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UTBEDRING OG REPARASJON AV KAI BOGØYA
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar en ramme på 3.100.000,- for utbedring av Bogøya kai. Prosjektet startes
umiddelbart etter vedtak og finansieres ved bruk av ikke benyttede midler fra investeringsbudsjettet
2017 for teknisk avdeling.

Formannskapets behandling i møte 05.09.17:
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar en ramme på 3.100.000,- for utbedring av Bogøya kai. Prosjektet startes umiddelbart
etter vedtak og finansieres ved bruk av ikke benyttede midler fra investeringsbudsjettet 2017 for teknisk
avdeling.
Enstemmig.
Vedlegg:
1.
2.
3.
4.

Kart og flyfoto kai Bogøya
Feltrapport fra dykkerfirma
Enkel prosjektering
Kostnadsoverslag

Saksopplysninger:
I løpet av sommeren 2017 har det falt ut stein fra kai i område hvor rutebåt legger til på Bogøya. Hendelsene og
påfølgende hindring har vært så alvorlige at rutebåt ikke har kunnet legge til kaia da det har vært fare for
grunnstøting. Episodene skjedde 13. og 29. juni. Bakgrunnen for steinutfallet er at den gamle kai
konstruksjonen er ferd med å falle sammen under det etablerte betongdekket. Det er ikke etablert hindring i
forkant av kai konstruksjonen som stanser eventuell utrasing av stein. Det kan være flere årsaker til at denne
type hendelser oppstår og en mulig årsak kan være at nyere båter har utstrakt bruk av «thrustere» som gir en
relativt stor kraft av vann rett inn mot konstruksjonen.
Teknisk avdeling har flere års samarbeid med Safe control engineering, gjennom kontroll og prosjektering på
kaier og bruer i Frøya kommune. Safe control ble engasjert for å gjennomføre en enkel prosjektering og
kostnadsanalyse for å utbedre de skader som oppstått. Kalkylen viser at kostnader er vurdert til å være rundt
3.000.000,-. Tatt i betrakting av hvor arbeidet skal utføres vil det være naturlig å legge til en usikkerhet på 15

Saknr: 115/17
% (10 % er allerede tatt inn i kalkyle), samt at det arbeidet som Safe control allerede har utført kommer seg på
48.000,-. Totalkostnad vil etter kalkyle komme på 3.100.000,-.
Vurdering:
Rådmannen vurderer at alternativet til å gjennomføre en større utbedring av kaien på Bogøya er stenging av
kaien. Det er en utfordring at det kun foreligger en kalkyle på utbedringene og ikke et tilbud, men på den annen
side haster det med å starte utbedringsarbeidet, både med tanke på videre utrasing, men også på grunn av tiden
på året. Det vil være viktig å få gjennomført tiltak før det blir sen høst og utbedringsarbeidet hindres av dårlig
vær.
Rådmannen anbefaler at det settes av en ramme på 3.100.000,- til utbedringsarbeidet på Bogøya kai og at
finansiering skjer ved bruk av ikke benyttede midler på investeringsbudsjettet for teknisk avdeling 2017.
Økonomiske konsekvenser:
Tiltaket finansieres ved å bruke ikke benyttede midler fra prosjekt 551317 Infrastruktur sentrumsområder.
Dette prosjektet har ikke startet opp i 2017 og har pr august 2017 saldo 4.300.000,Ny saldo på den konto som blir belastet:
1.200.000,-
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Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret
UTBEDRING OG REPARASJON AV KAI BOGØYA
Vedtak:
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar en ramme på 3.100.000,- for utbedring av Bogøya kai. Prosjektet
startes umiddelbart etter vedtak og finansieres ved bruk av ikke benyttede midler fra
investeringsbudsjettet 2017 for teknisk avdeling.
Vedlegg:
1. Kart og flyfoto kai Bogøya
2. Feltrapport fra dykkerfirma
3. Enkel prosjektering
4. Kostnadsoverslag
Saksopplysninger:
I løpet av sommeren 2017 har det falt ut stein fra kai i område hvor rutebåt legger til på
Bogøya. Hendelsene og påfølgende hindring har vært så alvorlige at rutebåt ikke har kunnet
legge til kaia da det har vært fare for grunnstøting. Episodene skjedde 13. og 29. juni.
Bakgrunnen for steinutfallet er at den gamle kai konstruksjonen er ferd med å falle sammen
under det etablerte betongdekket. Det er ikke etablert hindring i forkant av kai
konstruksjonen som stanser eventuell utrasing av stein. Det kan være flere årsaker til at denne
type hendelser oppstår og en mulig årsak kan være at nyere båter har utstrakt bruk av
«thrustere» som gir en relativt stor kraft av vann rett inn mot konstruksjonen.
Teknisk avdeling har flere års samarbeid med Safe control engineering, gjennom kontroll og
prosjektering på kaier og bruer i Frøya kommune. Safe control ble engasjert for å
gjennomføre en enkel prosjektering og kostnadsanalyse for å utbedre de skader som oppstått.
Kalkylen viser at kostnader er vurdert til å være rundt 3.000.000,-. Tatt i betrakting av hvor
arbeidet skal utføres vil det være naturlig å legge til en usikkerhet på 15 % (10 % er allerede
tatt inn i kalkyle), samt at det arbeidet som Safe control allerede har utført kommer seg på
48.000,-. Totalkostnad vil etter kalkyle komme på 3.100.000,-.
Vurdering:

Rådmannen vurderer at alternativet til å gjennomføre en større utbedring av kaien på Bogøya
er stenging av kaien. Det er en utfordring at det kun foreligger en kalkyle på utbedringene og
ikke et tilbud, men på den annen side haster det med å starte utbedringsarbeidet, både med
tanke på videre utrasing, men også på grunn av tiden på året. Det vil være viktig å få
gjennomført tiltak før det blir sen høst og utbedringsarbeidet hindres av dårlig vær.
Rådmannen anbefaler at det settes av en ramme på 3.100.000,- til utbedringsarbeidet på
Bogøya kai og at finansiering skjer ved bruk av ikke benyttede midler på
investeringsbudsjettet for teknisk avdeling 2017.
Økonomiske konsekvenser:
Tiltaket finansieres ved å bruke ikke benyttede midler fra prosjekt 551317 Infrastruktur
sentrumsområder. Dette prosjektet har ikke startet opp i 2017 og har pr august 2017 saldo
4.300.000,Ny saldo på den konto som blir belastet:
1.200.000,-

"#$%%&' "%()** +"
",-./0.1232/

45 6467 89-00:-;:

I2<,-.DD9-,= !"# %
&'()** "+ ,"' -./),
* 9J.<3,2,=50167+8,
K.,9= 9:;< &9<;< =>9?

,2<=>6?>5@AB2CD9E,=D.,<F/04G9/<3/2H/9

*"# 01 2(),.#.1 "+ '3)#. -3).20, *"#"4

@326,3
",A)#/B
9CB>>D#11),01 E"'3)3FG",,#0,F H)/ C H"..' /7**),3)"H 01 'E#.1' -3'37,4
!(6,#.1 2," I)*3+#* J 50167" +#"K7,67 01 3", H)/ 3"- 01 /#+ 4
K7**), 01 L,6+), 01 2E733)
'3).%H). .0** LMG",,#0, +", #**) '30, .0* 26, 01 3,)**) /)
'36,'3) '3)#.),%=>B>>NM,#. 3#E
K7,67" 01 3", H)/ ",A)#/'*"3"H",".
FDOPQQRF
01
3#EA"*)3#E
50167"%2E733),
'3)#. H)/ S()EL"+ *,". 01 'E#.1' O+'E-33LM50167" >=BC>
3#EA"*)LMK7,67" 01 E0''), ",A)#/'-3'37, 'E-33>CBC>
QA'),+"'(0.),

".1 !"#B

5#E/)9B

K)3 S", ,"')3 -3 )3 0H,M/) LMT" U%9>H
#A,)//)% 9%?#S61/) 01 #..3#ET" = H)3), #E).1/)
#. -./), *"#"4R0). '3)#. '#33), #1(). #'367L -3). '3633)-./),% +".'*)E#1 01 +-,/),) S+0,
10/3 /) '#33),&0+),S).1)./)
,#'#*0 "3 /) +#E
/)33) .)/ )33), S+),3V

5#E/)=B

W7) '3)#. '0H *". ,"') -3 20,3'"33%
01 '3633), 2," *"# /)*')E 3#E
A-.. ), #**) 2"'3 #2()EE4

5#E/)CB

5#E/)"+ ,"'H"''),

+#/),) -./),

+"..4

5#E/)UB

X./,) /)E A)'3M, "+ 27EE
H"''), %'3"LE)3
'3)#. #2,0.3 /)E%.8, /)..)
'0H S0E/), H03 H"''), A"* #27EE#.1"4

,"')3 ), /)3 #**) .0)

5#E/):B

X./,) /)E A)'3M, "+ 27EE
H"''), %'3"LE)3
'3)#. #2,0.3 /)E%.8, /)..)
'0H S0E/), H03 H"''), A"* #27EE#.1"4

,"')3 ), /)3 #**) .0)

5#E/)<B

X,"'0H ,M/) -./),

+"..4 Y), -3 01 +",) 2"'3 2()EE
-./),

,"'H"''),4

5#E/)?B

Y)332," '#/).% '3633)), 2)'3)3 Z'36L3[ #30LL/)*')E LM*"#"%H). ), #**) 2)'3)3 H03 A-.. 4

5#E/)\B

5#E/)"+ '67E) H03 A-..% /). ), #**) 2)'3)3 #2()EE
01 +#*". 3" *.#+ -. /),V
5#E/)]B

D"' 0H,M/)4

5#E/)9>B

^#'), /)E '0H 20,3'"33'3M,%
01 "33H"'')
20,3'"33'3M,%LM+#'') LE"''),4

A"* ), 27EE
H"''),% ), S-EE
&,0 H A"* /). /)E '0H

5#E/)9=B

_M'36L3S(6,.) ), /)3 01 ),0'(0.'

'*"/),

#+"..E#.()4

5#E/)9CB

Y)33#. H03 *"#" 01 ,"' 0H,M/)4

O.1M)./) -326,3",A)#/B
^# S", 2(),.)3 /) '3)#.), '0H EM1
-326, *".3 LM*"#"%01 '0H +", 3#E
S#./), 26, AM3".E6L4
K)3 ), 20,3'"33H-E#1S)326, ,"'% 01 /)3 *". '*() .8, '0H S)E'3&'M AM3),'0H ".E6L),
*"#" /"1E#1HM26E1)H)/ LM/)33)4 W7) A,-* "+ '#/) L,0L)EE*". 01 26,) 3#E
+#/),) ,"'4
+#H).), /)3 A6, -326,)' '#*,#. 1' ",A)#/ 26, 01 26,S#./,) +#/),) ,"' 4
K)3 '), -3 01 +",) 2"'3 2()EE
-./), 1().+8,)./)
'3)#. H"''),% 01 /)3 A6, +",) H-E#101
A0,) 01 2)'3) 20,'*"E#.1 #A-.. 26, 01 2M'36L3.7 2,0.34
56, +-,/),)' +#/),) 0H '36,,) /)E), "+ *"#2,0.3 HM'#*,)' 01 -3A)/,)'% /M +#*". ')
),0'(0. LM"./,) LE"''), 01%
H). '0H 20,3'"33'3M,4

_"3,#T`-./)+"EE
Y30**67Y*()EE
OY

RehabiliteringBogøykai - kostnadsoverslag

Utbedring av utrasing

Beskrivelse

Enhet

Sikring,fjerning og rensk(graverpå lekter)

Time
2
m

Forskalingfor gjennstøpingav utrast område
Tilpasningav forskalingmot berg under vann
Hulltakingi eksisterendedekkefor tilkomst boring
og støping
Bergbolterfor sikringsstøp
Armeringav sikringsstøp,delvisunder vann
Renskmot berg
Landkarvegger

Peler
Hovedbjelker/frontbjelke
Fenderpeler
Redningsutstyr
Søknadom tillatelse til tiltak
Prosjektering
Byggeledelse/oppfølgingi byggetid

Utstøpingutrast område(sikringsstøp)
Rensklangslandkarfront og sider
Renskav landkarvegger
Bergbolterpåstøp
Tilpasningav forskalingmot berg under vann
Bolter/dybler i eksist.Landkar
Ensidigforskaling
Grovoppmørtling/tetting før påstøpav vegger
Armeringav landkarvegger
Betongpåstøplandkarvegger
Renskrundt peler mot berg
Sikringav peler med omstøpmot berg
Utbedringav punktskader
Reetableringav fenderpelute av stilling
Utbedringav deformert redningsstige+ 1stk ny
Ny livbøye
Konkurransegrunnlag

Summengdeoppstillingeks. mva
Uspesifisert
Riggog drift
Sumentreprisekostnadeks. mva.
SumentreprisekostnadInkl. mva.

Mengde

Enhetspris

Pris

10

4000

40000

10
6

3000
2000

30000
12000

RS
stk
kg
3
m
m
2
m
stk
m

1
10
1000

20000
1500
30

20000
15000
30000

20
40

5000
500

100000
20000

120
50
40

200
2000
2000

24000
100000
80000

stk
2
m
RS
kg
m3
RS
RS
RS
RS
stk
stk
stk
stk
time

200
120
1
5000
50
4
4
1
1
2
1
1
1
80

500
2500
20000
25
5000
5000
20000
30000
30000
5000
5000
20000
99000
950

100000
300000
20000
125000
250000
20000
80000
30000
30000
10000
5000
20000
99000
76000

m

10 %
30 %

kr 1 636 000
kr 163 600
kr 490 800

25 %

kr 2 300 000
kr 2 875 000

