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Sakstittel:  BØLGEBRYTER - FLYTEKAI I DYFJORD  

UTLYSNING I DOFFIN   

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby formannskap vedtar å investere i bølgebryter–flytekai i Dyfjord som anbefalt av 

Multiconsult AS i notat av 17.10.19/07.11.2019.  

2. Med bakgrunn i budsjettramme og funksjon opp mot pris velges tilbud fra Vik Ørsta AS.  

3. Administrasjonen får fullmakt til å forhandle videre om en mulig forlengelse innenfor 

budsjettrammen på kr. 3,860 millioner.   

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

1. Bølgevurdering gjennomført av Multiconsult, datert 31.07.2019 

2. Notat vedr. innkjøp av bølgedemper til Dyfjord, datert 17.10.2019/7.11.2019 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommunestyret vedtok i møte den 18.06.2019 å investere i en bølgebryter-flytekai i 

Dyfjord havn. Følgende vedtak ble gjort i saksnr. PS 50/19: 

1. Lebesby kommunestyre vedtar å investere i en bølgebryter-flytekai i Dyfjord havn. Kaien 

skal skjerme for flytebrygga, servicekaia og kaia på fiskemottaket, samt gi liggeplasser 

for flere fartøy. 

2. Lebesby kommunestyre finansierer prosjektet med inntil kr. 1,880 mill av de totale 

investeringene som er beregnet til kr. 3,860 mill. Øvrig finansiering forutsettes i form av 

tilskudd fra Finnmark fylkeskommune og øvrige aktører i Dyfjord havn. 

3. Før det gjøres investering må fullfinansiering være bekreftet og alle nødvendige 

tillatelser være på plass.  

4. Lebesby kommunestyre ber administrasjonen søke om å finne samarbeidsløsning med 

Nordkappregionen havn IKS på drift og finansiering. 

5. Lebesby kommunestyre vedtar å ta opp lån på inntil kr. 1,630 millioner for å finansiere 

kommunens andel av investeringen.  

6. Lebesby kommunestyret ber administrasjonen å søke midler fra Sametinget. 

 

Planlagte budsjett:  

Flytekai inkl. montering  kr. 2.460.000 

Forsterkning og forankring i molo kr.    500.000 (utgår) 

Frakt av flytekai   kr.    100.000 

Prosjektering, planlegging  kr.    100.000 

Strøm til flytekai   kr.    600.000 

Uforutsette kostnader   kr.    100.000 



Sum kostnad    kr. 3.860.000 

 

Planlagt finansiering: 

Finnmark Fylkeskommune  kr. 1.930.000 (innvilget) 

Lebesby kommune lån  kr. 1.630.000 (vedtatt) 

Øvrig finansiering   kr.    300.000 

Sum finansiering   kr. 3.860.000 

 

Det er ikke anbefalt at bølgebryteren forankres i moloen med bakgrunn i de tøffe 

værforholdene, og fare for skade på molo og bølgebryter/flytekai. Derfor utgår denne 

kostnaden.  

 

Utlysning i Doffin 

Kommunen har engasjert Multiconsult (MC) til å gjennomføre en bølgeanalyse av forholdene 

i Dyfjord havn. Denne analysen ligger som vedlegg til denne saken. Multiconsult har videre 

lagt prosjektet ut i Doffin i perioden fra 02.09.-01.10.19 og det kom inn to tilbud. Her under 

er notatet fra Multiconsult gjengitt: 

 

1. Marina Solutions (MS) kom med et tilbud på to store og tunge betong-pontonger (hver 

250 tonn) satt sammen til 80 meter lengde. Bredde 5,3 m, høyde 2,65 m, 0,65 m fribord. 

Betongtykkelse 150 mm. Pris kr. 6.490.000 eksl.mva.  

 

2. Vik Ørsta (VØ) kom med tilbud på 5 x 15,6 meter betong-pontonger (hver 47 tonn) satt 

sammen til ca. 80 meter totallengde. Bredd 5 m, høyde 2 m, fribord ikke angitt. 

Betongtykkelse ikke angitt, tegninger mangler. 5 års garanti på bryggen. Ingen garanti på 

forankring og forankringsutstyr. Pris kr. 2.450.000 eksl.mva.  

 

MS ble utfordret på å gi pris på en lettere bølgedemper, tilsvarende bølgedemperen fra VØ, 

da første tilbud var langt over budsjett. MS kom så med nytt tilbud:  

 

 5 x 15 m betong-pontonger (hver 47 tonn) satt sammen til ca. 80 m totallengde. Bredde 

ca. 5 m, høyde ca. 1,6 m, 0,5 m fribord. 70 mm betongtykkelse. Tilbyder MS anbefaler 

sterkt at det benyttes større og tyngre pontonger (ala første tilbud) enn denne for denne 

lokaliteten. Tar ikke ansvar for fortøynings- og forankringssystemene. Pris kr. 2.565.000 

plus evt. sikkerhetspakke/stormsikring kr. 500.000, totalt kr. 3.065.000 eksl.mva.  

 

Multiconsult har i videre evaluering vurdert disse to lettere bølgedempere opp mot hverandre, 

da de var innenfor rammen av budsjett. Se detaljer angående dette i vedlagte notat fra 

Multiconsult.  

 

Oppsummert, værforholdene betyr: 

 Flytekaia kan ikke ha permanent landgang/landforbindelse til moloen. Tidvis (antatt >12 

m/s vind) må fortøyde båter fjernes fra flytekaia, og fortøyes en annen sikker plass. 

Flytting av båter kan være vanskelig å organisere i dårlig vær.  

 Vindforholdene viser at bølgedemperen vil tjene sin hensikt i 350-360 dager i året, også 

som liggekai, med kun marginale forskjeller knyttet til vekt på bølgedemperen., 

 Problemstillingen vil være at en lettere bølgedemper har større sjanse for havari. Vik 

Ørstad garanterer imidlertid at forbindelsen mellom brygge-elementene tilfredsstiller 

holdbarhetskrav. Det er imidlertid liten tvil om at en tyngre bølgedemper med færre 

skjøter er mer solid og ventelig vil være mindre utsatt for slitasje.  



 Et annet forhold er plassering av bølgedemperen og området som skal skjermes. Vi legger 

ved et forslag til plassering med vekt på beskyttelsen av bølgedemperen samt fokus på å 

beskytte liggekaiene og flytebryggene. Effekten for mottakskaia er mer usikker med den 

definerte lengden på 80 m. Kanskje burde den vært 112 m (7 x 16 m).  

  

 
Skisse tilsendt fra Multiconsult med forslag til plassering.  

 

Forhandlinger og tildelingskriterier: 

Tilbyder nr. 1: Marina Solutions AS. Tilbyder har en pris på kr. 2.565.000 eks. mva. levert og 

montert. Tilbyder har gitt en tilleggspris for ekstra forsterkninger.  

 

Tilbyder nr. 2: Vik Ørsta AS. Tilbyder har en pris på 2.450.000 eks. mva. levert og montert. 

De har også gitt garanti for holdbarhetskrav.  

 

Tildelingskriterier 

Utlysning av tilbudskonkurransen er «Tilbud med forhandlinger». For utstyr/referanser og 

leveringstid er tilbyderne nærmest like. Tilbyder nr. 2 har lavest pris. Rent matematisk får 

man følgende poengberegning basert på vekting og tildelingskriteriene for 

pris/kvalitet/leveringstid = 50/25/25% 

 
 



Forhandlinger/innstilling: 

Slik tilbudene framstår er det helheten i tilbudene som er avgjørende for vår innstilling, dvs. 

pris (prisdifferanse kr. 115.000/615.000) og garanti (kvalitet/sikkerhet og levetid). Det 

anbefales derfor at tiltakshaver inngår kontraktsforhandlinger med «tilbyder nr. 2» Vik Ørsta 

AS.  

 

Vurdering: 

Rådmann anbefaler tilbyder 2 Vik Ørsta AS uti fra tilgjengelig budsjett og innstilling fra 

Multiconsult. Det kan også undersøkes muligheten for å forlenge brygge innenfor 

budsjettrammen.  

 

Denne saken tas til politisk vedtak av flere grunner:  

 

- Både Svein Lyder og Marina Solution anbefaler den store flytebryggen. Dette med 

bakgrunn i blant annet bølgevurderingen som ble gjort 31.07.2019, hvor Multiconsult 

«anbefaler generelt bølgedemper med store dimensjoner og stor totalvekt for å øke 

roligheten i havna ved vind fra øst og sørøst, men påpeker samtidig at en flytende 

bølgedemper forventes å gi lite bølgedemping i en stormsituasjon». 

- Samtidig oppsummerer Multiconsult i sitt notat datert 17.10.2019 at vindforholdene viser 

at bølgedemperen vil tjene sin hensikt i 350-360 dager i året, også som liggekai, med kun 

marginale forskjeller knyttet til vekt på bølgedemperen.  

- Det er derfor et ønske fra rådmannen at formannskapet gjør vedtak om hvilken brygge det 

skal investeres i. Ved valg av den største og dyreste bryggen må saken gå videre til 

kommunestyret for en økning av budsjettrammen, og/eller «bestilling» av nye søknader 

om ekstern finansiering. 

 

Multiconsult har skissert hvordan de ser for seg en løsning med plassering av flytebrygga, og 

en mulig forlengelse. Før dette har Svein Lyder vært i kontakt med kommunen og skissert 

hvordan han ser for seg en plassering av den ene flytebrygga som ikke er ferdig oppmontert i 

Veidnes, og som kan være mulig å ta til Dyfjord. Her beholder han opprinnelig plassering av 

bølgebryter-flytekaia.   

 

Til slutt må også drift av bølgebryter-flytekaia hensyntas. Da forrige sak var oppe i 

kommunestyret den 18.06.2019 (saks nr. 19/490 – PS 50/19) ble det lagt frem et budsjett 

hvor utgifter til lån (renter og avdrag), strøm og vedlikehold ble beregnet til kr. 100-120.000 i 

året. Inntektsgrunnlaget ble beregnet til kr. 60-80.000 pr. år med utgangspunkt i 

Nordkappregionen havns prisliste og et anslag på antall fartøy. Et annet alternativ er faste 

avtaler med lokale leietakere. Det vil imidlertid bli vanskeligere å få inntekt på brygga enn 

først antatt, da det ikke legges opp til landgang/landfeste. Landgang er ikke anbefalt, og vil 

heller ikke bli montert før man har gjort seg erfaringer gjennom noen vintersesonger.   

 

 

 

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 



 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


