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 Planid 1917-2018001 – Engenes Næringsområde, Ånderkleiva                                         

Kystteknikk, vurderinger tilknyttet ny molo 

Innledning 

M. Arvesen Eiendom AS planlegger en utvidelse av et næringsområde i Ånderkleiva, Ibestad. Som en del av 

utvidelsen er det planlagt en ny skjermingsmolo med kai, se Figur 1 og Figur 2, hvor plasseringen m.m. er 

utarbeidet og vurdert av Multiconsult [1]. Moloen er tenkt til å skjerme fiskerelatert virksomhet/oppdrett og 

området er lokalisert ca. 900 meter fra Engenes Havn.  

I første omgang skal moloen brukes som utskipningskai for masser til Engenes Havn før den blir tatt i bruk 

av næringstiltaket. I dette notatet er lokale vind- og bølge forhold samt stormflo estimert. Figur 2 viser et 

utklipp fra situasjonsplanen ved Ånderkleiva og de tre punktene hvor bølgene er beregnet. Videre er også 

moloens høyde og vekten på dekkblokkene beregnet, og det er utført en skjerminganalyse i punkt 2 og 3, se 

Figur 2, for å antyde bølgeforholdene ved kaien. 

 

Figur 1  Engenes Havn og tiltenkt ny skjermingsmolo/utskipningskai ved Ånderkleiva.  
1 = gjeldende reguleringsplan, 2 = reg.planutvidelse og 3 = Ånderkleiva Masseuttak. 
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Figur 2  Situasjonsplan over regulert område hvor moloen er plassert vest for kaien [2]. De røde merkene 
markerer hvor bølgehøydene er estimert. 

Bølger og vind 

Bølger beregnes ved hjelp av en standard metode som er basert på en beregning av ekstremverdier av vind 

fra en nærliggende målestasjon, og en beregning av bølgene som kan oppstå ved den beregnede vinden. Vi 

benytter SINTEFs programvare HSCOMP til bølgeberegningen, og starter med å beregne bølgene i et punkt 

som ligger ca 500 m rett nord for Engenes, og som altså vil fange opp bølger fra NØ (Tranøyfjorden), SV 

(Vågsfjorden i retning Harstad) og NV (Vågsfjorden i retning Bjarkøy). Deretter beregner vi en 

reduksjonskoeffisient som er basert på at bølgeenergien er normalfordelt omkring en hovedretning, og at 

landkonturene og moloen skjermer for visse retninger. Denne metoden er forholdvis presis for bølger på dypt 

vann, som i dette tilfellet betyr at vanndybden må være større enn 15 – 25 m.  

Det er få vindstasjoner i området. Den nærmeste er i Harstad, men denne er plassert i urbane omgivelser og 

regnes ikke for å være representativ. Den nærmeste stasjonen som regnes for å være brukbar er på 

Andøya. For vestlige retninger må man regne med at det blåser mer på Andøya enn i 

Vågsfjorden/Tranøyfjorden, men for vindretninger fra NØ kan man regne med at forskjellen ikke er veldig 

stor. 

Det er små muligheter for havsjø å trenge inn til området, og vi regner ikke med at havsjøen er av en slik 

størrelse at den skaper problemer. Vi kan ikke utelukke at det kan forekomme innslag av svak og sterkt 

dempet havsjø, men den vil ikke være kraftig nok til å utgjøre et hovedproblem for en ny havn. 
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Figur 3 viser resultatene fra vindanalysen. Resultatene viser at de sterkeste stormene (ved Andenes) kan 

forventes fra sør-vest til vest sektor (240˚ - 270°) med vindhastigheter opp mot 35 m/s. Den blå stiplede 

linjen viser fordelingen av vindhastighetene, og viser at det blåser oftest fra sørlig retning. For Ånderkleiva vil 

bølger som er generert av vind fra 300° - 60° være dimensjonerende, se Figur 4.   

 

Figur 3  Returperioder for ekstremvind ved Andøya/Vågsfjorden og dominerende vindretninger beskrevet som 
en blå stiplet linje vist i prosent %. Den angitte vindhastigheten er den høyeste 10 min middelvind som 
forekommer innenfor en storm med varighet på 3 timer. Rp er returperiode i år.   

Figur 4, Figur 5 og Figur 6 viser resultatene for de forventede bølgehøydene ved punktene gitt i Figur 2. 

Figur 4 viser fordelingen av de forventede bølgehøydene utenfor moloen (punkt 1). Resultatene viser at de 

høyeste vindbølgene forventes å komme fra nord ± 30° med en signifikant bølgehøyde på 2,31 m. Ved punkt 

2 viser Figur 5 en betydelig reduksjon av bølger fra N-NV og til dels fra NØ, men vindbølger generert fra 

Tranøyfjorden vil fremdeles kunne forekomme med en signifikant bølgehøyde på 1,46 m (Rp = 200 år). Figur 

6 viser bølgeforholdene ved punkt 3 og vi ser noe reduserte bølgehøyder.  

Ved å studere kurvene for punkt 2 og 3 vil man kunne antyde skjermingseffekten av moloen. Resultatene 

viser at moloen ikke vil gi noen skjerming mot bølger fra NØ i begge punktene, og at punkt 3 fremdeles vil 

være utsatt for bølger fra NV. 

Figur 7 viser estimerte spektrale topp-periodene for de ulike bølgeretningene utenfor moloen. De høyeste 

verdiene oppstår ved bølger fra 240°-270°, men der er ikke bølgeenergien av en dimensjonerende 

betydning. Derfor er den dimensjonerende bølgeperioden valgt fra 330°. 

 

Dimensjonerende signifikant bølgehøyde ved 200 års returperiode, Hm0 = 2,31 m.  

Dimensjonerende topp-spektral bølgeperiode ved 200 års returperiode, Tp = 5,5 s.  
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Figur 4 Fordeling av signifikante bølgehøyder utenfor moloen (punkt 1, Figur 2). Rp er returperiode i år.  

 

 

Figur 5  Fordeling av signifikante bølgehøyder ved punkt 2 innenfor moloen, se Figur 2. Sammenliknet med 
bølgene utenfor moloen (se Figur 4) ser vi en betydelig reduksjon av nord-vestlige bølger, mens bølger 
fra NØ er redusert med ca. 0.5 m.  
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Figur 6 Fordeling av signifikante bølgehøyder ved punkt 3 innenfor moloen, se Figur 2. Sammenliknet med 
bølgene utenfor moloen (se, Figur 4) ser vi at moloen vil kun gi noe skjerming fra NV og at bølgene fra 
NØ er tilnærmet like. 

 

Figur 7  Fordeling av toppspektral bølgeperioder ved punkt 1.  
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Stormflo 

Stormflo er betegnelsen for fenomenet at havnivået under spesielle værforhold kan bli meget høyt. De 

viktigste faktorene som gir opphav til stormflo er: 

1. astronomisk tidevann, spesielt rundt fullmåne og vår/høst-jevndøgn 

2. lavt luft-trykk 

3. langvarig pålandsvind. 

Merk at stormflo ikke inkluderer effekter med kort varighet, som vanlige stormbølger (5 – 20 s) eller 

svingninger i havnebassenget (1/2 – 5 minutter). 

Det er observert at det alminnelige middelvann-nivået i havet stiger på global basis. Denne utviklingen 

ventes å fortsette innenfor de neste 100 år. I Norge har vi imidlertid også en landheving som er et resultat av 

at landet ble presset ned under siste istid. Summen av disse to effektene kalles netto vannstandsheving. I 

noen deler av landet vil landhevingen være større enn økningen i vannstanden i havet i overskuelig framtid. 

Landhevingen er ujevnt fordelt i landet og er størst det hvor isdekket var mektigst. Samtidig er økningen i 

middelvannstand i havet heller ikke jevnt fordelt over kloden. Dette gir opphav til ulike estimater på netto 

heving av vannstanden for Norges kommuner. 

Vi benytter siste tilgjengelige estimater på framtidig klimadrevet endring i middelvannstand, gitt i en rapport 

fra 2015 [3], og vann-nivå data målt ved havnen i Harstad.  

Figur 8 viser antatt forløp for klimadrevet økning i stormflonivå med 200 års returperiode ved Ibestad 

kommune fra dagens situasjon fram til 2100. Hvordan utviklingen vil gå er avhengig av hvilket forløp vi får i 

verdens utslipp av klima-gasser. Figur 8 viser baner for to ulike scenarier, kalt hhv RCP8.5 (høyt 

utslippsscenario) og RCP4.5 (middels utslippsscenario). Disse scenariene er modellert med et stort antall 

modeller som gir ulike svar. I Figur 8 er dette illustrert ved at den heltrukne streken for hvert scenario viser et 

estimat der 95 % av alle modellene gir en lavere heving av middelnivå i havet og bare 5 % viser en høyere 

stigning. Tilsvarende er middelverdien (50 %) vist med stiplet linje, som også kan oppfattes som den mest 

sannsynlige verdien.  
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Figur 8  Beregnet stormflo over NN2000 med en returperiode på 200 år pluss antatt havnivåstigning for fire 
klima senarioer. 

 

Til sammenlikning er høyeste observerte vannstand i Harstad 185 cm over NN2000 [4] 

Tabell 1  Beregnet stormflo ved Ibestad kommune. Verdiene er oppgitt i cm over NN2000 og tallgrunnlaget for Figur 8. 

  RCP4.5 RCP8.5 

År  50 % 95 % 50 % 95 % 

2019 194     

2050  201 211 204 216 

2090  205 224 220 245 

 

Stormfloen er gitt ved en estimering av mulig stormflo og et bidrag fra fremtidig havnivåstigning. Vann-nivået 

skal brukes til å dimensjonere en molo og kaier, og vil ikke være kritisk for viktige samfunnsverdier eller liv og 

helse. 

 

I følge TEK 17 § 7-2 skal anlegg i Flomklasse F2 dimensjoneres for 200 års returperiode og estimert 

stormflonivå i 2090, scenario RCP8.5 (Høyt) og 95 % ensemblespredning, hvilket gir et nivå på 245 cm over 

NN2000.  

En molo er imidlertid et objekt der man enkelt kan justere høyden, og vi foreslår derfor å benytte estimert 

verdi for 2050, dvs 216 cm over NN2000. Det betyr at man fram til 2050 vil ha den samme foreskrevne 

sikkerhet som Klasse F2 krever. I 2050 må det foretas en ny vurdering av hvor mye havet faktisk har steget, 

og en heving av moloen må vurderes. I dag er estimatet at det maksimalt kan mangle 29 cm.  

 

Beregnet stormflo, 200 års returperiode, 2050:  368 cm over LAT/sjøkartnull   

Beregnet stormflo, 200 års returperiode, 2050:  216 cm over NN 2000    
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Blokkstørrelse og høyde på molo 

Den beregnede molohøyden, Rc er beregnet basert på [5] og vil være avgjørende for hvor mye overskylling 

av sjøvann som vil forekomme under 200 års stormen. Det vurderes som sannsynlig at ekstrem stormflo vil 

opptre samtidig som ekstrem bølgehøyde ettersom begge er forbundet med vestlige (pålands) stormer, og 

både Tp og Hs ble valgt med en returperiode på 200 år. For beregning av molohøyden er det brukt en 

anbefalt tillatt overskyllingsverdi basert på EurOtop [6], som gir følgende: 

• Anbefalt tillatt overskylling – 10 l/s/m (liter per sekund løpemeter)  

Den anbefalte tillatte overskyllingen er basert på faregrensen for fortøyde småbåter som ligger fortøyd på le 

siden av moloen. Dersom mennesker skal ferdes på kaien under storm eller det skal installeres utstyr eller 

settes opp bygninger på kaien bør det vurderes å bruke en mindre tillatt verdi for overskylling, og dermed 

øke høyden på moloen. For å unngå mer enn den tillatte overskyllingen fra vindbølger og stormflo, må 

toppen av moloen ligge 2,3 m over dimensjonerende høyvann. Det vil si 2,3 m + 2,16 m = 4,46 m over 

NN2000. Moloen bør plastres på baksiden for å unngå erosjon fra overskyllingen.  

Vekten for blokkene i dekklaget, W50 er beregnet på formler gitt i [7] og [8] hvor blokkens densitet er antatt lik 

2,66 tonn/m3 (26 kN/m3). Når bølger treffer moloen utsettes blokkene for hydrauliske krefter, og for å oppnå 

stabiliserende likevekt av de resulterende kreftene må W50 = 2,5 tonn for plastring på sjøside. 

W50 er definert som median blokkvekt hvor 50 % av blokkene er tyngre enn beregnet W50, og den andre 

halvparten mindre. 

Kommentarer 

Det er tidligere påvist bløte leirlag med dårlig bære-evne i området. Før en eventuell bygging av en ny molo 

må det utføres en geoteknisk vurdering av stabiliteten for en molo av den størrelse som er foreslått i dette 

notatet.  

Av økonomiske hensyn anbefales det en helningsvinkel på 1:1,3 (mindre materialbruk) for moloen. Denne 

helningen er også utgangspunktet for beregnede blokkstørrelser og molohøyder. Endelig 

konstruksjonshelning avklares med geoteknikere under detaljprosjekteringen ettersom 1:1,3 vil være noe 

mer kritisk for underlaget. Dersom man velger en slakere helningsvinkel, kan de samme 

dimensjoneringsdata (steinstørrelser, høyder) benyttes. 

Basert på historiske bilder er det lite som tyder på at det er store bevegelser av eroderbar masse i området, 

men en ny molo vil kunne endre på strømmene som kan skape erosjon.  

Våre beregninger (steinstørrelser, høyder) er basert på dimensjoneringskriterier, og vår klare anbefaling er at 

vi benytter sikkerhetsklasse F2. Ved å dimensjonere etter sikkerhetsklasse F1 settes det begrensninger på 

driften ved anlegget og på muligheten for å utvikle området. En så lav sikkerhet vil også føre til hyppige 

oversvømmelser av kaien, skader på moloen og skader på installasjoner/fartøy bak eller på moloen.  

Molohøyden, som tidligere er presentert av Multiconsult, er mest sannsynlig en antatt verdi for å kunne gi en 

vurdering av stabiliteten av sjøbunnen. Vi mener derimot at molohøyden bør økes for å tilfredsstille 

sikkerhetsklasse F2 med tanke anbefalt overskylling ved dimensjonerende sjøtilstand.  

Den daglige driften ved anlegget (nedetiden) er ikke vurdert. Beregningene viser at moloen ikke vil skjerme 

mot bølger fra NØ, og det er viktig at eieren er informert om dette. Tilbakemeldinger fra lokale sier at det 

sjeldent forekommer sterk vind og store bølger fra Tranøyfjorden slik resultatene våre indikerer. Vi har brukt 

vinddata fra Andenes som kan antas å være mer værutsatt.  
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Derfor kan verdiene fra NØ vurderes som noe konservative, men ikke urimelig mye ettersom luftstrømmene 

tvinges inn mellom de relativt høye fjellene som gir en forsterkende effekt. Vi kan derfor regne med at en 

lokal representant vil kunne vurdere nedetid og nødvendig skjerming av bølger mot NØ bedre enn ekstrem-

analysene. Derimot er vår hensikt å sikre moloen mot en 200 års storm og anbefaler å dimensjonere med de 

teoretiske verdiene gitt i notatet.   

Konklusjon 

• Moloens utforming vil hovedsakelig skjerme kaien mot bølger fra vestlige retninger.  

• Effekten av moloen vil være begrenset mot bølger fra NØ. 

• Ekstrem signifikant bølgehøyde utenfor moloen er på 2,31 m med en spektral topp-periode på ca 5,5 

s, som vil være dimensjonerende for moloen i henhold til sikkerhetsklasse F2. 

• Moloens høyde over NN2000 med en prosjekthorisont frem til 2050 er 4,46 m NN2000. For å unngå 

uønsket stor overskylling ved molohodet kan bredden ytterst økes til 4 m. Kaien på le siden må 

dimensjoneres for overskylling lik 10 l/s/m.  

• Dekkblokkene på sjøside må ha en median vekt på 2,5 tonn. 

• Ettersom bølger fra NØ kan inntreffe på innsiden av moloen og at det er dimensjonert med 10 l/s/m 

bør det plastres med dekkblokker på innsiden av moloen.   
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