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Bakgrunn

Det er sat t krav om vurdering av st orm flo og bølgepåvirkning for planleggingsom rådet ved
Skut eberg.

2

St orm flo

Basert på st ørrelsen på bukt ene i nord og sør er det ingen grunn t il å regne m ed en høyere
st orm floverdi enn den som oppgis fra kart verket . Frem skrevet t il 2100 er denne verdien 186 cm ,
NN2000, for 200 års gj ent aksint ervall. Det er anbefalt å runde verdien opp t il nærm est e 10 cm , som
gir st orm flo på 1 9 0 cm NN2000 for T= 200 år.
For å se på kom binasj on m ed bølgepåvirkning fra ekst rem e vindhendelser brukes en verdi m ed 1 års
gj ent aksint ervall. Denne blir: Høyvann m ed 1 års gj ent aksint ervall + fram skrivning t il 2100 = 71 cm
+ 79 cm = 1 5 0 cm NN2000 for T= 1 år.
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Bølgehøyder

Bølgehøydene baseres på vindhast ighet , dy bde og st røklengder. Det t e er hent et fra henholdsvis
eklim a.no og Kart verket . Beregningene vises i vedlegget . Result erende dim ensj onerende
bølgehøyder er 6 2 cm for T= 200 år og 4 2 cm for T= 1 år.
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Kom biner t st or m flo og bølgepåvir kning

Vi ser på t o kom binasj oner; T= 1 år for st orm flo m ed T= 200 år for bølger, og T= 200 år for st orm flo
m ed T= 1 år for bølger. Den først e gir H = 150 cm + 62 cm = 2 1 2 cm . Den andre gir H = 190 cm +
42 cm = 2 3 2 cm .
Den dim ensj onerende hendelsen er derfor 200 års st orm flo, frem skrevet t il år 2100, m ed vind/ bølger
fra vest m ed 1 års gj ent aksint ervall. Dim ensj onerende høyde er da på 2 3 2 cm .

Figur 1 : Far esone for en 20 0- årshendelse m ed st orm flo og bølgeoppsky ll. Viser kot e 2.32 ut en by gninger.
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Bilag A
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Beregninger for bølgehøyde

Kilde: Coastal Engineering Research Center (1984). Shore Protection Manual. U.S. Army Corps of Engineers,

Waterways Experiment Station, Vicksburg Mississippi.
Bølgehastighet, størrelse og lengde avhenger av vindhastighet og strøklengde. Høyden på bølgen som oppstår
kan beregnes fra formelverket i Shore Protection Manual (http:/ /ftsipil.unila.ac.id/dbooks/S%20P%20M%201984%20volume%201-1.pdf side 3-30 og utover). Formel 3.28a, 339, 3-40 og 3-25 er gjengitt her.

Fra statistikk hentet fra eklima.no er største opptredende vindhastighet 35 m/ s, og opptrer fra 255-284 grader,
ca rett vestfra. Dybden inn mot land er ca 5 meter i følge Norgerskart.no.
På figuren under sees strøklengden fra denne retningen.
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Ber egninger av st ør st e oppt r edende bølgehøyde
Vindhast ighet

Just er t hast ighet

Dybde

St røk lengde

Bøl gehøyde

Bøl geperiode

er den signifikante bølgehøyden, gitt som snittet av de 33% høyeste bølgene. De høyeste bølgene man
kan forvente at opptrer er omtrent 80% høyere:
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Ber egninger av st ør st e år lige bølgehøyde
Data fra eklima tilsier at middelvind med et års gjentaksintervall ligger rundt 25 m/ s.
Vindhast ighet

Just ert hast ighet

Dybde

St r øklengde

Bølgehøyde

Bølgeperiode

er den signifikante bølgehøyden, gitt som snittet av de 33% høyeste bølgene. De høyeste bølgene man
kan forvente at opptrer er omtrent 80% høyere:
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