fra
Ytre Havn kun var moderat forurenset mht. PCB. Også fisk samlet fra andre områder langs kysten
(Tønsberg, Holmestrand, Hvitsten, Mossesundet og Fredrikstad) inneholdt tilsvarende PCB-verdier som fisk
samlet ved Horten Ytre Havn /11/.
Undersøkelser 2012-2013
COWI gjennomførte i 2012-2013 nye undersøkelser av biota (helsedimenttest, bunndyr, blåskjell og fisk,) /5,
12/. I alle bunndyrsprøvene ble det påvist at det foregår en bioakkumulasjon av miljøgifter (BCF>1), men
samlet karakteriseres bioakkumulasjonen i dette havneområdet som lav /5/. Sedimentene i havneområdet
har en lav artsdiversitet og populasjonene har få individer, noe som trolig ikke skyldes kun belastende
miljøgifter. Ulike fysiske/kjemiske faktorer, slik som lav salinitet i overflatevannet, dårlig vannutskiftning og
lavt oksygeninnhold på dypere vann og i sedimentene, er mer avgjørende faktorer.
Flere av blåskjellprøvene som ble samlet i havneområdet inneholdt sum PAH-16, B(a)P og sum PCB-7 som
tilsvarte konsentrasjoner til og med tilstandsklasse IV /5/. Juvenile skjell (ca. ett år gamle) inneholdt sum
PCB-7 noe over bakgrunnsnivå. Dette tyder på at PCB fortsatt er tilgjengelig i vannmassene i lave
konsentrasjoner, men uten at noen konkrete kildeområder til dette. TBT ble påvist i konsentrasjoner
tilsvarende tilstandsklasse II i blåskjellene. De målte metallkonsentrasjonene er for øvrig på samme nivå som
man finner ved referansestasjoner for blåskjell langs norskekysten. I denne undersøkelsen ble det ikke
påvist akkumulering av metaller i blåskjell.
I bunndyrene ble det påvist nivåer av TBT tilsvarende til og med tilstandsklasse III og sum PCB-7 tilsvarende
til og med tilstandsklasse IV /5/. Forekomsten av sum PAH-16 i bunndyrene tilsvarte til og med
tilstandsklasse II, mens nivået av B(a)P tilsvarte til og med tilstandsklasse V.
Resultatene viser videre at torskelever inneholder forhøyede konsentrasjoner av sum PCB-7 og
dioksinlignende PCB /12/. PCB-nivået i torskeleveren indikerer som forventet en markant oppkonsentrering
(opptil 100 ganger) sett i forhold til PCB-nivåene påvist i bunndyrsfaunaen og sedimentene i samme område.
Innholdet av dioksiner, omregnet til toksisitetsekvivalenter, tilsvarer tilstandsklasse I (lavt) i torskelever, mens
innholdet av dioksiner i filet fra flyndre tilsvarer tilstandsklasse III (moderat forurenset) /12/. Ingen av
dioksinkonsentrasjonene i verken torskelever eller filet fra flyndre overskrider EUs distribusjonsgrense for
næringsmidler (4 ng/kg). Filet fra torsk og flyndre og torskelever inneholdt lave konsentrasjoner av de
undersøkte tungmetallene og det var ingen overskridelser av EUs grenseverdier for sjømat /12/.
Konsentrasjonene av TBT-forbindelser i torsk og flyndre er lave, selv om de er noe høyere enn
bakgrunnsnivåene i fisk fra referansestasjoner langs norskekysten /12/. Resultatene tyder derimot ikke på at
det forekommer noen utstrakt biomagnifisering av TBT-forbindelser i det trofiske nivået mellom bunndyr og
fisk i resipienten i Horten Indre havn. Dette er også som forventet ut fra de lave konsentrasjonene som er
påvist i blåskjell.
Nivåene av de organiske miljøgiftene er i hovedsak avhengig av størrelsen og alderen på individene, og det
er ingen påvist sammenheng mellom ulike prøvetakningsstasjoner og innhold av miljøgifter i fisk /12/. Noe
spesifikt kildeområde er således ikke påvist. Resultatene og nye data for fisk bekrefter tidligere funn/nivåer i
tilsvarende undersøkelser gjennomført i 2000 /1/og 2005 /13/.
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Det ble ikke registrert dødelighet i helsedimenttest på krepsdyret Corophium volutator /5/. Dette tyder på at
det ikke er noen akutt risiko for økologiske effekter for bunnlevende organismer i havneområdet i dagens
situasjon. Totalt viser resultatene at konsentrasjonene i sedimenter og biota generelt er høyere i den sørlige
del av havna (nær Hortenskanalen og Horten Industripark), enn i resten av havnebassenget. Dette er som
forventet.
Selv om det ikke er påvist noen akutt risiko bekrefter resultatene fra bunndyrene funnene i risikovurderingen
til NIVA i 2011, at nivåene av TBT, PAHer og enkelte tungmetaller i området ved Hortenskanalen og Horten
industripark utgjør en potensiell risiko med tanke på langsiktige økologiske effekter /4, 5/.
Samlet vil resultatene fra denne undersøkelsen, sammen med tidligere mer utfyllende informasjon, kunne
benyttes til å «friskmelde» enkelte av sedimentarealene i den nordlige og den midtre delen av Horten Indre
havneområde /5/. Dette begrunnes ut fra kombinasjonen av lave sedimentkonsentrasjoner, liten grad av
bioakkumulasjon og moderat belastning i tilstøtende vannmasser.
Mattilsynets vurderinger for Horten Indre havneområde
Mattilsynet ble anmodet av Forsvarsbygg om å vurdere resultatene fra biotaundersøkelsene i Horten Indre
havn /5, 12/. Analysene av fiskefilet fra Horten Indre havn /12/ gir ikke grunnlag for å gi
advarsel/kostholdsråd /14/. Det er heller ikke aktuelt med kostholdsråd for blåskjell i Horten Indre havn, siden
det ikke er noe høsting i havneområdet. Mattilsynet har lagt ut en advarsel på http://www.matportalen.no om
at høsting til eget bruk må foregå i åpent farvann – og bare en liten mengde fra flere forskjellige
plasser/områder.

2.3

Oksygenmålinger

Det ble gjennomført oksygenmålinger i Horten Indre havn i mai og august 2013 /15, 16/. Dette ble
gjennomført spesielt med bakgrunn i mangel på funn av levende bunndyr dypere enn 6-7 meters dyp /5/.
Målingene ble gjennomført ved bruk av YSI Pro ODO optisk oksygenmåler /15, 16/.
Resultatene fra mai viser generelt gode oksygenforhold (over 7-8 mg\l) grunnere enn 8-10 meters dyp /15/.
Med dypet reduseres gradvis oksygennivået ned mot 15 meters dyp, hvor det er lite oksygen
Resultatene fra august viser generelt akseptable oksygenforhold (over 6-7 mg\l og over ca. 70 %
oksygenmetning) grunnere enn 7-8 meters dyp /16/. Mellom 8-9 meter er det et tydelig lagskille hvor
temperatur og oksygennivåer synker drastisk. Oksygennivåene blir her så lave at fisk sannsynligvis vil ha
problemer med å overleve. Fra 10 meter og dypere ligger oksygennivåene på tilnærmet 0.
I perioden før målingene i mai ble utført hadde det vært en lengre periode med vind og dårlig vær. Dette kan
ha medført økt omrøring i vannet og årsaken til de noe bedrede oksygenforhold sammenlignet med
målingene i august.

2.4

SPI-undersøkelser

Sedimentprofilfotografering (SPI) -undersøkelsen ble gjennomført av NIVA i juni 2013 /17/. SPI er en rask
metode for visuell kartlegging og klassifisering av sediment og bløtbunnfauna. Bunnmiljøet klassifiseres i
samme skala som benyttes i EUs vanndirektiv /18/.
Ned til 8-10 m dyp tilsvarer bunnmiljøet tilstandsklassen "god" og "mindre god" for hele området. Fra 8-10 m
og ned til dypeste punkt på 25 m tilsvarer bunnmiljøet tilstandsklassen "dårlig" og "meget dårlig", med unntak
av en stasjon (11 m dyp i utløpet av havnebassenget) i tilstandsklasse "mindre god". Dette samsvarer godt
med hav en kunne forvente ut fra oksygenmålingene.

2.5

Undersøkelser av historisk oksygenutvikling og naturtilstand

(Teksten er hentet fra UiO rapporten: Undersøkelser av den historiske oksygenutviklingen og naturtilstanden
i Horten Indre havn /19/.)
For å vurdere i hvor stor grad de dårlige oksygenforholdene i Horten Indre havn var et resultat av
menneskelig aktivitet og forurensningstilførsler fra lokale kilder, utførte Universitetet i Oslo i 2014 analyser av
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sedimentkjerner med sikte på å beskrive naturtilstanden og oksygenutviklingen over en lengre tidsperiode
(noen hundre år), på ulike vanndyp i bassenget. Sedimentkjernene ble tatt ut fra 4 ulike dyp i bassenget. Tre
210
137
Pb og
Cs på
av sedimentkjernene ble datert ved å analysere aktiviteten av de radioaktive isotopene
Gamma Daterings Senteret på Universitetet i København.
Undersøkelsen baserte seg på data fra fossile foraminiferfaunaer, samt geokjemiske og sedimentologiske
analyser av daterte sedimentkjerner fra 8, 12 og 20 m vanndyp, for å dekke oksygengradienten i bassenget
best mulig.
Historiske forandringer i miljøgiftkonsentrasjoner
Resultatene fra de daterte sedimentkjernene viste at miljøgiftkonsentrasjonen i Horten Indre havn økte
allerede på begynnelsen av 1900-tallet, dvs. på et tidspunkt da menneskelig aktivitet (inklusive
verftsbedrifter) hadde vært i full gang i nesten 100 år.
Metallkonsentrasjonene i alle de tre daterte sedimentkjernene fulgte nesten det samme historiske
utviklingsmønsteret. Tilstanden utviklet seg fra «svært god» på 1700- og første halvdel av 1800-tallet, til
«dårlig» på begynnelsen av 1900-tallet og «svært dårlig» på 1960- og 1970-tallet, før den i senere år har blitt
gradvis bedre og har begynt å nærme seg bakgrunnsnivå.
Konsentrasjonen av PCB viste maksimumsverdier fra 1940-tallet frem til slutten av 1970-tallet. PCB har vært
forbudt i Norge siden 1980 og kjernedataene viser helt klart at forbudet har hatt en positiv effekt på
utviklingen i Horten Indre havn.
Konsentrasjonen av PAH begynte å øke fra bakgrunnsnivå i forbindelse med skipsbyggeaktiviteten på 1900tallet og de høyeste verdiene ble nådd mellom 1920 og 1980.
TBT ble kun analysert i de øverste sedimentlagene og avspeiler TBT-utviklingen fra 1950-tallet til 2010.
Miljøtilstanden med hensyn på TBT forverret seg fra «moderat» til «svært dårlig» i denne tidsperioden. Høye
konsentrasjoner opptrådte på slutten av 1990-tallet. TBT-forbindelser i bunnstoff på skip har vært forbudt i
Norge siden 2003 og kjernedataene viser en klar nedgang i TBT-konsentrasjonen i sedimentene avsatt i
senere år.
For de fleste analyserte miljøgiftene ble det observert en reduksjon i konsentrasjonen i de øverste
sedimentlagene. Dette tyder på at sedimentasjonshastigheten i området med ca. 2 mm pr. år er stor nok til
at utslippsreduksjonene som har foregått i senere år tydeliggjør seg ved en avtakende konsentrasjon av
miljøgifter i de øverste sedimentene. Det betyr at det i dag foregår en naturlig forbedring av sedimentene
mht. miljøgifter i Horten Indre havn, som følge av at tidligere forurensningskilder er stanset og at det tilføres
renere sedimenter.
Historiske forandringer i tilførsel av organisk materiale
Basert på de geomorfologiske og hydrografiske (nærmest innelukket basseng med begrenset
dypvannsutskiftning) egenskapene til Horten Indre havn, har bassenget i flere hundre år hatt et naturlig
potensiale for å utvikle anoksiske forhold i de dypere områdene. Oksygenforholdene i disse områdene har
følgelig vært (og er) spesielt sensitive overfor økende fluks/belastning av organisk materiale, enten det
skyldes menneskeskapt eller naturlig tilførsel.
Resultatene viser at akkumulasjonshastigheten av organisk materiale i Horten Indre havn økte kontinuerlig
fra ca. 1850, dvs. siden menneskelig aktivitet rundt havna virkelig begynte å gjøre seg gjeldene. I løpet av de
siste ca. 40 årene er tilførselen av organisk materiale fra industri og kommunale avløp redusert, men
fremdeles er TOC-verdiene (totalt organisk karbon) høye i bunnsedimentene. Dette avspeiler at det
organiske materialet som har akkumulert i sedimentene over flere hundre år, fortsetter å ha negativ
innflytelse på oksygenkonsentrasjonen i bassenget. En mest mulig effektiv nedbrytning av det organiske
materialet krever tilgang på oksygen. Følgelig kan stadig lengre perioder med anoksiske bunnforhold, i
tillegg til fortsatt tilførsel av organiske materiale (enten direkte eller indirekte), i beste fall hindre en positiv
utvikling og i verste tilfelle øke akkumulasjonshastigheten av organisk karbon i sedimentene.
Historisk oksygenutvikling
Ut fra de foreliggende geokjemiske analysene (TOC og miljøgiftkonsentrasjoner) alene, er det ikke mulig å
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trekke noen slutninger om hvordan oksygentilstanden har utviklet seg over tid i Horten Indre havn. Bentiske
foraminiferer er de eneste bunnlevende organismer som finnes fossilt i sedimentene i et antall som gjør det
mulig å tolke oksygenforholdene bakover i tid. Som for annen bunnfauna, varierer forekomsten og
produksjonen av bentiske foraminiferer med næringstilgangen og oksygenforholdene.
Foraminiferfaunaene og aldersdateringene tyder på at naturtilstanden i dypere deler av Horten Indre havnbassenget (≥ 12 m vanndyp) var «dårlig» til «svært dårlig» allerede i løpet av 1600-1700-tallet, dvs. før den
generelle, industrielle forurensningsperioden startet. Dermed kan naturtilstanden anses å være «svært
dårlig» ved vanndyp ≥ 12 m i bassenget. Årsaken til utviklingen av dårlige oksygenforhold og anoksia i
Horten Indre havn er delvis den naturlige begrensingen i dypvannsfornyelsen og delvis den tilførte
forurensningen fra de omkringliggende områdene.
På 8 m vanndyp var naturtilstanden «moderat» til «dårlig» som følge av brakkvannsforhold, noe som
karakteriseres av lavt artsmangfold. I løpet av 1980-tallet har tilstanden på 8 m vanndyp forandret seg til
«svært dårlig», sannsynligvis som følge av oksygensvikt i forbindelse med økt næringstilførsel.
Tilførselen av organisk materiale og miljøgifter til bassenget begynte å øke fra stabile bakgrunnsverdier da
skipsbyggingsaktiviteten tok til på 1820-tallet/19/. I motsetning til konsentrasjonen av miljøgifter som nådde
maksimumsnivåer på 1960- og 1970-tallet for deretter å avta, forble TOC og oksygenforholdene «dårlige»
frem til i dag. Årsaken til dagens anoksiske forhold i de dypere deler av havnebassenget antas å være en
kombinasjon av forurensningsbelastningen siden midten av 1800-tallet og de naturlige geomorfologiske og
hydrografiske forholdene (nærmest innelukket basseng med grunne terskler og begrenset
dypvannsfornyelse). Med dagens tilførsel av organisk materiale kombinert med begrenset
dypvannsutskifting, er det ikke rimelig å anta at oksygenforholdene i Horten Indre havn vil bedre seg på
naturlig vis og at sjøområdene dypere enn 12 m i hovedsak vil forbli anoksiske i fremtiden.

2.6

Tiltaksplan

I 2014 ble det utarbeidet en tiltaksplan /20/for opprydning av forurensede sedimenter i Horten Indre havn,
basert på foreliggende undersøkelser som er beskrevet i kapittel 2.1-2.5. Behovet for tiltak har vært vurdert
opp mot de langsiktige miljømålene som er vedtatt av Horten kommune:
•

Forurenset sjøbunn skal ikke hindre småbåtliv, rekreasjon, friluftsliv eller fritidsfiske

•

Forurenset sjøbunn og aktiviteter i området skal ikke føre til negativ påvirkning av økosystemet

For å få operative miljømål satte Horten kommune følgende 3 alternative tiltaksmål /20/:
1. Nullalternativet (naturlig forbedring uten aktive tiltak).
2. Redusere konsentrasjonene av de prioriterte miljøgiftene Pb, Hg, PAH-16 og sum PCB-7 til
tilstandsklasse II.
3. Redusere konsentrasjonene av de prioriterte miljøgiftene Pb, Hg, PAH-16 og sum PCB-7 til
tilstandsklasse III.
I samråd med Horten kommune ble med ytterligere et tiltaksmål vurdert i fm. arbeidet med tiltaksplanen/20/:
4. Redusere konsentrasjonene av de prioriterte miljøgiftene Pb, Hg, PAH-16 og sum PCB-7 til
tilstandsklasse IV på kort sikt. Vurdere om ytterligere reduksjon til tilstandsklasse III og II kan oppnås
ved naturlig forbedring av sjøbunnen på lengre sikt.
For vurdering av tiltak i sjø er Horten Indre havn delt inn i 11 delområder, vist i Figur 2.
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Figur 2 Inndelingen av 11 delområder for tiltaksvurderingen i Horten Indre havn.

Risikovurdering
Som en del av arbeidet med å utarbeide tiltaksplanen ble det først utført en risikovurdering for sedimentene i
henhold til retningslinjer fra Miljødirektoratet (TA-2802/2011) /20/. I fem av delområdene ble risikoen vurdert
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som akseptabel, mens det i seks delområder ble vurdert å foreligge uakseptabel risiko. I tilknytning til disse
områdene ble det også identifisert potensielle, fortsatt aktive kilder til forurensning i Horten Indre havn:
•

Horten Verft (delområde 1)
o

•

•

Utlekking av Pb

−

Potensial for utlekking av Hg og PAH

−

Spredning av Pb, Hg og PCB via propelloppvirvling kan være viktig, men må
kvantifiseres med in situ målinger

Langtidsøkologisk risiko pga.:
−

Utlekking av PCB fra sjøsedimentene

−

Spredning av Pb og Hg via propelloppvirvling kan være viktig, men må kvantifiseres med
in situ målinger

Bromsjordet (delområde 3)
o

Utlekking av Pb

o

Potensial for utlekking av Hg

Mellomøya (delområde 6)
o

•

−

Hovedbassenget (delområde 2)
o

•

Langtidsøkologisk risiko pga.:

Utlekking av Hg

Østøya (delområde 8)
o

Langtidsøkologisk risiko pga.:
−

•

Utlekking av Hg og PCB-7

Stjertebukta (delområde 11)
o

Langtidsøkologisk risiko pga.:
−

Utlekking av Pb og PAH-16 fra tidligere akkumulatorfabrikk og mulig andre kilder på land

−

Spredning av Pb og Hg via propelloppvirvling kan være viktig, men må kvantifiseres med
in situ målinger
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Vurdering av behov for tiltak
Forurensningen i sedimentene i Horten Indre havn har i all hovedsak sitt opphav fra kilder på land som ikke
synes å være aktive lenger /20/. Tilstanden i sedimentene har i all hovedsak forbedret seg de siste årene og
at sedimentene i topplaget er klart mindre forurenset enn i de dypere lagene. Unntaket er den sørlige delen
av delområde 1 og delområde 11 hvor tilstanden har forverret seg, og hvor det er påvist forurensninger i
både vannmassene og i sedimenterende materiale (spesielt for bly og kvikksølv). Dette tyder på at det i
disse avgrensede områdene kan finnes aktive kilder som fortsatt forurenser sjøbunnen. Det tyder også på at
skipsoppvirvling fra dagens båttrafikk medfører at forurensninger i de dypere sedimentlagene virvles opp og
ikke blir tildekket av tilførte renere sedimenter.
En helhetlig tiltaksplan er under utarbeidelse og denne er basert på tiltaksplanen og supplerende
undersøkelser som er gjennomført i 2014 /67, 20, 9/.
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3.0

KILDEKARTLEGGING

Som et ledd i arbeidet med å kartlegge aktive kilder på land er det i foreliggende kapittel oppsummert status,
og på bakgrunn av eksisterende kunnskap, vurdert kildeområdene til de miljøgiftene som er påvist i
sedimentene i Horten Indre havn. I likhet med kildekartlegging i Harstad havn og Tromsø havn /21, 22/ er det
benyttet en tredelt vurderingsskala for å klassifisere mulige tilførselskilder:
 Mulige kilder som vurderes som uvesentlige for miljøgiftbelastningen i Horten Indre havn, og som
ikke vil bli vurdert videre.
 Mulige kilder som antas å kunne bidra, men der det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon til at
tiltak kan anbefales. Denne gruppen kilder er aktuelle å vurdere videre.
 Mulige kilder som bidrar til miljøgiftbelastningen og der tiltak vil bli vurdert i forkant av et eventuelt
tiltak i sjøsedimentene.
Det er gjennomført kartlegging ved potensielle kilder for forurensning på landområdene rundt Horten Indre
havn, og i tilgrensende områder hvor det er påvist forhøyde konsentrasjoner av miljøgifter i sedimentene /2,
3/. Tilstandsklasser i sedimentene i Horten Indre havn er vist i Vedlegg 0. Potensielle aktive landkilder i
området rundt Horten Indre havn er vist i Figur 3.
Ved vurdering av kildene er forurensningen delt inn i fire hovedgrupper:
1. Metaller
2. PAH
3. PCB
4. TBT
Kriteriene for analyse og vurdering av de enkelte kildene har vært:
1. Tilgjengelighet av eksisterende data fra Horten, eller relevante sammenlignbare områder
2. Antatt viktighet for de mest alvorlige grupper miljøgifter
3. Antatt kvantitativt bidrag til samlet miljøbelastning i Horten Indre havn
Alle vurderinger er gjort på basis av dagens kunnskap og data fra gjennomførte undersøkelser. Mangler ved
datagrunnlaget og betydning av dette er kommentert for hver enkelt kilde, og er inkludert i vurderingen i
skjerpende retning (føre-var prinsippet). Dette for å unngå at kilder med god datadekning blir vurdert for
strengt i forhold til kilder der det ikke foreligger tilfredsstillende informasjon eller datagrunnlag.
I kapittel 3.1 beskrives de potensielle kildeområdene rundt Horten Indre havn. I kapittel 3.2-3.14 beskrives og
vurderes 13 potensielle kilder til forurensning i sjøsedimenter.
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Figur 3 Kart som viser potensielle landkilder rundt Horten Indre havn (kilde: http://kart.finn.no).
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3.1
3.1.1

TIDLIGERE OG NÅVÆRENDE AKTIVITETER I OMRÅDET
Mellomøya

På Mellomøya står et trinitolstøperi som var i drift i perioden 1945-1985 /23/. Støperiet ble benyttet til
rearmering av miner og granater og grunnen ved støperiet er forurenset av trinitrotoluen (TNT). Plasseringen
av støperiet er vist på Figur 3 på side 19.

3.1.2

Østøya

På Østøya sto et båtskur/sandblåserverksted som var i drift frem til ca. år 2000 /23, 24/. Verkstedet ble
oppført før 2. verdenskrig og ble benyttet av tyskerne under krigen (ukjent bruksområde). I perioden etter
krigen og frem til 1960 ble det benyttet til båtskur, mens det videre frem mot år 2000 ble benyttet til
malingsstripping av båter og sandblåsing av torpedoer. Løsningsmidler er benyttet og mye har gått i
3
grunnen. Ca. 40 m sandblåsesand anlagt i strandkanten ble fjernet i år 2000 ettersom det var påvist
forurensning av metaller på verkstedsområdet /24/. Plasseringen av båthuset er vist på Figur 3 på side 19.

3.1.3

Møringa fyllplass

På Møringa hadde Østlandets sjøforsvarsdistrikt (ØSD) tidligere en avfallsfylling /25/. Beliggenheten er vist
på Figur 3 på side 19. Fyllingen var i bruk fra før århundreskiftet og frem til 1993. I denne perioden hadde
ØSD, Horten Verft, Flyfabrikken, Marinens akkumulatorfabrikk og Hovedstasjonen for oljevern deponert
betydelige mengder spillolje, oljeemulsjoner, brenneslagg, oljeavkok, sveiseslagg, metallavfall, blåsesand,
blyslam og annet avfall her. Siden ØSD overtok ansvaret for fyllingen i 1986 ble det kun deponert
bygningsavfall, hage/parkavfall og treverk. Den siste utfyllingen på Møringa skjedde i 1988-93. Steinmoloen
langs fyllingen ble da forlenget, slik at pollen ble lukket mot fjordbassenget. Innsiden av steinmoloen ble
kledd med filterduk og dekket med et sandlag til over høyeste vannstand. Fyllingen ble tildekket for ca. 11 år
siden, etter pålegg fra Miljødirektoratet (da SFT).
Forut for gjennomføringen av tiltaket var det til sammen gravd 53 sjakter på området (1992, 1994, 2005).
Grunnvann, sediment og biota var også overvåket gjennom flere år. Disse dataene, sammen med blåskjell
innsamlet i 1994, ga ingen indikasjon på at det foregikk miljøskadelig utlekking fra Møringa.
Grunnvannsmodellen som ble benyttet til risikovurderingen av utlekkingen inkluderte nedbør og sjøvann
(deriblant springfloepisoder), og var basert både på observasjoner av grunnvannsfluktuasjoner og empiriske
data fra laboratoriet.
Deponikanten på Møringa ble «plastret» i 2006, et tiltak som har sikret at forurensningstransporten til sjø ble
ytterligere redusert.

3.1.4

Hortenskanalen

Hortenskanalen ble gravd ut i årene 1854-1867 for å skape en kort forbindelse for rokanonbåter og
andrefartøy ut til Oslofjorden /26/. Samtidig skulle den fungere som en del av forsvarsverkene på
marinestasjonen. Plasseringen av Hortenskanalen er vist på Figur 3 på side 19 . Hortenskanalen leder fra
Horten Indre havn og ut til fjorden, gjennom Fyllinga småbåthavn /26/. Hortenskanalen er 878 m lang og ca.
26 m bred, og da kanalen ble bygget var den 3,1 m dyp /27/. Kanaldybden ble i årenes løp redusert til 1 m
på det grunneste pga. sedimentering. Sedimentene i kanalen ble forurenset fra industrien langs kanalen og
aktivitet ved den nærliggende havna /28/. Kanalen ble rehabilitert i perioden 1996-1998 /26/, og de
forurensede sedimentene (i hovedsak blyforurensede) ble da fjernet. Målet for rehabiliteringen var å øke
dybden og bredden av kanalen for fortsatt småbåttrafikk, samtidig med at den karakteristiske steinsettingen
av kanalens sider skulle beholdes /29/. Tiltaket ble begrenset til selve kanalen og det ble således ikke gjort
tiltak i grunnen langs kanalen i Horten Indre havn.
Kanalen benyttes i dag til småbåttrafikk og området langs kanalen benyttes som rekreasjonsområde.
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3.1.5

Horten Industripark

I perioden fra 1849 – 1953 holdt Marinens hovedbase til ved Karljohansvern, plasseringen er vist på Figur 3
på side 19 /30, 31/. Marinens Hovedverft ble overført fra Forsvarsdepartementet til Industridepartementet i
1953, jfr. Kgl.res. av 23/1-1953. I 1968 ble Karljohansvern etablert som et statseid aksjeselskap under
navnet A/S Horten Verft. Horten Verft betjente det sivile markedet for skipsbygging og reparasjon av fartøyer
/32/. I 1987 ble verftet avviklet.
Området har blitt brukt som slipområde for marinebasen og senere for det sivile markedet, med normalt
vedlikehold av båter (overbygging, spyling, sandblåsing, skraping, maling og pålegging av bunnstoff på
skrog) /30/. Plassering av slipområdet ved hovedbasen er vist på. Vedlikehold av båter har medført søl med
bunnstoff (impregnering og antibegroing), oljeprodukter (impregnering), maling (overflatebehandling) og
smøreoljer/drivstoff (motorservice/vedlikehold). Disse stoffene inneholdt tjærestoffer (PAH), metaller, PCB og
TBT.
Verftet begynte å få elektrisk opplegg i verkstedene i 1901-02. I februar 1945 ble verftsområdet totalt
utbombet og hva som ble anlagt av trafoer den gang gikk tapt under bombingen, og kan derfor være en kilde
til PCB forurensning i grunnen. Fartøyer som lå ved veftet og til ankers i Indre Havn ble senket.
Gjenreisningsarbeidet ble igangsatt i 1947. I forbindelse med utsprenging av Stordokken i siste halvdel av
3
1950-tallet ble Nordkapp etablert ved utfylling av steinmasser (ca. 70 000 m ) fra utsprengningen, på den
nordre delen av eiendommen. I tillegg ble det trolig fylt ut med løsmasser som kan ha vært forurenset pga.
verftsdriften og som inneholdt bygningsrester/rivningsavfall etter den omfattende bombingen av området.
Stordokken stod ferdig i 1962.
Utfyllingen av området Nordkapp har senere blitt utvidet i flere omganger når det ved egne eller kommunale
og private utbygginger i kommunen har vært egnede utfyllingsmasser tilgjengelig /33/. Etter 2003 har
utfyllingen skjedd med interne og eksterne sprengsteinsmasser med noe innhold av betong fra gamle
3
fundamenter. Oppgitt mengde masser som er brukt til utfylling i perioden 2003-2013 er ca. 19 000 m /33/.
Nordkapp ligger utsatt til for vind fra nord og øst i Horten Indre havn /33/. Ved hardt vær har det i flere tilfeller
skjedd utglidninger i strandkanten som følge av bølgeerosjon. For å sikre området, utbedre skadene og
begrense framtidig erosjon, men også for å justere oppstillingsarealet, er det foretatt utfylling, oppretting og
plastring av strandlinja. Restaureringsarbeid ble sist utført i 2013 på østre del.
Horten Industripark ble etablert i 1987 på området som tidligere var disponert av Marinens hovedbase /31/.
Hoveddelen av Horten Industripark er i dag tilknyttet teknolologibaserte bedrifter som ikke forurenser det ytre
miljøet med bruk av kjemikalier eller ved deponering av avfall. Etter 1987 har det kun i beskjedent omfang
foregått reparasjon og vedlikehold av fartøyer. I 1990 gikk Horten Industripark fra å være statlig, til privat eid.
Beliggenheten til Horten Industripark er vist på Figur 3 på side 19.
Horten Skipsreparasjoner A/S ble etablert i 1994 og har siden det leid dokker og kaier av Horten Industripark
/33/. Horten Skipsreparasjoner har i tillegg til reparasjoner av skip, utført sandblåsing, høytrykkspyling og
bunnbehandling av ca. 75 % av alle båtene som årlig har ligget i dokk. I de senere år har de også testet
undervannsutstyr i Stordokka.
Den daglige driften ved Horten Industripark synes i dag ikke å bidra til forurensning av Horten Indre havn.
Trafikk av dyptgående skip og båter utenfor Horten Industripark kan derimot medføre spredning av miljøgifter
i sedimentene internt i havneområdet og at tidligere forurensninger blir mer tilgjengelig for vannlevende
organismer.
Fylkesmannen i Vestfold har pålagt Horten Industripark å utarbeide en undersøkelse som utreder effekten av
utfyllingen ved Nordkapp på forurensningssituasjonen i sjøbunnen, med tilhørende risiko- og
tiltaksvurderinger /33/. Det skal videre gjennomføres analyser av utslipp i slippen til Horten
Skipsreparasjoner AS for å dokumentere hva disse inneholder.
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3.1.6

Akkumulatorfabrikken

I området mellom båthusene i slipområdet, som grenser til den østre delen av Horten Industripark, har det
tidligere vært en akkumulatorfabrikk hvor det bl.a. ble benyttet store mengder bly /35/. Plassering av
akkumulatorfabrikken er vist på Figur 3 på side 19.
Det er dokumentert sterkt forurensede grunn i området. I sjøområdet utenfor akkumulatorfabrikken er det
påvist svært forurensede sedimenter, og det skjer mest sannsynlig en pågående utlekking fra dette området i
dagens situasjon. Området er så langt den viktigste aktive kilden på land til fortsatt forurensning av Horten
Indre havn som er identifisert ved dette kildesporingsarbeidet.

3.1.7

Bromsjordet

Horten kommune hadde tidligere en kommunal avfallsfylling i dette området, som nå ligger som et bånd
mellom Hortenkanalen i øst og Simradbygget i vest. Området benyttes i dag til industriaktiviteter.
Beliggenheten til Bromsjordet er vist på Figur 3 på side 19. Avfallsfyllingen ble etablert i et grunt sjøområde
3
og har et areal på ca. 140 dekar /36/. Det ble i tidsrommet 1967-79 levert ca. 360 000 m avfall til
deponering. Fyllingen består hovedsakelig av husholdningsavfall, men inneholder også en del industriavfall
(maling, lim, lakk, spillolje, løsemidler, blåsesand, rivningsmateriale, og oljefat med tjæreaktig innhold).
Avfallet er deponert rett på gammel sjøbunn i en tykkelse på 1,0-3,5 m. /59/.
Fyllingen er nå rammet inn med en sjete av stein og i 1989 ble det i forbindelse med avslutningen av
deponiet anlagt en tetningsmembran av bentonitt på innsiden av sjeteen, for å kunne samle opp sigevannet
som tidligere lekket ut til sjøen. Langs sjeteen ble det lagt ned drensrør som pumper sigevann via etablerte
pumpekummer fra fyllingen og til det kommunale renseanlegget på Falkensten. Det ble også anlagt
avskjærende drensledning langs deler av bakkanten til fyllingen, som via tette rør fører grunnvannet ut i
Indre Havn. Dette bidrar til en lavere gjennomstrømning i fyllingen. Siste års overvåkning viser at
oppsamlingen er effektiv og prøver i havneområdet utenfor bekrefter dette. Overvåkningen utenfor fyllingen
videreføres i årene som kommer etter pålegg fra fylkesmannen i Vestfold.

3.1.8

Pluggen båtforening

Pluggen båtforening har etablert oppstillingsplass for båter lengst mot vest, på den tidligere avfallsfyllingen
”Indre Havn”, hvor det sannsynligvis også foregår vedlikehold av båter. Plassering av båtforeningen er vist
på Figur 3 på side 19. Det er ikke gjennomført spesielle tiltak for å samle opp og rense overvannet fra
oppstillingsplassene før det renner til sjøen.

3.1.9

Bankløkka

Bankløkka er et område som ligger mellom Horten sentrum og Karljohansvern. Området er et industriområde
med diverse aktiviteter, som kan medføre at overvannet fra området kan bli forurenset, og med en
småbåthavn ned mot Horten Indre havn. Bankløkka er etablert på den kommunale avfallsfyllingen ”Indre
Havn”. Beliggenheten til Bankløkka er vist på Figur 3 på side 19.

3.1.10

Sælavika

Sælavika er en kommunal avfallsfylling som ligger mellom Simrads industriområde og Eiken /36/. Deler av
fyllingen ligger brakk. Fyllingen ble etablert som en overgangsordning i et grunt sjøområde på ca. 30 dekar.
3
Innfyllingen av ca. 60 000 m avfall foregikk i perioden 1977-1979. Fyllingen består hovedsakelig av
husholdnings- og rivningsavfall. Fyllingen ble avsluttet uten iverksetting av tiltak for å redusere eventuell
risiko for forurensning. I forkant av fyllingen er det en 10-15 m bred jordvoll, som er steinsatt, og det er ingen
barriere mot havnebassenget /83/. Beliggenheten til ”Sælavika” er vist på Figur 3 på side 19.
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3.1.11

Solviken båtforening

Solviken båtforening, som ligger lengst vest i Sælavika i Horten Indre havn, har etablert oppstillingsplass for
båter på den tidligere kommunale fyllingen Sælavika. Sydvest for eiendommen ligger et boligfelt bestående
hovedsakelig av eneboliger og tomannsboliger. Plassering av båtforeningen er vist på Figur 3 på side 19.
Det er ikke gjennomført spesielle tiltak for å samle opp og rense overvannet fra oppstillingsplassene før det
renner til sjøen.

3.1.12

Bakkebukta

Bakkebukta ligger nedstrøms for Holtandalen mot vest ved Horten Indre havn. Langs Bakkebukta ligger et
grøntområde, og oppstrøms dette ligger et boligområde bestående hovedsakelig av eneboliger. Overvann
fra Holtandalen drenerer til en overvannskum i Bakkebukta. Plassering av Bakkebukta er vist på Figur 3 på
side 19

3.1.13

Falkensten renseanlegg

Alt avløpsvann fra området rundt Horten Indre havn pumpes til det kommunale renseanlegget på Falkensten
(etablert i 1980). Avvannet kloakkslam fra renseanlegget blir transportert til Nord-Jarlsberg Avfallsselskap for
slambehandling, mens vannfasen pumpes i rørledning langs sjøbunnen før det slippes ut utenfor Horten
Indre havn, et stykke nord for Løvøya og Mellomøya /71, 72/. Strømstans i renseanlegget på Falkensten har
imidlertid flere ganger medført utslipp av urenset spillvann til Horten Indre havn. Plasseringen til Falkensten
renseanlegg er vist på Figur 3 på side 19.

3.2

Nedbør og deponering av snø

(Den generelle teksten under er hentet fra kilderapportene til Harstad havn og Tromsø Havn /21, 22/)
Nedbør i form av regn og snø inneholder spor av de forurensninger som forekommer i luften. Typiske
eksempler er svovelholdig (sur) nedbør assosiert med utslipp fra industri. Nedbøren vil avspeile både lokale
forhold (utslipp) og langtransporterte forhold. Typiske forurensningsbidrag som avsettes med nedbør i form
av regn eller snø, er vann- og partikkelbåren forurensning fra veitrafikk. Bruk av veisalt og grus bidrar,
sammen med eksos og dekkslitasje fra biler, til økte mengder av salter, metaller og organiske miljøgifter i
snø.

3.2.1

Samlet vurdering av datagrunnlag og bidrag til miljøbelastning

 Nedbør i seg selv er ikke en kilde til økt belastning av miljøgifter i Horten Indre havn, men kan
medføre en økt konsentrasjon av miljøgifter i grunnen rundt tipplassene. Til tross for manglende
datagrunnlag av grunnen ved tipplassene, vurderes denne kilden som uvesentlig for
miljøgiftbelastningen i Horten Indre havn. Som et bidrag for å redusere den totale
forurensningsbelastningen til havnebassenget bør en allikevel unngå å deponere snø på utsiden av
drenssystemet, i forkant av sjeteen. Dette for å sørge for at avrenning fra snømassene blir pumpet
direkte til renseanlegget på Falkensten og ikke tilføres Horten Indre havn.

3.2.2

Datagrunnlag og vurdering av bidrag til miljøbelastning

Nedbørsstatistikken viser at årlig nedbør i Hortensområdet for perioden 1961-2000 gjennomsnittlig var ca.
1000 mm/år 37/. Av total årlig nedbørsmengde utgjorde snømengden ca. 50-100 mm vannekvivalenter/år,
med en gjennomsnittlig varighet av snødekket på 50-100 dager/år.
Horten kommune har flere eiendommer hvor det tømmes snø om vinteren og rundt Horten Indre havn finnes
det to eiendommer som blir benyttet til dette formålet /38/. Snøopplagene har blitt benyttet i minst 20 år og
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totalt blir det deponert ca. 20 000 m snø pr. sesong. Snøen kommer fra fylkesveier, inkl. fortau, samt
kommunale veier og plasser. Snøen er ikke undersøkt nærmere mht. miljøgifter. Det dumpes ikke snø
direkte i havnebassenget, og miljøgiftbidraget er da fra nedbør til resipient fordelt på smeltevann/regn som
infiltreres i jorden og siger til resipient, og smeltevann/regn som renner som overvann ut til resipient (se kap
3.3). Opplagsplassene er tilnærmet flate og har vegetasjonsdekke, slik at ved snøsmelting vil smeltevannet
hovedsakelig infiltreres ned i grunnen og forurensede partikler fra snøen vil bli holdt tilbake i jordsmonnet og
ikke transportert ut i havnebassenget. I perioder hvor det fremdeles er tele i grunnen, kan det ved
snøsmelting i kantene av snødeponiet forekomme enkelte små «bekker» med overflatevann mot Horten
Indre havn, men ettersom området er tilnærmet flatt vil avrenningen hovedsakelig foregå så sakte at
partiklene avsettes på overflaten og ikke transporteres ut i havnebassenget.

3.3

Overvann fra tilgrensende områder

Overvann stammer fra nedbør og snøsmelting /21, 22/. Avrenning fra tak, veier, gater og andre tette flater i
tettbebygde strøk kan medføre vannforurensning. Forurensningen i overvannet kan normalt relateres
proporsjonalt til trafikkmengden. Avrenning fra tette flater på industriområder vil også gjenspeile eventuelle
forurensende aktiviteter på det aktuelle området.

3.3.1

Samlet vurdering av datagrunnlag og bidrag til miljøbelastning

 Undersøkelse av sedimenter og vann i flere overvannskummer indikerer at overvann har vært en kilde
til påviste miljøgifter i deler av Horten Indre havn. Det har stedvis vært påvist høye konsentrasjoner av
TBT, PCB, PAH, Pb, Cu og Zn i overvannskummer og de tilgrensende sedimentene i resipienten.
Undersøkelser av overvannsnettet i de ulike områdene har ikke påvist aktiviteter som i dag medfører
fare for spredning av forurensning til overvannskummene.
Det anbefales oppfølgende vannprøvetaking av kummer som har blitt slamsugd, der prøvene til nå
ikke har vist en tydelig reduksjon i konsentrasjon av miljøgifter. Der det ev. fortsatt påvises
forurensning bør det vurderes å gjennomføre spyling av overvannsledninger på området ved
Karljohansvern og Horten Industripark med påfølgende slamsuging. Etter slamsuging anbefales
oppfølgende prøvetaking i de områder der slammet er forurenset.
Hyppigere feiing av tette overflater i Horten Industripark og i mye trafikkerte arealer vil redusere
risikoen for forurensning herfra.

3.3.2

Datagrunnlag og vurdering av bidrag til miljøbelastning

Mellomøya
I år 2000 ble det gjennomført undersøkelser i en drenskum på utsiden av det tidligere trinitolstøperiet /39/.
Resultatet fra undersøkelsen viser at TNT-konsentrasjonen i øvre jordlag i kummen var langt lavere enn i
nedre jordlag. Det ble også påvist andre eksplosiver (2,4-DNT, HMX og RDX) over deteksjonsgrensen, men i
langt lavere konsentrasjon enn TNT. Undersøkelser av slam i en overvannskum på avløpsledningen fra
trinitolstøperiet til sjøen påviste ingen konsentrasjon av TNT /40/. Det er derfor ingenting som tyder på at det
er noen aktive overvannskilder fra området som grenser til denne overvannsledningen i dag.
Karljohansvern
I 2011 ble det utført kartlegging av et utløp fra en overvannsledning fra området Karljohansvern (rett nord for
gangbroa over til Karljohansvern) /41/. Resultatene fra sedimentene ved utløpet av overvannsledningen
viser at miljøtilstanden ved utløpet tilsvarer tilstandsklasse II. Det er derfor ingenting som tyder på at det er
aktive kilder som tilfører en økt miljøbelastning til Horten Indre havn, fra området som drenerer til denne
overvannsledningen i dag.
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Det ble i 2011 i tillegg gjennomført prøvetaking av sedimentene i en overvannskum i vika øst for Horten
Industripark, som mottar overvann fra områder ved Karljohansvern /41/. Resultatene viste innhold av
miljøgiftene TBT, PCB, PAH og metaller i sedimentene tilsvarende tilstandsklasse IV. TBT og PCB i hv.
tilstandsklasse IV og III i overvannskummen ble også gjenfunnet i sedimentet i sjøen utenfor
overvannskummen i de samme tilstandsklassene /2, 41/. I tillegg ble det registrert høye TBT-konsentrasjoner
i sjøvannet i det samme området /2/.
I perioden 2013 – 2015 er det gjennomført nye undersøkelser av overvannskummer i vika øst for Horten
Industripark (ved FFI) og det gamle tekniske verkstedet /42, 43/. Undersøkelsene påviste at det var
forurensede sedimenter i kummene tilsvarende tilstandsklasse I-V /42/. På bakgrunn av gjennomførte
undersøkelser ble det besluttet å slamsuge samtlige kummer. Ved det gamle tekniske verkstedet ble det
fjernet blant annet ca. 5 kg bly, ca. 2 kg kobber og ca. 7 kg sink fra nedbørsfeltet.
Vannprøvene tatt etter slamsuging (ett sett) viser ingen tydelig reduksjon i konsentrasjon av miljøgifter,
samtidig som den beregnede forurensningsspredningen viser at området ved gammelt teknisk verksted ikke
representerer noen vesentlig kilde til forurensningsbelastning av Horten Indre havn. For å fastslå at
slamsugingen har vært effektiv anbefales det en oppfølgende vannprøvetakingsrunde av kummer som har
blitt slamsugd, der prøvene til nå ikke har vist en tydelig reduksjon i konsentrasjon av miljøgifter. Der det ev.
fortsatt påvises forurensning bør det vurderes å gjennomføre spyling av overvannsledninger på området ved
Karljohansvern og Horten Industripark med påfølgende slamsuging. Etter slamsuging anbefales oppfølgende
prøvetaking i de områder der slammet er forurenset.
Bankløkka
Kartlegging av to overvannskummer ved Bankløkka viser at sedimentene inneholder konsentrasjoner av
miljøgiftene TBT, PAH og Cu som medfører at miljøtilstanden i sedimentene tilsvarer tilstandsklasse III /41/.
Basert på dette ble det i 2014 besluttet å utføre en kontroll av skjøtene på kulvert ved Bankløkka, og
resultatene viste at kulverten er i god stand uten innlekking av sigevann /44/. Det ble i ettertid besluttet at de
to undersøkte sandfangkummene skal tømmes 2 ganger pr. år, i stedet for 1 gang pr. år, for å redusere
mulig transport av forurensede sedimenter til Horten Indre havn /44/.
Sigevannet fra en annen overvannskum hvor det ble påvist konsentrasjoner av miljøgiftene PAH, TBT, Pb,
Cu, Zn og Cd i sedimentet som tilsvarte tilstandsklasse V føres nå til renseanlegget på Falkensten, slik at
dette ikke lenger utgjør noen risiko for forurensning av havnebassenget.
Generell sanering innen området - med fjerning/utbedring av gamle slukledninger og stikkledninger for
overvann, vil først skje i f. m. planlagt utbygging i området (Indre Havneby), og vil redusere risiko for
utlekking av miljøgifter til havnebassenget ytterligere.
Pluggen og Solviken båtforeninger
Kartlegging av en overvannskum ved Pluggen båtforening viser at sedimentene tilsvarer tilstandsklasse II
/41/. Konsentrasjonene i sedimentene utenfor Pluggen båtforening tilsvarer tilstandsklasse III mht. Cu og IVV mht. TBT. Kartlegging av en overvannskum oppstrøms Solviken småbåthavn viser at sedimentene
tilsvarer tilstandsklasse II /41/. Sedimentene utenfor Solviken båtforening tilsvarer tilstandsklasse III mht. Cu
og tilstandsklasse IV mht. TBT. Det er derfor ingenting som tyder på at det er noen andre aktive
overvannskilder fra områdene som drenerer til overvannskummene i dag, og som tilfører en økt
miljøbelastning til Horten Indre havn, foruten båtforeningenes aktiviteter.
Horten kommune og
Fylkesmannen i Vestfold følger opp aktivitetene på båtforeningene, og vil følge opp eventuelle anbefalinger
som kommer fra Miljødirektoratet vedr slik kontroll og oppfølging.
Bakkebukta
Kartlegging av en overvannskum i Bakkebukta viser at sedimentene ikke inneholder forhøyede verdier av
miljøgifter /41/. Sedimentene utenfor bakkebukta tilsvarer tilstandsklasse IV mht. TBT, og tilstandsklasse I-II
mht. metaller, PCB og PAH. Det er derfor ingenting som tyder på at det er noen aktive kilder fra området
som drenerer til denne overvannskummen i dag.

18.12.2015
Rapport nr. 10509130048

25

KILDERAPPORT - HORTEN INDRE HAVN

Horten industripark
Bedriftsområdet til Horten Industripark er på ca. 200 daa /45/, og informasjon fra Horten Industripark og
grove anslag basert på flyfoto (2012) anslås det at ca. 154 daa (78 %) av arealet er tette flater, der
overvannet enten ledes direkte til sjø, til overvannsrør og sjø eller i mindre grad mot åpne arealer og
infiltrerer i grunnen. Ca. ¼ av arealet er åpne områder hvor en del av nedbøren vil infiltrere i grunnen.
Det ble i august 2012 tatt opp og analysert slam i 2 overvannskummer på eiendommen til Horten Idustripark
og det ble påvist metaller og organiske miljøgifter (bl.a. TBT), tilsvarende tilstandsklasse V /46/. Etter at
kummene var renset for slam ble det i 2012 satt ned passive prøvetakere (SPMD) i kummene /47/.
Analyseresultatene viste innhold av TBT tilsvarende tilstandsklasse V for sjøvann, i vannet i begge
kummene.
Høsten 2013 ble de samme kummene prøvetatt på nytt /45/, og vannprøveresultatene påviste igjen metaller
og organiske miljøgifter (bl. a. TBT og PAH) tilsvarende tilstandsklasse IV og V.
Det er foretatt flere undersøkelser på området for å prøve å lokalisere mulige aktive kilder til TBT-tilførsel til
kummene, uten at en sikker kilde er påvist.. En mulig kilde til TBT kan være spredning av TBT-holdig
bunnstoff, fra tidligere tiders virksomhet, med vind/luft som kan ha lagt seg på tak og vegger på bygningene
på eiendommen. Det kan også ha blitt benyttet TBT-holdig maling på vegger og som bunnstoff på båter/47/.
Det kan også ligge igjen TBT-holdig slam i rør som fører til kummene.
Ledningsnettet og kummene til Horten Industripark bør vurderes spylt/slamsugd og deretter gjennomføres en
inspeksjon av ledningsnettet for å se om det kan forekomme lekkasjer til/fra grunnen i området. Utslippet via
overvannet kan muligens reduseres noe ved hyppigere feiing av tette flater, eller ved at overflatevann ledes
mot åpne flater eller områder for infiltrasjon.
Den daglige driften synes ikke å være noen stor bidragsyter til den økte miljøgiftbelastningen i dag. Mest
sannsynlig utgjør heller ikke utlekking via overvannsledninger noe signifikant bidrag til fortsatt forurensning
av sedimentene i Horten Indre havn /9/.

3.4

Tilførsel fra bekker og elver

Avrenning fra elver og bekker betyr i noen områder svært mye for miljøet i kyst- og fjordområder. Horten
Indre havn mottar ikke vann fra noen elver eller bekker av vesentlig størrelse, og elver og bekker er derfor
ikke en kilde til økt miljøbelastning i Horten Indre havn.

3.4.1

Samlet vurdering av datagrunnlag og bidrag til miljøbelastning

 Det forekommer ikke avrenning av elvevann i Horten Indre havn, og avrenningen fra eventuelle bekker
er relativt beskjeden. Elver og bekker er derfor ingen kilde til økt miljøbelastning i Horten Indre havn.

3.5

Tilførsel fra havvannet

Vannstrømmen langs norskekysten er spredningsvei for en rekke stoffer, både oppløst i vannet og i
partikkelform /21, 22/. Langs norskekysten er det Den Norske Kyststrømmen, som har sin opprinnelse i
Skagerrak og Østersjøen, som styrer vannbevegelse og transport. Noen forurensninger vil transporteres
nordover med strømmen, mens andre enten felles ut, omdannes eller nedbrytes på turen nordover.

3.5.1

Samlet vurdering av datagrunnlag og bidrag til miljøbelastning

 På tross av begrenset datagrunnlag vurderes denne kilden som uvesentlig for miljøgiftbelastningen i
Horten Indre havn. Det forekommer ikke høyere innhold av miljøgifter i biota i Ytre Havn, enn i Indre
Havn, og tilførsel fra havvannet ansees derfor ikke som en kilde til økt miljøbelastning i Horten Indre
havn.
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3.5.2

Datagrunnlag og vurdering av bidrag til miljøbelastning

I denne delen av Oslofjorden er det tidevannet som dominerer vannstrømmen. Strømstyrken følger tilnærmet
forskjellen mellom høy- og lavvann i et område. Dette innebærer at tidevannsstrømmene i Skagerrakområdet
er svært små /48/. Litt nord for Horten Indre havn møtes Drammensfjorden og Indre Oslofjord, og det er mest
sannsynlig at en eventuell forurensning som fraktes med vannstrømmene kommer fra en av disse fjordene,
fremfor Den Norske Kyststrømmen.
Biotaundersøkelser i Horten Indre havn og Horten Ytre Havn har dokumentert at fisk fra Ytre Havn er mindre
forurenset enn fisk inne i Indre havn /1/. Dette indikerer at tidevannsstrømmen ikke er kilde til
miljøgiftbelastningen i Horten Indre havn.

3.6

Tilførsel fra Hortenskanalen

Vannstrømmen i Hortenskanalen er styrt av tidevannets bevegelser. Dette medfører at eventuell spredning
av forurensninger vil gå både til Horten Indre havn og området rundt Fyllinga småbåthavn som ligger ved
utløpet av kanalen.

3.6.1

Samlet vurdering av datagrunnlag og bidrag til miljøbelastning

 På tross av begrenset datagrunnlag over eventuelle utslipp fra Hortenskanalen i området ved Fyllinga
småbåthavn, vurderes denne kilden som uvesentlig for miljøgiftbelastningen i Horten Indre havn.

3.6.2

Datagrunnlag og vurdering av bidrag til miljøbelastning

I 1998 ble det gjennomført en rehabilitering av Hortenskanalen. I forkant av rehabiliteringen påviste
undersøkelser av sedimentene i bunnen av kanalen verdier av metaller (Pb og Hg), PAH og PCB tilsvarende
tilstandsklasse nokså dårlig - meget dårlig /28, 29/. Kilden til Pb og Hg antas å være tidligere utslipp fra
batterifabrikken Exide Sønnak, som lå i den sørlige enden av kanalen før 1989, og tidligere utslipp fra
Orlogshavna /28, 29/. Andre aktuelle kilder til forurensning i dette området kan ha vært forurensninger i
massene som ble benyttet til utfyllingen og etablering av Horten Ytre Havneområde.
Etter at de forurensede massene i kanalen ble fjernet og kanalbunnen ble polstret med betongmadrasser og
sikret med filterduk, er det ikke gjenværende forurensning i kanalen som kan spres til Horten Indre havn.
Eventuelle utslipp ved Fyllinga småbåthavn, kan være en kilde til miljøgifter som kan spres via kanalen til
Horten Indre havn.
Undersøkelser gjort i sedimentene nord i Hortenskanalen i 2011 /41/ viser at sedimentene tilsvarer
bakgrunnsverdi for alle de undersøkte parameterne (metaller, olje, BTEX, PAH, PCB og TBT).
Undersøkelser gjennomført i Hortenskanalen i 2014 viser at sedimentene i kanalen har lavere
konsentrasjoner for samtlige parametere enn de sedimentprøvene som ble tatt ut i delområde 1 i 2014 /9/.
Dette viser at Hortenskanaleni dag ikke er noen aktiv kilde økt forurensning av Horten Indre havn.

3.7

Utlekking fra forurenset grunn

Forurenset grunn, inkludert nedlagte søppelfyllinger, havneutfyllinger og massedeponi er her forurenset jord
som er i direkte nærhet til sjøresipienten. Det er spesielt lagt vekt på områder med aktiviteter som kan føre til
forurensning av jordsmonn, med risiko for utlekking av miljøgifter til Horten Indre havn. Havnebassenget er
resipient for sigevann fra flere avsluttede avfallsfyllinger, samt noen lokaliteter med forurenset grunn.
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3.7.1

Samlet vurdering av datagrunnlag og bidrag til miljøbelastning

Da det ikke tidligere er gjennomført grunnundersøkelser av området nedstrøms akkumulatorfabrikken,
anbefales det å gjennomføre undersøkelser av grunn og grunnvann i dette området. Ut fra undersøkelser i
sedimentene utenfor kan dette være en kilde til fortsatt forurensning mht. metaller, PCB, PAH og TBT til
Horten Indre havn.
 Det er gjennomført undersøkelser og tiltak, samt overvåking, på en rekke av lokalitetene hvor det er
registrert forurenset grunn. Resultatene indikerer at utlekkingen av miljøgifter er beskjeden, og at den ikke
påvirker resipienten i dagens situasjon.
Det er registrert to lokaliteter, den gamle akkumulatorfabrikken ved Stjertebukta og Exide Sønnak, hvor
en bør gjennomføre undersøkelser for å avklare i hvilken grad det forekommer spredning av
forurensninger til Indre havn.
De forhøyede konsentrasjonene av miljøgifter i sjøvannet rundt Horten Industripark skyldes mest
sannsynlig utlekking og økt mobilisering fra sedimenter i fm. oppvirvling knyttet til skipstrafikken.

3.7.2

Datagrunnlag og vurdering av bidrag til miljøbelastning

Som vist ovenfor finnes det flere eiendommer med forurenset grunn som grenser til Horten Indre havn. De
eiendommene som ligger i nedbørsfeltet, som drenerer til Horten Indre havn, vil kunne være en kilde til
miljøgifter i sedimentene. Miljøgiftene som finnes i forurenset jord lengre inn på land vil imidlertid stort sett
være bundet til jordsmonnet, slik at transport med vann (regnvann/overflatevann) vil være begrenset.
Episoder med kraftig nedbør, flom eller snøsmelting kan lede til fortynning eller økt mobilitet av miljøgifter.
Dette kan i sin tur føre til konsentrasjonsøkning i jordvæske og grunnvann, samt påfølgende utlekking til
resipient.
Mellomøya og Østøya
2

På Østøya finnes en grovavfallsfylling som dekker et areal på ca. 200 m , etablert i 1945 og avsluttet i 1995.
Fyllingen inneholder bl.a. hageavfall, trevirke, stein, betong, plast og utrangerte minekabler, og det er
mistanke om deponering av spesialavfall (f.eks. ammunisjon). Fyllingen ligger lengst nord på Østøya og det
er derfor ingen mistanke om at denne er en potensiell kilde til forurensning i Horten Indre havn.
Ved sedimentundersøkelsene i 2011 ble det påvist høye konsentrasjoner av miljøgifter på enkelte stasjoner
utenfor Mellomøya og Østøya /2/, og det ble besluttet å kartlegge utlekking fra disse områdene /3/.
Kartleggingen innebar analyser av grisetang i strandsonen, og resultatene viser at det ikke ble funnet
konsentrasjoner av metaller over tilstandsklasse 2. Det er derfor ingenting som tyder på at det er noen aktive
kilder ved Mellomøya og Østøya i dag.
Forsvarsbygg har, i 2105, gjennomført omfattende skrotrydding på øyene og vil gjennomføre
grunnundersøkelser på områder med mistanke om forurenset grunn. Dersom resultatene viser uakseptabel
risiko vil det gjennomføres tiltak.
Møringa fyllplass
Det er utført omfattende miljøtekniske undersøkelser av jord, grunnvann, sedimenter, blåskjell og tang, samt
utlekkingstester ved Møringa /2, 25, 49/. Resultatene av tidligere grunnundersøkelser viser høye
konsentrasjoner av bly, sink, kobber, kadmium og nikkel i Vestfyllingen, som har avrenning inn mot Horten
Indre havn /25, 49/. Det ble også påvist høye konsentrasjoner av kobber, sink, bly, kadmium og nikkel i
grunnvannet på Vestfyllingen. Med hensyn til organiske miljøgifter er det hovedsakelig påvist verdier av TBT
tilsvarende tilstandsklasse V (iht. Miljødirektoratets (tidligere SFT) veileder 97:03) i massene i Vestfyllingen.
Det er også påvist tyngre oljehydrokarboner, PAH og PCB tilsvarende tilstandsklasse 2-3.
Det er utført tiltak på fyllingen i flere omganger, og en «plastring» av fyllingskanten for ytterligere å redusere
utlekking ble gjennomført i 2006.
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Fra sedimentundersøkelsene utenfor fyllingen er det i resultatene fra 1994 og 2011 kun påvist hhv.
tilstandsklasse III for Ni /25/ og tilstandsklasse IV for TBT /2/.
Undersøkelser av tang og blåskjell utenfor Vestfyllinga viser at blåskjellene har mindre god miljøtilstand mht.
Pb og blæretangen har nokså dårlig miljøtilstand mht. Zn, Pb og Cr /25/. Av organiske forbindelser er det kun
PAH i blåskjell som viser mindre god miljøtilstand.
Ytterligere undersøkelser med blåskjell og utlekkingstester viser at det ved dagens situasjon ikke kan
påvises utlekking av miljøgifter fra Møringa til Horten Indre havn av miljømessig betydning /49/. En nylig
utført vurdering /66/ viser at de tidligere risikoberegningene utført for Møringa var konservative på mange
måter, og representerer et «worst case»-tilfelle. Det er derfor ikke grunnlag for å gjøre ytterligere
undersøkelser eller miljøbeskyttende tiltak mht. Møringa /67/.
Horten Industripark
Basert på en historisk (Fase 1) undersøkelse av eiendommen til Horten Industripark /31/, ble det gjennomført
grunnundersøkelser på områder med mistanke om forurensning i 2008 /50/ og supplerende undersøkelser i
perioden 2009-2013 /51, 52/. Dette omfattet også prøvetaking av grunnvann /45, 50, 51, 52/, samt
prøvetaking av sjøvann og sedimenter i flere punkter utenfor Horten Industripark /2, 45, 50, 52/.
For store deler av landområdene til Horten Industripark tilsvarer massene tilstandsklasse 2 - 3, noe som i
henhold til Miljødirektoratets veileder for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn er akseptabelt i
henhold til arealbruken (industri) /45, 54/, og som heller ikke skal representere noen utlekkingsfare. I
området rundt noen prøvepunkt tilsvarer imidlertid miljøtilstanden tilstandsklasse IV og V /45/.
Undersøkelsene viste at det i ulike områder fra Horten Industripark kunne foregå utlekking av Cu, Hg, PAH
og TBT til sjøen. I sjøvannsundersøkelsene fra 2011 viste resultatene fra området rundt Horten Industripark
at alle prøvepunktene hadde høy konsentrasjon av TBT. Det var likevel ingen klar korrelasjon mellom
forhøyede verdier i grunnvann og sjøvann /45/. Det ble i 2011 og 2014 gjennomført vurderinger mht.
utlekking fra Horten Industripark til Horten Indre havn /51, 53/, og resultatene viser at utlekkingen er
akseptabel, dersom en benytter en fortynningskoeffisient på 100 for overvann/grunnvann når dette kommer
ut i havnebassenget /52, 53/.
Det foreligger fortsatt en lav risiko for fortsatt utlekking av miljøgifter via både overvann og grunnvann fra
kildeområder som ikke er identifisert eller avgrenset
Akkumulatorfabrikken
Det er utført miljøtekniske undersøkelser på land og i sjø ved den gamle akkumulatorfabrikken, ved
Karljohansvern i 2008 /50/. I grunnen viste resultatene høye verdier av metaller (Pb, Cd, Cu, Hg, og Zn),
PCB og TBT, noe som medfører at massene totalt sett tilsvarer tilstandsklasse V.
Undersøkelser av grunnvannet i bakkant av akkumulatorfabrikken i perioden 2008-2009 har avdekket at det
foregår utlekking av Cu, Zn og TBT. Sjøvannet like utenfor fabrikken har kun overskridelser av TBT,
tilsvarende tilstandsklasse V. Det er uvisst om høyt innhold av TBT i sjøvannet skyldes tilførsel via
grunnvannet, eller utlekking fra bunnsedimentet i samme område /50, 52/.
Det er også utført undersøkelser av sediment og sjøvann utenfor Karljohansvern i 2002, 2011, 2014 og 2015
/2, 35, 8, 9/. Resultatene fra sedimentundersøkelsene viser høye verdier av PAH, PCB, TBT og metaller som
totalt tilsvarer tilstandsklasse V.
Denne eiendommen synes å være det området på land med størst risiko for fortsatt forurensning av Horten
Indre havn.
Bromsjordet og Bankløkka
En samlet vurdering av analysene fra de supplerende undersøkelsene høsten 2014 antyder at deponiet ved
Bromsjordet ikke lenger er en aktiv kilde som påvirker nåtilstanden i sedimentene i delområde 1 og 3 på en
negativ måte /9/.
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Det er gjennomført miljøtekniske undersøkelser av fyllingen Indre havn i perioden 1989-2012 og fyllingen har
vært overvåket i perioden 2003 til i dag /55, 56, 57, 58, 59/. Resultatene fra de miljøtekniske undersøkelsene
viser at fyllingen inneholder verdier av metaller, olje, PCB og PAH som overskrider Miljødirektoratets
normverdier, og i deler av området overskrider verdiene for de organiske miljøgiftene stedsspesifikke
akseptkriterier /57, 59/. Undersøkelser gjennomført i 2012 viser at jordprøver tatt fra massene under
søppelfyllingen ikke viser tegn til forurensning, og dette tyder på at ev. forurensning fra de øvre lagene ikke
trenger ned i leiremassene da leiren sannsynligvis er svært lite permeabel /59/.
I 2012 ble det gjennomført undersøkelser på et område ved småbåtanlegget ved Bankløkka (område S) /59/.
Det ble avdekket mye søppel i grunnen, og resultatene viste at massene varierte fra ikke forurensede til
forurensning tilsvarende tilstandsklasse 2-4 (hovedsakelig for metallene Pb og Zn). På området til Hortens
kommunes tekniske etat ble det også påvist konsentrasjoner av bly som tilsvarer farlig avfall i nivå 1-1,5 m i
ett prøvepunkt /59/. Her ble det også påvist konsentrasjoner av metaller, PCB, B(a)P og olje varierende fra
tilstandsklasse 2-4.
Nedenfor fyllingen mot Horten Indre havn er det etablert en jordvoll som er beskyttet av en sprengsteinfront
(sjete) /57/. I tillegg ligger det en bentonittmebran inn mot avfallsmassene. Det er et drenssystem på
innsiden av sjeteen som drenerer sigevann til et renseanlegg på Falkensten og i bakkant av fyllingen er det
drenssystem som leder grunnvannet rundt fyllingen og ut i Horten Indre havn. Avfallet i fyllingen har en
overdekning med ren jord på 0,5-1 m.
Undersøkelser av porevannet i fyllingen viser at innhold av forurensninger i sigevannet er lavere enn det
som er vanlig i norske fyllinger /56, 57, 58/. Det er store variasjoner mht innhold av forurensninger i
sigevannet, men det er ingen signifikante forskjeller av forurensninger i porevannsprøver like innenfor og
utenfor barrieresystemet i sjeteen.
Sedimentene utenfor Indre Havn fyllingen tilsvarer tilstandsklasse IV-V mht. TBT ved undersøkelser
gjennomført i 2000 og 2011 /1, 2/. Undersøkelsene viser at tilstanden mht. Cu har økt fra tilstandsklasse I til
IV langs hele fyllingen. For Pb og Hg er det kun i sedimentene ved Bankløkka at tilstanden har endret seg fra
tilstandsklasse II til hhv. IV og V. I området utenfor Pluggen båtforening har tilstanden mht. PCB endret seg
fra tilstandsklasse II til III, mens tilstanden mht. PAH i samme område har vært stabil.
Undersøkelser av blåskjell ved Bankløkka viser lave konsentrasjoner av metaller, PAH og TBT /1/. Det er
noe forhøyet innhold av PCB i blåskjellene, men det er ikke påvist sammenheng mellom forurensninger i
fyllingen og et slikt funn i blåskjellene.
En miljørisikoanalyse konkluderer med at fyllingens barriere er robust nok og bidrar til en akseptabel
sikkerhet mot forurensning /57/.
Etter pålegg fra Fylkesmannen i Vestfold er det er gjennomført overvåking av sigevann fra Indre Havn
avfallsfylling /60/ som pumpes til Falkensten renseanlegg. Resultater fra overvåkningen viser at sigevann fra
den avsluttede kommunale fyllingen ledes inn i drenssystemet langs sjeteen og blir pumpet videre til
Falkensten. Overvåkningen i 2014 viser ingen uakseptabel utlekking til Horten Indre havn fra dette området
og overvåkningen skal fortsette i samsvar med pålegget.
Solviken båtforening
I 2012 ble det gjennomført undersøkelser på et område ved Solviken båtforening, som sannsynligvis ble
brukt til vedlikehold for båter /7/. Resultatet tilfredsstiller tilstandsklasse 1 (normverdi) mht helsebaserte
tilstandsklasser for forurenset grunn /54/.
Sælavika
Undersøkelser av porevannet i fyllingen Sælavika i 2003 viser at innhold av forurensninger er lavere enn det
som er vanlig i norske fyllinger /57/. Det er ingen signifikante forskjeller av metallinnholdet i porevannsprøver
og sjøvannsprøver. Kartlegging av sedimentene i 1999 og 2011 viser at sedimentene langs fyllingen tilsvarer
tilstandklasse IV – V mht. TBT ved begge undersøkelsene /1, 2/. Undersøkelsene i 2011 viste samtidig at
Hg-konsentrasjonen i sedimentene utenfor fyllingen er redusert fra tilstandsklasse III til II, mens tilstanden
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mht. Cu har økt fra tilstandsklasse II til III i samme periode. Konsentrasjonen av Pb, PCB og PAH i
sedimentet utenfor har vært stabil i hele måleperioden.
Exide Sønnak
Ved utløpet til Hortenskanalen, ved Fyllinga Båthavn i Horten Ytre Havn, ligger Exide Sønnak som
produserer
batterier
som
inneholder
bly.
Lokaliteten
er
registrert
i
Miljødirektoratets
Grunnforurensningsdatabasebase med påvirkningsgrad 03 - Ikke akseptabel forurensning og behov for tiltak
/59/. Grunnen ved Exide Sønnak sin eiendom er forurenset av tidligere tiders aktivitet. Eventuell utlekking av
forurensning fra eiendommen skjer via Hortenskanalen og deretter til Horten Indre havn. Det skal
gjennomføres gravearbeider i de forurensede massene og i forkant av dette en miljøteknisk undersøkelse for
å se om området er en potensiell kilde for utlekking til Hortenskanalen og videre til Horten Indre havn, og
hvilke tiltak som i så tilfelle må gjennomføres /67/.

3.8

Utslipp fra industrivirksomhet

Tungindustri (smelteverk, petrokjemisk industri, treforedling etc.) har generelt vært en betydelig kilde til
forurensning av fjord- og havnemiljø rundt omkring i Norge. Rundt Horten Indre havn er det imidlertid ingen
tungindustri.

3.8.1

Samlet vurdering av datagrunnlag og bidrag til miljøbelastning

 Det er i dag ikke industri i området rundt Horten Indre havn som medfører økt miljøbelastning til
havnebassenget.

3.9

Utslipp fra skipsverft, slip-plasser, skip og småbåthavner

(Generell tekst under er hentet fra kilderapportene til Harstad havn og Tromsø Havn /21, 22/).
Reparasjon og behandling av båter på skipsverft og slip-plasser har ført til betydelig forurensning flere steder
langs norskekysten. Høytrykksspyling, sandblåsing og maling av skip med begroingshemmende maling fører
til utslipp av ulike miljøgifter både til sjø og til luft. Utslipp til luft (nedfall av støv, maling mm) vil til en viss
grad deponeres i sjø, men det er usikkert i hvor stor grad dette har påvirket miljøgiftbelastningen i Horten
Indre havn.
Utslipp av ballastvann kan utgjøre en risiko for spredning av fremmede organismer. Miljøgifter og
forurensninger i ballastvann og slam fra ballasttanker, som har blitt fylt opp i store industrihavner kan
imidlertid også utgjøre en miljøbelastning i resipientområdene. Horten Indre havn er ikke utskipingshavn for
store volumer gods og det slippes ikke ut ballastvann fra skip som legger til kai hos Horten Industripark.
Ballastvann vil derfor ikke bli diskutert videre som kilde til miljøbelastning i Horten Indre havn.
Utslipp av miljøgifter fra industrien (spesielt verftsvirksomhet), deponier, småbåthavner og avløp til
havnebassenget over lang tid er hovedårsakene til høye konsentrasjoner av miljøgifter i Horten Indre havn
/19/. Deler av forurensningen kan sees i forbindelse med bunnstoffbehandlingen av skrog. I tidligere tider var
tjærebreing (som medfører PAH belastning) med tilsetting av Hg vanlig i bunnstoff. Senere ble TBT-holdige
bunnstoff benyttet, som nå er forbudt. I dag benyttes bunnstoff som i stor grad består av kobber.
Begroingshemmende maling
Bunnmaling på skip og båter benyttes for å unngå at marine organismer fester seg til skroget. Malingen
virker dels gjennom å gjøre overflaten på skroget ustabil og dermed uegnet som substrat, samt gjennom å
avgi toksiske komponenter som dreper organismer som forsøker så slå seg ned. De toksiske komponentene
vil i stor grad avsettes på sjøbunnen i området.
Tidligere var en del skip malt med PCB-holdig maling, men siden 1960-årene ble TBT og Cu-forbindelser i
større grad brukt i bunnstoff på båter /21, 22, 60/. Anvendelsen av TBT i bunnstoff foregikk frem til 2008, da

18.12.2015
Rapport nr. 10509130048

31

KILDERAPPORT - HORTEN INDRE HAVN

det ikke lenger var tillatt å bruke bunnstoff som inneholder TBT. Til tross for at det ikke lenger er tillatt å
bruke TBT i bunnstoff, vil bunnbehandling av båter medføre potensiell forurensning av TBT i prosessen med
sandblåsing/høytrykksspyling av skrog med gammel maling før ny bunnmaling tilsettes.
TBT er i dag erstattet med andre aktive komponenter (særlig Cu) i bunnmaling, noe som vil føre til en
redusert tilførsel av TBT og en økt tilførsel av Cu til Horten Indre havn. Dette kan også sees i de siste
sedimentundersøkelser nær slike områder i Horten Indre havn.
Blåsesand
TBT-innholdet i bunnmaling er typisk 20 vekt %, og typisk er mellom 20-40 % av bunnmalingen igjen når et
skip slipsettes for rensing og ny bunnsmøring /21, 22/. Ved avrensingen kan betydelige mengder TBT-holdig
blåsesand dannes og blåsesanden kan i tillegg inneholde spor av tungmetaller. Ved ordinær
høytrykksspyling vil lite TBT frigjøres der den TBT-holdige malingen er forseglet med annen maling.
I dag samler skipsverft opp blåsesand og leverer denne til godkjent mottak, som farlig avfall, men noe vil
kunne følge med spylevannet ut i sjøen. Tidligere ble imidlertid blåsesand deponert på land eller i sjø. Mye
av forurensningen som finnes ved/utenfor skipsverft skyldes således «gamle synder» som har vært og
fremdeles er kilder til miljøgifter i havneområder.
Dumping, deponering og utspyling av brukt blåsesand, avvirket materiale og malings- og bunnstoffrester i
sjøen, vil ha et betydelig forurensningspotensiale pga. sjøvannets store evne til å løse opp ellers lite løselige
forbindelser /71/. Forurensningspotensialet fra avrenning av miljøfarlige forbindelser fra fyllinger bestående
av brukt blåsesand og avvirket materiale anses for å være relativt lite fordi metallforbindelsene foreligger i en
form som er lite vannløselig i ferskvann og fordi rester av tinnorganiske forbindelser vil bli holdt effektivt igjen
i jordsmonnet.
På skipsverft påføres bunnstoffer i det alt vesentlige ved høytrykksspyling, men spill i forbindelse med
høytrykksspyling mot store skrogflater blir regnet å være relativt lavt. Nedfall av støv, maling m.m. på sjøen
under utførelsen av sandblåse- og/eller malearbeider synes å være den minste kilden sammenlignet med de
øvrige kildene.
Spylevann
Tidligere undersøkelser ved et amerikansk verft estimerer en konsentrasjon på 100 mg/l tinnorganiske
forbindelser i spylevann /72/. Forbruket av spylevann ved dette verftet utgjorde kun 20-25 % av hva det ble
angitt å være ved norske verft, i perioden hvor TBT fremdeles ble benyttet som bunnstoff.
Det stilles i dag krav om oppsamling og rensing av spylevann fra skipsverft, men Horten Skipsreparasjon AS
har ikke blitt pålagt et slikt krav.
Småbåthavner
På oppdrag fra Miljødirektoratet er det gjennomført en undersøkelse av 11 småbåthavner i Norge for å
utrede miljøfarlige utslipp som følge av drift. Det ble undersøkt småbåthavner av ulik størrelser og med ulike
aktivitetsnivå vedrørende puss og vedlikehold /73/. Undersøkelsen avdekket at den viktigste hovedkilden til
forurensning fra småbåthavnene er relatert til spyling og vedlikehold av skrog, og konsentrasjonen av
tungmetaller og organiske miljøgifter i generert materiale foreligger typisk i tilstandsklasse IV og V.

3.9.1

Samlet vurdering av datagrunnlag og bidrag til miljøbelastning


Den daglige driften av Horten industripark og øvrige områder med næringsvirksomhet (inkludert
Forsvarets områder) viser ingen utslipp av miljømessig betydning til Horten Indre havn i dag.
Det anbefales likevel prøvetaking av spylevann og fast stoff i Prøyserdokka på Horten Industripark etter
vedlikehold av skip, for å verifisere at dette heller ikke er noe forurensningsbidrag.
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Det anbefales også at det gjennomføres supplerende undersøkelser ved småbåthavnene og at det gjøres
bedre tiltak for innsamling av materiale fra spyling og puss av skrog ved småbåthavnene som i dag slippes
urenset til sjø. Slikt avfall skal innleveres til godkjent mottak.

3.9.2

Datagrunnlag og vurdering av bidrag til miljøbelastning

Horten Industripark
Eiendommen til Horten Industripark har hatt virksomheter med både skipsverft og båtvedlikehold, og det er
tre foretak som driver, eller har drevet innen denne bransjen. Marinens hovedverft hadde i perioden 18491968 slipområde for marinebasen her, før A/S Horten verft tok over frem til 1987 for å betjene det sivile
markedet for skipsbygging og reparasjon av fartøyer.
Horten Skipsreparasjoner A/S har i perioden 1994 til i dag utført et beskjedent omfang av reparasjon og
vedlikehold av fartøyer. I perioden 1994-2002 lå det i gjennomsnitt 3 store båter (gjennomsnittlig lengde på
ca. 130) og 20 mindre ferjer/tauebåter (gjennomsnittlig lende på 50-70 m) i dokk årlig /33/. Det ble i denne
perioden utført høytrykksspyling, sandblåsing og bunnbehandling av 75-80 % av skipene/båtene som lå i
dokk årlig. Det ble benyttet bunnmaling med TBT så lenge det var tillatt å bruke dette. I perioden etter 2002
har det vært mindre omfang av skipsreparasjoner og mer testing av undervannsutstyr i Stordokka.
Årlig forbruk av blåsesand var i perioden fra 1994-2002 gjennomsnittlig 50 tonn. All blåsesand ble feiet opp
fra dokken før den ble åpnet, og levert til godkjent mottak (Lindum og NOAH Langøya). I perioden fra 2002 til
i dag har det vært minimalt med sandblåsing ved Horten Skipsreparasjoner.
Dagens drift ved Horten industripark, medfører i svært begrenset omfang tilførsler av miljøgifter til Horten
Indre havn. Horten Skipsreparasjoner A/S har rutiner for oppsamling av blåsesand og levering av denne til
godkjent mottak, samtidig som omfanget av bunnbehandling av båter er kraftig redusert de siste årene.
Det ligger sterkt forurensede sedimenter (tilstandsklasse V) rett utenfor Prøyserdokka) /9/, som synes å
være historisk forurensning, og ikke forårsaket av dagens aktiviteter på land i dette området. Spylevannet fra
dokkene blir imidlertid ikke samlet opp, og det er så langt ikke foretatt analyser av dette spylevannet. Det
planlegges prøvetaking av fast stoff i slippen etter vedlikehold av skip, sammen med prøvetaking av
spylevannet som slippes til sjø.
Det er ikke identifisert andre potensielle kilder, eller kildeområder, på eiendommen til Horten Industripark,
som kan medføre vesentlige tilførsler av forurensninger til den sørlige delen av Horten Indre havn. Det er
påvist noe forurensning i overvann og grunnvann, men nivåene er lave og utslippsmengdene små og de
synes ikke å være av miljømessig betydning.
Bankløkka
Ved sedimentundersøkelsene i 2011 ble det i stasjoner ved Bankløkka påvist forhøyede konsentrasjoner av
miljøgiftene TBT, Hg, Pb, Cu, PCB og PAH, som totalt tilsvarer tilstandsklasse V i sedimentene /2/. I og med
at de øvre sedimentene var mindre forurenset enn dypereliggende indikerer dette at aktiviteter ved
Bankløkka i dag ikke påvirker nåtilstanden i sedimentene i delområde 1 og 3 på en negativ måte.
Pluggen båtforening
Ved sedimentundersøkelsene i 2011 ble det i stasjoner litt utenfor Pluggen båthavn påvist høye
konsentrasjoner av miljøgiftene Cu, PCB og TBT som medfører at sedimentene tilsvarer tilstandsklasse IV
/2/. Supplerende undersøkelser i båthavnen i 2012 påviste innhold av Cu og TBT tilsvarende hhv.
tilstandsklasse III og IV /7/. Resultatene fra de to undersøkelsene viser at prøvene i selve båthavnen er litt
mindre forurenset enn utenfor båthavnen. Det er derfor ingenting som indikerer at aktiviteter ved Bankløkka
påvirker nåtilstanden i sedimentene i delområde 3 på en negativ måte.
Solviken båtforening
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Ved sedimentundersøkelsene i 2011 ble det i en stasjon ved Solviken småbåthavn påvist forhøyede
konsentrasjoner av TBT, Cu og Pb tilsvarende tilstandsklasse V. Supplerende undersøkelser i båthavnen i
2012 har påvist innhold av Cu tilsvarende tilstandsklasse III og TBT tilsvarende tilstandsklasse IV-V /7/.
Resultatene fra de to undersøkelsene viser at prøvene i selve båthavnen er litt mindre forurenset enn utenfor
båthavnen. Det er derfor ingenting som indikerer at aktiviteter ved Bankløkka påvirker nåtilstanden i
sedimentene i delområde 3 på en negativ måte.
Det er ingen entydig anrikning av miljøgifter utenfor småbåthavnene sammenlignet med de øvrige delene av
havnebassenget. Trolig er området utenfor Solviken småbåtforening det området som er mest utsatt for økt
miljøbelastning som følge av småbåtaktiviteten, da dette er den største småbåthavnen i Horten Indre havn.
Resultater fra screeningen i 2012 viser likevel at sedimentene i Pluggen og Solviken båthavn, har lavere
konsentrasjoner mht. miljøgifter, enn det er videre utover i havnebassenget /7/.
Det anbefales allikevel å gjøre supplerende undersøkelser ved småbåthavnene i Horten Indre havn for å få
tilfredsstillende datagrunnlag, selv om de foreliggende undersøkelsene kan tyde på at disse ikke utgjør noen
kilde til økt forurensning av miljømessig betydning.
Horten kommune og Fylkesmannen skal ha et møte med småbåthavnene om miljøvennlig drift i løpet av
2015, og vil følge opp disse anbefalingene.

3.10

Kommunalt spillvann

Kommunalt spillvann består av en blanding av kloakk og overvann fra veier, plasser og tak (se også kap
3.3), industri- og prosessvann, samt innlekkende grunnvann /21, 22/. Det kommunale spillvannet domineres
av gråvann og svartvann fra husholdninger.

3.10.1

Samlet vurdering av datagrunnlag og bidrag til miljøbelastning

 Kommunal kloakk fra boligområder er ingen kilde til økt miljøbelastning i Horten Indre havn. Det
samme gjelder utslipp fra det kommunale renseanlegget.

3.10.2

Datagrunnlag og vurdering av bidrag til miljøbelastning

Horten kommune har ca. 25 mil med avløpsledninger /75/. Snaue ni mil er separatsystem der altså kloakk og
overvann renner i hver sine rør. Dette systemet hindrer uhell som vann og kloakk i kjellere og utslipp av
kloakk på strendene. På de resterende avløpsledningene vil det i perioder, f.eks. ved ekstremnedbør,
forekomme at kloakk blir skylt ut på strendene.
Alt avløpsvann fra området rundt Horten Indre havn pumpes til et av kommunens renseanlegg på
Falkensten. Avvannet kloakkslam fra renseanlegget blir transportert til Nord-Jarlsberg Avfallsselskap for
slambehandling, mens vannfasen pumpes i rørledning langs sjøbunnen før det slippes ut utenfor Horten
Indre havn et stykke nord for Løvøya og Mellomøya /76, 77/. Ved strømstans i renseanlegget på Falkensten
har det imidlertid flere ganger medført utslipp av urenset spillvann til Horten Indre havn.
I sedimentundersøkelsene i 2011 er det kun TBT som overskrider tiltaksgrensen i sedimentene i området
utenfor Falkensten renseanlegg /4/.
De episodiske utslippene av urenset spillvann i Horten Indre havn har ikke medført tilførsel av forurensning
som gjenfinnes i sedimentene i dag selv om TOC verdiene har vært økende. Ev. utslipp av organisk
materiale (TOC) har heller ikke hatt noen effekt som er påvist i disse undersøkelsene. Da det ikke er andre
miljøgifter som overskrider tiltaksgrensen, er det lite trolig at spillvannsutslippene er årsaken til det forhøyede
nivået av TBT som i dag påvises i sedimentene utenfor de aktuelle avløpsledninger og nødoverløp.
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3.11

Individuelle punktavløp

(Grunnlag hentet fra kilderapportene til Harstad havn og Tromsø Havn /21, 22/)
Punktkilder er en samlebetegnelse for en rekke forskjellige typer utslipp som har en avgrenset geografisk
utstrekning og som går til resipient via et enkelt utslippsrør (f.eks. en bensinstasjon, et lagringsområde, eller
et utslippsrør fra en bilvaskeplass).
Aktiviteter som bensinstasjoner, bilverksted, bilopphuggeri, tannleger, fotografi/trykkerier og havarivernsenter
er alle aktiviteter som reguleres av forskrift om farlig avfall av 2002-12-20 nr. 1871 og Lov om vern mot
forurensninger «forurensningsloven» av 1981-03-13 nr. 06, og i noen tilfeller enkelte bransje- og
særforskrifter som regulerer bedriftens behandling av sitt farlige avfall.
Det finnes ikke kjente punktavløp rundt Horten Indre havn som ikke er koblet til det kommunale avløpsnettet
/78/.

3.11.1

Samlet vurdering av datagrunnlag og bidrag til miljøbelastning

 Individuelle punktavløp som ikke er koblet til det kommunale avløpsnettet er ikke kjent, og er således
ingen kilde til økt belastning i Horten Indre havn.

3.12

Utslipp fra tidligere tiders aktivitet

Utslipp av kjemikalier fra industrien i Norge er sterkt redusert, men det betyr ikke at problemene er løst /79/.
Forurensning fra tidligere tiders virksomhet bidrar til at miljøgifter gjenfinnes i grunnen og sjøbunnen en del
steder i Vestfold. Slike gamle synder kan være industri, avfallsdeponier, skipsverft, gruvevirksomhet og
skytebaner.

3.12.1

Samlet vurdering av datagrunnlag og bidrag til miljøbelastning

 Med unntak av tidligere tiders aktivitet på eiendommen til Exide Sønnak (kap. 3.7), Horten Industripark
(kap. 3.9) og Forsvarets virksomhet (kap. 3.3 og 3.7), er det ikke kjennskap til annen tidligere tiders aktivitet
som kan bidra til økt miljøbelastning i Horten Indre havn.

3.13

Uhellsbetingede utslipp

(Generell tekst er hentet fra kilderapportene til Harstad havn og Tromsø Havn /21, 22/)
Uhellsbetingede utslipp kan oppstå som følge av både uhell på land og på sjø. Overbunkring og søl er den
hyppigste kilde til mindre direkte utslipp av for eksempel diesel i havneområder. Både marin diesel og bensin
fordamper imidlertid raskt, slik at hovedmengden ikke vil belaste sedimentene. Lekkasjer og utslipp knyttet til
trafikkulykker vil påvirke resipienten via avrenning til kloakk/overvannsledning.

3.13.1

Samlet vurdering av datagrunnlag og bidrag til miljøbelastning

 Risiko for uhellsbetinget utslipp er alltid til stede, men siden det raskt blir satt inn tiltak for å rydde opp i
slike hendelser i Horten kommune, anses ikke uhellsbetingede utslipp som en kilde til økt miljøbelastning til
havnebassenget. Det er heller ingen rapporter om slike utslipp.

3.13.2

Datagrunnlag og vurdering av bidrag til miljøbelastning

Bunkringsanlegg i Horten Indre havn finnes ved den gamle befalsskolen ved Vealøs. Men det er ikke
kjennskap til at det har vært utslipp i forbindelse med bunkring her.
Ved utslipp fra landtrafikken til kloakknettet vil forurensningen bli pumpet til renseanlegget på Falkensten,
mens det ved utslipp til overvannsledninger, vil forurensningen bli ledet ut i resipienten.
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Ved utslipp til sjø vil brannvesenet og Kystvakten i Horten bli varslet og tiltak vil umiddelbart settes inn, slik at
enhver uhellsbetinget hendelse vil bli ryddet opp på få timer /80/.
Kystverket lager ukentlig rapport over akutt forurensning i sjøen, men alle hendelser i Horten kommune
rapporteres under ett, slik at det i dag ikke finnes en egen oversikt over de hendelser som har forekommet i
Horten Indre havn /80/.
I forbindelse med vedlikehold (rustspikking, maling) og bunnsmøring og maling av lystbåter kan det oppstå
utslipp. Denne typen utslipp foreligger det ikke data på.

3.14

Ulovlige utslipp

(Generell tekst er hentet fra kilderapportene til Harstad havn og Tromsø Havn /21, 22/)
Ulovlige utslipp er handlinger, der det bevisst, ved uaktsomhet eller grov forsømmelse, foretas handlinger
som medfører miljøbelastende utslipp. Dette kan være dumping av forurenset masse i fjæra eller direkte i
sjø, avbrenning av miljøfarlig avfall i fjæra, forsøpling og dumping av f.eks. løsemidler eller spillolje via
toalett, regnvannsoppsamlingssystem eller direkte i hav eller elv.

3.14.1

Samlet vurdering av datagrunnlag og bidrag til miljøbelastning

 Det er ikke kjennskap til saker og forhold der ulovligheter er blitt dokumentert og påtalt. Det kan imidlertid
ikke utelukkes at ulovlig dumping/brenning av miljøfarlig avfall finner sted, men i hvor stort omfang dette
bidrar til miljøbelastningen av Horten Indre havn er usikkert. Siden det raskt blir satt inn tiltak for å rydde opp
i slike hendelser i Horten kommune, anses ikke uhellsbetingede utslipp som en kilde til økt miljøbelastning til
havnebassenget.

3.14.2

Datagrunnlag og vurdering av bidrag til miljøbelastning

Utslipp (både lovlige og ulovlige) via kloakknettet, vil pumpes til rensestasjonen på Falkensten og fraktes i
rørledninger langs sjøbunnen og slippes ut i området nord for Horten Indre havn. Utslipp til sjø, vil vanligvis
meldes fra til brannvesenet og Kystvakten i Horten kommune, og forurensningen vil bli ryddet opp i løpet av
2-3 timer.
Kystverket lager ukentlig rapport over akutt forurensning i sjøen, men alle hendelser i Horten kommune
rapporteres under ett, slik at det i dag ikke finnes en egen oversikt over de hendelser som har forekommet i
Horten Indre havn /80/.
Det er ikke kjennskap til ulovlig deponering/brenning av søppel i strandsonen i Horten Indre havn.
Det er tillatt å brenne St. Hans bål på flere strender i Horten, men det foreligger ikke noen oversikt om det
har blitt brent miljøbelastende avfall i disse bålene. Det er i dag ikke tillatt å brenne miljøfarlige og
forurensende materialer /81/.
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4.0

INTERN EKSPONERING

I motsetning til kildene som er beskrevet i kapittel 3, vil oppvirvling og resuspensjon av forurenset
havnesediment i og omkring havnebassenget kunne medføre økt eksponering av marine organismer for
miljøgifter, selv om det ikke skjer tilførsler til resipienten.

4.1

Oppvirvling av forurenset sediment i havnebassenget som følge
av skipstrafikk, mudring og anlegg

Forurenset sediment som ligger på grunt vann, er utsatt for oppvirvling som følge av skipsbevegelser
(propellstrøm/vannjet, strømninger rundt skipet i bevegelse, oppankring), og i forbindelse med anleggsarbeid
(havneutbygging, nedlegging av kabler etc.) /21, 22/. Det vil innstille seg en likevekt mellom sediment, vann
og organismer.
NIVA har foretatt et litteraturstudium på erosjon og oppvirvling av sediment på grunn av skipstrafikk /82/. Av
rapporten fremgår:
•

Miljørisiko knyttet til oppvirvling av forurensede sedimenter er i første rekke: spredning og frigjøring
av partikkelbundet forurensning (økt biotilgjengelighet), og motvirkning av opprydningstiltak ved å
bidra til omblanding av sediment.

•

Erosjon og oppvirvling av sediment er avhengig av strøm, turbulens og bølger, og tetthetsforskjellen
mellom vann og sedimentet.

•

Primær oppvirvling ved båtanløp skjer etter relativt kort og konsentrert puls når båten reverserer
hovedpropellen.

Det er i dette arbeidet anslått at større skip (20 000-40 000 tonn) med dypgang på 10 m som reverserer
hovedpropellen og sender propellstrømmen inn under skipet, kan gi bunnstrømmer på 6 m/s over
bunnområder ned til ca. 15 m dyp.
Økt saltholdighet vil øke stabiliteten og minske erosjonsrisikoen, og sediment som består av en blanding av
leire og silt har større erosjonsmotstand enn både rent, fint sediment og ren sand pga. tetthetsforskjellen
mellom vann og sediment.

4.1.1

Samlet vurdering av datagrunnlag og bidrag til miljøbelastning

En samlet vurdering påpeker at propelloppvirvling bidrar til resuspensjon av sediment /9/. Selv om
resuspensjonen foregår i et begrenset areal og episodene er periodiske og kortvarige, er oppvirvling av
sedimenter, som følge av båttrafikk, en kilde til spredning av forurensede sedimenter i de områdene som er
påvirket.
Dyptgående skip og båter som manøvrerer inne i Horten Indre havn er en stor bidragsyter når det gjelder
spredning av forurensning internt i havnebassenget.
 Horisontal fordeling av miljøgifter i sedimentet i Horten Indre havn indikerer at det hovedsakelig foregår
intern spredning av miljøgifter i havnebassenget. Undersøkelser mht. spredning i Horten Indre havn
dokumenterer at trafikken av dyptgående skip og båter er en viktig kilde til spredning av forurenset sediment.
Observasjoner indikerer at hele vannsøylen er påvirket, ettersom propelloppvirvlingen påvirker sedimentene
ned til sjøbunn. Undersøkelser mht. tilførsel av nytt sedimenterende materiale til Horten Indre havn viser at
det er en sedimentasjonsrate på 0,6-2 mm pr år.
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4.1.2

Datagrunnlag og vurdering av bidrag til miljøbelastning

Vanndybden i Horten Indre havn er grunnere enn 15 m i størstedelen av bassenget. Skipene som legger til
kai ved Horten Industripark, bruker store deler av Horten Indre havn til å manøvrere skipene når de skal
legge til kai /33/.
Ved kaiene til Horten Industripark har en ferje (30 m lang) fast kaiplass, og i tillegg legger ca. 100 skip/båter
til kai årlig /33/. Med unntak av ca. 10 store skip årlig, legger disse fartøyene direkte til kai. De store skipene,
med en lengde på ca. 120 m og som stikker ca. 5 meter ned i sjøen, bruker store deler av Horten Indre havn
til å manøvrere til kai.
Sedimentundersøkelsene i 2011 viser at det i store deler av området er et tynt brunt topplag som ligger over
leirige, sandige og siltige sedimenter /2/. Under er det hovedsakelig leire (grå). Leiren begynner oftest ved 5
cm dybde i sedimentet i Horten Indre havn, men i området utenfor Horten Industripark begynner leiren først
ved ca. 15 cm dybde i sedimentet. I området utenfor Horten Industripark er sedimentene på 11-13 m dyp
beskrevet som fluffy. Dette innebærer at disse sedimentene har et høyt vanninnhold og dermed påvirkes av
dypgående propellaktivitet fra større skip, slik at de virvles opp og eksponeres for vannlevende organismer i
større grad enn om det ikke hadde vært skipstrafikk her. Etter oppvirvling vil de forurensede sedimentene
ligge øverst på sjøbunnen, og således virvles opp hver gang en stor båt passerer, og være en «aktiv» kilde
til fortsatt spredning av forurensning og akkumulering oppover i næringskjeden. Undersøkelser av biota i
Horten Indre havn, tyder på at det ikke foreligger noen akutt risiko for økologiske effekter for bunnlevende
organismer i havneområdet, som følge av dette /5/. Totalt viser resultatene at konsentrasjonene i sedimenter
og biota generelt er høyere i den sørlige del av havna (nær Hortenskanalen og Horten Industripark).
I området utenfor Horten Industripark sin kai og Hortenskanalen viser undersøkelsene at det tilføres
forurensning til området /9/. Årsaken kan være oppvirvling av sediment fra båttrafikk, tilførsel fra kanalen,
eller fra en aktiv kilde på land. Observasjoner indikerer at hele vannsøylen er påvirket og at
propelloppvirvling påvirker sedimentene negativt, helt ned til sjøbunnen.
I perioden mars til mai 2014 ble det gjennomført undersøkelser for å dokumentere eventuell spredning av
sjøbunnsedimenter og dokumentere tilførsel av nytt sedimenterende materiale i Horten Indre havn /9/. Dette
ble gjort som en oppfølging av tiltaksplan for Horten Indre havn /20/.
I mars 2014 ble det tatt vannprøver og målt hydrografi, samt satt ut seks sedimentfellestasjoner og passive
prøvetakere ved fem stasjoner i Horten Indre havn /9/. I mai 2014 ble det satt ut strømmåler og målt
turbiditet, samtidig som det ble simulert manøvrering av en større båt fra kaien til Horten Industripark og
hoveddokken.
Resultatene fra undersøkelsene i 2014 viser en naturlig sedimentasjonsrate i Horten Indre havn på 0,62 mm
per år /9/. Med unntak av en stasjon tilsvarer det sedimenterte materialet tilstandsklasse I-II. Resultatene
indikerer at det foregår en naturlig forbedring av sjøbunnen i største delen av havna. Tilførselen av rent
materiale fra land gir den positive effekten, at eventuelle bidrag av mer forurensede sedimenterende
materiale (oppvirvling av sediment fra båttrafikk) blir fortynnet. Resultatene viser at det er en lavere
sedimentasjonsrate pr. år om høsten (ca. 0,6 mm), enn om våren (ca. 2 mm), noe som indikerer
sesongvariasjoner/9/, og samsvarer med forventede naturlige sesongvariasjoner. Undersøkelsen antyder at
det i delområde 11 (Stjertebukta) og delområde 1 (utenfor Hortenskanalen) er økende miljøbelastning i de
øvre sedimentlag og i vannmassene.
I 2015 ble det utført tiltaksrettede undersøkelser i form av prøvetaking og analysering av sedimentkjerner for
å dokumentere om det forekommer naturlig forbedring av sedimentene /8/. Traséer for skipstrafikk av
slepebåter og større skip, inn og ut av havnebassenget, er vist i Figur 4. Det er registrert to hovedtraséer, én
til Horten Industripark og én til taubåtkaia. I disse områdene, påvirket av større skipstrafikk, er det ikke egnet
for naturlig forbedring i sedimentene I de resterende delene av havnebassenget er det egnet for naturlig
forbedring av sedimentene.
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Figur 4 Skipstrafikk i Horten Indre havn (grønn: slepebåt, blå: skip fra 1000 til 9999 tonn).
Ved utglidning av rene sprengsteinsmasser ved Nordkapp, vil stor stein og blokk trenge ned i og fortrenge
utenforliggende løsmasser /33/. Dette vil sette potensielt forurensede bunnsedimenter i midlertidig
suspensjon (på samme måte som propelloppvirvling), men tilførselen av grove, velgraderte masser vil også
ha ført til en viss tildekking og stabilisering, og sikre bunnsedimentene mot senere erosjon og oppvirvling.
Avhengig av bølger og opprørt sjø vil forstyrret og fortrengt bunnsediment i suspensjon bli transportert ut på
dypere vann, der materialet vil resedimentere og gi tilvekst på potensielt forurensede bunnsedimenter, som
ligger der fra før. Sand og grov silt vil resedimentere raskt og i kort avstand fra land, mens fin silt/leire
resedimenteres sent, gjerne i djupålen av Indre Havn, langt fra den eroderte strandlinja /33/. Finstoff i den
sand-/grusige matriksen i rene sprengsteinsmasser vil ved utglidning også følge vannstrømmene lenger ut
på dypet /33/. Der vil finstoffet kun legge seg oppå bunnsedimentene uten å fortrenge dem. Er
bunnsedimentene forurenset fra før, vil slik sedimentasjon av rent finstoff ha en positiv effekt som
beskyttende tildekkingsmasse, og på denne måte vil dette området ikke lenger utgjøre noen risiko for fortsatt
spredning av forurensninger.
Det anses at målsetningen med de supplerende undersøkelsene, mht. å dokumentere eventuell spredning
av sjøbunnsedimenter og dokumentere tilførsel av nytt sedimenterende materiale i Horten Indre havn under
ulike værforhold og sesonger, kan vurderes som oppnådd /67/.
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5.0

SAMMENSTILLING OG RANGERING AV KILDER

Rapporten presenterer 13 ulike potensielle kilder til miljøgiftbelastning, samt dagens kunnskap fra
tilsvarende undersøkelser i andre norske havneområder om hvordan disse kan bidra til forurensningen av
Horten Indre havn. Videre er oppvirvling av forurenset sediment omtalt som en potensiell aktiv kilde til
spredning av miljøgifter i økosystemet.
Det er benyttet en tredelt vurderingsskala for å klassifisere mulige tilførselskilder:
 Mulige kilder som vurderes som uvesentlige for miljøgiftsbelastningen i Horten Indre havn, og som
ikke vil bli vurdert videre.
 Mulige kilder som antas å kunne bidra, men der det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon til at
tiltak kan anbefales. Denne gruppen kilder er aktuelle å vurdere videre.
 Mulige kilder som bidrar til miljøgiftbelastningen og der tiltak vil bli vurdert i forkant av et eventuelt
tiltak i sjøsedimentene.
De ulike kildenes relative bidrag til miljøgiftbelastning er oppsummert i Tabell 3.
Ut fra Tabell 3 er de ulike kildene rangert der kilder med  er vurdert som såpass betydningsfulle at de skal
vurderes videre, kilder med  er plassert i mellomgruppen der videre arbeid ansees å være nødvendig,
mens kilder med  er rangert som uvesentlige og uaktuelle å jobbe videre med (dermed ikke listet opp
under):
 Mulige kilder som bidrar til miljøgiftbelastningen og der tiltak vil bli vurdert:
•

Intern eksponering
o Oppvirvling av forurenset sediment i havnebassenget

 Mulige kilder som antas å kunne bidra, men der det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon til at
tiltak kan anbefales. Denne gruppen kilder kan være aktuelle å undersøke nærmere:
•

•

•

Utlekking fra forurenset grunn, inkludert nedlagte søppelfyllinger, havneutfyllinger og
massedeponi
o

Området ved den tidligere akkumulatorfabrikken på Karljohansvern

o

Området ved Exide Sønnak

Utslipp fra skipsverft og slip-plasser, skip og småbåthavner
o

Småbåthavner

o

Skipsverft

Overvann fra tilgrensende områder (kan slettes som mulig kilde når pågående og planlagte
tiltak er gjennomført. Ingen nye tiltaksbehov er identifisert).
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Tabell 3 Sammenstilling av miljøgiftbelastning i Horten Indre havn, fordelt på 13 ulike kilder og 4 grupper av
miljøgifter.

Tilførselskilde / Type miljøgift
1 Nedbør og deponering av snø
2 Overvann fra tilgrensende områder
3 Tilførsler fra bekker og elver
4 Tilførsler fra havvannet
5 Tilførsler fra Hortenskanalen
6 Utlekking fra forurenset grunn
7 Utslipp fra industrivirksomhet
8 Utslipp fra skipsverft og slip-plasser, skip og
småbåthavner
9 Kommunalt spillvann
10 Individuelle punktavløp
11 Utslipp fra tidligere tiders aktivitet
12 Uhellsbetingede utslipp
13 Ulovlige utslipp

Tungmetaller

PAH

PCB

TBT

































































Intern eksponering:
Oppvirvling av forurenset sediment i havnebassenget
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6.0

ANBEFALINGER

Det er gjennomført omfattende undersøkelser og tiltak i områdene rundt Horten Indre havn for å redusere
utlekking av forurensning til havnebassenget. Undersøkelser i senere tid /8, 19/ viser at det i flere områder
foregår en naturlig forbedring av sedimentene, og dette betyr at det avsettes langt mindre forurensninger til
havnebassenget enn tidligere.
En eventuell opprydding i forurensede sedimenter bør først gjennomføres når tilførselen av miljøgifter fra
land er tilstrekkelig kartlagt og dokumentert, samt etter at nødvendige tiltak er gjennomført for å stoppe eller
begrense spredning av forurensning. Det må være et fokus på spredningsreduserende tiltak, også for de
kildene som er små, for å sikre at den samlede miljøbelastningen blir tilstrekkelig redusert.
Anbefalt oppfølging av kilder til spredning av forurensning er vist i Tabell 4. Kilden «nedbør og deponering av
snø» er vurdert til uvesentlig for miljøbelastningen i Horten Indre havn, men det anbefales likevel å unngå og
deponere snø på utsiden av drenssystemet, i forkant av sjeteen, da dette kan medføre en økt konsentrasjon
av miljøgifter i grunnen rundt tipplassene.
Tabell 4 Anbefalt oppfølging av kilder til spredning av forurensning til Horten Indre havn.
Kilde

Anbefalt tiltak

Anbefalt oppfølging

Mulige kilder som bidrar til miljøgiftbelastning og der tiltak vil bli vurdert

Oppvirvling av forurenset
sediment i havnebassenget

Vurdering av
spredningsreduserende tiltak
Vurdering av behov for fortsatt
skipstrafikk

Mulige kilder som antas å kunne bidra, men der det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon til
at tiltak kan anbefales
Gjennomføre risikovurdering og
spredningsmålinger ved den tidligere
akkumulatorfabrikken på Karljohansvern

Utlekking fra forurenset grunn

Gjennomføre de planlagte miljøtekniske
grunnundersøkelsene ved Exide Sønnak
Prøvetaking av fast stoff i Prøyserdokka
etter vedlikehold av skip, samt prøvetaking
av spylevannet som slippes til sjø
Innsamling av materiale fra spyling og puss
av skrog ved småbåthavnene
Oppfølgende vannprøvetaking av
overvannskummer som er slamsugd
Undersøke og fjerne slam fra
overvannskummer i industriområder
Vurdere behov for å kartlegge og spyle
ledningsnett
Regelmessig tømming av sandfang

Utslipp fra skipsverft og slipplasser, skip og
småbåthavner

Overvann fra tilgrensende
områder
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Vedlegg 1 Kart som viser tilstandsklasser i sedimentene i Horten Indre havn, 2011 /2/

Oversiktskart over Horten Indre havn med tilstandsklasser for Hg i overflatesedimentet.
Figuren er gitt fargekoder i henhold til Miljødirektoratets klassifiseringssystem (Bakke m.fl. 2007).
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Oversiktskart over Horten Indre havn med tilstandsklasser for Pb i overflatesedimentet.
Figuren er gitt fargekoder i henhold til Miljødirektoratets klassifiseringssystem (Bakke m.fl. 2007).
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Oversiktskart over Horten Indre havn med tilstandsklasser for Cu i overflatesedimentet.
Figuren er gitt fargekoder i henhold til Miljødirektoratets klassifiseringssystem (Bakke m.fl. 2007).
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Oversiktskart over Horten Indre havn med tilstandsklasser for PCB-7 i overflatesedimentet. Figuren er gitt
fargekoder i henhold til Miljødirektoratets klassifiseringssystem (Bakke m.fl. 2007).
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Oversiktskart over Horten Indre havn med tilstandsklasser for PAH i overflatesedimentet.
Figuren er gitt fargekoder i henhold til Miljødirektoratets klassifiseringssystem (Bakke m.fl. 2007).
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Oversiktskart over Horten Indre havn med tilstandsklasser for TBT i overflatesedimentet.
Figuren er gitt fargekoder i henhold til Miljødirektoratets klassifiseringssystem (Bakke m.fl. 2007).
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I tillegg er stasjoner med ekstra høye konsentrasjoner gitt spesiell markering. Stasjoner med konsentrasjon
av TBT høyere enn 5 ganger over grenseverdien for klasse V er markert med ●, og stasjoner med
konsentrasjon høyere enn 10 ganger over grenseverdien for klasse V er markert med ●.
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