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Bakgrunn
Karmøy kommune vurder overtakelse av sentrale havnearealer som i dag disponeres av
havnevesenet flere steder i Karmøy kommune. Dette sammenfaller med Karmsund Havn IKS
har planer om å avvikle sin virksomhet på disse lokasjonene.
Petter J. Rasmussen AS er engasjert av Karmøy kommune for å utføre en overordnet
tilstandsvurdering av 12 kaier i kommunen.
Tilstandsrapporten skal fastslå tilstanden kvaliteten på bæresystemet og øvrige elementer og
peke på utfordringer og kostnader en kan forvente ved en eventuell overtakelse av arealene.

Gjennomføring
Rapporten er basert på en visuell kontroll av kaiene og i noen tilfeller er det benyttet båt men
uten bruk av dykker så kontrollen er dermed noe begrenset.
Den utførte inspeksjonen har som formål å gi et overordnet inntrykk av konstruksjonens
tilstand på befaringstidspunktet.
Til vurderingen er det ikke fremskaffet dokumentasjon eller tegninger av kaien, det foreligger
heller ingen dokumentasjon på utbedrings tiltak eller utført vedlikehold utover det som er
registrert på befaring.
JS Dykkerservice har utført dykkerinspeksjoner av kai på Storøy (Sævik). Almeninng i
Åkrehamn 03.10.19 og Bredalmenningen i Kopervik 12.02.14.
Ellers er det utført flere dykkerinspeksjoner av Safe Control i tidsrommet 01.10.2013 og
25.02.2014 som er benyttet i vurderingene av tilstand

Generelt:
Det bør etableres et periodisk overvåknings- og vedlikeholdsprogram for å ivareta integriteten
og bæreevnen til betong- og trekonstruksjonene i kaianlegg. På den måten kan en ha kontroll
over tilstanden, i tillegg til å planlegge vedlikeholdet på en god måte. Inspeksjon hvert 5 år
anses som tilstrekkelig for å kunne oppdage skader i god tid. Er det større skader eller kritiske
mangler som oppdages bør det vurderes om en bør ha hyppigere inspeksjoner.
Etter utført befaring kan det tyde på at det i liten eller ingen grad er utført periodisk
vedlikehold av stål og betongkonstruksjoner gjennom kaienes levetid.
Den største årsaken til skader på betongkonstruksjoner er klorid-indusert korrosjon av
armering. Klorider fra sjøen har trengt seg inn til armeringen og satt i gang rustprosessen.
Bakenforliggende årsaker kan være lav betongkvalitet, for liten betongoverdekning eller
forskalingsfeil.
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1. Kaianlegg ved Bredalmenningen
Kopervik

Konklusjon
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet etter levetiden og må
rehabiliteres med nye peler og påstøp på eksisterende dekke for å unngå at kaiene kollapser i havet og
kai arealene går tapt.
Kostnadsbildet avhenger av hvilket formål en vurderer som mest hensiktsmessig for områdene, og
hvilken grad en har mulighet til å investere i reetablering av kaianlegget.
Det etableres nå boligbebyggelse i dette området og det vil det være mest gunstig at kaien kun
fungerer som trafikkårer for mennesker (strandpromenade) og ikke for kjøretøy.
Kaien er i dag sperret for all ferdsel med bygge-gjerder og skilt.

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge bransjen
generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende levetid
overskredet for kaien på området. Det er ikke iverksatt et tilstrekkelig program for å forlenge levetiden
til betongkonstruksjonene i løpet av den dimensjonerende levetiden.
Budsjettpris rehabiliteringskostnad: Kai Bredalmenningen Kopervik
Nyer peler og betongdekke: 8 000.- kr. eks mva/m2
Kai Bredalmenningen: 170m2 X 8 000,- = 1 360 000.- kr. eks mva.
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2.
Kaianlegg ved Havnegata i
Kopervik

Konklusjon
Kai 1 Betongkai 1985:
Kaien er oppbygd med sirkulære betongsøyler støpt i stålrør, front og bak-drager av betong med
betongdekke.
Vi har ikke oppdaget rustsprengning på noen betong konstruksjoner eller alvorlige rustskader heller
ingen store sprekker eller annen alvorlige skader.
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet etter levetiden,
og trenger kun generelt vedlikehold og periodisk overvåkning ca. hvert 5 år.
Beregnet levetid på denne type konstruksjon er 50 år, rest levetid ca. 34 år
Kai 2 Betongkai før 1964:
Kaien er oppbygd med stålsøyler med på støp, front og bak-drager av betong med betongdekke.
Ifølge dykkerrapport er fylling dragere og søyler OK
Etter denne inspeksjonen er anbefalingen at det utføres inspeksjon med dykker og periodisk
overvåkning og generelt vedlikehold.
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Kai 3 Trekai 1985
Det er registrert flere tre dragere som er kraftig angrepet av råte, disse må byttes ut snarest.
Det anbefales at det etableres ny trekai og at konstruksjonen og forankring vurderes etter at
eksisterende dekke er demontert.
Det bør settes opp fysisk sperring.

Økonomi
Ny trekai 3: 25m
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge bransjen
generelt.
Budsjettpris: Anslått kostnad nytt tredekke, dragere og skjørt i størrelsesorden 250 000 kr eks mva.
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3.
Vea Storøy

Konklusjon
Generelt:
Kai 1 er bygget før 1955 og del 2 er bygget etter 1964
Etter denne inspeksjonen samt dykkerinspeksjon utført av JS Dykkerservice 03.10.2019 og Safe
Control 11.12.13 er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet etter levetiden og må
rehabiliteres som beskrevet nedenfor.
Kai arealet som ikke er på fast grunn bør sperres av for biltrafikk og kun være tilgjengelig for
personbelastning.
Det bør også utføres en opprydning av sjøbunn ifølge dykkerrapport fra JS Dykkerservice.

Dykkerinspeksjon utført av JS Dykkerservice 03.10.2019
Tiltak/utbedring
Fendere som mangler bør erstattes.
Kantlist med skade bør repareres.
Opprydning på bunn bør utføres.
Betongsøyler må forskales og støpes på ny fra bunn og over skadenivå/flomål.
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Jernbaneskinner/peler må kontrolleres for å få tilstand på bæreevne av kaien samt jernbaneskinner
som tverr dragere.
Frontskjørt av tre bør utbedres eller byttes ut med fendere.
På grunn av kraftig korrosjon/brudd på peler og dragere av jernbaneskinner så er det svekket styrke
i kaien.
Samtlige søyler har støpefeil og dermed liten kontakt med fjell så det er svekket styrke i søylene.
Spesialkompetanse bør anslå styrke/bære evne.

Tiltak: kai 1 og 2
Kaien er bygget opp hovedsakelig med jernbaneskinner som søyler med unntak av arealet i vest som
står på betongsøyler.
Samtlige betongsøyler har støpefeil og liten kontakt med fjell, jernbaneskinne søylene ha kraftig
korrosjon, brudd og har svært svekket styrke.
På bakgrunn av dette anbefales det at hele kai arealet rehabilitering med nye peler og dekkepåstøp

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge bransjen
generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende levetid
overskredet for kaien på området. Det er ikke iverksatt et tilstrekkelig program for å forlenge levetiden
til stål og betongkonstruksjonene i løpet av den dimensjonerende levetiden.
Budsjettpris rehabiliteringskostnad:
Nyer peler og betongdekke: 12 000.- kr. eks mva/m2
Kai 1 og 2 Storøy Vea: 480m2 X 12 000,- = 5 760 000.- kr. eks mva.
Arealet er noe usikker da kaien ikke er inspisert på undersiden
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4.
Kaianlegg i Sævelandsvik kommunekai

Konklusjon
Generelt:
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet etter levetiden og må
rehabiliteres med nye peler og påstøp på eksisterende dekke innen 5 - 10 år.
Tiltak:
Den delen av kaien som er fundamentert på pilarer av stål bør sperres for biltrafikk og kun være
tilgjengelig for personbelastning.
Det må monteres redningskjetting i underkant av skjørt og eksisterende rednings bøyer erstattes med
ny som er komplett med kasteline.
Kai er fundamentert på jernbaneskinner av stål og har begrenset gjenstående levetid, og det bør
planlegges for bygging av ny kai innen 5 - 10 år.
Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge bransjen
generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende levetid
overskredet for kaien på området. Det er ikke iverksatt et tilstrekkelig program for å forlenge levetiden
til stål og betongkonstruksjonene i løpet av den dimensjonerende levetiden.
Budsjettpris rehabiliteringskostnad:
Nyer peler og betongdekke: 12 000.- kr. eks mva/m2
Kai Sævelandsvik: 285m2 X 12 000,- = 3 420 000.- kr. eks mva.
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5.
Kaianlegg på Mannes
Manneshamn

Konklusjon
Generelt:
Kaien bærer preg av manglende vedlikehold over lengre tid.
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet etter levetiden
og det må etableres ny kai.
Tiltak:
Kaianlegget er i tilknytning til vegnettet og har ingen begrensning som gjelder last, kaien er i
dag sperret for all ferdsel med bygge-gjerder.
Det anbefales at det etableres ny kai
Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge bransjen
generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende levetid
overskredet for kaien på området.
Budsjettpris ny kai:
Ny komplett kai med betongdekke stålkjerne/betongpilarer: 23 000.- kr. eks mva/m2
Kai Mannes: 85m2 X 23 000,- = 1 955 000.- kr. eks mva.
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6.
Åkrehamn Almenning

Konklusjon
Generelt:
Kai 1 mot nord:
Den delen av kaien er bygget med blokk av naturstein og ser ut til å være stabil uten større
setninger ifølge bilder er denne delen av kaien fra før 1889.

Kai 2 og 3 mot øst og vest:
Denne delen av kaien er en betongkai med pilarer av jernbaneskinner og kantlist av jernbane
skinne.
Etter denne inspeksjonen samt dykkerinspeksjon utført 03.10.19 av JS Dykkerservice er
konklusjonen at kaiene må rehabilitering med nye peler og nytt dekke/påstøp. Inntil dette er
utført bør kaien området være avsperres av.
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Tiltak:
Det anbefales at kai 2 og 3 rehabiliteres med nye peler og dekke, inntil dette er utført bør
kaien sperres for kjøretøy og kun være tilgjengelig for personbelastning.

Dykkerinspeksjon utført av JS Dykkerservice 03.10.2019
Tiltak/Utbedring
Kantlist av jernbaneskinner bør byttes ut.
Deformert leider bør byttes/repareres.
På grunn av korrosjon på peler og dragere av jernbaneskinner så er det til dels svekket styrke i
kaiene.
Spesialkompetanse bør anslå styrke/bære evne.

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge
bransjen generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende
levetid overskredet for kaien på området. Det er ikke iverksatt et tilstrekkelig program for å
forlenge levetiden til stål og betongkonstruksjonene i løpet av den dimensjonerende levetiden.
Budsjettpris rehabiliteringskostnad:
Nyer peler og betongdekke: 12 000.- kr. eks mva/m2
Åkra Almenning: 300m2 X 12 000,- = 3 600 000.- kr. eks mva.
Arealet er noe usikker da kaien ikke er inspisert på undersiden
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7.
Stavakaien Skudeneshavn

Konklusjon
Generelt:
Det er tydelige sprekker i hoveddragere og eksponert og korrodert underkant armering i dekker, og
dragere. Det anbefales å etableres et nytt bæresystem for kaien, alternativt må kaien rives.
Manglende redningsutstyr må monteres som stige, redningsbøye og redningskjetting.

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge bransjen
generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende levetid
overskredet for kaien på området.
Budsjettpris ny kai:
Ny komplett kai med betongdekke stålkjerne/betongpilarer: 23 000.- kr. eks mva/m2
Ny kai: 83 m2 X 23 000,- = 1 909 000.- kr. eks mva.
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8.
Gammel DS kai Skudeneshavn

Konklusjon
Kai mot vest: Den delen av kaien er bygget som en blokkmurskai og ser ut til å være stabil
uten større setninger.
Kai mot øst:
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er så dårlig at dem må rives og
det må etabler ny kai.

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge
bransjen generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid. Som nevnt er dimensjonerende
levetid overskredet for kaien på området.
Budsjettpris ny kai øst:
Ny komplett kai med betongdekke stålkjerne/betongpilarer: 23 000.- kr. eks mva/m2
Ny kai : 165m2 X 23 000,- = 3 795 000.- kr. eks mva.
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9.
Skudeneshavn Elvebugrunnen

Konklusjon
Generelt:
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet på denne type kai og
alder.
Tiltak:
Det må monteres redningskjetting i underkant av skjørt redningsstige og rednings bøye.
Gammel forskaling under kaien må demonteres og pilarer og kaien må inspiseres av dykker.
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10.
Skudeneshavn
Torget

Konklusjon
Tiltak:
Det bør utføres en inspeksjon av pilarer og bak drager samt kaiens underside innen 2-3 år for
å kartlegge tilstanden
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11.
Skudeneshavn Almenning v/Mørch

Konklusjon
Generelt:
Den dimensjonerende levetid er overskredet for denne type kaien, det er heller ikke iverksatt
et tilstrekkelig program for å forlenge levetiden til stål og betongkonstruksjonene i løpet av
den dimensjonerende levetiden.
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet på denne type
kai og alder.
Tiltak:
Det bør utføres en inspeksjon av pilarer og bakmur samt kaiens underside for å kartlegge
tilstanden.
Kaien må enten rehabiliteres eller rives, dette avhenger av hvilke tilstand pelene, dekke og
fundamenter har.
Det må monteres redningskjetting i underkant av skjørt og redningsstige.

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge
bransjen generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid.
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Budsjettpris rehabiliteringskostnad:
Nyer peler og betongdekke: 12 000.- kr. eks mva/m2
Rehab: Kai Almenningen v/Mørch : 67m2 X 12 000,- = 804 000.- kr. eks mva.
Budsjettpris ny kai:
Ny komplett kai med betongdekke stålkjerne/betongpilarer: 23 000.- kr. eks mva/m2
Ny kai: 67 m2 X 23 000,- = 1 541 000.- kr. eks mva.
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12.
Kai Torvastad i Viken

Konklusjon
Generelt:
Det må etableres et periodisk overvåknings- og vedlikeholdsprogram for å ivareta
integriteten og bæreevnen til betong- og trekonstruksjonene i kaianlegg. På den måten kan
en ha kontroll over tilstanden, i tillegg til å planlegge vedlikeholdet på en god måte.
Inspeksjon hvert 5 år anses som tilstrekkelig for å kunne oppdage skader i god tid. Er det
større skader eller kritiske mangler som oppdages bør det vurderes om en bør ha hyppigere
inspeksjoner.
Etter denne inspeksjonen er konklusjonen at kaienes tilstand er som forventet på denne type
kai og alder.
Tiltak:
Det bør utføres en inspeksjon av pilarer og bakmur samt kaiens underside for å kartlegge
tilstanden.
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Østre del av kaien må enten rehabiliteres eller rives, dette avhenger av hvilke tilstand pelene,
dekke og fundamenter har. (dykkerundersøkelse)
Vestre del av kaien som har utrasing av blokkmur må rives og bygges opp på nytt.
Det må monteres redningskjetting i underkant av skjørt og en redningsstige i tillegg til den som er i
vest.
Det må etableres ny kantlist da eksisterende er for lav.

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge
bransjen generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid.
Budsjettpris rehabiliteringskostnad av Vestre del av kai på blokk mur:
Demontering og montering av blokkmur
Nytt støpt 70m 2 dekke komplett med tillegsytstyr som kantlist og fendring
Komplett : 70m2 X 12 000,- = 840 000.- kr. eks mva.
Budsjettpris ny kai Øst på pilarer:
Ny komplett kai med betongdekke stålkjerne/betongpilarer: 23 000.- kr. eks mva/m2
Ny kai: 50 m2 X 23 000,- = 1 150 000.- kr. eks mva.

