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1 Innledning 
Vardø kommune planlegger å bygge en ytre molo utenfor innseilingen til Vardø havn for å forbedre 

bølgesituasjonen i havneområdet. I den sammenheng er Norconsult engasjert for å vurdere ulike 

moloutforminger for å redusere bølgehøyden til et akseptabelt nivå inne i havnebassenget samtidig som det 

opprettholdes akseptable innseilingsforhold for større skip (opp til Hurtigrute-størrelse) 

Notatet også vurderer nødvendige molo dimensjoner, og hvorvidt langperiodiske bølger vil føre til 

bassengsvingninger. 

 

Figur 1  Oversiktskart, Vardø havn 
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2 Datagrunnlag 
Følgende datakilder er benyttet i dette notatet: 

• Dybdemålinger gjort av Kystverket for indre del av Vardø havn. (Figur 2) 

• Dybdedata fra Kartverket (primærdata) for det ytre havneområdet. Kystverkets data og primærdata 

er vist i Figur 3. 

• Hindcast bølgedata fra posisjon 70.19N, 33.34E (målepunkt 683) ca. 90 km Øst for Vardø området. 

 

Figur 2  Dybdedata for Vardø havn, utført av Novatek i 2016 
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Figur 3  Samlet dybdedata for Vardø havn. Brukt til bølgemodellering. (Laget i Surfer modell)  
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3 Bølgeanalyse – Metode 
Vardø havn er utsatt for havbølger med en bølgeretning i åpent hav i sektoren 300° og 120° fra 

Barentshavet. Øy- og skjærgruppene ved NØ (Reinøya) og NV (Skagen) gir en del skjerming, men mye av 

bølgeenergien vil fortsatt forplante seg inn mot innløpet til Vardø havn. Primært vil dårlige bølgeforhold 

skyldes havbølger fra nord, og bølger som kommer inn Reinøysundet fra øst er ikke analysert videre i 

rapporten.  

Bølgene inn mot Vardø havn er modellert numerisk i 2 steg. Først er det benyttet en stor og relativt grov 

modell for å estimere bølgene fra åpent hav og inn mot et punkt ca 2 km nord for moloene i Vardø havn. 

Deretter benyttes resultatene fra den store modellen i en mindre og mer detaljert modell for å beregne 

hvordan bølgene forplanter seg inn mot havna.  

3.1 Stor bølgemodell i åpent hav 

Figur 4 viser den store bølgemodellen som benyttes for å beregne hvor stor andel av bølge-energien som vil 

komme inn mot Vardø fra nordlig sektor. Figuren viser dybdedata og et målepunkt mellom Reinøya og 

Svinøya. De resulterende bølgespektra ved målepunktet er lest ut fra modellen og brukt som videre 

inngangsdata for den neste og mer detaljerte modellen. Modellen vist i Figur 4 er modellert i STWAVE10 

med en oppløsning 120 x 120 m2 som er tilstrekkelig for å kartlegge hvordan bølgene dempes og skjermes 

ved kystlinjen. Dette er en relativt grov oppløsning og modellen kan bare brukes på dypt vann. 

 

Figur 4 Stor havmodell (STWAVE) og dybdedata for Finnmark/Vardø området. De svarte punktet viser 
målepunktet ved Vardø havn, der det er en overgang mellom stor og liten modell. 
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3.2 Detaljert bølgemodell for Vardø havn 

Bølgene inn mot Vardø havn er undersøkt ved hjelp av en detaljert bølgemodell, CGWAVE. De resulterende 

bølgespektra ved målepunktet fra STWAVE modell (stor bølgemodell, se Figur 4) er brukt som videre 

inngangsparameter for den detaljerte modellen. Da sikrer vi at retningsfordelingen utenfor havna blir korrekt.  

Dybdemodellen brukt i CGWAVE er vist i Figur 5.  Dybdemodellen har en dybde på ca. 50 m på ytterkanten 

av modellen. Oppløsningen i modellen varierer med dybde, med en oppløsning fra ca. 10 m på de dypeste 

delene helt ned til 1-2 m inne i havnebassenget. Alle beregninger er utført ved høy vannstand 3.98 m over 

sjøkart-0. 

 

Figur 5  Dybdedatamodell for Vardø havn og innseiling  
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3.3 Bølger fra åpent hav (Stor havmodell) 

Den store havmodellen brukes til å følge bølgene fra åpent hav (fram til et punkt utenfor Vardø havn).  Et 

eksempel på resultater fra den store havmodellen er vist i Figur 6. Her ser vi hvordan bølgene forplanter seg 

inn mot Vardø havn. De resulterende bølgespektra ved målepunktet er lest ut fra modellen (Svart punkt i 

Figur 6) og brukt som videre inngangsparameter for den neste og mer detaljerte modellen.   

Analyse av bølgesituasjon for flere retninger og bølgeperioder viser at retning 0° og bølgeperiode Tp = 12.0 

s gir størst bølgehøyde i målepunktet.  

 

Figur 6  Bilde av signifikant bølgehøyde ved innkommende bølger med signifikant bølgehøyde Hs=5m, spektral 
topp-periode, Tp=12s og retning 0° (Nord). 
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3.4 Dagens bølgesituasjon, Vardø havn 

Figur 7 viser hvordan havbølger fra nord beveger seg inn mot Vardø havn. Bildet til venstre i figuren viser 

fordelingen av signifikant bølgehøyde, og vi ser at en betydelig andel av bølgeenergien kommer inn gjennom 

dagens innseiling til Vardø havn. 

En annen framstilling av bølger mot Vardø havn er også vist i Figur 7 (høyre bilde). Her ser vi individuelle 

bølger fra nord og inn mot Vardø havn. I dette bildet er bølgetoppen rød og bølgebunnen er grønn. I det gule 

området er utslagene små og nær null. 

Legg spesielt merke til fokusering av bølgeenergi og bølgetoget på vei inn mot kystlinjen i vest. Dette 

skyldes lokaltopografien i vest og grunner og skjær som får bølgene til å dreie inn mot land på vest-sida. 

Disse bølgene bryter foran Sandvikabukta. 

 

Figur 7  Modellert bølgesituasjon inn mot Vardø havn. Figuren viser dagens situasjon. Fordeling av signifikant 
bølgehøyde til venstre, og bølgemønster til høyre.  

 

3.5 Alternativer 

Det er tidligere undersøkt alternativer med å utvide enden av den eksisterende vestre moloen ved 

innseilingen inn til havna. Disse løsningene ble forkastet etter innspill fra Hurtigruten, som argumenterer med 

at innseilingen blir for krevende. De er derfor ikke behandlet videre, og alternativene 1, 2, 3 og 5 er vist som 

vedlegg.  
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3.6 Molo Alternativ 4 

Vi ser tydelig fra det modellerte bølgebildet for dagens situasjon (se Figur 7) at en betydelig andel av 

bølgene dreies mot grunnene i vest pga refraksjon. Disse bølgene bryter foran Sandvikabukta og skaper 

sterke strømmer inn mot innløpet til Vardø havn, som gir utfordrende innseilingsforhold for småbåter/sjarker. 

Et alternativ er å etablere en molo som starter i vest for å dempe bølgene. Nødvendig lengde av moloen er 

gitt av hvilken bølgehøyde som aksepteres inn i havna og hvor stor innsnevring av innløpet som er 

akseptabelt for de større fartøyene (Hurtigruta).  

For å oppnå tilfredsstillende skjerming av havneområdet har vi sett på et ytre molo-alternativ, se Figur 8.  

Hensikten er at moloen skal skjerme mot bølger som kommer inn fra nord, og løsningen er kalt for Alternativ 

4. Foreslått molo er 635.0 m lang.  Det gir en passasjebredde på 135.0 m mellom moloenden og 

Hasselneset øst for moloen (målt ved dybde 7.0 m ved Sjøkartnull). 

I tillegg har vi også analysert 5 forskjellige kortere varianter av Alternativ 4 som vist Tabell 1. Man bør merke 

seg at den foreslåtte moloen er en forholdsvis stor konstruksjon med fotpunkt ned til ca. 30.0 m dybde.  

 

 

Figur 8  Moloplassering og lengder. Vist for Alt 4. 
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Tabell 1  Moloalternativ 4 og tilhørende varianter. 

Molo Alternativ Molo lengde (A) Åpning, bredde (B) Bredde mellom moloer (C) 

Alt 4 635.0 m 130.0 m 300.0 m 

Alt4-1 625.0 m  140.0 m 300.0 m 

Alt4-2 615.0 m 150.0 m 300.0 m 

Alt4-3 595.0 m 170.0 m 300.0 m 

Alt4-4 575.0 m 190.0 m 300.0 m 

Alt4-5 435.0 m 230.0 m 300.0 m 

 

Figur 9 og Figur 10 viser resultatene  for Alternativ 4 med den lengste moloen. Vi kan se at de første 300 m 

av moloen regnet fra vest egentlig er unødvendig, fordi bølgene som treffer moloen her ikke vil nå fram til 

havneåpningen. I figuren er det antatt at denne delen av moloen er nødvendig som tilkomst for byggingen.  

 

De øvrige alternativene er vist i Figur 11 - Figur 15. I figurene har vi vist fordeling av signifikant bølgehøyde 

for dagens situasjon til venstre og det aktuelle alternativet til høyre. Skalaen for bølgehøyden er 0.0 - 2.0 m, 

og er den samme i alle figurene.  

 

Som ventet gir Alternativ 4 best forhold inne i havna. Det skyldes at bidraget til bølgedemping og skjerming 

kommer fra moloens østre ende. Hvis moloenden trekkes tilbake mot vest, gir det økt bølgehøyde i den 

gamle innseilingen.  
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Figur 9 Modellert bølgesituasjon inn mot Vardø havn med ytre molo, Alternativ 4. Fordeling av signifikant 

bølgehøyde til venstre, og bølgemønster til høyre. 
 

 
Figur 10 Detaljbilde av fordeling av signifikant bølgehøyde i indre havn.  Dagens situasjon til venstre og 

Alternativ 4 til høyre 
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3.7 Kortere varianter av alternativ 4 

Alternativ 4-1, 10.0 m kortere 

 

Figur 11  Detaljbilde fra den detaljerte lokalmodellen. Modellert med ytre molo, Alternativ 4-1. 
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Alternativ 4-2 20.0 m kortere 

 

Figur 12  Detaljbilde fra den detaljerte lokalmodellen. Modellert med ytre molo, Alternativ 4-2 

Alternativ 4-3, 40.0 m kortere 

 

Figur 13  Detaljbilde fra den detaljerte lokalmodellen. Modellert med ytre molo, Alternativ 4-3. 
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Alternativ 4-4, 60.0 m kortere 

 

Figur 14  Detaljbilde fra den detaljerte lokalmodellen. Modellert med ytre molo, Alternativ 4-4. 

Alternativ 4-5, 100.0 m kortere 

 

Figur 15  Detaljbilde fra den detaljerte lokalmodellen. Modellert med ytre molo, Alternativ 4-5. 



Vardø havn 

 

Ytre molo, Skisseprosjekt 
Oppdragsnr.: 5196827   Dokumentnr.: 01   Versjon: 00 

  

2020-03-20  |  Side 17 av 47 \\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\trondheim\519\68\5196827\5 arbeidsdokumenter\54 
kystteknikk\skisseprosjekt\rapp_ytre molo, vardø havn_6_asa.docx 

 

4 Valg av mololøsning 
Resultatene fra bølgemodelleringen er vist for 10 målepunkter som representerer innløpet til havn og 

områder med kai-aktivitet i havnebassenget, som vist i Figur 16. Ved å analysere bølgene som kommer frem 

til målepunktene for de forskjellige varianter av alternativ 4, vil det være mulig å se på effekten av 

molokonstruksjonene.  

 

Figur 16  Valgte målepunkter for Vardø havn, A-J. Figuren viser eksisterende tilfelle. 
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For sammenligning mellom de ulike alternativene er det mest hensiktsmessig å se på 

bølgehøydekoeffisienten. Denne koeffisienten er definert som  

� �
�� ���	
 

�� ��	

 

Hs indre: Signifikant bølgehøyde i målepunkt  

Hs ytre: Signifikant bølgehøyde utenfor havna (i åpent hav) 

Hvis C = 0.1, betyr det at 10 % av bølgehøyden utenfor vil finnes igjen inne i havna i et gitt punkt. 

Bølgehøydekoeffisienter er definert slik at den beskriver hvor godt ett alternativ er i forhold til dagens 

situasjon eller et annet alternativ. Ved en sammenlignende vurdering ønsker man å oppnå en så lav verdi av 

bølgehøydekoeffisienten som mulig. 

Resulterende bølgehøydekoeffisient fra undersøkelsen av de forskjellige variantene av Alternativ 4 er vist i 

Figur 17. Alle resultatene er sammenlignet mot dagens situasjon. Resultatene viser en tydelig reduksjon, og 

dermed forbedring av bølgeforholdene innenfor havneområdet. Som ventet gir alternativ 4 de beste 

forholdene, men også den mest krevende  innseilingen. 

Vi ser at de høyeste bølgehøydekoeffisientene forekommer i målepunktene A og B som er målepunkter ved 

innseilingen til havna. Resultatene viser en tydelig reduksjon, og dermed forbedring av bølgehøydene 

innenfor havneområdet ved alle alternativer. Generelt vi ser at en kortere molo gir en økning i 

bølgehøydekoeffisienten vedhvert punkt. 

 

Figur 17  Analyseresultater fra lokalmodellen for havbølger (bølgene fra 0°, nord) ved punktene A-J for 
eksisterende situasjon sammenlignet med varianter av Alternativ 4 
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Figur 19 og Figur 20 viser beregnet signifikant bølgehøyde for punktene  C, D, E, F, G, H og I i Vardø havn 

for ulike gjentakelsesintervall. Verdiene er beregnet ved å benytte bølgehøydekoeffisentene sammen med 

hindcast-statistikk  for et punkt ca. 90 km øst for Vardø fra posisjon 70.19N, 33.34E (målepunkt 683).  

 

1. Alternativ 4-3 er 40.0 m kortere enn alternativ 4 og gir noe høyere bølgekoeffisienter, men  

alternativet vil fortsatt være betydelig bedre enn dagens situasjon. Punktene som i dag er ubeskyttet 

og eksponert, vil være  betydelig bedre beskyttet. 
 

2. I følge PIANC og normal standard [1] bør akseptabel signifikant bølgehøyde (1 års returperiode) i 

havner for større fiskebåter (lengde ca 20 m med bølgeperiod over 6.0 sekunder) ikke overstige Hs 

= 0.25 m. Akseptable bølgehøyde for mindre båter er settes til 0.15 og 0.5 m for hurtigruta. (Figur 

19) 

 

Figur 18  Utsnitt fra PIANC håndbok om anbefalt bølgeforholdene ved forankret skipene i havna. 

3. Ved å lese av resultatene i punktene C, D, E, F, G, H og I kan vi anbefale en mololøsning ved at Hs 

med et gjentakelsesintervall på 1 år ikke overstiger 0,25 m (for større fiskebåter). Vi ser at alternativ 

4-3 er det korteste moloalternativet som tilfredsstiller kravet for punktene med kai-aktivitet.  
 

4. Alternativ 4-4 og 4-5, som er de to korteste mololøsningene, har en beregnet 1 års signifikant 

bølgehøyde under 0,25 m i samtlige punkter inne i havna med unntak av punkt D og G. Punkt G 

representerer forholdene foran kai området ved vest, og resultatene viser at 1 års bølgehøyde er 

henholdsvis 0.3 og 0.35 m.  
 

5. Sammenlignet med alternativ 4 vil manøvreringsforholdene være bedre for hurtigruta med kortere 

molo. Alle alternativene krever fortsatt  at det uføres en s-svingn  forbi planlagt molo. Valget mellom 

alternativ 4-3, 4-4 og 4-5 må bestemmes etter dialog med hurtigruten. 
 

6. Totalt sett mener vi at det kan oppnås en betydelig forbedring av forholdene i Vardø Havn ved å 

gjennomføre Alternativ 4-3 til Alternativ 4-5. Alle alternativene vil også frigjøre nytt beskyttet areal på 

baksiden av moloen som kan benyttes til f.eks havneformål.  
 

7. For alle variantene av Alt 4 vil molo designer være tilnærmet identisk. I denne notat har vi 

dimensjonert molo for Alternativ 4-3. De andre varientene vil avvike bare med lengde og volumer. 
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Figur 19  1 års bølgehoyde ved de forskjellige punktene i havna med forskjellige moloer . Bare punkter med 
kaier er vist 

 

Figur 20  200 års bølgehoyde ved de forskjellige punktene i havna med forskjellige moloer  
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5 Langbølgeanalyse 
I en havn kan det oppstå bassengsvingninger med perioder på omtrent 30 s og lengre, og slike svingninger 

kan føre til både drag i havna og at man får store vertikale utslag i vann-nivået. Dette er en form for resonans 

som er avhengig av utformingen av bassenget. Ved å endre på utformingen av havna ved f.eks. å bygge 

moloer kan det altså forekomme nye resonansperioder som ikke har vært der tidligere.  

I analysen er det benyttet den samme numeriske modellen som i beregningen av ekstreme bølgehøyder, 

som vist i  Figur 5. For å kartlegge om det dannes nye svingemønstre ved spesifikke bølgeperioder på grunn 

av endringer i havnebassengutformingen, ble det kjørt tilfeller for bølgeperioder fra 30 s og opp til 300 s for 

moloutforming 4-3. Det er benyttet en lav inngangsbølgehøyde på 5.0 cm siden lange bølger har vanligvis en 

svært lav bølgehøyde   

 

Figur 21  Valgt målepunkter for å se på mulige bassengsvingninger  
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Det ble brukt 6 målepunkter (L1-L6) i havneområdet som vist i Figur 21, for eksisterende tilfelle og situasjon 

med ny ytre molo.  

Resultatet av analysen er vist i Figur 22 som viser bølgehøydekoeffisient og tilhørende bølgeperiode for 

punkt L2, L4 og L5 som har størst utslag for alle tilfeller. En koeffisient på 1,0 betyr at bølgeamplituden er lik 

på innsiden og utsiden av bassenget. En høy koeffisient betyr at bølgeamplituden er tilsvarende større i 

bassenget, noe som tyder på at det oppstår bassengsvingninger. 

Fra Figur 22 ser vi at situasjonen med en ny molo er svært lik dagens situasjon. Bølgehøydekoeffisienten, 

som i dette tilfellet også kan kalles en forsterkningsfaktor er i alle undersøkte tilfeller mindre enn 1.0, hvilket 

betyr at det ikke er funnet noen resonans eller forsterkning. En forsterkningsfaktor på inntil 4 - 5 regnes 

normalt som uproblematisk. Et eksempel av situasjon med langbølge er vist i Figur 23. 

 

Figur 22  Analyseresultater for lange bølger med perioder fra 30 til 300 s for punkt L2, L4 og L5 som er punktene 
med størst utslag for alle tilfeller. Figuren sammenligner resultater fra eksisterende tilfelle, og viser at 
situasjon er bedre fra eksisterende til situasjon med indre molo. 
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Figur 23  Modellert bølgesituasjon inn mot Vardø havn med ytre molo for langbølger med 250 sekun period,  
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6 Molo dimensjonering 
 

6.1 Dimensjonerende bølgehøyde 

Bølgeanalysen viste at grunnene og lokaltopografien ved Toftskitan og Sandvikflua dreier bølgene vestover 

og inn på land. Konsekvensen er en økt konsentrasjon av bølgeenergi ved punkt B og frem til punkt E, se 

Figur 9 og Figur 24. I Tabell 2 er dimensjonerende signifikant bølgehøyde med et gjentakelsesintervall på 

200 år for de ulike punktene er listet opp. Resultatene viser at bølgehøyden er betydelig større i punktene B-

D, hvilket gjør det naturlig å dele opp moloen i tre seksjoner avhengig av dim. bølgehøyde. 

 

Figur 24  Valgt punkter ved moloen for beregning av dimensjonerende verdiene. 

Tabell 2  Dimensjonerende bølgeforholdene ved forskjellige punktene i Figur 24 

Punkter 
Dimensjonerende bølgehøyde, 

200 års RP 
Bølgeperioder 

Bølgeretning åpent 
hav 

A - B 3.5 m 10.0 – 16.0 sek 0° fra nord 

B-D 5.5 m 10.0 – 16.0 sek 0° fra nord 

E-L 3.5 m 10.0 – 16.0 sek 0° fra nord 
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6.2 Molo dimensjoner 

Det er antatt at moloen må tilfredsstille TEK 17 § 7-2 sikkerhetsklasse F2. Lovverket krever at det benyttes 

en returperiode på 200 år i beregningene pluss fremtidig havnivåstigning frem til 2090. Ettersom det er en 

relativt enkel prosess å heve moloer vil vi anbefale at moloen dimensjoneres med et klimapåslag frem til 

2050, og altså avvike fra TEK 17 sitt krav. Det betyr at man må gjøre en ny vurdering av hvor mye havet 

faktisk har steget i 2090, og eventuelt heve moloen deretter.  

På grunn av ulik bølgebelastning er moloen delt opp i tre seksjoner, se Tabell 2. Seksjon 1 starter inne ved 

land og strekker seg 40 m ut i sjøen. Deretter begynner seksjon 2 (fra ca. punkt B og frem til punkt E) hvor vi 

forventer de største bølgene. Seksjon 3 starter fra punkt E og frem til enden av moloen, som har et identisk 

tverrsnitt som seksjon 1. 

Skuldermoloer er som regel kostnadseffektive når dimensjonerende signifikant bølgehøyde er større enn 3,0 

- 3,5 m. Fordelen er at skulderen absorberer bølgeenergien som tillater at vi kan benytte en lavere blokkvekt 

sammenliknet med en konvensjonell molo. Derimot krever skulderen et større volum sprengstein. 

Skuldermoloer klassifiseres etter stabilitetsnummeret, H0 [2], som angir hvor mye tilbaketrekning av 

skulderen man kan tillate under en dimensjonerende storm. I utgangspunktet vil man kunne variere 

stabilitetsnummeret etter tilgjengelige blokkstørrelser i f.eks. et lokalt brudd, og dimensjonere skuldermoloen 

deretter. I Norge er det vanlig å benytte et forholdsvis lavt stabilitetsnummer tilsvarende en statisk stabil molo 

(H0 < 2,0). Det vil gi mindre tilbaketrekning av skulderen sammenliknet med en dynamisk stabil molo hvor en 

større del av skulderen eroderes vekk og som krever hyppigere reparasjoner. Ved å benytte et for høyt 

stabilitetsnummer risikerer man at blokkene beveger seg med bølgebelastningen. Det kan føre til større 

strukturelle skader ved at blokkene avrundes, sprekker opp og mister friksjonen til naboblokken.  

Beregnede molodimensjoner er listet opp i Tabell 3.  

Det tas forbehold om at det geotekniske er ivaretatt før utfylling.  

Molohøyde 

Molohøyden er funnet ved hjelp av formelverk av van der Meer, og bestemmes av mengden vann som 

tillates å skylle over moloen. EurOtop [3] har gitt ut anbefalinger på anbefalte overskyllingsmengder. Blant 

annet anbefaler referansen at overskyllingen ikke overskrider følgende: 

• 0,03 liter per sekund per løpemeter (l/s/m) for alminnelig publikum. 

• 0 - 10 l/s/m for sjøvant publikum. 

• 10 l/s/m dersom småbåter ligger forøyd bak rett bak moloen. 

• 10 - 50 l/s/m for kjøretøy med lav hastighet og asfaltdekker. 

• 200 l/s/m for betongdekke.  

Overskyllingsmengden er avhengig av moloens høyde, bredde og skulderbredde. Det vil si at overskyllingen 

avtar når bredden, skulderbredden og/eller høyden økes. Derimot vil en høy og bred molo komme på 

bekostning av en dyrere konstruksjon. Moloene i Vardø skal i første omgang sørge for forbedrede 

innseilingsforhold inn til Vardø havn. Vi kan derfor tillate en overskyllingsgrense på maksimalt 50 l/s/m. 

Dersom moloen i senere tid skal beskytte viktig infrastruktur eller bygninger kan det være aktuelt å heve den 

innerste delen av moloen for å redusere overskyllingen.   

Molohøyden er bestemt ved å legge sammen nødvendig høyde og dimensjonerende stormflo med et 

klimapåslag frem til 2050. Det vil si at molohøyden = Stormflo 2050 + bølgepåslag. I 2050 må man vurdere 

hvor mye havet faktisk har steget og evt heve moloen deretter. 
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Større stormer vil tiltrekke publikum og moloen kan oppfattes som trygg ettersom det anlegges et 

betongdekke på toppen. Moloen er dimensjonert for en høyere overskylling enn hva som er anbefalt for 

menneskelig opphold og det er derfor viktig at moloen stenges under større stormer med høy vannstand.  

På grunn av høye overskyllingsmengder må baksiden av hele moloen plastres.  

Steinstørrelser 

Nødvendig median blokkvekt er funnet ved å anta at blokkens massetetthet er 2,7 tonn/m3. For seksjon 2 er 

det vurdert som hensiktsmessig å benytte et høyere stabilitets nummer (H0 = 2,2) for å beregne median 

blokkvekt i skulderen.  

Beregningene gir følgende blokkstørrelser:  

- Seksjon 2  W50 = 10 tonn   H0 = 2,2 

- Seksjon 1 og 3 W50 = 5 tonn  H0 = 1,8 

- Molohodet  W50 = 7 tonn 

Mellom blokkene og kjernen må det legges ut et filterlag. Hensikten med filterlaget er å forhindre at kjernen 

vaskes ut gjennom dekklaget og må tilpasses blokkstørrelsene. Beregningene viser at det er tilstrekkelig å 

benytte standard fraksjonen sprengstein 300/600 med lagtykkelse på 1,2 m.  

Skulderen 

En høy skulder har en positiv effekt på stabiliteten og molohåndboka [2] anbefaler at skulderhøyden settes til 

minimum: 

� ≥ 0,6 ��,��� 

Der db er skulderhøyden over dimensjonerende vannstand og Hs,dim er dimensjonerende signifikant 

bølgehøyde.  

Skulderbredden er viktig med tanke på stabiliteten av skuldermoloen. Som et minimumskrav må bredden 

være minimum dobbelt så stor som estimert tilbaketrekning av skulderen under dimensjonerende storm.  

Repos 

Store deler av moloen legges på relativt dypt vann og det vil ikke være nødvendig at skulderen føres helt 

ned til sjøbunnen. Rock Manual [4] anbefaler at reposen/molotåen legges ca. 1,5 Hs m under lavvan, noe 

som tilsvarer -8,0 m NN2000 for seksjon 1 og 3, og -12,0 m NN2000 for seksjon 2. Ved -12 og -8 m NN2000 

vil bølgekreftene være redusert og skråningen ned til sjøbunnen kan sikres med mindre blokker 

sammenliknet med skulderen.  

Det er benyttet formelverk for stabilitet av en konvensjonell molotå for å fastslå nødvendig blokkvekt fra 

reposen og ned til sjøbunnen. Beregningene viser at begge seksjonene kan sikres med W50 = 2,5 tonn under 

henholdsvis -12 m og -8 m NN2000. Vi anbefaler at lagtykkelsen settes til 3 m, noe som tilsvarer ca. 3 

blokker i bredden.   

 

Erosjonssikring av moloen 

Grunnforholdene er foreløpig ukjente, og sikring av molofoten må gjøres etter at det er foretatt 

grunnundersøkelser.  
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Vegdekket 

Det skal etableres et vegdekke ut til enden av moloen. Det er foreslått at vegen er 4 m bred og 0,5 m tykk. 

Endelige dimensjoner bør dimensjoneres under detaljfasen. Snitt A-A er vist i Figur 28 hvor veien har en 

foreslått helning på 5,6 %.  

Tabell 3  Inngangsparametere og molodimensjoner 

Parameter 
Verdi seksjon 1 og 3 

Prinsippskisse 1 
Verdi seksjon 2 

Prinsippskisse 2 

Inngangsparametere og forutsetninger 

Signifikant bølgehøyde, 

Returperiode 200 år 
3,5 m 5,5 m  

Spektral topp-periode, 

Returperiode 200 år 
12-16 s  12-16 s  

Dimensjonerende vannnivå, 

returperiode 200 år, klimapåslag 

frem til 2050 

2,36 m over NN2000 2,36 m over NN2000 

Største dybde -33 m NN2000 -20 m NN2000 

Tillatt overskylling 50 l/s/m 50 l/s/m 

Stabilitetsnummer 1,8 statisk stabil 2,2 dynamisk stabil 

Molo-dimensjoner 

Median blokkvekt 5 tonn (7 tonn for molohodet) 10 tonn  

Egenvekt blokker 2,7 tonn/m3 2,7 tonn/m3 

Helning 1:1,3 1:1,3 

Estimert tilbaketrekning av 

skulder under en 200 års storm 
1,3 m 4 m 

Skulderbredde 9 m 11 m  

Minimum skulderhøyde 4,5 m over NN2000 6 m over NN2000 

Molotopp 5,8 m over NN2000 9 m over NN2000 

Dybde ned til repos -8 m NN2000 -12 m NN2000 

Bredde kjørebane 4 m  4 m  
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Figur 25  Oversiktstegning 

 

Figur 26  Prinsippskisse 1, seksjon 1 og 3. 
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Figur 27  Prinsippskisse 2, seksjon 2. 

 

Figur 28  Snitt A-A. Til venstre i tegningen er seksjon 2 og overgangen til seksjon 3 er på 55 m for at fallet på 
betongdekket ikke overstiger 6 %.  
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6.3 Mengdeberegninger 

Mengdene er estimert ved å multiplisere arealene av de ulike lagdelene i prinsippskisse 1 og 2 med antall 

løpemeter. Deretter er total volumet sammenliknet med modellert fylling i Novapoint. I beregningene er det 

antatt at snittene er gjeldene for hele molostrekningen og verdiene vil kunne avvike med ± 20 %. Estimerte 

verdier er listet opp i Tabell 4. 

Tabell 4  Estimerte mengder.  

Parameter Seksjon 1 Seksjon 2 Seksjon 3 Total 

Samfengt 

sprengstein 
5 000 m3 65 000 m3 460 000 m3 530 000 m3 

Sprengstein 

300/600 
3 000 m3 17 000 m3 37 000 m3 57 000 m3 

Blokk 1-4 tonn 2 000 m3 0 m3 35 000 m3 37 000 m3 

Blokk 5-10 tonn 7 000 m3 37 000 m3 37 000 m3 81 000 m3 

Blokk 10-15 tonn 0 m3 40 000 m3 0 m3 40 000 m3 

Total      745 000 m3 
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7 Vedlegg 
• Tegning B-200  Ny ytre molo, oversiktstegning 

• Tegning B-201   Ny ytre molo, prinsippskisse 1 og 2 

• Tegning B-202  Ny ytre molo, snitt A-A 
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Vedlegg 1 – Andre vurderte moloalternativer 

 

Figur 29  Alternativ 1 
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Figur 30  Modellert bølgesituasjon med Alternativ 1 
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Figur 31  Modellert bølgepropagasjon med Alternativ 1 
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Figur 32  Alternativ 2 
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Figur 33  Modellert bølgesituasjon med Alternativ 2 
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Figur 34  Modellert bølgepropagasjon med Alternativ 2 
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Figur 35  Alternativ 3 
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Figur 36  Modellert bølgesituasjon med Alternativ 3 
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Figur 37  Modellert bølgepropagasjon med Alternativ 3 
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Figur 38  Alternativ 5 
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Figur 39  Modellert bølgesituasjon med Alternativ 5 
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Vedlegg 2 – Opprinnelige mololøsning i NTP, Vardø havn 
Figur 40 viser en ny skjermingsmolo ved ytre vestre molo som stå i Nasjonal transport plan. Denne løsning 

er vurdert ved bruk av CGWAVE modell og resultatene er vist her. 

 

 

Figur 40  Opprinnelige molo løsning i Nasjonal transport plan
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Figur 41  Modellert bølgesituasjon med og uten molo ved indre vest molo
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Figur 42  Valgt målepunkter for Vardø havn, A-H. Figuren viser eksisterende tilfelle 
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Figur 43  Analyseresultater fra CGWAVE modellen for havbølger (bølgene fra 0°, nord) ved punktene A-H for 
eksisterende situasjon sammenlignet med situasjon med moloen. Den rød stiplete linjen viser 
skjermingseffekten gitt i prosent 

• Effekten av den nye skjermingsmolo ved ytre vestre molo er modellert med numerisk modell 

CGWAVE. Resultatene vist god demping av bølgene på baksiden av moloen med forventet demping 

opp til 75 %. 

 

• Ved inngang til havneområdet er resultatet dårligere enn i dagens situasjon på grunn av refleksjon 

av bølgeenergi fra steinmoloen. 

 

• For fiskerne og andre havnebrukere er det allerede vanskelig å komme inn til Vardø havn under 

dårlig vær. En ny molo ved dagens ytre vestre molo kan gjøre manøvrering enda vanskeligere. 

 

• Effekten av planlagt skjermingsmolo ved ytre vestre molo ble presentert til Vardø Kommune, Vardø 

havn og Kystverket og alle kom til en konklusjon om å droppe denne mololøsningen. 


