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RAPPORT  

OPPDRAG Bølgevurdering - Ørnekula DOKUMENTKODE 712898-RIMT-RAP-001 

EMNE Bølgevurdering og oppskyllingsestimat 
ved Ørnekula 

TILGJENGELIGHET 
Åpen 

OPPDRAGSGIVER Frode Teigen v/Kontrari AS OPPDRAGSLEDER Øyvind Nilsen 

KONTAKTPERSON  Ingvild Wathne Røst, Aros Arkitekter UTARBEIDET AV Øyvind Nilsen 

  ANSVARLIG ENHET 4042 Tromsø Marint miljø og havbruk 

 

SAMMENDRAG 

I denne rapporten vurderes bølgeforhold med returperioder på 20 år, 100 år og 200 år ved Ørnekula 

ved 200 års vannstand i år 2100. Ørnekula ligger på nordøstsiden av Nordre Eigerøy i Eigersund 

kommune, Rogaland. 

Økt havvannsnivå vil føre til at landet over til Færevigholmen sør for anlegget blir overskylt ved 

stipulert 200 års stormflo i år 2100. Dette gir redusert bølgebeskyttelse sammenliknet med 

stormsituasjon med normal vannstand. 

Bølgetilstand med 200 års returperiode utenfor kaiene ved det planlagte anlegget er estimert til 

maksimal signifikant bølgehøyde på 0.9 m med tilhørende topperiode på 14.9 s.  Figur 1 viser koter 

for signifikant bølgehøyde med 200 års returperiode ved 200 års vannstand i år 2100 (+2.02 m 

relativt NN1954). Havnebassenget rundt pkt 4 er godt beskyttet og opplever ikke signifikant 

bølgehøyde over 0.2 m. 

Vannstand er av vesentlig betydning for bølgesituasjonen i  Færeviga og dermed også for oppskylling 

på kaidekke og innover terrenget. Oppskyllingsestimatene viser at kaidekket foran de planlagte 

naustene ved Ørnekula vil oppleve kraftig oppskylling under de gitte forutsetningene. Beregnede 

oppskyllingsrater mellom 730 og 1540 l/s/m ved kaifront kan gjøre stor skade på kaifront, kaidekke 

og bygninger avhengig av utforming og materialvalg. 

 

Figur 2.  Maksimal beregnet signifikant bølgehøyde (vist som koter i m) oppsummert for alle undersøkte 
tilfeller av vind, innkommende havbølger med returperiode 200 år og kombinasjoner disse. Beregningspunkter 
markert med rødt. 
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1 Introduksjon 

I forbindelse med planlegging av småbåthavn er Multiconsult engasjert av Frode Teigen v/Kontrari AS 

via AROS Arkitekter AS for å vurdere bølgeforhold ved Ørnekula med returperioder på 20 år, 100 år 

og 200 år ved vannstand lik 200 års stormflo i år 2100. Ørnekula ligger nordøstsiden av Nordre 

Eigerøy i Eigersund kommune, Rogaland.  

 

Figur 3 Oversiktskart over Nordre Eigerøy, gul sirkel viser Ørnekula. Kilde: Eigersund kommunes nettkart. 

 

Figur 4 Færevik, hvor Ørnekula småbåthavn ønskes etablert. Kilde: kystverket.no 
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2 Begrep og definisjoner 

Hs   Signifikant bølgehøyde. Gjennomsnittlig bølgehøyde for den høyeste 

tredjedelen av bølgene i en sjøtilstand. 

Tp   Topperiode. Bølgeperiode der energien i bølgespekteret er størst 

Tm-1.0  Gjennomsnittlig bølgeperiode i en sjøtilstand. Utledet av bølgespekteret. 

Definisjoner fra ordlisten til Kartverket: 

Astronomisk tidevann:  Vannstandsendringer som skyldes variasjoner i tiltrekningskreftene fra 

månen og sola på jorda. 

HAT   Høyeste astronomiske tidevann. Høyeste mulige vannstand uten værets 

virkning (det vil si uten påvirkning fra blant annet vind, lufttrykk og 

temperatur). 

Havnivå   Havets gjennomsnittsnivå målt over en lang periode, slik at variasjoner 

forårsaket av tidevannskrefter og vær ikke påvirker resultatet. Havnivået er 

den trege komponenten av vannstand. 

Middel høyvann   Gjennomsnitt av alle høyvann i en 19-årsperiode. 

Middelvann   Gjennomsnitt av alle vannstandsmålinger i en 19-årsperiode. 

NN1954   Navn på det nasjonale høydesystemet fra 1954 som fortsatt er i bruk i 

Norge. NN1954 avløses innen år 2015 av Normal Null 2000 (NN2000). 

Stormflo   I perioder med lavt lufttrykk og kraftig vind fra én retning, kan vann bli 

stuet opp inne ved kysten, og værets virkning på vannstanden blir dermed 

stor. Dersom dette faller sammen med en springperiode, kan vannstanden 

bli ekstra høy, og dette kalles stormflo. 

Vannstand   Høyden av vannflaten på et bestemt sted på et gitt tidspunkt. For havet 

påvirkes vannstanden av tidevann og værets virkning (vind, lufttrykk, mm). 

Værets virkning   Påvirkning på vannstanden som skyldes vind, lufttrykk og temperatur.  

Stedvind   10 minutters middelvind, 10 m over bakken 

Strøkvind  Strøkvinden er middelverdi av vindhastighet ved 10 m høyde over en 

periode tilsvarende strøkvarigheten.  

Strøkvarighet  Strøkvarigheten er tiden som bølger trenger for å bli generert over strøket.  

 

  



Bølgevurdering - Ørnekula multiconsult.no 

 3 Generelt om klimatilpasning i strandsonen 

 

712915-RAP-RIMT-001 11.mai 2015  / 01 Side 7 av 21 

3 Generelt om klimatilpasning i strandsonen 

Klimatilpasningen generelt, herunder håndteringen av forventet havnivåstigning, er lovmessig 

regulert under Plan- og Bygningsloven og Sivilbeskyttelsesloven. I henhold til byggteknisk forskrift og 

anbefaling fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal bygg i strandsonen med 

lite personopphold, f. eks. garasje og lagerbygning, tilpasses sikkerhetsklasse F1 (Tabell 1, DIBK, 2011; 

DSB, 2011). Denne sikkerhetsklassen tilsvarer en vannstand med gjentaksintervall 20 år. Bygg oppført 

for beboelsesformål skal tilpasses sikkerhetsklasse F2, tilsvarende en vannstand med 

gjentaksintervall 200 år. I tillegg skal effekten av bølger tas hensyn til. 

Sikkerhetskravene i tabellen oppnås ved at byggverk plasseres over det nivået som er utsatt for 

oversvømmelse av stormflo, ved å sikre det mot oversvømmelse, eller ved å dimensjonere og 

konstruere byggverket slik at det tåler belastningene og skader unngås (DIBK, 2011). 

I denne rapporten er det beregnet bølger under vannstand med gjentaksintervall 200 år. Sammen 

med beregninger av oppskylling, vil altså dette kunne danne grunnlaget for dimensjonering og 

utforming av bygg med beboelsesformål. For utforming av lagerbygg ol., er resultatene som 

fremkommer i denne rapporten konservative. 

Erfaringsmessig vil det i denne type klimatilpasning være fornuftig å dele problemstillingene inn i 

påvirkninger i form av ulempe, skade, eller fare: 

 Ulempe: Stormflo som medfører oversvømmelse av lagerbygg/garasjer, uterom, 

trafikkarealer og liknende 

 Skade: Bølger som medfører overskylling av bebyggelse, uterom, og trafikkarealer 

 Fare: Bølger ved høy vannstand som medfører skade på bebyggelse, konstruksjoner, fyllinger 

og annet. 

Tilpasningen som foretas bør avveies mot de ulike kategoriene av påvirkning. Slike vurderinger bør 

også inneholde en avveining av bruksområdet til den aktuelle infrastrukturen. Småbåtanlegg, kaier, 

naust og liknende er eksempler på infrastruktur der bruksverdien er knyttet til nærhet til sjøen. I slike 

tilfeller bør det avveies om de generelle klimatilpasningstiltak bør fravikes. Det er for eksempel ikke 

hensiktsmessig for dagens bruk å løfte en kai med lagerbygg høyt over dagens havnivå for å ta høyde 

for fremtidig havnivåstigning. I slike vurderinger kan man også ta i betraktning at de anbefalte 

dimensjonerende gjentaksintervaller i år 2100 vil være svært konservative fram til dette året. 

Tabell 1 Sikkerhetsklasser i TEK10 og eksempler på byggverk som faller inn under sikkerhetsklassene (DIBK, 
2011). 

Sikkerhets-

klasse 

Konsekvens av 

oversvømmelse 

Eksempel på byggverk Gjentaks-

intervall 

F1 Liten Bygninger med lite personopphold, f. eks. garasje og 

lagerbygning 

20 år 

F2 Middels Omfatter de fleste byggverk beregnet for personopphold, f. 

eks. bolig, fritidsbolig, campinghytte, kontorbygning, 

industribygg 

200 år 

F3 Stor Omfatter byggverk for sårbare samfunnsfunksjoner og 

byggverk der oversvømmelse kan gi stor forurensning, f. 

eks. sykehjem, bygg med beredskapsmessig betydning, 

anlegg for avfallsdeponier 

1000 år 
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4 Bølgeberegninger 

4.1 Input til bølgeberegningene 

Bølgeodellen SWAN (SWAN 2006) er benyttet for å beregne vindbølger og havbølger ved Ørnekula. 

Modellen er utviklet av Delft Technical University for å beregne utvikling og forplantning av bølger i 

kystområder. 

Input til bølgeberegningen: 

 Vannstand: Stormflo med 200 års gjentaksintervall i år 2100: 202 cm relativ NN-1954, hentet 

fra Multiconsult rapport «Ørnekula – havnivå» (Multiconsult 2014)  

 Bølgehøyder utenfor kysten med 10 års, 100 års og 200 års returperiode er utledet fra 

statistisk ekstremverdianalyse av hindcast bølgedata. Signifikant bølgehøyde offshore 

Eigersund er stipulert til Hs = 6 -10 m med topperiode Tp = 11 s – 15 s. Ut fra lokalitetens 

plassering er det forventet at innkommende havbølger med retning fra sør - sørvest er mest 

sannsynlig å trenge fram til lokaliteten. Det er utført havbølgeberegninger med 

innkommende havbølger fra 152° - 191°. 

 stedvind med 20 års, 100 års og 200 års returperiode iht. NS-EN 1991-1-4 (Tabell 2) 

 Bunndata fra Kartverket (Kartverket 2007)  

Tabell 2  Stedsvindhastighet for Ørnekula, åtte retninger, utredet fra NS-EN 1991-1-4. 

Retning (fra): N NØ Ø SØ S SV V NV 

Referansevind, vb,0 [m/s] 27 27 27 27 27 27 27 27 

Retningsfaktor, cdir 1 0.6 0.8 1 1 1 1 1 

Terrengruhetsfaktor, cr 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 

Stedvind vm, 20 år [m/s] 30 18 24 30 30 30 30 30 

Stedvind vm, 100 år [m/s] 33 20 26 33 33 33 33 33 

Stedvind vm, 200 år [m/s] 34 20 27 34 34 34 34 34 

 

4.2 Modellering 

Bunnmodellene vist i Figur 5, Figur 6 og Figur 7 er benyttet for å beregne bølger. I bunnmodellen er 
stillevannsnivå satt til 2.02 m over NN 1954 for alle bunndata. Lokalt ved Ørnekula er topografi over 
kystlinja innlemmet i bunnmodellen for å få riktig representasjon av vannlinjen ved 200 års stormflo i 
år 2100. Ved Ørnekula gir økt stillevannsnivå redusert bølgebeskyttelse. Figur 9 viser hvordan landet 
over til Færevigholmen blir overskylt ved stipulert 200 års stormflo i år 2100. Figur 8 viser til 
sammenlikning tørt land ved vannstand lik sjøkartnull (-0.36 m rel. NN 1954). 

Vindhastigheten er justert fra stedvind til strøkvind basert på lokalitetens strøkgeometri. Strøkvinden 

er middelverdi av vindhastighet ved 10 m høyde over en periode tilsvarende strøkvarigheten. 

Strøkvarigheten er tiden som bølger trenger for å bli generert over strøket.  

Bølgeberegningene er gjort i tre steg:  

 Først er bølger regnet med grov oppløsning på ca. 400 x 400 m utenfor Eigersund (Figur 5). I 

dette steget beregnes forplantning av havbølger og generering av vindbølger inn mot kysten. 

 Resultatene fra første steg er brukt som input til ny beregning der et beregningsgitter med 

oppløsning på ca. 25 x 25m dekker skjærgården utenfor Eigersund (Figur 6. I dette steget 
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beregnes generering og forplantning av bølger fra kysten inn mot nærområdet rundt 

lokaliteten.  

 Resultatene fra andre steg er brukt som input til tredje og siste beregningssteg der et 

beregningsgitter med en oppløsning på ca. 2 x 2 m dekker nærområdet ved Ørnekula (Figur 

7). I dette steget beregnes forplantning av vindbølger og havbølger påvirket av detaljer i den 

nærmeste bunntopografien rundt lokaliteten. 

 

 

Figur 5  3D bunnmodell av havområdet utenfor Eigersund (x-akse og y-akse i geografiske koordinater, z-akse 
i meter). 

 



Bølgevurdering - Ørnekula multiconsult.no 

 4 Bølgeberegninger 

 

712915-RAP-RIMT-001 11.mai 2015  / 01 Side 10 av 21 

 

Figur 6  3D bunnmodell av skjærgården nord for Eigersund (x-akse og y-akse i geografiske koordinater, z-akse 
i meter). 

 

Figur 7  3D bunnmodell av nærområdet ved Ørnekula , Eigersund (x-akse og y-akse i geografiske koordinater, 
z-akse i meter). 
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Figur 8  Vannlinje ved vannstand lik sjøkartnull (-0.36 m relativt NN 1954). Beregningspunkter markert med 
røde kryss. 

 
 

Figur 9.  Vannlinje ved vannstand lik 200 års stormflo i år 2100 (+2.02m relativt NN 1954). Beregningspunkter 
markert med røde kryss. 
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4.3 Resultat av bølgeberegninger 

Maksimal vindbølgetilstand for lokaliteten er estimert for åtte forskjellige vindretninger (0 – 360 °) 

med returperiode på 20 år, 100 år og 200 år.  

Maksimal havbølgetilstand for lokaliteten er estimert for fire forskjellige retninger for innkommende 

havbølger med returperiode på 20 år, 100 år og 200 år. 

Største kombinerte sjøtilstand er beregnet ved å kombinere 20 års, 100 års og 200 års vindverdier 

med henholdsvis 20 års, 100 års og 200 års innkommende havbølger. Maksimal beregnet signifikant 

bølgehøyde oppsummert for alle undersøkte tilfeller av vind, innkommende havbølger og 

kombinasjoner av disse er vist i Figur 10 -Figur 12. Resultatet av simuleringene av kombinert 

sjøtilstand for de fire beregningspunktene framkommer i Tabell 3 - Tabell 5.  

Bølgesimuleringene viser at havneområdet opplever bølgeenergi fra nordøst og sør-sørvest. Området 

utenfor Færevigholmen opplever signifikante bølgehøyder opp til 4 m under ekstremvær. Når disse 

bølgene forplanter seg inn i havneområdet, dempes bølgeenergien av bunntopografien og foran 

kaifrontene ( pkt. 1-3) er resulterende bølgetilstand redusert til underkant av 0.9 m signifikant 

bølgehøyde med tilhørende topperiode rundt 14 s. Ved kaifrontene er det liten forskjell på 

sjøtilstand med 20 års returperiode og sjøtilstand med 200 års returperiode 

Det planlagte havneområdet rundt pkt. 4 vil være godt beskyttet mot bølger også ved ekstremvær og 

ekstrem stormflo. Største beregnede signifikant bølgehøyde overstiger ikke 0.2 m.   
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Figur 10  Maksimal beregnet signifikant bølgehøyde (vist som koter i m) oppsummert for alle undersøkte 
tilfeller av vind, innkommende havbølger med returperiode 20 år og kombinasjoner disse.  



Bølgevurdering - Ørnekula multiconsult.no 

 4 Bølgeberegninger 

 

712915-RAP-RIMT-001 11.mai 2015  / 01 Side 14 av 21 

 

Figur 11.  Maksimal beregnet signifikant bølgehøyde (vist som koter i m) oppsummert for alle undersøkte 
tilfeller av vind, innkommende havbølger med returperiode 100 år og kombinasjoner disse. 
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Figur 12.  Maksimal beregnet signifikant bølgehøyde (vist som koter i m) oppsummert for alle undersøkte 
tilfeller av vind, innkommende havbølger med returperiode 200 år og kombinasjoner disse. 
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Tabell 3 Kombinert sjøtilstand med returperiode 20 år. Pkt 1 – 4. 

Vind Vindretning (fra) [°] 90 135 135 180 

Strøkvindhastighet [m/s] 23 28 28 26 

Offshore havbølger Bølgeretning (fra) [°] 166 166 179 179 

Signifikant bølgehøyde Hs [m] 8 8 8 8 

Topperiode Tp [s] 166 166 179 179 

Kombinert bølgetilstand 

Pkt 1 

Signifikant bølgehøyde Hs [m] 0.5 0.4 0.4 0.4 

Topperiode Tp [s] 13.1 13.1 13.1 13.0 

Bølgeretning lokalt (fra) [°] 83 109 109 110 

Kombinert bølgetilstand 

Pkt 2 

Signifikant bølgehøyde Hs [m] 0.7 0.6 0.6 0.6 

Topperiode Tp [s] 13.1 13.1 13.1 13.0 

Bølgeretning lokalt (fra) [°] 94 113 114 115 

Kombinert bølgetilstand 

Pkt 3 

Signifikant bølgehøyde Hs [m] 0.7 0.8 0.7 0.7 

Topperiode Tp [s] 13.1 13.2 13.2 13.1 

Bølgeretning lokalt (fra) [°] 115 116 116 118 

Kombinert bølgetilstand 

Pkt 4 

Signifikant bølgehøyde Hs [m] 0.1 0.1 0.1 0.1 

Topperiode Tp [s] 13.1 13.1 13.1 13.0 

Bølgeretning lokalt (fra) [°] 128 128 128 128 

 

Tabell 4 Kombinert sjøtilstand med returperiode 100 år. Pkt 1 – 4. 

Vind Vindretning (fra) [°] 90 135 135 180 

Strøkvindhastighet [m/s] 25 31 31 28 

Offshore havbølger Bølgeretning (fra) [°] 166 166 179 179 

Signifikant bølgehøyde Hs [m] 10 10 10 10 

Topperiode Tp [s] 166 166 179 179 

Kombinert bølgetilstand 

Pkt 1 

Signifikant bølgehøyde Hs [m] 0.6 0.4 0.4 0.4 

Topperiode Tp [s] 14.2 14.2 14.2 14.4 

Bølgeretning lokalt (fra) [°] 77 100 101 106 

Kombinert bølgetilstand 

Pkt 2 

Signifikant bølgehøyde Hs [m] 0.8 0.7 0.7 0.6 

Topperiode Tp [s] 14.2 14.2 14.2 14.4 

Bølgeretning lokalt (fra) [°] 90 105 106 110 

Kombinert bølgetilstand 

Pkt 3 

Signifikant bølgehøyde Hs [m] 0.8 0.8 0.8 0.8 

Topperiode Tp [s] 14.2 14.4 14.3 14.5 

Bølgeretning lokalt (fra) [°] 113 113 114 115 

Kombinert bølgetilstand 

Pkt 4 

Signifikant bølgehøyde Hs [m] 0.1 0.1 0.1 0.1 

Topperiode Tp [s] 14.2 14.2 14.2 14.4 

Bølgeretning lokalt (fra) [°] 128 128 128 128 

 



Bølgevurdering - Ørnekula multiconsult.no 

 4 Bølgeberegninger 

 

712915-RAP-RIMT-001 11.mai 2015  / 01 Side 17 av 21 

Tabell 5 Kombinert sjøtilstand med returperiode 200 år. Pkt 1 – 4. 

Vind Vindretning (fra) [°] 90 135 135 180 

Strøkvindhastighet [m/s] 26 32 32 29 

Offshore havbølger Bølgeretning (fra) [°] 166 166 179 179 

Signifikant bølgehøyde Hs [m] 10 10 10 10 

Topperiode Tp [s] 166 166 179 179 

Kombinert bølgetilstand 

Pkt 1 

Signifikant bølgehøyde Hs [m] 0.6 0.5 0.5 0.4 

Topperiode Tp [s] 14.7 14.7 14.6 14.7 

Bølgeretning lokalt (fra) [°] 77 97 99 105 

Kombinert bølgetilstand 

Pkt 2 

Signifikant bølgehøyde Hs [m] 0.8 0.7 0.7 0.6 

Topperiode Tp [s] 14.7 14.7 14.6 14.8 

Bølgeretning lokalt (fra) [°] 89 103 105 109 

Kombinert bølgetilstand 

Pkt 3 

Signifikant bølgehøyde Hs [m] 0.8 0.9 0.8 0.8 

Topperiode Tp [s] 14.7 14.9 14.8 14.9 

Bølgeretning lokalt (fra) [°] 112 113 113 115 

Kombinert bølgetilstand 

Pkt 4 

Signifikant bølgehøyde Hs [m] 0.1 0.1 0.1 0.1 

Topperiode Tp [s] 14.7 14.7 14.7 14.8 

Bølgeretning lokalt (fra) [°] 128 128 128 128 
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5 Oppskylling 

Ved normal vannstand gir landet over til Færevigholmen beskyttelse mot bølger fra sør. Ved 200-års 

er landet overflommet og bølger kan forplante seg over grunnen og inn i Færeviga. I dette avsnittet 

er oppskylling av bølger langs en terrengprofil undersøkt med utgangspunkt i 200-års stormflo i år 

2100 på 2.02 m (relativ NN1954), 200-års beregnet sjøtilstand samt topografi over og under 

stillevannsnivå. 

5.1 Metode for oppskylling 

Oppskylling er beregnet langs en karakteristisk profil som vist på Figur 14. Profilens plassering på kart 

er vist i Figur 13. Til beregningene er modellen PC overtopping benyttet. PC overtopping er utviklet 

av EurOtop partners (Pullen et al. 2007) for å estimere oppskylling på kystnære strukturer. En 

begrensing i programmet er at komponentene i profilene kan ha en maksimal helning på 1:1.  

Avgjørende faktorer for oppskyllingsestimatene er: 

 Bølgehøyde og bølgeperiode for innkommende bølger 

 Vinkel for innkommende bølger relativt profilene 

 Profilenes geometri 

 Ruhetsfaktor for profilenes komponenter 

Verdier for innkommende bølger er hentet fra avsnitt om bølgeberegning i denne rapporten. 

(Kapittel 3). 

Profilens geometri er basert på topografiske landkart kart over Ørnekula og bunndata fra 

kystkartverket. Profilen er grov og gjenspeiler oppløsningen i tilgjengelig grunnlagsmateriale.  

Ruhetsfaktorer er satt basert på grunnlagsdokumentasjon for overskyllingsberegninger av 

kyststrukturer (van der Meer, 2002). Ruhetsfaktor på sjøbunn er satt til 0.9. Fra kote null og opp er 

det brukt ruhetsfaktor 1.0 som er typisk for hard, glatt stein, sådd gress o.l. Det er ikke undersøkt 

hvilken effekt hus, bygninger og forskjellig infrastruktur har på oppskylling innover profilen. Slike 

undersøkelser vil være utenfor gyldigheten til metoden som er benyttet her. 

PC overtopping estimerer oppskylling langs profiler for oppskyllingsrater opp til maksimalt 100 l/s/m. 

For å estimere oppskylling lokalt ved kaifronten er det brukt likninger for oppskylling ved vertikal 

vegg, også utledet av EurOtop partners (Pullen et al. 2007). 
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Figur 13 Anvisning av profiler for undersøkelse av bølgeoppskylling. Ekvidistanse 1m. 

 

Figur 14 Undersøkt terrengprofil . Akser i meter. Se Figur 13 for profilens plassering på kart. 

Tabell 6 Input til oppskyllingsestimater. Signifikant bølgehøyde (Hs), topperiode (Tp).  

Input Profil 1 

Hs 20 år [m] 0.8 

Tp 20 år 13.2 

Retning relativ profil [°] 5 

Hs 100 år [m] 0.8 

Tp 100 år 14.4 

Retning relativ profil [°] 2 

Hs 200 år [m] 0.9 

Tp 200 år 14.9 

Retning relativ profil [°] 2 
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5.2 Resultater oppskylling 

Oppskyllingsestimatene viser at kaidekket foran de planlagte naustene ved Ørnekula vil oppleve 

kraftig oppskylling under de gitte forutsetningene (Tabell 6). Nivå kaidekke er 2.4 m (rel nn1954). 

200 års stormflo på 2.02 m gir et fribord på 38 cm. Lange innkommende havbølger med signifikant 

bølgehøyde opp til 0.9m vil ha bølgetopper over nivå for fribord. Beregnede oppskyllingsrater 

mellom 730 og 1540 l/s/m ved kaifront (Tabell 7) kan gjøre stor skade på kaifront, kaidekke og 

bygninger avhengig av utforming og materialvalg. 

Det er ikke tatt med i beregningene hvilken effekt bygninger og infrastruktur har på oppskyllingsrater 

langs terrengprofilen. Det er kun studert flatt terreng uten bygninger. Det vurderes at bygninger vil 

begrense oppskyllingsraten, men effekten er vanskelig å tallfeste med forenklede metoder.  

Oppskyllingsestimatene kan kun brukes som et første grovt anslag. For prosjektering bør oppskylling 

undersøkes med mer nøyaktige metoder som modellforsøk eller mer avansert datamodellering enn 

benyttet her. 

Vannstand er av vesentlig betydning for bølgesituasjonen i Færeviga og dermed også for oppskylling 

på kaidekke og innover terrenget. Ved vannstander der landet over til Færevigholmen er tørt, vil 

bølgetilstand og oppskylling være av vesentlig forskjellig karakter enn det som er undersøkt i denne 

rapporten. For å beskytte Færeviga mot bølger og oppskylling ved stigende havnivå fram mot år 

2100, kan en bølgebeskytter over til Færevigholmen være et mulig tiltak.  

Tabell 7 Estimert oppskylling ved kaifront basert på beregnet bølgetilstand og stormflonivå i år 2100 med 
returperioder 20 år, 100 år og 200 år. 

Gjentaksintervall 20 år 100 år 200 år 

Oppskylling ved kaifront [l/s/m] 730 880 1540 

 

Tabell 8 Høyder [m] (relativ NN 1954) for ulike overskyllingsrater (liter/sekund/løpemeter) for den undersøkte 
profilen med returperioder på 20, 100 og 200 år (i år 2100). 

Overskyllingsrater [l/s/m] Profil 1 

 20 år 100 år 200 år 

0.03 6.3 6.5 7.1 

0.1 5.8 6.0 6.5 

1 4.8 4.9 5.3 

10 3.7 3.8 4.1 

100 2.7 2.7 2.9 
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6 Konklusjon 

Ekstrem bølgetilstand ved Ørnekula er simulert med bølgemodellen SWAN. Ved 200 års stormflo i år 

2100 blir landet over mot Færevigholmen oversvømt og bølgeenergi forplanter seg inn mot 

havneområdet både fra nordøst og sør-sørvest. Kaifrontene ut mot vika opplever bølgetilstand med 

signifikant bølgehøyde opp mot 0.9m med tilhørende returperiode rundt 14 s under de undersøkte 

ekstremforholdene. Det planlagte havneområdet nord i vika (rundt pkt.4) vil være vesentlig bedre 

beskyttet og opplever bølgetilstand med signifikant bølgehøyde under 0.2 m under samme forhold.  

Vannstand er av vesentlig betydning for bølgesituasjonen i  Færeviga og dermed også for oppskylling 

på kaidekket og innover terrenget. Oppskyllingsestimatene viser at kaidekket foran de planlagte 

naustene ved Ørnekula vil oppleve kraftig oppskylling under de gitte forutsetningene. Beregnede 

oppskyllingsrater mellom 730 og 1540 l/s/m ved kaifront kan gjøre stor skade på kaifront, kaidekke 

og bygninger avhengig av utforming og materialvalg. 
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