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Innkalling til havnestyremøte for Moss Havn KF 
 

Møte nr :  6/2021 

Møte dato:  12.10.2021   kl. 08.00 

Møte sted:  Moss Hotell – den store salen 

 

   Parkering rett utenfor – registrert ditt bilnummer i resepsjonen! 

 

Moss havnestyre: 

 

NAVN ROLLER TELEFON E-POST 

Fred Jørgen 

Evensen 

styreleder 915 78 200  Fred.Jorgen.Evensen@politiker.moss.kommune.no 

Terje Turøy nestleder 913 85 414 terje.turoy@politiker.moss.kommune.no 

 

Kristin Lind-

Larsen 

medlem 992 41 585  

 

kristin.lindlarsen@gmail.com 

 

Gretha Kant  medlem 951 49 664 gretha.kant@moss.kommune.no 

Erlend Wiborg medlem 918 25 858 post@erlendwiborg.com 

Birger 

L.Harveg 

Ansattes 

rep. 

922 04 999 birger@moss-havn.no 

 

Ulf Raab Bruker 

rep. 

911 49 785 ulf.raab@greencarrier.no 

 

    

Mette-Gro 

Karlsen  

varamedlem 905 22 104 mette-gro.karlsen@politiker.moss.kommune.no 

Anne- Lise 

Gjøstøl 

varamedlem 928 60 375 anlire@online.no   

Trond Valde  varamedlem 906 23 233 trond.johan.valde@politiker.moss.kommune.no 

Jørn Roald 

Wille 

varamedem 922 28 499 jorn.wille@politiker.moss.kommune.no 

Therese 

Bakkevig 

varamedlem 918 07 001 therese.bakkevig@gmail.com 

Freddy Rinden Ansattes 

rep. 

926 81 447 freddy@moss-havn.no 

 

Jørgen Vogt Bruker rep. 977 596 77 jorgen.vogt@greencarrier.no 

 

Sekretær:  Liv Grete Øyan Moe – tlf. nr. 936 90 699 liv@moss-havn.no 
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På vegne av havnestyrets leder; Fred Jørgen Evensen innkaller vi medlemmene i Moss havnestyre til 

møte.  

 

Spørsmål til administrasjonen sendes skriftlig i god tid før styremøtet, samt at eventuelle frafall 

meddeles til havnestyrets sekretær. 

 

Det blir servert en enkel frokost til møtet. 

 

Til behandling foreligger følgende meldinger og saker: 

Meldinger:  Side: 

Nr.    3: Prisliste 2022   1 

Nr.    4: Støyrapport   4 

 

 

Saker:  Side: 

Nr.  24: Godkjenning av innkalling og saksliste.   - 

Nr.  25: Saker til eventuelt.   - 

Nr.  26: Tertialrapport 2. tertial   13 

Nr.  27 Status Værlebrygga og Stenakaia  22 

 

 

Orienteringer fra havneadministrasjonen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Liv Grete Øyan Moe 

 

Sekretær i havnestyret 

Moss Havn KF 



Melding nr. 3 2021 

Prisliste for bruk i Moss Havn 2022 

Det er utarbeidet ny prisliste ved Moss Havn KF for 2022 som danner grunnlag 

for budsjett 2022. Den er utarbeidet i tråd med retningslinjer gitt i ny Havne og 

farvannslov og Farvannsavgifts forskriften gjeldende fra 01.01.2020. 

Prislisten tar sikte på å sikre inntektsbehovet til Moss Havn KF i tråd med 

budsjett- og økonomiplan for 2022. 

Virksomheten har fokus på å tilrettelegge for god og effektiv service slik at 

havnen skal være en konkurransedyktig havn som foretrekkes av brukerne. For 

å få til dette må inntjeningen stå i forhold til investeringene, og samtidig må 

prisnivået være konkurransedyktig. 

 

For 2022 legges følgende endringer til grunn: 

Farvannsavgiften justeres ned til kr 0,15 pr BT (40 % reduksjon) i henhold til 

forskrift om innkreving av farvannsavgift i Moss havn og selvkostforskriften. 

Foretakets kostnader for denne tjenesten har sunket de siste årene, samtidig 

som antall anløp er økt noe. Det blir lik pris uavhengig om skipet er rutegående 

eller ikke.  

Minsteavgiften settes ned til kr 600,- dette er en prisreduksjon på 33 %.  Av alle 

anløp som ankommer Moss havn er 54 % i denne kategorien. 

Kai-vederlag får en prisendring på 3,4% (KPI) og varevederlag får ingen økning 

(0%). 

For lasting og lossing av containere er det gjort en endring fra tre-deling til to-

deling av pris og tidsintervaller i døgnet. Dette for å utjevne prisingen 

uavhengig av dag/kveld, og natt/helg blir litt dyrere. Dette vil bidra til bedre 

utnyttelse av havnas kapasitet på dag og kveld og å gjøre administrasjonen 

enklere. 

Lasting og lossing av containere, kun tomme containere som får en økning på 

3,4 % pr. løft uavhengig av tidspunkt på døgnet lasting/lossing pågår. Det er 

med utgangspunkt i gjennomsnittspris for tidligere pris dag/kveld med påslag 

av 3.4 %. Fulle containere får en endring med utgangspunkt i gjennomsnittspris 

for tidligere pris dag/kveld. 
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Utleie arbeidskraft får en økning på 5 % pr. time uavhengig av tidspunkt på 

døgnet, dette er i samsvar med årets lønnsoppgjør. 

For bruk av kraner til lasting/lossing ved spesielle oppdrag eller av annen type 

gods er prissetting for 2022 gjort tilsvarende som øvrige endringer. Det er i 

tillegg satt en oppstart/rigg pris for rigging av kran på 4 ganger gjeldende 

timepris. For enkelt løft over 40 tonn/offshore løft må det bes om tilbud for det 

enkelte oppdraget.  

Moss Gjeste- og bobilhavn, prisene har økt jevnt de siste årene og er nå på et 

prisnivå som er sammenlignbare med tilsvarende havner, priser for 2022 

justeres ikke. 

For virksomhetens øvrige tjenester og tilbud settes prisjustering i henhold til 

siste års KPI på 3,4%.  

Se vedlagte oversikt. 
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Farvannsavgift

BRUTTO TONNASJE (BT) PRISFAKTOR

 Minsteavgift Kr  600,00

Alle størrelser Kr 0,15

Kaivederlag

BT PRISFAKTOR

Pris pr. bruttotonn Kr 0,47

Det gis rabatt på fartøyets ESI poeng

Avfall

AVFALLSGEBYR/SKIPSRENOVASJON PRIS PR. ANLØP

Avfall vanlig Kr   558,00

Avfall mat (fra utland) Kr 5 000,00

Varevederlag

VARESLAG TAKST

Import: Alle varer i containere Kr 250,00 pr. container

Eksport: Alle varer i container Kr 228,00 pr. container

Tørre bulkvarer Kr 14,00 pr. tonn

Alle varer som ikke er spesifisert her Kr 15,00 pr. tonn

Hjulgående/semihenger Kr 250,00 pr. tralle

ISPS- GEBYR PRIS

Alle skip (skip under 500 BT omfattes ikke av lovverket) Kr 200,00 pr. anløp

Lasting/lossing/løfting av containere med Gantry Kocks containerkran:

KR/STK CONTAINERE MED LAST TOMME CONTAINERE

Mandag - fredag kl. 06-23  Kr 236,00  Kr 213,00 

Lørdag  kl. 09 - 21  Kr 236,00  Kr 213,00 

Søndag kl. 14 -21  Kr 236,00  Kr 213,00 

Øvrig tidspunkt dag og helg, og helligdager  Kr 350  Kr 313,00 

CONTAINERKRAN

(løfteevne = 53 tonn)

Mandag - fredag kl. 06-23                                         2 132,00 

Lørdag  kl. 09 - 21                                         2 132,00 

Søndag kl. 14 -21 2 132,00                                       

Øvrig tidspunkt dag og helg, og helligdager 2 735,00                                       

Start/opprigg av kran/utstyr 4 x gjeldende timepris

For enkelt løft over 40 tonn/offshore løft :

Egne priser - be om tilbud.

Timesatser til utleie av arbeidskraft, spesielle oppdrag eller ventetid for kranførere PRIS PR. TIME

Mandag - fredag kl. 07-15 Kr 622,00

Mandag - fredag kl. 15-23 Kr 931,00

Mandag - fredag kl. 23-07, lørdag, søndag samt bevegelige helligdager Kr 1 232,00

Mandag - fredag kl. 07-15 krr 2 030,00

Mandag - fredag kl. 15-23 krr 2 292,00

Mandag - fredag kl. 23-07, lørdag, søndag samt bev. helligdager krr 2 758,00

Mandag - fredag kl. 07-15 Kr 1 510,00

Mandag - fredag kl. 15-23 Kr 1 640,00

Mandag - fredag kl. 23-07, lørdag, søndag samt bev. helligdager Kr 2 045,00

TJENESTER / VEDERLAG PRIS

For lagring av containere tilknyttet Moss Havns strømuttak Kr 207,00

Bruk av havneområdet til sjøuavhengig trafikk (godstrafikk) etter samme avgiftssats som for 

vareavgift.

Det skal også her betales en vognavgift Kr 100,00

VANNLEVERANSER TIL SKIP PRIS

Vann Kr 21,00 pr. tonn

Mandag - fredag kl. 07-15 Kr 776,00 pr. time

Mandag - fredag kl. 15-23 Kr 776,00 pr. time

Mandag - fredag kl. 23-07, lørdag, søndag samt bev. helligdager Kr 776,00 pr. time

Slangeleie Kr 108,00 pr. gang

Gebyr for behandling av søknad om tillatelse etter lov 21. juni 2019  om havner og farvann 

§ 14
PRIS

Tiltaksklasse 1 4 timer a kr 780,00

Tiltaksklasse 2 8 timer a kr 780,00

Tiltaksklasse 3 12 timer a kr 780,00

MIDLERTIDIG LAGRING AV VARER/UTSTYR PÅ OFFENTLIG KAI PRIS

Flak, hengere, trucker, redskap og lignende, under kontroll av speditører/operatører Kr 80,00 pr. stk/døgn

Stål Kr 1,04 pr. tonn/dag

GJESTEHAVN - HØYSESONG 1. MAI  - 15. OKTOBER Pris:

Båt inntil 30 fot Kr 220,00 pr. døgn

Båt mellom 30 og 439 fot Kr 242,00 pr. døgn

Båt mellom 40 og 70 fot Kr 340,00 pr. døgn

BOBILHAVN - HELÅRSPRIS Pris:

Bobil pr. døgn Kr 250,00 pr. døgn

Følgende satser er gjeldende for leie av hjullaster (inkl. fører) PRIS PR. TIME

Gebyrer,  tjenester og vederlag

For bruk av kraner til lasting/lossing ved spesielle oppdrag eller av annen type gods:

PRIS PR. TIME

Følgende satser er gjeldende for leie av servicebåt (inkl. båtfører) PRIS PR. TIME
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Melding nr. 4 2021 

Støyrapport Moss havn 

Som en oppfølgning fra støymålinger gjort i januar 2019 ble det den 6.-7. 

september i år gjennomført måling av støy på adressen til havnas nærmeste 

nabo (Sturlas vei 11). Den aktuelle perioden hvor målingen ble gjennomført 

hadde Moss havn anløp av to containerskip i tidsrommet fra kl 13:00 til 02:10. 

 

I tiden mellom målingen i 2019 og målingen i år har det vært arbeidet målrettet 

for å redusere støy fra havnevirksomheten. Det har ligget en egen tiltaksplan til 

grunn for dette arbeidet. Resultatene fra siste måling viser at arbeidet har gitt 

tydelige resultater. 

 

Se vedlagte rapport for resultater. 

 

Administrasjonen vil kommentere resultatene og arbeidet nærmere i 

styremøte den 12. oktober. 
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Til: Moss havn v/ Erik Gressløs 

Fra: Norconsult AS v/Geir Hoseth 

Dato 2021-09-21 

 Støymålinger fra aktivitet på havn 

1 Innledning 

Norconsult har utført støymålinger hos en beboer nær Moss havn i en periode hvor det har vært aktivitet 

både fra containerbåt og havneanlegg. Formålet er å dokumentere om Moss Havn overholder grenseverdier 

i forhold til støy. 

Dette notatet oppsummerer resultatene fra målinger utført i perioden 2021-09-06 til 2021-09-07. Det var to 

containerskip i havn i perioden, Pachuca kl 13:00 – 17:00 og Spirit kl 18:00 – 02:10. 

2 Grenseverdier 

For utendørs støy vurderes måledata opp mot grenseverdier angitt i T-1442 / 2021. 

 

Figur 1 Utsnitt fra tabell 2 i T-1442/2021 for anbefalte støygrenser ifm. planlegging av støyende virksomhet. 

Det skilles på støy uten og med impulslyder, og grenseverdiene skjerpes med 5 dB når støyen inneholder 

impulslyder.  

Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt.  

For industri, havner og terminaler med impulslyd skal de strengere grenseverdiene legges til grunn når 

denne type lyd opptrer i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser per time. Kriteriet med 10 hendelser pr.time 

gjelder som et gjennomsnitt for driftstiden til den aktuelle virksomheten. 
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3 Metode 

Målingene ble utført i Sturlas Veg 11 som ligger like sør for havna. Figur 2 under viser et utsnitt av området 

ved havna og boligen hvor lydmåler med mikrofon ble plassert. 

 

 

Figur 2 Utsnitt over området ved Moss havn. Sturlas vei 11 markert med sort ring. Mikrofon ble plassert på balkong i 
Sturlas Veg 11 som vender Nord-vest mot havnen. Viser også nytt lagerbygg som skjermer for håndtering av 

steinmasser og Værlegata 64 som også håndterer steinmasser. Kart er hentet fra 1881.no. 
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Figur 3 Sturlas vei 11 
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Figur 4 Moss Havn sett fra målepunkt på balkong, Sturlas vei 11 

Se vedlegg 1 for utstyr som ble benyttet til målingene. 

 

4 Måleresultater 

4.1 Registrerte hendelser 

Det er opplyst fra oppdragsgiver via e-post om at det var to containerskip på havna den 06/09 (Pachuca kl 

13:00 – 17:00 og Spirit kl 18:00 – 02:10). 

Mellom kl 07.00 og kl 23.00 den 06-09-2021 ble det registrert nærmere 450 hendelser av impulslyd som gir 

et snitt på mer enn 10 hendelser per time over et døgn. Resultater for eventuelle Lden-beregninger må derfor 

vurderes opp mot grenseverdier (Lden < 50 dB) for kilder med impulslyd.  

Mellom 23.00 og 07.00 er det registret 14 hendelser som overskrider LAFMax > 60 dB. Dette er mer enn 10 

hendelser pr natt og LAFMax er dimensjonerende grenseverdi. Grenseverdi natt (Ln < 45 dB) legges derfor 

ikke til grunn for beregningene. 

8



Notat 

Oppdragsgiver: Moss havn 

Oppdragsnr.: 52106422   Dokumentnr.: NOT-01 

2021-09-21  |  Side 5 av 8 \\dtonsberg02\oppdrag1\521\06\52106422\5 arbeidsdokumenter\52 akustikk\rapport\not-
01_støymålinger_sept_2021_02.docx 

 

4.2 Målinger 2021-09-06 til 2021-09-07 

Målingen er gjort mellom kl 08:15 den 06-09-2021 og kl 10:30 den 07-09-2021. Det er registrert med logging 

av nivåer hvert sekund og lydopptak av perioden samt frekvensanalyse. Resultatene er gjennomgått og det 

er luket ut hendelser som ikke stammer fra havnen, for eksempel tog, helikopter, hunder, fugler og aktivitet 

fra beboere. Det er siden beregnet verdier for Lden og Ln. 

På dagtid fram til anløp av containerskip er det mest maskinaktivitet som for eksempel truck, hjullaster, 

flytting av grus/stein og lignende. 

Fra kl 13 og fram til ca kl 15:40 er aktiviteten preget av lossing av containere fra skip hvor kjøring av truck og 

dunk fra containere som settes ned utgjør det meste av støyen. Det er så en roligere periode fram til nytt skip 

ankommer ca kl 17.00, hvor aktiviteten på havna igjen tar seg opp. Det er rolige perioder mellom kl 21:35 og 

kl 22:00 og redusert aktivitet mellom kl 22:35 og kl 23:00, samt kl 02:30 og kl 06:00 

4.3 Resultater 

Grenseverdiene for tidsmidlet støynivå i Lden, Levenning og Lnight gjelder i utgangspunktet som årsmiddelverdi for 

alle kilder. For virksomheter med store variasjoner i aktivitet bør det også benyttes grenseverdier midlet over 

døgn eller driftstid (virksomhetens daglige åpningstid). Støynivået i Lden, Levenning eller Lnight for et enkelt 

driftsdøgn eller for virksomhetens driftstid bør da ikke overskride anbefalt årsmidlet gjennomsnitt med mer 

enn 3 dB 

Tabell 1 under viser målte verdier for hver av periodene dag, kveld og natt for driftsdøgnet 06.09-07.09. 

Disse verdiene er grunnlag for å beregne Lden - verdien for driftsdøgnet, som er vist i Tabell 2 

Tabell 1 Målte verdier for dag, kveld og natt 

Periode 

06.09 - 07.09 

Målt verdi 

LAeq,T 

07:00-19:00 Ld 49,3 dB 

19:00-23:00 Le 47,5 dB 

23:00-07:00 Ln 44,4 dB 

 

Tabell 2 under viser beregnet verdier for Lden for driftsdøgnet 06.09 - 07.09 i 2021 og grenseverdi for 

årsmidlet for Lden. 

Tabell 2 Beregnet Lden for enkeltdøgn. 

Periode 

06.09 - 07.09 

Beregnet verdi 

Lden (døgn) 

Grenseverdi 

Lden (Årsmidlet)   

24 t (døgn) 53 dB < 50 dB 

 

Tabell 2 viser at Lden (døgnmidlet) ligger 3 dB over årsmidlet grenseverdi og må derfor ansees som en 

overskridelse.  

I tabell 3 under er det vist resultater fra måling av maksimalnivå på natt, grenseverdi for maksimalstøy og 

antall registrerte hendelser for maksimalnivå. 
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Tabell 3 Målte maksimalstøyverdier for natt og antall hendelser 

Periode 

06.09 - 

07.09 

Grenseverdi  

LAFMax (natt) < 60 dB 

Antall 

hendelser 

23:00-

07:00 
61-72 dB 14 stk 

 

Tabell 3 viser at det er overskridelser av grenseverdier for LAFMax.  

 

5 Diskusjon av resultater 

5.1 Støy på natt 

Målinger viser at støy på natt kan være et reelt problem for nærmeste boligene til Moss Havn. For målingene 

utført natt til 07.09-2021 var det i hovedsak dunk fra nedsetting av container (14 hendelser) som var 

fremtredende. Det er disse som medfører overskridelser av grenseverdier LAFmax < 60 dB Det anbefales at 

slike aktiviteter ikke starter opp før etter kl. 07 hvis mulig, eller at det blir brukt støyreduserte metoder slik at 

impulsen ikke blir så kraftig. 

5.2 Støy på dag 

For mesteparten av dagen hvor det er containerbåt til stede er det målte ekvivalentnivåer rundt LpA,T = 55 -

58 dB for boliger i området rundt Sturlas veg 11. Det er en del støytopper fra enkelthendelser som utgjør et 

betydelig støynivå for beboere. Spesielt er containersmellene merkbare. Slike enkelthendelser er registrert 

med nivåer på opp til LAFmax = 75 dB. Det anbefales å videreføre arbeidet med støyreduserende 

driftsmetoder og eventuelt forbedre utstyr for håndtering av containere slik at støyimpulsene ikke blir så 

kraftige. I perioder uten containerhåndtering, er støybelastningen betraktelig mindre. Ekvivalentnivåer ligger 

da rundt 45-50 dB 

Tipping av stein lager også sterk lyd. Bulkbingen i sør er bygget inn for å skjerme omkringliggende bolig-

bebyggelse. Innbyggingen har gitt forbedringer i forhold til tidligere målinger og aktivitet fra bulkbinge bidrar 

trolig ikke til overskridelser av grenseverdier. Hendelsene med høyeste støynivåer fra håndtering av masser 

målt i denne omgang, kan være støy fra tippingen av stein ved Værlegata 64 (markert i figur 2). 
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6 Konklusjon 

Det er, basert på nylig utførte lydmålinger, konstatert at aktiviteter ved havna medfører støynivåer i nærlig-

gende boligområder som overskrider anbefalte grenseverdier for støy, LAFmax < 60 dB og Lden (døgnmidlet) 

Dette gjelder i hovedsak støy fra lossing og lasting av containerbåter og tilhørende håndtering av containere 

på land. 

For å tilfredsstille anbefalte grenseverdier bør støyreduserende tiltak i form av endrede driftsformer og utstyr 

vurderes. Det bør også vurderes strengere rutiner for drift på natt, siden det er da overskridelser 

forekommer. Det må vurderes å overføre oppgaver som nå utføres på natt til utførelse på dagtid. 

Det er ikke overskridelser av grenseverdier Levening og Lnight. 

Støybelastningen for døgn uten skipsanløp er antatt noe lavere enn det målte døgnet. Det vil derfor trolig 

ikke være overskridelse i forhold til Lden (årsmidlet), forutsatt at antall døgn med tilsvarende støybelastning som 

er målt, ikke overskrider 200 pr år. (Vurderingen gjort ut ifra antatt driftsdøgn = 365). 

Det har siden forrige måling, rapportert i Notatet «NOT-01_støymålinger_jan_2019_01», blitt utført en rekke 

tiltak for å utbedre støybelastningen fra Moss Havn.  

Det ble utarbeidet en tiltaksplan datert 21.10.2019 som sist ble revidert 22.04.2021.  

Utførte tiltak er blant annet: 

• Gjennomført kurs i varsom bruk av utstyr 

• Demping av kran 

• Det er tatt i bruk 3 nye trucker med demping i bom 

• Oppført nytt bygg rundt bulkbinge 

• Endring i driftstider. Det lastes/losses ikke skip i tidsrommet 00:00-06:00 fra fredag til søndag.  

 

Alle disse tiltakene har, som resultatet av siste måling viser, vært med på å redusere støyen fra Moss Havn. 

• Antall hendelser med overskridelse på natt har blitt redusert fra 21 til 14.  

• Høyeste impulslyd er redusert fra ca 92 til ca 75 dB 

• Lden (døgnbasis) ligger nå på ca 53 dB i motsetning til ca 60 dB før tiltak. 

 

I tillegg til allerede utførte tiltak, jobber Moss Havn med ytterligere tiltak som kan bidra til å redusere støybe-

lastningen fra havnen og da spesielt impulslyder på natt som fortsatt er den støyen som i størst grad 

overskrider grenseverdiene. 

 

02 2021-09-21 Lydmåling Surlasvei 11 - Støy fra Moss Havn - inkl 
vurdering av tiltak 

GEIHOS DALJA HANHOP 

01 2021-09-09 Lydmåling Surlasvei 11 - Støy fra Moss Havn GEIHOS DALJA GEIHOS 

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 

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

Norconsult AS. 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. 
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Vedlegg 1 - utstyrsliste 

Typebetegnelse Merke Serienummer Beskrivelse 

B&K 2250 Brüel & Kjær 3008899 Lydmåler 

B&K 4189 Brüel & Kjær 3004741 Mikrofon 

B&K 4231 Brüel & Kjær 2326268 Kalibrator 

BZ 5503 Brüel & Kjær - Analyseprogramvare 
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SAK 26/2021 – MOSS HAVN KF – RAPPORT 2. TERTIAL 2021 

 
 
HAVNESJEFENS FORSLAG TIL INNSTILLING/VEDTAK: 

- Moss Havn KFs rapport og regnskap for 2. tertial 2021 tas til orientering 

 

 

DOKUMENT VEDLAGT SAKEN: 

Moss Havn KFs rapport pr. 2 tertial 2021. 
 

 

SAKSUTREDNING: 
 

SAKSBEHANDLER: Line Håkensen 

 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

Moss Havn KF er et kommunalt foretak opprettet med hjemmel i kommunelovens kap. 11, og eies av 

Moss kommune. Moss Havn KF ledes av Moss havnestyre og Moss bystyre er foretakets øverste 

organ. 

 

Moss Havn KF utfører tjenester etter følgende lovhjemmel og avtalegrunnlag: 

 

Lov av 21.06 2019 nr.70 om havner og farvann med tilhørende veileder 

Lov om kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og 

fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 

Eierskapsmelding Moss kommune 2020 

Vedtekter for Moss havn KF, gjeldende fra 01.01.2020 

Strategisk plan Moss havn KF 2020 – 2028 

 

Regnskap pr. 2. tertial: 

 

Moss Havn KFs regnskapsmessige driftsresultat for 2. tertial 2021 viser et overskudd på kr 8 867 657,- 

 

Total balanse sum eiendeler og sum gjeld og egenkapital er kr 235 104 753,- 
 

Tom. 2. tertial 2021 er det investert for kr 7 016 000,- 

 

Det henvises til vedlagte Moss Havn KFs rapport og regnskap 2. tertial 2021.   

 

VURDERINGER: 

Det er ekstraordinære forhold knyttet til driftsregnskapet for 2021 som må tas hensyn til for å få et 

bilde av den underliggende driften. Det er bokført både kostnader og inntekter hittil i år som det ikke 

er budsjettert for, og justeres det for dette, vil driftsresultatet for 2. tertial være kr. 4 102 140,- i 

overskudd. 

 

Nærmere detaljer om dette frem kommer i rapporten som følger vedlagt. 
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MILJØKONSEKVENSER: 

Ingen 

 

KONKLUSJON: 

Administrasjonen konkluderer i tråd med innstilling 
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Regnskap pr. 2. tertial 2021 

Moss Havn KF 
 

 
DRIFTSREGNSKAP 

 

Økonomiske hovedtall fra Moss Havn KFs driftsregnskap pr. 31.08.2021: 

 

Bokført driftsregnskap pr. august: 

 

 
 

Driftsresultat pr. august 2021 viser et overskudd på kr 8 867 657,-. Det er budsjettert med et 

overskudd for samme periode med kr 1 890 094,-. Bokført resultat er kr 6 977 563,- høyere 

enn budsjett.  

 

Tilsvarende periode i 2020 var det et positivt resultat på kr 1 860 986,-, det gir et avvik på 

kr 7 006 671-. 

 

Hittil i år er følgende inntekter/kostnader bokført, ikke budsjettert: 

 

Utbetaling av sakskostnader ankesak T. Engene kr 4 561 000,-.  

Forsinkelsesrenter av sakskostnader ankesak T. Engene kr 470 822,- 

Utbytte fra Kanalen Brygge AS kr 1 500 000,-, der Moss havn KF har en eierandel på 

33,33%.  

Påløpte kostnader for advokatbistand ankesak T. Engene kr 1 766 305,- 

Justeres resultatet med disse elementene vil resultat bli positivt med kr 4 102 140,-. 

 

 

 

Hittil i f jor Hittil i år

Budsjett

hittil i år Årsbudsjett Budsjettavvik

Sum driftsinntekter 22 515 542 29 036 944 22 737 726 34 110 000 6 299 218

Lønn og sos. kostnader 7 974 930 8 123 626 8 928 176 13 837 222 -804 550

ADK 8 996 760 10 460 220 7 653 938 11 377 000 2 806 282

Sum driftskostnader 16 971 689 18 583 845 16 582 114 25 214 222 2 001 731

Sum brutto driftsresultat 5 543 853 10 453 098 6 155 612 8 895 778 4 297 487

Netto finansutgifter 3 682 867 1 585 441 4 265 517 6 760 778 -2 680 076

Sum netto driftsresultat 1 860 986 8 867 657 1 890 094 2 135 000 6 977 563
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Driftsinntekter 

 

Moss Havn KFs driftsinntekter deles inn i tre hovedgrupper.; «havneavgifter og vederlag», 

«vederlag og gebyrer» og «annen omsetning». Moss Havn KFs totale driftsinntekter viser 

høyere inntekt mot budsjett på kr 6 299 218-. Tar man hensyn til utbetalingen på kr 

4 561 000,- vil inntektene være kr 1 738218,- høyere enn budsjett. 

Sammenlikner man med tilsvarende periode i 2020 er omsetningen økt med 8,7 %. Det er 

inntekter fra vederlag (kai vederlag og vareavgift) som øker. 

 

 
 

Havneavgifter og vederlag 

Havneavgifter og vederlag består av anløpsavgift, kai vederlag og varevederlag. 

Har en høyere inntekt pr. august på 554 434,- mot budsjett.  

 

Vederlag og gebyrer 

Vederlag og gebyrer består av inntekter tilknyttet flere ulike tjenester. Her inngår blant annet 

utleie av kontorlokaler, parkering, varelager og utearealer samt inntekter som følge av 

krankjøring og leie med mer. 

Har en høyere inntekt pr. august på kr 2 003 377- mot budsjett. Det er fakturert års avtaler 

som igjen er periodisert for hele året.  

 

Annen omsetning 

Annen omsetning består av inntekter fra blant annet parkering og ulike refusjoner. Det er i 

denne inntektsgruppen inntekter fra sakskostnadene er bokført.  

Har en høyere inntekt pr. august på kr 3 741 408,-. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Hittil i f jor Hittil i år

Budsjett

hittil i år

Denne periode

i år Årsbudsjett Budsjettavvik

DRIFTSINNTEKTER

Avgiftspliktig

Sum anløpsavgift og kaivederlag -1 501 113 -1 563 661 -1 539 846 -187 393 -2 310 000 23 815

Sum varevederlag -3 542 045 -4 153 222 -3 876 279 -595 915 -5 815 000 276 943

Sum havneavgifter og vederlag -5 043 157 -5 716 883 -5 416 125 -783 308 -8 125 000 300 758

Sum vederlag og gebyrer -16 132 931 -17 963 859 -15 905 076 -1 789 175 -23 860 000 2 058 783

Sum avgiftspliktig omsetning -21 176 088 -23 680 742 -21 321 201 -2 572 483 -31 985 000 2 359 541

Avgiftsfritt

Sum skipsavgifter og vederlag -1 047 647 -1 286 906 -1 033 230 -204 271 -1 550 000 253 676

Sum varevederlag 0 0 0 0 0 0

Sum havneavgifter og vederlag -1 047 647 -1 286 906 -1 033 230 -204 271 -1 550 000 253 676

Sum vederlag og gebyrer -41 343 -207 901 -263 307 -69 920 -395 000 -55 406

Sum annen omsetning -250 464 -3 861 396 -119 988 -348 132 -180 000 3 741 408

Sum avgiftsfri omsetning -1 339 454 -5 356 202 -1 416 525 -622 323 -2 125 000 3 939 677

SUM DRIFTSINNTEKTER -22 515 542 -29 036 944 -22 737 726 -3 194 806 -34 110 000 6 299 218
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Driftskostnader 

 

Moss Havn KFs totale driftskostnader viser høyere kostnader pr. august på kr 2 001 731,- mot 

budsjett. 

Sammenlikner man med tilsvarende periode i 2020 er kostnadene økt med 9,5 %. Det er andre 

driftskostnader som står for den største økningen. 

 

 
 

Lønn og sosiale kostnader 

Lønn og sosiale kostnader har lavere kostnader på kr 804 550,- mot budsjett, og kostnadene 

utgjør ca. 44 % av de totale driftskostnadene. Årsak til lavere kostnad er blant annet; 

1. Periodisering av pensjonskostnader og premie 

2. Refusjon fra NAV sykepenger 

3. Ingen effekt i regnskapet av lønnsforhandlinger 2021, utløses i september og oktober 

 

Inventar og utstyr    

Har høyere kostnad på kr 207 131- mot budsjett. Følgende avvik: 

1. IKT, årskostnader som bokføres og som ikke er periodisert 

2. Acos, oppgradering ny versjon WebSak 

3. Diverse kostnader (samlekonto) 

 

Andre driftskostnader      

Har høyere kostnad på kr 2 599 150,- mot budsjett. Trekker frem følgende avvik: 

1. Alarm og sikkerhet, kontroll og uttrykning 

2. Vann og kloakk 

3. Strøm 

4. Vedlikehold kai, oppgradering av gjestebrygger i kanalen 

5. Vedlikehold bygg 

6. Leie lokaler/arealer 

7. Gebyrer i forbindelse med prosjekter 

8. Advokatbistand, honorar i forbindelse med ankesaken T. Engene 

9. Markedsføring (Wemade), samarbeid med Wittario 

 

Trekker frem følgende kostnader som har et mindre forbruk mot budsjett: 

1. Vedlikehold maskinelt utstyr  

2. Snørydding, ikke påløpt kostnader utover serviceavtale 

3. Innkjøp av konsulenttjenester 

4. Seminar og kursutgifter 

 

 

 

 

Hittil i f jor Hittil i år

Budsjett

hittil i år

Denne periode

i år Årsbudsjett Budsjettavvik

DRIFTSKOSTNADER

Sum lønn og sos. kostn. 7 974 930 8 123 626 8 928 176 1 433 936 13 837 222 804 550

Sum inventar og utstyr 1 052 860 1 173 701 966 570 135 271 1 450 000 -207 131

Sum andre driftskostn. 7 943 900 9 286 518 6 687 368 1 867 800 9 927 000 -2 599 150

Sum avskrivninger 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSKOSTNADER 16 971 689 18 583 845 16 582 114 3 437 007 25 214 222 -2 001 731
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Finans 

 

Moss Havn KFs totale finansposter viser en mindre kostnad pr. august på kr 2 680 076,- mot 

budsjett. 

 

 
 

1. Finansinntekter, positivt avvik mot budsjett kr 2 017 793,-, bokfører renteinntekter pr 

kvartal. 

Det er bokført aksjeutbytte på kr 1 500 000,- fra Kanalen Brygge AS, og  

forsinkelsesrenter på kr 470 822,- i forbindelse med sakskostnader ankesak T. Engene. 

 

2. Finanskostnader, mindre kostnad mot budsjett på kr 662 283,-.  

Budsjettert med høyere finanskost enn virkelig hittil i år. Det er budsjettert med 

låneopptak som ikke har blitt realisert. 

 

Ekstraordinære poster 

 

Virksomheten har ikke hatt noen ekstraordinære inntekter/kostnader pr. utgangen av perioden. 

 

Investeringer 

 

Moss Havn KF har budsjettert med en investeringsramme i 2021 på kr 20 800 000,-. 

 

Planlagte investeringer i 2021 er vedtatt finansiert gjennom egenkapital, opptak av lån knyttet 

til nytt kontorbygg og eventuelt ulike tilskudd det kan søkes på. 

 

 
 

Pr. august 2021 har virksomheten investert for til sammen kr 7 016 000,-. 

 

Investeringene fordeles på følgende tiltak: 

 

➢ Lagerbygg Rockwool 

➢ Kontorbygg Moss havn KF  

➢ Nytt verksted Havnelageret 

 

 

 

Hittil i f jor Hittil i år

Budsjett

hittil i år

Denne periode

i år Årsbudsjett Budsjettavvik

FINANSPOSTER

Sum finansinntekter -372 098 -2 092 793 -75 000 -274 -150 000 2 017 793

Sum finanskostnader 4 054 965 3 678 235 4 340 517 493 926 6 910 778 662 283

Netto eksterne finanstransaksjoner 3 682 867 1 585 442 4 265 517 493 652 6 760 778 2 680 076

Hittil i f jor Hittil i år

Budsjett

hittil i år

Denne periode

i år Årsbudsjett Budsjettavvik

INVESTERINGSREGNSKAP

Sum salg anleggs- og driftsmidler 0 -70 351 0 0 0 70 351

Sum finansiering -797 551 0 -13 865 280 0 -20 800 000 -13 865 280

Sum kostnader 21 496 531 7 016 000 13 865 280 331 193 20 800 000 6 849 280

RESULTAT -20 698 980 -6 945 649 0 -331 193 0 6 945 649
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Salg av driftsmidler - gevinst: 

 

➢ Bil, BMW I3 

 

Det gjøres fortløpende vurderinger om igangsatte tiltak tilfredsstiller regnskapsmessige krav 

som investering eller belastes direkte over driftsregnskapet. 

 

 

Balansen 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inngående Balanse 

01.01.2021 Bevegelse Utgående Balanse

Anleggsmidler 194 713 939                  91 881-                            194 622 058                  

Omløpsmidler 38 189 286                    2 293 408                      40 482 694                    

Sum eiendeler 232 903 225                  2 201 527                      235 104 752                  

Kortsiktig gjeld 5 748 552-                      279 519-                         6 028 071-                      

Langsiktig gjeld 80 873 174-                    2 080 000                      78 793 174-                    

Egenkapital 146 281 500-                  4 002 008-                      150 283 508-                  

Sum gjeld og egenkapital 232 903 226-                  2 201 527-                      235 104 753-                  
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Statistikk og nøkkeltall 

 

1. TEU/Tonn 

 

        1,9 % økning hittil i år                7,8 % økning hittil i år 

 

          

 

2. Inntekter fordelt pr gruppe 

 

 

 
 

3. Antall anløp pr. måned 

 

 
 

Totalt 2020 497 Hittil i år 332
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4. Bobil – antall besøkende pr. uke (tom uke 35) 

 

 
 

5. Gjestehavn – besøk i kr pr. uke (tom uke 35) 

 

 
 

6. Sykefravær; august 11 % Hittil i år; 8,7 %  

 

 

Totalt 2020 2167 Hittil i år 2064
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STYRESAK NR. 27/2021: STATUS VÆRLEBRYGGA SYD OG STENAKAIA – 

RAPPORT 

 

 
HAVNESJEFENS FORSLAG TIL INNSTILLING/VEDTAK: 

Havnestyret tar rapport om status Værlebrygga syd og Stenakaia til orientering 

 

 

DOKUMENT VEDLAGT SAKEN: 

Værlebrygga syd og Stenakaia – kapasitetsvurdering og kostnadsestimat for rehabilitering.  
 

SAKSUTREDNING: 
 

SAKSBEHANDLER: Erik Gressløs og Øystein Høsteland Sundby 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

I vårt arbeid med oppdatering av tilstand på anlegg for å verifisere status og gjennomføring av 

vedlikeholdsplan er det nå utarbeidet en tilstandsrapport for Værlebrygga syd og Stenakai, Gjennom 

denne rapporten er det gjort en ny kapasitetsvurdering på de to kaianleggene og utarbeidet et 

kostnadsestimat for rehabilitering. Rapporten følger vedlagt. 

 

Rapporten konkluderer med at det bør igangsettes rehabilitering i løpet av det kommende året for å 

forhindre at skader får utvikle seg og kapasiteten reduseres ytterliggere. Hvis så skulle skje vil 

kostandene for en rehabilitering på et senere tidspunkt kunne øke ytterliggere.  

 

For Værlebrygga er det mye bom i bjelker og på dekket. Det er tap av armeringstverrsnitt og 

bakveggen har noe oppsprekking i toppen noen steder. Bakvegg og pilarer er ellers i god stand ut fra 

det som kunne observeres over vannlinjen. 

 

Stenakaia har noe bom i underkant av bjelker. I dekket er det betydelig med bom og dekkarmeringen 

har tap av armeringstverrsnitt. Det er både stålspunt og trespunt under selve kaien. Stålspunten er i god 

stand. Trespunten er fremdeles hel, men det er vanskelig å en resterende levetid. Dersom kaien skal 

rehabiliteres bør trespunten erstattes. 

 

Rapporten angir estimater for kostnadsrammer knyttet til rehabilitering av hver av kaiene. 

 

 

Regulering av belastning 

I 2017 gjennomførte vi kapasitetsberegninger som grunnlag for belastningsplan. Belastningsplanen ble 

den gang iverksatt som styrende dokumentasjon og i rutiner for alle som opererer på havneområdet. 

Dette skal sikre at belastningen er på forsvarlig nivå. Å unngå overbelastning er viktig, ikke minst 

fordi slike konstruksjoner som kai og kaidekke blir svekket ved store belastninger. 

 

Nordre del av Værlebryggen ble rehabilitert i 2009. 

 

 

Tidligere rapporter og reparasjoner/vedlikehold 

Status på Klakken er tidligere vurdert og i 2020 ble det gjennomført arbeid på denne kai som 

forsterket kapasiteten og forlenget levetiden. Det er tidligere orientert om dette prosjektet. 
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Gjennom 80- og 90-tallet og tidlig på 2000-tallet ble det gjennomført en rekke tilstandsvurderinger av 

kaiene i Moss havn. I august 2005 ble alle kaiene i Værlebukta undersøkt og vurdert. Denne 

undesøkelsen påpekte et betydelig behov for reparasjon på flere av kaiene hvor det var til dels store 

skader på nordre del av Værlebrygga og tilstøtende ro-ro rampe som er bygd i 1968. Den gang forelå 

det planer om en videre havneutvikling om innebar utfylling av indre del av Værlebukta. I 2007 ble 

det fremlagt en geoteknisk vurdering som frarådet en slik utfylling inn mot Værlebrygga og gjennom 

det ble behovet for vedlikehold og reparasjoner aktualisert. En rapport med tilstandsvurdering av 

nordre del av Værlebrygga med tilstøtende ro-ro fasiliteter ble laget senere i 2007 og presentert 

havnestyret gjennom melding i møte nr 6/2007.  

 

Styresak 2/2008 vedtok å gjennomføre rehabilitering av Værlebrygga og arbeidet ble gjennomført. 

 

Vurdering unntak av offentlighet 

Havnestyret fikk saken fremmet i møte 31. august 2021. Havnestyret vedtok da å sende saken tilbake 

for å få en juridisk betraktning av at dokumentet ble unntatt offentlighet. Kommuneadvokaten er 

konsultert i saken og har kommet med følgende tilbakemelding:  

 
Hovedregelen i offentleglova er at saksdokumenter er åpne for innsyn – dersom annet ikke 
følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov, jf offentleglova § 3. 
 
Kapittel 3, §§ 13 til 26, angir når det kan gjøres unntak fra innsynsretten – og i § 23, om 
unntak av hensyn til det offentliges forhandlingsposisjon m.m., står det flg. i første ledd: 
 
«Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når det er påkravd av omsyn til ei 
forsvarleg gjennomføring av økonomi- lønns, eller personalforvaltninga til organet.»   
 
Som det fremgår er unntaksretten knyttet til opplysninger - ikke til hele dokumenter. De delene 
som ikke går inn under unntaket, er som alminnelig regel derfor offentlige – med mindre det er 
adgang til å gjøre unntak for hele dokumentet etter § 12. 
 
Som det også fremgår forutsetter unntaksretten at det er «påkravd» / nødvendig å unnta de 
aktuelle opplysningene av hensyn til en forsvarlig gjennomføring bl.a. av økonomiforvaltningen 
til «organet» / kommunen.  
 
«Påkravd» er i utgangspunktet et strengt vilkår, og innebærer at det må foreligge en nokså 
konkret fare for at innsyn vil kunne skade en eksisterende eller fremtidig forhandlingsposisjon.  
 
Det er her, etter mitt skjønn, nærliggende å tro at opplysninger om kostnadsestimater vil 
kunne påvirke kommunens/foretakets forhandlingsposisjon med fremtidige 
tilbydere/entreprenører på en uheldig måte.  
 
Jeg tenker derfor at disse opplysningene vil kunne unntas – men ikke hele dokumentet. Rett 
hjemmel vil være § 23 første ledd – ikke § 13, jf fvl. § 13 første ledd nr 2. 

  

I denne sak har administrasjonen har gjort en ny vurdering om unntak av offentlighet. Sett opp mot 

vurderingene fra kommuneadvokaten og diskusjon i havnestyret 31. august 2021 mener 

administrasjonen at fordelene med å offentliggjøre hele rapporten veier tyngre enn ulempene og velger 

å la rapporten følge som åpent vedlegg i sin helhet. 

 

 

VURDERINGER: 

 

Tidligere planer om havneutvikling og byutvikling på områdene som rapporten vedlagt denne saken 

omhandler er blitt endret og skjøvet ut i tid. Området er en del av opsjonsavtalen som Moss havn har 

med Sjøsiden Moss as, men det er ikke noen klar plan fra Sjøsiden Moss as på tidsaspektet for 

utvikling av det aktuelle området. Det er sannsynlig at det vil ta mange år før området blir transformert 

i tråd med intensjonene som ligger i nevnte opsjonsavtale. 
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Moss havn bruker begge kaier som er omfattet i vedlagte rapport som havneområde inntil Sjøsiden 

Moss velger at de vil tiltre sin opsjon. Vi må derfor vurdere behov for rehabilitering for en sikkert 

bruk av anlegg og arealer også fremover. Våre foreløpige vurderinger er at dagnes havneområde bør 

vedlikeholdes på en slik måte at det kan holdes åpent og brukes, i det minste til havnevirksomhet som 

ikke krever høy bæreevne. Ro-ro trafikk er eksempel på slik virksomhet. 

 

I forbindelse med budsjettarbeidet for 2022 er det naturlig at tiltak innarbeides og at det i den 

sammenheng utarbeides en hensiktsmessig plan for dette. 

 

MILJØKONSEKVENSER: 

Blir aktuelt når tiltak skal vurderes. 

 

 

KONKLUSJON: 

Rapporten viser at det er behov for å gjøre tiltak for å sikre kapasitet og videre bruk av de aktuelle 

anleggene. Administrasjonen gjør vurderinger og vil komme med forslag til gjennomføring i 

budsjettsak for 2022. 
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 Sammendrag 

Norconsult har i mars 2020 på oppdrag fra Moss Havn KF gjennomført en spesialinspeksjon av Værlebrygga 

syd og Stenakaia for å kunne vurdere kaienes kapasitet og kostnadsestimere en eventuell rehabilitering. 

Følgende arbeider er utført:  

• Visuell kontroll av betongkonstruksjoner og kaiutrustning på over- og underside av kaiene.  

• Kontroll av bom/delaminering i betong.  

 

Tilstand, kapasitet og kostnad for rehabilitering:  

Det anbefales at rehabilitering gjennomføres innen 1 år for å forhindre at skader får videreutvikle seg og 

redusere kapasiteten ytterligere, og dermed øker kostnadene for rehabiliteringen.  

Værlebrygga: 

• Mye bom i både bjelker og dekket.  

• Særlig bjelkene har mye bom og tap av armeringstverrsnitt, spesielt skjærarmeringen.  

• Bakveggen har noe oppsprekking i toppen noen steder. Bakveggen er ellers i god tilstand ut ifra det 

som kunne observeres over vannlinjen. Dette gjelder også pilarene.  

Kapasiteten er beregnet til å være 1,8 tonn per kvadratmeter.  

Kostnadsramme (P85) estimeres til ca. 38,7 millioner NOK ekskl. mva.  

Eksisterende KB-anlegg Værlebrygga 

Anlegget er 12 år og har behov for oppgraderinger for å kunne driftes videre. Savcor har foreslått 2 ulike 

alternativer for oppgradering med en kostnad på ca. 558 000 NOK (alternativ 1) eller 460 000 NOK 

(alternativ 2) avhengig av hvilket alternativ som velges. Vi anbefaler alternativ 1 der hele styringssystemet 

skiftes ut.   

Stenakaia: 

• Bjelkene har noe bom i underkant. Dekket har betydelig med bom, og dekkearmeringen har tap av 

armeringstverrsnitt i både hoved- og sekundærretning.  

• Spunten i bakkant av overgangsplaten på kaien består av stål i hjørnet ved roro-rampen, langs 

resten av kaien består spunten av tre. Stålspunten er i god stand. Trespunten er fremdeles hel, men 

det er vanskelig å anslå en resterende levetid. Denne bør erstattes dersom kaien rehabiliteres. 

Dersom det ikke rehabiliteres bør spunten inspiseres jevnlig for å oppdage skader som kan true 

stabiliteten til bakområdet tidlig.  

• Kaien mangler 1 leider for å oppfylle kravet om 1 leider per 50 m kai.  

Kapasiteten er beregnet til å være 1,3 tonn per kvadratmeter på hele kaien, bortsett fra i hjørnet mot roro-

rampen der kapasiteten er 0,8 tonn. 

Kostnadsramme (P85) estimeres til ca. 17-25 millioner NOK ekskl. mva, avhengig av hvilket 

rehabiliteringsalternativ som velges.  
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1 Innledning 

Moss Havn KF har engasjert Norconsult AS for å vurdere kapasiteten til Værlebrygga syd og Stenakaia, 

samt utarbeide kostnadsestimater for en eventuell rehabilitering av kaiene. Inspeksjonen ble gjennomført 18. 

og 19. mars 2021 av Marie Bjørndal og Audun Fossum. Under inspeksjonen ble det kartlagt om 

skadeomfanget registrert i forbindelse med prøvereparasjonene i 2020 var representativt for resten av 

konstruksjonen. I tillegg ble det gjort undersøkelser av anlegget for katodisk beskyttelse på bjelkene på den 

nordøstlige delen av Værlebrygga, og Savcor har blitt kontaktet for en statusoppdatering og beskrivelse av 

en eventuell flytting og oppgradering av KB-anlegget.  

 

Figur 1: flyfoto over Moss havn. Bildet er hentet fra Finn kart. 
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2 Grunnlag 

[1]  N02 Prøvereparasjoner – Stenakaia og Værlebrygga syd, Norconsult AS, 2020.  

[2] Tegninger Kai i Værlebukta, F. Selmer, 1972.  

[3]  Tegninger Utvidelse av Værlebryggen, F. Selmer, 1968.  

[4] Ferjekai i Værlebukta øst, Tegning 01 og 02, Sivilingeniør O.Støle AS, 1987.  

[5]  Brev til Moss havnestyre vedr. Kai på østsiden av Værlebukten, Sivilingeniørene Adam og Støle A/S,  

 9. juni 1971.  
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3 Konstruksjonsbeskrivelse 

I dette kapittelet vises aksesystemet som ble brukt til å registrere skader under inspeksjon, i tillegg til en 

beskrivelse av de sentrale delene av konstruksjonen som er inspisert.  

3.1 Værlebrygga syd 

Kaidekket på Værlebrygga er ca. 77 meter langt og 44 meter bredt. Kaien har 11 bjelker som har blitt 

nummerert med bokstaver fra A-L som vist på Figur 2. Spennet mellom bjelkene er 7 m. Kaien har 

betongpilarer med kvadratisk tverrsnitt på 750 x 750 mm. På den nordlige og vestlige delen hviler kaidekket 

på en bakvegg. På vestsiden er muren en steinmur med betong øverst. På den nordlige delen består veggen 

av en betongspunter. Spuntnålene holdes på plass av et stålprofil som er boltet fast til betongen omtrent i 

vannlinjen.   

 

 

Figur 2: Værlebrygga syd, plan med aksesystem. Muren er markert med tykk sort strek.  

3.2 Stenakaia 

Kaidekket er totalt ca. 91 meter langt og 10 meter bredt. Den har 15 bjelker som er nummerert fra A-O som 

vist i Figur 3. Dekket spenner 6,7 m mellom bjelkene. Hovedbjelkene hviler på utstøpte stålrørspeler. I 

bakkant av kaien var det originalt en trespunt som holdt massene under overgangsplaten på plass, i tillegg til 

at kaien har prefabrikerte betongpilarer rett bak trespunten og under overgangsplaten. På grunn av krevende 

grunnforhold er også området bak kaia stabilisert ved at det er satt avlastningspeler med c/c 3 m i et 

rutenett. Dette er vist på snittet i Figur 4.  

bakvegg 
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Figur 3: Stenakaia plan med aksesystem.  

 

Figur 4: Typisk snitt av Stenakaia. 

Tegning 01 og 02 fra Sivilingeniør O. Støle AS datert 11. september 1987 viser at den gamle trespunten har 

blitt erstattet fra akse M-O og videre til roro-rampen av en ny stålspunt i bakkant av overgangsplaten. 

Tegning 01 angir også at det er en bestående trespunt langs aksen der den nye stålspunten. Denne spunten 

er ikke vist i de originale tegningene. Det er derfor sannsynlig at den har blitt bygget mellom 1972 og 1987.   
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Figur 5: Typisk snitt av Stenakaia i område med stålspunt. 
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I forbindelse med byggearbeider på jernbanestasjonen i Moss var det nødvendig med forsterkende tiltak i 

hjørnet mot roro-rampen på Stenakaia. Tiltaket består av en midlertidig bru av stålbjelker som ligger direkte 

over bjelkene på Stenakaia for å unngå belastning på dekket. Dette er derfor ikke et tiltak som vil bidra til 

permanent forbedring av kaiens kapasitet. Prinsippet er vist i Figur 6 under.  

 

Figur 6: Midlertidig bru av stålbjelker. Venstre: Plan. Høyre: typisk snitt. 
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4 Tilstandsbeskrivelse 

4.1 Værlebrygga syd 

Værlebrygga syd er rehabilitert med mekanisk reparasjon uten KB-anlegg tidligere. Dette gjelder de østlige 

delene av bjelkene og dekket. Da disse områdene i dekket ble undersøkt for bom virket de til å være i relativt 

god stand, og har betydelig mindre bom enn områdene som ikke er reparert. Det er jevnt over registrert mye 

bom i både sidekanter og underkanter på bjelkene. Særlig er overgangen mellom sidekant og underkant 

skadet nærmest på samtlige bjelker. Typiske skader er vist i på bildene i Figur 7 og Figur 8. Under 

prøvereparasjonene ble det avdekket at så mye som halvparten av skjærbøylene var revet av, og det må 

forventes at dette medfører en betydelig reduksjon av kapasiteten til kaien. Bom registrert på bjelkene er vist 

i vedlegg 1.   

 

Figur 7: Venstre: Typisk skade på bjelke, bom og oppsprekking nederst på sidekant.  
Høyre: Typisk skade på bjelke, bom og oppsprekking nederst på sidekant i område som er reparert tidligere.  

 

 

Figur 8: Typisk skade i dekket. 

På bakveggen av betong er det oppsprekking med synlig armering i den øverste delen mot kaidekket. 

Skadene er vist i Figur 9. Stålprofilet som er boltet fast har også betydelig tverrsnittstap (Figur 10).  
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Figur 9: Skader på bakvegg mot nord. 

 

Figur 10: Korrosjon på stål som holder betongspunter på plass. 

Pilarene er kun inspisert over vannlinjen og de fleste er dekket av forskaling/ishud. På noen av pilarene uten 

forskaling var det mulig å inspisere betongen nærmere, og det ble ikke registrert skader på disse pilarene. 

Pilarene ser ut til å være i god stand i skvalpesonen. Eksempel på typisk tilstand for pilarene er vist i Figur 

11.   

Det er tidligere observert utrasing i hjørnet mot senkekassen. Det var ikke mulig å undersøke dette nærmere 

under inspeksjonen på grunn av lite lys og dårlig sikt i vannet. Det bør vurderes å gjennomføre en 

dykkerinspeksjon for å kartlegge forholdene i dette området.  
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Figur 11: Eksempel på pilarer. 

Kaiutstyret på Værlebrygga Syd er jevnt over i god stand. Det er noe overflatekorrosjon på pullert og 

kaifrontlist. En av leiderne har blitt påkjørt og er skadet i innfestingen i toppen.   

 

Figur 12: Venstre: Pullere. Midten: kaifrontlist. Høyre: leider skadet etter å sannsynligvis ha blitt påkjørt.  

4.2 Katodisk beskyttelse på Værlebrygga 

Bjelkene i området markert med rødt på Figur 13 har tidligere fått installert anlegg for katodisk beskyttelse. 

Dekket er ikke beskyttet, og bæres på utkraging av armeringen i overkant av dekket. Anlegget ble etablert i 

2009 av Savcor. Savcor har også utført vedlikehold og nødvendige reparasjoner på anlegget i 2015, og i 

forbindelse med dette ble kablene til anlegget fjernet fra undersiden av kaien og slisset inn i overkant av 

kaidekket. Norconsult har vært i kontakt med Savcor, ved Teemu Montonen, og har oversendt en 

statusrapport for videre drift, modernisering og flytting av anlegget. Tilbudet fra Savcor er vedlagt som 

Vedlegg 2.  
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Figur 13: Venstre: Området markert med rødt der bjelkene er katodisk beskyttet. Høyre: Styringsskap for KB-anlegg.  

Savcor foreslår to ulike alternativer til reparasjon og oppgradering av KB-anlegget på Værlebrygga. 

Alternativene og forutsetningene fra Savcor er beskrevet i kapittel 6.2 i denne rapporten.  

4.3 Stenakaia 

På Stenakaia er hovedbjelkene jevnt over i god stand. Det er registrert noe bom i underkant av bjelkene, 

men sidekantene har jevnt over lite eller ingen bom. I dekket er det svært mye bom, med unntak av felt med 

prøvereparasjon er det registrert 70-100% bom eller avskalling i samtlige felt. Typiske skader på bjelker og 

dekke er vist i Figur 14. Underkant av kaifrontbjelkene har samme type oppsprekking som bjelkene. Bom og 

oppsprekking på bjelkene er vist i vedlegg 3. Pilarene er kun inspisert over vann, og ser ut til å være i god 

stand da stålrøret fremdeles er helt (Figur 15). Bjelkenes skadeomfang er begrenset slik at det ikke er 

forventet at de skal ha noe betydelig reduksjon av kapasitet. Dekket har derimot betydelig reduksjon av 

armeringstverrsnitt, og det må dermed forventes at kapasiteten til dekket er redusert.  

 

Figur 14: Venstre: Typisk skade i underkant av bjelke. Høyre: Område med frilagt armering i dekket.  
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Figur 15: Venstre: oppsprekking i underkant av kaifrontbjelke. Høyre: stålrørspel. 

Det var sentralt å kartlegge situasjonen rundt horisontalforankringen da det var observert hull i trespunten 

med mulig utvasking av massene under kaia. Trespunten i bakkant av kaidekket er i praksis borte, men dette 

er ikke problematisk da det er spuntene i bakkant av overgangsplaten som er virksomme i å holde massene 

bak kaien på plass. Det virker ikke til å være utvasking av masser i særlig stor grad da massene som ble 

observert under inspeksjonen er forenlig med slik de er skissert inn på tegningen i Figur 5.  

 

Figur 16: Fremre trespunt, Stenakaia. 

Stålspunten i hjørnet mot roro-rampen ser ut til å være i god stand. Den er kun inspisert over vannlinjen, og 

ser ut til å være hel i skvalpesonen som er den mest utsatte delen av spunten med tanke på korrosjon. Bilder 

av stålspunten er vist i Figur 17.  
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Figur 17: Stålspunt i hjørne mot roro-rampe. 

Den bakre trespunten er i bedre forfatning enn den fremre og det ser ut til at det ikke lekker masser forbi 

den, men den er ikke hel alle steder og har noen hull mellom spuntnålene. Det ble forsøkt å dokumentere 

tilstanden til spunten med kamera under vann, men det var for mørkt og for dårlig sikt i vannet til at det var 

mulig å se noe på bildene. Den bakre trespunten er vist i Figur 18. Det er vanskelig å anslå den 

gjenværende levetiden på den bakre trespunten, og tilstanden til denne spunten bør derfor inspiseres jevnlig 

slik at skader oppdages tidlig. Det er heller ikke observert noen skader på de skrå betongpelene under 

overgangsplaten (se tegning i Figur 4 og Figur 5). 

 

Figur 18: Bakre trespunt. 

Betongkantene bak fenderne ser de øverste delene ut til å være knust. Armeringen har korrosjon på 

overflaten, men ser ikke ut til å ha noe tverrsnittstap av betydning. Skadene er derfor vurdert til å være 

kosmetiske og har ikke betydning for kapasiteten (Figur 19). Pullertene på Stenakaia er i god stand, med 

noe overflatekorrosjon. Kaien har kun en leider plassert i hjørnet ved rampen, og burde hatt 1 til langs 

kaifronten for å oppfylle kravet om 1 leider per 50 m kai.  
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Figur 19: Venstre: kaifrontlist. Høyre: pullert. 

Slitepanelene på fenderverket begynner å bli slitt, og har løsnet eller er helt borte på flere steder. Detter er 

vist i Figur 20. Det eksisterende fenderverket er tilpasset en spesiell type skip, og kan fjernes og erstattes 

med enten dumperdekk eller v-fendere.   

 

Figur 20: Fendere med slitt eller manglende slitepanel.  
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5 Kapasitetsvurdering 

Under inspeksjonen ble det ikke gjort noen registreringer som antyder at omfanget av armeringskorrosjon 

som ble registrert i forbindelse med prøvereparasjonene ikke er representativt for de øvrige delene av begge 

kaiene.  

Kapasiteten er vurdert ut ifra tap av armeringstverrsnitt som angitt i N02 Prøvereparasjoner [1].  

Beregningene som ligger til grunn for kapasitetsvurderingen er vedlagt i Vedlegg 4.  

5.1 Værlebrygga syd 

Det største tapet av armeringstverrsnitt for armeringen på Værlebrygga syd er skjærbøylene i bjelkene. 

Derfor styres kapasiteten av bjelkenes skjærkapasitet. 

Med gjenværende armering kan Værlebrygga syd belastes 1,8 tonn per kvadratmeter.  

 

5.2 Stenakaia 

Ifølge brev til Moss havnestyre fra Sivilingeniørene Adam og Støle AS [5] er kaien opprinnelig dimensjonert 

for 3 tonn per kvadratmeter. Det største tapet av armeringstverrsnitt for armeringen på Stenakaia er 

dekkearmeringen i hovedretning.  Derfor styres kapasiteten av dekkets momentkapasitet.  

Med gjenværende armering kan Stenakaia belastes 1,3 tonn per kvadratmeter. I feltet N-O og det 

trekantede feltet ved roro-rampen er maks belastning 0,8 tonn per kvadratmeter. Områdene er vist i Figur 

21. Belastning på kaiens bakområde begrenses av geoteknisk kapasitet.  

 

Figur 21: Maks belastning på Stenakaia. 

42



Værlebrygga syd og Stenakaia 

 
Kapasitetsvurdering og kostnadsestimat for rehabilitering 
Oppdragsnr.: 52102094   Dokumentnr.: F01   Versjon: J01 

  

2021-06-14  |  Side 19 av 27 n:\521\02\52102094\5 arbeidsdokumenter\53 rapport\rapp_værlebrygga syd og stenakaia.docx 

 

6 Kostnadsestimat for rehabilitering 

Estimatene viser entreprisekostnad ekskl. mva. Kostnadsestimatene er basert på registrerte mengder og 

erfaringsbaserte enhetspriser.  

Det anbefales at rehabilitering gjennomføres innen 1 år for å forhindre at skader får videreutvikle seg og 

redusere kapasiteten ytterligere, noe som vil øke rehabiliteringskostnadene.  

Kostnadsanslagene i denne rapporten er utarbeidet iht. NS 3453:2016, Spesifikasjon av kostnader i 

byggeprosjekt. Se Figur 22 for kontoplan iht. standarden.   

 

Figur 22: Kontoplan, hentet fra NS 3453:2016. 

Under følger en oversikt over noen av de viktigste begrepsdefinisjoner iht. NS 3453:2016: 

Felleskostnader 

Entreprenørens kostnader knyttet til rigg, drift, byggeplassadministrasjon og tilsvarende ytelser. 

Huskostnad 

Entreprisekostnad ekskl. utendørs. 

Entreprisekostnad 

Alle entreprenørens kostnader ekskl. merverdiavgift. 

Basiskostnad 

Summen av samtlige kostnader for prosjektet ekskl. avsetninger til usikkerhet (forventet tillegg og 

usikkerhetsavsetning) og ekskl. prisregulering. 

Forventet tillegg 

Avsetning og tillegg utover basiskostnad for å oppnå ønsket sikkerhet for prosjektkostnaden. 
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Prosjektkostnad (P50) 

Summen av basiskostnad og forventet tillegg. 

Usikkerhetsavsetning 

Avsetning utover prosjektkostnad for å oppnå ønsket sikkerhet mot overskridelse av kostnadsrammen. 

Kostnadsramme (P85) 

Summen av forventet prosjektkostnad og usikkerhetsavsetning. 

For prosjektkostnad og kostnadsramme benyttes begrepene P50 og P85 fra Finansdepartementet. Forventet 

kostnad har da et konfidensnivå på 50 % som vil si at det er like stor sannsynlighet for at forventet kostnad 

overskrides som underskrides. Kostnadsrammen har et konfidensnivå på 85 % som vil si at det er 85 % 

sannsynlighet for at estimatet skal holde. Figur 23 viser sammenhengen mellom sannsynlighet og kostnad i 

for av et S-kurve-diagram.  

Det presiseres at det i realiteten kreves en usikkerhetsanalyse for å komme frem til P50 og P85. I dette 

prosjektet er ikke en slik analyse utført. Forventede tillegg og usikkerhetsavsetning er derfor kun grovt 

estimert for å komme frem til det beløp det bør budsjetteres med. En usikkerhetsanalyse kan utføres dersom 

det er ønskelig for å øke sikkerheten til estimatene.  

 

Figur 23: Sammenhengen mellom sannsynlighet og kostnad, hentet fra NS 3453:2016. 
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6.1 Værlebrygga syd 

Kostnadsestimatet innebærer en begrenset mekanisk reparasjon av bjelker og dekker, der skadet betong 

meisles bort, armeringen rengjøres og eventuelt erstattes der det er tapt tverrsnitt og det sprøytes igjen med 

sprøytebetong. For Værlebrygga er det tatt utgangspunkt i at opptil 50 % av armeringsbøylene må erstattes, 

samt opptil 20 % av lengdearmeringen. Deretter installeres anlegg for katodisk beskyttelse på bjelker og 

underkant dekke.  

Kostnadsramme (P85) estimeres til ca. 38,7 millioner NOK ekskl. mva.  

Tabell 1: Kostnadsestimat for rehabilitering av Værlebrygga. 

Prosess Enh. Mengde Enh. pris Kostnad 

Etablering av arbeidsplattform m2 3 365 900 3 028 410 

Meisling av løs betong m3 120 30 000 3 614 774 

Rengjøring av eksisterende armering m 650 100 65 000 

Innlegging av ekstra armering tonn 16 46 000 734 514 

Boring og gysing av armeringsbøyler stk 1600 1500 2 400 000 

Utfylling med sprøytebetong m3 145 40 000 5 783 639 

Katodisk beskyttelse m2 2407 1 600 3 850 880 

Styringssystem KB-anlegg RS   200 000 200 000 

Driftsavtale KB-anlegg (15 år) RS   350 000 350 000 

Uspesifisert (15 %)       3 004 083 

Rigg og drift (20 %)       4 606 260 

Sum entreprisekostnader basiskalkyle       27 637 559 

Prosjektering, byggeledelse og adminsitrasjon (6%)       1 658 254 

Prosjektkostnad       29 295 813 

Forventede tillegg (10 %)       2 929 581 

Prosjektkostnad - P50       32 225 394 

Usikkerhetsavsetning (20%)       6 445 079 

Kostnadsramme - P85       38 670 473 
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6.2 KB-anlegg Værlebrygga 

Reparasjon og flytting av KB-anlegget på Værlebrygga innebærer 4 ulike aktiviteter:  

1. Inspeksjon for å evaluere tilstanden til anlegget i Moss Havn. Inspeksjonen må gjennomføres innen 

utgangen av august 2021. Styringsskapet kobles fra og lagres frem til dato for reinstallering i starten 

av 2022.  

 

2. Oppgradering av anlegget slik at det kan følges opp av Moss havn og kontrolleres av Savcor i 

Finland. Her presenterer Savcor to ulike alternativer; alternativ 1 og alternativ 2. Norconsult og 

Savcor anbefaler alternativ 1. 

 

3. Reetablering av styringsskap og nye kabler til ny lokasjon som ønsket av Moss havn. Denne 

aktiviteten inkluderer også oppdatering av tegningene av anlegget.  

 

4. 10 års vedlikeholdsavtale.  

Alternativ 1 

Styringsskapet byttes ut med et nytt Savcor Proton kontrollsystem. Savcor anbefaler dette med bakgrunn i at 

det eksisterende anlegget er 12 år gammelt.  

Kostnadsestimat med priser fra Savcor er presentert i tabellen under.  

Prosess Enh. Mengde Enh. pris Kostnad 

Inspeksjon av anlegget RS 1  €     1 250,00   €       1 250,00  

Oppgradering av KB-anlegget RS 1  €   24 800,00   €    24 800,00  

Reeatblering av anlegget på nytt sted RS 1  €     4 534,00   €       4 534,00  

Oppdaterting av dokumentasjon RS 1  €        675,00   €          675,00  

Kabler RS 1  €     1 585,00   €       1 585,00  

Observasjon og vedlikehold av KB-anlegg år 10  €     2 200,00   €    22 000,00  

Sum         €    54 844,00  
 

Kostnaden tilsvarer ca. 558 000 NOK ekskl. mva. (forutsetter en kurs på 10 € = 101.7 NOK, hentet fra DNB 

31.05.2021). 
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Alternativ 2 

Det gamle styringsskapet brukes videre, og nødvendige deler byttes ut. Savcor har vist nøyaktig hvilke deler 

de forventer å måtte bytte i Vedlegg 2.  

Kostnadsestimat med priser fra Savcor er presentert i tabellen under.  

Prosess Enh. Mengde Enh. pris Kostnad 

Inspeksjon av anlegget RS 1  €     1 250,00   €     1 250,00  

Oppgradering av KB-anlegget RS 1  €   15 200,00   €   15 200,00  

Reeatblering av anlegget på nytt sted RS 1  €     4 534,00   €     4 534,00  

Oppdaterting av dokumentasjon RS 1  €        675,00   €        675,00  

Kabler RS 1  €     1 585,00   €     1 585,00  

Observasjon og vedlikehold av KB-anlegg år 10  €     2 200,00   €   22 000,00  

Sum         €   45 244,00  
 

Kostnaden tilsvarer ca. 460 000 NOK ekskl. mva. (forutsetter en kurs på 10 € = 101.7 NOK, hentet fra DNB 

31.05.2021). 
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6.3 Stenakaia 

På Stenakaia er pilarene og bjelkene i god stand. Skadeomfanget på bjelkene er så begrenset at de vil ha 

tilnærmet opprinnelig kapasitet. En rehabiliteringsløsning som nyttiggjør seg av dette vil være å støpe et nytt 

dekke over den gamle.  

Kostnadsestimatet innebærer en begrenset mekanisk reparasjon av bjelker, der skadet betong meisles bort, 

armeringen rengjøres og det sprøytes igjen med sprøytebetong. Deretter installeres anlegg for katodisk 

beskyttelse på bjelkene. Deretter støpes det et nytt dekke over det gamle kaidekket. Kostnadsestimatet tar 

utgangspunkt i at det støpes et dekke med samme tykkelse som det eksisterende (450 mm). Den 

opprinnelige kapasiteten til kaien justert for egenvekten av det nye dekket vil gi en kapasitet på ca. 1,5 tonn 

per kvadratmeter, uten behov for pelearbeider (alternativ 1). Dersom det ønskes høyere kapasitet kan 

dekket forsterkes med stålkjernepeler (alternativ 2). Det legges til grunn at hvert felt forsterkes med 1 

stålkjernepel, og det er antatt at det er ca. 25 m til berg. Både alternativ 1 og 2 forutsetter at det er mulig å 

utjevne høydeforskjellen mellom nytt og eksisterende terreng i bakområdet på kaien. 

Kostnadsestimat for mekanisk reparasjon og etablering av KB-anlegg på bjelker og underkant dekke dersom 

det å støpe nytt dekke vurderes til å ikke være aktuelt er presentert som alternativ 3. Dette alternativet krever 

at det skal meisles mye betong, særlig fra dekket, og det kan bli krevende å ivareta kapasiteten i 

rehabiliteringsperioden. Denne usikkerheten bør tas hensyn til i vurderingen av dette alternativet.       

Det er sannsynlig at dersom kaien rehabiliteres bør den bakre trespunten også rehabiliteres til en tilsvarende 

løsning som er etablert med stålspunt i hjørnet med roro-rampen. Dette kan gjøres ved å etablere en 

stålspunt bak trespunten. Den nye spunten vil måtte etableres med en liten avstand til den eksisterende 

spunten slik at den ikke må rammes igjennom trespunten.  
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Alternativ 1: Støping av nytt dekke med forenklet mekanisk reparasjon og KB-anlegg på bjelkene. 

Kostnadsramme (P85) estimeres til ca. 17 millioner NOK ekskl. mva.  

Tabell 2: Kostnadsestimat for rehabilitering av Stenakaia – alternativ 1. 

Prosess Enh. Mengde Enh. pris Kostnad 

Etablering av arbeidsplattform m2 1 005 900 904 500 

For- og etterarbeider m2 1 005 300 301 500 

Rigg for spuntarbeider RS 1 300 000 300 000 

Forgraving og tilbakefylling m 83 800 66 400 

Levering og ramming av spunt m2 581 3 000 1 743 000 

Kapping av spunt m 83 800 66 400 

2 lag plast m2 1 005 70 70 350 

Sideforskaling m2 227 800 181 600 

Armering kg 119 179 20 2 383 575 

Utstøping av betong m3 596 2 500 1 489 734 

Meisling av løs betong m3 5 30 000 161 700 

Utfylling med sprøytebetong m3 6 40 000 258 720 

Katodisk beskyttelse bjelker m2 378 1 600 604 800 

Styringssystem KB-anlegg RS   200 000 200 000 

Driftsavtale KB-anlegg (15 år) RS   350 000 350 000 

Uspesifisert (15 %)       1 226 667 

Rigg og drift (20 %)       1 880 889 

Sum        12 189 836 

Prosjektering, byggeledelse og administrasjon 
(6%)       731 390 

Prosjektkostnad       12 921 226 

Forventede tillegg (10 %)       1 292 123 

Prosjektkostnad - P50       14 213 348 

Usikkerhetsavsetning (20%)       2 842 670 

Kostnadsramme - P85       17 056 018 
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Alternativ 2: Støping av nytt dekke med stålkjernepeler, med forenklet mekanisk reparasjon og KB-

anlegg på bjelkene.  

Kostnadsramme (P85) estimeres til ca. 22 millioner NOK ekskl. mva.  

Tabell 3: Kostnadsestimat for rehabilitering av Stenakaia – alternativ 2. 

Prosess Enh. Mengde Enh. pris Kostnad 

Etablering av arbeidsplattform m2 1 005 900 904 500 

For- og etterarbeider m2 1 005 300 301 500 

Rigg for spuntarbeider RS 1 300 000 300 000 

Forgraving og tilbakefylling m 83 800 66 400 

Levering og ramming av spunt m2 581 3 000 1 743 000 

Kapping av spunt m 83 800 66 400 

2 lag plast m2 1 035 70 72 450 

Sideforskaling m2 227 800 181 600 

Armering kg 111 679 20 2 233 575 

Stålkjernepeler m 378 7 000 2 646 000 

Pelehoder stk 14 2 500 35 000 

Utstøping av betong m3 609 2 500 1 523 484 

Meisling av løs betong m3 5 30 000 161 700 

Utfylling med sprøytebetong m3 6 40 000 258 720 

Katodisk beskyttelse bjelker m2 378 1 600 604 800 

Styringssystem KB-anlegg RS   200 000 200 000 

Driftsavtale KB-anlegg (15 år) RS   350 000 350 000 

Uspesifisert (15 %)       1 611 694 

Rigg og drift (20 %)       2 471 265 

Sum        15 732 089 

Prosjektering, byggeledelse og administrasjon 
(6%)       943 925 

Prosjektkostnad       16 676 014 

Forventede tillegg (10 %)       1 667 601 

Prosjektkostnad - P50       18 343 615 

Usikkerhetsavsetning (20%)       3 668 723 

Kostnadsramme - P85       22 012 338 
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Alternativ 3: Forenklet mekanisk reparasjon og etablering av KB-anlegg på bjelker og underkant av 

dekket.  

Kostnadsramme (P85) estimeres til ca. 25 millioner NOK ekskl. mva.  

Tabell 4: Kostnadsestimat for rehabilitering av Stenakaia - alternativ 3. 

Prosess Enh. Mengde Enh. pris Kostnad 

Etablering av arbeidsplattform m2 1 005 900 904 500 

Rigg for spuntarbeider RS 1 300 000 300 000 

Forgraving og tilbakefylling m 83 800 66 400 

Levering og ramming av spunt m2 581 3 000 1 743 000 

Kapping av spunt m 83 800 66 400 

Betongdrager på spunt m3 51 2 500 127 500 

Armering kg 10 200 20 204 000 

Meisling av løs betong m3 71 40 000 2 840 583 

Rengjøring av armering m 6763 100 676 329 

Innlegging av ekstra armering tonn 5 46 000 222 815 

Utfylling med sprøytebetong m3 85 40 000 3 408 700 

Katodisk beskyttelse m2 1161 1 600 1 857 600 

Styringssystem KB-anlegg RS   200 000 200 000 

Driftsavtale KB-anlegg (15 år) RS   350 000 350 000 

Uspesifisert (15 %)       1 945 174 

Rigg og drift (20 %)       2 982 600 

Sum        17 895 601 

Prosjektering, byggeledelse og administrasjon 
(6%)       1 073 736 

Prosjektkostnad       18 969 338 

Forventede tillegg (10 %)       1 896 934 

Prosjektkostnad - P50       20 866 271 

Usikkerhetsavsetning (20%)       4 173 254 

Kostnadsramme - P85       25 039 526 
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MOSS HAVN CATHODIC PROTECTION CONTROL UNIT UPDATE   
 

 
We offer our services and materials for repair of Moss havn cathodic protection 
system as requested: 
 
TASK 1: 
Site visit to evaluate the condition of the cathodic protection system running in 
Moss Havn. Disconnection of the control unit and storage till reinstallation day in 
beginning of 2022. 
 
TASK 2: 
Update of the cathodic protection system so that it can be monitored by the client 
and controlled from Savcor office in Finland. 
 
TASK 3: 
Reinstalling of the control system cabinet and new cables to new position advised 
by the client. Updated drawings related to Cathodic protection system. 
 
Task 4: 
Price and description if services related to 10 years monitoring and maintenance 
agreement. 
 
We will offer two options for the Task 2 as following:  
Option 1 is what we recommend for the client due the reason that electronics and 
the computer in the old CP system is already 12 years old. We strongly recommend 
the client to renew the control unit cabinet with a new Savcor Proton control 
system.   
We can guarantee long spare parts availability with Proton system and new 
MCONex power units.  
Savcor Proton control system has a web-based user interface and can be operated 
with all know web browsers.   
 
Option 2 is where we use the old cabinet but replace the power units, Savcor 
Recon modules and computer. See attached drawing (Control unit layout) of 
components that we believe needs renewal. 
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Yours sincerely, 
 
For Savcor Oy 

 
Mikko Neuvonen 
Business Area Manager 
Cathodic Protection 
 
Encl.    

1. Commercial specification 
2. Technical specification 
3. Appendixes: 

• Control unit layout 

• MCONex power unit datasheet 

• Proton datasheet 

• 10-year monitoring details Q21113 

• Savcor Service rates 2021 Norway 
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COMMERCIAL SPECIFICATION 
 
1.1 Time of the site visit and delivery of CP materials 

Works related to the CP system evaluation not later than first week of August 
2020. Control unit delivery and installation January 2022. 

 
1.2 Price for works and materials 
                   

Task 1: One technician totally 1 day including all costs 1250€   
  
Task 2:  
Option 1(Recommended): 24800€ 
Option 2: 15200€ 
 
Task 3:  
Working hours: Two technicians totally 2 days including all costs 4534€ 
Document update:  5hours work 675€  
Cables: 1585€ 
 
Task 4:  
10 years monitoring and maintenance fee of CP system: 2200€/year. 
Yearly fee will be index regulated yearly by using SSBs indeks for boligblokk Oslo 
med Bærum). 
 
 

1.3 Terms of the Delivery 
 DAP Moss Port work site (INCOTERMS 2010) 

 
1.4 Offer terms 

This offer is valid for 30 days from the date in this offer and subject to written 
confirmation thereafter. 

 
1.5 Terms of payment 

Task 1: 100% against delivery of report 
Task 2 and 3: 100% against delivery of commissioning report 
Task 4: 100% against delivery of monitoring report in December 
 

Invoices are due and payable within thirty (30) days from the date on the invoice. 
 

1.6 Taxes 
Local taxes and duties are extra, if applicable.  
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1.7 Other terms   
- General Conditions NL01. 
- A press release covering the entire contract can be published after the system has 

been successfully installed. 
 
1.8 Warranty  
 All materials will have two (2) years warranty form start-up.  
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1. TECHNICAL  SPECIFICATION  
 
 Savcor CP materials 
    
 The Savcor offer includes the following materials (please see details in the 

Appendixes): 
 

1. Control system: 
 
Option 1:  

- New cabinet with all new internals. 
- Savcor Proton cathodic protection control system. 
- Measurements modules for 17 reference electrodes 
- 6 Pieces MCONex 10A20V power units 
- New monitoring computer  
- 4G LTE broadband modem for communication 

 
Option 2:  

- Old cabinet and with old circuit breakers, internal wiring and 
cable ducts remain. 

- Savcor technicians replace on site old power units to new 
MCONex power units, Recon AD, CTRL and DA gen 1 modules to 
Recon gen 2 modules and old monitoring computer to new 
model. 

- 4G LTE broadband modem for communication 
 

2. Cables 
- 65 meters of power feeding cable suitable for cable conduits 

environment. For example, MCMO 
- 65 of instrumentation cable suitable for cable conduits 

environment. For example, KJAAM 
 

3. Training for port personnel of the CP system 
 
Client/contractor is responsible for: 

 
1. Provide electrician help for a maximum of 1hour work to disconnect 

the cathodic protection system out of mains.  
 
2. Supply and installation of minimum of 110mm cable conduit with 

pulling rope from JB 1.5 pit to the new location of the control unit. 
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PSE2010 MCONex  
Intelligent EPS rectifier 

    Key features: 
 

• Savcor PSE2010 MCONex intelligent EPS rectifier is 

especially designed for CP installations.  

• Easy installation and operation 

• Advanced self diagnostics and alarming functions 

• Digital, analog or manual control  

• Fail safe function. Automatic switching to manual 

control in case of control system failure 

• Master-slave operation, up to 6 rectifiers can be 

combined together for greater output capacity.  

• Can be used with any existing control system 

capable of providing a 4-20mA control signal. 

• Wide operation temperature range, -10…+70 °C 

• Hardware current and voltage limiters 

• Output 0…10A/0…20V 
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General 

• Digital control via RS485 serial bus when used with Proton EPS system 

• Analog control and monitoring (optional interface card) 

• Stand-alone manual operation 

• Constant current or constant voltage operation 

• Advanced self diagnostics, fail safe  and alarming functions 

• Alarm relay for remote alarms 

• Hardware current- and voltage limiters 

• Master-slave operation using multiple rectifiers (max. 60A) 

• Internal current interrupter and connection for external interrupter 

• Digital display for current-, voltage-, temperature and status 

information 

• All controls and terminals are located in front panel 

• Automatic output limiter for overheat situations 

 

Electrical: 
 

• Input: 100…250VAC / 250W max. 

• Output voltage: 0…20VDC 

• Output current: 0…10ADC 

• Efficiency 87% (typ.), max. power dissipation 30W 

• Resolution: +/-1mA  or +/-1mV (serial or manual control) 

• Output ripple: <0.5% typical / <10mV max., over 100Hz 

• EMC: EN 61000-6-2:2001 

• PFC: Active 

 

Mechanical: 
 

• Dimensions: 328x70x210mm (HxWxD) 

• Weight: 3.7kg 

• Case material: steel 

• Fixing: 4xM6 screws 

• IP 20 
 

 

Environmental: 
 

• Ambient temperature -10…+70°C (operation) 

• Ambient temperature -20…+70°C (storage) 

• Relative humidity 20…90 %RH, non-condensing 

Technical specifications 

63



PROTON EPS® CONTROL SYSTEM  
For electrochemical protection systems (EPS) applications 

 

 

Cathodic protection (CP) is a well established technique 

for corrosion protection of steel structures. Over the last 

decade, cathodic protection has gained very rapid 

acceptance for the protection of reinforced concrete 

structures suffering from chloride induced corrosion.  

The advances in communication technology have 

promoted the development of remote control systems, 

which offers many advantages over manual systems with 

regard to data accuracy, remote control access and 

various levels  of alarm functions.  

The Savcor PROTON EPS system is one of the most 

advanced remote control systems for cathodic protection 

of concrete and steel structures. The system has been 

constructed using hi-tech, heavy duty modular  

components to provide long term performance in harsh 

environments. 

The PROTON EPS control system can be controlled on site 

or remotely using any computer or mobile device running 

a modern web browser without any additional software. 

Any PROTON EPS  system can also be fitted with an 

optional local screen to view current-, voltage- and 

potential information without additional equipment.  

State of the art intuitive 3D user interface allows operator 

to dive into an accurate digital twin of the actual 

structure, complete with electrode and  TR unit locations. 
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• The system is very easy to use. All system zoning, 
voltage and current, reference electrode potential 
readings and the depolarisation decay values are 
presented in an easy to read format.  

• The system has data recording and saving facilities 
which allow historical analysis of system performance 
to be undertaken, and consequently, more accurate 
system adjustments.  

• The voltage, current and reference electrode “ON” and 
“Instant OFF” potential readings are carried out 
automatically which provide very high accuracy 
compared to manual systems.  Interval between 
individual OFF measurements is user configurable. 

• To reduce amount and cost of cabling, the system can 
be distributed along the protected structure with fiber-
optic or Ethernet communication. 

• All saved CP related data and test result  data can be 
easily reviewed through system interface. 

• The system has programmable on/off recycling 
function for easy stray current testing. 

• Any full or partial failure of the CP system can be 
detected easily by simply connecting into the system 
with web browser from a remote location and 
checking the main screen.  

• The system components are modular which allows 
easy replacement of any faulty parts without the need 
of special electronic knowledge. 

 

Advantages: 
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Proposal for 10 year monitoring of Moss havn cathodic protection systems 
 
We propose a following monitoring for the CP system ten (10) years. The monitoring includes 
the following tasks: 
 
YEAR 1: 

o Remote connection and checks to system monthly 
o Depolarisation test every three months 
o Adjustment of the system (if needed) based on the results of the 

depolarization tests 
o Written report including depolarization test data once a year 

YEAR 2: 
o Remote connection and checks to system monthly 
o Depolarisation test every three months 
o Adjustment of the system (if needed) based on the results of the 

depolarization tests 
o Written report including depolarization test data twice a year. 

YEAR 3: 
o Remote connection and checks to system monthly 
o Depolarisation test every three months 
o Adjustment of the system (if needed) based on the results of the 

depolarization tests 
o Written report including depolarization test data once a year 

YEAR 4: 
o Remote connection and checks to system monthly 
o Depolarisation test every three months 
o Adjustment of the system (if needed) based on the results of the 

depolarization tests 
o Written report including depolarization test data once a year 

YEAR 5: 
o Remote connection and checks to system monthly 
o Depolarisation test every three months 
o Adjustment of the system (if needed) based on the results of the 

depolarization tests 
o Written report including depolarization test data once a year 
o Site visit after the 5 year maintenance period 
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YEAR 6: 
o Remote connection and checks to system monthly 
o Depolarisation test every six months 
o Adjustment of the system (if needed) based on the results of the 

depolarization tests 
o Written report including depolarization test data once a year 

 
YEAR 7: 

o Remote connection and checks to system monthly 
o Depolarisation test every six months 
o Adjustment of the system (if needed) based on the results of the 

depolarization tests 
o Written report including depolarization test data once a year 

YEAR 8: 
o Remote connection and checks to system monthly 
o Depolarisation test every six months 
o Adjustment of the system (if needed) based on the results of the 

depolarization tests 
o Written report including depolarization test data once a year 

YEAR 9: 
o Remote connection and checks to system monthly 
o Depolarisation test every six months 
o Adjustment of the system (if needed) based on the results of the 

depolarization tests 
o Written report including depolarization test data once a year 

YEAR 10: 
o Remote connection and checks to system monthly 
o Depolarisation test every six months 
o Adjustment of the system (if needed) based on the results of the 

depolarization tests 
o Written report including depolarization test data once a year 
o Site visit after the 10 year maintenance period 

 
The proposed monitoring includes the works listed here.  
 
Please do not hesitate to contact us if you need more information. 
 
Yours sincerely, 
 
In Mikkeli 19.5.2021 
For Savcor Oy 

 
 
 
 

Mikko Neuvonen 

Business Area Manager 
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Vedlegg 4: Kapasitetsvudering Værlebrygga og Stenakaia

Kapasiteten av kaiene vuderes ved å legge tapt armeringstverrsnitt som registrert under
prøvereparasjonene til grunn, og regne seg tilbake til en dimensjonerende last for å dokumentere
kapasiteten. Armeringsmengdene baserer seg på tverrsnittstap angitt i N02 Prøvereparasjoner. 

Materialparametere: som angitt i R412 fra Statens Vegvesen for de tilfellene der man ikke kjenner
til betong- og armeringskvalitet. 

Betong: fcd
16.8

1.4
MPa 12 MPa⋅=:=

fv 0.4MPa:= for C25

Armeringsstål: fsd.20
400MPa

1.25
320 MPa⋅=:= for stenger opp til ø20.

fsd.32
380MPa

1.25
304 MPa⋅=:= for stenger opp til ø32.

Overdekningen er estimert til 50 mm for begge konstruksjonene. 

Kapasitetsvurdering.xmct
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Værlebrygga syd

Figur: bredde av bjelker og pilarer.

Dekkearmering: 

Hovedarmering: ø20c120 med 20 % tverrsnittstap. 
Sekundærarmering: ø10c120 uten betydelig tverrsnittstap.

As.x.V
π

4

20mm( )
2

120mm
⋅ 1 0.2−( )⋅ 2094.4

mm
2

m
⋅=:=

As.y.V
π

4

10mm( )
2

120mm
⋅ 654.5

mm
2

m
⋅=:=

Bjelkearmering:

UK: 13ø28 uten betydelig tverrsnittstap. 
SK: ø10c120 med 30 % tverrsnittstap.
Skjærarmering: ø12c120 med 50 % tverrsnittstap.

As.UK.v 13
π

4
⋅ 28mm( )

2
⋅ 8004.8 mm

2
⋅=:=

Asw.V
2 π⋅

4

12mm( )
2

120mm
⋅ 50⋅ % 942.5

mm
2

m
⋅=:=

Geometri: 

Dekketykkelse: td.v 400mm:=

Ld.v 7000mm:=Spenn mellom bjelker:

dd.v 400mm 50mm− 1.25 0.5⋅ 20⋅ mm− 337.5 mm⋅=:=Effektiv høyde: 

hb.v 1200mm:=Bjelkehøyde:

Bjelkebredde: bb.v 1200mm:=

Effektiv høyde: db.v hb.v 50mm− 1.25 12mm 0.5 28⋅ mm+( )⋅− 1118 mm⋅=:=

Spenn: Lb.v 7500mm:= Arealet er utenom
delen som inngår i
dekketAb.v hb.v td.v−( ) 2.4⋅ m 1.9m

2
=:=Tverrsnittsareal bjelke:

Kapasitetsvurdering.xmct
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Momentkapasitet i felt: 

Dekke: 

MRd.d.V 0.275 fcd⋅ dd.v( )
2

⋅ 375.9 kN
m

m
⋅⋅=:=

Kontroll av armeringsmengde: antar fullt utnyttet trykksone

MEd.v.d fsd.20 As.x.V⋅ 0.835⋅ dd.v⋅ 188.9 kN
m

m
⋅⋅=:=

Største momentkapasitet: 

MRd.max.v min MRd.d.V MEd.v.d, ( ) 188.9 kN
m

m
⋅⋅=:=

Benytter ISY Design og modellerer et betongdekke for å se hvilken størrelse på den jevnt
fordelte lasten som vil gi tilnærmet full utnyttelse av momentkapasitene i felt. Dette gjøres fordi
det blir for konservativt å anse et bjelkespenn som en fritt opplagt bjelke. 

Figur: Momentdiagram fra ISY Design. 

Momentkapasiten er tilnærmet fullt utnyttet når dekket påføres en last på 19,5 kN/m^2. 

Denne lasten multipliseres med lastfaktor 1,5 for å være sammenlignbar med de øvrige jevnt
fordelte lastene som beregnes. 

qM.Rd.max.v 1.5 19.5⋅
kN

m
2

29.3
kN

m
2

⋅=:=

Bjelke: 

MRd.b.V 0.275 fcd⋅ db.v( )
2

⋅ bb.v⋅ 4945.3 kN m⋅⋅=:=

Kontroll av armeringsmengde: antar fullt utnyttet trykksone

MEd.v.b fsd.20 As.UK.v⋅ 0.835⋅ db.v⋅ 2390.2 m kN
m

m
⋅⋅=:=

Største momentkapasitet: 

MRd.max.b.v min MRd.b.V MEd.v.b, ( ) 2390.2 kN m⋅⋅=:=

Kapasitetsvurdering.xmct
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Jevnt fordelt last justert for egenvekten til bjelken og dekket: 

qM.Rd.max.b.v

8 MRd.max.b.v⋅

Lb.v
2

Ld.v⋅

1.2 25⋅
kN

m
3

td.v⋅−

Ab.v 25⋅
kN

m
3

Lb.v⋅

Lb.v Ld.v⋅
− 29.7

kN

m
2

⋅=:=

Skjærkapasitet: 

Dekke: 

Moderne beregningsregler: EC2-1-1 6.2.2(1): 

CRd.c 0.12:=

kv.d min 1
200mm

dd.v
+ 2.0, 









1.8=:=

ρv min
As.x.V

dd.v
0.02, 









0.006=:=

VRd.c.d.v CRd.c kv.d⋅ 100 ρv⋅

fcd

MPa
⋅









1

3

⋅ dd.v⋅ MPa⋅ 140
kN

m
⋅=:=

Regner om til jevnt fordelt last: 

qv.d.c.d.v

2 VRd.c.d.v⋅

Ld.v 2 dd.v 0.5 bb.v⋅+( ) − 
54.6

kN

m
2

⋅=:=

Bjelker:
Moderne beregningsregler: EC2-1-1 6.2.2(1): konstruksjonsdeler uten beregningsmessig behov
for skjærarmering.  

kv.b min 1
200mm

db.v
+ 2.0, 









1.4=:=

ρv.b min
As.UK.v

dd.v bb.v⋅
0.02, 









0.02=:=

VRd.c.b.v CRd.c kv.b⋅ 100 ρv.b⋅

fcd

MPa
⋅









1

3

⋅ db.v⋅ bb.v⋅ MPa⋅ 657.9 kN⋅=:=

EC2-1-1 6.2.3(3): konstruksjonsdeler med beregningsmessig behov for skjærarmering.  

VRd.s.b.v Asw.V 0.9⋅ db.v⋅ fsd.20⋅ 2.5⋅ 758.3 kN⋅=:=

Kapasitetsvurdering.xmct
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Største skjærkapasitet: 

Vd.v max VRd.c.b.v VRd.s.b.v, ( ) 758.3 kN⋅=:=

Dette er skjærkapasiteten som tilsvarer V.Red, altså i en avstand d fra ytterkanten av pilaren.  

Maks skjærkrakft kan derfor justeres opp tilsvarende: 

Vd.v.max Vd.v

2257mm db.v+ 375mm+

2257mm
⋅ 1259.8 kN⋅=:=

Regner om til en jevnt fordelt last der det justeres for bjelkens egenvekt: 

Pegen.bjelke

Lb.v

2
1.2⋅ Ab.v⋅ 25⋅

kN

m
3

216 kN⋅=:=

qv.v

2 Vd.v.max Pegen.bjelke−( )⋅

Lb.v( ) Ld.v⋅
39.8

kN

m
2

⋅=:=

Kapasiteten styres av kapasiteten til bjelkene i skjær fordi kapasiteten også må tåle både bjelkens
og dekkets egenvekt. 

qres qv.v 1.2 25⋅
kN

m
3

td.v⋅− 27.8
kN

m
2

⋅=:=

Karakteristisk last på dekket: 

qv qres
1

1.5
⋅ 18.5

kN

m
2

⋅=:=

Værlebrygga har en kapasitet som tilvarer 1,8 tonn per kvadratmeter. 

Kapasitetsvurdering.xmct
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Stenakaia

Figur: plan Figur: snitt

Dekkearmering: 
Hovedarmering: ø16c150 med 20-30 % tverrsnittstap. 
Sekundærarmering: 16c200 med 10-20 % tverrsnittstap.
Velger en gjennomsnittlig verdi for tapet videre i beregningene. 

As.x.s
π

4

16mm( )
2

150mm
⋅ 1 0.25−( )⋅ 1005.3

mm
2

m
⋅=:=

As.y.s
π

4

16mm( )
2

200mm
⋅ 1 0.15−( )⋅ 854.5

mm
2

m
⋅=:=

Bjelkearmering: 
UK: 12ø25 uten betydelig tverrsnittstap. 
Skjærarmering: ø16c250 uten betydelig tverrsnittstap.

As.UK.s 12
π

4
⋅ 25mm( )

2
⋅ 5890.5 mm

2
⋅=:=

Asw.s
2 π⋅

4

16mm( )
2

250mm
⋅ 1608.5

mm
2

m
⋅=:=

Geometri: 

Dekketykkelse: td.s 450mm:=

Ld.s 6700mm:=Spenn mellom bjelker:

Effektiv høyde: dd.s 450mm 50mm− 1.25 0.5⋅ 16⋅ mm− 390 mm⋅=:=

Bjelkehøyde: hb.s 1200mm:=

Bjelkebredde: bb.s 1000mm:=

Effektiv høyde: db.s hb.s 50mm− 1.25 16mm 0.5 25⋅ mm+( )⋅− 1114 mm⋅=:=

Spenn: Lb.s 7300mm:=

Arealet er utenom delen som
inngår i dekketAb.s 0.84m

2
:=Tverrsnittsareal bjelke:

Kapasitetsvurdering.xmct
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Momentkapasitet i felt:  

Dekke: 

MRd.d.s 0.275 fcd⋅ dd.s( )
2

⋅ 501.9 kN
m

m
⋅⋅=:=

Kontroll av armeringsmengde: antar fullt utnyttet trykksone

MEd.s.d fsd.20 As.x.s⋅ 0.835⋅ dd.s⋅ 104.8 kN
m

m
⋅⋅=:=

Største momentkapasitet: 

MRd.max.s min MRd.d.s MEd.s.d, ( ) 104.8 kN
m

m
⋅⋅=:=

Benytter ISY Design og modellerer et betongdekke for å se hvilken størrelse på den jevnt
fordelte lasten som vil gi tilnærmet full utnyttelse av momentkapasitene i felt. Dette gjøres fordi
det blir for konservativt å anse et bjelkespenn som en fritt opplagt bjelke.  

Figur: Momentdiagram fra ISY Design. 

Momentkapasiten er tilnærmet fullt utnyttet når dekket påføres en last på 13 kN/m^2. I det
ytterste feltet ved roro-rampen er maks last 8 kN/m^2.  

Denne lasten multipliseres med lastfaktor 1,5 for å være sammenlignbar med de øvrige jevnt
fordelte lastene som beregnes. 

qM.Rd.max.s 1.5 13⋅
kN

m
2

19.5
kN

m
2

⋅=:=

qM.Rd.max.s.ytterst 1.5 8⋅
kN

m
2

12
kN

m
2

⋅=:=

Kapasitetsvurdering.xmct
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Bjelke: 

MRd.b.s 0.275 fcd⋅ db.s( )
2

⋅ bb.s⋅ 4098 kN m⋅⋅=:=

Kontroll av armeringsmengde: antar fullt utnyttet trykksone

MEd.s.b fsd.20 As.UK.s⋅ 0.835⋅ db.s⋅ 1754 m kN
m

m
⋅⋅=:=

Største momentkapasitet: 

MRd.max.b.s min MRd.b.s MEd.s.b, ( ) 1754 kN m⋅⋅=:=

Jevnt fordelt last: 

qM.Rd.max.b.s

8 MRd.max.b.s⋅

Lb.s
2

Ld.s⋅

1.2 25⋅
kN

m
3

td.s⋅−










25.8
kN

m
2

⋅=:=

Kapasitetsvurdering.xmct
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Skjærkapasitet: 

Dekke: 

Moderne beregningsregler: EC2-1-1 6.2.2(1) 

CRd.c 0.12=

ks.d min 1
200mm

dd.s
+ 2.0, 









1.7=:=

ρs min
As.x.s

dd.v
0.02, 









0.003=:=

VRd.c.d.s CRd.c ks.d⋅ 100 ρv⋅

fcd

MPa
⋅









1

3

⋅ dd.s⋅ MPa⋅ 156.8
kN

m
⋅=:=

Regner om til jevnt fordelt last der det tas hensyn til V.red: 

qv.d.c.d.s

2 VRd.c.d.s⋅

Ld.s 2 dd.s 0.5 bb.s⋅+( )⋅− 
63.8

kN

m
2

⋅=:=

Bjelker:

ks.b min 1
200mm

db.s
+ 2.0, 









1.4=:=

ρs.b min
As.UK.s

dd.v bb.v⋅
0.02, 









0.015=:=

VRd.c.b.s CRd.c ks.b⋅ 100 ρs.b⋅

fcd

MPa
⋅









1

3

⋅ db.s⋅ bb.s⋅ MPa⋅ 493.8 kN⋅=:=

EC2-1-1 6.2.3(3): konstruksjonsdeler med beregningsmessig behov for skjærarmering.  

VRd.s.b.s Asw.s 0.9⋅ db.s⋅ fsd.20⋅ 2.5⋅ 1290.6 kN⋅=:=

Største skjærkapasitet: 

Vd.s max VRd.c.b.s VRd.s.b.s, ( ) 1290.6 kN⋅=:=

Dette er skjærkapasiteten som tilsvarer V.Red, altså i en avstand d fra senter i den sirkulære
pelen.  
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Sign:               Dato:
MaBjoe            2021-05-27
Ktr.:               Dato:
FriGis              2021-05-28

Prosjekt: 
Spesialinspeksjon Moss
Prosjektnr: 
52102094

Side 10 av 10

Vd.s.max Vd.v

2538mm db.s+

2538mm
⋅ 1091.3 kN⋅=:=

Regner om til en jevnt fordelt last der det justeres for bjelkens egenvekt: 

Pegen.bjelke.s

Lb.s

2
1.2⋅ Ab.s⋅ 25⋅

kN

m
3

92 kN⋅=:=

qv.s

2 Vd.s.max Pegen.bjelke.s−( )⋅

Lb.s( ) Ld.s⋅
40.9

kN

m
2

⋅=:=

Kapasiteten styres av momentkapasiteten i dekket:  

Karakteristisk last på dekket: 

qs qM.Rd.max.s
1

1.5
⋅ 13

kN

m
2

⋅=:=

qs.ytterst qM.Rd.max.s.ytterst
1

1.5
⋅ 8

kN

m
2

⋅=:=

Stenakaia har en kapasitet som tilvarer 1,3 tonn per kvadratmeter.  I feltene i hjørnet ved
roro-rampen er kapasiteten 0,8 tonn per kvadratmeter.  

Kapasitetsvurdering.xmct
N:\521\02\52102094\5 Arbeidsdokumenter\53 Rapport\

78


