
 

 

Gamvik-Nordkyn Havn KF 
 

NY EKSPEDISJONSKAI I MEHAMN  

FORSTUDIE 

Alternativsvurdering 

2012-11-25  Oppdragsnr.: 5124016 

 
 

 

 



 Oppdragsnr.: 5124016 

 Dokument nr.: 001 

NY EKSPEDISJONSKAI I MEHAMN  Revisjon: 01 

 

n:\512\40\5124016\5 arbeidsdokumenter\52 rapport\rapport 5124016-01.docx 2012-11-25 | Side

2 av 26

 

  

01 2012.11.25 Rapport 5124016-01 SRW / BH / AEL 

 

 

Rev. Dato: 
 

Beskrivelse 
 

Utarbeidet 
 

Fagkontroll 
 

Godkjent 
 

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 

Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig 

på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.  

 

Norconsult AS | Pb. 128, NO-9790 Kjøllefjord | Fiksekaia, NO-9790 Kjøllefjord 



 Oppdragsnr.: 5124016 

 Dokument nr.: 001 

NY EKSPEDISJONSKAI I MEHAMN  Revisjon: 01 

 

n:\512\40\5124016\5 arbeidsdokumenter\52 rapport\rapport 5124016-01.docx 2012-11-25 | Side

3 av 26

 

Innhold  

 

  1.0 Innledning      side   5 

  2.0 Orientering og beskrivelse    side   7 

  3.0 Alternative løsninger og kostnader  side 14 

  4.0 Vurderinger og tilrådning    side 21 

  5.0 Skisser       side 24 

 



01 Oppdragsnr.: 5124016 

 Dokument nr.: 001 

NY EKSPEDISJONSKAI I MEHAMN  | FORSTUDIE Revisjon: 01 

 

n:\512\40\5124016\5 arbeidsdokumenter\52 rapport\rapport 5124016-01.docx 2012-11-25 | Side

4 av 26

 

Sammendrag  

Norconsult AS er engasjert av Gamvik-Nordkyn Havn KF for å gjennomføre 
vurderinger av lokaliteter / områder for etablering av ny ekspedisjonskai i 
Mehamn. 

Ved havna i Mehamn har det foregått betydelige utbygginger både i offentlig og 
privat regi de senere år. Senest i år er det etabler ny molo med utspring fra 
Vardholmen, og som dekker vestre og indre del av havna. 
Det er planlagt ny ytre molo på østsiden som vil bedre dekning for øvrige deler 
av havna. 

Gamvik-Nordkyn Havn KF har vurdert tre lokaliseringssteder for etablering av 
kai/ekspedisjonslokaler for passasjer og godstrafikk over Mehamn havn. I tillegg 
til Nordkynterminalen som ligger i ytre havneområde, og som i dag er 
anløpssted, er Irgenskaia og Industrikaia som ligger lengre inn i havna vurdert. 

Konsulenten tilrår en videre utbygging av Nordkynterminalen som 
lokaliseringssted for anløp av rutegående trafikk. Området har de beste 
forutsetninger for en god anløpsregularitet, og det vil også være rimeligste 
alternativ for utbygging av en tilfredsstillende løsning for kai med 
ekspedisjonslokaler.  
I tillegg har området utviklingspotensiale for trafikkering av fartøy som er større 
enn dagens fartøy som anløper havna, både med tanke på etablering av 
landarealer og kai. 

En løsning som vil sikre anløp av Mehamn havn med dagens gjeldende 
båtstørrelser er beregnet til ca. 7-8 mill. kr. eks. mva. 
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1 Innledning 

Ved vurdering av alternativer er det tatt hensyn til økonomi, havnemessige forhold, regularitet for 
rutegående transport, landarealer, atkomstmuligheter fra landsiden og samlokalisering / utnyttelse 
av eksisterende investeringer   

I kostnadskalkylen er det medtatt kostnader for tilrettelegging av nytt evt. opprusting eller utvidelse 
av eksisterende kaianlegg for å kunne etablere tilfredsstillende krav ved anløp for rutegående 
fartøy for passasjerer og gods. 
Videre er det stipulert kostnader for etablering av tilfredsstillende landarealer for passasjer- og 
godshåndtering samt bygningsmasse for samme formål. 
Etablering / sikring av atkomst til områdene er ikke kostnadsberegnet.    
Utredningen tar ikke standpunkt til annen bruk av kaianlegget utover gods- og passasjertrafikk. For 
fartøy større en dagens hurtigruteskip kan det komme andre begrensninger ved anløp av 
alternative løsninger enn de som er skissert. 

    

Følgende er ikke medtatt i prosjektet; 

• Diverse utomhusarbeider (belysning, asfaltering) 

• Kostnader til forundersøkelser som grunnboringer, miljø- og marinarkeologiske 
undersøkelser. 

• Kostnader til grunnerverv. 

• Kostnader til erverv av bygninger og kaier som evt. må rives eller fjernes. 

• Kostnader til erstatningsbygninger eller annen erstatning i form av leieobjekter. 

• Kostnader til planarbeider, planrevisjoner eller forhandlinger med grunneiere eller  
offentlige myndigheter. 
 

 
 
1.1 Økonomiske beregninger 
 
Det er benyttet dagens gjeldende priser og erfaringspriser fra tilsvarende arbeider og leveranser 
ved kostnadsberegning av tiltakene i forstudiet. 
For fastsetting av prosjektkostnader er det beregnet uforutsette tillegg med 15% av grunnkalkyle 
for prosjektkostnader. 
Generelle kostnader til planlegging, administrasjon etc. er beregnet med 10% av justert 
prosjektkostnad. 
 
 
1.2 Tekniske forutsetninger 
 
Generelt 
 
Konsulenten har valgt å foreta en vurdering av de ulike alternativer som er skissert. 
Alternativene som er vurdert er gitt av oppdragsgiver.  
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Det er ikke laget spesifikke tegninger eller planforslag, men skisser og figurer er benyttet for å 
illustrere vurderte og foreslåtte løsninger. 
Veiløsninger er ikke drøftet med veimyndigheten, og dette vil evt. måtte klareres ved realisering av 
vedtatte utbyggingsløsning. 

 
 
Bygninger 
 
Det er foretatt en beregning av kostnader for oppføring av nye bygninger basert på erfaringstall fra 
tilsvarende bygg i området og på nyere tall fra offentlige prisdatabaser. Valg av bygningsmetode 
og/ eller materiale vil kunne påvirke endelig pris. Kostnader til utstyr, maskiner eller innredninger er 
ikke medtatt i prisoverslaget. 
 
Bygningsstørrelse er ikke vurdert spesifikt, og det antas et behov i størrelse 300 m

2 
som et 

minimum for å dekke dagens, og fremtidig behov. 
 
Det er ikke beregnet rivning, fjerning og borttransport av bygninger som del av foreliggende 
utreding. 
 
 
Kaier 

Det er lagt til grunn at prosjektet er i tråd med gjeldende kommunale planer. 
Kartutsnitt er hentet fra kartløsninger på internett.  
Båtstørrelser med innseilings- og liggeforholdene ved kai er vurdert i denne utredningen, og dette 
vil være et sentralt punkt for valg av tilrådt løsning. 
 
 
Fyllinger i sjø 

Ved beregninger av fylling i sjø er det ikke tatt hensyn til et synk i muddermasser. Det er beregnet 
fyllingshøyde på linje med ca. kainivå ved tilslutning mot kaier, og med stigning på ca.1 % fra kai 
innover utfylte område. 
Fyllingshøyde er beregnet etter beregnet middelverdi for dybde hentet fra grunnlagsdata.  
Det er beregnet fylling med utsprengte steinmasser. 
Det er lagt til grunn at fylling kan skje etter godkjenning fra offentlige myndigheter, og etter evt. 
kartlegginger gjennom miljøundersøkelser og / eller grunnboringer. 
 
 
Atkomstveier   
 
Ved vurdering av atkomstveier og trafikale løsninger til områdene er dette forhold som ikke er 
drøftet med vegmyndighet eller annen offentlig myndighet. Det er ikke undersøkt eller tatt hensyn til 
grunnrettigheter, fredningsbestemmelser evt. miljøkartlegginger eller andre offentlige pålegg eller 
restriksjoner i områdene. 
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2 Orientering og beskrivelse 

2.1 ORIENTERING 

Gamvik-Nordkyn Havn har gjennom den senere tid gjennomført en vurdering av fremtidig løsninger 
for passasjer- og godsbefordring over kommunens hovedhavn i Mehamn. 
De senere år er det gjennomført flere tiltak i havnen for å øke rolighetsgraden. Det er bl. a. etablert 
ny molo på Vardolmen som dekker vestsiden av indre havn. Samtidig er det er investert betydelig i 
private havneanlegg. 
 

Ved gjennomføring av foreliggende utredning vil Gamvik-Nordkyn Havn KF velge løsning for 
fremtidig utbygging som en av hovedaktørene i Mehamn havn. 
     

 

2.2 KORT BESKRIVELSE AV VURDERTE LØSNINGSALTERNATIVER 

1. Nordkynterminalen 
 

Nordkynterminalen har vært anløpssted for passasjer og godstrafikk over Mehamn havn de 
seneste tiårene. Anlegget ligger lengst ute av vurderte alternativer, og er derved også det som er 
mest utsatt for ekstrem sjø i forbindelse med uvær. 
Fordelene med plassering ved Nordkynterminalen er en dyp og god farled med relativt gode 
manøvreringsforhold ved anløp av kai. En løsning som bygger på videreføring og utbygging her vil 
kunne gi gode muligheter for utvidelse av trafikk til å gjelde større fartøy enn de som anløper 
havnen i dag. 
 
En klar fordel med dette alternativet er en videre samlokalisering med eksisterende havnelager og 
terminal, en videre nyttegjørelse av tidligere investeringer. 
 
2. Irgenskaia 

 
Irgenskaia har beliggenhet i sentrum av Mehamns bebyggelse. Kaia er bygget som konvensjonell 
trekai med to større påstående bygninger. 
Området ved Irgenskaia er relativt åpnet og har gode atkomstmuligheter både fra land og sjø. 
Ved utbygging av ny kai fra dette området vil man måtte påregne investeringer i helt nytt kaianlegg 
kombinert med sanering og ombygging av deler av eksisterende bygningsmasse til 
ekspedisjonslokaler og lager. 
 
Dette alternativet har svært gunstig beliggenhet med hensyn til strategisk plassering ved 
Hurtigrutens anløp. Her vil passasjerer kunne gå fra båten og rett inn «i hjertet» av Mehamn selv 
med kort liggetid ved anløp. 
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3. Industrikaia   

 
Industrikaia er det alternativet som ligger innerst i havna av de alternativene som vurderes i denne 
rapporten. 
Kaia er etablert for om lag 10-12 år siden og er finansiert vha. «natomidler».  Området ved denne 
kaia er åpent og det er relativt god plass til etablering av ny ekspedisjonsbygning i tilknytning til 
kaia. 
Kjøre og gangbar atkomstforhold fra landsiden må sies å være gode, og det er relativt gode 
muligheter for utfyllinger for eventuelt å etablere tilleggsarealer ved fremtidige behov.  
 
 
 

2.3 MARITIM EGNETHET AV ALTERNATIVENE 

Under arbeidet med SINTEFs modellforsøk av havna i Mehamn (1) ble det testet ulike alternativer 
av molokombinasjoner og bølgehøyde ved kaiene i havna ble målt, se Fig. 1 og Fig. 2. 
Undersøkelsen den gangen var konsentrert om fiskerihavneutbyggingen, dvs at det ikke i vesentlig 
grad ble tatt hensyn til større fartøyer over fiskebåtstørrelse.  

Konklusjonen var at en kombinasjon av moloene A100 og G120 ville gi gode forhold inne i havna, 
men forholdene ved Nordkynterminalen ville bli bedre, men fortsatt være dårlige (for fiskefartøy).  

Ved vurderingen av egnethet av ei ny kai for større skip (herunder Hurtigruta) bør man legge vekt 
på regulariteten, dvs den delen av tida da forholdene ved kai tillater anløp, lasting/lossing og 
avgang. Lokalsamfunnet er dårlig tjent med ei kai der det ofte forekommer innstillinger og 
kansellerte anløp.  

Hurtigruta, som vil bli den største bruker av kaia, har i dag et kort anløp i Mehamn. Anløpet skjer 
ved at båten gjør en sving rundt Hamnneset, og går rett inn mot Nordkynterminalen der den legger 
til med babord (venstre) side mot kaia og baugen inn mot havna. Ved avgang bakker båten ut i 
romsligere farvann utenfor halvøya Vardholmen og fortsetter så nordover og ut fjorden. Denne 
operasjonen er forholdsvis enkel, og kan utføres også i forholdvis sterk vind. For skipsføreren på 
Hurtigruta er det et svært viktig element at kaia tillater hurtig avgang fra kai ("rømming") dersom 
forholdene skulle forverres eller være dårligere enn antatt ved ankomst. 

Dersom en ny terminal fortsatt skal ligge ved Nordkynterminalen slik som i dag, vil 
ankomst/avgangs-manøveren være tilnærmet uendret. Det vil være noe mindre manøvreringsrom 
på grunn av den nye Molo A, men til gjengjeld vil bølgene fra havet være mindre. 

Dersom terminalen plasseres lenger inne i havna (Irgenskaia eller Industrikaia) vil Hurtigruta 
fortsatt måtte legge til med babord side mot land, men det vil i det tilfellet ikke være realistisk at 
man bakker ut rundt Molo G. Skipet må derfor snues inne i havna. Det har tidligere vært 
demonstrert at en snuoperasjon inne i havna er mulig i godt vær, men selv moderat vind vil gjøre 
denne operasjonen vanskelig. Det skyldes at toleransen for avdrift er liten på grunn av den korte 
avstanden til kaiene på østsida og til de grunne områdene på vestsida. Vi forutsetter at et mindre 
område nord for Industrikaia som er litt for grunt blir utdypet før en ny terminal tas i bruk.  

Avgjørelsen om anløp eller kansellering tas i alle tilfeller av ansvarlig skipsfører på Hurtigruta. I den 
sammenheng vil det telle til Nordkynterminalens fordel at man vet at det i alle tilfeller vil være mulig 
å gå fra kai. Ved anløp på de to andre stedene må man imidlertid vurdere om været kan forverre 
seg under anløpet, og man må ta hensyn til at sterk vind kan gjøre det uforsvarlig å prøve å forlate 
kaia og gjennomføre en snuoperasjon inne i havna.  
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Fig. 1 - Posisjon for moloalternativene. Tallet bak bokstaven angir lengden som vist på tegningen. 

Kilde; SINTEF 
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Fig. 2 - Målepunkt for bølgehøyder i havna. Kilde; SINTEF 

 

For å tallfeste disse ulike kvalitetene ved alternativene har vi tatt utgangspunkt i vindstatistikk fra 
Mehamn 2002 – 2010, og statistikk for bølger i åpent hav fra gridpunkt 0833, posisjon 71.2 N, 28.1 E 
1955 – 2006.  

Disse to seriene gir oss muligheten for å bestemme hvor ofte bestemte nivåer av vind og havbølger 
overskrides. I SINTEF-rapporten er det angitt hvor høye bølger som forventes inne i havna ved en 
utbygging av kombinasjonen A100 + G120 ved hhv Nordkynterminalen (Punkt 2), Irgenskaia (Punkt 
4 – 5) og Industrikaia (Punkt 6).  

Nordkynterminalen vil fortsatt være utsatt for noe lokale bølger når vinden kommer fra vestlig sektor, 
men vi antar at lokale vindbølger ikke vil representere noe problem (eller årsak til avbrudd) ved de to 
innerste alternativene etter at de nye moloene er bygget.  

Kriteriene for når det må ansees at et driftsavbrudd inntrer vil variere med både skipstype 
(utrustning) og skipsførerens skjønn i øyeblikket. Normalt vil kriteriene være i størrelsesorden som 
følger: 

� Maksimal tillatt vindhastighet: 14 – 18 m/s (ca. stiv til sterk kuling), 10 min. middelvind 

� Maksimal tillatt bølgehøyde, dønning: signifikant bølgehøyde 0,5 m 
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� Maksimal tillatt bølgehøyde, lokal vindsjø signifikant bølgehøyde 0,5 – 0,7 m.  

I tillegg må man ta hensyn til skipets orientering. Et skip har langt større toleranse for både bølger og vind 
ved angrep på baugen eller rett akter enn på siden. Dette uttrykkes gjerne som tillatt vindhastighet på  

Utill = Ubasis ± u; 

der u er variasjonen, og +-tegnet brukes ved angrep forfra eller akter, og -tegnet brukes ved angrep fra siden 
med en cosinus-variasjon i mellom.  

Endelig må det også tas hensyn til at f eks vindgenererte bølger og vind vil opptre samtidig, og det skal bare 
telles ett avbrudd selv om begge ligger over tillatt grense.  

Vi har gjennomført beregninger for de tre stedene med utgangspunkt i data og forutsetninger som beskrevet 
ovenfor. I analysen har vi tatt utgangspunkt i grenseverdier som beskrevet i Tabell 1. Merk at ved Nordkyn-
terminalen kan man dra nytte av at kaia er gunstig orientert, mens orienteringen ikke er relevant ved de to 
andre kaiene fordi skipet uansett må snu 180º ved avgang.  

Tabell 1 Kriterier og grenseverdier for havneoperasjoner i Mehamn 

Alternativ grense for 
vind (BF) 

Kai-orientering 
º 

grense for 
vind m/s 

Max tillatt 
sign. 

bølgehøyde, 
dønning 

Max tillatt 
sign. 

bølgehøyde, 
lokal vindsjø 

Nordkynterminalen sterk kuling 300 19 m/s ± 3.0 
m/s 

0.5 0.5 

Irgenskaia Stiv kuling, 
øvre 

0 - 360 16 m/s ± 0.0 
m/s 

0.5 0.5 

Industrikaia stiv kuling, 
nedre 

0 - 360 15 m/s ± 0.0 
m/s 

0.5 0.5 

 

Med disse tallene vil vi få en beregnet nedetid angitt i antall timer pr år da kaia ikke kan anløpes som gitt i 
Tabell 2. Merk at Tabell 2 ikke kan tolkes som antall kanselleringer pr år. Vi regner normalt at en storm har 
en varighet på 3 – 6 timer, og innenfor et døgn der en overskridende storm forekommer, er det altså ikke gitt 
at stormen kommer i den perioden da anløpet er planlagt.   

Tabell 2 Beregnet nedetid 

Alternativ Timer nedetid pr år Antall stormer 3 timers varighet 

Nordkynterminalen 30 10 

Irgenskaia 80 27 

Industrikaia 123 41 

 

Vi kan imidlertid benytte Tabell 2 til å konstatere at med rimelige antakelser om grenseverdier for bølger og 
vind vil antall kanselleringer være minst ved Nordkynterminalen. Ved Irgenskaia vil antallet kanselleringer 
være over dobbelt så høyt, og det vil sannsynligvis være inntil 4 ganger høyere ved Industrikaia.  

Vi kan se på årsakene til nedetiden i en grafisk framstilling av avbruddene. Dette er vist i Fig. 3 - Fig. 5, som 
viser sannsynlighet for overskridelse fordelt på retning (hhv vindretning og bølgeretning i åpent hav).  

Fig.3 viser hvilke årsaker man har funnet bak avbruddene for de gitte grenseverdiene ved dette alternativet. 
Vi ser først at både vindbølger ikke er årsak til avbrudd, noe som betyr at det vil være bare ubetydelige 
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overskridelser av nivået Hs = 0.5 m. For dønning ser vi at det er en svak antydning til noe avbrudd for 
retningen 0º og 30º, men hovedtyngden av avbruddene skyldes vind fra retning 180º og 210º. 

Dønning er i dette tilfellet markert som uavhengig dønning, dvs at vi regner med at den opptrer helt 
uavhengig av vinden. For de to andre alternativene har vi et tilsvarende bilde, men her er dønning og 
vindbølger helt borte som årsak, og vi står igjen med avbrudd som skyldes bare vind.   

 

 

Fig. 3 - Fordeling av årsak til avbrudd ved Nordkynterminalen etter bygging av molo A100 og G120 

 

Fig. 4 - Fordeling av årsak til avbrudd ved Irgenskaia etter bygging av molo A100 og G120 
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Fig. 5 - Fordeling av årsak til avbrudd ved Industrikaia etter bygging av molo A100 og G120 

 
 

2.4 INNSPILL FRA HURTIGRUTEN 

Gjennom møte med representanter fra hurtigruten i oktober 2012 er alternative anløpssteder 
drøftet. 
Etter selskapet syn vil regulariteten ved anløp av Mehamn være best med anløpssted lengst ute i 
havna, dvs. der dagens anløpssted er.  
Industrikaia vil være nest beste alternativ forutsatt at det mudres / utdypes slik at utseiling ved sterk 
vestlig vind kan gjøres lettere. Etablering av ny molo fra Holmen har imidlertid innskrenket 
innseilingen til indre havn, og selskapet forventer derfor en lavere regularitet ved evt. anløp av 
indre havn. 
Området ved Irgenskaia ble vurdert som det dårligste av de forelagte alternativene.  
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3 Alternative løsninger og kostnader 

For alle alternativene er det lagt til grunn at nye kailøsninger skal kunne betjene skip på størrelse 
med dagens hurtigrute, men samtidig være et minimumsalternativ med tanke på kostnader.  

Eventuelle kostnader i forbindelse med etablering av ISPS-områder er ikke inkludert i 
kostnadsanslagene. 

 

3.1 NORDKYNTERMINALEN 

Nordkynterminalen benyttes i dag som ekspedisjonskai og lagerkai /område for befordring av gods 
og transport over Mehamn havn. 
Området ligger lengst ute på østsiden av havna, og her en gunstig beliggenhet mht. dybde i 
farleden om gode manøvreringsforhold.  

Det er planlagt ny molo på utsiden av kaien med utspring fra Hamnnes, noe som vi gi området 
betydelig bedre dekning enn dagens situasjon. Se skisse under kap.6 

Forutsetninger 

• Ønske om fortsatt å kunne benytte terminalbygg og kjølelager. 

• Vurdere ny kailøsning i sammenheng med skadet trekai. 

• Skal kunne bygge videre på foreslått løsning. 

• Eventuell erstatning for skadet kai er ikke tatt med i kostnadsoppsettet. 

 

Beskrivelse av løsning 

Det foreslås en løsning med en ny frittstående betongkai som bygges der hvor dagens trekai er 
ødelagt. Samme kailinje som i dag gir ingen endringer i innseiling/liggeforhold og medfører ikke 
behov for utdypinger.  

Under kap. 5 er det medtatt skisser med kostnadsantydning for evt. fremtidig utbygging ved 
Nordkynterminalen for å ivareta mulige anløp av større fartøy enn dagens rutegående skip i 
Mehamn havn. 
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Figur 6. Ny kai skissert inn mot vest 

Kaibredden blir som i dag og total kailengde blir ca. 92 m. Det er forutsatt at skadet trekai kan rives 
uten at det må gjøres spesiell tiltak i forbindelse med byggene som står på kaia. 

Kaia foreslås bygget opp med kaiplate støpt på tverrdragere som er opplagt på utstøpte 
stølrørspeler rammet til fjell. Konstruksjonene er godt egnet for bruk av elementer under 
byggingen. Se figuren under. For å ivareta horisontalkrefter på konstruksjonen er det tenkt benyttet 
skråpeler som spennes opp med forankringsstag boret ned og faststøpt i fjell. Lastbilde for en 
vanlig industrikai legges til grunn med en jevnt fordelt last på 4 tonn/m

2
. Av kaiutstyr er det tatt med 

kaifrontlist, 3 pullere og leider. Det er lagt opp til punktvis fendring på hver bjelkeende. 

 

Figur 7. Kaiplan og snitt 
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I anleggsperioden må større fartøy som til vanlig ligger her gå til andre kaier. Østre del av kaia som 
kan benyttes, vil ha adkomst til terminalbygg og kjølelager i anleggsperioden. 

Nye landpullere utenfor og bak kaia er ikke med i kostnadsoppsettet. Kapasiteten til eksisterende 
pullere på trekaia er ikke vurdert.  

 

Figur 8. Puller på kaiende mot øst 

 

        

Figur 9A - Utfylling i «huk» mellom kai og fjæresone nord for Nordkynterminalen 

Investeringskostnader 

Tiltak Beregnet kostnad 
eks. mva i 1000 kr. 

Utvidelse av kai / bygging av ny kai 5 300 

Etablering av nye landarealer, innfylling i «huk» nord for kai/bygning 2 100 

Bygningsmessige tiltak, mindre utbedringer og tilpasninger 500 

Uforutsett, reserve, planlegging og administrasjon  2 100 

SUM 10 000 
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3.2 IRGENSKAIA 

Irgenskaia er i dag i privat eie og har en svært gunstig beliggenhet i Mehamn sentrum i forhold til 
landaktiviteter, handel og turisme. 
Kaia og bygninger er utført i tre, og må sies å være objekter som må gjennomgå betydelig sanering 
og/ eller oppgradering før evt. kommersiell bruk som drøftes i dette prosjektet. 

Det er god plass til utvidelse av landarealer og kaianlegg på begge sider av eksisterende 
kaianlegget.  

Dybdeforholdene ved eksisterende kaianlegg er ikke tilfredsstillende, og det vil derfor måtte 
påregnes mudring / utdyping for å forbedre dybdeforholdene her. 

   

Forutsetninger 

• Adkomst fra ny kai til minst ett av byggene på eksisterende kaia. (Kan bygges om til 
terminal.) 

• Ved anløp av skip i hurtigrutestørrelse skal det kunne ligge fartøy til kai ved begge 
nabokaiene. 

• Det forutsettes at det er rene masser på sjøbunn.  

• Kostnader i forbindelse med oppgradering av eksisterende kaibygg til et terminalbygg er 
ikke inkludert. 

• Det er ikke tatt med kostnader til oppgradering av eksisterende kai. Bildet under viser 
tredekke på kaia inn mot land, så det er tvilsomt om denne tilfredsstiller dagens regler med 
tanke på kapasitet for nyttelast og truckkjøring. 

 

Fig 10.-  Tredekke inn mot land 
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Beskrivelse av løsning 

For å ta inn skip av hurtigrutestørrelse må denne kaifronten flyttes lengre ut i havnebassenget, gitt 
at det ikke skal legges bruksbegrensninger på nabokaiene. En løsning er som figuren under viser, 
å bygge en fast kai samt to dykdalber i kailinja. I tillegg må det etableres to landpullere (de er ikke 
skissert inn på figuren under). Kaikonstruksjonen kan bygges på samme måte som beskrevet for 
Nordkynterminalen. I prinsipp bygges også dykdalbene likedan, med peler som spennes opp til 
fjell. 

 

Figur 11. Mulig utbyggingsløsning ved Irgenskaia 

Mudringsomfanget er vurdert ut fra dybdekart hentet fra nettet. Det er antatt utdyping ned til kote -
7,0 sjøkartnull. Med rene og egnede mudringsmasser kan disse legges i strandkanten for å utvide 
landarealet i tilknytning til området. Det er antatt 50/50 i fordeling mellom løsmasser og fjell i 
kostnadsregningen. Det må påregnes krav om miljøtekniske undersøkelser av sedimentene og 
marinarkeologiske undersøkelser av sjøbunn.  

Det er her snakk om et nytt kaianlegg. En utbygging her kan derfor gjennomføres uten at det 
påvirker regulariteten for fartøy som i dag anløper Nordkynterminalen eller industrikaia. 

 

Investeringskostnader 

Tiltak Beregnet kostnad 
eks. mva i 1000 kr

 

Ny kai, landpullere og mudring utenfor kai 25 300 

Rivning og ombygging av eksister. bygning til terminalbygg 4 500 

Kostnader landarealer 0 

Uforutsett, reserve, planlegging og administrasjon 7 900 

SUM 37 700 
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3.3 INDUSTRIKAIA 

Forutsetninger 

• Det legges til grunn at eksisterende kai er av en slik tilstand at denne kan ta inn 
dimensjonerende skip. 

• Det forutsettes at det er rene masser på sjøbunn.  

• Det forutsettes at det er tilstrekkelig dybde ved kaifront 

 

Beskrivelse av løsning 

Dagens kailengde er ca. 60 m og dermed lang nok til å ta inn dimensjonerende fartøy. For at større 
skip skal kunne ligge til kai også i dårlig vær, bør det etableres en landpuller utenfor hver ende av 
kaia. Se figuren under.  

Det er også tatt med kostnader til mudring ned til kote -7,0 nord for kaia. Dette er et behov som er 
fremkommet i møte med brukere av kaianlegget. Det må også her påregnes krav om miljøtekniske 
undersøkelser av sedimentene og marinarkeologiske undersøkelser av sjøbunn. 

 

Figur 12. Landpullere er skissert inn 

I 2006 utarbeidet Barlindhaug et forprosjekt som omhandlet en forlengelse av industrikaia. Deres 
skisserte løsning er lagt til grunn for et kostnadsanslag på en kaiforlengelse.  
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Figur 13. Mulig kaiforlengelse skissert av Barlindhaug, 2006 

 

 

Investeringskostnader 

 

Tiltak Beregnet kostnad 
eks. mva I 1000 kr. 

To nye landpullere og mudring nord for kai 6 500 

* Utvidelse av kai (6 300) 

Nytt terminalbygg 4 500 

Kostnader landarealer 0 

Uforutsett, reserve, planlegging og administrasjon 2 900 

SUM 13 900 

 

*  Kostnader for utvidelse av kai er beregnet til 6,3 mill. kroner. Billigste alternativ er benyttet i 
kostnadsoppstillingen, dvs. etablering av landpullere.  
Utdypingskostnader vil påløpe også ved bygging av ny kai, og samlet vil dette overstige 
medregnet kostnad.  
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4 Vurderinger og tilrådning 

4.1 VURDERINGER 

Ved lokalisering av område for utbygging av ny kai og bygning for passasjertrafikk, godshåndtering 
og evt. annen kommersiell virksomhet utenom direkte fiskerirelaterte aktiviteter, er det ulike forhold 
som vil være retningsgivende for et valg. 

Økonomi gjennom investeringer og driftsinntekter/driftsutgifter, regularitet / anløpsfrekvens, 
tilgjengelighet, atkomstmessige forhold fra land og sjø, tilgjengelige landarealer, interne 
transportbehov / logistikk og utnyttelse av eksisterende investeringer vil være vesentlig for valget. 
 

Økonomisk vil Nordkynterminalen være det klart beste alternativet. Dette både gjennom lavere 
investeringskostnader for å etablere en god kailøsning med tilhørende landfasiliteter for å betjene 
passasjerer og gods over havna, og gjennom inntjening på en best mulig regularitet for rutegående 
anløp for passasjerer og gods.  
 
Regularitet / anløpsfrekvens for de ulike alternativene er beskrevet i kap. 2.3, og tar utgangspunkt i 
den situasjon man vil ha når ny molo er etablert med utspring fra Hamnneset. 
Beregningene viser at nedetiden vil være lavest ved Nordkynterminalen. Ved Irgenskaia vil 
nedetiden være det dobbelte av verdien for Nordkynterminalen, mens den ved Industrikaia vil være 
firedoblet i forhold til Nordkynterminalen. 

Landarealer, tilgjengelighet og atkomstmuligheter fra landsiden må sies å være best ved de to 
innerste anleggene. Både Industrikaia og Irgenskaia har svært gunstig beliggenhet for å betjene 
landtrafikk og har tilstrekkelig gode arealer for etablering nytt ekspedisjonsbygg.  

Plassering og omliggende virksomhet må sies å være absolutt best ved Irgenskaia. Anlegget 
ligger «i hjertet» av Mehamns bebyggelse og i sentrum for landbaserte aktiviteter som handel og 
servicefunksjoner. Dette er et stadig viktigere moment for mange anløpshavner, og vil kunne gi en 
større positiv virkning selv ved korte anløp, noe som er tilfelle i dag. 

Med hensyn til logistikk (inn og ut av havn og langs landeveien), intern transport og utnyttelse 
av eksisterende investeringer og utstyr så vil det klar fordel å foreta utbygging av ny kai ved 
Nordkynterminalen. Et «kompakt anlegg» med alle typer lagerfasiliteter kombinert med kontorer og 
ekspedisjonsterminal for gods- og passasjertrafikk vil gi laveste samlet driftskostnad. 

Utvidelsespoteniale og fremtidige muligheter vil være avhengig av hvilke typer virksomheter man 
vurderer. Med tanke på utvidelse for større fartøy enn dagens hurtigruter, dvs. cruiseskip e.l. vil det 
være området utenfor Nordkynterminalen som er eneste aktuelle alternativ. Her kan man tenke seg 
at det etableres landarealer mellom anlegget og ny molo (se skisse under kap. 5) og at det kan 
foretas kaiutvidelse, evt. bygges en pirkai i retning av ny molo som kan betjene slike fartøy. 
For fiskeflåten kan det også være andre kaier og områder som har like gode muligheter for utvidelse 
av kai så vel som bygninger. 
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Det helt dominerende trafikkgrunnlaget og økonomiske fundamentet for en ny kai vil fortsatt 
være hurtigruten, og innspill gitt av representanter fra selskapet er sammenfallende med be 
beregninger som konsulenten har foretatt mht. muligheter for nedetid og kanselleringer av 
anløp av Mehamn. 

 

4.2 TILRÅDNING 

Tilrådning skjer ut fra en samlet vekting av vurderte forhold. Det er ikke gitt faste vektingstall 
for hvert enkelt forhold som er vurdert, men økonomiske forhold og anløpsregularitet for 
rutegående transport vil være dominerende faktorer i en slik sammenheng. 

Av de forelagte alternative lokaliseringsområder for utbygging av kai / 
ekspedisjonslokaler for betjening av rutegående transport for passasjerer og gods 
over Mehamn havn vil konsulenten tilrå Gamvik-Nordkyn Havn KF å velge en videre 
utbygging ved nåværende Nordkynterminalen. 

Området har allerede fasiliteter som kan benyttes ved fremtidige anløp, og har i tillegg de 
beste forutsetninger mht. ønske om en best mulig regularitet for anløp av rutegående 
transport. 
Investeringskostnader for å tilrettelegge for et fullgodt alternativ for kailøsning vil være lavest 
ved dette område sammenliknet med de andre alternativene. 
Ved behov for utvidelse av landarealer tilknyttet Nordkynterminalen kan dette gjøres ved å 
fylle «huken» på nordsiden av anlegget inn til fjæresonen. 
Videre vil det kunne skapes nye arealer i fjæresonen mellom anlegget og den planlagte 
moloen A100 

Konsulenten ser at anløp i indre havn vil kunne skape «noe mere» mht. relasjon i forhold til 
det øvrige lokalsamfunnet enn anløp ved Nordkynterminalen gjør. 
Trafikkmessig og arealmessig er også områdene i indre havn bedre enn det pr. i dag er ved 
Nordkynterminalen. 

Det helt dominerende trafikkgrunnlaget og økonomiske fundamentet for ny kai og 
ekspedisjonslokaler er, og vil fortsatt være hurtigruten. Konsulenten ser det derfor som 
vesentlig at plasseringen av kai og bygninger sikrer best mulig regularitet for hurtigruten. 

En investering i størrelsesorden 7-8 mill. kr. eks. mva. vil kunne sikre ny kailøsning ved 
Nordkynterminalen, noe som vil være tilstrekkelig med anløp av dagens gjeldende fartøy for 
rutegående trafikk til Mehamn.         
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5 Skisser 

 

Skisse 1 - Kartutsnitt Mehamn, kilde; FINN.no 

 

 

Skisse 2 - Mulig utfyllingsområde nord for Nordkynterminalen, kilde; FINN.no 
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Figur 14 - Planlagt molo A100 fra Hamnneset 
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FREMTIDIG UTBYGGINGSMULIGHETER VED NORDKYNTERMINALEN 

Alternativ 1 viser ny kai med landtilknytning til dagen kai. 
Lengde 140 meter med anslått byggekostnader på 28 mill. kr. 
 

 

 Fig. 15 – Utbyggingsmuligheter ved Nordkynterminalen – alternativ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



01 Oppdragsnr.: 5124016 

 Dokument nr.: 001 

NY EKSPEDISJONSKAI I MEHAMN  | FORSTUDIE Revisjon: 01 

 

n:\512\40\5124016\5 arbeidsdokumenter\52 rapport\rapport 5124016-01.docx 2012-11-25 | Side

26 av 26

 

 

Alternativ 2 bygger videre på dagens kai og kan tilrettelegges for etappevis utbygging.  
Total lengde på 150 meter, og samlet byggekostnad for kai er ca. 32 mill. kr.  
Noe mudring må påregnes i tillegg ved denne løsningen. 
Gode muligheter for etablering av bakarealer / landarealer. 

 

 Fig. 16 – Utbyggingsmuligheter ved Nordkynterminalen – alternativ 2 

 


