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SAMMENDRAG 

Hensikten med denne planleggingsfasen for Høybukta vest er å begrunne og utforme et konseptunderlag for 

et stort område brukt til stamnetthavn for denne regionen. Konseptunderlaget skal danne forutsetninger for 

en reguleringsplan for området. 

Denne rapporten fokuserer på en trinnvis utbygging av alle havneavsnittene beskrevet og utformet for 

havnealternativ D1 i forrige planleggingsfase. Forutsetninger for utformingen av områdene er begrunnet ut fra 

naturgitte og bruksmessige forhold. Videre er mulige utbyggingsforutsetninger og metoder belyst og 

kostnadsberegnet på et relativt grovt og overordnet nivå. 

Alle utbyggingstrinnene medfører et masseoverskudd som planlegges deponert på sjøbunnen i Korsfjorden. 

Tabellen under viser kostnader for opparbeiding av grunn og kai for full utbygging av det enkelte havneavsnitt. 

Overslagene har antatt nøyaktighet på rundt +/- 40%, som er en vanlig nøyaktighetsgrad for ei 

prosjektvurdering i så tidlig fase som dette. 

 

 
Havneavsnitt: 

Utbyggingskostnader 
(mrd kr,eks.mva og prisstigning) 

Byggetid 
(år) 

Overskuddsmasser 
(mill m3) 

Offentlig havn 1,3 3 -5 2,4 

Verftsområde 1,3 3 - 5 1,3 

Forsyningsbase 3,0 5 - 7 2,5 

Bulkhavn 0,7 2 - 3 0,1 

Containerterminal 5,4 5- 7 10,0 

Sum  11,7  16,3 
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1 Innledning 

 

Fig 1-1: Oversiktskart Krikenes-området. Høybukta vest er vist med rød ellipse. 

 

Multiconsult er engasjert for å utvikle et designkonsept for havneområder i Høybukta vest som 

grunnlag til reguleringsplan. Gjennomføring av oppdraget er delt i tre – en konseptfase, en 

mellomfase og en utviklingsfase. I konseptfasen ble det laget en rapport 10202689-TVF-RAP-01 

datert 30.mai 2018 (Multiconsult) med analyse av markedsmulighetene, med en tidshorisont frem til 

2062. 

I mellomfasen ble det utarbeidet en rapport 10202689-TVF-RAP-02 datert 3. oktober 2018 

(Multiconsult) som viste 4 design (konsept) til havn med ulike kvaliteter. Konseptfasen gav 

grunnlaget for det videre arbeide med å gruppere de registrerte behov i ulike havneavsnitt. De 

forskjellige havneavsnittene ble så plassert langs strandområdet til 4 forskjellige 

havnelayouter/konsepter. Konseptene har forskjellige funksjonelle kvaliteter og utbyggingskostnader 

som alle er beskrevet og vurdert i den nevnte rapporten. 

Denne rapporten beskriver de havnetekniske forholdene, samt utbyggingsfasene for den valgte 

havnelayouten. Havneområdet strekker seg fra Høybukta i øst til Tusenvika i vest, til sammen ca. 3,5 

km strandlinje. Havneområdene beskrives og kostnadsberegnes hver for seg og omfatter adkomstvei 
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fra E6, opparbeidelse av landarealene med kaianlegg, og intern infrastruktur så som el-kraft, 

belysning og vannforsyningsledninger. På dette tidlige planleggingsstadiet er det antatt en 

kostnadsnøyaktighet på ca +/- 40%. 

Rapporten omhandler ikke bygninger, kraner og annet utstyr nødvendig for drift av havnearealene, 

heller ikke tilførsel av infrastruktur til havna som el-kraft, vannforsyning, etc. med unntak av 

adkomstveien fra E6 som er medtatt.  

De foreslåtte utbyggingene bygger på behov som er fremkommet i de tidligere analyser av 

markedsmuligheter og dialog med oppdragsgiver.  

Grunnundersøkelser er utført over et meget stort område, og disse viser store områder med svært 

varierende og krevende grunnforhold. De geotekniske vurderingene som utbyggingene baseres på er 

av den grunn forbundet med en viss usikkerhet, og senere prosjektfaser må påregne ytterligere 

undersøkelser. 

Som et resultat av terreng og havneutforming, vil det bli store overskudd av masser både fra land og 

sjøbunn.  I denne rapporten er det forutsatt at overskuddsmassene kan deponeres på sjøbunnen i 

Korsfjorden (nøyaktig deponeringssted er ikke vurdert i denne rapporten). 

Notatet er laget på grunnlag av hva som så langt er avklart pr 15. februar 2019. 

 

Følgende faggrupper har bidratt til rapporten: 

 Prosjektledelse:  Statens vegvesen 

 Prosjekteringsgruppeledelse: Multiconsult 

 Behovsvurderinger:  Multiconsult 

 Havneplanlegging:  Multiconsult 

 Grunnforhold/geoteknikk: Statens vegvesen 

 Ingeniørgeologi:   Statens vegvesen 

 Adkomstveier:  Statens vegvesen 

 Jernbane:  Multiconsult/Jernbanedirektoratet 

 Nautiske/maritime forhold: Kystverket 

 Naturmangfold:  NINA 

 Landskapsarkitektur: Statens vegvesen 

 El-kraft-forsyning (eksternt): Statens vegvesen 

 Infrastruktur inne på havneområdene: Multiconsult 

o Internveier 

o El-kraft/belysning 

o VA 

  



Konseptskisse – Stamnetterminal Høybukta vest multiconsult.no 

Valgt havnelayout 2 Forutsetninger 

 

10202689-TVF-RAP-03 28. mars 2019 / 02  Side 8 av 56 

2 Forutsetninger 

2.1 Planavgrensning 

Det ble varslet oppstart av planarbeid og høring av planprogram 30.6.2017. Planprogrammet ble 

fastsatt av Sør-Varanger kommunestyret 14.2.2018. 

Den varslede plangrensen er ikke trukket tilstrekkelig langt mot øst til å romme de ønskede 

havnefunksjoner. Deler av det som er planlagt til offentlig havn blir derfor liggende utenfor det 

varslede planområdet.  

Det er i rapporten lagt til grunn at overskuddsmassene skal deponeres i sjøen utenfor havneområdet. 

Utforming og lokasjon av deponiet er ikke endelig avklart, men alle løsninger som er vurdert vil ligge 

delvis utenfor den varslede plangrensen. 

.  
 

Figur 2.1-1: Planavgrensning er vist med svart stiplet strek. Forslag til havnedesign er vist til høyre. 
Offentlig havn er vist med rød farge (helt til høyre). 

 

2.2 Vind og bølgeforhold 

Ref. notatet 10202689-RIMT-NOT-001 «Miljøbeskrivelse: Bølger og vind» fra Multiconsult datert 

15.08.2018. I det etterfølgende er hovedpunktene i notatet fremhevet. 

2.2.1 Vindforhold 

  

Fig 2.2.1-1 Vindrose for Kirkenes lufthavn for hele året, samt for de sterkeste vindene 
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Det er innhentet vindstatistikk fra nærmeste målestasjon som er Kirkenes lufthavn, som ligger 2,5 til 

3 km fra det planlagte havneområdet i Høybukta vest. Det antas at disse målingene er representative 

for planområdet, men det kan ikke utelukkes endringer som bare lokale målinger ved sjøen i 

Høybukta vest vil avdekke. 

Vindrosene for Kirkenes lufthavn ovenfor viser dominerende vind fra sør til sørøst, mens de sterkeste 

vindene statistisk kommer fra nordvest. 

2.2.2 Bølgeforhold 

Generelt 

Bølgeforholdene er vurdert med hensyn på returperiode (RP) på 1 år (maksimale bølger som 

statistisk kan opptre en gang pr år). En slik vurdering gir god indikasjon på hvordan bølgene er under 

normale driftsforhold over året. De mulige ekstreme værforholdene lokalt har mest betydning for 

dimensjonering av havneanlegg/-konstruksjoner, etc. og dette er normalt ikke i fokus i tidligfase 

prosjekter som dette. 

Bølgestørrelsen angis oftest som signifikante bølgehøyde, Hs, som er en internasjonal betegnelse 

som betyr gjennomsnittshøyden av de 1/3 høyeste beregnete bølgene. Den maksimale bølgehøyden 

beregnes ofte til ca. 1,8 x Hs.  

Havbølger/dønninger 

Havbølger/dønninger i havneområder vil kunne få skip til å bevege seg ved kai, noe som er ugunstig 

for laste-/losseoperasjonene, og som i verste fall kan gi skader på trosser og fendre.  

Beregningene viser at det vil ikke opptre årlige havbølger så langt inn i Korsfjorden. 

 

Fig 2.2.2-1 Eksempel på beregnete havbølger i Varangerfjorden med returperiode 1 år. Det aktuelle 
havneområdet er merket med rød ring. 
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Vindbølger 

Vindbølger dannes lokalt når vinden virker over sjøstrekninger. Disse har normalt kortere 

bølgelengde (eller tid, Tp) mellom hver bølgetopp) og vil ikke kunne bevege skip av størrelser som 

tenkes å anløpe denne havnen.  

Beregningene viser at den signifikante bølgehøyden Hs er vel 0,6m, dvs en bølgehøyde som ikke vil gi 

problemer for bruk av de aktuelle havneanleggene. 

 

Fig 2.2.2-2 Bølgekart for vindbølger fra nordøst, vindretningen som gir de største bølgene ved 
havneområdet (merket med rød ring). 

 

2.3 Fjordis 

Korsfjorden kan være islagt år om annet. Slik fjordis regnes ikke å være til hinder for jevn skipsfart til 

et nytt stort havneområde i Høybukta vest. Skulle isen tidvis gi problemer for navigeringene i 

Korsfjorden vil den kombinerte slepebåten/isbryteren i Kirkenes kunne bryte denne isen i 

tilstrekkelig grad. 
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2.4 Tidevannsnivåer - Arealnivåer 

 

Fig 2.4-1: Tidevannsnivåer for Kirkenes 

 

Kaifronten er på dette tidlige stadiet planlagt plassert på kote + 4 (NN2000). Denne høyden tar 

hensyn til både en forventet framtidig havnivåstigning på opptil en halv meter, samt høydeforskjeller 

mellom mindre skip og kaidekket ved forskjellige tidevannsnivåer.   

Havnearealene har generelt et fall 1:100 ut mot sjøen. 
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2.5 Grunnforhold 

 

Fig 2.5-1: Kart som viser de fleste grunnboringspunkter (blå punkter) som er utført for Høybukta vest.  

 

Det er utført omfattende grunnundersøkelser over et stort område i Høybukta vest (ref. fig 2.5-1). 

Dataene er analysert og vurdert av SVV, og er beskrevet i notatet 50922-GEOT-04 Foreløpige 

geotekniske vurderinger fra SVV. Notatet vurderer grunnforholdene på et relativt grovt nivå tilpasset 

konseptskisse-nivået som er utført for havnemulighetene for Høybukta vest. 

Grunnundersøkelser er utført over områder med svært varierende og krevende grunnforhold. De 

geotekniske vurderingene basert på undersøkelsene konkluderer med at de viste utbyggingene er 

teknisk gjennomførbare. Men området er stort og varierende, og avhengig av hva slags 

konstruksjoner og bygg som senere skal plasseres i områdene, må ytterligere undersøkelser og 

detaljerte vurderinger påregnes. 

 

 

Fig 2.5-2: Typisk snitt gjennom containerterminalen (ref vedlagte tegning 10202689-1-51). 
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Det er også utført miljøundersøkelser i 19 punkter langs strandsonen øst for terskelen ved 

Steinskjæret, ref. rapport 10200635-01-RIGm-RAP-001, datert 6. juli 2018 (Multiconsult). Denne viser 

noe forurensete sjøbunnmasser i 3 punkter ved Makkskjæret. Konklusjonen fra undersøkelsen er at 

dette må undersøkes nøyere i senere prosjektfaser, hvor det også må sjekkes i havneområdene på 

vestsiden av Steinskjæret, samt videre østover mot Høybukta. Det må også vurderes om det må tas 

miljøprøver på landområdene hvor det også planlegges inngrep. 

 

Fig 2.5-3: Kart som viser hvor det er tatt miljøprøver av sjøbunnen 

 

2.6 Strømforhold 

Strømforholdene i sundet mellom fastlandet og Skogerøya er beskrevet i SVV’s rapport 60008-GEOT-

1 «Strømforhold - Analyse og modellering av strøm- og tidevannsdata fra Korsfjorden. Innvirkning av 

havneutbygging på strømforholdene». 
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Fig 2.6-1: Simulert østgående tidevannsstrøm. 

 

Simuleringene av strømforholdene viser at det blir omtrent samme strømhastighet (opptil 0,5 m/s, 

grovt sett det samme i begge retninger) i sundet som i dag etter utdypingen av ny seilingsled sør for 

Steinskjæret. Strømretningene vil gå parallelt kaifrontene over sjøbunnsterskelen ved Steinskjæret, 

og avta ganske raskt på begge sider av denne.  

 

2.7 Maritime forhold 

Tidligere studier i regi av Kystverket har funnet innseilingsforholdene fra Varangerfjorden og inn til 

Korsfjorden å være fullgod, selv for de aller største skipene. Korsfjorden er vid, dyp og uten 

dønninger, og tilbyr trygg seiling inn til Høybukta vest. Innseiling mot Høybukta er i skjermet område 

med godt radarland. Oppgradering av eksiterende sjømerker og nymerking vurderes etter behov.  

Strømmen utenfor havneområdene anslås å ligge mellom 0,5-1kn, og endres lite for de foreslåtte 

utbyggingene. Dominerende strømretning i området er Ø-V/ V-Ø. Tilsvarende strømhastigheter 

finnes ved andre havneanlegg i Norden, uten at disse påvirker navigeringen til/fra kai nevneverdig.  

De mest utfordrende områdene nautisk sett er de områdene som ligger nærmest opp til 

sjøbunnterskelen ut til Steinskjæret. Strømforhold alene og kombinert med vind og eventuelt andre 

fartøy ved samme kaianlegg i området vil etter Kystverkets vurdering utløse behov for slepebåter ved 

anløp av de største skipene. Havneområdene som lokaliseres lengst øst anses ikke å få utfordringer 

m.h.p. nautiske forhold. 
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Fig 2.7-1: Sjøkart som dekker området rundt Høybukta vest (rød ellipse) 

 

Ytterligere målinger og beregninger i framtidige studier er imidlertid nødvendige for å få et sikrere 

bilde av strømforholdene som kan påvirke navigasjonen ved Høybukta Vest.  

Oppankringsområder bør ha dybder under 50m, maks 80m. Dette finnes noen steder i Korsfjorden, 

spesielt i innerste del utenfor Høybukta vest. Kystverket peker også på området vest for Steinskjæret 

som egnet, forutsatt at bunnforhold er tilfredsstillende.  

Ved høy aktivitet anses det som en mulighet å opprette venteområde ute i havet i forbindelse med 

VTS (Vessel Traffic Service – sjøtrafikksentral). 

For øvrig henvises til notatet «Høybukta vest - Nautisk vurdering» av 01.10.2018 fra Kystverket. 

 

2.8 Lastforutsetninger 

På dette stadiet er det benyttet 50 kN/m2 (5 t/m2) (x lastfaktorer) som generell vertikal 

belastningsforutsetning for alle arealer og kaier. 
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2.9 Oppsummering/behov avdekket i tidligere faser 

Behovsanalysen i rapport 10202689-TVF-RAP-01 datert 30.mai 2018 (Multiconsult) oppsummerer 
analyse av markedsmuligheter med muligheter frem til 2062. Volum og arealbehov er usikre og 
baserer seg derfor i stor grad på kunnskap om tilsvarende havnefunksjoner, eksisterende eller 
planlagte. Det tilgjengelige arealet i Høybukta vest gir ikke rom for alle disse arealbehovene. Tabellen 
nedenfor viser imidlertid hva området totalt sett har plass til fordelt på underområder kalt 
havneavsnitt. Terminal for oljeomlasting er det ikke gitt plass til i Høybukta vest, reservearealer til 
mulige framtidige utvidelser kunne vært større.  

Tabell 2.9-1: Tilgjengelige arealer for havneavsnittene i Høybukta vest 

Havneavsnitt Størrelse (daa) Antall kaier(båttillegg) Arealdybde fra kaikant (m) 

Offentlig havn 100 2-3 220 

Forsyningsbase 150-280 4-6 200-240 

Verft 140-155 3-4 350-450 

Bulkterminal 2o ++ 2 - 

Containerterminal 400 2-3 450-500 

Areal til utvidelse 50-100   

Sum (avrundet) 800-950   

 

I tillegg er adkomstveien fra E6 til den offentlige havna medtatt i denne rapporten. 

Beliggenheten for de enkelte havneavsnittene er vurdert og beskrevet i vår rapport 10202689-TVF-

RAP-02 datert 3. oktober 2018 (Multiconsult).  

Rapporten 10202689-TVF-RAP-01 vurderer også tidsperspektivet og usikkerhetene for 

markedsmulighetene for de enkelte havnebehovene (se fig nedenfor). Disse vurderingene er basis for 

den antatte utbyggingsrekkefølge for havneavsnittene som er beskrevet i de etterfølgende kapitler. 

Fig 2.9-1: Fra behovsanalysen: Tidsperspektiv og usikkerhet for markedsmulighetene. 
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2.10 Jernbane til bulk- og containerterminalen 

I forbindelse med at det er gjennomført en utredning av jernbane fra Finland til havn i Nord-Norge, 

ble norske myndigheter bedt om å lage et forslag til jernbanetrase med tilknytning til Høybuktmoen. 

Vi har på bakgrunn av de vurderinger som Jernbaneverket/BaneNOR har gjort, lagt til grunn at 

jernbanen vil komme inn til havneområdet fra vest, ref. Notat 10202689 -02-RIJ-NOT-0001-rev01A 

Jernbane-adkomst til havneavsnitt (Multiconsult).  

Denne jernbanen skal føre med seg i første omgang mineraler til ei bulkhavn, mens det senere antas 

en betydelig frakt av containere til den store containerterminalen. 

 

 Fig 2.10-1: Mulige jernbanetraseer fra vest til bulkhavn og containerterminal i Høybukta vest.  

 

Mineralene antas fraktet i bulkmasser som så tømmes i siloer i fjellet. Jernbanetraseen som skal inn 

over siloene tenkes plassert med skinnene på kote +40, mens traseen til containerterminalen 

plasseres på samme høyde som containerarealet i bakkant, dvs ca. kote +8. 

På grunn av topografien i området antas at alle jernbanetraseer vil legges i tuneller. Også jernbanens 

kryssinger med E6 vil skje via tuneller under veibanen. 

 

2.11 El-kraftanlegg inne på havneområdene 

Det gjort en grov vurdering av nødvendige el-kraftanlegg på de forskjellige havneavsnittene: 

 Strømforsyning fra overliggende nett og nettstasjoner på 22 kV nivå med hovedfordelinger 

 Føringsveier i form av kabelgrøfter og jordingsanlegg i grunnen 
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 Kabler og fremlegg til eventuelle installasjoner som f.eks. bygninger, frysecontainere, 

kraner og utendørs uttak 

 Alminnelig plassbelysning på området 

 Landstrøm til skip 

2.12 Vannbehov på havneområdene 

Vannforsyning fram til Høybukta vest er ikke vurdert i denne rapporten. Vannbehovet på 

havneområdet er styrt av behovet for brannvann, dvs. 50 (90?) liter pr sekund. Hovedledninger som 

skal dekke dette behovet er forutsatt lagt langs internveiene. Ledninger fra denne inn til bygninger 

etc. inne på de enkelte havneavsnittene er ikke medtatt, da disse i denne rapporten ansees for å 

være en del av bygningsvurderingene, som ikke medtas her. 

 

2.13 Forhold/behov som ikke er vurdert 

Bygninger, lager-/spesialanlegg, kraner, andre veier innenfor havneavsnittet, etc som kreves for 

effektiv drift av havna er ikke medtatt i denne rapporten. Disse forutsettes vurdert som del av senere 

skisse-/forprosjekt for de enkelte havneområdene/-avsnittene, og da i samråd med de aktuelle 

utbyggerne/interessentene for områdene. 

Andre tiltak som vil påvirke kostnadsbildet og som ikke er vurdert her er: 

 Eiendomskostnader, grunnerverv 

 Alternativ deponering av overskuddsmassene 

 Ekstern el-kraftforsyning til Høybukta vest 

 Ekstern vannforsyning til Høybukta vest 

 Jernbanetraseer til Høybukta vest 
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3 Valgt alternativ 

3.1 Vurderte alternativer 

Det henvises til rapport 10202689-TVF-RAP-02 datert 3. oktober 2018 (Multiconsult). Alternativ D1 er 

videreført i foreliggende rapport. Det som skiller D1 positivt fra de andre vurderte konseptene er: 

 De første utbyggingene er samlet på østre del på området, hvor også adkomstveien til havna 

er planlagt 

 Fleksibilitet med hensyn til delutbygginger og synergier mellom de først utbygde 

havneavsnittene 

 Lave utbyggingskostnader i starten 

 Havneavsnittene som planlegges tilknyttet jernbane er plassert i vest hvor fjellgrunnen er 

gunstigst for bygging av tuneller  

 

3.2 Utforming av havneavsnittene 

Terrenget hvor de valgte havnearealene er plassert er svært kupert, med høyder opp til 80 – 85m 

over havet. Det medfører tilsvarende høye og steile skjæringer der vi møter berggrunn og skråninger 

der vi støter på løsmasser. 

På sjøbunnen mellom Makkskjæret og Irvenjárga er det grunne områder til kote -15 til -20. For øvrig 

skrår havbunnen relativt raskt ned til -50 til -60 meter. Det er en terskel ved Steinskjæret med dybder 

ned til kote - 12. 

De aller fleste steder er det tykke lag av bløte løsmasser som leire, etc, som ofte må fjernes for å 

oppnå stabile utfyllinger. Vest for Steinskjæret er sjøbunnen slakere, men her det til gjengjeld enda 

tykkere lag av leirmasser. 

Opparbeidelsen av flate og brede landarealer i Høybukta vest er derfor et omfattende og stedvis 

krevende skjærings- og utfyllingsarbeid grunnet topografien på land og sjøbunn.  

Vurderingene i våre tidligere rapporter konkluderer med at det er behov for flate havnerelaterte 

landarealer med bredder mellom 200m og 500m for å de planlagte formålene. Det store 

masseoverskuddet tilsier at man tilstreber å utnytte maksimalt av massene til opparbeidelser av nye 

arealer lokalt. Dette betyr maksimale bredder på utfyllinger over sjøbunnen, noe som gir utfordringer 

da bunnen de fleste steder raskt faller av mot store dyp, og at denne består av bløte bunnmasser. 

Store deler av de bløte massene må imidlertid fjernes først, og her setter det tilgjengelige tekniske 

utstyret begrensinger for utfyllingsdypet (se for øvrig mere om dette i senere kapitler). 

Terrassering av havnearealer er vurdert å være uegnet for å oppnå optimal havnedrift på arealene. 

Landarealene er derfor tilnærmet horisontale, men med generelt fall på 1% ut mot kaifront/sjø. På 

200 m brede arealer vil en på det meste spare 2m høyde som dermed ikke trenges å fjernes, mens 

besparelsen ved 500m bredde vil være 5m på det meste. 

Generelt er arealene utstyrt med internveier og nedgravd infrastruktur (el-kabler, vannrør) forøvrig. 

3.3 Utbyggingsrekkefølge 

I praksis vil hvert enkelt havneavsnitt utbygges gradvis etter som behov og økonomi tillater det. 

Denne rapporten som har hovedformål å analysere de overordnete havnebehovene, og derfor har vi 

lagt til grunn et scenario med full utbygging av hvert enkelt havneavsnitt, og omtalt hva dette betyr 
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for bruken av - og utnyttelsen av – naboavsnittene, samt håndteringen av de store 

masseoverskuddene. 

Delutbygginger innenfor hvert havneavsnitt er derfor ikke videre adressert i denne rapporten.  Slike 

delutbygginger må derfor vurderes i senere prosjektfaser for de enkelte havneavsnitt. 

 

I fig 2.9-1 er utbyggingsrekkefølger illustrert gitt at behovene er konkretisert og utbygging er 

besluttet. Av denne fremgår at det mest sannsynlige er at offentlig havn kommer først. Kort tid etter 

kommer områder for verft og dernest forsyningsbase. På lengre sikt etableres bulkhavn for finske 

(eller andre) mineralmasser, og det bygges ei containerhavn som sannsynligvis vil utvikles gradvis 

ettersom behovene til denne øker. 

Når det første havnearealet (offentlig havn) er ferdig må også adkomstveien fra E6 være klar. El-kraft 

og vannforsyninger må samtidig etableres og ha kapasitet for behov 20 – 30 år fram i tid. 

 

4 Anleggstekniske forutsetninger 

4.1 Generelt 

Havnearealene etableres i en kombinasjon av skjæringer/fjerning av masser på land og utfyllinger i 

sjøen. I sjøen består sjøgrunnen av store mektigheter/tykkelser av løsmasser av forskjellig slag, 

herunder stedvis også bløte leirmasser. Utfyllingene må utføres slik at de har nødvendig geoteknisk 

stabilitet. Videre vil store utfyllinger over bløte sjøbunnmasser gi setninger av arealene, noen steder 

kan dette bli betydelige størrelser.   

Uten tiltak vil noen utfyllingsområder (spesielt havneavsnittet for Forsyningsbasen) få store setninger 

de første 2—5 år. Tiltak for å begrense setningene kan være forbelastninger av arealene eller fjerning 

av bløte bunnmasser før utfylling. Valg av løsning vil påvirke anleggskostnader og byggetiden.  

Det er ikke massebalanser mellom skjæringer og utfyllinger, heller ikke innenfor de enkelte 

havneavsnittene. De bratte og relativt høye arealene på land betyr at det blir store masseoverskudd. 

Deponering av massene skje gradvis etter som de forskjellige havneavsnittene bygges ut. I denne 

rapporten legges til grunn at overskuddsmassene kan deponeres på dypt vann i Korsfjorden. 

4.2 Trinnvis utbygging 

Behovsvurderingene konkluderer med at havneområdene i Høybukta vest vil bli utbygget trinnvis. 

Det antas at den offentlige havna bygges ut først, helt eller delvis. Til denne trengs adkomstveien fra 

E6. I tillegg må elektrisitet, vann og avløpssystemer være på plass selv om en velger å bare bygge en 

del av den offentlige havna.  

Deretter antas at verftsområdet vil bli utbygd, mens forsyningsbasen antas å etablere noe lengre 

fram i tid. 

De antatt først utbygde havneavsnittene er plassert på østre halvdel av strandlinjen. 

Havneavsnittene med størst usikkerhet – bulkhavna og containerterminalen – er plassert i den vestre 

del av Høybukta vest. 

Av stabilitetsgrunner forutsettes det at alle utfyllingsmasser i sjøen skal være sprengstein. Dette 

medfører at den offentlige havna og forsyningsbasen må få tilført sprengsteinmasser fordi disse 

havnavsnittene i hovedsak består av løsmasser. Sprengstein kan tas ut fra områder med berg på 
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verfts- og containerområdet. I denne rapporten forutsettes at massene på de andre havneavsnittene 

er fritt tilgjengelig og kun har anleggstekniske kostnader.  

4.3 Mudringsarbeider 

For å oppnå tilstrekkelig bredder på havnearealene, samt for å redusere behovet for uttak av masser 

i bakkant, er det i dette prosjektet forutsatt maksimale utfyllinger over sjøbunnen, noen steder ut til 

forholdsvis store dyp. For å få tilstrekkelig stabilitet for utfyllingene på sjøbunnen må de bløte 

bunnmassene fjernes og erstattes med sprengsteinmasser. Noen steder vil det være tilstrekkelig å 

mudre en renne til fast grunn langs de planlagte fyllingsfrontene, som så fylles med sprengstein. 

Dybde og bredde av en slik mudringsrenne varier mellom de forskjellige områdene, og noen steder 

må det mudres helt til vanndyp ned mot kote -40 m. (NN2000). Andre steder planlegges det med 

fjerning av hele det bløte leirlaget under utfyllingene på sjøbunnen. 

I flere havneavsnitt er det også behov for mudring for å sikre nødvendig vanndyp for de de aktuelle 

skipstypene. 

Mudringsarbeidene deles her inn 2 aktiviteter styrt av kapasiteter, egenskaper og kostnadsnivåer til 

forskjellig type mudringsutstyr.  Mudringsarbeider inntil ca. 15m vanndyp, kan utføres med utstyr 

som er tilgjengelig i Norge. Eksempel på dette er vist på figur 4.3-1. Mudring dypere enn kote -15 må 

utføres med utstyr som normalt ikke finnes i Norge. Dette kan typisk være et fartøy som vist på figur 

4.3-2.  

 

 

Figur 4.3-1: Bilde viser eksempel på mudringsutstyr som er tilgjengelig i Norge.  

 

http://www.gerdstensen.no/Utstyr.aspx
file:///C:/Users/solr/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/livelink_multiconsult_no-ll/c41892314/Trailing_suction_hopper_dredger_Queen_of_the_Netherlands.pdf


Konseptskisse – Stamnetterminal Høybukta vest multiconsult.no 

Valgt havnelayout 4 Anleggstekniske forutsetninger 

 

10202689-TVF-RAP-03 28. mars 2019 / 02  Side 22 av 56 

 

Figur 4.3-2: Bilde viser eksempel på mudringsfartøy som har kapasitet til å mudre på dybder ned mot 
65m. 

 

Nøyere vurderinger av omfanget, etc. bør gjøres i senere prosjektfaser som en del av tettere 

grunnboringer. 

4.4 Løsmasser 

4.4.1 Myr og vegetasjonsmasser 

Vegetasjonsdekke må fjernes før massene under kan tas bort. Relativt store arealer er dekket med 

myrmasser. Hverken vegetasjons- eller myrmasser kan deponeres på sjøbunnen, da disse 

sannsynligvis ikke vil synke. 

Mengden av disse massene varierer svært fra sted til sted. I mengdeberegningen i denne rapporten 

er tykkelsen på dette laget anslått til å være gjennomsnittlig 0,5m, og det legges til grunn for alle 

landarealer.  

Vekstjord og myrmasser er tenkt å tas av og lagres på et eget deponi for senere bruk, og ikke å bli 

blandet med andre masser. Massene planlegges benyttet til tildekking av skjæringer i løsmasser.  

4.4.2 Bløte masser 

Mektige lag av bløte leirmasser forefinnes i stort omfang både på land og i sjøbunn. Disse massene 

gir utfordringer av forskjellig slag: 

 Graves bort på land hvor det skal etableres havnearealer. Gjenværende skråninger etc. i 

disse massene må sikres m.h.p. stabilitet og grunnvannsproblematikk. 

 Bløte leirmasser må fjernes i tilstrekkelig omfang for å sikre stabilitet for nye utfyllingsarealer 

på sjøbunn. 

 Massene kan ikke brukes til oppfyllinger, men må fraktes til depotområder 

4.4.3 Friksjonsmasser 

Det finnes også partier med friksjonsmasser som f.eks. breelv-avsetninger bak på det offentlige 

havneområdet. Disse massene er det i denne studien ikke funnet bruk for, og er derfor planlagt 
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fraktet til depotområder. Senere prosjektfaser bør vurdere om friksjonsmassene kan nyttiggjøres ved 

f.eks. salg eller annen konstruktiv nytte. 

4.5 Berg – sprengsteinsmasser 

I de geotekniske vurderingene er det forutsatt at utfyllingene på sjøbunn må bestå av sprengstein i 

sin helhet, og de må være sortert i forskjellige fraksjoner. I tillegg til generelle utfyllingsmasser 

(fraksjon 0/300) må det anskaffes større plastringsblokker til erosjonssikring av fyllingsskråninger 

mot sjøen. Det er også behov for knuste sprengsteinmasser til bære og –avretningslag på arealer og 

veier.  

De store behovene for landarealer betyr at det også må fjernes/sprenges ut omfattende 

bergvolumer. Disse sprengsteinmassene planlegges i størst mulig grad utnyttet til de nødvendige 

utfyllingene for havneavsnittene. Noen havneavsnitt har overskudd på sprengsteinmasser, mens 

andre har betydelige underskudd på slike masser. I denne rapporten foreslås det at nødvendige 

sprengsteinmasser til utfyllinger på et havneavsnitt fritt kan tas ut fra hvilket som helst av nabo-

områdene. Framtidige videreutviklinger av havneprosjektene i Høybukta vest bør drøfte også disse 

utbyggingsaspektene. 

Det er behov for å ha noen tilgjengelige arealer/riggområder som kan nyttes til sorteringer, 

knusinger, mellomlagringer, etc i utbyggingsfasene. Og det må bygges anleggsveier for 

massefraktinger mellom berguttakene, mellomlagringene og utfyllingsområdene. 

Overskudd av sprengsteinmasser må deponeres i sjødeponiet.  

4.6 Masseoverskudd – deponeringer 

Topografien i Høybukta vest gjør at terrenginngrepene for havnearealene gir store masseoverskudd. 

Store mengder av forskjellig typer masser som må graves ut og fraktes til deponiområder, alt fra 

bløte leirmasser, friksjonsmasser sprengsteinmasser. Dette konseptet legger til grunn at massene 

skal deponeres i sjøen. Overskuddsmassene må lastes opp på lektere av forskjellige typer for frakt til 

deponiet. Det mest sannsynlige er frakt med splitlektere, dvs. en flatbunnet pram med eller uten 

motor som kan åpne bunnen av skroget og dumpe masser meget raskt. 

 

Fig 4.6-1: Bildet viser prinsippet på en splitlekter. 
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Hvor lang tid det vil ta å deponere massene er avhengig av flere variabler. Disse variablene er 

lekterens størrelse, avstand til sjødeponi og antall lektere.  Lektere tilgjengelig i Norge har kapasitet 

opp mot 300 m3. Lektere av denne størrelsen trenger en enkel anleggskai for lasting. Hvis det skal 

benyttes slike lektere vil deponeringen av overskuddsmassene anslagsvis ta 3 – 5 år.  

I utlandet finnes det imidlertid større splitlektere som har kapasitet opp mot 3700 m3. Dette er 

lektere med egne propeller som krever seilingsdybde på 7,5 m. For å benytte slike lektere må det 

derfor etableres en utskipningskai med tilstrekkelig dybde for utskiping av massene.   

 

Figur 4.6-2: Bildet viser eksempel på 
splitlekter tilgjengelig i Norge. Den har 
kapasitet på 300 m3 masser. 

 

Figur 4.6-3: Bildet viser eksempel på 
splitlekter tilgjengelig i det 
internasjonale markedet. Den har 
kapasitet på 3700 m3 masser.  

For å kunne fylle en lekter som visst på fig 4.6-3 raskt nok for å rekke flere utskipninger pr dag må det 

brukes store hjullastere ala den som er vist på fig 4.6-4 og lastebånd ut til skipet, ref fig 4.6-5.  Ved 

bruk av de største lektere vil det anslagsvis ta mellom 1 til 2 år å deponere overskuddsmassene.  

 

 

Figur 4.6-4: Bildet viser eksempel på Hjullaster som 
må benyttes for å holde framdriften. 

 

Figur 4.6-5: Bilde viser eksempel på lastebånd 
til skip for lasting. 

 

 

https://www.sjoentreprenoren.no/utstyrer/balbinus/
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5 Generelt om kostnadsoverslagene 

Kostnadsoverslagene viser beregnede kostnader med trinnvis opparbeidelse av havnearealene på de 

forskjellige havneavsnittene. Med dette menes kostnader til vei, kai og byggeklare arealer. 

Overslagene er ganske grove på dette tidlige planleggingsstadiet, og er basert på erfaringspriser i den 

grad de er representative (resten antakelser). Det er benyttet dagens prisnivå, dvs. uten kostnader til 

prisstigning fram til ferdigstillelse av utbyggingene. Eiendoms- og finansieringskostnader er ikke 

medtatt, heller ikke mva.  

Overslagene er basert på en del større hovedposter hvor mengder er beregnet og enhetspriser er 

anslått. I tillegg til hovedpostene vil det være en rekke mindre poster som ikke er spesifisert, men 

som er langt til som prosentandel (25 %) i overslagene. 

På dette tidlige stadiet er det også store usikkerheter både med tanke på både mengdene og 

enhetsprisene basert på konkurranseforholdene når det er så store anlegg som det blir her (få 

referansepriser for så store volumer). Det er derfor lagt til 25 % for å dekke opp generell usikkerhet 

for forholdene.  

Det er videre tatt med 15 % påslag for å dekke opp prosjektutviklingskostnader for flere 

utviklingsfaser fram til prosjektet realiseres, herunder forskjellige undersøkelser, prosjektledelser, 

planlegginger, prosjekteringer, byggeledelse, etc. 

Overslagene har antatt nøyaktighet på rundt +/- 40%, som er en vanlig nøyaktighetsgrad for ei 

prosjektvurdering i så tidlig fase som dette. 

Men alle kostnadsoverslagene må vurderes nøyere i senere prosjektstadier når delprosjektene er 

mer modent. 

6 Generelt om tidsplanene 

Tidsplanene stipulerer tiden som er forbudet med den grove aktivtetsinndelingen som er satt opp i 

kostnadsoverslagene. Masseforflyttingen som skal gjøres er uvanlig omfattende og 

størrelsesforholdet gjør det er vanskelig å sammenligne dette direkte med andre pågående eller 

tidligere prosjekter. Dette gjelder spesielt utgraving av løsmasser, sprengningsarbeider og 

deponeringen overskuddsmasser.   

Det er forutsatt i vurderingene at det for mudringsarbeidene må benyttes anleggsutstyr som normalt 

ikke er tilgjengelig i Norge, men som må leies inn for prosjektet. 

Overslagene er i denne fasen naturligvis grove. Det er tatt høyde for at flere aktiviteter kan foregå 

parallelt. Nøyere vurderinger av setningsproblematikk for oppfylte områder bør gjøres i senere 

prosjektfaser. Dette kan også medføre endringer av byggetiden, men disse forholdene er ikke nøyere 

vurdert i denne rapporten. 
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7 Offentlig havn 

7.1 Utforming – arealbruk 

 

Fig 7.1-1: 3D-skisse av en mulig utforming av det offentlige havneområdet 

 

Det er forutsatt at den offentlige havna for Kirkenes-området vil ha en stor variasjon av godstypene 

som lastes/losses over kai. Det kan være fra alle typer stykkgods til en større enhetslaster som f.eks. 

containere før den spesialiserte containerterminalen kommer i bruk et stykke fram i tid. Den 

tradisjonelle utformingen av slike havnearealer er å ha noen lagerbygg bak selve kaiene, der trailere 

kan hente godset direkte bak bygningene (ref. fig 7.1-2 nedenfor). Hvis det er kontinuerlige kaier vil 

ca. 100m arealdybde være tilstrekkelig, mens den bør øke til minst 120m dybde dersom kaiene er 

oppstykkete i den første utbyggingsfasen. 
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Fig 7.1-2: Flyfoto Breivika Havn, Tromsø. Bak en kontinuerlig kaifront er de ca. 95 – 100 m arealdybde 
som utnyttes til rene havneformål. 

 

 

 

Fig 7.1-3: Arealutnyttelse i den Offentlig havna 

 

I behovsanalysen framkom at arealbehovet for den offentlige havna er 100 daa og i første omgang 2 

kaier med 100m lengde. I de overordnete planene er det avsatt ca. 500m av strandlinjen til ei 

offentlig havn. For å få 100 daa havneareal er det derfor behov for 200m arealdybde.  

Som fig 7.1-3 viser, så har den offentlige havna i Høybukta vest, med sine oppstykkede kaifronter, et 

tilgjengelig direkte havneareal med bredde 120 til 140m. Bakarealet har bredde 80 til 100 m som kan 

nyttes til sjørettede virksomheter med behov for nærhet til kaier. Dette gir en total arealbredde på 

ca. 200 m pluss kaibredden. 
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Fig. 7.1-4: Det mørke området viser de primære arealene (ca. 60 daa) for optimal havnedrift for ei 
offentlig havn. 

 

Fig. 7.1-3 viser hvilke havnearealer ei offentlig havn har mest behov for, dvs areal med dybde 120 – 

140m Dette arealet kan, sammen med de første kaiene, være det som bygges ut først, ref fig 7.1-4. 

Da vil en få relativt lave arealkostnader for første utbygging og med tilsvarende høyere kostnader for 

utbygging av de bakre arealene.  

 

  

Fig 7.1-5: Mulig første utbygging for ei offentlig havn på arealet for forsyningsbasen. Forutsetter 
senere salg til basen og ny etablering av den offentlige havna på østsiden. 
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Fig 7.1-5 viser en mulig første etablering av offentlige havn på østre del av havneavsnittet tiltenkt for 

forsyningsbasen. Løsningen forutsetter at havnefasilitetene for den offentlige havna må flyttes 

østover når forsyningsbasen en gang i framtiden selv trenger arealene. Kostnadsmessig er det neppe 

de store forskjellene, da topografien og grunnforholdene her er ganske like. 

Delvise – eller alternative – utbygginger av havneavsnittene vurderes ikke videre i denne rapporten, 

men vil klart være et tema for senere prosjektutviklingsfaser. 

 

7.2 Maritime forhold – kaier 

 

Fig 7.2-1: Manøvreringssirkler for skip 

 

Kaiene for den offentlige havna ligger innerst i Høybukta. Her er store vanndybder, men bukta kan gi 

noe begrensinger for store skip. Normalt ønsker man at det er tilstrekkelig tilgjengelig 

manøvreringsareal til at skipene kan snu for egen maskin direkte utenfor kaiene. «Tommelfinger-

regelen» er en snudiameter på minst 3x skiplengden. For den innerste kaia er det plass til en 

snudiameter på vel 300 m, dvs egnet for skip opptil 100 m lengde. Den ytterste kaia har tilgjengelig 

en snudiameter på vel 500 m, dvs for skip opptil 170 m lengde. Men Høybukta utvider seg betraktelig 

not nord, og dette gjør at navigasjonsforholdene ansees å være gode selv for større skip til begge 

kaiene.  

Kaiene for den offentlige havna vurderes å betjene skip opp til 20 000 DWT, dvs skip opptil 150 – 170 

m lengde. Disse skipene vil ha behov for minst 12m vanndyp (ved LAT) foran kaiene, og dette ansees 

tilstrekkelig for dette havneavsnittet. Men det må tilføyes at området er tilrettelagt for kaier med 

større – og mindre – vanndyp hvis nødvendig. 
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Et skip med lengde 170 m vil ligge trygt langs en kaifront på minimum 50 – 60 m. Men dess lengre 

kaifront, dess mere fleksibilitet for lasting/lossing av skipet. Her er det lagt til grunn at kaiene – i tråd 

med behovsundersøkelsen – skal være 100 m lang, og da med 12m vanndyp (ca. kote -14 ihht NN 

2000) ved kaifronten. 

7.3 Utbyggingsplan 

 

Fig 7.3-1: Utbyggingsplan for hele den offentlige havna 

 

 Sprengsteinsmasser til utfyllinger av offentlig havn tas fra verftsområdet:  

Ca. 1,3 mill m3 sprengstein, dvs ca. halvparten av tilgjengelige sprengsteinmasser på 

verftsområdet 

 Det må lages adkomstvei mellom offentlig havn og sprengsteinsuttaket, dvs til verftsområdet 

over området for forsyningsbasen  

 Sannsynligvis må det lages riggområde / område for sortering/lagring av steinmasser (10 - 20 

daa) like ved verftsområdet 

 I dette havneområdet er leirlaget på sjøbunnen forholdsvis tynt, og tenkes fjernet/mudret 

under hele utfyllingsområdet 

 Morene- og mudringsmassene på området må fjernes, ca. 2,4 mill m3 

 Kaiene bør ikke etableres før tilstrekkelig av setningene i utfyllingsmassene er over 

 Adkomstveien fra E6 må utformes slik at man ikke trenger å fjerne mer enn høyst nødvendig 

av massene på forsyningsbase-området, dvs midlertidig trase må utformes 
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7.4 Kostnadsoverslag 

Det er gjort en grov vurdering av kostnader for utbyggingen av den offentlige havna.  

 

Tabell 7.4-1: Tabellen angir kostnader for utbyggingen av offentlig havn 

 

 

Kostnadene til adkomstveien fra E6 til den offentlige havna er grovt kalkulert av SVV: 

 Adkomstvei: 2500 m a kr 25 000,- = kr 62 500 000, avrundet til 63 mill kr 

 

Følgende er ikke medtatt i kostnadsoverslaget: 

 Bygninger, laste-/losseanlegg 

 Andel av vannforsyningskostnader til Høybukta vest 

 Andel av elkraftkostnader til Høybukta vest 

  

Enhet Mengde Enhetspris Sum 

1 Felleskostnader (rigg og drift) (% av entreprisekostnadene) % 20 % 574 978 000 114 996 0000

2 Utdypinger av manøvreringsområder

2.1 Mudring og deponering av løsmasser m3 100 0

2.3 Navigasjonshjelpemidler RS 0

3 Arealopparbeidelser

3.1 Gravearbeider m3 2 356 000 45 106 020 000

3.2 Sprengningsarbeider m3 1 315 000 95 124 877 000

3.3 Mudring av stabilitetsgrunner: 196 000 151 29 667 000

3.4 Utfyllinger m3 1 300 000 43 56 119 000

3.5 Erosjonssikringer m2 23 000 300 6 900 000

3.6 Bærelag, asfalt etc (antatt 50% av totalarealet) m2 50 000 500 25 000 000

3.7 Teknisk infrastruktur RS 32 400 000

4 Deponering av overskuddsmassene m3 2 356 000 95 995 000

5 Internveier m 1 500 3 000 4 500 000

6 Kaianlegg m2 5 500 17 000 93 500 000

7 Uspesifiserte kostnader (% av ovenstående kostnader) % 25 % 689 974 000 172 500 000

8 Kostnadsreserve (% av ovenstående kostnader) % 25 % 862 474 000 215 620 000

9 Undersøkelser/Prosjekteringer (% av ovenstående kostnader) % 15 % 1 078 094 000 161 720 000

Sum (ekskl. mva) 1 239 814 000

Sum avrundete kostnader  (ekskl. mva) 1 300 000 000
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7.5 Tidsplan 

Det er gjort en grov vurdering av hvor lang tid utbyggingen av den offentlige havna vil ta.  

Tabell 7.5-1: Tabellen angir tiden hver enkelt av hovedaktivitetene vil ta. 

Aktivitet Anslått tid [år] 

Stabilitetsmudringer 1-2 

Gravearbeider på land og deponering av disse 1-3 

Sprengningsarbeider og produksjon av masser 1-2 

Utfyllinger og erosjonssikring 1-2 

Opparbeidelse av internveger 1-2 

Teknisk infrastruktur 1-2 

Kaianlegg 1-2 

 

Flere av ovennevnte aktiviteter kan foregå samtidig. Det anslås at effektiv byggetid vil være 3-5 år.  

 

8 Verftsområde 

8.1 Utforming - arealbruk 

 

Fig 8.1-1: 3D-skisse av en mulig utforming av Verftsområdet 

 

Det foreligger en ganske spesifisert skisse for arealbehov fra behovsundersøkelsen for et nytt 

effektivt verft for Øst-Finnmark: 

 Havneanlegg: ca. 350 m liggekaier: vanndybder 12 – 20 m 

 Tørrdokk: Flytende/fast: 150 x 30 m, vanndyp 13,5 m, hvorav 75 m kan være skipsheis 

 Skipshall 100 x 50 m 

 Verksted-/lagerbygg/andre bygg 
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 Utearealer 

 Totalt areal 100 – 150 da (eks. 400 m x 350 m) 

 

 

Fig 8.1-2: Mulig utnyttelse av verftsarealet. 

 

Fig 8.1-2 viser en mulig utnyttelse av verftsområdet omtrent i tråd med de skisserte behovene 

framkommet i behovsanalysen. Fronten mot sjøen er rundt 350 m, hvor kaier med store vanndyp kan 

etableres over hele lengden, unntatt hvor det tenkes plassert en tørrdokk el.likn. Bakerst på området 

er det avsatt plass til en internvei og jernbanetrase som trengs for sporskifte for de lengste togene til 

containerterminalen. Disse arealene tilhører egentlig ikke verftsområdet, slik at det virkelige 

verftsområdet blir rundt 140 daa. 

Det antas at over ¾ av det opparbeidete arealet vil ha berggrunn, mens resten er på utfylte områder. 

Her er det tenkt at leirlaget under hele utfyllingsområdet fjernes av setningshensyn. Tørrdokken er 

lokalisert hvor det er et framspringene nes med berggrunn, noe som ansees å være gunstig for dokk-

etablering. 

Plasseringen av verftet like ved en planlagt forsyningsbase betyr god mulighet for synergier mellom 

disse to lokaliteten. Forsyningsbasen er tiltenkt med kaier med store vanndyp hvor selv borerigger 

o.likn. kan betjenes. 

Også for verftet kan en se for seg delutbygginger innenfor havneavsnittet som er avsatt til verft, med 

tilhørende lavere startkostnad for området. Fig 8.1-3 skisserer en delutbygging som en mulig første 

fase i en gradvis utvikling av et verft. Behovet og alternative utforminger vil sannsynligvis bli 

gjenstand for nøyere vurderinger i senere prosjektfaser, men vil ikke bli nøyere vurdert i denne 

rapporten. 
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Fig 8.1-3: Mulig delutbygging av verftsarealet, ca. 75 daa av de totale 155 daa. 

 

8.2 Maritime forhold – kaier 

Kaifrontene på verftsområdet er mot den vide Korsfjorden, og har dermed store og dype sjøarealer 

for skipsmanøvreringer. De dominerende strømretninger er i begge retninger langs kaifrontene, og 

styres i store trekk av tidevannet. Dette betyr at skipsbevegelser på tvers av strømmen (inn/ut av 

tørrdokken) kan være utfordrende, og bør foretas ved strømskifter. 

Totalt sett er de maritime forholdene for verftet ansett å være godt akseptable. 

Kaiene blir liggende langs og over skråninger og kan av den grunn utformes selv med de største 

vanndyp. Layouten for havneavsnittet skisserer kaier med minst 18m vanndyp, men dette kan 

økes/reduseres etter behov.  
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8.3 Utbyggingsplan 

 

Fig 8.3-1: Utbyggingsplan for hele verftsområdet 

 

 Etter at sprengsteinmasser til offentlig havn er tatt ut, er gjenværende sprengsteinsmasser 

ca. 1,1 mill m3, men utfyllingsbehov på egne område er ca. 0,8 mill m3 

 Overskuddet på ca. 0,3 mill m3 sprengstein kan ikke fylles ut i sjøen for forsyningsbasen uten 

stabilitetsmudringer først. Disse massene må dumpes på dypt vatn i fjorden 

 For øvrig må ca. 1 mill m3 løsmasser fra land og sjøbunn graves/mudres bort og fjernes 

 Kaiene bør ikke etableres før tilstrekkelig av setningene i utfyllingsmassene er over 

 Funksjonell (midlertidig) internvei til adkomstveien fra E6 må etableres 

 El-kraftkabler og vannledninger bør legges i de midlertidige vei-traseer 
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8.4 Kostnadsoverslag 

Det er gjort er grov vurdering av kostnader for utbyggingen av Verftsområdet.  

Tabell 8.4-1: Tabellen angir kostnader for utbyggingen av Verftsområdet 

 

 

Følgende er ikke medtatt i kostnadsoverslaget: 

- Bygninger, dokk, laste-/losseanlegg 

- Andel av vannforsyningskostnader til Høybukta vest 

- Andel av elkraftkostnader til Høybukta vest 

 

  

Enhet Mengde Enhetspris Sum

1 Felleskostnader (rigg og drift) (% av entreprisekostnadene) % 20 % 574 007 000 114 801 4000

2 Utdypinger av manøvreringsområder

2.2 Navigasjonshjelpemidler RS 0

3 Arealopparbeidelser

3.1 Gravearbeider m3 896 800 45 40 352 000

3.2 Sprengningsarbeider m3 1 128 000 95 107 076 000

3.3 Mudringer av stabilitetsgrunner m3 34 000 390 13 267 000

3.4 Utfyllinger m3 800 000 53 42 630 000

3.5 Erosjonssikringer m2 14 000 300 4 200 000

3.6 Bærelag, asfalt etc (antatt 50% av totalarealet) m2 75 000 500 37 500 000

3.7 Teknisk infrastruktur RS 48 275 000

4 Deponering av overskuddsmassene m3 1 285 000 55 006 447

5 Internveier m 1 800 4 500 8 100 000

6 Kaianlegg m2 12 800 17 000 217 600 000

7 Uspesifiserte kostnader (% av ovenstående kostnader) % 25 % 688 808 400 172 210 000

8 Kostnadsreserve (% av ovenstående kostnader) % 25 % 861 018 400 215 260 000

9 Undersøkelser/Prosjekteringer (% av ovenstående kostnader) % 15 % 1 076 278 400 161 450 000

Sum (ekskl. mva) 1 237 728 400

Sum avrundete kostnader  (ekskl. mva) 1 300 000 000
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8.5 Tidsplan 

Det er gjort er grov vurdering av hvor lang tid utbyggingen av verftsområdet vil ta.  

Tabell 8.5-1: Tabellen angir tiden hver enkelt av hovedaktivitetene vil ta. 

Aktivitet Anslått tid [år] 

Stabilitetsmudringer 1-2 

Gravearbeider på land og deponering av disse 1-2 

Sprengningsarbeider og produksjon av masser 1-2 

Utfyllinger og erosjonssikring 1-2 

Opparbeidelse av internveger 1- 2 

Teknisk infrastruktur 1-2 

Kaianlegg 1-2 

 

Flere av ovennevnte aktiviteter kan foregå samtidig. Det anslås at effektiv byggetid vil være 3-5 år.  

 

 

9 Forsyningsbase 

9.1 Utforming – arealbruk 

 

Fig 9.1-1: 3D-skisse av en mulig utforming av forsyningsbasen 
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Fig 9.1-2: Foreslått layout av forsyningsbase med 6 kaier 

 

Behovsanalysene viser at det bør avsettes plass i Høybukta vest for en forsyningsbase for 

petroleumsindustrien. I våre studier har vi basert størrelsen og utforming av en forsyningsbase i 

Kirkenes-området på sammenliknbare baser i Norge. Forsyningsbasen er foreslått med størrelse ca. 

250 daa, arealdybde på 200 – 250 m og med 6 kaianlegg med forskjellige vanndyp. Den begrensete 

lengden på tilgjengelig strandlinje og de topografiske forholdene for land og sjøbunn lokalt betyr en 

utbygging av to «nes» med kaier rundt. 

Plasseringen av forsyningsbasen mellom den offentlige havna og verftsområdet gir store muligheter 

for synergier for alle parter, både for bruk av kaier og landarealer. 
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Fig 9.1-3: Mulig delutbygging av forsyningsbasen, ca 140 daa av de totale 250 daa.  

 

Forsyningsbasen kan også utbygges gradvis etter som behovene etc. endrer seg, og vil selvfølgelig 

medføre lavere startkostnader for havneavsnittet. Fig 9.1-3 skisserer en delutbygging som kan være 

første fase i en gradvis utvikling av en forsyningsbase. Behovet og alternative utforminger bør bli 

gjenstand for nøyere vurderinger i senere prosjektfaser, men vil ikke bli nøyere vurdert i denne 

rapporten. 
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9.2 Maritime forhold – kaier 

 

Fig 9.2-1: Sjøkart over aktuell del av Korsfjorden. Forsyningsbasen er lokalisert NV og SØ av 
Makkskjær. Snusirkel med diameter ca. 2000 m. 

 

Denne delen av Korsfjorden er ansett å ha gunstige forhold for etablering av havneanlegg/kaier. 

Fjorden er romslig og bred her, og gir generelt utmerkete manøvreringsforhold, selv for de største 

skipene. Normalt kan strømforholdene rundt nes bety økte lokale strømhastigheter og bakevjer, noe 

som betyr at dette må tas hensyn til av de anløpende skip til kaiene her. 

Kaiene for forsyningsbasen er på dette stadiet antatt ca. 100 m lange, og de er alle plassert langs og 

over utfyllingsskråninger. Av den grunn kan de utformes selv med de største vanndyp. En stor 

forsyningsbase for Barentshavet må også ha kapasitet til å serve borerigger o.likn. som kan ha behov 

for store vanndyp ved kai. Av den grunn er to kaier utformet med 24m vanndyp, to andre har 18m 

vanndyp, og de to siste foreslås med 12m vanndyp. Forskjellen på kaiene er dermed bredden, da 

kaiene blir 1,5 m bredere for hver m vanndybden ved kaifronten økes. Vanndybden ved kaiene kan 

som nevnt revurderes på senere prosjektstadier hvor behovene og utbyggingsplanene blir nøyere 

vurdert. 
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9.3 Utbyggingsplan 

 

Fig 9.3-1: Utbyggingsplan for Forsyningsbasen 

 

 Offentlig havn og verft antas ferdigstilt når forsyningsbasen etableres (ikke en nødvendig 

forutsetning) 

 Ca. 2,5 mill m3 løsmasser fra land og sjøbunn må graves/mudres og dumpes i (f.eks.) 

Korsfjorden 

 Noe av utfyllings-massene for forsyningsbasen tas fra videreføring av internveien vestover 

gjennom det framtidige området for containerhavna (ca. 0,1 mill m3) 

 Ytterlig behov for ca. 2,3 mill m3 sprengsteinsmasser fra containertomta for utfyllinger for 

forsyningsbasen. 

 Kaiene bør ikke etableres før tilstrekkelig av setningene i utfyllingsmassene er over 

 Etter planeringen av forsyningsbasen kan adkomstveien til E6, samt evt. el-kabler og vann, 

flyttes til bakkanten av havnearealet 
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9.4 Kostnadsoverslag 

Det er gjort er grov vurdering av kostnader for utbyggingen av Forsyningsbasen.  

 

Tabell 9.4-1: Tabellen angir kostnader for utbyggingen av Forsyningsbasen 

 

Følgende er ikke medtatt i kostnadsoverslaget: 

 Bygninger, laste-/losseanlegg 

 Andel av vannforsyningskostnader til Høybukta vest 

 Andel av elkraftkostnader til Høybukta vest 

 

 

  

Aktiviteter Enhet Mengde Enhetspris Sum 

1 Felleskostnader (rigg og drift) (% av entreprisekostnadene) % 20 % 1 331 263 000 266 253 0000

2 Utdypinger av manøvreringsområder

2.3 Navigasjonshjelpemidler (likt for alle alternativer) RS 0

3 Arealopparbeidelser

3.1 Gravearbeider m3 2 504 324 45 112 695 000

3.2 Sprengningsarbeider m3 2 570 591 95 244 207 000

3.3 Mudring av stabilitetsgrunner: m3 112 218 182 20 440 000

3.4 Utfyllinger m3 2 570 591 49 125 711 000

3.5 Erosjonssikringer m2 57 400 300 17 220 000

3.6 Bærelag, asfalt etc (antatt 50% av totalarealet) m2 125 000 500 62 500 000

3.7 Teknisk infrastruktur RS 91 400 000

4 Deponering av overskuddsmassene m3 2 504 324 41 103 590 000

5 Internveier m 1 000 3 500 3 500 000

6 Kaianlegg m2 22 000 25 000 550 000 000

7 Uspesifiserte kostnader (% av ovenstående kostnader) % 25 % 1 597 516 000 399 380 000

8 Kostnadsreserve (% av ovenstående kostnader) % 25 % 1 996 896 000 499 230 000

9 Undersøkelser/Prosjekteringer (% av ovenstående kostnader) % 15 % 2 496 126 000 374 420 000

Sum (ekskl. mva) 2 870 550 000

Sum avrundete kostnader  (ekskl. mva) 2 900 000 000
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9.5 Tidsplan 

Det er gjort er grov vurdering av hvor lang tid utbyggingen av Forsyningsbasen vil ta.  

Tabell 9.5-1: Tabellen angir tiden hver enkelt av hovedaktivitetene vil ta. 

Aktivitet Anslått tid [år] 

Stabilitetsmudringer 1-2 

Gravearbeider på land og deponering av disse 1-2 

Sprengningsarbeider og produksjon av masser 1-2 

Utfyllinger og erosjonssikring 1-3 

Opparbeidelse av internveger 1- 2 

Teknisk infrastruktur 1-3 

Kaianlegg 2-4 

 

Flere av ovennevnte aktiviteter kan foregå samtidig. Det anslås at effektiv byggetid vil være 5-7 år.  

 

10 Bulkterminal 

10.1 Utforming – arealbruk 

 

Fig 10.1-1: 3D-skisse av en mulig utforming av bulkterminalen med pirkai for to skip (tunneller og 
utstyr i fjellrommene ikke vist) 

 

De mest konkrete behovene for havnefasiliteter er beskrivelsen av transport av bulkmasser til 

Kirkenes med den planlagte den finske jernbanen. Her skisseres det fire mineralprodukter som 

planlegges utskipet fra ei havn i Kirkenes: 

 Jernmalm fra Sokli:     ca. 0,3 mill. tonn 
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 Fosfat fra Sokli:    ca. 1,5 mill. tonn 

 Kobber- og nikkelkonsentrat fra Kevitsa:   sum ca. 0,25 mill. tonn 

(det antas at dette er to mineraltyper) 

I vår havnerapport forutsettes det at hvert mineralprodukt krever eget sitt mottaks-, lagrings- og 

utskipningssystem for å forhindre «forurensinger» av eksportproduktet. 

Det er ikke kjent hvilke type mottaks-, lagrings- og utskipningssystemer som vil bli valgt for de 

forskjellige typer produkter. Det er vanlig at planlegging av slike systemer gjøres av det aktuelle 

gruveselskapet. 

Etter vår vurdering vil et lagringsanlegg i bygninger i dagen være mere arealkrevende enn et 

siloanlegg i fjell. Siloene kan ligge på rad vinkelrett på strandlinjen et stykke fra utskipningskaia, og 

dermed kreve minimalt med plass av de begrensete havnearealer. Og det er dette mottaks-, lagrings- 

og utlastersystemet som er valgt for alle bulkproduktene som skal skipes fra Høybukta vest. 

Fosfat har det største volumet, og dersom dette produktet kommer til Høybukta vest jevnt over året 

betyr det ca. 30 000 t pr uke. Dersom det velges skip på 30 000 til 50 000 DWT, betyr det 1 til 1,5 uke 

mellom hvert anløp. De andre produktene kan skipes på mindre skip hvis ønskelig, avhengig av hva 

som velges av lagringsvolumer i Høybukta vest. Dersom det velges lagringssiloer ved havna med 

diameter 30 m, høyde 30 m, vil hver silo ta opp mot 20000 m3. Hvis det antas egenvekt på 3t/m3 for 

fosfat, så vil hver silo ha kapasitet til rundt 2 ukers fosfatproduksjon i Finland. Jernbanen kan komme 

inn med banehøyde f.eks. på kote + 40 hvor mineralene dumpes i siloer som skissert, og fjellrommet 

har kapasitet til mange slike siloer for forskjellig mineraltyper. 

Utskipingen tenkes å skje med skip opptil 50 000 DWT. Bulkhavna er tiltenkt plassert helt i vest, like 

ved Tusenvika. Bulkskipene må da seile over sjøbunnterskelen ut til Steinskjæret, og her vil det være 

behov for ganske store utdypinger for å oppnå seilingsdybde for de aktuelle skipene. Etter våre 

vurderingen vil en utdyping til 15m under sjøkart-null (LAT) være akseptabelt for skip med 

dypgående opptil 13m. Iflg. C. A. Thoresen «Port Designer’s Handbook», 3. utgave 2014, vil minst 

90% av verdensflåten for bulkskip med størrelse 50 000 DWT ha dypgående maks. 12,7 m og lengde 

ca. 200 m. 
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Fig 10.1-2: Plassering av bulkhavna helt i vest. 

 

Bulkterminalen har fått den vestligste havneplasseringen vest i Høybukta Vest. Havneavsnittet er 

plassert rett øst for Tusenvika, hvor fjellgrunnen bak er velegnet for fjellhaller/siloer og tuneller. Ute i 

dagen etableres et mindre landareal (ca 20 daa) for evt. bygninger og utelagringer. Fra denne bygges 

et kaianlegg spesielt designet for lasteanlegg for bulkmasser framført på transportbånd fra 

lagringshallene i fjell. Kaia er utformet som en pir med båttillegg for skip opp til 50 000 DWT på 

begge sider. 

Lasteanlegget på kaia, så vel som transportsystemet med lagerhallene, er ikke vurdert nøyere i denne 

tidlige prosjektfasen. Men både kai, transportanlegg, lagerhaller etc. kan økes i størrelse (ref. fig 

10.2-1) uten at dette får negativ innvirkning på de øvrige havnearealene i Høybukta vest, men får 

selvfølgelig betydning for utbyggingskostnadene. 

Veiadkomsten til bulkhavna skjer via internveier over de andre havneavsnittene på østsiden fram til 

forsyningsbase-området hvor adkomstveien fra E6 kommer ned til havna. 

 

10.2 Maritime forhold – kaier 

Bulkhavna er plassert vest for Steinskjæret, seiling til kaier her må skje via en ny skipsled over 

sjøbunnterskelen utdypet til 15 m vanndyp (sjøkart-koter, LAT-null). Brutto seilingsbredde når det 

ligger skip til containerhavna er skissert til ca. 350 m. Denne bredden bør vurderes nøyere i 

framtidige prosjektfaser. 
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Fig 10.2-1: Skisse som viser mulig forlengelse av pirkaien for fortøying av fire 50 000 DWT skip. Her er 
også angitt brutto seilingsbredde over terskelen til Steinskjæret. 

 

I dette området av Korsfjorden er det plass til snusirkel for skip på ca. 1200 m, noe som er mer enn 

tilstrekkelig for de aktuelle 50 000 DWT skipene. Vanndypet i området ved kaien er mer enn 15 – 20 

m, dvs. også mer enn tilstrekkelig. 

 

Utforming av kaipiren, basert på de aktuelle utlastersystemene for bulkmassene, må vurderes og 

designes nøyere i senere prosjektfaser. 



Konseptskisse – Stamnetterminal Høybukta vest multiconsult.no 

Valgt havnelayout 10 Bulkterminal 

 

10202689-TVF-RAP-03 28. mars 2019 / 02  Side 47 av 56 

 

Fig 10.2-2: Snusirkel utenfor bulkkaia i Korsfjorden. 

 

10.3 Utbyggingsplan 

 

Fig 10.3-1: Utbyggingsplan for bulkhavna 

 

 Fullføring av internveien over området til containerterminalen fram til bulkhavna. Inkl 

nedgraving av infrastruktur (elkraft-ledninger og vannforsyningsrør) i denne veien. 
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 Opparbeidelse av ca. 20 daa landareal med skjæring og utfylling med tilnærmet 

massebalanse. 

 Utdypinger av ny seilingsled mellom Steinskjæret og fastlandet. Massene deponeres i 

sjødeponi, ca. 0,1 mill m3. 

 Kaipir spesialbygges tilpasset flere skipslasteanlegg for de aktuelle mineralene. 

 

Forhold som ikke vurderes i denne studien: 

 Framføring av jernbanen i tunell, og etablering av lager-/siloanlegg for mineraler i fjell 

 Tuneller, siloer, transportsystemer ute og i fjell, etc  

 

10.4 Kostnadsoverslag 

Det er gjort en grov vurdering av kostnader for utbyggingen av bulkhavna.  

 

Tabell 10.4-1: Tabellen angir kostnader for utbyggingen av Bulkhavnen 

 

Enhet Mengde Enhetspris Sum 

1 Felleskostnader (rigg og drift) (% av entreprisekostnadene) % 20 % 299 570 000 59 914 0000

2 Utdypinger av manøvreringsområder m3

2.1 Mudring og deponering av løsmasser 110 000 200 21 900 000

2.3 Navigasjonshjelpemidler RS 1 5 000 000

3 Arealopparbeidelser

3.1 Gravearbeider m3 33 000 45 1 450 000

3.2 Sprengningsarbeider m3 128 000 95 12 080 000

3.3 Mudringer av stabilitetsgrunner m3 90 000 177 15 930 000

3.4 Utfyllinger m3 128 000 46 5 860 000

3.5 Erosjonssikringer m2 6 200 300 1 860 000

3.6 Bærelag, asfalt etc (antatt 50% av totalarealet) m2 10 000 500 5 000 000

3.7 Teknisk infrastruktur RS 18 600 000

4 Deponering av overskuddsmassene m3 33 000 57 1 890 000

5 Interne veier m 1 500 4 000 6 000 000

6 Kaianlegg m2 12 000 17 000 204 000 000

7 Uspesifiserte kostnader (% av ovenstående kostnader) % 25 % 359 484 000 89 880 000

9 Kostnadsreserve (% av ovenstående kostnader) % 25 % 449 364 000 112 350 000

10 Undersøkelser/Prosjekteringer (% av ovenstående kostnader) % 15 % 561 714 000 84 260 000

11 Sum (ekskl. mva) 645 980 000

12 Sum avrundete kostnader  (ekskl. mva) 650 000 000
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Følgende er ikke medtatt i kostnadsoverslaget: 

 Bygninger og lasteanlegg  

 Andel av vannforsyningskostnader til Høybukta vest 

 Andel av elkraftkostnader til Høybukta vest 

 Andel av jernbanekostnader 

 

10.5 Tidsplan 

Det er gjort en grov vurdering av hvor lang tid utbyggingen av bulkhavna vil ta.  

Tabell 10.5-1: Tabellen angir tiden hver enkelt av hovedaktivitetene vil ta. 

Aktivitet Anslått tid [år] 

Stabilitetsmudringer 1-2 

Gravearbeider på land og deponering av disse 1 

Sprengningsarbeider og produksjon av masser 1 

Utfyllinger og erosjonssikring 1 

Opparbeidelse av internveger 1 

Teknisk infrastruktur 1 

Kaianlegg 1-2 

 

Flere av ovennevnte aktiviteter kan foregå samtidig. Det anslås at effektiv byggetid vil være 2 - 3 år.  

 

11 Containerterminal 

11.1 Utforming 
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Fig 11.1-1: 3D-skisse av en mulig utforming av containerterminalen for ca. 0,5 mill TEU i Høybukta 
vest 

 

Visjonene som er fremlagt for en containerhavn ved Kirkenes skisserer et behov for en terminal med 

framtidig kapasitet rundt 500 000 TEU en gang i framtiden. Dette betyr en terminal på størrelse med 

dagens containerterminal i Gøteborg.  

Planleggingen av havna i Høybukta vest er på et veldig tidlig stadium, og det foreligger derfor ikke 

tilstrekkelige detaljerte forutsetninger for planlegging av en containerterminal basert på valgte 

driftsmetoder, kunder, retningsbalanser for containere, håndteringsutstyr, skipsruter, etc. Som 

grunnlag for å sikre terminalarealer i en reguleringsplan velger vi derfor å bruke generelle 

anbefalinger for terminalstørrelser som framkommer i PIANC-rapporten «Report no 135-2014 Design 

Principles for Small and Medium Marine Container Terminals». 

 

 

Fig 11.1-2: Skjematisk layout for en containerterminal med kapasitet 500 – 600 000 TEU pr år (basert 
på PIANC-anbefalingene) 

 

Arealdybden anbefales å være rundt 400 – 500m. Arealbruken regnet fra kaikanten blir da ca. 50m 

bredde til skinnegående kraner og transportsoner for håndteringsutstyr som frakter containere 

mellom kranene og oppstillings-/lagringsarealet bakenfor. Helt bakerst avsettes det plass til 

jernbanespor for på- og avlasting av containertog, samt en internvei helt bakerst. En 

containerterminal med målene 900 m x 450 m (400 da) vil med disse forutsetningene ha kapasitet til 

å håndtere 500 – 600 000 TEU pr år. Dette betyr en arealutnyttelse på 1,25 – 1,5 TEU pr m2 pr år, 

evt. adskillig høyere kapasitet hvis arealutnyttelsen for den planlagte terminalen i Oslo legges til 

grunn. 

Visjonene for containerterminalen baserer seg på at det blir en stor økning av skipstrafikken til/fra 

den fjerne østen gjennom nord-østpassasjen (den Nordlige Sjøruten, NSR). Isforholdene i NSR i dag 

tilsier seilinger maks åtte måneder pr år. Dvs. at en normal kapasitet for en terminal i Europa bare gir 
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ca. 2/3 kapasitet for samme terminalstørrelsen i Kirkenes. Dette betyr at en 400 daa terminal kun vil 

ha kapasitet på totalt ca. 400 000 TEU for 8 måneders bruk, og tilsvarende 600 daa terminal gir 

kapasitet ca. 600 000 TEU. 

I denne rapporten har vi definert et primærareal på ca. 400 daa til containerterminal, men med 

utvidelsesmulighet vestover til totalt vel 500 daa, og kaifrontlengde ca. 1100 m. I denne rapporten er 

det kun fokusert på primærarealet på ca. 400 daa (inkl. kaiarealer), men i reguleringsplan-

sammenheng bør også tilleggsarealet på vestsiden reserveres for utvidelser av dette havneavsnittet. 

11.2 Maritime forhold – kaier 

 

Fig 11.2-1: Containerterminalen med aktuelle skip fortøyd ved kai. 

 

Som nevnt antas at behovet for containerterminalen begrunnes i stor økning av skipstrafikken via 

NSR. I de første årene vil derfor størstedelen av containerne vil bli fraktet med isforsterkede skip 

designet for NSR, og disse er i dag ca. 200 m lang og kan ta 3600 TEU (eks. «Venta Maersk», 

dypgående 8,3 m). Skipsstørrelsene for NSR er i hovedsak styrt av den begrenset vanndybdene på 13 

– 15 m ved de Novosibirske øyene nord for Sibir ((rundt 140° Ø). Men dersom polisen tiner enda 

mere, kan en se for seg større skip som seiler nord for disse øyene. 

I denne studien har vi valgt å forberede havneanleggene til å ha mulighet til å betjene skip med 

størrelse som de største containerskip i dag; 400 m lengde, behov for minimum vanndyp ved kai 18m 

under sjøkart-null. Videre er forutsatt at et slikt skip kan ligge til kai (5 – 600 m med dette vanndypet, 

ref. fig 11.2-1). Lengre vest på kaien er det forutsatt minst 15m vanndyp ved kaifronten, dvs. det 

vanndypet som planlegges for utdypingen over sjøbunnterskelen sør for Steinskjæret. Dette 

vanndypet tilsier at containerskip med lengder opptil 250 – 300 m kan anløpe kaien her, dvs. skip for 

opptil 5000 TEU (ala tidligere Panamax-skip). 
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De største skipene må gjøre sine manøvreringer til/fra kai øst for Steinskjæret, og her har 

Korsfjorden god bredde for slike operasjoner. Simuleringer viser at strømmen i fjorden går parallelt 

med kaifrontene, noe som også er gunstig. Men det må forutsettes at de største skipene vil trenge 

taubåt assistanse ved manøvreringer til/fra kai. 

Skip som trenger mindre enn 15 m vanndyp kan, hvis nødvendig, seile vest for Steinskjæret, snu 

skipet før eller etter anløp. I dette området av Korsfjorden er det plass til snusirkel for skip på ca. 

1200m (ref. fig 10.2-2), noe som er mer enn tilstrekkelig for de aktuelle skipene.  

 

11.3 Utbyggingsplan 

 

Fig 11.3-1: Utbyggingsplan for containerterminalen 

 

 Gjenværende bergvolumer utsprenges; gir ca. 10 mill m3 sprengstein 

 Utfyllingsarealene trenger ca. 1,7 mill m3 av sprengsteinmassene etter at det meste av de 

bløte løsmassene på sjøbunnen er mudret bort. 

 Totalt må ca. 10 mill m3 mudring-, løsmasser og sprengstein fjernes fra området 

 Jernbanen kan framføres via tuneller til terminalområdet, og det må lages flere spor for 

avlastingsområdet for containere, samt som skiftespor. 

 Flytting/omlegging av internveien og infrastrukturen til bulkhavna til helt bak langs 

skjæringene, samt over jernbanen 

 

Bygninger, kraner av forskjellige typer og størrelser, spesialutstyr for transport og lagring av 

containere på området, etc. er ikke vurdert i denne tidlige prosjektfasen. 
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11.4 Kostnadsoverslag 

Det er gjort en grov vurdering av kostnader for utbyggingen av containerterminalen.  

 

Tabell 11.4-1: Tabellen angir kostnader for utbyggingen av Containerhavnen 

 

 

Følgende er ikke medtatt i kostnadsoverslaget: 

 Bygninger, laste-/losseanlegg 

 Andel av vannforsyningskostnader til Høybukta vest 

 Andel av elkraftkostnader til Høybukta vest 

 Andel av jernbanekostnader 

  

Enhet Mengde Enhetspris Sum 

1 Felleskostnader (rigg og drift) (% av entreprisekostnadene) % 20 % 2 426 448 000 485 290 0000

2 Utdypinger av manøvreringsområder

2.1 Mudring og deponering av løsmasser 100 0

2.3 Navigasjonshjelpemidler RS 0

3 Arealopparbeidelser

3.1 Gravearbeider m3 1 684 506 45 75 803 000

3.2 Sprengningsarbeider m3 9 922 515 95 942 640 000

3.3 Mudringer av stabilitetsgrunner m3 421 838 115 48 700 000

3.4 Utfyllinger m3 1 674 601 53 87 980 000

3.5 Erosjonssikringer m2 57 000 300 17 100 000

3.6 Bærelag, asfalt etc (antatt 50% av totalarealet) m2 300 000 500 150 000 000

3.7 Teknisk infrastruktur RS 157 975 000

0

4 Deponering av overskuddsmassene m3 9 932 420 41 408 250 000

5 Internveier m 2 200 3 636 8 000 000

6 Kaianlegg m2 40 000 17 000 680 000 000

11 Uspesifiserte kostnader (% av ovenstående kostnader) % 25 % 2 911 738 000 727 940 000

12 Kostnadsreserve (% av ovenstående kostnader) % 25 % 3 639 678 000 909 920 000

13 Undersøkelser/Prosjekteringer (% av ovenstående kostnader) % 15 % 4 549 598 000 682 440 000

14 Sum (ekskl. mva) 5 382 100 000

15 Sum avrundete kostnader  (ekskl. mva) 5 400 000 000
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11.5 Tidsplan 

Det er gjort en grov vurdering av hvor lang tid utbyggingen av Containerhavna vil ta.  

Tabell 11.5-1: Tabellen angir tiden hver enkelt av hovedaktivitetene vil ta. 

Aktivitet Anslått tid [år] 

Stabilitetsmudringer 1-2 

Gravearbeider på land og deponering av disse 2-3 

Sprengningsarbeider og produksjon av masser 4-6 

Utfyllinger og erosjonssikring 1-2 

Opparbeidelse av internveger 1-2 

Teknisk infrastruktur 1-2 

Kaianlegg 2-4 

 

Flere av ovennevnte aktiviteter kan foregå samtidig. Det anslås at effektiv byggetid vil være 5-7 år.  
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12 Oppsummering  

Hensikten med denne planleggingsfasen for Høybukta vest er å begrunne og utforme et 
konseptunderlag for et stort område brukt til stamnetthavn for denne regionen. Konseptunderlaget 
skal danne forutsetninger for en reguleringsplan for området. 

Denne rapporten fokuserer på en trinnvis utbygging av alle havneavsnittene beskrevet og utformet 

for valgt havnealternativ D1. Forutsetninger for utformingen av områdene er begrunnet ut fra 

naturgitte og bruksmessige forhold. Videre er mulige utbyggingsforutsetninger og metoder belyst og 

kostnadsberegnet på et relativt grovt og overordnet nivå. 

Alle utbyggingstrinnene medfører et masseoverskudd som er forutsatt deponert på sjøbunnen i 

Korsfjorden.  

Følgende nøkkeltall pr havneavsnitt er framkommet: 

Havneavsnitt: Utbyggingskostnader 
(mrd kr, ekskl. mva og prisstign.)  

Byggetid 
(år) 

Overskuddsmasser 
(mill m3) 

Offentlig havn 1,3 3 - 5 2,4 

Verftsområde 1,3 3- 5 1,3 

Forsyningsbase 3,0 5 - 7 2,5 

Bulkhavn 0,7 2 - 3 0,1 

Containerterminal 5,4 5 - 7 10,0 

Sum  11,7  16,3 

 

Følgende er ikke vurdert/medtatt i denne rapporten: 

 Eiendomsforhold og -kostnader 

 El-kraft og vannforsyninger til Høybukta vest 

 Kostnader til framføring av jernbane til havna 

 Bygninger, lagerhaller, laste-/losseutstyr (kraner, etc)  

 

13 Henvisninger 

 Rapport 10202689-TVF-RAP-01 «Planleggingstjenester havnearealer – Høybukta vest – 

markedsmuligheter», datert 30.mai 2018 (Multiconsult) 

 Rapport 10200635-01-RIGm-RAP-001, datert 6. juli 2018 (Multiconsult) 

 Notat 10202689-RIMT-NOT-001 «Miljøbeskrivelse: Bølger og vind» datert 15.08.2018 

(Multiconsult) 

 Notat 50922-GEOT-04 «Foreløpige geotekniske vurderinger», datert 13.09.2018 (SVV)  

 Notat «Adkomstveg til Høybukta vest – havnekonsept C1, C2, C3 og D1», datert 23.09.2018 

(SVV) 

 Rapport 60008-GEOT-1 «Strømforhold - Analyse og modellering av strøm- og tidevannsdata 

fra Korsfjorden. Innvirkning av havneutbygging på strømforholdene», datert 25.09.2018 

(SVV) 
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 Notat 50922-GEOL-01 «Foreløpige ingeniørgeologiske vurderinger av havnekonsepter», 

datert 27.09.2018 (SVV) 

 Notat «Høybukta vest - Nautisk vurdering» av 01.10.2018 fra Kystverket. 

 Rapport 10202689-TVF-RAP-02 «Konseptskisse – Stamnetterminal Høybukta vest, Kirkenes. 

Alternative havnelayout» datert 3. oktober 2018 (Multiconsult) 

 Notat 10202689 -02-RIJ-NOT-0001-rev01A «Jernbane-adkomst til havneavsnitt» datert 

22.01.2019 (Multiconsult). 

 PIANC-rapport «Report no 135-2014 Design Principles for Small and Medium Marine 

Container Terminals». 

 C. A. Thoresen «Port Designer’s Handbook», 3. utgave 2014 

 

14 Vedlegg 

 Tegning 10202689-1-50 «Valgt havnelayout», datert 28.02.2019 (Multiconsult) 

 Tegning 10202689-1-51 «Valgt havnelayout – snitt I», datert 28.02.2019 (Multiconsult) 

 

 

 

 

 


