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Vågan Havnevesen KF - søknad om tillatelse til utdyping av grunne innseiling 
til Svolvær østre havn - Hurtigrutekaien 
 
Søker herved om tillatelse til bortspregning av grunne ved DS-kaien, Svolvær østre 
havn – kai 4 (DNL), se kartskisse. 
 
Vågan havnevesen KF planlegger å utdype, fjerne en påvist fjellnabbe med dybde 
på 5,1 meter på laveste lavvann utenfor Hurtigrutekaia, som for øvrig har en dybde 
på minst 6,0 meters dybde. Det har delvis vært et problem ved besøk av 
fryselastfartøy samt ulike typer dypgående fartøy, som også har opplevd 
bunnkjenning. Hurtigrutene har dypgående på bortimot 5,0 meter. Våren 2015 ble 
det gjennomført en undersøkelse av Dykkerkompaniet. De påviste at hovedområdet 
består av 3 områder tett inntil hverandre på anslagsvis 61 m2. Gjennomsnittsdybde 
som skal fjernes er anslått til 0,7 meter fast fjell, noe som gir en mengde på 83 m3 
fast fjell som skal fjernes. Dykkerkompaniet ga en daværende pris på kr. 530.000,- 
eks mva for jobben, i tillegg til mulige tillegg for avbrudd ved landinger osv. Jobben 
er beregnet til å ta bortimot 19 arbeidsdager. De påviste mulighet for at det også var 
behov for å fjerne bortimot 15 mindre fjellknøler som lå lenger sørvest for 
hovedområdet, dog med relevans for bruken av kaia. Dette ble da beregnet til å 
koste ytterligere om lag kr. 175.000,- eks mva om de ble valgt å fjerne.  
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Svein H Tennes 
havneinspektør 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 

 

Vedlegg: 
22.11.2017 Kartskisse ruteskipskai, Svolvær 1415515 
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