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SAMMENDRAG 

På oppdrag av Kontrari AS, ble det innhentet informasjon på dagens vannstandsvariasjon; flo og fjære, og høyeste 
astronomiske tidevann; springflo. Det ble også innhentet informasjon på stormflo og forventet havnivåstigning og 
endring av stormflo brukt i kommunal klimatilpasning.  

Hensikten var å finne data på forventede endringer på havnivå i området hvor det planlegges småbåthavn, på grunn 
av krav i kommuneplanen for Eigersund. 

Innhentet informasjon viser at havnivåstigningen i 2050 vil være steget med 27 cm, og i 2100 vil stigningen være på 
81 cm, relativt til år 2000.   

100 års stormflo er beregnet til å være på 133 cm i 2050 og 192 cm i 2100. 

Området er imidlertid utsatt i forhold til bølger. Simulering av bølger og endret bølgemønster i forhold til nye havnivå 
anbefales for å synliggjøre bølgenes innvirkning i området. 
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1 Innledning 

Kontrari AS har via AROS arkitekter AS gitt Multiconsult AS i oppdrag å innhente informasjon på 

havnivåendringer i et område hvor det skal bygges småbåthavn i Eigersund kommune, som følge av 

at området kan være utsatt for bølgeslag og oppstuing. Kommuneplanen § 1.9 setter krav til 

byggehøyde over havet.1 

1.1 Oppdragsparter 

Følgende parter er involvert i oppdraget: 

Oppdragsgiver 

Firma Kontrari AS 

Postadresse Postboks 256, 4379 Egersund 

Kontaktperson Frode Teigen 

Tlf/e-post  

Kontaktperson 

Firma AROS Arkitekter AS 

Postadresse Langgt. 10, 4306 Sandnes 

Kontaktperson Ingvild Kristine Wathne Røst 

Tlf/e-post 46 90 47 55 / ikr@aros.no 

Konsulent RIM  

Firma Multiconsult AS 

Postadresse  Stokkamyrveien 13, 4313 Sandnes 

Kontaktperson Brynhild Kvalvik-Watne 

Tlf/e-post 51 22 45 77 / bkw@multiconsult.no 

 

  

                                                                 
1 Kommuneplanen – arealdelen – 2011-2022 
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1.2 Området for småbåthavn 

Området for småbåthavn ligger på nordøstsiden av Nordre Eigerøy. Området er derfor utsatt for 

strøm og bølger fra Eigersundsbanken.  

 

Figur 1 - Oversiktskart over Eigersund kommune, gul pil viser Ørnekula. Kilde: Eigersund kommunes nettkart. 

 

Figur 2 - Oversiktskart over Nordre Eigerøy, gul sirkel viser Ørnekula. Kilde: Eigersund kommunes nettkart. 
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Figur 3 - Færevik, hvor Ørnekula småbåthavn ønskes etablert. Kilde: Eigersund kommunes nettkart. 

 

Figur 4 - Bilde over Færevik. Kilde: AROS arkitekter AS. 

1.3 Forutsetninger 

Tilgjengelig bakgrunnsmateriale har vært opplysninger gitt fra oppdragsgiver. Vi forutsetter at 
oppdragsgiver har gitt oss all nødvendig informasjon om planområdet. Rapporten er utarbeidet på 
bakgrunn av informasjon innhentet fra Sjøkartverket, Meteorologisk institutt, DSB2, 3og Eigersund 
kommune, i tillegg til informasjon gitt av oppdragsgiver.  

                                                                 
2
 Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging 

3 Havnivåstigning. Estimater ved framtidig havnivåstigning i norske kystkommuner 
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1.4 Bakgrunn 

Det er krav i Plan og Bygningsloven til vurderinger i forhold til byggegrunn, Pbl § 11-9 pkt 5 og § 28-1. 

Dette er konkretisert i arealdelen i kommuneplanen til Eigersund kommune § 1.9: 

«Oppholds‐, arbeids‐ og publikumsrom i nye bygg i eksisterende og nye utbyggingsområder skal ikke 
ha gulv lavere enn tre meter over havnivå. Dersom det skal bygges lavere eller i områder utsatt for 
bølgeslag/oppstuing (kystlinje med åpent hav samt Lunnarvika) må det fremlegges fagkyndig rapport 
for sikker byggehøyde og ev. avbøtende tiltak for areal lavere enn cote 5.» 
 

2 Klimaendringer 

Det forventes endringer i klimaet på Vestlandet. Endringene forventes å gi et klima som er: 

 Varmere 

 Våtere 

 Villere 

På bakgrunn av dette har regjeringen lagt fram en melding om klimatilpasning (mai 2013).  

2.1 Temperatur 

Temperaturutviklingen på Vestlandet viser en trend mot høyere temperaturer. 

 

Figur 5 - Temperaturavvik fra normal, kilde: Meteorologisk institutt 

 

Temperatur er en faktor i forhold til havnivå, da havnivå påvirkes av forhold mellom hav, landjorda 
og atmosfæren.  
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2.2 Nedbør 

Hovedtendensen i utviklingen av nedbør på Vestlandet, er at det har blitt våtere. 

 

Figur 6 - Nedbør i % av normalen, kilde: Meteorologisk institutt 

 

Beregning av avrenning og overvannshåndtering må ta hensyn til økt mengde nedbør. 

2.3 Vind 

Den finnes ikke mye data på utvikling og endring av vindforholdene på Vestlandet, men det er ventet 

at de kraftigste stormene vil bli hyppigere i framtiden.4 

3 Metode 

Endringer i vannstand skyldes landheving, havstigning, tidevann samt lokal atmosfærisk påvirkning 

(herunder stormflo).  Dette er fenomener som virker på forskjellig tidsskala. I det følgende er det 

tallfestet bidrag fra hver komponent. Forventet maksimum vannstandsnivå i Færevik med bidrag fra 

alle komponentene er oppsummert til slutt.   

Tall for tidevann og springflo er gitt i forhold til normalnull fra 1954 (NN1954). Dvs. i forhold til 

landkartets 0-kote. 

Bølgepåvirkning kommer i tillegg til nivåene gitt i avsnittene under, og kommenteres kort i et eget 

avsnitt. 

                                                                 
4 http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/kampanjer/klimatilpasning-norge-2/klimautfordringer-2/vind.html?ANNOTATIONPAGEID=545097&TAB=6&id=540008 
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4 Landheving 

Landhevingen motvirker havstigningen og må generelt tas hensyn til i planleggingen. I området ved 
Eigersund kommune er imidlertid landhevingen liten. Den er beregnet til + 4 cm i år 2050 og +10 cm i 
år 2100, relativt til nivået i år 2000.5 

 

5 Havnivåstigning 

Det er forventet en stigning av havnivået, som følge av globale klimaendringer, primært som følge av 

høyere temperatur og bidrag fra breer og innlandsis. Havnivåstigningen blir størst på Sørlandet, 

kysten av Vestlandet og i Nord-Norge på grunn av at dette er områder med minst landheving i Norge.  

For Eigersund kommune er denne beregnet som gjengitt i tabellen under.  

Tabell 1 - Havnivåstigning relativt til år 2000 

År 
Havnivåstigning 

(relativt år 2000) 
Usikkerhet 

2050 27 cm -8 til +14 cm 

2100 81 cm -20 til +35 cm 

 

 

Figur 7 - Havnivåstigning på 27 cm.  

                                                                 
5
 Havnivåstigning. Estimater for framtidig havnivåstigning i norske kystkommuner (2009). Utgitt av Det nasjonale klimatilpasningssekretariatet ved Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap, i rapportserien Klimatilpasning Norge.  
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Figur 8 - Havnivåstigning på 81 cm. 

6 Tidevann 

Tidevann skyldes månen og solens tiltrekningskraft. Omkring nymåne og fullmåne ligger månen og 

solen på linje med jorden, noe som resulterer i ekstra store tidevannsforskjeller. Dette kalles 

springflo.  

Den største springflo som er mulig for et sted kalles Høyeste Astronomiske Tidevann – HAT. Denne 

størrelsen beregnes matematisk over en periode på 19 år, og oppgis i Sjøkartverkets 

tidevannstabeller for 22 målestasjoner (såkalte primærhavner). Utfra lokale målinger på steder 

mellom primærhavnene, såkalte sekundærhavner, kan tidevannet og tilhørende HAT beregnes 

gjennom bruk av korreksjonsparametre.     

Eigersund kommune ligger i nærheten av et punkt der tidevannsbølger fra forskjellige retninger 

opphever hverandre, et såkalt amfidromisk punkt. Tidevannsforskjellene, høydeforskjellen mellom 

flo og fjære, på strekningen Farsund - Nord-Jæren er imidlertid små, og avviker mye fra de nærmeste 

primærhavnene; Stavanger og Tregde. Sjøkartverket oppgir derfor ikke korreksjonsparametre for 

dette området. Det foreligger derfor ikke tall for HAT ved Færevik. Vi vet imidlertid at denne vil ligge 

under HAT for de nærmeste primærhavnene, Stavanger (HAT=43 cm) og Tregde (HAT=24 cm). Et 

estimat på HAT for Færevik kan beregnes ved lineær interpolasjon mellom de nærmeste 

standardhavnene. Dette gir HAT på 34 cm.6 

6.1 Lokal atmosfærisk påvirkning - stormflo 

Sterk pålandsvind eller vind fra sørvest vil føre til oppstuving av vannmasser mot land. Lavt lufttrykk 

bidrar også til å heve havnivået lokalt. Når denne atmosfæriske påvirkningen faller sammen med 

                                                                 
6 Tidevannstabeller - Sjøkartverket 
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springflo, vil lokalt havnivå bli betydelig større en HAT. Dette gjelder særskilt i områder med lite 

tidevann, slik som i Eigersund kommune. Basert på lange observasjoner på sine målestasjoner, har 

Sjøkartverket regnet ut gjentaksintervaller eller returnivåer for vannstanden på disse stedene.  Som 

nevnt foreligger det ikke slike data for strekningen Farsund-Nord-Jæren. Under listes derfor 

gjentaksintervallene for de to nærmeste målestasjonene. Som vi ser er det godt samsvar. Verdiene 

for Stavanger kan derfor brukes som et estimat på maksimal vannstand i Færevik.9 

Tabell 2 - Stormflo-observasjoner 

Målestasjon: Stavanger Tregde 

Gjentaksintervall 50 år: 107 cm 106 cm 

Gjentaksintervall 100 år:   112 cm 111 cm 

Høyeste observerte 

vannstand: 
116 cm 115 cm 

 

6.2 Forventet økning av stormflo 

Alle bidrag til vannstandsendringer må tas hensyn til. Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap (DSB) anbefaler at man i planarbeid også tar hensyn til forventet endring i havnivåstigning 

og stormaktivitet. Dette vil kunne medføre en framtidig endring i vannstanden under stormflo. DSB 

har utarbeidet slike tall for forventet stormflo for hver kommune, med utgangspunkt i 100 års 

gjentaksintervall. Siden havnivåstigningen er større en landhevingen, og stormaktviteten forventes å 

øke, vil dette i praksis være dimensjonerende tall.7 

For et gjentaksintervall på 200 år har Statens Kartverk kun gjort en grov beregning av 
stormfloverdien. På en geografisk utstrekning fra Arendal til Trondheimsfjorden er økningen fra 100-
årsverdien estimert til å være 10 cm. 
 

For Eigersund kommune fordeler tallene seg slik: 

Tabell 3 - Forventet stormflo 

År Stormflo Usikkerhet 

2050 133 cm -8 til +14 cm 

2100 192 cm -20 til +35 cm 

2200 202 cm 
Avviket er større enn 

verdien på 10 cm 

 

                                                                 
7
 Havnivåstigning. Estimater for framtidig havnivåstigning i norske kystkommuner (2009). Utgitt av Det nasjonale klimatilpasningssekretariatet ved Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap, i rapportserien Klimatilpasning Norge.  
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Figur 9 - Stormflo på 133 cm. 

 

Figur 10 - Stormflo på 192 cm. 
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Figur 11 - 200-års stormflo 

 

7 Bølgehøyder 

SINTEF har laget en rapport til Egersund Aqua AS i forbindelse med etablering av et oppdrettsanlegg 

på land. Rapporten omhandler bølgeforhold og konkluderer med at det er vesentlig bølgeoppskyll i 

Færevik.   

Bølgemønsteret vil endres ved havnivåstigning. Om bølger og bølgeoppskylling er en kritisk faktor i 

forhold til etablering av småbåthavna, anbefales det å modellere området for å kjøre bølge-

simuleringer med forventet havnivå. Man vil da kunne visualisere effekten av bølger og bølgeoppskyll 

ved forventet havnivå for 2050 og 2100. 
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8 Konklusjon 

Forventet havnivåstigning i 2050 er 27 cm. relativt til år 2000, og 81 cm. i år 2100. 

Stormflodata vil være 133 cm. i år 2050, og 192 cm. i år 2100, relativt til år 2000. 

200-års stormflo er grovt estimert til å være 10 cm. høyere enn 100-års stormflo, dvs. 202 cm. 

I tillegg kommer bølger og endring av bølgemønster som følge av havnivåstigningen. 

 

 

 

Figur 12 - Havnivåstigning for 2050 og 2100, og stormflo for 2050, 2100 og 2200 


