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1 INNLEDNING
1.1

Bakgrunn og mål

Vardø kommune har ønsket å utforme en havneplan, som utgjør en langsiktig strategi for utvikling av
havneområdene i Vardø. Vardø havnestyret har engasjert Norconsult AS til å utarbeide havneplanen.
Havneplanen skalvære et innspill til arbeidet med ny Nasjonal transportplan (NTP). Frist for innspill
med prioriterte tiltak til ny NTP er 14. mai 2020. Målet er å utarbeide strategier for utviklingen av
havneområdene for offshore, fiskeri, havbruk, turisme og beredskap. Det skal utformes en
arealbruksplan som ivaretar disse strategiene for Vardø, både på kort og lang sikt. Handlingsplanen
under kapittel 7 skal være en konkretisering av strategiene.

1.2

Organisering

Prosjektet er organisert med en styringsgruppe med følgende deltakere:
•
•
•
•
•
•
•
•

1.3

Representant fra havnestyret, havnesjef, Ingolf Eriksen
Havnestyrets leder, Stein Erik Johnsen
Representant for fiskerne, Kent Are Espensen
Representant innenfor fiskeindustrien, Oscar Delacerda
Representant for verkstedindustrien, Frode Robertsen
Vardø kommune, TNPK Alonzo Garbett
Vardø kommune konsulent/sekretær -TNPK, Njål Lorentsen
Entreprenør, Asbjørn Daaugård

Metode

Under arbeidet med havneplanen har det vært tett dialog mellom havnesjefen, havnestyret og
Norconsult som rådgivende konsulent.
Planforslaget bygger på eksisterende data som er bearbeidet med faglige innspill og revidert etter
styringsgruppas ønsker. Det er innhentet opplysninger fra utførte rapporter og pågående prosjekter. I
denne nye havneplanen er prosjektene for Svartnes, Kiberg og Vardø innarbeidet.

1.4

Framdrift

Framdriftsplanen legger opp til at det utarbeides en grov skisse til havneplan innen desember 2019,
og et planforslag med arealbruk innen februar 2020. Styringsgruppen styrer møter og planutkast
gjennom hele prosessen.
Milepæler
•
•
•

Folkemøte med innspill i januar 2020
Brukeres representanter i havnestyret sender inn tilbakemeldinger fra brukerne
Endelig planforslag vedtas i februar 2020
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2 NASJONALE, REGIONALE OG KOMMUNALE FØRINGER
2.1

Ny lov om havner og farvann Prop. 86 L (2018-2019)

Den nye havneloven om havner og farvann ble vedtatt i Stortinget 4. juni 2019 og trer i kraft 1. januar
2020. Loven får blant annet betydning for kommunenes myndighet i og ansvar for sitt sjøområde.
Loven erstatter dagens havne- og farvannslov (2009) og loslov (2014). Formålet med den nye havneog farvannsloven er å støtte opp under målene for transportpolitikken, blant annet å fremme
sjøtransport som transportform og å legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havner og
bruk av farvann. Loven skal også ivareta nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser.
For kommunene gjøres det endringer i reglene om krav til drift av havn og havnekapital, ansvar for
fremkommelighet og regulering av ferdsel i kommunens sjøområde.

2.2

Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029

Nasjonal transportplan (NTP) er en stortingsmelding som omhandler hovedtrekkene i regjeringens
transportpolitikk de neste 10 årene. Transportetatene Statens vegvesen, Jernbaneverket, Avinor og
Kystverket, utarbeider det faglige grunnlaget for departementenes arbeid. Planen rulleres hvert fjerde
år.
Nasjonal transportplan beskriver blant annet muligheten for å oppnå en full stamledsstandard for de
havnene som defineres som viktige nasjonalhavner. Ingen av havnene i Finnmark er per nå definert
som nasjonalhavner.
Regjeringen forutsetter at tilskuddsordningen til fiskerihavner blir videreført i planperioden med 840
mill. kr, og at tilskuddsordningen for havnesamarbeid blir videreført med 40 mill. kr.
Fiskeri- og havbruksnæringen er avhengig av et bedre vegnett og mulighet til flytransport av fisk. For
fiskerinæringen er det også viktig å ha trygge liggeforhold. Reiselivsnæringen har ulike utfordringer
innen lufttransport, cruisetrafikk og innen veg- og fergetilbudet. Utviklingen innen olje og gass stiller
økte krav til sjøsikkerhet og oljevernberedskap. Kystverket vil ha ansvaret for utbygging av ledene.
Følgende planlagte tiltak fra NTP 2018-2029 vil ha betydning for Vardøs nye havneplan:
Kiberg fiskerihavn
Kiberg fiskerihavn har for liten dybde i havnen, dårlig dekning mot bølger, og er bølgeutsatt i
innseilingen til havnen. Det planlagte tiltaket i NTP 2018-2029 er utdyping og breddeutvidelse i havnen
og i innseilingen, samt endring av molokonstruksjon og oppgradert merking. Tiltaket medfører bedre
utnytting av eksisterende og planlagte kaier og flytebrygger, tilrettelegging for flere brukere, tilgang til
nye næringsareal på land, fjerning av forurensede sedimenter i havna og økt sikkerhet og
framkommelighet i farleden.
Vardø fiskerihavn
Tiltaket består av etablering av to skjermingsmoloer i indre havn i Vardø og utdyping innenfor
moloene. Nytten vil bestå i at havna får et område med tilfredsstillende skjerming for den mindre
fiskeflåten.. Havna er i dag utsatt for bølger fra nord, som kommer rett inn i havna og skaper dårlige
liggeforhold. Det gjelder de fleste båtstørrelsene, men den mindre flåten er spesielt utsatt. Per i dag er
de eneste brukbare plassene for den mindre flåten like innenfor de to ytre moloene. Men selv med
denne plasseringen ligger de utsatt til for nordlige bølger, noe som medfører stor slitasje på både
båter og flytebryggeanlegg.
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Maritim trafikkovervåkingen rundt Svalbard
Regjeringen vil bygge ut landbaserte AIS-basestasjoner på Svalbard for å styrke den maritime
trafikkovervåkingen, og gi Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø og andre etater et kontinuerlig
oppdatert maritimt situasjonsbilde. I dag baserer trafikkovervåkingen i området seg på AIS-satellittene
samt enkelte AIS-basestasjoner. Utbygging av landbaserte AIS-basestasjoner vil gi bedre oversikt
over både kommersiell skipsfart og fritidsfartøy i området, og vil gi bedre muligheter til å følge opp
ulykker og iverksette effektive redningsaksjoner.
Åpningen av nye olje- eller gassfelt i nordområdene vil øke trafikken ytterligere. Omlasting av olje fra
skip til skip, eller ved land, blir også mer aktuelt. Dette gir økt risiko for sikkerhet og miljø. På lengre
sikt kan godsstrømmene mellom Asia, Europa og Amerika endres, dersom Nordøstpassasjen blir
åpnet for sjøtransport deler av året. Dette medfører også økte utfordringer for sikkerhet og miljø.

Nasjonal transportplan 2022 – 2033 (NTP 2022-2033)

2.3

Ny nasjonal transportplan (NTP) legges frem våren 2021. Finnmark fylkeskommune har allerede
kommet med forhåndsinnspill til transportplanen. Her nevnes blant annet sjøsikkerhet, klimateknologi,
transportpolitikk og globalisering som maritime utfordringer.
Dagens hovedutfordringer for Troms og Finnmark vil, uten avbøtende tiltak, øke i fremtiden. Mer
ekstremvær og et mer uforutsigbart klima stiller høyere krav til beredskap, og en mer robust
infrastruktur. Økende utnyttelse av naturressurser, som fiskeri og havbruk, petroleum, mineral og
internasjonal handel, kan endre dagens infrastrukturbehov i vesentlig grad.
Av fremtidige muligheter påpekes det at klimatiske endringer, nye internasjonale sjøruter og økt
godstransport også vil kunne medføre behov for nye logistikkvalg og et jernbanenett med tilknytninger
nasjonalt og internasjonalt.

”Nye byggesteiner i nord”

2.4

Jens Stoltenbergs andre regjering la 12.mars 2009 fram rapporten «Nye byggesteiner i nord – Neste
trinn i Regjeringens nordområdestrategi». Den innebærer en kraftig satsing på næringsutvikling til
lands og til havs, og en opptrapping på investeringer til samferdsel, farleder og havner i nord.
Hovedmålsetningene består av utviklingen av et mer helhetlig overvåkings- og varslingssystem for de
nordlige havområder. Det påpekes at nordområdesatsingen dreier seg om å konsentrere innsatsen
om tunge prosjekter på strategiske satsingsområder, der Norge har naturlige fortrinn historisk,
geografisk og kompetansemessig. Trafikksentralen i Vardø nevnes som et godt eksempel på
etablering av et helhetlig overvåkings- og varslingssystem i nord.

2.5

Overvåking av skipstrafikken

«Barent watch» er et helhetlig system for informasjonsformidling og overvåkning. Barent Watch er en
oppfølging av strategien for å sikre bedre varsling og overvåkning i nordområdene.
Systemet er et samarbeid med flere departementer og statlige virksomheter innenfor tema:
•
•
•
•
•

Klima og miljø
Sjøtransport
Marine ressurser
Oslo- og gassaktivitet
Suverenitetshevdelse

SafeSeaNet Norway er et internettbasert meldingssystem hvor skipsfarten sender pliktige ankomst- og
avgangsopplysninger til norske myndigheter og havner. Kystverket utvikler og drifter SafeSeaNet
Norway som en felles nasjonal meldeportal for skipsfarten.
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Vurderinger av lokaliteter (Kystverket, februar 2010)

Fiskeri- og kystdepartementet ga Kystverket i oppdrag å utrede havnefasiliteter i Øst-Finnmark.
Oppdraget baserer seg på føringer gitt i ”Nye byggesteiner i nord” punkt 3.3.3, hvor det står at ”På sikt
vil økt petroleumsaktivitet i Barentshavet på norsk og russisk side kunne føre til behov for lokalisering
av støttefunksjoner på land. Det vil derfor være nyttig å utrede behovet for ulike alternative baser i
Øst-Finnmark for å betjene en eventuell petroleumsvirksomhet i norsk del av Barentshavet eller i
Russland”, hvor framtidig behov i tilknytning til industri i nordområdene er definert.
Kystverket hadde i oppdrag å kartlegge i hvilken grad havner i Øst-Finnmark er egnet til å være
oljebase. Kystverket vurderer Vardø byhavn som lite egnet til oljebasehavn. Havna har en dybde på
7m, kailengden er på 190m, har vanskelig innseiling i dårlig vær og er tilknyttet lite arealer på land.
Rapporten ble ferdigstilt i 2010.
Svartnes havn vil kunne benyttes som offshore- og forsyningshavn for skip inntil 150 m og dybde inntil
8 m dyptgående.
I forbindelse med oljevirksomheten kan det være aktuelt at Svartnes havn blir involvert i omlastninger
av mindre mengde oljeprodukter eller gassprodukter. Russernes nærhet til området er med på å øke
dette potensialet. Havna betjener 300 m tankbåter ute i leden med skifte av mannskap og levering av
utstyr. Til denne virksomheten kan man etter hvert lagre mer varer i Svartnes.

2.7

Kommuneplan for Vardø, langsiktig del 2000-2012

Visjon: ”Vardø kommune skal være et fremtidsorientert ”kystens fyrtårn” gjennom positiv tenkning og
skal bli førstevalg for bosetting i Finnmark”. Kommuneplanen beskriver befolkningsnedgang fra 1970
til 1999. Dette forklares med en nedgang i antall fiskerier, og en reduksjon i offentlige arbeidsplasser i
denne perioden. Utfordringene for Vardø beskrives å være befolkningsutviklingen, stabil tilgang til
råstoff i fiskeindustrien, alternative næringer gjennom blant annet turisme og utvikling av sentrum,
utdanning, gode offentlige tjenester, og tilrettelegging for et flerkulturelt samfunn.
Satsingsområdene for kommunen som samfunn beskrives å være fiskerinæring og alternativ
næringsutvikling, turisme, ungdom og utdanning, Vardø som Finnmark fylkes tusenårssted og
helse/omsorg/kultur. For kommunen som organisasjon er satsingsområdene: å stoppe fraflyttingen,
informasjon og kommunikasjon, arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling og samlokalisering og personalet
som kommunens viktigste ressurs.
Gjeldende kommuneplan ble vedtatt 11.07.2001. Arbeidet med ny kommuneplan startet i desember
2019.
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Kommuneplanens arealdel med kystsoneplan 2001-2010
Vardø, Svartnes og Kiberg er i
kommuneplanens arealdel (2001)
avsatt til tettbebyggelse, hvor
eksisterende reguleringsplan
gjelder. For tettsteder uten
reguleringsplan gjelder
bestemmelser om at ny
reguleringsplan må utarbeides før
tiltak iverksettes.

Figur 1 Utsnitt av kommuneplanens
arealdel, Vardø og Svartnes

Reguleringsplan for Vardø havn
Reguleringsplanen viser at områdene
på begge sider av havna er regulert til
industriformål.

Figur 2 Utsnitt av reguleringsplanen for Vardø havn
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Reguleringsplan for Svartnes
Reguleringsplanen for Svartnes setter
rammer for utbygging gjennom plankart
og bestemmelser. Planen setter av
områder til næringsvirksomhet i nordre
del av området og til kombinert formål,
kai og industri, innenfor deler av
havneområdet. Reguleringsplanen ble
vedtatt av Vardø bystyre 31.03.11.

Figur 3 Utsnitt av vedtatt reguleringsplan for
Svartnes

Reguleringsplan for Kiberg

Reguleringsplanen for Kiberg havn
viser at det meste av havneområdet er
regulert til industri og trafikkformål.

Figur 4 Utsnitt av reguleringsplanen for
Kiberg
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Strategisk næringsplan for Vardø

Vardø kommune gir ikke rene tilskudd til bedrifter. I stedet går Vardø kommune inn som aktive eiere i
bedrifter som ønsker å utvide sin egenkapital. Videre har Vardø kommune identifisert hvilke
næringsområder man vil satse på innen fiskeri, olje/gass, turisme og beredskap. I tillegg er det
identifisert hvilke prosjekter det satses på. Dette gir en spisset tilnærming til næringsarbeidet i
kommunen. Arbeidet med næring foreslås endret såpass mye at et næringsstyre opprettes og tar
hånd om næringssaker i framtiden.
Vardø kommune har vært gjennom vanskelige år i perioden 2000 – 2010. Siden 2010 har dette snudd,
og Vardø opplever at folketallet har stabilisert seg. Arbeidsledigheten og antall sosialhjelpsmottakere
er nå nede på nasjonalt nivå. Næringslivet i Vardø har opplevd mye av det samme og det har vært en
bedring siden 2010.
Tiltaksplaner
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.9

Oppgradering av havnene i Vardø kommune, herunder helhetlig planverk for Vardø havn,
Svartnes havn og Kiberg havn.
Mudring av havn i Kiberg og utfylling av industriområde i Kiberg
Utvikling av havnefasiliteter, herunder serviceaktiviteter, fjerning av gamle fiskeindustrianlegg
og tilrettelegging for ny landbasert fiskeindustri.
Investering i landbasert fiskeindustri
Investering i båter og rederier som har fiskekvoter
Utfylling og tilrettelegging av industriområde på Svartnes
Utbygging av helikopterbase
Tilrettelegging av Hornøya og Varangerhalvøya for turisme
Investering i andre virksomheter som er strategisk viktig for Vardø

Svartnes-Bussesundet - del av Vardø øy, reguleringsplan

Vardø kommunes områdereguleringsplan for Svartnes, Bussesundet og deler av Vardø øy ble vedtatt
11.03.2011.
Kommunen ønsker å tilby lett tilgjengelige og attraktive næringsareal med høy utnyttelsesgrad, god
infrastruktur og fleksibilitet for framtidige behov. Kommunen ønsker også å sikre areal til offentlig
virksomhet, til natur- og friluftsliv og eventuelt til boligformål. Planen skal legge til rette for utvikling,
som følge av olje- og gassressurser i Barentshavet, og legger opp til tiltak for forbedring av
havneforholdene i Vardø. Satsingsområder er olje og gass, fiskeri og havbruk, cruise og turisme,
containerhavn og natur og miljø.
Planen inneholder forholdsvis detaljerte føringer for utforming av havna.

2.10 Utvikling av en framtidig knutepunktshavn i Vardø
Vardø havn KF har tidligere engasjert Transportutvikling AS til å utarbeide et forprosjekt som
omhandler utviklingen av en framtidig knutepunktshavn i Vardø kommune. Knutepunktshavna vil ha
en fordel i dagens situasjon, da Vardø har god tilknytning til vegnettet.
Forprosjektet inneholder statusbeskrivelse, markeds- og strategivurderinger, forslag til
satsingsområder, utbyggingsløsninger, kostnadsvurderinger, prioriteringer og framdrift. Forprosjektet
har foretatt vurderinger av eksisterende markedsområder og nye markedsmuligheter, samt sett på
kritiske suksessfaktorer for prioritering av satsingsområder. Forprosjektet foreslår følgende
satsingsområder:
For å bedre innseilingen og manøvreringsforholdene i Svartnes havn, foreslås utfylling av molo over
Bussesundet. Det er vurdert to alternative løsninger for molo og nærmere undersøkelse av
grunnforhold mm. må foretas. Fylling av molo vurderes også brukt til veg, vann- og el-forsyning og
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man bør se på løsninger for et tidevannskraftverk. I etterkant av forprosjektet har Vardø kommune
foreslått at gjenfylling til molo bør foretas sør i Bussesundet. Dette gir større rolighetsgrad og bedre
innseiling til Svartnes havn, og må undersøkes videre.
Fiskeri og havbruk; Infrastrukturen knyttet til fiske og havbruk ansees i hovedsak å være på plass. Det
tilrås satsing på fiskeri og havbruk, med vekt på kreativitet når det kommer til etableringer, produkter
og løsninger
Turisme/cruise; Med bakgrunn i Vardøs historie, geografi og historie, foreslås en satsing på turisme
som blant annet innebærer bygging av ny havn for cruiseskip på Vardøya, lokalisert til området ved
Engelsvika (tidligere fergekai).

Molo fra Svartnes og ut i Bussesundet
For Bussesundet foreligger en tre år gammel plan for molo fra Svartnes ut i Bussesundet. Formålet
med planen vil være å dempe bølger inn i Svartnes for å få bedre havneforhold på kort sikt. Kystverket
er nesten ferdig med prosjektering. Tiltaket vil dempe sjøgangen betydelig.
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3 Muligheter og forslag
3.1

Beredskapslager for oljevernutstyr

Etablering av et statlig oljevernberedskapslager med tungt utstyr og mobilt nødlosseanlegg er viktig
med tanke på oljetransporten utenfor Finnmarkskysten. Vardø vil være en naturlig lokalisering av en
slik base, der fiskerihavna på Svartnes kan benyttes i første omgang. I tillegg vil Vardø Havn KF sine
to flytebrygger på kort varsel kunne benyttes til å håndtere nødlosset olje fra havarister.

3.2

Taubåtbase

I 2007 ble det etablert trafikksentral i Vardø. På bakgrunn av eksisterende trafikksentral og egnet
geografi bør Vardø velges som base for en eller flere havgående taubåter i beredskap for tankskip
som trenger assistanse.

3.3

Offshorebase med avfallshåndtering

Vardø har geografiske forutsetninger for å kunne bli vertshavn for offshorebase med
behandlingsanlegg for offshoreavfall når Barentshavet åpnes for boring og utvinning.

3.4

Containerterminal

Vardø havn KF har fått utarbeidet et forprosjekt som omhandler utviklingen av en framtidig
knutepunktshavn i Vardø kommune. 1
Forprosjektet beskriver at global oppvarming gjør at skip kan benytte seg av nordøstpassasjen, slik
atdenne trafikken sannsynligvis blir større. Vardø bør vurdere om containerterminal er realistisk, og
eventuelt posisjonere seg for lokalisering. En slik terminal krever godsmengder som Vardø-området
ikke har, men hvis passasjen må transittere med mindre skip, kan en omlastningshavn på
Finnmarkskysten være aktuelt. Hvis det er behov for en omlastingsfunksjon for containere, ligger
Svartnes i Vardø kommune gunstig til geografisk.
Terminalen i Vardøhavna og Svartnes kan ta imot kystgodstrafikk og for eksempel containerisert fisk.
Ny havneutfylling vil kunne håndtere containerskip, eventuelt med taubåtassistanse etter værforhold.
For handtering av større containerskip vil det være behov for større kaianlegg, som forslås lagt til
Svartnes/Bussesundet.
LNG-terminal; Vardø har geografisk forutsetninger for ilandføring av gass fra sokkelen. En
gassterminal anslås å trenge areal på 3000 da og et kaianlegg på minst 120 m, og vil kunne
lokaliseres nord for Svartnes havn.

3.5

Gasskraftverk

Dersom det legges gassrørledning fra sokkelen til en LNG-terminal ved Bussesundet, vil forholdene
kunne ligge til rette for et gasskraftverk med kapasitet til å forsyne store deler av Øst-Finnmark og
annen kraftkrevende industrivirksomhet i området.
For videre arbeid er det påpekt som viktig å øremerke og regulere arealer til nye aktiviteter.

1

Transportutvikling 2003, Forprosjekt: Utvikling av en framtidig knutepunkthavn i Vardø kommune
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4 STATUS
Vardø har tre havner. Kiberg i hovedsak en fiskerihavn, Vardøøya er en havn for fiskeri, person- og
godstransport og turisme, mens Svartnes er en havn for industri og fiske.

4.1

Generelt

Nedenfor følger oversikt over skipsanløp og varetonn (import og eksport) for perioden 2016 –2018 for
hele kommunen.

2016
Fiskefartøy
2017
Fiskefartøy
2018
Fiskefartøy

Innenriks
Antall
684
3850
695
4430
693
3810

Tonn
7.166.339
115.782
6.840.165
146.485
7.160.258
114.582

Utenriks
Antall
0
6
2
1
3
2

Tonn
0
4270
1368
3200
2478
1680

Totalt
Antall
684
3856
697
4431
696
3812

Tonn
7.166.339
120.052
6.841.533
149.685
7.162.736
116.262

Tabell 1 Skipsanløp og tonnasje 2016-2018 for Vardø, Svartnes og Kiberg.

Varemengdene over kai har i de senere årene ligget stabilt på ca. 7 mill. tonn pr år, men var i 2018 på
totalt 28 897 tonn på grunn av at det ble tatt i land steinmasser til etablerering av helikopterterminal på
Svartnes flyplass. Varemengdene har vært fordelt over offentlig og privat kai.
Statistikk fra Fiskeridirektoratet (vist i Figur 5) viser at registrerte fiskefartøy var lavt i årene 1984 –
1994 og også i en periode 2008 – 2014. Antallet har steget betydelig i de siste 2-3 årene.
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Figur 5 Antall registrerte fiskefartøy i Vardø i perioden 1980 – 2018. Kilde Fiskeridirekotratet.
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Figur 6 Fiskefartøyenes alder i perioden 1980 - 2018, Finnmark, kilde: Fiskeridirektoratet

Fartøyenes alder har økt vesentlig fra 1980 til 2018, fra rundt 16 til omtrent 30 år. (Som vist i Figur 6)
Tallene gjelder for Finnmark fylke. Kilde: Fiskeridirektoratet

4.2

Vardø havn

Vardø byhavn ligger sentralt i byen innenfor skjermede moloer og har daglige anløp av Hurtigruta og
sporadiske godsbåtanløp. Anløpene skjer på en kombinert trafikk- og fiskerikai.
Etter at havneplanen for 1996 ble laget ble det tatt beslutning om at Vardø skulle være tusenårsstedet
for Finnmark. I den forbindelse er det bygget en mindre trekai og flytebrygge i turistøyemed. Videre ble
det bygget en strandpromenade med et informasjonshus. Vardø havnevesen drifter deler av anlegget.
I Vardø havn er det nå to mottaksanlegg som i det alt vesentlige pakker fisk som sendes ubearbeidet
videre til markedet. Vardø videregående skole (tidl. Fagskolen) har et mindre mottak i
undervisningsøyemed.
I Vardø havn er det kaianlegg på totalt 1 300 m , fordelt på fiskeri, industri, trafikk og promenade m.m.
Havna er kommunens største havn for kystfiskeflåten og er også kommunens trafikkhavn. Ytre del av
havna er mudret til - 7,0 m og indre del til – 5 m. Moloanleggene er i god stand. Det er bygget
flytekaier på 420 liggemeter kai for fiskeflåten med tilgang til strøm og vann. Havna benyttes i dag av
alle typer fartøyer som anløper kysten. Flere kaier og bygninger havna er under sterkt forfall. Unntaket
er de kaianlegg som Vardø KF eier og drifter.
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Figur 7 Vardø havn med tiltak (mudring innbefatter også sprengning)
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Indre molo og utdyping
På oppdrag for Vardø kommune har
Norconsult prosjektert en indre molo
på tvers inne i havna og mudring
innenfor denne. Dette arbeidet blir
igangsatt i starten av 2020.
Den planlagte moloen vil bli 185 meter
lang. Moloen skal gi roligere
havneforhold i indre havn og legge til
rette for utvikling av indre
havneområder. Moloen skal etter
planen være ferdig gjennomført i
2020.
Innenfor moloen skal det mudres ned
til kote -5,0 LAT. Mudringsplanen skal
være ferdig prosjektert i desember
2019.
I forbindelse med mudring av indre
havn vil bunnkotene kartlegges.

Figur 8 Foreslått ny indre molo, med mudringssone (lilla).

Ny ytre molo
Som alternativ vurderer kommunen nå å anlegge en ny molo lenger ut for å dempe sjøen inne i
havna. Det vil i første omgang være aktuelt å gjøre en forstudie av dette tiltaket.

Planer for næringseiendommer
Vardø kommune ønsker å satse sterkere på utvikling av infrastruktur og servicetilbud for
fiskerinæringen, og ser på Aarsæther- og Prodentomta i Vardø havn som mulige arealer for en slik
virksomhet. Norconsult har utredet mulig utvikling av tomtene, inklusivt havneanlegg. Aarsæthertomta
er utredet i mer detalj, da man her ble forelagt en mer spesifikk bruk og ønsket utvikling.
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Figur 9 Utredning Aarsæthertomta 2

Aarsæthertomta
Gjenværende bygningsmasse på Aarsæthertomta er lite egnet til istandsettelse, og vi anbefaler at
eksisterende bygg på Aarsæthertomta rives og erstattes med en fleksibel ny bygningsmasse som kan
bygges ut trinnvis.
Kostnadene omfatter totrinns utbygging. Kostnader ved oppføring av nye bygg på Aarsæthertomta og
kaianlegg er beregnet til ca. 40 mill. kroner for første byggetrinn og ca. 82,3 mill. kroner ved full
utbygging.
Den fiskerirelaterte virksomheten, som man ønsker på Aarsæthertomta, er mulig å etablere i et nytt
bygg. Den nye bygningen bør bygges i modulbasert form, slik at man oppnår størst mulig fleksibilitet
når det kommer til funksjon og utbyggingstakt. Norconsult har antatt to utbyggingsfaser. Fullt utbygget
vil bygningen være på BTA 2 550 m2 og bygningen vil hovedsakelig bestå av lager og
produksjonshaller over ett plan. Adkomst vil kunne etableres for større kjøretøy hvis man kan bruke
allmenningen nord for bygningen for dette formålet.

Utredning Næringsbygg og næringsarealer tilknyttet Vardø Havn – Aarsæther og Prodentomta, Norconsult
2019.
2
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Prodentomta
Utvikling av Prodentomta er basert på resultater fra Aarsæthertomta og en vurdering av
oppgraderingsbehovet til kaia. Kostnaden for utbygging av Prodentomta er ikke beregnet, da man ikke
har hatt et spesifikt romprogram og forslag til bruk. Som et estimat kan imidlertid kostnadsestimatet for
Aarsæthertomta benyttes og modifiseres til Prodentomta. I tillegg må man legge på kostnader for å
oppgradere kaianlegget. Dette er estimert til en entreprisekostnad på ca. 9,5 mill. kroner (eks. mva.).
Til sammenligning er det nye kaianlegget på Aarsæthertomta, med betydelig bedre kapasitet er
beregnet til en entreprisekost på ca. 16,3 mill. kroner (eks. mva.). inklusiv kranområdet.

Figur 10 Utredning Prodentomta3

Havneforhold
Havneforholdene for de to områdene er også vurdert og Aarsæthertomta er funnet best da området
blir best beskyttet av ytre molo. I tillegg er manøvreringsforholdene best da området ved Prodentomta
kan bli noe negativt påvirket av en indre molo.

Vardø Havn, Utredning Næringsbygg og næringsarealer tilknyttet Vardø Havn – Aarsæther og
Prodentomta, Norconsult 2019.
3
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Tilknytningen til det etablerte verkstedet og en ny kran vil også gi bieffekter som et tilleggsresultat av
bygging på Aarsæthertomta, samtidig som den nye kaia er betydelig mer fleksibel enn den man får til
ved oppgradering av Prodenkaia.

Utfyllingsområder i Vardø havn
Kommunen er i gang med innkjøp av et område på innsiden av eksisterende molo. På lang sikt
planlegges det å fylle ut i området markert i Figur 7. .
Det kan også være aktuelt med utfylling ved Valen, innerst i havnebassenget. Det foreslås en
skråfylling for å dempe sjøen og redusere erosjon. Det er ikke behov for mudring utenfor dette
området. Området kan brukes til næringsarealer, turistformål eller festivalformål.

4.3

Kiberg havn

Kystverket har et eget mudringsprosjekt som omfatter områder utenfor moloen på Kiberg. Prosjektet
omfatter en utdyping ned til kote 5,3. Disse fysiske arbeidene skal igangsettes i 2019. Massene skal
fylles i dypvannsdeponi. På oppdrag for kommunen prosjekterer Norconsult en større mudringsplan,
kote -7,3 i farledene utenfor molo og ned til kote - 6,3 innenfor. Prosjektet omfatter også en flytting av
den ytre delen av eksisterende molo.

Figur 11 Kiberg havn med mudringsplaner, ombygging av eksisterende molo og nye utfyllinger.

Det pågår arbeider med en 30 m lang utfylling i indre havn. Formålet med utfyllingen er å skaffe
landarealer som er tenkt benyttet til næringsformål. Det skal også anlegges en kai på 30 meter langs
denne utfyllingen. Det er også mulig å fylle ut på utsiden av moloen for å få mer areal.
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Det er til sammen 189 m kai i Kiberg havn, fordelt på industri, liggekai og flytekai. Havna er utdypet til
– 5,0 m og dekningsverket fungerer tilfredsstillende. Elva fører med seg sedimenter som felles ned
ved innseilingen til havna og gjør havna grunnere. Det er bygget en flytekai med 132 liggemeter kai og
i havna er det et fiskeforedlingsanlegg.

4.4

Svartnes havn

Svartnes har 146 m industrikai og 110 m fiskerikai i god stand. I tillegg er det tre flytekaier på til
sammen 322 m for fiskeflåten i indre del.
Innseilingen og leden inn til kaianleggene er mudret til – 9,0 m. Ved kaianleggene er det mudret til –
9,0 m, for at båter med dypgående på 7 meter kan seile inn på laveste lavvann. Indre del av havna er
mudret til – 5,0 m. Det er to fiskebruk ved Svartnes havn i dag. Et av disse ble bygget på begynnelsen
av 2000-tallet og er et større fiskeforedlingsanlegg med sentralfryselager. I tillegg finnes det et
havnelager og et bunkringsanlegg i havna. En større del av landarealene er belagt med opsjonsavtale
av interessenter med tilknytning til oljevirksomhet. Reguleringsplan for Svartnes ble vedtatt av Vardø
bystyre den 31.03.2011.

Figur 5: Svartnes havn, dagens situasjon og dybdedata
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Aktører knyttet til havner i Vardø kommune

Trafikksentralen i Vardø overvåker og koordinerer tankskip og annen risikotrafikk fra Lofoten til
Barentshavet, og havområdet rundt Svalbard. Trafikksentralen ble satt i drift i 2007 og er en av fem
trafikksentraler i Norge. De øvrige trafikksentraleneligger i Sør-Norge. Trafikksentralen sine
hovedoppgaver er å overvåke skipsbevegelser og registrere, identifisere og avdekke avvik, forebygge
hendelser ved å være i løpende dialog med skipstrafikken, aksjonere og varsle når situasjonen krever
det og administrere slepeberedskapen i Nord-Norge. Trafikksentralen har senere fått større betydning
og dekker nå hele landet.

Kystverkets kompetansesenter
Kystverket gjennomgår hovedleder og bileder langs hele norskekysten for å se på mulighetene for å
merke kysten på en smartere og mer innovativ måte - tilpasset dagens og fremtidig behov. Målet er å
gi en sikrere navigasjon i ledene og skal munne ut i en moderniseringsplan.

Aktører innen havneområdene
Kiberg
•
•

Storbukt fiskeindustri avdeling Kiberg
Are Mek AS, som utfører reparasjoner/service for fiskeflåten,

Svartnes
•
•
•
•
•

Finnmark entreprenør
Vardø fiskeriservice
Svartnes fiskeriservice
Arctic Catch, driver med krabbe, kvitfisk og lodde.
Vardø transportservice helikopterbase

Vardø
•
•
•
•
•
•
•

Robertsen sjø service
Tony Jakobsen, «Jakobsen dykk og maskin service»
Industri Rek, skipshandel og service
Molnes Seafood.
Contrace AS.
Vardøbruket AS, innen hvitfisk og krabbe
John Hågensen Industri servise er lagt ned. John Hågensen har startet trevarehandel på
Bryggetorget.

Innen reiselivsvirksomheter finnes Vardø hotell og Skagen Bo og havfiske.
Vardø havn KF driver transport til Hornøya og skipsekspedisjon.

4.6

Havnivåstigning

I reguleringsplanen for Svartnes – Bussesundet - og del av Vardø øy ble det gjort en risikovurdering
som sier at høyeste observerte vannstand i 1993 var på 414 cm i forhold til sjøkart null, eller 340 cm i
forhold til 0-koten på landkart. Forventet havnivå ved 100 års stormflo i år 2100 beregnes å være fra
273 til 328cm over 0-koten for landkart. En havnivåstigning med 328 cm over 0-koten på landkart vil
stå i nivå med topp kai. På Svartnes er begge sjeteene for lave. Den søndre sjeteen blir nå forhøyet
med 1,2 meter. Den nordre blir uendret på grunn eksisterende virksomhet/lagerbygg.
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Vardø lufthavn

Vardø kommune bygde i 1987 en flyplass for å utvikle næringslivet og forbedre kommunikasjonene til
og fra Vardø. Flytrafikken økte gradvis i årene etter åpning, men sank på slutten av 90-tallet..
Statistikken viser en svak økning i trafikken de siste to årene. Restriksjonsplanene, se Figur 12 gjelder
for norske kortbaneflyplasser, men er forankret i internasjonalt regelverk (ICAO annex 14).
For stamflyplasser (større fly) gjelder andre og strengere regler. I planen er det gjengitt en litt forenklet
opptegning av høyderestriksjonene, men tilstrekkelig med tanke på å sette prinsipielle rammer for
havneutbygging. Restriksjonen er et plan i flyplassens lengderetning som starter forbi enden av
rullebanen (ved dagens gjerde) i bredde på 150 meter (75 m til hver side for senterlinja), 15%
spredning til hver side og 2,5 % stigning i lengde på 15 000 meter. Et plan på begge sider av
flyplassen starter 75 meter fra senterlinje med stigning 14,3% (1:7) til hver side. Disse planene møter
andre restriksjonsplan høyere opp, men det har ingen praktisk betydning i dette tilfellet.

Figur 12 Restriksjonssone flytrafikk.

4.8

Veg

E75 går ut til Vardø, som en arm av E6 i Norge og med kort avstand til E75 til Finland. Brua over
Skallelv bør byttes ut, da selve konstruksjonen har for lav kjørehøyde for høye biler.
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5 Behov og arealbruk
5.1

Reiseliv

Finnmark fylkeskommunes har sendt ut høringsutkast på «Reiselivsstrategi for Finnmark 2019-2023».
Vardø er et ettertraktet turistmål og har naturgitte og kulturmessige fortinn for utvikling innen turisme.
Vardø er 1000-årsstedet i Finnmark fylke, og har opprettet et eget informasjonsbygg med tilpasset
gangvei i forbindelse med dette. Heksemonumentet i samme område er også en attraksjon.
Planen skal ta hensyn til viktige kundegrupper som:
•
•
•

Cruise og hurtigruten
Bobil og buss
Kultur og kreative næringer

Satsingsområder:
1.
2.
3.
4.

Flere og mer lønnsomme bedrifter
Finnmark skal være attraktiv og anerkjent som et bærekraftig reisemål
Arbeidskraft med riktig kompetanse
Logistikk og samferdselsløsninger tilpasset reiselivsnæringas kunder

Naturen er reiselivsnæringas viktigste ressurs. Vardø er mye brukt som utgangspunkt for fugletitting,
med omkring 1000 besøkende hvert år. Hornøya har et mangfold av sjøfuglearter, og er et populært
område for fugletitting fra båt. Fugletitting foregår mest i perioden mars til august og øker i omfang.
Havfiske er også en populær reiselivsaktivitet hvor Vardø har potensial. Dykking i arktiske sjøområder
ser også ut til å øke. Det er i tillegg en økning i trafikken østover, og Nordkapp har 100-150
cruiseanløp per år.
For cruisetrafikken vil det være nødvendig å etablere ny molo og servicekai. Denne foreslås lokalisert i
et område på vestsiden av øya ved den gamle fergekaia Vardø, hvor det er tilstrekkelig dybde,
samtidig som den har nærhet til Vardø sentrum, heksemonument og Vardøhus festning.
Viktige arrangementer gjennom året:
•
•
•

5.2

Bluesfestivalen i november
Pomorfest i juli
I mars arrangerer Vardø ”Yukigassen”, et spill med snøballer, som også er blitt en attraksjon.

Fiskeri

Det er potensial for økt fiske i Vardø kommune. Flere kjøper kvoter som fører til økt kvantum som
leveres til kaia, samtidig har man fått en bifangstordning som gir økt leveranse av fangst fra fiskerne.
Havne- og liggeforholdene må få økt standard og kapasitet.
Tilbudet til fiskeflåten bør forbedres og få et større utvalg. Det bør bygges mer for fiskeri, fryseri, egne
sentraler, kjølerom, boenheter og bruksrom for fiskere.

5.3

Offshore/supply

En økning av utenlandske tankskip langs kysten forventes å gi et økt behov for forsyninger. Det kan
også være nødvendig med tiltak for å kunne betjene behovene for mannskapsbytte. Vardø driver i dag
virksomhet mot disse fartøyene og ut ifra Vardøs beliggenhet vil dette kunne øke i årene som
kommer.
Det er ventet en betydelig økning i olje- og gassrettet aktivitet i Barentshavet, både på norsk og
russisk side. Dette er aktivitet som trenger et vidt spekter av forsyninger. Deler av denne aktiviteten er
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følsom for avstander mellom feltene offshore og landinstallasjoner. Det gjelder ilandføring av olje/gass
og basefunksjoner for forsyningsbåter.
Svartnes/Bussesundet vil på grunn av sin geografiske nærhet til det østlige Barentshavet være aktuell
som ilandføringssted for eventuelle funn av gass/olje i dette området. Dette vil gi grunnlag for mindre
produksjonsanlegg for gass- og oljeprodukter. Etablering av gasskraftverk vil også være aktuelt i en
slik sammenheng.

5.4

Beredskapslager for oljevernutstyr

Det arbeides med etablering av Øst-Finnmark beredskapssenter for oljevernutstyr med
nødlosseutstyr, lenser og opptakere. Vardø har ingen anlegg for oljevern nå. En forventet økning i
trafikken fra tankskip fra Russland og videre langs kysten utenfor Vardø tilsier at behovet for slikt
beredskapsutstyr er stort. Aksjonssentral og nødlosseanlegg bør etableres i Vardø. Det nærmeste er i
dag i Hammerfest.

5.5

Taubåtbase

Ut fra Vardøs beliggenhet og nærhet til seilingsleden som tankfartøyene benytter, anbefales det at
Vardø blir hovedhavn for minst en havgående slepebåt. Her pekes det på den store mengden
skipstrafikk som passerer utenfor Varangerhalvøya og hvor taubåtberedskap med tanke på havari er
nødvendig. Den nærmeste slepebåten ligger i Hammerfest. Basen kan lokaliseres både til Vardø havn
eller til Svartnes havn. Basen må ha liggeplass til to båter. Det forventes en stor økning i antall større
tankbåter opptil 300 meter lange. 15 nye båter bygges nå og ytterligere 15 ventes i årene som
kommer.

5.6

Containerterminal

Det er foreslått at Vardø kan posisjonere seg for en etablering av en containerterminal, men man ser
ikke at Vardø har godsvolumer nok til anløp fra sjøfart gjennom Nordøstpassasjen eller til/fra
Nordvest-Russland.
Man ser det som mulig med etablering av en omlastningshavn på Finnmarkskysten, for omlasting til
transittering av mindre spesialskip. Forutsetninger er godsvolumer, transport nordøst og mot Russland
og at Vardø posisjonerer seg og velges til en slik lokalisering.
En containerhavn med arealbehov på 250 da terminalarealer, foreslås lokalisert til området ved nordre
molo i Svartnes havn.

5.7

Molofylling over Bussesundet

Det er foreslått å bygge en molo med eventuelt tidevannskraftverk i den sørlige delen av Bussesundet.
Moloen vil gi sikrere innseiling, roligere havneforhold, og gjøre Bussesundet til en havn hvor større
fartøy, med lengde opptil 250 meter og dyptgående inntil 15 meter, kan anløpe. Svartnes/Bussesundet
vil da kunne bli en stam- og knutepunkthavn for hele regionen, og betjene både nasjonal og
internasjonal skipstrafikk i nordområdene.
Multiconsult har gjort en vurdering av grunnforhold for en molo mellom Ytre Svartneset og Steilneset.
De akustiske undersøkelsene indikerer at grunnforholdene er forholdsvis gunstige, slik at utlegging av
masser ikke vil medføre problemer med hensyn til stabilitet. I forbindelse med eventuell
detaljprosjektering må grunnforholdene dokumenteres med grunnundersøkelser.
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Figur 13 Illustrasjon av Svartnes havn, full utbygging og molo over Bussesundet

5.8

Andre arealbehov

Vardø havn KF ønsker å legge til rette for omlasting, fortøyning av lektere og ventehavn for større
fartøyer. Fortøyning kan gjøres på begge sider av sjeteer, inne i Svartnes havn ved at det etableres
fortøyningsfester i moloer. Ved utfylling over Bussesundet vil fortøyning kunne flyttes ut og Svartnes
utbygges med større kaiareal. Man har hatt forespørsel om lagringsmuligheter i Bussesundet ettersom
mye levende fisk kan transporteres. Det er også planlagt fiskeoppdrett i 2020 med smoltanlegg på
land på Svartnes
Vardø havn KF ønsker også å være havn med frilager, det vil si et særskilt område, eller bygning for
varer som kan innføres uten tollbehandling. Dette vil være naturlig å lokalisere innenfor et av de areal
som allerede er foreslått utbygd på Svartnes.

5.9

Vardø havn

Om havneforholdet blir bedre, vil det bidra til å få flere fiskebåter inn til levering. Bedre service vil også
hjelpe. Ny molo i indre havn er under gjennomføring ,og prosjektering av en ytre molo foregår i dag. I
forbindelse med utdyping innenfor den nye moloen i indre havn vil bunnkotene kartlegges.
Indre og ytre molo vil gi bedre havneforhold.
Vardø havn mottar i dag 2-3 millioner kg kvitfisk og krabbe. Med økt levering vil man kunne komme
opp i 5 millioner kg. Det har tidligere vært levert opptil 20 millioner kg i året i havna. Vardø havn KF
har over flere år tilrettelagt med flytekaier for kystflåten i havna. Det er behov for etablering av
fiskeserviceanlegg, isanlegg, lineegnesentral og anlegg for mottak og sløying av fisk. Det vurderes
mulighet for større bruksareal ved Valen etter at indre molo er etablert.
Etablering av en ytre molo, flere flytekaier og renovering av kaianlegg vil gi roligere havneforhold for
kystflåten i denne delen av havna. Det bør etableres bølgebrytere, dekningsverk for indre havn og
foretas miljø- og vedlikeholdsmudring.
Vardø havn vil også i framtiden være egnet og tilrettelagt for person- og godstransport, fiskeri og
turisme. Hurtigruta anløper Vardø to ganger om dagen, og om ettermiddagen er det særlig populært å
gå i land. Utviklingspotensialet ligger i økt turisme, blant annet som følge av flere landinger med
cruiseskip og turister som ønsker spesielle opplevelser som for eksempel fugletitting. Aktiv profilering
mot cruisenæringen er viktig. Det er behov for noen fysiske tiltak i havna for å gjøre forholdene bedre.
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5.10 Kiberg havn
Kiberg havn er tilrettelagt med flytekaier for ca. 50 kystfiskefartøy. Havna er 5 m dyp og kan anløpes
av fiskefartøy på opptil 30 meter. Et næringsareal i havna er under utbygging, med utfylling og
kaifront Det vil også bli etablert en 25 m lang flytebrygge.
Kiberg har behov for et fiskeriserviceanlegg, lineegnesentral og bunkersanlegg. Dette kan bygges på
det næringsarealet som nå etableres.
I havna vil det være et potensial for mottak av 2-3 millioner kg kvitfisk og krabbe. Fiskere i Indre
Varanger benytter Kiberg som havn ved torskefiske. Kiberg har potensial for reiseliv tilknyttet havfiske
og naturopplevelser.

5.11 Svartnes havn
Svartnes havn brukes av både kyst- og havgående flåte. Anslag på kvantum for framtidige leveranse
er 7-10 millioner kg kvitfisk, krabbe og lodde. Fiskeribedriften i havna vil kunne ha produksjon av
kvitfisk og lodde i tillegg til krabbe. Det er behov for utbygging av flere sjeteer og utfyllinger i Svartnes.
For fiskeflåten vurderes det å fylle ut et område for bunkringsanlegg i havna som er planlagt tatt i bruk
i 2020.
Det er behov for fiskeserviceanlegg, isanlegg, lineegnesentral, anlegg for mottak og sløying av fisk og
renovering av kaianlegg. Øvrige virksomheter som er aktuelle er coating, oljevernutstyr og
nødlosseanlegg.
Det er store arealer på land for aquakultur. Et smoltanlegg er planlagt utbygget i 2020 og vil bruke
eksisterende kaianlegg for lossing og lasting av smolt.
I Svartnes havn vil fiskeri og mindre service etableres i søndre del av havna og containertrafikk i og
utenfor nordre molo i Bussesundet.
Oljevernutstyr kan med fordel lokaliseres til Svartnes havn. Det anslås å være et arealbehov for et slikt
lager på ca. 1000m2. Kaibehovet er på 200 m med dybder på 10 meter.
Ved full utbygging med molo i sør over Bussesundet, som vist på Figur 14, vil potensialet i tilknytning
til de store land- og havarealene i Svartnes havn og Bussesundet kunne utnyttes fullt ut. Denne
havnen vil kunne ta det meste av fremtidig trafikk i nordområdene innenfor supply- og forsyningsskip,
container-, fiskeri og turisme, og vil ut fra havnestyrets vurdering derfor kunne fungere som en
regional havn.
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Figur 14 Illustrasjonen viser planer på lang sikt for Svartnes og Bussesundet

Rammer for utbygging på Svartnes
Det foreligger noen tekniske begrensninger for utbygging av Svartnes. Flyplassen og restriksjonsplan
for høyde knyttet til inn/utflyging mot nordvest, begrenser hvilke areal som kan benyttes til kaier og
bygninger. På fyllingen på sørsiden av havna er maksimal høyde på installasjoner begrenset til 15
stigende til 45 meter ved nordre molo. Seiling til og fra havna med større høyder enn
restriksjonskravene vil kunne skje etter avtale med flyplassen.
Restriksjonsarealet for flyplassen fører til at havnebassenget uansett må gjøres så stort at kaia
kommer utenfor restriksjonssonen. En viktig forutsetning for utvikling av Svartnes er at man får
gjennomført mudring og anlagt ny molo ut i sundet, slik som beskrevet under planer på kort sikt.
Kommunen er avhengig av et riktig dybdekart for å kunne foreslå utforming av havn. Inntil disse
dataene foreligger, mener havnesjefen å kunne vise til at det gjennom lang erfaring ikke er påvist fjell
over -10 m i havna. Det gjelder hele arealet innenfor sjeteene, unntatt i utløpet hvor det er foretatt
sprenging. Bunnsedimentene over fjell består både av 1- 1,5 m sandlag, under dette er det hard
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morene. Statens kartverk sjø har ved offentlig melding oppdatert nåværende dybder i havna, etter
detaljert informasjon fra havnesjefen.
På Svartnes er det stort potensiale for å etablere bakarealer som er viktig for effektiv drift. Kaifronten
er i bruk den tiden av døgnet det ligger båter inne som skal losses eller lastes. Ved planlegging av
kaier er det viktig å maksimere bakarealet så mye som mulig. Det er sammenheng mellom dybde ved
kai, størrelse på skip (tonn de losser) og areal på land. Prinsippet er at større båter trenger mer areal
til lagring på land. En båt på 30.000 tonn vil ofte ha 30.000 tonn last som skal losses og /eller som
venter på kaia. Areal på land er viktig uansett om det er et eller flere skip som anløper, fordi lossing og
lasting skal være effektivt for det enkelte skip. Når skipet legger til, losses skipet mens det ligger ved
land, før man fyller på ny last. Lang liggetid er tap for skipet som helst skal være i fart.
For Svartnes vil bakarealet være arealet mellom kaifronten og vegen innenfor. Dette arealet bør være
minst 75 meter i dybden.

Planer på kort sikt
Det foreligger konkrete planer for en opptrapping av fiskerivirksomheten i Svartnes havn. Havnas
fiskeri- og servicedel ligger i sydenden av havna og omfatter i all vesentlighet de utbygginger som
allerede er gjennomført. I forbindelse med nye muligheter med hensyn til fiskeri er det behov for å
styrke kapasiteten på fiskerikaier. Dette kan gjøres ved å forlenge søndre fiskerikai. Vardøy
Fiskeriservice er kommet som en ny kjøper. Det betyr at man forlenger utbygging av søndre sjete og
ny kai med 50 meter for å få mer bakareal for disse virksomhetene.
Svartnes har både landareal og sjøfront som kan legges til rette for supply og forsyning. Dette gjelder
særlig nye områder av havna som planlegges mot nord. Denne tilretteleggingen vil kunne gjøres i flere
faser i forhold til behov og tilgang på fyllmasser. Det er planlagt at mudringsmasser fra Kiberg og
Vardø legges opp i utfyllinger på Svartnes. På Svartnes deponi, skal det tas prøver og graves opp
duk.
Første fase vil være å utvide dagens industrikai med ca. 200 meter mot nordvest.. Havna må fungere
slik at det kan tas inn båter på inntil 9-10 meter dyptgående i sentrale deler. Manøvreringsområdet må
utvides ved mudring ned til kote -10 bak sjeteer og det er i utgangspunktet ønskelig med
massebalanse mellom mudring og fylling bak sjeteer. Masseberegning viser at det er mulig å få til
omtrentlig massebalanse.
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Figur 15 Svartnes havn, utbygging på kort sikt

Figur 17 viser utfylling og utbygging i Svartnes havn ihht. havneplan. Vardø havn ønsker at moloen
som er tegnet skrått utover fra søndre molo utfylles først, for å oppnå bølgedempingen inne i havna for
det området som ligger lengst sør.
Konklusjoner i rapportene fra rapportene fra Dr. Techn, Olav Olsen 4 er at roligheten i havna vil bli
tilfredsstillende ved å bygge en ca. 350 m lang molo som vist i alternativ 4 på Figur 16. Rapporten
konkluderer med at dette alternativet vil gi beskyttelse langs hele kanalen slik at Hs<1m i
gjennomsnittlige seilingsforhold.

•

Svartnes havn – Numeriske beregninger. Dr. Techn, Olav Olsen 31.03.2017
Rolighet i Bussesundet, Svartnes molo – forprosjekt. Dr. Techn, Olav Olsen 20.03.2018
4
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Figur 16 Molo alternativ 4, ca. 350 m lang, opp til kote -10,5 LAT

Vardø havn ønsker derfor en molo som bygges fast ut fra rota av søndre molo, i nordøstlig retning.
Moloen skal ha til hensikt å øke roligheten for innseiling i havna, noe som også er dokumentert i
Kystverkets beregninger. Denne vil også være dekningsverk for eventuell framtidig dypvannskai
utenfor nordre sjeté.
Det planlegges også for at moloen skal være en mulig start på en sjeté som med tiden legges over
hele sundet. Dette forslaget er ikke vurdert ut fra grunnforhold, strøm, vind m.m., og må undersøkes
nøyere.
Ved kaia i vest vil det ved fylling, som angitt i planforslag 2015, kunne anløpe skip med master på over
40 m, noe som samsvarer med restriksjonene på flyplassen. Med tillatte høyder på 42 m, vil de aller
fleste skip kunne legge til. Hvis kaifronten etableres lenger ut oppnår man mer bakareal, men
høyderestriksjonen på grunn av flyplassen blir da 35 m langs kaifronten. De største skipene krever
større dyp, og vil likevel være utelukket inne i havna ved Svartnes, dette gjelder blant annet
cruiseskip.

Plan på lang sikt (2030)
På lang sikt er det ønskelig å utvide Svartnes havn med bakareal slik som planforslag 2030 viser. Se
også Figur 17. Da tenkes det maksimal utfylling av kai ut ifra hva høyderestriksjonene for flyplassen
tillater. For Svartnes er det mulig å få nærmere 400 daa og tilstrekkelige kailengder ved utfylling.
Den ideelle utforming ville være en sammenhengende kai også foran elveutløpet. Vardø havn ønsker
imidlertid å ta vare på vassdraget og dele havna i to, noe som gir mindre areal, men likevel kan
samsvare med den bruk som planlegges. Eventuell transport med lastebiler, truck eller annet mellom
kaiene må da skje på vei. For areal planlagt brukt til rørlagring, kreves store areal. For Vardø
innebærer det at kai kan plasseres relativt fleksibelt med tanke på rørlager. Det beste vil være et
transportareal med bredde på minst 20 meter langs kai og et rørlager som ligger parallelt med kai så
langt bakover som ønskelig. 200 -400 daa for en forsyningsbase inklusive rørlager blir dermed et
nøkkeltall.
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Figur 17 Svartnes havn, skisse til utbygging på lang sikt

5.12 Mulighetsstudie Bussesundet
I arbeidet med havneplan for Vardø har man i tillegg til løsninger for eksisterende havner, sett på
framtidige muligheter for utvikling av Bussesundet.
På lang sikt er det ønskelig med en dypvannskai utenfor en av moloene i Bussesundet. En
dypvannskai kan ta imot skip som er inntil 14 m dyptgående. Utenfor moloen vil kaien etableres i et
område som kan få bølgehøyder betydelig over 1 meter. Det er derfor viktig at planlagt skuldermolo
fungerer som dekningsverk for en slik dypvannskai. En eventuell utbygging av kai utenfor molo i
Bussesundet bør bygges som en flate med bakareal og best mulig utnyttelse av kaia. Vi vil anslå at
det er behov for en kai som kan ta imot større fartøy, som vil kreve en kailengde på mellom 150 og
250 meter.
Forutsetning for dette er at det etableres molo i Bussesundet. I et tidlig forslag til reguleringsplan for
”Svartnes- Bussesundet- del av Vardø øy” var molo over Bussesundet en del av diskusjonen.
Formålet med moloen vil være å forbedre havneforholdene i Bussesundet og eventuelt utnytte
utbyggingen til tidevannskraftverk.
Vardø havn KF ser også potensial i å utvikle en større kai for cruiseskip ved det gamle fergeleiet på
vestsiden av Vardøya.
Det kreves videre undersøkelser for å kunne arbeide videre med disse tiltakene.
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Figur 18 illustrasjon av Svartnes havn og molo over Bussesundet

Figur 19 Skisse av full utbygging på Svartens og molo over Bussesundet
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6 Finansiering
6.1

Tilskuddsordninger

Fra 1.1.2020 står man foran en betydelig omlegging av offentlig finansiering når det gjelder kommunal
tilrettelegging for næringsutvikling, samt tiltak knyttet til kommunale fiskerihavnetiltak.
Fra 2020 vil dagens tilskuddsordninger knyttet til tilrettelegging for næringsutvikling og
fiskerihavnetiltak bli overført til den nye fylkeskommunen. Den 15. desember 2019 er søknadsfristen
for totalt 112 mill. kroner til konkurransedyktig sjøtransport. Det er tre ulike tilskuddsordninger som
Kystverket forvalter:
•
•
•

Tilskudd til godsoverføring fra veg til sjø
Tilskudd til effektive og miljøvennlige havner
Tilskudd til havnesamarbeid

Den store overgangen fra 1.1.2020 vil være at midlene nå blir overført via statsbudsjettet til
fylkeskommunene som frie midler. Dvs. at det blir opp til hvert fylkesting å prioritere bruken av midlene
på alle de virksomheter som fylkeskommunen er ansvarlig for. Midler til tilrettelegging for
næringsutvikling og fiskerihavnetiltak vil da måtte konkurrere om midler med andre fylkeskommunale
oppgaver som for eksempel skoler, veier, helse, kultur, osv. Det vurderes også overført til
fylkeskommunene deler av oppgavene som til nå har vært utført av Siva – Selskapet for industrivekst
SF og Innovasjon Norge.
Overgangen til et sammenslått fylke, Troms og Finnmark fylkeskommune, fra 1.1.2020 samtidig som
det vil skje en omlegging av de statlige overføringene til regioner/fylkeskommuner, vil gi utfordringer
spesielt for Troms og Finnmark.

6.2

Søknad

Dersom kommunen/havna planlegger å starte opparbeidelse av fiskerihavnetiltaket våren/tidlig høst
2020 bør søknaden sendes inn til den nye fylkeskommunen tidlig på nyåret før det blir for stor
konkurranse om midlene. Dette betyr igjen at kommunen/havna må ha disse tiltakene innarbeidet i
økonomiplanen for 2020-23 og vedtatt i bystyret høsten 2019 for å kunne fremme en
finansieringssøknad på ny.
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7 HANDLINGSPLAN
Nr

Tiltak

Ansvar

Anslag
kostnader

Tidsperspektiv

Vardø Havn KF

18 mill.

2022 - 2024

Vardø Havn KF
Vardø Havn KF
Vardø Havn KF
Vardø Havn KF
Kystverket
Kystverket/Regionen
Vardø Havn KF

10 mill.
20 mill.
12 mill.
11 mill.
usikkert
usikkert
3 mill.

2022 - 2024
2021 - 2023
2022 - 2025
2020
2022 - 2025
2023 - 2028
2022-2024

Vardø havn
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Fiskeri
Etablere fiskeriservice-anlegg ved
tidligere Aarsætheranlegget,
byggetrinn 1
Rehabilitering av Prodenkaia
Ny 70 m kai Aarsætheranlegget
Indre havn flytekaier
Molo indre havn
Mudring indre havn
Ytre molo
Rehabilitering av trafikkai
Industri/petroleum
Etablere taubåtbase og
beredskapslager for oljevernutstyr

usikkert

Kiberg havn
10
11
12
13

Fiskeri
Etablere næringsarealer med kaifront
på 30 m
Mudring i innseilingen moloåpning
Justering av molo og mudring av ytre
og indre farled
Etablere 25 m flytekai

Vardø kommune/
Vardø Havn KF
Kystverket
Kystverket

4,15 mill.

Vardø Havn KF

1,5 mil.

2020
2019 - 2020
2022-2028
2020

Svartnes havn
14

15

16
17
18

19
20

Etablere skuldermolo fra rota på
søndre molo for å bedre innseilingen
til havna og dekke for fortøyning og
en eventuell kai utenfor moloen
Foreta vedlikeholdsmudring i tråd
med tidligere mudring og
mudringsplan
Arbeide for at Svartnes havn skal få
status som Regional havn
Etablere 50 m fiskerikai sørover i
tilknytning til eksisterende industrikai
Fiskeriservice ved søndre sjete.
Etablere 50 m fiskeriservice kai ved
søndre sjete
Utfylling fase 1, søndre areal
Utfylling fase 2, nordre areal,
etablere sjeteer og arealer med
maksimal utnyttelse i tråd med full
utbygging av Svartnes havn. Mudring
til kote -10.

Kystverket

2023 - 2028

Kystverket/regionen

2023 - 2028

Vardø kommune/
Vardø Havn KF
Vardø Havn KF

2020 - 2025
10 mill.

2023 - 2025

Vardø Havn KF

10 mill.

2023 - 2025

Kystverket
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Øke høyden på den søndre sjeteen
med 1,2 m
Vedlikeholdsmudring
Rehabilitering av industrikai
Reiseliv
Bygging av turistkai ved det gamle
fergeleiet på Vardø
Industri/petroleum
Etablere arealer for containerlagring
utenfor og innenfor nordre molo i
Svartnes havn.
Etablere molo over Bussesundet i
sør fra skuldermolo og med
muligheter for tidevannskraftverk og
oppdrettsanlegg

igangsatt

2020 - 2024

Regionen

2022-2030
3 mill.

Vardø Havn KF

30 mill.

2028 -

400 mill.

2030 -

Vardø Havn KF og
Kystverket
Kystverket
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8 KILDER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Havneplan for Vardø 2011
Kommuneplaner for Vardø
Reguleringsplaner for Vardø
Strategisk næringsplan for Vardø, Vardø kommune, mai 2018
Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Svartnes-Bussesundet-del av Vardø
øy (2010)
Multiconsult (03.11.06) Grunnforhold i Bussesundet
Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023 – Retningslinjer for transportetatenes arbeid med ny
NTP. (St.meld nr. 16 (2008-2009)
Nye byggesteiner i nord – Regjeringens videreutvikling av nordområde satsingen, mars 2009
Kystverket 2010, Mulige oljebasehavner i Øst-Finnmark, vurdering av lokaliteter
Transportutvikling 2003, Forprosjekt: Utvikling av en framtidig knutepunkthavn i Vardø
kommune
Kystverkets hjemmesider
Handlingsplan for Kystverket: 2006-2015 (midler til investering og drift av Vardø VTS (Vessel
Traffic services))
Handlingsplan for Kystverket 2010-2019
SINTEF, 11.11.09, Svartnes havn, forbedring av rolighet
Statens kartverk sjø, Hjemmesider
Norges geologiske undersøkelse (NGU), Arealisdata 2010
Vardø Havn, Næringsbygg og næringsarealer tilknyttet Vardø Havn – Aarsæther og
Prodentomta, Norconsult 2019.
Rolighet i Bussesundet, Svartnes molo – forprosjekt. Dr. Techn, Olav Olsen 20.03.2018
Svartnes havn – Numeriske beregninger. Dr. Techn, Olav Olsen 31.03.2017
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9 Vedlegg
9.1

Statusrapport Vardø havn

I Vardø havn er det i dag to mottaksanlegg som sender fisken ubearbeidet videre. Vardø
videregående skole (tidl. Fagskolen) har et mindre mottak i undervisningsøyemed. I tillegg finnes et
rognproduksjonsanlegg og større fryselager.
Ytre del av havna er mudret til - 7,0 m og indre del til – 5 m.
Havna er kommunens største havn for kystfiskeflåten og er også kommunens trafikkhavn.
Moloanleggene er i god stand.
Det er bygget flytekaier på 270 liggemeter for fiskeflåten med tilgang til strøm og vann. Havna
benyttes i dag av alle typer fartøyer som anløper kysten. Flere kaier og bygninger i havna er under
sterkt forfall. Unntaket er de kaianlegg som Vardø Havn KF eier og drifter.
Kaianlegg i Vardø havn
Kaityper

Lengde i m

Tilstand

Private industrikaier
Fiskeriservicekaier
Liggekaier, fastkai
Liggekaier, flytekaier
Offentlig industrikai
Trafikkkaia
Havnepromenaden
Vardø videregående
Liggekai for redn.skøyte

220
344
20
220 liggekaimeter
33
294 liggekaimeter
30
101
12

Dårlig
Varierende
Tilfredsstillende
God
Tilfredsstillende
God
God
God
God

9.2

Svartnes havn

Innseilingen og leden inn til kaianleggene er mudret til – 9,0 m. for fartøyer opp til - 7,0 m. dyptgående.
Ved kaianleggene er det mudret til – 9,0 m. Indre del av havna er mudret til – 5,0 m. I begynnelsen av
2000-tallet ble det bygget et større fiskeforedlingsanlegg med sentralfryselager. Dette var i bruk i kort
tid, men benyttes nå i krabbeproduksjonen. I tillegg finnes det et havnelager.
En større del av landarealene er belagt med opsjonsavtale av interessenter med tilknytning til
oljevirksomhet. Det finnes i dag et bunkringsanlegg i havna. Det foregår i dag arbeid med
reguleringsplan for området i og rundt havna. I 2010 ble havna benyttet i loddeproduksjon.
Kaianlegg i Svartnes havn
Kaityper

Lengde i m

Tilstand

Industrikai
Fiskerikai

146
110 liggekaimeter

God
God
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Kiberg havn

Alle tiltak som var foreslått i havneplan av 1996 er nå gjennomført med unntak av utfylling av et
område for fiskeriserviceformål, som nå er vedtatt utbygget med 33 m fastkai. Havna er utdypet til –
5,0 m og dekningsverket fungerer tilfredsstillende. Det er bygget flytekai med 132 liggekaimeter. I
havna er det et fiskeforedlingsanlegg.
Kaianlegg i Kiberg havn
Kaityper

Lengde i m

Tilstand

Private industrikaier
Større flytekaier
Privat liggekai
Privat servicekai

83
72 liggekaimeter
34

Varierende
God
Varierende
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