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Merknader og observasjoner: 

Det er utført en akkreditert lokalitetsundersøkelse iht. NS9415:2009 [1] etter oppdrag fra Rådgivende Biologer 

AS for fremtidig konfigurasjon av anlegg på lokalitet Ørevatnet. 

Lokalitetsundersøkelsen tilfredsstiller kravene i NS9415:2009 [1] og NYTEK-forskriften [2]: Nei. Bunnkartlegging 
mangler, enten i form av ROV eller bunnskann. 

Revidering av den aktuelle standarden, NS9415:2009 [1], forventes i 2021. Revisjonen ble sendt til høring ved 
slutten av 2020; høringsfrist var den 15.02.2021. Akvasafe AS gjør oppmerksom på at antatte fremtidige skale-
ringsfaktorer er høyere enn, og måleperiodens varighet lengre enn, de pålagte i dagens krav [1]; se vedlegget 
5.1.2. Dette kan påvirke dimensjoneringen av anlegg.  
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1 Sammendrag 
Tabell 1.1: Oppsummering av miljøparametere 

Kartkoordinater 

Midtpunkt i planlagt anlegg 

breddegrad lengdegrad 

58°34,309' N 007°23,550' Ø 

Strøm Måling i 1 år og bruk av langtidsstatistikk nei 

Måling av strøm i 1 måned ja 

Bruk av tidligere strømmålinger: nei 

Koordinater målested 

breddegrad lengdegrad 

58°34,280' N 007°23,551' Ø 

Måleperiode [dd.mm.åååå] 

start slutt 

13.08.2020 13.09.2020 

Måleintervall [minutter] 10 

Dybde målested [m] 52 

Har eksterne forhold påvirket målingen? nei 

Målertype akustisk (Doppler) 

Navn på måler 
Nortek, Aquadopp Profiler 400 
kHz 

Kontaktperson/firma som utførte målinger Bio Consult AS 

  5 m 

maks. 
hastighet 

[cm/s] 

retning [°] for 
maks. 

hastighet 

39,8 45° 

15 m 21,8 252° 

Dimensjone-
rende strøm Strømhastighet   5 m [cm/s] a 

10 år 50 år 

65,7  73,6 

Strømhastighet 15 m [cm/s] a 36,0 40,3 

Retning [°] for dimensjonerende strøm 45° 

Vind 

Referansevindfart [m/s] 

10 år 50 år 

21,7 24,0 

Stedsvindhastighet [m/s] (beregnet) N 17,8 N 19,7 

NØ 22,9 NØ 25,3 

Ø 22,9 Ø 25,3 

SØ 22,9 SØ 25,3 

S 25,4 S 28,1 

SV 25,4 SV 28,1 

V 25,4 V 28,1 

NV 25,4 NV 28,1 

Største stedsvind, 10 m høyde [m/s] 25,4 28,1 

Største stedsvind, 10 m høyde, lengste strøk [m/s] 22,9 25,3 

Andre forhold  –  

 

  

 
a Basert på multiplikasjonsfaktorer for måling av strøm i en måned og oppskalert videre iht. standarden [1], se A.1.2 
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Lokalvind-gener-
erte bølger 

Målt eller beregnet beregnet 

Metode strøklengde 

Måleperiode [dd.mm.åååå] 

start slutt 

– – 

Største HS [m] 

10 år 50 år 

0,5 0,6 

Tilhørende TP [s] 2,0 2,1 

Retning [°] for høyeste HS 27° 

Effektiv strøklengde for høyeste HS [km] 1,0 

Havbølger Opptredende nei 

Målt eller beregnet – 

Metode – 

Måleperiode [dd.mm.åååå] 

start slutt 

– – 

Største HS [m]  

10 år 50 år 

– – 

Tilhørende TP [s]  – – 

Retning [°] for høyeste HS - 

Totalbølge (Kom-
binert sjøtilstand) Største HS [m]  

10 år 50 år 

0,5 0,6 

Tilhørende TP [s]  2,0 2,1 

Retning [°] for høyeste HS 27° 

Bølgerefleksjon ikke kritisk 

Kryssende bølgetog nei 

Skips-genererte bølger nei 

Andre kombinasjoner  –  

Andre forhold  –  

Referansesjekk med kjentfolk nei 

Nedising Sjøsprøyt is  ingen 

Fare for drivis neglisjerbar 

Fare for innfrysning/sjøis ja 

Beregningsmetode Overland [3] og Guest [4] 

Akkumulert is [mm/t] - 

Bunnkartlegging Kartleggingsmetode mangler 

Terrengtype under anlegg relativt flatt 

Bunntype ved bunnfeste fjell 

Bunntopografi Dybde GPS referanse [m] 50 

Dybder lokalitetsområde [m] ca. 50 - 57 
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Tabell 1.2: Dimensjonerende strømverdier i m/s i 8 retninger for 5 og 15 m 

 
 

Tabell 1.3: Dimensjonerende bølgeverdier i 8 retninger 
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2 Innledning 

2.1 Prosjektbeskrivelse 
Akvasafe AS har etter oppdrag fra Rådgivende Biologer AS utført en lokalitetsundersøkelse etter 

NS 9415:2009 for lokaliteten Ørevatnet. 

Bio Consult AS har gjennomført strømmålinger, og beregning av lokalvindgenererte bølger ble utført 

av Akvasafe AS. Akvasafe AS har kontrollert om rådata fra strømmålinger er iht. NS 9415:2009. Beskri-

velser av lokalitet, metoder, måleinstrumenter og resultater er hentet fra de ulike rapportene. Der 

endringer og eventuelle rettelser er nødvendig er dette nevnt i denne rapporten. 

2.2 Område, beskrivelse av lokalitet og anlegg 
Lokalitetsundersøkelsen er utført på lokalitet Ørevatnet i Åseral kommune, Agder. Lokalitetsområdet 

ligger cirka 4 km sør for kommunesenteret Kyrkjebygda i Åseral. Anlegget skal ligge relativt åpent til 

for vindgenererte bølger fra nord og nordøst. Bølger fra sør vil være moderate, mens bølger fra andre 

retninger vil være mindre. Mot vest er anlegget beskyttet mot vind av en høy og bratt fjellvegg ved 

Kjeskåra. 

For å få representative strømdata av anleggsområdet ble strømriggen plassert ved posisjon 

58°34,280' N – 007°23,551' Ø. Anleggets planlagte midtpunkt (GPS-koordinater: 58°34,309' N – 

007°23,550' Ø) [5] er indikert i Figur 2.1, mens Figur 2.2 viser plasseringen av strømriggen ift. anleggets 

planlagte ytterpunkter. Hjørnepunktene til planlagt anlegg er gitt i Tabell 2.1. 

 

Figur 2.1: Oversiktsbilde av lokaliteten [6]. Senter av anleggsområdet er indikert med prikk. 

Anlegget er planlagt plassert ca. 50 m fra land og består av stålbur i 2 rekker (2 x 5 konfigurasjon). 

Stålburene skal ha en indre størrelse på 15 x 15 m og orienteringen av anlegget blir cirka 7°. Under 

anlegget varierer dybden mellom ca. 50 - 57 m, og det er relativt flatt. 
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Figur 2.2: Kartutsnitt med dybdeangivelser i anleggsområdet [6]. Strømmålerriggens posisjon, markert med et rødt punkt og 
bokstaven S, er vist ift. anleggets planlagte ytterpunkter. 

 

Tabell 2.1: Sjøkartposisjoner for planlagt anlegg 

Posisjon Breddegrad Lengdegrad 

Midtpunkt 58°34,309' N 007°23,550' Ø 

NV-hjørne 58°34,340’ N 007°23,533’ Ø 

NØ-hjørne 58°34,336’ N 007°23,584’ Ø 

SØ-hjørne 58°34,277’ N 007°23,569’ Ø 

SV-hjørne 58°34,281’ N 007°23,518’ Ø 
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3 Strømmålingsdata 

3.1 Metadata 
I dette avsnittet diskuteres og vurderes informasjonen som beskriver strømmålingsserien f.eks. firma 

og operatør, tid, posisjon, måledyp, instrumenttype, riggtype, og kalibreringsdata [7, 8]. Tabell 3.1 

oppsummerer kjerneopplysninger om strømmålingene. 

Tabell 3.1: Generelle opplysninger om strømmålinger 

Koordinater  – breddegrad 58°34,280' N 58°34,280' N 

 – lengdegrad 007°23,551' Ø 007°23,551' Ø 

Måleperiode  – start 13.08.2020 13.08.2020 

 – slutt 13.09.2020 13.09.2020 

Instrumentdyp [m] 51 51 

Registreringsavbrudd ingen ingen 

Reell måleperiode [døgn] 31 31 

Måleintervall [minutter] 10 10 

Antall målinger 4535 4535 

Dybde målested [m] 52 52 

Måleprinsipp akustisk (Doppler) akustisk (Doppler) 

Målerprodusent Nortek Nortek 

Målermodell Aquadopp Profiler 400 kHz Aquadopp Profiler 400 kHz 

Måler ID/serienr. AQP 2445 AQP 2445 

 

Firma og operatør: Strømmålingene ble utført av Bio Consult AS som også gjennomførte utplassering 

og innhenting av måleutstyr. 

Tid: Startdato på målingene er 13.08.2020 og sluttdato 13.09.2020, til sammen 31 døgn. Det finnes 

ingen registreringsavbrudd i måleserien. 

Posisjon: Riggen ble plassert slik at det fås en representativ måling av strømmen i det arealet der opp-

drettsanlegget skal ligge. GPS-koordinatene til riggen er oppgitt som 58°34,280' N; 007°23,551' Ø. 

Dybde ved utplasseringssted av riggen er 52 m. 

Måledyp: Hensikten er å kartlegge strøm i dybdene hvor nøter befinner seg, og måledyp skal settes 

iht. begrensninger for dyp oppgitt i den aktuelle standarden [1] og Fiskeridirektoratets veileder for 

akvakultursøknad [9]. Strømmålere i Norteks Aquadopp-produktserie har trykksensor som standard-

utstyr og faktisk dybde av en måler i løpet av måleperioden kan derfor verifiseres ut fra rådataene; se 

vedlegg B.1.4. Profilmålere måler strømmen av hele vannsøylen over en gitt rekkevidde, og strømver-

diene på ønskede dybder kan da velges ut fra den målte profilen ved hjelp av avlesningsprogramvare. 

Strømmen ble registrert ved hhv. ca. 5 og 15 m dyp iht. dagens krav [1, 9].  

Instrumenttype: Til strømmålinger brukt i denne rapporten er en (1) profilmåler av typen «Aquadopp 

Profiler 400 kHz» benyttet. Leverandøren av måleren er Nortek og måleprinsippet er akustisk (Doppler) 

registrering. Det ble lagret strømfart, strømretning, trykk,  temperatur, dato og klokkeslett automatisk 

for hvert 10. minutt. Rå strømdata fra måler med serienummer AQP 2445 ble brukt i denne rapporten. 

Tekniske spesifikasjoner for strømmåleren er vist i vedlegg, B.1.5. 
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Riggtype: En enkel rigg med en (1) strømmåler ble brukt til registrering av strømverdier. Riggen ble 

forankret med et lodd. Til oppdrift ble det benyttet en ellipsebøye; profilmåleren ble montert i ellipse-

bøyen. Riggposisjonen ble markert med en overflatebøye. Det ble brukt 12 mm tau i riggen. En prin-

sippskisse av strømmålerriggen vises i Figur 3.1. 

Kalibreringsdata: Ingen konkret historikk om kalibrering og vedlikehold av målerne er inkludert i den 

tilsendte rapporten, men lagres internt hos Bio Consult AS. Kalibrering er utført hos leverandør, Nor-

tek, ved levering av instrumentet for cirka 1 år siden. 

 

Figur 3.1: Strømmålerriggskjema med relevante opplysninger 
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3.2 Datakvalitet 
Avsnittet inneholder en kort beskrivelse av prosedyrer for dataredigering og kvalitetskontroll, og gir 

en vurdering om dataene egner seg for bruk til angitt formål [7, 8]. 

Akvasafe AS har undersøkt rådata fra strømmålingene. Dataene er kvalitetssikret iht. Akvasafe AS sine 

interne prosedyrer, anbefalinger fra instrumentets produsent, og er videre kontrollert for eventuelle 

feilkilder (f.eks. støy fra båt, oppdrag av oppdretter og begroing). 

Som innledende kontroll ble rådataene åpnet i avlesningsprogrammet SeaReport (versjon 1.1.8, 2016). 

fra Nortek. Dataene og resultatene inneholder ingen direkte synlig antydning om at målingene måtte 

bli forkastet. Det måtte imidlertid slås av filteret for lav SNR for å få fram tilstrekkelig gyldige målever-

dier. Dette henger mest sannsynlig sammen med at vannet var meget klart under måleperioden og 

inneholdt få partikler som måleutstyret er avhengig av. Dette medfører at støy er inkludert i måling-

ene, men en helhetlig vurdering av måleserien tilsier at måleverdiene er representative for lokaliteten. 

Resultatene fra avlesningsprogrammet er videre kontrollert av Akvasafe AS gjennom interne prosedy-

rer. 

Akvasafe AS fikk tilsendt rådataene i rådatafil. Rådatafilen fra måleren er av typen «.prf». Registre-

ringer rundt utsett, og innsamling av utstyr blir fjernet fra rådatafilene. De rensete dataene blir eks-

portert til en tekstfil for bruk i analyser. Både uendrete rå- og kvalitetskontrollerte data arkiveres lokalt 

hos Akvasafe AS. 

Strømmålingene ble utført på en planlagt lokalitet, og anleggsområdet var uten akvakulturinstallasjo-

ner (flytekrage, nøter, osv.) som kunne ha påvirket strømbildet på tidspunktet da strømmålingene ble 

tatt. Strømmålinger anses derfor som representative for lokaliteten. 

Det ble innhentet informasjon angående utførelsen av strømmålingene, og Bio Consult AS bekrefter at 

det ikke har vært synlig begroing på målerne. 

Profilmåleren registrerte en dybde på 51 m ved utplasseringpunktet. Instrumentdybdene viser en mo-

derat variasjon i løpet av måleperioden, og både lavere og høyere verdier enn utgangsverdiene er re-

gistrert. Dette kan forklares med at vannet er regulert. For en oversikt over minimum-, maksimum- og 

gjennomsnittstrykk og dybderegistreringer henvises til Tabell B.1 i vedlegg B.1.4. Median monterings-

dybden av profilmåleren i løpet av måleperioden var på 51 m. Den pekte oppover, hadde en «blanking 

distance» på 0,5 m, og kunne måle strømmen av en vannsøyle over en 56 m rekkevidde (opp mot 

overflaten). Strømverdiene på ønskede dybder, hhv. 5 og 15 m iht. dagens krav [1], er valgt ut fra den 

målte profilen ved hjelp av avlesningsprogramvare. 

Ingen manuell fjerning av registreringer er oppgitt til å ha vært utført av Bio Consult AS og er heller 

ikke utført av Akvasafe AS. 

3.3 Konklusjon 
Kvalitetskontrollerte strømdata fra målerne oppført i Tabell 3.1 ble brukt i denne rapporten. Bereg-

nede og plottede resultater i denne rapporten er generert ut fra de kvalitetskontrollerte dataene med 

Akvasafe AS interne MATLAB-skripter. 

Akvasafe AS konkluderer med at metadataene og datakvaliteten tilfredsstiller kravene i NS 9415:2009 

[1]. Resultatene som er tatt med i denne rapporten anses å være av god kvalitet og representerer 

forholdene på lokaliteten slik de faktisk var i den aktuelle måleperioden. 
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4 Undersøkelse av miljøparametere 

4.1 Strøm 
Akvasafe AS har utført analyser av strømdataene, hvor resultatene oppgitt i denne rapporten er gene-

rert ut ifra og kontrollert gjennom interne MATLAB-prosedyrer. Analysene er utført iht. NS 9415:2009 

[1] og metodikken er dokumentert. 

De viktigste resultatene er oppsummert nedenfor. Tidsserier av strømfart, strømretning, strømkom-

ponenter og histogrammer vises i vedlegg, B.1. For utfyllende detaljer om metodikk henvises også til 

vedlegget. Kapittelet inneholder også en vurdering av de viktigste forholdene som kan bidra til det 

totale strømbildet ved en lokalitet: værsituasjon over et større område og vindgenerert overflatestrøm  

og avrenning. 

4.1.1 Observerte-, sektor- og statistiske verdier 

Tabell 4.1 oppgir antall målinger, maksimal- og dimensjonerende strøm og vannfluks i de 8 hovedsek-

torene. Retningssektorer er sentrert rundt 0°, 45°, 90°, osv. 

Tabell 4.1: Antall målinger, maksimal strøm og vannutskifting i 8 sektorer for 5 og 15 m dyp 

Retning mot 
Antall 

målinger 

Retning 
maks. 

strøm [°] 

Maks. 
strøm 
[cm/s] 

10-års 
strøm 
[cm/s] 

50-års 
strøm 
[cm/s] 

Vannutskiftning 

[m3/m2/d] [%] 

Måler ID.: AQP 2445 – 05m 

N: 337,5° – 022,5° 718 008 37,3 61,5 69,0 1047,5 15,1 

NØ: 022,5° – 067,5° 863 045 39,8 65,7 73,6 1359,3 19,6 

Ø: 067,5° – 112,5° 660 083 33,2 54,8 61,4 1006,9 14,5 

SØ: 112,5° – 157,5° 257 144 21,2 35,0 39,2 245,8 3,6 

S: 157,5° – 202,5° 181 202 18,3 30,2 33,9 169,4 2,4 

SV: 202,5° – 247,5° 322 246 31,1 51,3 57,5 464,0 6,7 

V: 247,5° – 292,5° 733 277 36,7 60,6 67,9 1 318,0 19,0 

NV: 292,5° – 337,5° 801 294 36,9 60,9 68,3 1 309,8 18,9 

Alle retninger 4 535 045 39,8 65,7 73,6 6 920,8 100,0 

Måler ID.: AQP 2445 – 15m 

N: 337,5° – 022,5° 835 019 21,0 34,7 38,9 755,9 19,3 

NØ: 022,5° – 067,5° 1 132 060 18,8 31,0 34,8 1 097,0 28,1 

Ø: 067,5° – 112,5° 872 074 18,4 30,4 34,0 796,8 20,4 

SØ: 112,5° – 157,5° 398 149 14,8 24,4 27,4 288,1 7,4 

S: 157,5° – 202,5° 202 177 10,8 17,8 20,0 113,8 2,9 

SV: 202,5° – 247,5° 211 233 11,6 19,1 21,5 133,7 3,4 

V: 247,5° – 292,5° 343 252 21,8 36,0 40,3 290,7 7,4 

NV: 292,5° – 337,5° 542 322 15,7 25,9 29,0 431,1 11,0 

Alle retninger 4 535 252 21,8 36,0 40,3 3 907 100,0 

 

Vannutskiftningen kan oppgis for et vilkårlig valgt retningsintervall, hvor vannfluksen da er i en bestemt 

sektor. I Tabell 4.1 er denne oppgitt i både m3/m2/døgn og prosentandel av den totale fluksen i løpet 
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av måleperioden, mens Figur 4.1 viser den relative vannfluksen per 15°-sektorer (24 retninger). Siden 

fluksen er knyttet til strømfart er den ikke nødvendigvis analog med antall registreringer i en gitt sektor 

(jf. øverste og nederste roser til høyre i Figur 4.1; se vedlegg, A.1.3). 

Rosediagrammer i Figur 4.1 gir en konsis visuell oversikt over strømmen på 5 og 15 m dybde. Prosentvis 

forekomst av strømmene i hver av 16 sektorer, og hyppigst forekommende retninger og hastigheter 

kan avleses fra rosene. Figuren inneholder også roseplott av maksimal- og gjennomsnittshastighet, 

vannfluks, og antall målinger i 15°-sektorer (24 retninger) ved hver dybde. 

 

 

 

Figur 4.1: Rosediagrammer av strømmen ved 5 og 15 m dyp med fordeling i ulike sektorer; retninger i kompasset, styrke i 
farge. De gule prikkene (i maksimalstrømrosene) indikerer de individuelle datapunktene. 
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Noen statistiske verdier for strømmen på 5 og 15 m er oppgitt i Tabell 4.2. Maksimalstrømmen for 

lokaliteten i løpet av måleperioden, 13.08.2020 – 13.09.2020, oppsto ved 5 m dybde og ble målt til 

39,8 cm/s mot NØ (45°). Figur 4.1 og tallene i Tabell 4.1 illustrerer at strømmens hovedretninger for 

lokaliteten ved 5 m er ganske spredte med retning øst over nord mot vest. Vannfluksen ved 15 m er 

stort sett rettet mot NØ. 

Tabell 4.2: Oversikt over noen statistiske verdier av strømmen 

Måler ID AQP 2445 AQP 2445 

Måledyp [m] 5 15 

Gjennomsnittsstrøm [cm/s] 8,0 4,5 

Medianverdi [cm/s] 6,7 4,0 

Standardavvik [cm/s] 5,5 2,7 

Maksimum strømfart [cm/s] 39,8 21,8 

Minimum strømfart [cm/s] 0,1 0,1 

Signifikant maksimum [cm/s] 14,1 7,6 

Signifikant minimum [cm/s] 3,1 1,9 

10-års strøm [cm/s]  65,7 36,0 

50-års strøm [cm/s] 73,6 40,3 

Retning maksimum strøm [°] 45° 252° 

Hovedstrømretning (fluks) [sektor] NØ, V, NV NØ 

Vektormidlet fart [cm/s] 2,7 2,1 

Vektormidlet retning [°] 350 37 

Målinger < 1 cm/s [antall] 92 246 

Målinger < 1 cm/s [%] 2 5,4 

 

4.1.2 Vindgenerert overflatestrøm 

For å få et overblikk over lokale vindforhold innhenter Akvasafe AS data fra Meteorologisk Institutts 

vær- og klimadata portal, eKlima [10]. Nærmeste meteorologiske stasjon er Ljosland, men den regi-

strerer ikke tilstrekkelig data for å kunne estimere lokale vindforhold. Derfor må Akvasafe AS se bort 

fra vurderingen av vindgenerert overflatestrøm. 

Siden informasjon mangler om blant annet vedvarende, sterke vinder og lagdeling i vannet, er det 

vanskelig å stadfeste en entydig og tallfestet sammenheng mellom vind og overflatestrømmen med en 

enkel analyse. En kvantifisert korrelasjon mellom vinden og overflatestrømmen ved lokaliteten i løpet 

av måleperioden behøver bedre datasett og en dyptgående, grundig analyse (en oppgave utenfor ram-

men av denne rapporten). Basert på begrensede data konkluderer Akvasafe AS med at det lengste 

strøket mot land er fra nordøst. Vind fra denne retningen kan bidra til økt strømhastighet i overflate-

lagene. 

 

4.1.3 Oppstuvingsstrøm 

Dette fenomenet observeres først og fremst i fjordsystemer. Ørevatnet vil basert på sin geografiske 

begrensning mest sannsynlig få lite bidrag fra oppstuvingsstrøm. 
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4.1.4 Vårflom på grunn av snø- og issmelting 

Kart over årstall for avrenning og omkringliggende elvenettverk for hovedvassdragene [11] vises i Figur 

4.2. Skjerka renner ut i nærheten av lokaliteten i tillegg til at Logna munner i Mandalselva nord for 

lokaliteten ved Kyrkjebygda. Overflatelaget vil være bestemt av vannføring til disse tre elvene. Siden 

strømmåleperioden var sent på sommeren, antas at snøsmelting ikke har bidratt betraktelig til avren-

ning, og at registrerte strømverdier ikke har blitt påvirket av økt vannføring. 

 

Figur 4.2: Elvenettverk for hovedvassdragene og årsavrenning i mm/år [11] 

 

4.1.5 Konklusjon strøm 

Strøm indusert fra Mandalselva og Skjerka vil sannsynligvis utgjøre det største bidraget til strømbildet 

ved lokaliteten. Vindindusert strøm vil ha en viss effekt på overflatelaget, men anses å være neglisjer-

bar i forbindelse med dimensjonering av et oppdrettsanlegg. 

Selv om det ser ut som om strømmålinger ikke har blitt merkbart påvirket av ferskvannstilførsel, anty-

der lokalitetens beliggenhet at dette også kan forventes å influere strømbildet ved anleggsområdet. 

Utilstrekkelige data vanskeliggjør en grunngitt og kvantifisert uttalelse om de forskjellige bidragene. 

Tabell 1.2 viser målte og dimensjonerende strømverdier på 5 og 15 m med 10- og 50-års returperiode 

ved lokaliteten. Den høyeste dimensjonerende strømhastigheten med 10- og 50-års returperiode går 

mot NØ (45°) og er på hhv. 65,7 cm/s og 73,6 cm/s. Grunnlaget er strømverdier målt på 5 m dyp. 

OBS! Strømmen ved lokaliteten ble målt over en (1) måned i perioden, 13.08.2020 – 13.09.2020. Re-

videring av den aktuelle standarden, NS9415:2009 [1], forventes i 2021. Revisjonen ble sendt til høring 

ved slutten av 2020; høringsfrist var den 15.02.2021. Akvasafe AS gjør oppmerksom på at antatte frem-

tidige skaleringsfaktorer er høyere enn, og måleperiodens varighet lengre enn, de pålagte i dagens 

krav [1]; se vedlegget 5.1.2. Dette kan påvirke dimensjoneringen av anlegg. 
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4.2 Bølger 

4.2.1 Lokalvindgenererte bølger 

Akvasafe AS beregnet lokalvindgenererte bølger med den anerkjente strøklengdemetoden, som be-

nytter effektiv strøklengde (Fe) og vekting over en gitt vinkelåpning. 

Den sterkeste forventede 10- og 50-års stedsvindhastigheten, Vm, for lokaliteten er hhv. 25,4 m/s og 

28,1 m/s som er vurdert å komme fra sektorer S, SV, V og NV. Fjellet mot vest skjermer anlegget godt 

fra vestlige vinder. Basert på lokalitetens beliggenhet er region «Sørlandet vest» valgt som basis for 

vindberegninger [12]. Retningsfaktoren er justert ift. NS-EN 1991-1-4:2005 + NA:2009 [12], slik at en 

vil få et godt bilde av 50-årsvinden i ulike himmelretninger på lokaliteter som ligger i åpent terreng 

(innsjøer/flatt og horisontalt område med lite vegetasjon og uten hindringer, større fjell, osv. i nærhe-

ten).  

4.2.1.1 Strøklengdemetode 

10- og 50-årsbølgen (HS, [m]) og bølgeperioden (pik-periode, TP, [s]) er funnet for lokaliteten ved å 

kombinere verdier for lokalitetens 10- og 50-årsvind med lokalitetens effektive strøklengde (Fe). Basert 

på den omkringliggende topografien, valgte Akvasafe AS i dette tilfellet å bruke et vinkelintervall på 3° 

og dobbel kvadratisk cos-vekting over 60° i to retninger for å beregne effektive strøklengder [13] (se 

vedlegg, A.2.1 for de to variantene av vekting brukt av Akvasafe AS).  

 

Figur 4.3: Avstandsplot (i rødt) for lokaliteten. 
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I Figur 4.3 er et avstandsplot for målte strøk lagt oppå kartutsnitt av anleggsområdet for å vise strøk-

lengder brukt i denne metoden. 

Beregnet etter denne metoden har 10-årsbølgen en signifikant bølgehøyde, HS,10år, på 0,5 m med til-

hørende bølgeperiode, TP,10år, på 2,0 s. De høyeste 50-årsbølgeparametrene, HS,50år og TP,50år, er hhv. 

beregnet til å være 0,6 m og 2,1 s. Se vedlegg A.2.1.1, A.2.4 og B.2.1, for beregningsmetodikken, av-

stander, osv. 

4.2.1.2 Resultater og vurdering 

Akvasafe AS har kontrollert resultatene med kjentmann og velger å legge resultatene til grunn for di-

mensjonerende bølgeverdier (se Tabell 1.3). 

4.2.2 Andre bølgeforhold på lokaliteten 

4.2.2.1 Skipsgenererte bølger 

Ørevatnet har ingen havner og dermed ingen skipstrafikk. Enkelte eventuelle fritidsbåter vil ikke ha 

nevneverdig bølgepåvirkning ved lokaliteten. 

4.2.2.2 Bølgerefleksjon 

Anlegget ligger i umiddelbar nærhet til en fjellvegg som tilsier at bølgerefleksjon kan oppstå. 

Den høyeste reflekterte bølgen er beregnet til å ha en 50-års HS-verdi på ca. 0,1 m. Verdien er konser-

vativ og store forenklinger er tatt i form av antagelser. Sannsynligheten for signifikant positiv interfe-

rens mellom innkommende og reflekterte bølger anses derfor som liten. Detaljer om beregning av 

reflektert bølgehøyde oppgis i vedlegg A.2.3.2. 

4.2.2.3 Bølgetog og kombinertbølger 

Effekten kan oppstå ved sjølokaliteter. Ved enkelte tilfeller vil dette også kunne påvises i vann og inn-

sjøer, men når man ser på utformingen til Ørevatnet vil man kunne konkludere med at dette kan neg-

lisjeres her. 

4.2.2.4 Interaksjon mellom bølge og strøm 

På lokaliteten vil det være vind fra sektor nordøst som gir de høyeste signifikante 50-årsbølgene, mens 

50-årsstrømmen på 5 m dyp er forventet å skulle være sterkest i NØ retning (se avsnitt 4.1.1 og 4.2.1). 

En betydelig komponent av den sterkeste 50-års overflatestrømmen kan derfor gå mot de høyeste 

signifikante 50-årsbølgene og kan dermed øke bølgehøyden til en viss grad. Sannsynligheten for at det 

kan føre til en markant endring i bølgehøyden er vanskelig å kvantifisere ut ifra tilgjengelige resultater. 

Det antas at betraktelig endring i bølgeparameterne pga. denne interaksjonen ikke vil være avgjørende 

for dimensjoneringen av anlegget. 

4.2.3 Totalbølge 

Totalbølgen vil være summen av alle bølgekomponenter som er rådende på lokaliteten (se vedlegg 

A.2.4). Andre bølger enn lokalvindgenererte kan neglisjeres. 

Den mest ugunstige 10-årsbølgen treffer på lokaliteten fra NØ (27°) og den har en signifikant bølge-

høyde, HS,10år, på 0,5 m med tilhørende bølgeperiode, TP,10år, på 2,0 s. Den høyeste signifikante 50-års-

bølgen, HS,50år, med tilhørende bølgeperiode, TP,50år, for lokaliteten kommer fra samme sektor og er 

beregnet til å være 0,6 m og 2,1 s. 
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4.3 Ispåvirkninger 

4.3.1 Isingspotensial og nedising 

Isberegninger er basert på langtids tidsserier hentet fra Meteorologisk Institutts vær- og klimadata 

portal, eKlima [10]. For lokaliteten finnes dessverre ingen historiske data om vindfart og temperatur 

som kan brukes i isberegninger. Derfor har Akvasafe AS basert undersøkelsen på informasjon gitt av 

Harald Jacobsen ved Åseral Ørret AS. Følgende er gjengitt i forenklet form: Innfrysning av Ørevatnet i 

slutten av januar er vanlig. I hele februar og mars pleier vannet å være isdekt. 

I forbindelse med planlegging av installasjon av et anlegg må en løsning utarbeides som beskytter fly-

tekrager, nøter og fortøyning mot skader som kan oppstå på grunn av innfrysning. 

Nedising vurderes som et mindre problem både med tanke på bølgehøyden og når Ørevatnet er isdekt. 

4.4 Beskrivelse av vanndybde, bunntype og topografi 
Hensikten med kravet om bunnkartlegging er å lage et grunnlag for dimensjonering av fortøyningssys-

temer samt forhold som vil påvirke valg av type anker, bolt, lodd eller lignende. 

Dette er en ny lokalitet og bunnkartlegging er ikke utført ennå. Dette vil utføres når eventuell tillatelse 

foreligger. 

Akvasafe AS har innhentet en grov topografibeskrivelse ved det planlagte arealet fra Harald Jacobsen 

fra Åseral Ørret AS. Bunntypen består av fjell, topografien skråner bratt nedover fra fjellveggen på 

vestsiden ned til cirka 50 - 57 meter for så å jevnlig stige mot øst. På det dypeste er nordre del av 

Ørevatnet 58 meter dypt. Selv om vannet i seg selv har en reguleringshøyde på mellom 3 og 4 meter 

vil en grunn terskel sør for lokaliteten redusere effekten av reguleringen for det planlagte anlegget. 

Akvasafe AS gjør oppmerksom på at det er krav om at alle lokalitetene skal ha utført ROV-

undersøkelser ved utlagte fortøyningsliner. Ved eksisterende lokaliteter (med anlegg) er det tilstrek-

kelig å kartlegge bunnforholdene med ROV (se vedlegg A.5). 
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A Metodikk 
A.1 Strøm 

A.1.1 Generelt 

I henhold til NS 9415:2009 kan en bruke tre metoder for å fastsette strømhastighet: 

- Måling av strøm i ett år og bruk av langtidsstatistikk, 

- Måling av strøm i en måned og bruk av multiplikasjonsfaktorer, eller 

- Bruk av tidligere målinger. 

NB! Ved lokaliteter i innsjøer bortfaller naturligvis noen strømkomponenter, men Akvasafe AS velger 

likevel å nevne disse i dette avsnittet. 

Målingene skal minst foretas på to nivåer, hhv. 5 og 15 m. Målingene skal foretas på det stedet på 

lokaliteten man antar har de høyeste strømhastighetene. Målingene skal være representative for area-

let der oppdrettsanlegget skal ligge. Målestedet skal angis og begrunnes. Logging av strøm skal skje 

minst per 10. minutt og danne grunnlag for dimensjonerende strømhastighet på lokaliteten. Tidligere 

målinger som er logget hvert 30. minutt kan benyttes når en skal sette sammen strømdata for et helt 

år. 

Måling av strømhastighet innebærer registrering av både tid, fart og retning i hele måleperioden. 

Strømmålingene skal skje iht. NS 9425-1 [7] og /eller NS 9425-2 [8], avhengig av lokalitetens bunn-

dybde og eksponering. 

A.1.2 Valg av metode for fastsettelse av strømhastighet 

a) Måling av strøm i ett år og bruk av langtidsstatistikk 

Data for strømhastighet kan fremskaffes ved hjelp av målinger i minst 12 måneders varighet 

på lokaliteten. Dataene er da behandlet ved hjelp av harmonisk analyse og med en påfølgende 

harmonisering til langtidsstatistikk.  

Alternativt kan det settes sammen flere delmålinger av minst 4 ukers sammenhengende varig-

het som til sammen dekker ett kalenderår. 

b) Måling av strøm i en måned 

Følgende multiplikasjonsfaktorer brukes: 

Tabell A.1: Multiplikasjonsfaktorer som resultat av returperiode 

Returperiode Multiplikasjonsfaktor 

10 1,65 

50 1,85 

 

Dersom høyeste dimensjonerende strømhastighet med en returperiode på 50 år, basert på en 

måling i en måned blir lavere enn 50 cm/s, skal den dimensjonerende strømhastigheten (50-

årsreturperiode) på lokaliteten uansett settes til 50 cm/s. De andre verdiene i strømrosen skal 

justeres proporsjonalt tilsvarende. 
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Dersom det kan sannsynliggjøres at strømmålingen i en måned har fanget opp maksimal strøm 

for 12 måneder, kan kravet om å sette dimensjonerende strøm til 50 cm/s fravikes. En nær-

mere beskrivelse av de ulike strømkomponentene skal inngå i vurderingen. Vurderingen skal 

dokumenteres. 
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c) Bruk av tidligere strømmålinger 

Eksisterende strømmålinger kan brukes hvis de møter kravene til bruk av 12 eller 1 måneders 

målinger. Målinger på andre dybder enn 5 og 15 m skal kunne brukes, forutsatt at det er mulig 

å bruke disse til å estimere strømhastigheten på de nevnte dybdene ved interpolering. Ved 

bruk av målinger foretatt på andre dybder enn hhv. 5 og 15 m kan ikke ekstrapolering benyttes 

for å estimere strømhastigheten på de nevnte dybdene. 

d) Måling av strøm i en periode lengre enn en (1) måned 

Følgende omregningsfaktorer for bestemmelse av ekstremverdier kommer antakeligvis til å bli 

brukt i den nyeste revisjonen av standarden, NS9415 [14, 15]: 

Tabell A.2: Multiplikasjonsfaktorer etter måleperiodens lengde 

Måleperiodens 
lengde [mnd.] 

Multiplikasjonsfaktor [returperiode] 
Multiplikasjonsfaktor [mnd.] 

10 år 50 år 

3 1,65 1,85 

4 1,54 1,72 

5 1,48 1,63 

6 1,40 1,58 

7 1,36 1,51 

8 1,31 1,48 

9 1,29 1,44 

10 1,26 1,44 

11 1,26 1,41 

 

For strømmålingstidsserier med en varighet over ett (1) år skal ekstremverdianalyse brukes til 

å bestemme hhv. 10- og 50-års returverdiene. 

Kvalitetsvurdering av måledataene fra strømmålingene skal foretas og innbefatte: 

- Troverdighet, og 

- Faktorer i måleperioden som kan ha påvirket målingene. 

A.1.3 Vannutskiftning og nullmålinger 

Vannutskiftning eller vannfluksen er mengden av vann som strømmer gjennom en kvadratmeters flate 

i løpet av et bestemt tidsløp. Den kan oppgis for et vilkårlig valgt retningsintervall, hvor vannfluksen 

da er i en bestemt sektor, og beregnes som strømfart multiplisert med tiden som den varer. Siden 

måleren registrerer med et fastsatt tidsintervall er den lik 10 minutter i dette tilfellet (det antas at 

strømmen holder samme fart for hele perioden på 10 minutter). Legg videre merke til at fluksen er 

knyttet til strømfart. Dette betyr at antall registreringer i en gitt sektor er den ikke nødvendigvis 

overensstemmende med fluksen i sektoren (ingen en-til-en korrespondanse). 

Vannutskiftning og antall/andel nullmålinger (målinger < 1cm/s) kreves av Mattilsynet [16]. 

A.1.4 Ulike strømtyper 

Det finnes ulike typer strøm som påvirker strømbildet på en lokalitet. Akvasafe AS vil vurdere og doku-

mentere hvilke kritiske strømkomponenter som bidrar til det totale strømbildet på lokaliteten: 
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- Tidevannsstrøm, 

- Vindgenerert overflatestrøm, 

- Utbrudd fra kyststrømmen (og trykkdrevne strøm), og 

- Vårflom på grunn av snø- og issmelting. 

Når en måler overflatestrøm på 5 m dybde på en lokalitet over en måned, kan strømmålingsserien 

inneholde komponenter av alle de ulike strømtypene. Ved stille og tørt vær vil tidevannsstrømmen 

dominere. Ved urolig vær, mye nedbør og i vårflomperioder vil trykkdreven strøm, vårflommen og 

vindstrøm påvirke målingene mye. 

A.1.4.1 Tidevannsstrøm 
Tiltrekningen mellom månen, solen og jorden og sine relative bevegelser i solsystemet fører til krefter 

som flytter vannmassene i havet. Disse tidevannskreftene skyldes ca. 65 % av månen og ca. 35 % av 

solen [17, 18]. Stort fjordareal, høyt tidevann og trangt innløp fører til sterke tidevannsstrømmer [1], 

m.a.o. tidevannsstrøm kan gi stor strømfart, spesielt i sund og fjordarmer. Denne strømtypen er sva-

kest utenfor Jæren (100-års tidevannsstrøm beregnet til 20 cm/s), og øker sørover og nordover langs 

kysten. Utenfor Nord Troms og Finnmarkskysten vil maksimal strømhastighet kunne komme opp i 

40 – 50 cm/s. 

En anerkjent MATLAB rutine, T_Tide [19], brukes av Akvasafe AS til å skille ut bidrag av tidevannet fra 

den målte strømmen. Rutinen utfører klassisk harmonisk analyse på strømtidsserien, ivaretar (noen) 

uløste tidevannskonstituenter ved hjelp av korrigeringer ved knutepunktene av de løste konstituen-

tene, og beregner konfidensintervall til analyserte komponenter. Det er 45 astronomiske og 101 grunt-

vannskonstituenter tilgjengelig for bruk i analysen. I standard modus blir alle astronomiske og 24 av 

de viktigste gruntvannskonstituenter samlet, ordnet basert på viktighet og de av mindre betydning 

forkastet. Lokale forhold avgjør hvilke konstituenter som dominerer. Gjenstående konstituenter, 35 

totalt, brukes i harmonisk analyse med breddegradsspesifikk korrigering utført på resultatet. 

Den periodiske arten av himmellegemes bevegelser fører til at tidevannsstrømmers retninger roterer 

og at hastigheter når maksimums- og minimumsverdier to ganger i løpet av konstituentens periode; 

tidevannsstrømmer følger derfor en ellipse. Reststrømmen defineres som den vektorielle differansen 

mellom den målte strømmen og tidevannsstrømmen. 

De tre mest signifikante tidevannskomponentene av gjennomsnittstrømmen i dybden ved lokaliteten 

i løpet av måleperioden oppgis av Akvasafe AS. Utvalget er basert på «signal-til-støyforhold» (SNR > 2) 

i analyseresultater og komponentens amplitude.  

A.1.4.2 Vindgenerert overflatestrøm 
Vindstrøm blir dannet når vind blåser over sjøen og vindens påvirkning på overflatestrømmen er vel-

kjent og dokumentert [1]. Vindstrømmen i overflaten kan være 2 – 5 % av vinden sin hastighet i fjord- 

og kyststrøm. Full storm (25 m/s) kan sette opp en vindstrøm på 0,5 m/s på åpent hav. Sterk vind i en 

fjord vil føre til oppstuing av vann innover i fjorden. Når vinden snur eller løyer, vil denne oppstuvingen 

slippe, og det oppstår en kraftig, men kortvarig utover rettet strøm med hastigheter som kan bli 

70 – 80 cm/s. 

A.1.4.3 Oppstuvingsstrøm 
Oppstuvingsstrøm kan være delaktig i det totale strømbildet på fjordlokaliteter. Det kan være betyde-

lig tilførsel av brakkvann fra elver og avrenning som danner en utover rettet strøm i fjorders overflate-

lagene. Denne strømmen er begrenset til typisk 3 – 4 m dybde, men den kan være sterk. Vind kan få 

brakkvannsstrømmen til å snu, og disse strømvendingene kan være meget brå. Ved sterk lang varende 
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vind innover en fjord kan vann bli stuvet opp i den. Når vinden snur eller løyer, vil denne oppstuvingen 

slippe, og det kan oppstå en kraftig, men kortvarig utoverrettet strøm (trykkdreven strøm oppstår når 

vannstanden er ulik). Slike oppstuvingsstrømmer kan komme opp mot 70 – 80 cm/s enkelte steder. 

A.1.4.4 Utbrudd fra kyststrømmen 
Den norske kyststrømmen går nordover langs Norskekysten, har sitt opphav i Skagerrak og kjenneteg-

nes ved lavere saltholdighet (forårsaket av ferskvannstilførsel i Østersjøen og fastlands-Norge) enn de 

omliggende vannmassene. Oppførsel og egenskaper til denne strømmen styres av flere faktorer, f.eks. 

ferskvannstilførsel, vindforhold, tidevann, bunnforhold og atlanterhavsvann.  

Transporten av kystvann kommer ikke som en jevn, kontinuerlig strøm, men vekselvis mellom blokke-

rende og utbrytende regimer. Denne prosessen kontrolleres av dominerende vinder i området. Ved 

lavtrykk over Nordsjøen oppstår det ofte vinder rettet innover i Skagerrak (ca. SV til V vinder). Disse 

vindene holder tilbake transporten av lav-saltholdige vannmasser, bremser opp kyststrømmen og set-

ter opp en frontsone på tvers av Skagerrak. Når vinden snur eller løyer slipper oppstuvingen og vil en 

få utbrudd av Skagerrakvannet og en tilhørende intensivering av kyststrømmen [20]. 

Strømhastigheten kan da øker kraftig og strømmen kan spre seg inn i fjordarmene, spesielt på Vest-

landskysten, som har en ganske sterk intermediær innstrømming. Kyststrømmen presser seg innover 

i fjordsystemene langs kysten, gjerne litt under overflata (10 – 20 m dyp) og har typisk strømhastighe-

ter på 20 – 50 cm/s, men kan komme opp i over 100 cm/s. Strømmålinger i Rogaland har avdekket 

sporadiske pulser av kraftige nordgående strømmer med en varighet på typisk ½ – 1 døgn. Fenomenet 

oppstår sterkest i området Sør– og Vestlandet opp til Stadt i Sogn og Fjordane og avtar sterkt lenger 

nord. 

En mulig måte å se om kyststrømmen påvirket strømdataene er derfor å sammenligne salinitetsdata 

med reststrømmen. Akvasafe AS har ikke tilgang til salinitetsmålinger ved anleggsområde for perioden 

som strømverdier ble målt. En annen måte er å undersøke mulige sammenhenger mellom salinitets-

målinger i Skagerrak og strømhastigheten ved lokaliteten. Det kan gjøres ved å innhente data fra Hav-

forskningsinstituttets målestasjon ved Flødevigen på Skagerrakkysten [21]. Målestasjonen har siden 

2009 kontinuerlig foretatt elektroniske målinger av temperatur og saltholdighet i sjøen i 1 m, 19 m og 

75 m dyp, samt lufttemperatur og vindretning og -styrke. En plutselig endring i saliniteten ved Fløde-

vigen i sammenheng med en kraftig økning i strømhastighet ved lokaliteten få dager etterpå kan an-

tyde at kyststrømmen var til stede i måleperioden. Etterslepet er avhengig av distanse mellom måle-

stasjonen og lokaliteten og nordoverhastighet av kyststrømmen (som er ukjent). 

A.1.4.5 Vårflom på grunn av snø- og issmelting 
Bidrag av vårflom til økning av strømhastigheten forårsaket av snø- og issmelting skjer typisk i måne-

dene april til juni. Denne effekten kan i perioder være så stor at den dominerer over andre strømtyper. 

Akvasafe AS vurderer om flom i forbindelse med snø- og issmelting kunne ha bidratt til strømbildet 

ved lokaliteten ved å innhente grafiske data fra seNorge.no [22], en åpen dataportal som er et samar-

beid mellom Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), Meteorologisk Institutt og Kartverket. 
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A.2 Bølger 

A.2.1 Lokalvindgenererte bølger 

NB! Ved lokaliteter i innsjøer bortfaller naturligvis noen bølgekomponenter, men Akvasafe AS velger 

likevel å nevne disse i dette avsnittet. 

Ifølge NS 9415:2009 [1] skal NS-EN 1991-1-4:2005+NA 2009 [12] brukes for å bestemme vindhastighet 

i beregningen av vindgenererte bølger. For bestemmelse av bølgeforhold ved anlegget brukes steds-

vindhastigheten, Vm, det vil si vindhastighet over 10 minutter ved 10 meters høyde ved lokaliteten. 

Stedsvindhastigheten blir justert til strøk-vindhastighet iht. lokalitetens strøk-geometri: 

𝑉m(𝑧) = 𝑐r(𝑧) ∙ 𝑐t(𝑧) ∙ 𝑉b  , 

med 

- cr : terrengruhetsfaktoren, beregnet etter ligning (4.4) og 

- ct : topografifaktoren, settes lik 1. 

A.2.1.1 Strøklengdemetoden 
Akvasafe AS beregner bølger ut fra vinddata og strøklengde målt på sjøkart. Effektiv strøklengde brukes 

sammen med en vinkelåpning på ±3°, ±6°, ±9° osv. til enten ±12° eller ±60°. Det vil si man måler strøk-

lengden for ytterliggere 8 eller 40 retninger i gitt sektor og anvender enten øvre eller nedre av følgende 

formler: 

𝐹e = ∑ 𝑅𝑖

+12°

−12°

∑ 𝑖⁄  

eller 

𝐹e = ∑ 𝑅𝑖 ∙ (cos 𝛼)2

+60°

−60°

∑ (cos 𝛼)2

+60°

−60°

⁄ . 

Justert vindhastighet, UA, signifikant bølgehøyde, HS, og pik-periode, TP, blir utregnet etter formler i 

NS 9415:2009 [1] for både 10-årsvinden og 50-årsvinden. En skal beregne den justerte vindhastighe-

ten, UA, ved bruk av stedsvindhastigheten, Vm (m/s): 

𝑈A = 0,71 ∙ 𝑉m
1,23 

Dimensjonerende signifikant bølgehøyde er bestemt ut fra effektiv strøklengde og 10 minutters mid-

delvind i 10 m høyde, og slik at bølgehøyden øker (tilnærmet) proporsjonalt med vindhastigheten og 

proporsjonalt med kvadratroten av effektiv strøklengde. 50-årsbølgen er bestemt ut fra lokalitetens 

50-årsvind. 10-årsbølgen er bestemt ut fra lokalitetens 10-årsvind:  

𝐻S = 5,112 × 10−4 ∙ 𝑈𝐴 ∙ √𝐹e  , 

𝑇P = 6,238 × 10−2 ∙ (𝑈𝐴 ∙ 𝐹e)
1

3⁄   . 

med 

- HS : signifikant bølgehøyde [m/s], beregnet etter ligning (4.4) og 

- TP : tilsvarende pik-periode [s], 

- Fe : effektiv strøklengde [m]. 
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Beregningsmetoden har sine svakheter. Den vil f.eks. ikke levere resultater for sektorer som innehol-

der åpne strøk mot havet og tar ikke hensyn til landets topografi omkring lokaliteten. Vindens påvirk-

ning kan derfor i noen tilfeller overvurderes og fører til konservative bølgeresultater. Dette kan være 

spesielt gjeldende i fjordlokaliteter og ujevnt terreng hvor fjellene har en stor innflytelse på vindstyrke 

og retning. 

A.2.1.2 Numerisk simulering med SWAN-modellen 
Akvasafe utfører bølgeberegningene med programmet SWAN, en bølgemodellerings- og beregnings-

programvare utviklet av Delft University of Technology, med formål å simulere nær-land bølger. Som 

beskrevet av Booij [23], implementeres en spektral bølgemodell basert på en bevegelse-balanseligning 

definert av konservering av bølgebevegelser i irregulære bølger. Irregulære bølgefelt er representert 

av dets bølgespektrum, dvs. summen av regulære sinusformede bølgekomponenter. I denne repre-

sentasjonen er energitettheten et mål på bidraget av en individuell bølgekomponent til den totale 

bølgeenergien som en funksjon av frekvens og retning. I motsetning til bølgeenergi, er bølgebevegelse 

konservert. Dette er uttrykt i en bevegelse-balanseligning, ved introduksjon av kildeterminologi bestå-

ende av interaksjon, generering og spredning [24]. 

En mer utfyllende vitenskapelig beskrivelse og teknisk dokumentasjon av SWAN, er gitt i Delft Univer-

sity of Technology [25]. Beskrivelsen inkluderer fysisk bakgrunn og numerisk metode. 

Til å simulere nær-land bølger er den numeriske bølgemodellen avhengig av bunndata for aktuelt lo-

kalitetsområde. For simulering av lokalvindgenererte bølger behøves videre vindhastighet og -retning 

som inputsparametere. Det anvendes en eller flere nøstinger der man går fra et stort område (typisk 

30 – 50 km) ned til en skala som gir en oppløsning som vurderes til å være tilstrekkelig for ønsket 

lokalitetsområde. Modellresultater for 10- og 50-års signifikant bølgehøyde (HS, [m]) og bølgeperiode 

(pik-periode, TP, [s]) ved lokaliteten i de ulike retningene er oppgitt. 

A.2.1.2.1 Bunntopografi 

Modellen er avhengig av bunndata for aktuelt lokalitetsområde. Dybdedata som definerer bunntopo-

grafien er hentet fra Statens Kartverk som XYZ-filer med UTM33-koordinater og dybdeinformasjon 

[26]. Et MATLAB-skript er brukt til å konvertere de originale irregulære gridene til rektangulære grid 

for varierte områdestørrelser og til å beregne interpolerte dybdeverdier ved de definerte gridpunk-

tene.  

Det er viktig å henvise til at dybdedataene som er hentet fra Statens Kartverk vanligvis blir brukt for 

skipstrafikk og navigering, hvor grunt vann er mer viktig enn nøyaktige data for dypere områder. Dette 

fører til at dybdeverdiene blir konservative og i gjennomsnitt lavere enn de faktiske dybdene. 

A.2.1.2.2 Nøsting 

For å forbedre nøyaktigheten på beregningene har Akvasafe AS etablert en prosedyre for hvordan 

nøsting/innsnevring av området skal utføres. 

Første steg er å beregne bølgeverdier for et utvidet område med en relativ stor gridstørrelse (område 

nr. 0). Siden ytterpunktene for dataområdene er langt borte fra lokalitetens plassering, er det tilstrek-

kelig med en omtrentlig grense. 

Som en del av resultatet fra den første beregningen får man en frekvensfil som inneholder grensebe-

tingelsene til neste nøsting. Dette gjentas etter behov. Denne beregningsprosedyren fører til resultater 

for det nærliggende området for lokaliteten med et finere grid og en mer nøyaktig grensetilstand. 

Hvert område bestemmes av koordinatene som er definert med nedre venstre (LL, «lower left») og 
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øvre høyre (UR, «upper right») hjørnepunkt. Gridcellestørrelse er gitt som desimalgrader (DD i kolon-

ner «dx» og «dy») og i meter, (kolonne «d»). Den relative lokaliseringen av lokalitetsområdet på loka-

liteten er gitt i distanse til venstre nedre hjørnepunkt. 

A.2.1.2.3 Grensebetingelser 

Akvasafe AS kjører SWAN-modellen med vinden fra 16 ulike himmelretninger (steg av 22,5°). Vindret-

ningsfaktorene for de 8 hovedhimmelretningene er justert ift. NS-EN 1991-1-4:2005 + NA:2009 [12], 

slik at en vil få et godt bilde av 50-årsvinden i ulike himmelretninger på lokaliteter som ligger i åpent 

terreng (innsjøer/flatt og horisontalt område med lite vegetasjon og uten hindringer, større fjell, osv. 

i nærheten). Faktorene for øvrige retninger er beregnet med lineær interpolering. 

A.2.1.3 Metodenes resultater 
Modelleringsresultater ble redusert til de 8 hovedhimmelretninger. Retningssektorer er sentrert rundt 

0°, 45°, 90°, osv. Generelt er SWAN-resultater litt mer konservative enn verdiene beregnet med strøk-

lengdemetoden, men begge beregningsmetoder har sine sterke sider og svakheter. 

Strøklengdemetoden er en enkel og rask beregningsmåte, men leverer ingen resultater for sektorer 

som inneholder åpne strøk mot havet. Den beregnede strøklengden for en gitt retning påvirkes av de 

nærliggende strøkene. Antall nabostrøk (og følgelig også antall sektorer) som bli påvirket er avhengig 

av vinkelåpning brukt i utvalg av vektingsalgoritme (se vedlegg, A.2.1.1). Det kan føre til at metoden 

ikke bare leverer ingen resultater for sektorer som inneholder åpne strøk mot havet, men heller ikke 

for nærliggende sektorer. 

SWAN-modellen tar hensyn til bunntopografi og dette gjenspeiles i at modellens resultater tyder på 

bølgerefraksjon, noe som strøklengdemetoden heller ikke kan ta hensyn til. Likevel kan nettopp denne 

egenskap fører til at den numeriske modellen i noen tilfeller ikke produserer noen resultater for noen 

sektorer (f.eks. påvirkning av topografien i nærheten). 

Videre gir vindretningsfaktorene brukt i begge metodene et godt bilde av 50-årsvinden, men ingen av 

de tar hensyn til landets topografi omkring lokaliteten og kan derfor i noen tilfeller overvurdere vin-

dens påvirkning. Dette kan være spesielt gjeldende i fjordlokaliteter og ujevnt terreng hvor fjellene har 

en stor innflytelse på vindstyrke og retning. 

SWAN-resultater anses generelt til å være mer nyanserte og Akvasafe AS velger som hovedregel til å 

bruke den numeriske modellens resultater som dimensjonerende bølgeverdier. Resultater fra strøk-

lengdemetoden brukes for å verifisere SWAN-output og, i tilfeller der modellen mangler verdier for en 

gitt sektor, er resultat(er) fra strøklengdemetoden brukt. 

A.2.2 Havdønninger 

Akvasafe AS vurderer og dokumenterer hvorvidt havdønninger opptrer på lokaliteten ved å bestemme 

bølgehøyde og periode basert på en av disse metodene: 

- Diffraksjons- og refraksjonsanalyse, 

- Målinger for å fastsette dønninger med returperiode 10 og 50 år, eller 

- Andre anerkjente metoder som kan dokumentere sikkerhet, gyldighet og nøyaktighet. 
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A.2.2.1 Numerisk simulering med SWAN-modellen 

A.2.2.1.1  Grensebetingelser 

Som grensebetingelser for havbølgemodellering med SWAN-modellen benyttes signifikant bølge-

høyde, HS, tilhørende periode, TP, og innkommende vinkel, , for bølger fra åpent hav som ankommer 

kysten uberørt av grunt vann eller skjærgården. 

Karakteristiske 100-årsreturperiode av HS og TP for bølger fra åpent hav som ankommer kysten uberørt 

av grunt vann eller skjærgården er oppgitt i NORSOK standard N-003 [27] og Kystverkets Lasthåndbok 

for faste installasjoner [28]; se Figur A.. Karakteristiske 10- og 50-årsreturperiodeverdier av HS og TP 

nedskaleres fra 100-årsreturperiode-verdier. Utvalget av grenseverdier for lokaliteten er tatt basert på 

skjønn, mens retningen vurderes ut ifra mest ugunstig tilfelle. 

Ifølge Kystverket [28] deles 100-års returperiode på 1,1 for å få en 50-årsverdi. 10-årsverdien fås ved 

å anta at 50-årsverdien kan multipliseres med samme sannsynlighetsfaktoren, csan , brukt for nedjus-

tering av 50-årsvind (jf. ligning (4.2) i NS-EN 1991-1-4:2005+NA 2009 [12]). Disse skaleringsfaktorer 

gjelder HS , men ingen veiledning er oppgitt om hvordan 100-års TP nedskaleres til hhv. 50- og 10-års-

verdier. 

Akvasafe AS antar at det samme (HS, TP)-forhold som er gitt over i beregning av effektiv strøklengde, 

Fe, holder også her for 100-årsverdiene. Dvs. for en gitt UA, kan det skrives 

𝐻S = 𝑐1 ∙ √𝐹e , 

𝑇P = 𝑐2 ∙ 𝐹e
1

3⁄   , 

og det følger at 

𝑇P = 𝑐2 ∙ (
𝐻S

𝑐1
)

2
3⁄

 

= 𝑐3 ∙ 𝐻S
2

3⁄   , 

hvor c1, c2 og c3 er konstanter. Det betyr at for en gitt UA finnes en konstant verdi, c3, som lenker HS og 

TP. Det antas at samme forhold som holder for 100-års returperiode, gjelder også for 50- og 10-årsver-

dier, slik at 

𝐻S,50 =  𝐻S,100/1,1 , 

𝑇P,50 = 𝑐3 ∙  (𝐻S,50)
2

3⁄
 , 

og 

𝐻S,10 =  (1,65 1,85⁄ ) ∙ 𝐻S,50 , 

𝑇P,10 =  𝑐3 ∙  (𝐻S,10)
2

3⁄
 .  

Det påpekes at bølgehøyde og tilhørende bølgeperiode i NORSOK standard N-003 (Figur A. [27, 28]) 

viser videre at retningen til karakteristiske bølger i Hordaland/Rogaland kystområdene beveger seg inn 

i Nordsjøen fra NNV retning og verdiene minker jo lenger sør de beveger seg. 

I mangel av bedre tilgjengelige langtidsbølgedata anses 100-års verdiene som brukes i beregning av 

modellens grensebetingelse derfor som konservative og dermed også resultatene. 

Akvasafe AS simulerer lokale forhold av innkommende havbølger fra åpent hav for et utvalg av sekto-

rer i steg av 22,5°. Selv om lokaliteten ser ut til å være godt skjermet mot havsjø for noen av retninger 

i utvalget, kan det ikke på forhånd utelukkes at havbølger fra disse retningene kan påvirke bølgebildet 
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ved lokaliteten. Bølgefeltet ved lokaliteten er beregnet ved å analysere påvirkningen til de innkomne 

havbølgene for hvert tilfelle. 

 

Figur A.1: Karakteristiske bølger (HS og TP) fra åpent hav. 100-års returperiode (3-timers varighet) [27, 28] 

A.2.3 Andre bølgeforhold på lokaliteten 

Akvasafe AS vurderer og dokumenterer hvorvidt følgende effekter kan ha innvirkning på bølgespekte-

ret (dersom det er brukt effektiv strøklengde): 

- Skipsgenererte bølger; 

- Bølgerefleksjon (f.eks. hvis lokaliteten ligger nær en steil fjellvegg eller lignende); 

- Effekt av flere bølgetog (f.eks. hvis to fjordsystemer møtes eller ved kombinasjon av vind- ge-

nererte sjø- og havdønninger); og 

- Bølge-/strøminteraksjon (endringer av bølgespekteret på lokaliteter med mye strøm). 
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Disse forholdene kan bidra til å endre bølgespekteret i form av en økt signifikant bølgehøyde eller 

endret pik-periode. Resultatene av analysene kan føre til at man må oppgi flere bølgespektre for loka-

liteten. Akvasafe AS vil vurdere hvorvidt disse effektene kan ha innvirkning på bølgespekteret. 

A.2.3.1 Skipsgenererte bølger 
Båter kan generere bølger som i noen tilfeller overskrider vindgenererte bølger. Bølgehøyden avtar 

imidlertid eksponentielt med avstand fra seillinje, og skipsgenerte bølgehøyder er også avhengig av 

type skip og hastighet på skipet [29, 30]. Hofmann et al. [30] gir eksempler på skipsgenererte bølger: 

Ferge som genererer bølger med høyde 0,04 – 0,15 m og periode på ca. 3,7 s. Passasjerskip som gene-

rerer bølger med høyde 0,1 – 0,5 m og periode ca. 2,9 s. 

A.2.3.2 Bølgerefleksjon 
Ved å anta en omtrentlig dybde midt i anlegget som er lik den fra beregnet bunntopografi brukt til 

SWAN-modellen (se vedlegg, A.2.1.2.1), og med bruk av den minste avstanden til land for hver sektor 

beregnes den omtrentlige (midlet) skråningen av topografien i de ulike retninger.  

Høyde av reflektert bølge blir beregnet ut fra likninger brukt i bølgebryterdesign. Store forenklinger er 

tatt i form av antagelser. Det antas at bølgelengde på lokaliteten er dypvannsbølgehøyde, at innkom-

mende bølge er regulære bølger og at bølgene innfaller vinkelrett mot kysten og anvendes følgende 

formler, [31, 32, 33]: 

𝐿0 =
𝑔

2𝜋
𝑇i

2  , 

𝜉 =
tan 𝛼

√𝐻i 𝐿0⁄
  , 

𝐾r = 0,17 ∙ 𝜉0.7  , 

𝐻r = 𝐾r ∙ 𝐻i  . 

med 

- g : gravitasjonsakselerasjon [9,81 m/s2], 

- Hi : innfallende bølgehøyde [m], 

- Ti : innfallende periode [s], 

- L0 : dypvannsbølgelengde [m], 

-  : likhetsparameter (Iribarren nummer) [–], 

-  : skråning [°], 

- Kr : refleksjonskoeffisient, og 

- Hr : reflektert bølgehøyde [m]. 

A.2.3.3 Interaksjon mellom bølge og strøm 
Strøm kan ha en avgjørende innvirkning på bølgenes form. Strøm som går med bølgene vil føre til at 

bølgelengden øker, mens høyden avtar. Det motsatte vil være tilfelle når strømmen går mot bølgene. 

Forholdene vil gjøre seg særlig gjeldende ved innløpet av en fjord med store tidevannsforskjeller eller 

stort elvetilsig. 

A.2.4 Totalbølge 

Totalbølgen vil være summen av alle bølgekomponenter som er rådende på lokaliteten. Ifølge 

NS 9415:2009 [1] skal det ved havdønninger på lokaliteten også bestemmes kombinert sjøtilstand. Det 

gjøres ved å kombinere beregnede havdønninger med beregnede vindgenererte bølger. Ved beregning 

av kombinertbølge (HS,tot) kan følgende formel brukes: 
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𝐻S,tot = √(𝐻S,vind)
2

+ (𝐻S,hav)
2

  . 

Denne metoden egner seg også for kombinasjon av flere bølgetog uten at havbølger opptrer. Alterna-

tivt kan også kombinertbølgen beregnes numerisk med SWAN. 

Mens det er mulig å summere høydene av vind- og havbølger på en meningsfull måte for å få en total-

bølgehøyde, finnes det ingen enkel måte å bestemme den tilsvarende perioden. Dersom totalbølgen 

ikke beregnes eksplisitt, settes i praksis totalbølgenes periode ofte lik havbølgenes pikperiode, TP,hav , 

men dette fører ofte til en urealistisk sjøtilstand. Det bør derfor tas hensyn til å vurdere påvirkningen 

av både korte (vindbølge) og lange (havbølge) bølgeperioder.  

Ifølge Kystverkets Lasthåndbok for faste installasjoner [28] kan såkalte designbølge-perioden, Tmaks, 

som tilhører designbølgehøyde, Hmaks, velges som karakteristisk verdi innenfor et bølgeperiodeområde 

beregnet etter formel: 

√4,5 ∙ 𝐻maks ≤  𝑇maks  ≤ √7,68 ∙ 𝐻maks , 

forutsatt dypt vann, m.a.o. 𝑑 > 0,5𝜆, med 

- d : vanndybd [m] 

- λ : dyptvannsbølgelengde [m] 

Maksimal bølgehøyde er gitt ved: 

𝐻maks = 1,9 ∙ 𝐻S  . 

Ved å plugge inn de aktuelle verdiene i formelverk ovenfor finnes en bedre antydning på realistiske TP 

-verdier som tilhører den beregnete totalbølgehøyden. 

For sektorer hvor havbølger er neglisjerbare anses resultater fra vindbølgemodellering som represen-

tative for totalbølger. Store forenklinger og usikkerhet i bølgerefleksjonsverdier og andre bølgetyper 

fører til at de ikke blir tatt med i beregningen av totalbølgehøyden. 

A.2.4.1 Numerisk simulering med SWAN-modellen 

A.2.4.1.1  Grensebetingelser 

Avhengig av konstruksjon vil enten vindbølger, havbølger eller komponenter av bølgene være dimen-

sjonerende for det flytende anlegget. Valg av grenseverdier for modellering bestemmes etter vurde-

ring av resultater fra lokalvindgenererte- og havbølgemodellering. Den høyeste havbølgen kombineres 

med forhold for vind og retning som gir den mest ugunstige vindbølgen. Resultater skaffet på denne 

måten anses derfor å være konservative. 
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A.3 Vind 
Ifølge NS 9415:2009 [1] skal en innhente vinddata fra nærmeste værstasjon, vurdert opp mot vinddata 

hentet fra NS-EN 1991-1-4:2005+NA 2009 (Nasjonalt tillegg NA) [12]. Det skal beregnes vindhastighet 

med en returperiode på 10 og 50 år i 8 himmelretninger [1]. 

Referansevindhastigheten, Vb,0 , som benyttes er den karakteristiske 10-minutters middelvindhastig-

heten, uavhengig av vindretning og årstid, 10 m over terrengnivå med terrengkategori II (åpent terreng 

med lav vegetasjon som gress og avstand mellom enkelthindringer på minst 20 ganger deres høyde). 

For kystnære områder, opprørt hav, åpne vidder og strandsoner uten trær og busker så er terrengka-

tegorien I. Her er vinden 17 % høyere. 

10- og 50-årsbølge skal bestemmes ut fra tilhørende verdier for lokalitetens 10- og 50-årsvind. Lokali-

tetens 50-årsvind (50-årsbasisvindfart) er fastsatt ved bruk av data fra værstasjoner og referansevind-

hastighet, Vb,0 , for hver enkelt kommune, hentet fra NS-EN 1991-1-4:2005+NA:2009 (Nasjonalt tillegg 

NA), [12]. For å få basisvindhastigheten blir det lagt til 17 % til referansevindhastigheten for omregning 

til terrengkategori I, fordi strøket vil gå over åpen sjø. Vindfarten blir også justert for retningsfaktoren, 

cret , om ikke spesielle forhold tilsier noe annet. 

Lokalitetens 10-årsvind (10-årsbasisvindfart) er fastsatt ved at referansevindhastigheten, Vb,0 , er mul-

tiplisert med sannsynlighetsfaktoren, csan , for 10-årsreturperiode (csan,10 = 0,902480 ved K = 0,2 og 

n = 0,5) og deretter oppjustert til terrengkategori I og justert for retningsfaktoren. 

Hastighetene blir justert med oppgitt faktorer fra standarden, ligning (NA.4.1) [12]: 

𝑉b = 𝑐ret ∙ 𝑐års ∙ 𝑐hoh ∙ 𝑐san ∙ 𝑉b,0  , 

med 

- Vb : basisvindhastighet [m/s], 

- Vb,0 : referansevindhastighet, jf. Tabell NA.4 (901.1) [m/s], 

- cret : retningsfaktoren, settes for valgt sektor iht. Tabell NA.4 (901.4) [–], 

- cårs : årstidsfaktoren, settes lik 1 [–], 

- choh : nivåfaktoren, settes lik 1 [–], og 

- csan : årlig sannsynlighetsfaktor for overskridelse, beregnet etter formelen (4.2) [–]. 
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A.4 Is-påvirkninger 
Både stål- og plastanlegg kan påvirkes av is da flyteoppdriften påvirkes. Dette vil medføre at deler av 

anlegget kommer under vann [34]. Dersom oppdriften blir redusert blir anlegget utsatt for tvungne 

deformasjoner, selv om is vil smelte og forsvinne med neddykking av anlegget. Større mengder drivis 

vil også kunne påføre anlegget store krefter. 

A.4.1 Isingspotensiale og nedising 

Akvasafe AS vurderer og dokumenterer fare for isdannelse på flytende oppdrettsanlegg og tilhørende 

fastmontert utstyr. Det skal gjøres på bakgrunn av følgende meteorologiske data for lokaliteten: 

- lufttemperatur, 

- vind og vindeksponering, 

- bølger og bølgeeksponering, og 

- sjøtemperatur. 

Ifølge litteraturen, [3, 4, 34, 35] er isingsraten avhengig av kombinasjoner av lufttemperatur, vindhas-

tighet, sjøvannstemperatur og mengde vann i luften. Lav saltholdighet kan også forsterke effekten av 

ispåslag på anlegg. Ising vil kunne oppstå ved følgende miljømessige forhold [3, 4, 35]: 

• høy vindfart (≥ 9 m/s), 

• lav lufttemperatur (≤ –1,7 °C), og 

• lav havtemperatur (≤ 7 °C). 

Akvasafe AS beregner akkumulering av sjøsprøyt-is på anlegget med metoden anbefalt av Overland [3, 

35] og Guest [4]. Denne metoden bruker som inputsparametere vindfart, lufttemperatur og vanntem-

peratur. Beregnet isingsfare og is-akkumulering er basert på formelverk [3, 4, 35]: 

𝐼 = 𝑎0𝑃 + 𝑎1𝑃2 +  𝑎2𝑃3  , 

𝑃 =  𝑉a (
𝑇f − 𝑇a

1 + 0,4 ∙ (𝑇s − 𝑇f)
)  , 

med 

- I : is-akkumulering [cm/t], 

- P : isingsfare, 

- Va : vindhastighet [m/s], 

- Ta : lufttemperatur [°C], 

- Tf : frysningstemperaturen av sjøvann [°C],  

- Ts : vannoverflatetemperatur [°C], 

- a0 : 2,73  10-2 , 

- a1 : 2,91  10-4 , og 

- a2 : 1,84  10-6 . 

Akvasafe AS innhenter meteorologiske data fra målestasjonen nærmest til lokaliteten som har tilgjeng-

elig en tidsserie av tilstrekkelig varighet (flere år). En oversikt over aktuelle værelementer som Akva-

safe AS vurderer for bruk i isberegningene gis i Tabell A.3. 

Det er imidlertid veldig sjelden at havtemperaturregistreringer er tilgjengelig fra datakilden [10]. I til-

feller der havtemperatur ikke er tilgjengelig for den valgte værstasjonen antas at vanntemperaturen 

ved 5 m kan komme ned i 4 °C. I praksis benyttes det derfor i fleste tilfeller to værelementer – én 
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vindfart- og én temperaturparameter – mens det antas at temperaturen ved vannoverflaten kan settes 

lik 4 °C. Selv om den er stort sett konservativ, kan vanntemperaturen i noen tilfeller havne under denne 

verdien. 

Tabell A.3: Værelementer som kan brukes i vurdering av isingspotensiale (avhengig av tilgjengelighet og datakvalitet). 

Kode Navn Enhet Beskrivelse 

DD Vindretning  
(FF) 

[°] Generell vindretning siste 10 minutter (refererer til vindhastig-
het FF), definert som retningen vinden kommer fra, der f.eks. 
nord er 360° og øst 90°. 

FF Vindhastighet  
(10 meter over bakken) 

[m/s] Standardverdi: middelverdi for siste 10 minutter før observa-
sjonstida 

FFM Middel av vindhastigheter 
(hovedobservasjoner) 

[m/s] Døgnverdi: aritmetisk middel av vindhastighet (10-min. mid-
del, FF) for kl. 00, 06, 12 og 18 UTC. 

FFX Høyeste vindhastighet 
(hovedobservasjoner) 

[m/s] Døgnverdi: høyeste verdi av vindhastighet (10-min. middel, FF) 
for kl. 00, 06, 12 og 18 UTC. 

FXM Middel av høyeste middelvindverdier [m/s] Døgnverdi: aritmetisk middel av høyeste middelvind (FX) fra 
24-timesobservasjoner eller hovedobservasjoner kl. 06, 12, 18, 
00 UTC (avhengig av tilgjengelighet) i temperaturdøgnet. 

FXX Kraftigste middelvind [m/s] Døgnverdi: høyeste verdi av høyeste 10-min. middelvind (FX) i 
6-timersperiodene før kl. 00, 06, 12 og 18 UTC. 

TA Lufttemperatur [°C] Lufttemperatur ved observasjonstiden i 2 m høyde. 

TAM Middeltemperatur [°C] Døgnverdi: aritmetisk middel av 24-timeverdi (kl. 00 – 00), evt. 
formelbasert middelverdi ut fra færre observasjoner (kl. 18 – 
18). 

TAN Minimumstemperatur [°C] Laveste registrerte temperatur i timen/døgnet (kl. 18 – 18) 

TAND Lufttemperatur [°C] Laveste registrerte temperatur i timen/døgnet (kl. 00 – 00) 

TW Sjøtemperatur [°C] Sjøtemperatur nær vannoverflaten 

 

Når det gjelder dataserier over flere år er det som regel bare én verdi per døgn for temperatur- og 

vindfartvariablene som er tilgjengelig fra eKlima [10]. Vindretningen oppgis derimot for kl. 06, 12 og 

18 UTC.  

Når værelementene utvelges tas hensyn til tilgjengelighet og datakvalitet av hver parameter. I tillegg 

målsettes å velge en parameterkombinasjon som vil gi et konservativt resultat. Det kan derfor hende 

at parameterkombinasjonen ikke opptrer samtidig (i tidsdimensjonen). Kvaliteten på det beregnete 

resultatet er følgelig i stor grad avhengig av kvaliteten og tilgjengeligheten på inputsdataene. Mens de 

ovennevnte er kjente svakheter, og det kan anses som om metodikken gir en skjev representasjon, vil 

resultatet – i mangel av bedre flerårige datasett – overestimerer heller enn underestimerer isingspo-

tensialet. 

I noen sjeldne tilfeller er sammenfallende tidsserier av observert temperatur og vind tilgjengelig fra 

datakilden (10-minutters observasjoner). Når slike observasjoner kan lastes ned, brukes samtidige ob-

servasjoner (TA og FF) for å estimere isingspotensiale. 

Konklusjonen angående fare for innfrysing påvirkes også av ovennevnte faktorer og valg. 

Totalt sett vil dette gi et isingspotensial som gir en dimensjonerende ising over et definert tidsintervall. 

Tiden for kontinuerlig akkumulasjon av is skal vurderes ut fra muligheten for fjerning av is og doku-

menterte tiltak mot nedising. Hvis ikke annet dokumenteres, skal det benyttes 3 døgn. Det innhentes 

eventuelle erfaringer fra den spesifikke lokaliteten i vurderingen. 
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A.4.2 Drivis og innfrysning 

Dersom det er fare for drivis på lokaliteten, vil dette bli vurdert og dokumentert. Kilder for drivis kan 

være ferskvannsbasseng (innsjøer), elver og elveutløp, elveoser og brakkvannsområder, skjermede 

fjorder og sund med sjøis. Det skal angis hvilke deler av året det kan forekomme drivis. Vurderingene 

skal utføres med basis i meteorologiske data og mulige kilder sammenholdt med eventuelle lokale 

kunnskaper. 

Dersom det er fare for innfrysning av lokaliteten vurderes og dokumenteres dette, med angivelse av 

mulig tid på året dette kan forekomme. Dette gjøres ved å vurdere meteorologiske data sammenholdt 

med eventuelle lokalkunnskap for lokaliteten. 

For tyngdetetthet av is, hvis ikke annet dokumenteres skal det benyttes 850 kg/m3 inntil 10 m over 

havoverflaten. 

A.5 Beskrivelse av vanndybder, bunntyper og topografi 
Akvasafe AS vurderer og dokumenterer bunntopografi og -type ved bunnfester og langs fortøynings-

liner ved hjelp av metoder som bunnskann, ROV, digitale kart, ekkolodd og MOM B-undersøkelser. 

Akvasafe AS gjør oppmerksom på at hensikten med dette kravet er å lage et grunnlag for dimensjone-

ring av fortøyningssystemer samt forhold som vil påvirke valg av type anker, bolt, lodd eller lignende. 

Videre er hensikten å gi en beskrivelse av bunnen slik at det velges tilstrekkelig med kjetting i områder 

med berg og steiner og at det ikke blir dimensjonert med tau i områder med stor fare for gnag. 

Ved nye lokaliteter skal bunnundersøkelsen utføres ved et bunnskann med et rutenett med størst av-

stand på 10 x 10 m. Bunndybde i relevant areal for det flytende oppdrettsanlegget, innbefattet fortøy-

ningen, skal kartlegges. Store uregelmessigheter, som store steiner, bergrygger, sprekker eller større 

gjenstander skal registreres spesielt. I tillegg skal fortøyningsliner kontrolleres med ROV. 

Ved eksisterende lokaliteter (med anlegg) er det tilstrekkelig å kartlegge bunnforholdene med ROV (jf. 

skriv fra Fiskeridirektoratet datert 11.01.2013). Disse ROV-undersøkelsene skal kontrollere at fortøy-

ninger er lagt ut iht. fortøyningsanalyse og bekrefte at det er valgt riktig type anker, bolt, lodd eller 

lignende ift. bunntype og topografi. Videre er hensikten å gi en beskrivelse av bunnen slik at det velges 

tilstrekkelig med kjetting i områder med berg og steiner og at det ikke blir dimensjonert med tau i 

områder med stor fare for gnag 
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B Figurer og tabeller 
B.1 Strømmålinger 

B.1.1 Tidsserier: strømfart og –retning 

Tidsserier av registrerte strømfarter og –retninger (nautisk). 

 
 

 
Figur B.1: Tidsserier av strømfart (øverste paneler) og -retning (nederste paneler)  
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B.1.2 Histogrammer 

Histogrammer av strømdataene fordelt på retning og hastighet. 

 

 

 

Figur B.2: Histogrammer av strømdataene fordelt etter retning (øverste paneler) og hastighet (nederste paneler) 
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B.1.3 Frekvensmatriser 

Strømstyrke/-retningsmatrise som inneholder antall målinger for hver retningssektor (15°, sentrert) 

og hastighetsintervall. Vannutskiftning per sektorintervall er også oppgitt. 
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B.1.4 Vanntemperatur, trykk og instrumentdybde 

Ved å anta en konstant salinitet på 35 g/kg og ved hjelp av sjøvannets tilstandslikning (vannets tetthet 

er en funksjon av temperatur, salinitet og trykk og derfor ikke konstant over hele måleperioden) ble 

målerens dybde beregnet i løpet av måleperioden. 

Tabell B.1: Temperatur, trykk og dybde – gjennomsnitts-, minimums- og maksimumsverdier 

Måler ID 
Trykk [dbar] Dybde [m] Temperatur [°C] 

Gj.snitt Min. Maks. Gj.snitt Min. Maks. Gj.snitt Min. Maks. 

AQP 2445 50,76 50,07 51,62 51,69 50,99 52,56 5,27 5,13 5,71 

 

 

Figur B.3: Temperatur registrert av måler 

 

 

Figur B.4: Trykk registrert av måler og beregnet dybde  
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B.1.5 Instrumentspesifikasjoner 
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B.2 Bølger 

B.2.1 Strøklengdemetoden 

 

 

Figur B.5: Avstand fra lokaliteten til land for 120 retninger (hvert 3°) og Fe med dobbelkvadratisk cos-vekting over ±60° 
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