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 Sammendrag og konklusjon 

Det er foretatt en analyse av forhold knyttet til farer og trusler fra sjøen ved en ny hydrogenfabrikk på utfylt 

grunn ved Langstranda i Bodø. Det er vurdert farer knyttet til flomfare fra stormflo og samtidig flom fra 

bølger, angrep på fyllingsfronten fra bølger og generell kvalitet av havne-fasiliteter.  

Det forutsettes at fabrikkanlegget må klassifiseres under stor-ulykkeforskriften, som legger til grunn at 

anlegget skal sikres mot naturfare med en returperiode på «markant over» 1000 år.  

Denne rapporten er basert på undersøkelser gjort for å klarlegge driftsforholdene i en mulig havn på stedet. 

Dimensjonerende verdier for bølger og vind er estimert på basis av en beregning av vind og bølger fra 

perioden 2005 - 2014. Det er fastslått at det vil være mulig å detaljprosjektere anlegget med enkle og vanlige 

midler slik at det tilfredsstiller kravene i nevnte forskrift.  

Rapporten gir en status for dimensjonerende verdier som er kjent i dag, og gir en beskrivelse av videre 

arbeid som er nødvendig for detaljprosjekteringen.  

Konklusjonene av undersøkelsene er som følger. 

o Beregningene viser at det vil være mulig å opprettholde akseptabel drift ved en bunkringstasjon på 

Langstranda selv om beregnet regularitet ved anlegget er mindre enn det man vil forvente ved en 

vanlig trafikkhavn eller kai med innslag av passasjertrafikk.  

o Anlegget kan tilpasses krav som er gitt i Storulykkeforskriften og gjelder sikring mot flom fra sjøen 

(stormflo + bølger). 

o Det gjenstår detaljprosjekteringsarbeid og undersøkelser eksisterende fyllinger, men de utførte 

studiene viser at nødvendige sikringstiltak er gjennomførbare med godt prøvde og realistiske tiltak.  
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1 BAKGRUNN 

Det ble i 2016 utført fyllingsarbeid i Kvithammarvika for å etablere det som i dag er sjøfronten ved 

Langstranda i Bodø. Som forventet med valgt byggemetode og de stedlige grunnforholdene er det registrert 

videre setninger på området tilknyttet fyllingsarbeidet. Etter de innledende setninger av fyllingen er det 

planlagt å ferdigstille etablering av næringstomt på området, inkludert å heve fyllingen noe og etablere 

forhøyet sjøfront i vestre ende av fyllingen. Dagens fyllingsfront må vurderes og utbedres dersom nødvendig. 

Eksisterende reguleringsplan for området er for næring/ industri med mulig etablering av kaifront. 

Green H planlegger å bygge en hydrogenfabrikk på deler av ovennevnte næringstomt på utfylt grunn ved 

Langstranda. Fabrikken skal levere hydrogen til nye ferger som skal settes inn i ruta Bodø - Moskenesvågen 

- Værøy - Røst. Bunkringen skal skje ved egen kai på Langstranda, se Figur 1. Norconsult er engasjert for å 

utføre vurderinger som nødvendig for detaljregulering for et slikt hydrogenanlegg på tomten. Denne 

rapporten analyser forhold knyttet til farer og trusler fra sjøen ved en ny hydrogenfabrikk på området og 

vurderer flomfare fra stormflo og samtidig flom fra bølger, angrep på fyllingsfronten fra bølger og generell 

kvalitet av havne-fasiliteter. Vurderingene er tilpasset reguleringsplanfase og er begrenset til å vurdere 

gjennomførbarheten for GreenHs planlagte hydrogenanlegg. 

 

Figur 1 Bodø. Langstranda er merket med rød pil 

Det er kjent at hele Bodø-halvøya er utsatt for sterke og vedvarende vinder, der retning fra øst (ut 

Saltfjorden) dominerer i antall observasjoner, men der de sterkeste stormene kommer med vind fra SV og V.  

Hovedmoloen i Bodø er utsatt for høye bølger ved SV stormer, men både enkle observasjoner under 

stormene og mer detaljerte studier viser at de bølgene som treffer enden av Bodø-halvøya og moloen er 

bølger som er dannet i det nære sjøområdet i ytre Saltfjorden (ned til Fleinvær). Havbølger fra Vestfjorden 

opptrer kun i liten grad i området og ved Langstranda. Denne beskrivelsen vil også være karakteristisk for 

Langstranda.  
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Fraværet av tung havsjø gjør at det ansees som mulig og forsvarlig å vurdere et bunkringsanlegg ved 

Langstranda. Det anerkjennes at kai-anlegget ikke vil være operativt på 100 % basis, og anløp vil kun skje 

når forholdene tillater. Videre blir det anløp bare av faste skip (ferger), som antas å være inntil 120 m lange, 

og skipene vil også ha spesielt god utrustning i form av stor maskinkraft og sidepropellere.  

Mannskap på skipet og på land vil være faste mannskaper med god trening og etter hvert god erfaring. Det 

tillates ikke passasjerer eller alminnelig publikum på land eller om bord under anløp og bunkring.  

Denne rapporten gir en oversikt over metoder og resultater av undersøkelsene, samt konklusjoner.  
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2 DATAKILDER 

Datakilder som er benyttet er vist nedenfor. 

1. Hindcast (etterberegnede verdier) bølgedata for Vestfjorden (1957 – 2014); 3 timer intervall 

2. Vind-data fra Helligvær fyr (2005 – 2021), 1 time intervall 

3. Vind-data fra Bodø lufthavn 2000- 2021 

4. En kombinasjon av 3 numeriske modeller og en analytisk modell for vindbølge-generering 

Stedene for innsamlede data er vist i Figur 2. 

 

Figur 2 Lokaliteter for data 
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3 METODE 

Den analyse-metoden som er benyttet er rettet mot operasjonelle forhold, det vil si hvilke forhold man må 

regne med å møte under daglig drift i havna i et typisk år.  Denne analysen er basert på vind og 

bølgetilstander observert hver 3. time i perioden 2005 - 2014.  

Dimensjonerende tilstand kan beregnes med den samme metoden som er benyttet for operasjonelle forhold. 

Dimensjonerende tilstand er den tilstanden som alle deler av anlegget må dimensjoneres for å tåle uten 

skader. I følge regelverket for TEK17 og Storulykkesforskriften skal et slikt anlegg dimensjoneres for å tåle 

en hendelse eller en kombinasjon av hendelser med returperiode «markant høyere enn» 1000 år. 

Metodikken som er anvendt og tallgrunnlaget er brukts til å fastsette denne tilstanden.  

Fordi Storulykkeforskriften krever eksepsjonelt høy sikkerhet mot overskridelse av de antatte verdiene, er det 

i estimatet av dimensjonerende verdier lagt inn en stor grad av konservatisme, bl a ved at det er antatt at 

vind ved Helligvær, vind i Bodø og havbølger ytterst Vestfjorden har sammenfall av mer enn 1000 års verdier 

og ugunstig retning,  

De spesielle forholdene ved Bodø og Langstranda gjør at prosedyren for beregning av bølger er komplisert 

og sammensatt. Prosessen er illustrert i Figur 3. 

A. I det første trinnet tas det utgangspunkt i beregnet bølgesituasjon i hindcast-punktet (Figur 2) med 

en observasjon hver 3. time 2005 - 2014. Bølgene herfra følges i en stor modell av Vestfjorden (1 i 

Figur 3).  

B. Når bølgene kommer fram til neste modell (2 i Figur 3) overtar beregningen i 2-modellen. Her legges 

det også til bølger som er skapt av vinden målt ved Helligvær over havstykket fra Fleinvær til 

inngangen til Svartoksleia. De kombinerte bølgene (havbølger fra Vestfjorden + vindbølger fra Ytre 

Saltfjorden) følges videre til de møter den indre modellen (3 i Figur 3). 

C. I siste fase av bølgeberegningen følges bølgene fra Punkt B over fra vestre kant av modell 3 fram til 

kaiområdet ved Langstranda 

D. De bølgene som nå er kommet fram til Langstranda blir nå de endelige bølgene. Dersom dette 

hadde vært en vanlig trafikk- eller fiskerihavn, måtte man ha addert et mulig bidrag fra lokale 

vindbølger som er skapt av vind mellom Langstranda og Store og Lille Hjartøya. Avstander her 

imidlertid i størrelse 1.0 - 1.5 km, og det er for lite til å kunne påvirke skip som er i størrelse 100 - 

120 m lengde. Disse bølgene er derfor ikke inkludert i operasjonsanalysen for kaia ved Langstranda, 

men de er tatt med i estimatet på dimensjonerende bølger  mot fyllingfronten. .  

E. Den siste delen av beregningen av operasjonelle forhold er å legge til samtidig opptredende vind. 

Denne vinden er hentet fra Bodø Lufthavn. 



Flom-, havnivå og bølgeanalyse med egnethet for kai 

 
Langstranda, Bodø 
Oppdragsnr.: 52105684   Dokumentnr.: 002-23   Versjon: D04 

  

2022-05-12  |  Side 9 av 22 x:\nor\oppdrag\sandvika\521\05\52105684\4 resultatdokumenter\41 rapporter\bølger revidert\52105684-002-23 flom-
, havnivå og bølgeanalyse med egnethet for kai d04.docx 

 

 

Figur 3 Modelleringsrekkefølge for bølger 
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4 RESULTAT 

4.1 Flomfare stormflo 

Flomfare for sjø oppstår i et tilfelle der man har ekstremt høy vannstand (stormflo) kombinert med ekstreme 

bølger. Generelt oppstår stormflo ved sammenfall av høyvann, lavtrykk, og langvarig pålandsvind. De to 

siste av disse faktorene er de samme som også skaper høye bølger. Det er derfor en rimelig antakelse at det 

er en fysisk sammenheng mellom høye bølger og stormflo, og vi må derfor forutsette at ekstremverdier av 

disse opptrer samtidig.  

For tilfellet med bare stormflo er det beregnet verdier som vist i Tabell 1. Middelvannstanden i havet 

forventes å stige fra i dag og fram til 2100. Den antatte stigningen som skal benyttes er gitt i publikasjoner fra 

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap. Denne stigningen inkluderer effekten av mulig landheving 

i samme periode.  

De tallene som presenteres i Tabell 1 er høyere enn de som framkommer ved bruk av nettsiden 

sehavnivaa.no. Årsaken er at nettsiden melder 100 års stormflo ved  229 cm NN2000, mens den høyeste 

verdien som er målt siden 1949 kom under stormen «Berit» med 236 cm NN2000. Det er selvfølgelig mulig 

at «Berit» var så ekstrem, men det er ikke en konservativ antakelse. Vi velger derfor å anbefale de 

alternative tallene i Tabell 1, som dermed også vil tilfredsstille kravet om å ligge «markant over» 1000 års 

returperiode.  

År 2090 er det tidspunkt da alle flomklasser i TEK17 er definert. Pr i dag finnes det også estimater på 

havnivåstigning fram til 2100, men det finnes ikke estimater etter dette. Årstallene i Tabell 1 er valgt for å 

illustrere utviklingen. For anlegget på Langstranda vil de to nederste verdiene (hhv 344 og 352 cm NN2000) 

aktuelle verdier som vil tilfredsstille kravet om å ligge «markant over» Flomklasse F3.  

Tabell 1 Ekstremverdier av stormflo 2021 - 2100, cm over NN2000, returperiode 1000 år.  

År Høyder i cm over NN2000 

2016, «Berit» Høyeste registrerte 236 

(60 år returperiode) 

 

2021  Rp = 1000 år 281  

2050  Rp = 1000 år  307 

2090  Rp = 1000 år  344 

2100  Rp = 1000 år  352 

 

4.2 Bølger og vind 

Den kombinerte effekten av bølger og vind kan uttrykkes i et spredningsdiagam (også kalt frekvensdiagram 

eller scatter-diagram). I et slikt diagram deles bølgehøyde og vindhastigheter inn i klasser, og så telles det 

opp hvor mange hendelser det er i hver klasse.   

Spredningsdiagram for Langstranda 2005 - 2014 er vist i Tabell 2. Venstre vertikalakse viser at det har vært 

registrert signifikante bølgehøyder i intervallet Hm0 = 0.0 - 0.95 m. Horisontalaksen viser vindhastigheten, 

men denne samler alt over 23 m/s i en klasse. Det skyldes at man antar  at det går en grense ved ca 20 m/s, 

der skipsanløp ikke vil være forsvarlig, og at det derfor er uinteressant å undersøke høyere hastigheter for 

operasjonelle forhold.  
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Innholdet i spredningsdiagrammet kan nå benyttes til å beregne regularitet, dvs den andel av total tid 

gjennom ett år da kaia og havna kan brukes ved noen gitte grenseverdier for tillatt vindhastighet og tillatt 

bølgehøyde.  

Estimater på oppnådd regularitet er vist i Tabell 3. 
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Tabell 2 Spredningsdiagram for samtidig opptredende vind og bølger ved Langstranda.  

 

 

FREQUENCY TABLE of Hm0 vs. U10 Total sea data at Langstranda from 2005 to 2014

Marg. Cum.

Hm0 <5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20 - 21 21 - 22 22 - 23 >23 Sum distr. distr.

< 0.10 7092 2119 1948 1906 1647 1429 1122 841 550 346 276 178 119 78 45 25 12 4 2 3 19742 0.718 0.718

0.15 903 271 258 208 142 106 50 29 11 6 3 1987 0.072 0.790

0.20 492 206 199 206 179 157 133 88 41 15 6 5 1 1 1 1730 0.063 0.853

0.25 284 102 116 132 156 157 128 109 106 58 34 22 12 1 2 1419 0.052 0.905

0.30 114 54 63 82 92 97 84 94 98 76 58 32 18 12 2 1 977 0.036 0.940

0.35 73 32 25 27 38 61 56 47 59 62 70 33 39 22 23 9 4 2 1 683 0.025 0.965

0.40 26 11 13 12 21 21 36 39 40 40 35 40 31 19 13 10 9 2 2 420 0.015 0.980

0.45 22 3 8 9 10 11 14 15 16 24 20 26 24 11 12 16 10 8 4 5 268 0.010 0.990

0.50 8 1 1 9 2 4 2 6 10 13 17 8 14 9 7 8 4 3 1 127 0.005 0.995

0.55 1 1 2 2 4 3 3 3 2 5 6 9 6 6 5 4 62 0.002 0.997

0.60 2 2 3 2 5 6 5 3 4 5 5 42 0.002 0.999

0.65 1 1 2 1 2 1 2 1 2 5 18 0.001 0.999

0.70 1 2 2 2 1 4 12 0.000 1.000

0.75 1 3 4 0.000 1.000

0.80 1 1 2 0.000 1.000

0.85 0 0.000 1.000

0.90 1 1 0.000 1.000

0.95 1 1 0.000 1.000

1.00 0 0.000 1.000

1.05 0 0.000 1.000

1.10 0 0.000 1.000

1.15 0 0.000 1.000

1.20 0 0.000 1.000

1.25 0 0.000 1.000

1.30 0 0.000 1.000

1.35 0 0.000 1.000

1.40 0 0.000 1.000

1.45 0 0.000 1.000

1.50 0 0.000 1.000

1.55 0 0.000 1.000

1.60 0 0.000 1.000

1.65 0 0.000 1.000

1.70 0 0.000 1.000

1.75 0 0.000 1.000

1.80 0 0.000 1.000

1.85 0 0.000 1.000

1.90 0 0.000 1.000

1.95 0 0.000 1.000

2.00 0 0.000 1.000

2.05 0 0.000 1.000

Sum 9015 2799 2631 2583 2294 2045 1629 1264 931 643 520 363 260 173 115 87 53 33 25 32 27495

Marg. distr. 0.328 0.102 0.096 0.094 0.083 0.074 0.059 0.046 0.034 0.023 0.019 0.013 0.009 0.006 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001

Cum. distr. 0.328 0.430 0.525 0.619 0.703 0.777 0.836 0.882 0.916 0.940 0.959 0.972 0.981 0.987 0.992 0.995 0.997 0.998 0.999 1.000

Average 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5

max Hs (m) 0.91

max U10 29.75
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Tabell 3 Tabell over oppnådd regularitet i % av ett år, for kombinasjoner av tillatt signifikant bølgehøyde og tillatt 
vindhastighet (10 min middel), Begge parameterne gjelder samlet for alle retninger.  

 Kombinasjon 1 Kombinasjon 2 Kombinasjon 3 

 Hs = 

0.7m 

U10 = 15 

m/s 

total Hs = 

0.85m 

U10 = 18 

m/s 

total Hs = 1.0 

m 

U10 = 19 

m/s 

total 

 99.97 95.85 95.85 99.99 98.75 98.75 100.00 99.16 99.16 

 

Terskelverdiene i Tabell 3 er 10 - 20 % høyere enn det man ellers ville akseptert i en normal trafikkhavn der 

man skal motta ukjente fartøyer med varierende grad av erfarent mannskap og maskinell utrustning for 

manøvrering, og uten tilpassede fortøyningsanordninger.  

Tabell 2 og Tabell 3 viser at den viktigste årsaken til avbrudd ved en mulig bunkringskai på Langstranda er 

vind. Bølger spiller en underordnet rolle. Vind er likevel et kjent fenomen i Bodø, og vil være tilnærmet den 

samme ved Langstranda som den er ved kaiene i Bodø havn. Det følger at anlegget vil være egnet til 

formålet (bunkringstasjon) med de rammebetingelser som er gitt av Tabell 3 og kjente driftsforhold fra Bodø 

havn. 

4.3 Utforming av sjøfront 

 Vern mot bølgeoverskylling 

For at det landbaserte anlegget ved hydrogenfabrikken skal være sikret mot flom (sjøvann som kommer inn 

mot anlegget), må alle deler av fabrikken og prosessanlegget ligge på et nivå høyere enn 344 cm NN2000, 

som er nivået for 1000 års statisk stormflo i 2090. Hvor mye anlegget må heves i tillegg til dette for å 

tilfredsstille kravet om «markant høyere» er et skjønnspørsmål.  I tillegg må anlegget sikres mot 

oversvømmelse som følge av bølger.  

Potensiell flom som følge av bølge-aktivitet kan beregnes når signifikant bølgehøyde1 Hm0 og spektral topp-

periode2 Tp er kjent. En måte å oppnå slik beskyttelse på er å avslutte fronten mot sjøen med en hevet voll 

eller kant. Prinsippet er vist i et foreløpig utkast til utforming av fyllingsfronten mot sjøen, utarbeidet av 

Norconsult, se Figur 4 og Figur 5. Her det bygget opp en ny plastret fylling mot sjøen som går opp til et nivå 

på 5.5 m NN2000 (høyden er ikke vist på Figur 4).  Mot anlegget på landsiden avsluttes steinfyllingen med 

en kraftig betongmur i L-form.  

Hensikten med denne betongmuren er to delt: 

1. Utgjøre en tetting mellom steinplastringen på utsiden og terrenget på innsiden, slik at vann fra 

bølgene ikke går gjennom steinplastringen; 

2. Holde baksiden av steinplastringen på plass slik at steiner ikke siger ned på det ferdige terrenget.  

Høyden av L-muren er foreløpig antatt å ha samme høyde som steinfyllingen (5.5 m NN2000). I 

detaljprosjekteringen kan det være aktuelt å øke høyden av betongmuren med 0.5 - 1.0 m. Det vil gi bedre 

beskyttelse mot vindbåren sjøsprøyt og eventuelle objekter som kastes mot og over steinfyllingen av bølger.  

Det er i tillegg foreslått en dreneringsgrøft på innsiden av L-muren slik at eventuelt overskyllende vann i form 

av sjøsprøyt fanges opp og dreneres tilbake i sjøen uten å fortsette innover terrenget. Plastringen og L-

 
1 Signifikant bølgehøyde er middelverdien av den høyeste tredjedelen av alle bølger i en storm eller 
registrering. Den høyeste enkeltbølgen i en slik storm kan estimeres ved Hmax ≈ 2 Hm0 
2 Spektral topp-periode er den bølgeperioden (bølgekam til bølgekam) der det finnes mest energi, dvs der de 
høyeste bølgene finnes 
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muren skal hindre overskylling, men det vil alltid komme noe vann over i form av sjøsprøyt, vindbårne dråper 

og sekundær-overskyll. Det siste gjelder vann som treffer steinene i plastringen og deretter kastes opp, slik 

at vannet fraktes av vinden over toppen. Alle disse effektene gir fortsatt noe vann, men regnes ikke som flom 

eller overskylling så lenge vannet fanges opp på baksiden og håndteres der.   
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Figur 4 Forslag til snitt gjennom fyllingsfront mot sjøen 



Flom-, havnivå og bølgeanalyse med egnethet for kai 

 
Langstranda, Bodø 
Oppdragsnr.: 52105684   Dokumentnr.: 002-23   Versjon: D04 

  

2022-05-12  |  Side 16 av 22 x:\nor\oppdrag\sandvika\521\05\52105684\4 resultatdokumenter\41 rapporter\bølger revidert\52105684-002-23 flom-
, havnivå og bølgeanalyse med egnethet for kai d04.docx 

 

 

Figur 5 Detalj av fyllingsfront (Figur 5). Topp av stein-fyllingen er på 5.5 m NN2000. Topp av L-mur er foreløpig antatt å ha samme høyde.  
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I det antatt dimensjonerende tilfellet vil stormfloa ha en høyde på 3.44 m NN2000 på utsiden av fyllingen. 

Det gir en klaring på i størrelse 6 cm mellom ferdig terreng (antatt 3.5 m NN2000) og statisk vann-nivå.  

Høyden fra vann-nivået opp til topp av fylling og L-mur er i de foreløpige tegningene ca 2.0 m. L-muren kan 

ha en fleksibel høyde opp til 6.5 m NN2000 dersom det er påkrevet. 

.  

For den videre dimensjonering er det nødvendig å bestemme et estimat på en signifikant bølgehøyde med 

retur-periode «markant høyere» enn Rp = 1000 år. For å utføre dette benytter vi samme metode som ble 

brukt til å lage Tabell 2. Grunnlaget for den tabellen var å kombinere samtidig observerte verdier av 

havbølger i Vestfjorden, vind ved Helligvær og vind ved Bodø Lufthavn, og man oppnådde da et estimat på 

resulterende bølgehøyder ved Langstranda for hver 3. time i perioden 2005 - 2014. Dette ga et grunnlag for 

å estimere regulariteten ved havna. 

I den nye anvendelsen benytter vi stedet verdier for 1000 år returperiode, der det er antatt at disse 

ekstremverdiene opptrer samtidig.  

Tabell 4 1000-års verdier for havbølger og vindhastighet 

Parameter verdi retning merknad 

Bølger  i Vestfjorden 

(havbølger) 

signifikant bølgehøyde 

Hm0 = 18.0 m,  

240° beregnet 1000 års verdi 

Vind ved Helligvær vindhastighet UH = 34 

m/s 

240° vind med varighet ca 30 

minutter 

Vind ved Bodø vindhastighet UB = 34 

m/s 

270° 

 

Ved å sette disse verdiene inn i formelverket for bølgehøyder ved Langstranda, finner vi et estimat på 

bølgehøyde : 

signifikant bølgehøyde Rp = 1000 år ved Langstranda: Hm0,1000 = 1.52 m. 

Denne bølgehøyden inkluderer eventuelle lokale bølger som er generert av vind mellom Langstranda og 

Store og Lille Hjartøya. Uten dette siste bidraget ville bølgehøyden vært ca 1.4 m.  

Den beregnede verdien av bølgehøyde harmonerer godt med den høyeste estimerte i perioden 2005 - 2014, 

som er Hmo0 = 0.91 m.  

Storulykkeforskriften krever imidlertid at det skal anvendes belastningsdata med returperiode «markant 

over» 1000 år, og vi velger derfor skjønnsmessig å sette den dimensjonerende verdien til: 

dimensjonerende signifikant bølgehøyde Rp = 1000 år ved Langstranda: Hm0,1000 = 1.75 m 

For å finne nødvendig høyde av den planlagte vollen med betongmuren benytter vi formelverk og teori som 

er presentert i publikasjonen EurOtop Manual (1), med tillegg for plastrede moloer i (2). 

Vi antar følgende data for bølgesituasjonen ved 1000 år returperiode. 

signifikant bølgehøyde Hm0 =   1.75 m 

Spektral topp-periode Tp =  8.0 s 

Bredde i topp av fylling   3.5 m 
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Angrepsretning    rett på fyllingsfront  

Høyde på topp av fylling  undersøker 4.5 - 5.5 m NN2000 

Resultat av beregningene er gitt i Figur 6. Her er overskyllingsraten i liter per sekund pr lengdemeter 

( l/(sm) ) gitt som funksjon av den høyden som topp av fylling har over NN2000, der det er antatt at 

stormflonivået er 3.44 m NN2000.  

 

Figur 6 Overskyllingsrate i liter per sekund pr lengdemeter ( l/(sm) ) gitt som funksjon av høyde av topp av fylling.  

Hvilken overskyllingsrate som kan aksepteres er i stor grad et skjønnspørsmål. I Figur 6 er det vist en linje 

på 10 l/(sm), som er den anerkjente grense for «profesjonelle arbeidere med trening og godt utstyr» 

(referanse 1). Dersom denne grensen overskrides, kan forholdene bli farlige.  

Kjøretøy i lav hastighet har en grense på 10 - 50 l/(sm), der den nedre grensen gjelder personbiler, og den 

øvre grensen gjelder for tyngre kjøretøy som lastebiler, brannbiler og traktorer. En viss toleranse for vann må 

det finnes for at anlegget skal kunne takle nedbør, snøsmelting og luftbåren sjøsprøyt.  

Den vannmengden som er vist i Figur 6 er den raten som kommer over kanten av L-muren og faller ned på 

terrenget på innsiden av L-muren. Her vil vannet fanges opp av dreneringen og ledes bort, slik at det ikke 

skal fortsette innover terrenget.  

Dersom L-murens høyde økes fra 5.5 m NN2000 til 6.0 m eller 6.5 m NN2000 vil vannmengden reduseres 

ytterligere, men vindbåren sjøsprøyt vil fortsatt komme over. Den viktigste effekten av en slik økning av mur-

høyden er å redusere risiko for at objekter kan kastes over hele sjøfronten og falle ned på området bak L-

muren (på landsiden).  

Med en høyde på L-muren på 5.5 m NN2000 er beregnet overskyllingsrate ca 1.5 l/(sm) i en sone antatt 0 - 

5 m fra innsiden av L-muren. Denne raten er så lav at den ikke er til hinder for normal arbeidsaktivitet eller 

kjøretøytrafikk, og vil ikke utgjøre en flomfare for bygninger. 
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 Sikring av fyllingsfront 

Vi må anta at den fyllingsfronten som er på stedet i dag ikke er bygget etter en standard som tilfredsstiller 

Flomklasse F3. Sammensetningen av dagens fylling er i stor grad ukjent. 

Som et minimum antas det at sikringen i øverste del av fyllingen møt sjøen må skiftes ut eller forsterkes for å 

tåle høyere (dimensjonerende) bølger. I slike tilfeller kan man enten skifte ut eksisterende plastringsblokker, 

eller man kan legge på et nytt forsterkingslag på utsiden av nåværende fylling.  

Det siste alternativet er ikke aktuelt her av to grunner. 

1. Den eksisterende fyllingen er bygget på fast underlag ved å mudre opp og traue ut et lag av dårlige 

masser (leire, etc) til fyllingsfoten. Skulle man legge på et nytt lag med blokker på utsiden, måtte 

mudringen gjentas. Dette er en kostbar operasjon som vil kreve stor plass foran dagens fyllingsfot. 

2. Tilgjengelig areal er begrenset av gjeldende reguleringsplan og av en undervannsinstallasjon som 

ligger foran fyllingen. Ytterligere mudring foran fyllingen vil kunne påvirke stabiliteten til 

undervannsinstallasjonen, og ansees som for risikabelt. 

I Figur 4 (og Figur 5) er det derfor vist en utforming der man graver av den øverste delen av dagens fylling 

med ca 9.5 m horisontalt og legger på to lag med hhv filtermasse innerst og plastringstein ytterst i en total 

tykkelse som foreløpig er anslått til 2.0 - 2.5 m.  

Spesifisering av plastringslaget og filtermaterialet gjøres i detaljprosjekteringsfasen når dimensjonerende 

bølgehøyde er beregnet og kvaliteten av de avdekkede massene er bestemt. 

Det vil da komme fram et platå eller et repos med dybde ca -5.0 m NN2000. Dette repos’et blir også 

erosjonsikret. Hensikten med reposet er å sikre at eventuelle blokker som løsner fra plastringen ikke ruller 

helt ned til bunnen, men blir liggende på repos’et og fortsatt bidrar til sikring mot bølger. 

Under dette repos’et må det også sikres mot bølger. Det er foreløpig antatt at det må graves av ca 4 m 

horisontalt, og at disse massene må erstattes av annen type grov steinmasse.  

Spesifikasjon av tiltakene her vil avhenge av hvilke masser som finnes der i dag, og om de kan ansees som 

tilstrekkelige. Dette blir kartlagt i oppmåling og prøveboringer.  

Snittene som er vist i Figur 4 og Figur 5 må avbrytes der hvor det skal bygges kai. Den eksponerte fyllingen 

under kaia må likevel sikres på samme måte. Samtidig må det sikres at kaia ikke blir utsatt for uakseptable 

oppover-rettede bølgekrefter («slamming») fra bølger som går inn under kaia.  
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4.4 Sikring av industri-området 

En foreløpig plan over områdedisponeringen er vist i Figur 7. Området for prosess-anlegget som er dekket 

av Storulykkeforskriften er markert med rosa farge. Den planlagte sjøfyllingen (markert som grå sone til 

venstre i Figur 7) sammen med kaia vil sikre mot bølgeoverskylling og flom, slik at prosess-anlegget skal 

sikres mot statisk stormflo i hht Tabell 1. Prosjektert nivå for området er 3.5 m NN2000.  

Detaljprosjekteringen vil også omfatte en sikring mot flom fra bølger langs det rosa områdets front mot NV. 

Det er et potensiale for at bølger kan slå over kaifronten og fortsette på kaiplanet inn mot fabrikkområdet. 

Dersom det skjer, må det bygges et hinder som sørger for at vannet stopper før eller på grensen til det rosa 

området. Mengden vann som skal håndteres er imidlertid avhengig av noen faktorer som blir fastsatt i 

detaljprosjekteringen, bl a.: 

▪ høyde og bredde av kaiplan  

▪ utforming av kaifronten og fenderverk 

▪ understøttelse av fyllingsfront under kaia.  

 

 

Figur 7 Tegning  52105684_002 012_Generell plantegning prosessanlegg og kai_D04. Område som er direkte dekket 
av Storulykkeforskriften er vist med rosa farge.  
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5 VIDERE ARBEID 

I det ovenstående er det avklart at det kan opprettes en flomsikker sone bak en beskyttelses-voll/mur ved 

Langstranda med de prinsipper som er vist i Figur 4 og Figur 5. Noen avklaringer må gjøres i en videre 

detaljprosjekteringsfase. Det gjelder følgende punkter. 

a. Detaljering av fyllingsfronten: 

• Dimensjonering av plastringslag i steinfyllingen, og nødvendig dybde av undervanns «repos» 

• Endelig beregning av dimensjonerende overskyllingsrate 

b. Undersøkelse av eksisterende fyllingsfront. Den endelige fyllingen skal tilfredsstille strenge krav til 

stabilitet mot bølgepåvirkning, og det er nødvendig å finne ut hvor store deler av eksisterende fylling 

som kan brukes, og hvor mye som må skiftes ut. 

c. Undersøkelse av den indre del av eksisterende fylling. Det må sikres at dynamisk bølgetrykk ikke 

kan forplante seg gjennom fyllingen og gi et pulserende overtrykk i fyllingen under konstruksjoner 

eller dekket. 

d. Optimalisering av fyllingstverrsnitt. Plastringsonen på utsiden av fyllingen må optimaliseres for å 

minimere overskylling og sikre god stabilitet. 

e. Optimalisering av L-mur. Man må vurdere om muren bør heves med ca 0.5 - 0.75 m over toppen av 

plastringslaget for å sikre mot at stein fra plastringen (fra liten til stor størrelse) kastes over L-muren 

og ned på terrenget. Videre må det vurderes om L-muren er dyp nok til å hindre trykk-forplantning 

under muren. Nøyaktig plassering av dreneringen på innsiden må også vurderes.  

f. Utforming av kai og erosjonsikring under kaia. Sikringslaget her skal sikre stabilitet under kaia, 

hindre slamming-krefter på kaidekket og hindre at bølgene eroderer ut åpning mellom kaia og den 

nordvestre delen av prosessanlegget.  

g. Vurdere behov for sikring mot bølgeflom over kaiplanet 
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