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 Sammendrag 

Norconsult AS har utarbeidet et skisseprosjekt for utbygging av molo i ytre del av Vardø havn på oppdrag for 

Vardø kommune. 

Skisseprosjektet skal brukes som beslutningsgrunnlag for iverksetting av reguleringsplanarbeider for 

moloen. 

Vardø havn er i stor grad benyttet av fiskefartøy LOA<15m. Havna har store problemer med roligheten noe 

som medfører skade på båtene som ligger der i dårlig vær. 

Utforming av molo er gjort med grunnlag i kystteknisk rapport utarbeidet av Norconsult AS som anbefaler en 

molo med lengde 600m. Overkant molo er lagt på +5,8m ref. NN2000. 

Moloen medfører en fyllling på totalt 745 000m3, av dette utgjør plastringsblokker i størrelse 1 – 15 tonn 

158 000m3. 

Moloen er kostnadsberegnet til 233mill kr i entreprisekostnad ink. MVA. 

Moloen vil bedre rolighetsforholdene i indre havn og gi mulighet for å utvide havnearealet med 400m på 

vestsiden av havneinnløpet. 
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1 INNLEDNING OG FORUTSETNINGER 

1.1 Stedsomtale 

Vardø er en kommune i Troms og Finnmark fylke. Per 1. januar 2011 bodde det 2 111 innbyggere i 

kommunen. Kommunen grenser mot Båtsfjord i nordvest og Vadsø i sørvest, og i sjøen mot Sør-Varanger i 

sør og Russland i sørøst (gorodskoje poselenije Petsjenga i Petsjenga rajon i Murmansk oblast). 

Administrasjonssenteret i kommunen er Vardø, som ligger på Vardøya og er det største tettstedet i 

kommunen, (1 846 innbyggere 1. januar 2019[2]). Andre befolkede grender inkluderer kommunens andre 

tettsted Kiberg (212 innbyggere), Komagvær, Kramvik, Smelror, Svartnes og Persfjord. Vardø er sammen 

med Hammerfest de eldste byene i Nord-Norge ettersom de fikk bystatus samtidig i 1789. Vardø by er 

Finnmark fylkes tusenårssted. Vardø er Finnmarks eldste fiskevær. Vardø er kjent som pomorhovedstaden 

da byen på 1800-tallet var et sentrum for handel med Russland. 

Vardøya er tilknyttet Europavei 75 gjennom den 2892 meter lange Vardøtunnelen under Bussesundet. 

Tidligere lå Luftforsvarets stasjon Vardø her, men den ble nedlagt og videreført under Luftforsvarets stasjon 

Sørreisa. Etterretningstjenesten har en stasjon på Vårberget i Vardø, FSTV, der den omstridte Globus II-

radaren står.  

Det er fremdeles et mindre, militært kommandantskap på Vardøhus festning. Det er Norges østligste og 

verdens nordligste festning; og ble bygget av kong Håkon V Magnusson omkring år 1300.  

Vardøhus har også en aktiv venneforening som bistår med guiding i turistsesongen, og spesielt for 

hurtigrutens passasjerer som kommer fra alle kanter av verden. Vardøhus Festningens venner har også 

tilført festningen over mange år ekstra tiltrengte midler til forskjønnelse. Venneforeningen har 

støttemedlemmer rundt omkring i hele verden, og har eksistert i over 20 år. 

Kilde; Wikipedia 

 

Figur 1  Oversiktskart 
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Vardø havn har rik historie som fiskerihavn med årlige leveranser på 6 – 7 000 tonn. Vardø har 

hurtigrutestopp og godskai, videre tilbys opplevelsesturisme og gjestehavn for fritidsbåter. 

 

Figur 2  Rundvekt (tonn) fordelt på landingsfylke med kart Norske fartøy & Utenlandske fartøy 

Kilde: https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Tall-og-analyse/Fangst-og-kvoter/Fangst/Fangst-fordelt-paa-

landingssted 
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Det leveres i alt overveiende grad fangster fra konvensjonell redskap. 

 

Figur 3  Rundvekt (tonn) fordelt på landingsfylke med kart Norske fartøy & Utenlandske fartøy 

Kilde: https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Tall-og-analyse/Fangst-og-kvoter/Fangst/Fangst-fordelt-paa-

landingssted 

Fiskeflåten i kommunen er dominert av fartøyer kortere enn 15m. 

 

Figur 4  Fiskefartøy statistikks.  

Kilde; https://www.fiskeridir.no/Tall-og-analyse/Statistikkbanken 

I Vardø havn er det nå to mottaksanlegg som i det alt vesentlige pakker fisk som sendes ubearbeidet videre 

til markedet. Vardø videregående skole (tidl. Fagskolen) har et mindre mottak i undervisningsøyemed. 
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I Vardø havn er det kaianlegg på totalt 1.300 m, fordelt på fiskeri, industri, trafikk og promenade m.m. Havna 

er kommunens største havn for kystfiskeflåten og er også kommunens trafikkhavn. Ytre del av havna er 

mudret til - 7,0 m og indre del til – 5 m. Moloanleggene er i god stand. Det er bygget flytekaier på 420 

liggemeter kai for fiskeflåten med tilgang til strøm og vann. Havna benyttes i dag av alle typer fartøyer som 

anløper kysten. Flere kaier og bygninger i havna er under sterkt forfall. Unntaket er de kaianlegg som Vardø 

KF eier og drifter. (Kilde; Vardø Havn KF, Havneplan 2020-2030) 

1.2 Tiltaksside og historikk 

Vardø havn er i dag utsatt for bølger fra nord, som kommer rett inn i havna og skaper dårlige liggeforhold. 

Det gjelder de fleste båtstørrelsene, men den mindre flåten er spesielt utsatt. Per i dag er de eneste 

brukbare plassene for den mindre flåten like innenfor dagens to moloer. Men selv med denne plasseringen 

ligger de utsatt til for nordlige bølger, noe som medfører stor slitasje på både båter og flytebryggeanlegg. 

 

Figur 5  Vardø havn med tiltak, utfylling, ny molo og nye flytebrygger, mudring og sprengning 
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Visjon: ”Vardø kommune skal være et fremtidsorientert ”kystens fyrtårn” gjennom positiv tenkning og skal bli 

førstevalg for bosetting i Finnmark”. Kommuneplanen beskriver befolkningsnedgang fra 1970 til 1999. Dette 

forklares med en nedgang i antall fiskerier, og en reduksjon i offentlige arbeidsplasser i denne perioden. 

Utfordringene for Vardø beskrives å være befolkningsutviklingen, stabil tilgang til råstoff i fiskeindustrien, 

alternative næringer gjennom blant annet turisme og utvikling av sentrum, utdanning, gode offentlige 

tjenester, og tilrettelegging for et flerkulturelt samfunn. (Kilde; Kommuneplan for Vardø, langsiktig del). 

På oppdrag for Vardø kommune har Norconsult prosjektert en indre molo på tvers inne i havna og mudring 

innenfor denne. Dette arbeidet planlegges igangsatt i 2020. 

Den planlagte moloen vil bli 185 meter lang. Moloen skal gi roligere havneforhold i indre havn og legge til 

rette for utvikling av indre havneområder. Moloen skal etter planen være ferdig gjennomført i 2020. 

Innenfor moloen skal det mudres ned til kote -5,0 LAT. Mudringsplanen skal være ferdig prosjektert i 

desember 2019. Mudringsmasser fra Vardø skal deponeres i Svartnes. I forbindelse med mudring av indre 

havn vil bunnkotene kartlegges. 

Tiltakene skal legge til rette for en optimal utnyttelse når det gjelder plassering i kommunens havner. Det er 

primært ønskelig å få flere liggeplasser for fiskefartøy 12-20 meter, både hjemmehørende og fremmedflåte. 

Det skal også legges til rette for mindre fiskefartøy.  

Vardø kommune og brukere av havna i Vardø har jevnlig fremmet krav til Kystverket om utbedring av havna, 

sist dokumentert i referat fra møter med både brukere (07.10.2014) og kommunen (08.10.2014).  

1.3 Ny ytre molo 

Kommunen vurderer nå å anlegge en ny molo lenger ut for å dempe sjøen inne i havna. Vardø Havn har fått 

midler fra Kystverket i 2019 til prosjektering og anlegget ønskes ferdig prosjektert i 2020, inkludert ny 

arealplan. Etablering av en ny ytre molo vil umiddelbart bedre havneforholdene på en god måte og vil bedre 

lønnsomheten for fiskeriene og havnerelatert virksomhet, samt øke aktiviteten blant fiskere og 

fiskeindustrien. En ny ytre molo vil bidra til at Vardø havn utvikles til å bli en foretrukket fiskerihavn i 

Barentshavet. 

Bygging av ytre molo vil bedre sikkerheten for fiskere og sjøfolk, redusere skader på båter, anlegg og utstyr 

og den vil bedre økonomien for fiskerne som benytter Vardø havn. Effekten av tiltaket vil være at flere fiskere 

etablerer seg i Vardø og større aktivitet i fiskeindustrien. Gode havneforhold vil også kunne gi økt 

godstransport, bedre samfunnssikkerhet, beredskap og lostjeneste. Man vil også få en bedre havnefasiliteter 

nærmere fiskeriaktiviteten og sikre Norges tilstedeværelse i Nordområdene og Arktis. 

På grunn av utfordrende værforhold i Vardø havn har Hurtigruten og godsbåter relativt ofte måtte kansellere 

ankomster til Vardø.  

Ny ytre molo vil gi bedre regularitet for Hurtigruten og godsbåter og forbedre en viktig samferdselsåre for 

Vardøsamfunnet. 
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Figur 6  Skisse, planlagt ytremolo 

1.4 Mål med tiltaket 

Målet med tiltaket er at Vardø havn skal bli en godt skjermet havn som foretrekkes av fiskere i Barentshavet 

som leveringshavn og liggehavn som gir et godt grunnlag for videre vekst i Vardø. 
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1.5 Interessenter 

Tiltakets interessenter er de sektormyndigheter, grupper og individer som er aktivt med i prosjektet, og andre 

som blir berørt enten positivt eller negativt 

Tabell 1  Oversikt over aktuelle interessenter 

Interessent Interesseområde 

Samferdselsdepartementet Oppdragsgiver gjennom NTP 

Kystverket HK Oppdragsbestyrer 

Vardø havn KF Transport til Hornøya og skipsekspedisjon 

Kystverket region Troms og Finnmark Tiltakshaver, prosjekteier, forvaltning havne- og farvannsloven, 
utarbeidelse forprosjekt 

Kystverket, loser Rådgivere, brukere 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark Naturvern, forurensingsloven, planverk 

Troms og Finnmark fylkeskommune Planverk, infrastruktur 

Vardø kommune Infrastruktur, planverk, planmyndighet 

Tromsø museum Marin arkeologi 

Sametinget Arkeologi 

Molnes Seafood. Fiskemottak 

Fiskere Brukere 

Fiskarlaget Nord Brukere, rådgivere 

Innbyggerne i Vardø by  Naboer 

Robertsen  Sjø service 

Jakobsen Maskin og Dykkerservice 
AS 

Service og reparasjoner av anleggsmaskiner og utstyr.  
 Dykkertjenester. 
 Mobilt verksted, slangeverksted, oljelager. 

Industri Rek skipshandel og service 

Contrace AS. Krabbemottak 

Vardøbruket AS  Mottak hvitfisk og krabbe 

Vardø hotell Turisme 

Skagen Bo og havfiske Turisme 

Miljøvernorganisasjoner Høringsparter 
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1.6 Dimensjonerende fartøy 

Dimensjonerende fartøy for farledsstørrelsen forbi ny ytre molo er Hurtigruteskipene. 

Dette gir farledsbredde 170m med dybde -7,0m Sjø0. 

1.7 Referansealternativ 0 

Referansealternativet er fortsatt drift uten å gjøre tiltak. Konsekvensen av å ikke utføre tiltaket er at 

havneforholdene ikke blir bedre. Vardø havn vil da ikke oppleve positiv utvikling som følge av bedrede 

havneforhold.  

1.8 Foreslått utbyggingsløsning alternativ 

Utbygging av ytre molo som en-arms molo som vist på tegning B200. 
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2 PLANER OG UTREDNINGER 

2.1 Nasjonal Transportplan 2014-2023 

Ytre molo ligger ikke inne i nasjonal transportplan 2014-2023 

2.2 Kommune- og reguleringsplaner 

Kommuneplanens arealdel med kystsoneplan 2001-2010 

I kommuneplanens arealdel med kystsoneplan (2001-2010) er arealene på land (der det er aktuelt med 

landfeste) for både ny indre molo og ny ytre molo avsatt som nåværende tettbebyggelse. Sjøarealene som 

moloene bygges i er avsatt som NFFFA (natur, fiske, fangst, ferdsel og akvakultur.  

Reguleringsplaner 

Areal for bygging av indre molo ligger i reguleringsplan for Vardø havn, Nordre våg, vedtatt i 1952 Arealet i 

sjø er avgrenset mot land som sjølinje. Areal på land der det er aktuelt med landfeste er regulert til fiskebruk, 

industri.  

Areal på land for bygging av ny ytre molo er i grenseland mellom uregulert og regulert til offentlig friarealer i 

reguleringsplan for Vardø (1046). Sjøarealene er uregulert. Norconsult AS har gjennomført folkemøte i 

forbindelse med tidligfasearbeid i forkant av oppstart   reguleringsarbeid for regulering av sjøarealer med 

moloer i Vardø den 09.01.20. 

2.3 Konsekvensutredning 

I forskrift om konsekvensutredninger §§ 6, 7 og 8 er det opplistet hvilke planer og tiltak som skal behandles 

etter denne forskriften.  

I henhold til §8 skal tiltak nevnt i vedlegg II konsekvensutredes dersom de kan få vesentlig virkning for miljø 

eller samfunn. Molo er angitt i vedlegg II punkt 11 k) 

Tiltaket skal vurderes etter kriterier listet opp i §§ 9 og 10. 

Ansvarlig myndighet skal innen 6 uker ta stilling til om planen kan få vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn og således utløse krav om konsekvensutredning. 

2.4 Vurdering om planens virkning for miljø og samfunn 

Arealplanen hjemler utbygging av en stor molo. Moloen utformes på tradisjonell måte med grove 

steinblokker som vern mot sjøen kriterier. 

2.5 Offentlige tillatelser 

Før tiltaket igangsettes må det foreligge tillatelse fra følgende myndigheter:  

Tabell 2  Offentlige tillatelser fra myndigheter 
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Instans Tillatelse/uttalelse 

Vardø kommune Tillatelse til tiltak, PBL 

Vardø kommune, havnestyret Tillatelse til tiltak, Havne- og farvannsloven 

Sametinget Uttalelse arkeologi 

Tromsø museum Uttalelse marin arkeologi 

Fylkesmannen i Finnmark Tillatelse etter forurensingsloven 

Kystverket Tillatelse etter havne- og farvannsloven 
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3 EIENDOMSFORHOLD 

Molo landfeste er på eiendommen 20/127 den er eid av Vardø kommune.  

 

 

Figur 7  Eiendomsgrense, Kilde; Kystinfo 
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4 FORUNDERSØKELSER 

4.1 Sjøbunnskartlegging 

Det foreligger ikke detaljert oppmåling av tiltaksområdet. Sjøkart fra Kystinfo er lagt til grunn ved 

mengdeberegninger og lokalisering av tiltak.  

Det anbefales at sjøbunnskartlegging utføres før grunnundersøkelser iverksettes. Dette for å kunne 

optimalisere plasseringen av moloen og undersøke den beste lokaliteten. 

4.2 Marinarkeologiske undersøkelser 

Det er ikke utført marinarkeologiske undersøkelser i planlagte utfyllingsområder. 

Behov for undersøkelser må avklares med Sametinget og Tromsø museum som har innsigelsesmyndighet til 

reguleringsplanen dersom de mener marinarkeologiske hensyn ikke er ivaretatt. 

4.3 Grunnundersøkelser og geoteknikk 

Det er ikke utført grunnundersøkelser i det planlagte utfyllingsområdet. Det anbefales at grunnundersøkelser 

utføres før utforming og lokalitet av molo blir endelig bestemt. Grunnundersøkelsene og geotekniske 

vurderinger kan avdekke behov for tilleggsarealer til stabiliserende tiltak. 

4.4 Miljøtekniske undersøkelser 

Det er ikke utført miljøtekniske undersøkelser i det planlagte utfyllingsområdet for ytre molo. Det vil bli stilt 

krav om miljøtekniske undersøkelser i forbindelse med søknad til Fylkesmannens miljøavdeling ihht. 

forurensningsforskriften. 

Miljøprøver tatt innenfor eksisterende moloer viser middels til sterkt forurensede sedimenter. 

4.5 Strømmålinger 

Det er ikke utført strømmålinger i Vardø havn. Det anbefales at strømmodellering er gjort for situasjon med 

planlagt molo for å se på endringene i strømforholdene gjennom molo åpning og inn i Vardø havn 

4.6 Naturmangfold 

Mololokaliteten er i offentlige kart avmerket med arter av særlig stor nasjonal forvaltningsmessig interesse.  

Artene praktærfugl,stellarand, krykkje, svartbak, polarlomvi, lomvi, lunde, toppskarv og teist er listet opp i 

tillegg til ærfugl som har stor nasjonal forvaltningsmessig interesse. 

Avmerket areal strekker seg forbi eksisterende moloer og inn i hele Vardø havn. 
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Figur 8  Naturmangfold i Vardø, Kilde; Kystinfo 

4.7 Havbruk og fiskeplasser 

Det er registrert et gyteområde for hornkjeks på lokaliteten for venstre moloarm. Fiskeridirektoratet har en 

merknad om at det er «kongekrabbe i hele området» 

 

Figur 9  Havbruk og fiskeplasser i Vardø, Kilde; Kystinfo 
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4.8 Kabler og ledninger 

Det er merket av 2 rørledninger i sjø som kommer nær vestremoloarm. Det må vurderes om disse 

ledningene bør legges om på grunn av redusert vannutskifting som følge av at moloen reduserer strøm og 

bølger. 

 

4.9 Sprenglegemer fra krigens dager 

Forsvaret har ingen konkret oversikt som sier noe om at det ligger sprenglegemer fra krigen i det aktuelle 

området. 

Det er også gjort søk på internett etter opplysninger om miner rundt Vardø, uten treff. 
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5 NATURGITTE FORHOLD 

5.1 Sjøkartnull og tidevann 

Alle høyder i prosjektet refereres til sjøkartnull (Sjø0) som ligger 2,16 m under Normalnull 2000.  Høyeste 

astronomiske tidevann (HAT) er 3,75m.  

5.2 Sandvandring, tilsilting og erosjon 

Tilsilting, sandvandring og erosjon ansees ikke som noe problem i forbindelse med bygging av ytre molo. 

5.3 Dybder 

Dybder i aktuell molotrase varierer mellom 0 og 30m relatert til sjø0. 

 

Figur 10  Dybdekart, Vardø Kilde; Kystinfo 

5.4 Vind 

Vinden i Varangerfjorden kan være sørlig eller sørvestlig, mens det ved Vardø er nordvestlig vind og tåke1. 

Det er utfordringer knyttet til uvær fra nordøst og sydøst. Det mest vanlige i slikt vær har vært å bruke en 

alternativ innseiling, men denne har hatt flere grunnstøtinger. Vindforholdene påvirker ikke selve 

utdypingstiltaket i havna. 

 
1 Den norske los – bind 6 2014 s.274.  



Ny ytre molo i Vardø 

 
Skisseprosjekt 
Oppdragsnr.: 5196827   Dokumentnr.: 00   Versjon: 00 

  

2020-02-28  |  Side 21 av 28 n:\519\68\5196827\5 arbeidsdokumenter\52 skisseprosjekt\skisseprosjekt vardø ytre molo_05-19.docx 

 

 

Figur 11  Vinddata for februar fra Vardø fyr (1963-1990). (Kilde: Den norske los, bind 6) 

5.5 Bølger 

Innenfor moloer er det ikke bølger som vil være til hinder for normal havneaktivitet. Innseilingen ligger utsatt 

til for havbølger fra nordøst til øst. 

5.6 Sikt 

Det kan være lengre perioder med havtåke i området. Tiltaket medfører ingen endring av siktforholdene. 

5.7  Is 

Havna kan fryse til om vinteren.  

5.8  Strøm 

Strømmen i området karakteriseres som meget uregelmessig, hvor flo og fjære har liten påvirkning på 

overflatestrømmens retning2. Det er vindretningen som styrer overflatestrømmen i Varangerfjorden. 

 
2 Møtereferat fra møte med brukere 07.10.2014 
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6 DIMENSJONERINGSKRITERIER 

6.1 Dimensjonerende fartøy 

Dimensjonerende fartøy er hurtigrutens MS Richard With og har følgende dimensjoner. 

Lengde : 121,8 m (399,6 fot) 

Bredde:  19,2 m (63 fot) 

Dypgående: 5.05 M 

Toppfart: 18 knop 

Tonnasje 11 205 (BT) 

Lasteevne 850 tonn 

 

6.2 Dimensjonerende farled 

Nødvendig dybde settes lik 1,2 * dypgangen i innseiling gjennom molo åpning.  Dette gir teoretiske dybder 

på 6,0 m. Med antagelse at havna kan brukes av enda større fartøyene i framtid, sette vi minst dybde på -7-

0 sjøkartnull. 

Med kriteria for nødvendigdybde som er sett på -7.0 m sjøkartnull har vi 170.0 m i bredde mellom molo 

åpning som tilstrekkelige nok for den valgt dimensjonerende fartøy. 

 



Ny ytre molo i Vardø 

 
Skisseprosjekt 
Oppdragsnr.: 5196827   Dokumentnr.: 00   Versjon: 00 

  

2020-02-28  |  Side 23 av 28 n:\519\68\5196827\5 arbeidsdokumenter\52 skisseprosjekt\skisseprosjekt vardø ytre molo_05-19.docx 

 

7 ANLEGGSBESKRIVELSE 

7.1 Trafikkavvikling i anleggsperioden 

Det er rutegående trafikk som det må tas hensyn til i anleggsperioden. Alle arbeidsfartøyer skal merkes med 

AIS og det må angis farled inn til havna med minimumsmål som farled for hurtigruteskip. 

7.2 Steinbrudd 

Tiltaket har et behov for å tilføre 862 000 m3 stein.  

Det finnes ikke lokaliteter med egnet kvalitet for å produsere plastringsstein i nærheten av byggestedet. 

Egnet stein kan kjøpes fra steinbrudd som er i drift. En mulighet er Mietinen sitt brudd Vestre Jakobselv hvor 

de også produserer naturstein fra en migmatisk gneis. Transportavstand blir da ca. 93km hver vei. 

7.3 Ny merking 

Det er behov for oppgradering av farledmerkingen etter tiltaket. Nautisk avdeling i Kystverket vil utarbeide 

merkeplan. 

7.4 Vedlikeholdsmudring 

Tiltaket forventes ikke å medføre behov for vedlikeholdsmudring. 
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8 MENGDEBEREGNINGER 

8.1 Mengdeberegning utfylling av molo 

Totalt volum er beregnet til ca. 745 000 m3.  

Tabell 3  Estimerte mengder for molo 

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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9 KOSTNADSOVERSLAG 

Kostnadsoverslag er basert på utførte mengdeberegninger og erfaringspriser fra lignende anlegg utført etter 

anbudskonkurranser. Det er regnet kostnadsnivå 2020. Det er lagt til grunn at alle medtatte arbeider utføres 

under en og samme kontrakt og at arbeidene kan gjennomføres fortløpende. Byggherrens interne kostnader 

i utredelsesfaser er ikke inkludert. 

Innseilingen ligger utsatt til for bølgepågang og av den grunn er det benyttet høye enhetspriser for arbeidene 

utenfor havna. 

Kostnadsestimat ytre molo: 

Kostnadsoverslaget viser entreprisekostnad inkl. mva: 233 mill kr. 

 

Mulig besparelse: 

• Redusere lengde av molo – Konsekvens av at besparelse gjennomføres er at moloen vil ha dårligere 

virkning og derfor ikke vil oppfylle formålet med prosjektet. 

 

Usikkerheter: 

Mengdeberegning er utført før sjøbunn er oppmålt. Dette gir usikkerhet for mengdene.  

Det er også usikkerhet rundt geoteknikken, det er ikke tatt med mengder for eventuelle stabiliserende tiltak. 

Det er stor usikkerhet for enhetsprisene fordi det er et begrenset marked med få tilbydere for slike 

konstruksjoner. 
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10 VIDERE AVKLARINGER / UNDERSØKELSER 
Tabell 4  Nødvendig videre avklaringer 

Oppgave Utføres 

Sjøbunnskartlegging  

Grunnundersøkelser  

Avklare behov for marinarkeologiske undersøkelser  

Utføre reguleringsplan   

Miljøundersøkelser/naturkartlegging i utfyllingsområder  
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11 TEGNINGER, BILAG 

11.1 Tegning utarbeidet av Norconsult AS 

• 5196827-B200 Vardø havn, Ny ytre molo og oversiktstegning 

 

• 5196827-B201 Vardø havn, Ny ytre molo, Snitt A-A og B-B 

 

• 5196827-B202 Vardø havn, Ny ytre molo, Snitt C-C 

 

11.2 Bilag 

 

• Kostnadsoverslag for ytre molo 
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12 RELEVANTE RAPPORTER SOM FORELIGGER 

Følgende rapporter foreligger:  

• Bølgeanalyse rapport for planlagt ytremolo 


