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1 Innledning 

 

Kystverket inviterte Vardø kommune til å søke om tilskudd til ferdigprosjektering av fiskerihavna tiltak. Vardø 

kommune søkte og fikk midler fra Kystverket for tiltak i Vardø havn. 

Tiltaket er etablering av to skjermingsmoloer i indre havn og utdyping innenfor moloene. 

I tilskuddsbrev fra Kystverket, var det sagt at alle prosjekteringsarbeidene skulle være ferdigstilt innen 1. 

desember 2019. Vardø kommune har etter dialog med Kystverket, fått endret fristen til 1. februar 2020. 

Det er stilt krav om at detaljprosjekteringen skal dokumenteres med en prosjektrapport, se Figur 1. 

Tildelingsbrevet er vedlagt, vedlegg 1. 

 

Figur 1  Utdrag fra tilsagnsbrev fra Kystverket. 
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2 Forutsetninger og tilpasninger av tiltakene i NTP 

 

Opprinnelige tiltak fra NTP er vist i Figur 2 og Figur 3. Skjermingsmoloen i indre havn (molo 1 i Figur 3) er 

finansiert via post 60-midler. Moloen er ferdig prosjektert (av Norconsult AS) og konkurransegrunnlag for 

bygging av moloen er sendt ut i løpet av august/september 2019. Denne moloen (molo 1 i Figur 3) vil derfor 

ikke være en del av prosjekteringsarbeidet her. Form og plassering av indre molo er optimalisert med 

bakgrunn i utførte bølgeanalyser (Figur 4). Moloen avviker derfor fra skissert løsning som lå til grunn for 

beskrivelsen i NTP (Figur 3).  

Det som gjenstår av tiltaket og som det derved er søkt om prosjekteringsmidler til, er utdyping innenfor ny 

indre molo og i tilhørende moloåpning med en ny skjermingsmolo ved ytre vestre molo. 

 

 

Figur 2  Opprinnelige tiltakene i Nasjonal transportplan 2018 – 2029, Meld. St. 33 (2016 – 2017), Melding til 
Stortinget 

 

Norconsult er også ansvarlig for detaljprosjektering av utdypningsarbeid og endring av dagens molohode i 

Kiberg havn. Etter diskusjon med Vardø kommune er det besluttet å lage en ny utfylling ved Svartnes havn 

med mudringsmassene fra de to lokalitetene (Kiberg havn og Vardø havn).  

Det er planlagt å gjenbruke eksisterende deponi ved Svartnes havn for å deponere forurenset masse fra 

både Kiberg og Vardø havn. Det er antas at arbeidene i Kiberg havn og Vardø havn realiseres samtidig eller 

innom kort periode mellom hverandre og utfyllingene i Svartnes havn realiseres for begge prosjektene. 
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       Figur 3 Oversiktfigur mottatt fra Kystverket, som viser planlagte tiltak for prosjektet som er tatt inn i NTP. 

 

Figur 4  Prosjektert indre molo ved Vardø havn 

Molo 2 

Molo 1 

Molo 1 

Mudring 
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Det er ikke utarbeidet et forprosjekt eller tilsvarende studier for tiltakene beskrevet i NTP. For selv 

prosjektering av utdypning, ser vi ikke noe behov for et forprosjekt. Men effekten av planlagt skjermingsmolo 

ved ytre vestre molo må kontrolleres ved numerisk modellering. Fokus her er det overordnede målet at 

Vardø havn skal skjermes bedre for bølgepågangen fra nord. 

• 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 %. 

 

• Men 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. 

 

• I stedet, er det bestemt å undersøke om en ytremolo løsning, utenfor havneområdet, kan bedre 

forholdene i Vardø havn. Det er under arbeid et forprosjekt for den ytre mololøsningen som skal 

leveres som en egen rapport.  

 

• Mudringsarealer fra planlagte tiltak i NTP er tilpasset med hensyn til prosjektert indre molo som vist i 

Figur 4.  

 

• Det er planlagt å gjenåpne eksisterende deponi ved Svartnes havn for å deponere forurenset 

masser fra Vardø havn. 

 

• Ny utfylling (med rene masser og sprengstein) ved Svartnes havn trenger grunnundersøkelser for å 

verifisere at beskrevet løsning kan utføres 

 

• Det er også utført en miljøteknisk grunnundersøkelse ved Svartnes deponi i forbindelse med planlagt 

åpning av deponi for mottak av masser fra Kiberg havn og Vardø havn. 

 

• Ny strømmålinger er ikke utført på grunn av kort tidsfrist. 
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3 Planstatus for området 

 

I den gamle reguleringsplanen fra 1952 er vannarealet markert med «sjølinje». Det ser ikke ut som om 

vannarealet har noe reguleringsformål. Norconsult er i gang med regulerings arbeid og reguleringsplanen 

forventes å være ferdig rundt sommeren 2020 

 

Figur 5  Vardø havn - Nordre våg reguleringsplan vedtatt i 1952 
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4 Prosjektering av tiltaket 

Norconsult AS har utført detaljprosjektering av følgende tiltak: 

• Utdyping av sjøbunn til -5.3 sjøkartnull i indre havneområdet og i tilhørende moloåpning. (Figur 6) 

• Utfylling ved Svartnes havn fra mudringsmasser med innfyllingssjete. (Figur 12) 

• Plassering av forurensetmasser fra Kiberg havn på eksisterende deponi i Svartnes havn. (Figur 12) 

Under er hvert fag gitt sitt eget kapittel, hvor det er en kort omtale/beskrivelse. Hvert fag har utarbeidet en 

selvstendig rapport som er vedlagt. 

 

Figur 6  Planlagt mudringsområde i Vardø havn. 
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4.1 Geoteknikk 

Norconsult har vurdert geotekniske forhold i forbindelse med planlagt mudringsarbeid i Vardø havn. 

Rapporten er vedlagt (Vedlegg 2) 

Mudringsrennen i løsmasser etableres med en skråningshelning 1:2, og erosjonssikres. Mudring skal følge 

de anvisninger som er gitt på mudringsplan (Tegning B100). Det er viktig at det ikke mudres tett inn mot 

eksisterende konstruksjoner da dette kan svekke stabiliteten av disse. For moloen skal det ikke mudres 

nærmere enn 5 meter fra foten av fyllingen. Langs randsonen må det ikke mudres nærmere enn 2-3 meter, 

målt horisontalt fra konstruksjonene. 

4.2 Miljøundersøkelser og søknader til Fylkesmann  

 Miljøsøknader og tiltaksplan for mudring i Vardø havn 

Utarbeidet miljøsøknad og tiltaksplan for mudring i Vardø havn er vedlagt (Vedlegg 4.1).  

 

Figur 7  Utdrag fra miljøtiltaksplan sammendrag for mudring i Vardø havn 

 Miljøteknisk grunnundersøkelse, Svartnes strandkantdeponi 

Norconsult har utført en miljøteknisk grunnundersøkelse ved Svartnes deponi i forbindelse med planlagt 

åpning av deponi for mottak av masser fra Vardø havn og Kiberg havn. Resultatene fra undersøkelse er 

vedlagt (Vedlegg 4.2) 
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Figur 8  Utdrag fra sammendrag for grunnundersøkelse rapport for Svartnes deponi 

 Miljøsøknader og tiltaksplan for Deponering av forurensede mudringsmasser i 
strandkantdeponi 

Utarbeidet miljøsøknad for åpning av Svartnes deponi for deponering av forurenset mudringsmasse er 

vedlagt (Vedlegg 4.3). forbindelse med søknaden er det vurdert kapasitet, forurensing og egnethet ved 

Svartnes deponi for mottak av forurensede muddermasser. 

 

Figur 9  Utdrag fra sammendrag for miljøsøknad for åpning av Svartnes deponi 
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 Miljøsøknader og tiltaksplan for Utfylling i sjø - Svartnesbukta 

Utarbeidet miljøsøknad og tiltaksplan for utfylling av rene masser i Svartnes havn er vedlagt (Vedlegg 4.4) 

 

Figur 10  Utdrag fra miljøtiltaksplan sammendrag for utfylling i Svartnes havn 

4.3 Tiltak og mengder 

 Mudring 

Mengdene har blitt beregnet etter LAT i AutoCad Civil 3D. Det har blitt laget en 3D-modell av dagens 

sjøbunn etter sjøbunnskartlegging, sammen med en 3D-flate over interpolert berg etter sonderingsdata. Det 

har blitt utført mengde beregninger for mudringsareal med 1:2 helning ned til kote minus 5.3 (sjøkartnull). 

Nærliggende sonderinger har blitt benyttet for å interpolere bergflaten utover et større areal. På den måten 

vil bergoverflaten dekke hele mudringsarealet. Total volumet har blitt beregnet ved sammenligne 

mudringsfeltet og terrengdataen fra sjøbunnskartleggingen. Mengde fjell har blitt definert på samme måte, 

bare ved å benytte den interpolerte bergoverflaten i stedet for sjøbunnsdataen.  

Beregningene estimerte at det totale mudrevolumet ville ligge rundt 53 000 m3. Av disse vil 10 000 m3 være 

definert som berg, og 43 000 m3 som løsmasse. Andelen løsmasse som er forurenset har blitt estimert til å 

være 23 750 m3, noe som medfører et volum på 19 250 m3 av rene masser.  

Resultatet fra volumberegninger er vist i Figur 11. 

Lokale avvaning av mudret forurenset masser må utføres før transport til deponi i Svartnes havn 
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Figur 11  Estimert volumberegning av modellert mudring. Med mengder for løsmasser og nødvendig berg som 
må sprenges 

 Deponi og utfylling ved Svartnes havn 

Mengder er funnet ved å bygge opp en terrengmodell i AutoCAD Novapoint.  Terrengmodellen er basert på 

dybdedata og høydekoter fra Kartverket. Det er knyttet usikkerhet til høydedataen og vi anslår at tallene kan 

avvike med ± 20 %. Det er tatt hensyn til at det ble fylt ut på eksisterende deponi med ca. 2500 m3 i 2019 i 

forbindelse med vedlikeholdsarbeid i Kiberg. Vi anbefaler derfor at det legges inn en buffersone i 

reguleringsplanen slik at nødvendige geometriendringer kan utføres senere.  Beregnede mengder er listet 

opp i Tabell 1. 

Deponi (Vedlegg 3) 

Alle forurenset masser skal fylles opp på eksisterende deponi ved Svartnes havn. Sjeten må føres rundt hele 

deponiet. I tillegg må det legges ut en polyesterduk mellom de forurensede massene og grunnen. Det er 

viktig at duken føres helt opp til toppen av sjeteen slik at massene øverst ikke siger ut. Duken må tilfredsstille 

krav i henhold til rådgivende konsulent innen miljøteknikk, slippe igjennom vann og samtidig holde de 

forurensede massene på plass. Sjeten skal bestå av rene sprengstein masser.  

Fyllingshøyden er bestemt av mengden forurensede løsmasser. Mengdeberegningene anslår at høyden på 

fyllingen blir 3,7 m over NN2000, og det må erosjonssikres til toppen av fyllingen for å hindre utvasking av 

sjeteen. (Vedlegg 4.2, Tegning B400 og B401) 

Fylling 1 (Vedlegg 3) 

Fylling 1 skal bestå av kun rene masser. Over løsmassene legges et 1 m tykt lag av sprengstein. 

Sprengsteinslaget vil være gunstig med tanke på fundamenteringer av eventuelle bygninger.  

Det må legges ut en fiberduk av samme kvalitet som ved deponiet ved sjøbunnen under sjeten for å hindre 

spredning av sedimenter fra sjøbunn, se tegning B-402.  
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Det renner tre elver/bekker ned mot den planlagte fyllingen som må ledes gjennom. Et foreslått tiltak 

inkluderer å lede vannet gjennom fyllingen med rør. Nødvendig diameter dimensjoneres av rådgiver innen 

VA og/eller hydrologi. 

Minimum høyde er funnet ved å ta utgangspunkt i stormflonivået i 2090 pluss et tillegg for bølgeoppskyll. 

Bølgepåslaget er funnet ved hjelp av formelverk av van der Meer og anbefalte verdier for overskylling utgitt 

av EurOtop. Det er benyttet en overskyllingsgrense på 10 liter per sekund per meter (l/s/m) som tilsvarer 

grenseverdien for hva profesjonelle sjøvante personer kan tåle.  

Overskylling er avhengig av blant annet sikringshøyden og den horisontale blokkbelagte bredden på toppen 

av erosjonssikringen. Ved å sette en horisontal bredde øverst på 3 m, se snitt tegninger, blir minimum 

fyllingshøyde stormflo + bølgepåslag = +3.0 NN2000.  

Tabell 1  Estimerte mengder for utfyllingene i Svartnes havn 

Parameter Enhet Verdi 

Deponi 

Forurensede løsmasser m3 34 000 

Samfengt sprengstein m3 3 000 

Avretningslag FK 16/32 m3 4 500 

Filterstein FK 120/300 m3 1 000 

Plastring W50 = 1 tonn m3 1 800 

Polyesterduk m2  32 000 

Fylling 1 

Rene løsmasser m3 108 000 

Filterstein m3 3 000 

Plastring W50 = 1 tonn m3 5 900 

Avretningslag FK 16/32 m3 9 800 

Samfengt sprengstein m3 74 000 

Polyesterduk m2 4 000 
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Figur 12  Planlagt utfylling og deponi i Svartnes havn 

Tabell 2 viser mengdebalanse mellom mudring og utfylling. Massene fra Kiberg havn og Vardø havn skal 

plasseres i Svartnes havn. Det er antas at arbeidene i Kiberg havn og Vardø havn realiseres samtidig eller 

innom kort periode mellom hverandre.  

 

Tabell 2  Mengdebalanse mellom mudring, molo, deponi og utfylling 

Nr. Item Mengde  kommentar 

1 Forurenset masser fra Kiberg havn 8 500 m3  

2 Forurenset masser fra Vardø havn 23 750 m3  

3 Totalt forurenset masser fra mudring 32 250 m3  

 

4 Rene masser fra Kiberg havn 88 500 m3  

5 Rene masser fra Vardø havn 19 250 m3  

6 Totalt rene masser fra mudring 107 750 m3  

Fylling 1 

Deponi 
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7 Bergmasser fra sprenging i Kiberg havn 21 500 m3  

8 Bergmasser fra sprenging i Vardø havn 10 000 m3  

9 Totalt bergmasser tilegnelig til fylling 44 415 m3  

10 Graving eksisterende molo, fra Kiberg havn 20 500 m3  

 

 Deponi (Tegning B400 og B401) 

11 Forurenset masser på deponi 34 000 m3 Fra mudring, item 3 

12 Samfengt sprengstein 3 000 m3 Eksterne masser 

13 Avretningslag FK 16/32 4 500 m3 Eksterne masser 

14 Filterstein FK 120/300 1 000 m3 Eksterne masser 

15 Plastring W50 = 1 tonn 1 800 m3 Eksterne masser 

16 Polyesterduk 32 000 m2  

 

 Utfylling 1 (Tegning B400 og B402) 

17 Behov for Løsmasser ved fylling 1 108 000 m3 Fra mudring, item 6 

18 Filterstein 3 000 m3 Eksterne masser 

19 Plastring W50 = 1 tonn 5 900 m3 Eksterne masser 

20 Avretningslag FK 16/32 9 800 m3 Eksterne masser 

21 Samfengt sprengstein 74 000 m3 
60000 fra mudring (Item 9 og 10) og 

resten fra eksterne  

22 Polyesterduk 7000 m3  
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5 Konkurransegrunnlag 

Utarbeidet konkurransegrunnlag er vedlagt (vedlegg 5). Det er lagt opp til en entreprisemodell med 

generalentreprise for arbeidene i Vardø havn. Separat konkurransegrunnlaget er laget for arbeidene i Vardø 

og Kiberg havn. Dersom både arbeidene i Vardø og Kiberg havn realiseres samtidig, anbefaler vi å kjøre 

begge oppdragene som en samlet generalentreprise modell.  

Nødvendige endringer må utføres basert på resultatene fra supplerende grunnundersøkelser før det legges 

ut på Doffin/TED. Avtaledokument er ikke vedlagt og skal utarbeides av Vardø kommune. 

Kontrakten er basert på enhetspriser med regulerbare mengder. Dette er den kontraktsformen Kystverket 

normalt har benyttet på tilsvarende arbeider. 

5.1 Teknisk mengdebeskrivelse 

Det er utarbeidet en detaljert teknisk mengdebeskrivelse i henhold til NS 3420, databaseversjon 201801. 

Mengdebeskrivelsen for Svartnes havn er inkludert i beskrivelsen for både Kiberg og vardø havn. Dersom 

begge realiseres samtidig, må mengdebeskrivelsen for Svartnes tas ut fra en av mengdebeskrivelsen. 

5.2 Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan) 

Vardø kommune er som byggherre pålagt i henhold til Byggherreforskriften, å utarbeide en SHA-plan for 

tiltaket. 

 

Figur 13 . Utklipp fra Byggherreforskriften. 

Et fareidentifikasjonsskjema er gjennomgått og risikoreduserende tiltak er beskrevet for de områder som er 

aktuelle for dette prosjektet. SHA-planen er en plan som lever under hele prosjektgjennomføringen, og skal 

således gjennomgås og om nødvendig oppdateres underveis i byggeperioden. 

 

5.3 Konkurransebestemmelser, avtaledokument og administrative bestemmelser 

Konkurransebestemmelser 

Dette dokumentet beskriver selve gjennomføringen av anskaffelsen. Her er det krav til hvor og når tilbud skal 

leveres, kvalifikasjonskrav og hvordan selve konkurransen skal avgjøres. 
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Administrative bestemmelser 

Dette dokumentet stiller blant annet krav til rapportering, endringshåndtering, avviksbehandling og 

fakturering. 

 

5.4 Tegninger 

Plantegning som viser tiltaket, og snitt-tegninger som viser mudringsarbeid og utfyllingene i Svartnes havn. 

• B100, Mudringsplan i Vardø havn 

• B101, Mudring Snitt A-A 

• B102, Mudring Snitt B-B 

• B-400 Utfylling i Sjø, Svartnes havn 

• B-401 Deponi Snitt A-A, Svartnes Havn 

• B-402 Utfylling Snitt B-B, Svartnes Havn 
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6 Kostnadsoverslag 

Kostnadsoverslag oppgitt i NTP viser for Vardø havn er 34 mill. (Det antas at dette er inkl. mva.). Tabell 3 og  
Tabell 4 viser beregnet kostnadsestimat for planlagt molo og utdypningsarbeid. Detaljert kostnadsoverslag er 

gitt vedlegg 6.1 og 6.2. Utarbeidet kostnadsestimat er priset ut fra erfaringstall og enhetspriser hentet fra 

tidligere prosjekter.  

Den estimert totale kostnaden for utdypningsarbeid i Vardø havn og utfylling i Svartnes Havn er 34.5 

mill. kr. eks mva.  

Kostnader for utfylling og deponiarbeid i Svartnes havn er fordelt mellom Kiberg havn og Vardø havn 

prosjektene. Etablering av steinsjete, fiberduk, filterduk og plastring ved deponi og utfylling er fordelt 

50/50 mellom de to prosjektene. 

 
Tabell 3  Kostnadsoverslag for mudring og utfylling, Kjøllefjord Havn  

 

 

Tabell 4  Kostnadsoverslag for utfylling i Svartnes havn  

 

 

 

Beskrivelse Sum (mill kr) 

Forberedende arbeider 0.72 

Utdyping 17.8 

Merking 1.25 

Byggherrekostnader 0.98 

Sum spesifiserte kostnader 20.7 

Uspesifiserte/Uforutsette kostnader (15%) 3.2 

Entreprisekostnad eks. mva. 23.8 

Entreprisekostnad inkl. mva. 29.8 

Beskrivelse Sum (mill kr) 

Forberedende arbeider 0.2 

Deponi arbeid 2.3 

Utfylling 6.3 

Byggherrekostnader 0.54 

Sum spesifiserte kostnader 9.3 

Uspesifiserte/Uforutsette kostnader (15%) 1.4 

Entreprisekostnad eks. mva. 10.6 

Entreprisekostnad inkl. mva. 13.25 
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7 Videre arbeid når prosjektet realiseres 

Under er en punktvis opplisting over hva som må gjøres når finansieringen av tiltaket er på plass. 

Om tiltaket igangsettes innen kort tid: 

• Søknad om tillatelse til mudring og utfylling i sjø må signeres og sendes til Fylkesmannen. 

• Utføre geotekniske undersøkelser og prosjektering av utfylling i Svartnes havn 

• Rammesøknad etter plan og bygningsloven.  

• Søknad etter havne og farvannsloven 

• Tilstandsrapport for nærliggende bygg og konstruksjoner for sprengningsarbeider 

• Sette inn riktige datoer og kontaktperson i konkurransegrunnlaget, før det legges ut. 

• Etter kontrahering av entreprenør må tegninger oppdateres til status Arbeidstegninger. 

 

Tilleggspunkter om det går flere år før tiltaket igangsettes: 

• Utsjekk på om det har vært endringer i lovgrunnlaget, eksempelvis innenfor miljølovgivningen 

• Om nødvendig må konkurransegrunnlaget oppdateres til gjeldende standarder 

• Sjekke opp terskelverdier opp mot kostnaden, slik at riktig anskaffelsesprosedyre velges 

• Ta en utsjekk om nivåer på molo er riktig, opp mot forventet havnivåstigning 
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8 Vedlegg 

 

1. Vedlegg 1 - Tilskudd til ferdigprosjektering av fiskerihavnetiltak, Vardø Havn 

2. Vedlegg 2 - RIG-02-Geoteknisk prosjekteringsrapport- Mudring  

3. Vedlegg 3 - Dimensjonering av Svartnes utfylling 

4. Vedlegg 4.1 - Miljøsøknader og tiltaksplan for mudring i Vardø havn 

5. Vedlegg 4.2 - Miljøteknisk grunnundersøkelse, Svartnes strandkantdeponi 

 

6. Vedlegg 4.3 - Miljøsøknader og tiltaksplan for Deponering av forurensede mudringsmasser i       

strandkantdeponi 

7. Vedlegg 4.4 - Miljøsøknader og tiltaksplan for Utfylling i sjø - Svartnesbukta 

8. Vedlegg 5.1 - Anbudsdokumenter 

9. Vedlegg 5.2 - Tegninger 

10. Vedlegg 6.1 - Kostnadsoverslag, Mudring i Vardø havn 

11. Vedlegg 6.2 - Kostnadsoverslag, Utfylling i Svartnes Havn 

12. Vedlegg 7 - Tidligere utført geoteknikk og miljøundersøkelser 

 


