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Sweco Norge AS har utføret flomberegning og vannlinjeberegning ved Vågen, Flatanger kommune, 

Trøndelag. I den forbindelse er det nødvendig med en hydrologisk og hydraulisk vurdering. 

Kulminasjonsverdier for 200-årsflom (Q200) og middelflom er beregnet som dimensjonerende flom med 

havnivåstigning i sjøen. Den beregnet flomverdien inkluderer 40% klimapåslag. Det er tatt hensyn til 30% 

gjentetting ved nedstrøms kulvert enden mot sjøen. Det er beregnet flomverdi og vannlinje for to ulike 

situasjoner:  

1. 200-årsflom med klimapåslag, (Q200+40%) og vannstand i sjøen lik 0 moh. 

2. Middelflom (QM) og vannstand i sjøen lik 200-årsflo, (H200) på 2,8 moh. 

Resultatene er vist i tabellen under.  

QM (m3/s) 0,4 

Q200+40% (m3/s) 1,7 

H200 (moh.) 2,8 

Situasjon 1: Maksimum vannstand ved Q200+40%, H=0 moh. ≤2,2 

Situasjon 2: Maksimum vannstand ved QM, H200 = 2,8 (moh.) ≤3,0 

 

Det finnes ikke negative konsekvenser av 200-årsflom. Det reelle problemet er havnivåstigning under 

200-årsflo i sjøen. Det forårsaker et stort oversvømt område, det som skal brukes til «drop-in camping» i 

reguleringsplan. En flomvoll på veien kan etableres for å unngå konsekvensene av 200-årsflo.   
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1 Bakgrunn 

Sweco Norge AS har fått i oppdrag å utføre vannlinjeberegning ved Vågen. Planområdet ligger i 

Flatanger kommune, Trøndelag. Bakgrunnen for forespørselen er å vurdere oversvømt område for 

200-årsflom og havnivåstigning. I den forbindelse er det nødvendig med en hydrologisk og hydraulisk 

vurdering. Se Figur 1-1. 

 

Figur 1-1: Oversiktskart. Se Vedlegg 1 for reguleringsplanklaring. 

 



 

RAPPORT  

 

\\nospgfs001\OPPDRAG\32112\10222477_Vågen_Geo_og_Flom\000\06 Dokumenter\05 Hydrologi 
 

 

1.1 Avklaring om reguleringsplan 

HD Plan og Arkitektur og Hasvåg Fritid presenterer planene for området, og viser fram plankart 

som:  

• BC1 og LJO er i dag jordbruksarealer. LJO skal fortsette å være det, og BC1 skal benyttes 

til «drop-in camping». Altså telt/vogner/biler med få overnattinger, og som ikke forlates på 

stedet over tid.  

• BC2 skal benyttes til campingvogner med spikertelt etc.  

• Det skal etableres administrasjons- og sanitærbygg på feltet «Turisme/administrasjon 

camping». 

• SPA er parkeringsplass – skal planeres. Ca. 1m høydeforskjell i dag, blir derfor fylling her. 

• Det går en gammel åkervei gjennom området, som skal forbedres. Nabo har 

bruksrettigheter.  

• På BKB1 og BUN er det tidligere fylt opp, på berg. Ingen bløte masser. Det er gravd inntil 

1m dypt ca. midt på BC1 og bare funnet sand.  

• Se Vedlegg 1 for reguleringsplanklaring. 

1.2 Befaring  

• Gammelt skolebygg (nå ferieleiligheter) har kjeller som ble gravd ut i sandmasser, ingen 

berg eller leire observert der heller. 

• Foreløpig planlagt for <50 campingplasser, da det er begrensninger mht. sanitær. Mulig å 

utvide etter hvert. 

• Grunneier har ikke opplevd problemer med hverken bekk eller sjønivå. Ved flo går ikke 

vannet helt opp til åkerveien, men stopper naturlig før det når så høyt.  

• Har jevnlig ryddet buskas og vedlikeholdt bekken. I enden mot sjøen er det sirkulær 

kulvert, 0,8 m i diameter. 
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Figur 1-2: Oppstrøms bekken 

 

Figur 1-3: Nedstrøms bekken 

 

Figur 1-4: Sirkulær kulvert på 0,8 

m enden mot sjøen.  

 

Figur 1-5: Jevnlig ryddet buskas og vedlikeholdt 

bekken. 
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2 Flomberegning og havnivåstigning 

2.1 Flomberegning 

Dimensjonerende flom er 200-årsflom (Q200), i henhold til Håndbok NVE (2015). Det aktuelle 

nedbørfeltet har et areal på 0,59 km2 med normalavrenning på 20,7 l/s/km2. Flomberegningen 

utføres derfor ved bruk av «Nasjonalt formelverk for flomberegning i små felt» (NIFS), (Glad m. fl, 

2015), som er gyldig for felt med areal mindre enn 60 km2. Beregningsgrunnlag fra NEVINAs 

lavvannskart for nedbørfeltet er gitt i Vedlegg 2.  

200-årsflom er beregnet i henhold til håndbok N200 (SVV, 2018) for sikkerhetsklasse F2 som gjelder 

tiltak der oversvømmelse har middels konsekvens. Flommen har nominell årlig sannsynlighet 1/200 

og sannsynligheten gjelder flom som utgjør fare for skader på bolig, fritidsbolig, campinghytte og 

andre viktige infrastruktur (NVE, 2015). Se  Tabell 2-1.  

Tabell 2-1: Sikkerhetsklasser for byggverk i flomutsatt område 

Sikkerhetsklasse for flom Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet 

F1 Liten 1/20 

F2 Middels 1/200 

F3 Stor 1/1000 

 

2.2 Havnivåstigning 

Det forventes at vannstanden ved Vågen blir påvirket av vannstanden i sjøen. Det er derfor gjort 

beregninger for 200-årsflo. Verdi for 200-årsflo (sikkerhetsklasse 2) ved Hasvågøy er hentet fra 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) veileder Havnivåstigning og stormflo - 

samfunnssikkerhet i kommunal planlegging (2016).  

DSB gir råd om hvordan havnivåendring og stormflo skal håndteres i planleggingsarbeid. Tabellen 

gir de kommunevise tallene for sikkerhetsklasser med klimapåslag som DSB anbefaler å rundes av 

til nærmeste 10 cm før bruk i planlegging. Dette er de samme tallene som finnes i DSBs veileder 

Havnivåstigning og stormflo - samfunnssikkerhet i kommunal planlegging (2016), ferdig regnet om i 

forhold til NN2000. Som klimapåslag for fremtidig havnivå har man brukt framskrivingens øvre del 

(95-persentilen) for RCP8.5, og for perioden 2081-2100 relativt til 1986-2005. Se Vedlegg 3. 

2.3 Gjentetting 

Delvis gjentetting av gjennomløp pga. masseavsetning, drivgods eller is kan redusere kapasiteten i 

gjennomløpet. Dimensjoneringen skal derfor ta hensyn til forventet gjentetting gjennom dreneringens 

levetid. Det skal antas gjentetting på 1/3 av innløpets høyde. Dette kravet tar hensyn til retningslinjer 

for vedlikehold, pluss en sikkerhetsfaktor. 

Sedimenter, søppel, små trær og steiner kan blokkere eksisterende kulvert, og dette må det tas 

hensyn til flomsone ved oppstrøms av kulvert.  

2.4 Klimapåslag 

Det er anbefaler klimapåslag på minst 40% for flom beregnet basert på NIFS-formelverk (2015) i alle 

nedbørfelt i området med areal < 60 km2. Se Vedlegg 1. Resultatene fra flomberegning er vist i Tabell 

2-2.  
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Tabell 2-2: Feltparametere og beregning av 200-årsflom og stormflo 

Parameter  

Areal (km2) 0,59 

Effektiv sjøprosent 0,0 

QM (m3/s) 0,4 

Q200 (m3/s) 1,2 

Klimafaktor 1,4 

Q200+40% (m3/s) 1,7 

H200 (moh) 2,8 

 

3 Vannlinjeberegning 

3.1 Metodikk 

For å beregne hydraulisk kapasitet er programvaren HEC-RAS 2D benyttet (U.S Army Corps of 

Engineers, 2016).   

3.1.1 Terrengmodell 

Terrengmodell er satt opp fra laserdata. Det er to datasett tilgjengelig på hoydedata.no, Hasvåg 

Halmøya Villa Sør-Gjeslingan 2015. Det har bestilte punktetthet, 4 pkt/m2 med 0,25 oppløsning. Det 

er vurdert at eksisterende terreng fra laserdataene gir tilstrekkelig nøyaktighet for 

vannlinjeberegningene. Koordinatsystem er Euref89 UTM32. Alle høyder er angitt i NN2000. 

3.1.2 Ruhet 

Det er benyttet manningskoeffisient (n-verdier) for ruheten i modellen. Det finnes ingen innmålinger 

av vannføring og vannstand, og modellen er derfor ikke kalibrert. Benyttet manningskoeffisient er 

basert på befaringsbilder. Manningskoeffisienten (NVE, 2010) er satt til 0,03 for planområde. Ruhet 

i kulverten er satt til 0,02.   

3.1.3 Grensebetingelser 

Beregnet flomverdi er satt som oppstrøms grensebetingelse, mens nedstrøms grensebetingelse er 

vannstanden i sjøen. Verdiene for de ulike situasjonene blir da som følger: 

1. 200-årsflom (Q200+40%) og vannstand i sjøen lik 0 moh med 1/3 gjentetting ved kulvert 

2. Middelflom (QM) og vannstand i sjøen lik 200-årsflo, (H200) på 2,8 moh med 1/3 gjentetting  

3.2 Resultater 

3.2.1 Flomsonekart for Q200+40% og 0 moh vannstand i sjøen 

Figur 3-1 viser flomsonekart for 200-årsflomsituasjon (Q200+40%) og vannstand i sjøen lik 0 moh. 

Flomvann går ikke over bekken og vegen ved området BC1. Det finnes bare et lite oversvømt 

område nær kulverten. Vannstand i det oversvømte området er 2,2 moh. og vanndybden er mindre 

enn 0,20 m.  

Årsaken for oversvømmelse er sannsynligvis 1/3 gjentetting og en liten forsenking av terrenget på 

vestsiden av bekken nær kulverten. Se Vedlegg 4 for vanndybde i oversvømt område.  
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Figur 3-1: Flomsonekart for Q200+40% og 0 moh vannstand i sjøen 
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3.2.2 Flomsonekart for middelflom og 200-årsflo, (H200=2,8 moh) i sjøen 

Figur 3-2 viser det oversvømte området for middelflom QM og 200-årsflo i sjøen.  

For denne flomsituasjonen går vann fra sjøen over veien til området BC1. Det er store områder ved 

BC1 som blir oversvømt. Vannstanden i det oversvømte området er 3,0 moh. Maksimum vanndybde 

er 2,5 m. Se Vedlegg 5 for vanndybde i oversvømt område.  

 

Figur 3-2: Flomsonekart for middelflom og 200-årsflo, (H200=2,8 moh) i sjøen. 
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Tabell 3-1 viser maksimal beregnet vannstand og vanndybde ved Vågen for de to 

flomsituasjonene.  

Tabell 3-1 Maksimal vannstand og vanndybde i oversvømt området BC1, moh. NN2000 

Flomsituasjon Vannstand (moh) Vanndybde (m) 

Q200+40% = 1,7 m3/s, H = 0 moh. ≤2,2 ≤0,2 

QM = 0,4 m3/s, H200 = 2,8 moh. ≤3,0 ≤2,5 

 

4 Oppsummering 

To scenarier for 200-årsflom med 40% klimatillegg (Q200+40%) og 200-årsflo er simulert. Det inkluder 

1/3 gjentetting av kulvert mot sjøen. Basert på vannlinjeberegninger trekkes følgende konklusjoner: 

• Det er ikke store konsekvenser av en 200-årsflom. Det finnes et lite oversvømt område 

nær kulverten, som kan unngås med å rydde oppstrøms kulvert og justere terrenget på 

vestsiden av bekken. 

• Det reelle problemet er havnivåstigning. Det er et stort oversvømt område under 200 års-

flo i sjøen. En flomvoll på veien med nivå ≥3,0 moh. kan være en løsning å for å unngå 

oversvømt område i reguleringsplanen. 

• Det er ingen vurdering av erosjonssikringstiltak i rapporten. Befaringsbilder viser 

erosjonsproblematikk i bekken under normal vannføring. Se Figur 1-3. Det bør vurderes for 

reguleringsplanen, nedstrøms og oppstrøms bekken.  

 

5 Referanser 
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nedbørfelt. NVE Rapport 8-2015. 

NVE (2010). Fergus, T., Aune, K. H., & Sæterbø, E. (2010). Vassdragshåndboka (Håndbok i 

vassdragsteknikk).  

NVE (2015). Veileder for flomberegninger i små uregulerte felt. 

SVV (2018). Håndbok N200 Vegbygging.  

 

6 Vedlegg 

Vedlegg 1: Reguleringsplan: Vågen 

Vedlegg 2: NEVINA-flomindeks rapport 

Vedlegg 3: 200-årsflo rapport  

Vedlegg 4: Vanndybde for Q200+40% og 0 moh. vannstand i sjøen 

Vedlegg 5: Vanndybde for QM og H200 stormflo i sjøen 
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Vedlegg 1 Reguleringsplan: Vågen 

  



fkb4

01.01.2021
1

Flatanger

Vågen(UTKAST)
Vertniv 2

xxxxxxx

Reguleringsplan

TEGNFORKLARING

Kilde for basiskart:
Ekvidistanse

1:1000Kartmålestokk

m

AREALPLAN ETTER PBL AV 2008

Forslagsstiller:

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Dato for siste revisjon av plankart:

Planvedtak:

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet:

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Møtesaksnr Dato Sign

kommune

N

0 10 20 30 40 mKoordinatsystem:         UTM sone 32 / Euref89

Nasjonal arealplan-ID

Høydegrunnlag:            NN 1954

Dato for basiskart:

Kartopplysninger

Basiskartet er tegnet med svak gråfarge

Plandata

Plantype:

Kunngjøringsdato for planvedtak:

Saksnummer:

Behandlingsorgan

Høring og offentlig ettersyn fra/til:

09.02.2021

Eiendomsgrense

Eiendomsinformasjon

Campingplass

Lager

Uthus/naust/badehus

Kombinert bebyggelse og anleggsformål

Bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål

Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §12-5 NR.1)

Veg

Parkering

Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 §12-5 NR.2)

Friområde

Reguleringsplan-Grønnstruktur (PBL2008 §12-5 NR.3)

LNFR-areal for nødvendige tiltak for LNFR

Jordbruk

Reguleringsplan- Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (PBL2008 §12-5 NR.5)

Friluftsområde i sjø og vassdrag

Idrett/vannsport

Reguleringsplan- Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL2008 §12-5 NR.6)

Faresone - Flomfare

Reguleringsplan-Hensynsoner (PBL2008 §12-6)

Faresonegrense

Formålsgrense

Bebyggelse som inngår i planen

Regulert senterlinje

Reguleringsplan-Felles for  PBL 1985 og 2008
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Vedlegg 2 NEVINA-flomindeks rapport 

 

  



Regional flomberegning
Vassdragsnr.: 137.35

Kommune.: Flatanger

Fylke.: Trøndelag

Vassdrag.: KYSTFELT

Nedbørfeltareal: 0.59 km²

Flomestimater er beregnet basert på «Regional flomfrekvensanalyse (RFFA-2018)». Om 
nedbørfeltet er mindre enn 60 km2, er det alternativt beregnet kulminasjonsflommer 
basert på NIFS-formelverk (2015).

Anbefalinger om klimapåslag er gitt i NVE rapport nr. 81-2016 og klimaprofiler for fylker 
(se www.klimaservicesenter.no).

Hvordan bruke resultatene fra rapporten, se her.

RFFA-2018
Tidsoppløsning Døgn -

Indeksflom (QM): Medianflom 305 l/s*km²

Klimapåslag 20 %

Kulminasjonsfaktor 2.39 -

NIFS-2015
Tidsoppløsning Kulminasjon -

Indeksflom (QM): Middelflom 712 l/s*km²

Klimapåslag 40 %

Annet
Tilløpsflom Nei -

RFFA-2018 (døgnmiddel) Q M Q 5 Q 10 Q 20 Q 50 Q 100 Q 200 Q 500 Q 1000 Q 200-
klima

 

Flomfrekvensfaktor (QM / QT) 1 1.22 1.44 1.61 1.83 2 2.17 2.44 2.61 -

Flomverdier, m³/s 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5

Flom usikkerhet (97,5%), m³/s 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 -

Flom usikkerhet (2,5%), m³/s 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 -

NIFS (kulminasjon)
Flomfrekvensfaktor (QM / QT) 1 1.26 1.5 1.74 2.12 2.45 2.81 3.38 3.88 -

Flomverdier, m³/s 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.7

Flom usikkerhet (97,5%), m³/s 0.7 1.0 1.2 1.4 1.7 2.1 2.4 2.8 3.3 -

Flom usikkerhet (2,5%), m³/s 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 -

Flomverdier er automatisk generert og kan inneholde feil. Resultatene må kvalitetssikres. Verdiene kan ikke benyttes direkte, men må sammenlignes med 
andre metoder, sammenligningsstasjoner og/eller egne data.

Rapportdato: 2/12/2021               © nevina.nve.no



 

 
Norges 
vassdrags- og 
energidirektorat

Kartbakgrunn: Statens Kartverk

Kartdatum: EUREF89 WGS84

Projeksjon: UTM 33N

Beregn.punkt: 288594 E 
7154077 N

Nedbørfeltgrenser og feltparametere er automatisk generert og kan inneholde feil. 
Resultatene må kvalitetssikres.

Feltparametere
Areal (A) 0.59 km²

Effektiv sjø (A SE ) 0 %

Elvleengde (E L ) 1.1 km

Elvegradient (E G ) 34.0 m/km

Elvegradent 1085 (E G,1085 ) 30.1 m/km

Helning 14.3 °

Dreneringstetthet (D T ) 1.8 km -1

Feltlengde (F L ) 1.3 km

Arealklasse
Bre (A BRE ) 0 %

Dyrket mark (A JORD ) 2.5 %

Myr (A MYR ) 10.1 %

Leire (A LEIRE ) 0 %

Skog (A SKOG ) 0 %

Sjø (A SJO ) 0.1 %

Snaufjell (A SF ) 0 %

Urban (A U ) 0 %

Uklassifisert areal (A REST ) 86.4 %

Hypsografisk kurve
Høyde MIN 2 m

Høyde 10 17 m

Høyde 25 28.5 m

Høyde 50 47 m

Høyde 75 89.5 m

Høyde MAX 181 m

Klima- /hydrologiske parametere
Avrenning 1961-90 (Q N ) 20.7 l/s*km²

Nedbør juni 61 mm

Nedbør juli 80 mm

Regn og snøsmelting mai 59 mm

Regn og snøsmelting juni 68 mm

Regn og snøsmelting årlig 4d 68 mm

Regn og snøsmelting november 106 mm

Temperatur februar -1.3 °C

Temperatur mars 0.1 °C

 

Rapportdato: 2/12/2021               © nevina.nve.no
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Vedlegg 3 200-årsflo rapport 

  



12. februar 2021

Hasvågøy
Nivåskisse med de viktigste vannstandsnivåene og ekstremverdier

Nivå er hentet fra Rørvik og justert med faktor 0,98.

Høyder er i cm over Normalnull 2000 som er nullnivå i det norske offisielle høydesystemet NN2000.
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-184 Lavvann med 20 års gjentaksintervall
-175 Lavvann med 5 års gjentaksintervall
-163 Lavvann med 1 års gjentaksintervall
-157 Sjøkartnull (CD)
-157 Laveste astronomiske tidevann (LAT)

-113 Middel spring lavvann (MLWS)

-86 Middel lavvann (MLW)

-59 Middel nipp lavvann (MLWN)

-9 Middelvann (1996-2014) (MSL1996-2014)
0 Normalnull 2000 (NN2000)

42 Middel nipp høyvann (MHWN)

69 Middel høyvann (MHW)

95 Middel spring høyvann (MHWS)

143 Høyeste astronomiske tidevann (HAT)

163 Høyvann med 1 års gjentaksintervall

181 Høyvann med 5 års gjentaksintervall
189 Høyvann med 10 års gjentaksintervall
197 Høyvann med 20 års gjentaksintervall
206 Høyvann med 50 års gjentaksintervall
212 Høyvann med 100 års gjentaksintervall
219 Høyvann med 200 års gjentaksintervall
233 Høyvann med 1000 års gjentaksintervall

256 Sikkerhetsklasse 1 (TEK10/17) med klimapåslag

278 Sikkerhetsklasse 2 (TEK10/17) med klimapåslag

292 Sikkerhetsklasse 3 (TEK10/17) med klimapåslag



Lavvann med 20 års gjentaksintervall (20YMIN)
Statistiske beregninger av hvor hyppig et ekstremt lavvann av en viss størrelse vil opptre. I gjennomsnitt når lavvannet dette nivået
en gang i løpet av gjentaksintervallet. Det betyr at et ekstremt lavvann med for eksempel 50 års gjentaksintervall i gjennomsnitt vil
opptre en gang per 50 år.  Gjentaksintervall kalles også returperiode. 

Sjøkartnull (CD)
Nullnivå for dybder i sjøkart og høyder i tidevannstabellen.  Sjøkartnull er fra 1. januar 2000 lagt til laveste astronomiske tidevann
(LAT). Langs Sørlandskysten og i Oslofjorden er tidevannsvariasjonene små i forhold til værets virkning på vannstanden (vind,
lufttrykk og temperatur).  Sjøkartnull er derfor av sikkerhetsmessige grunner lagt 20 cm lavere enn LAT langs kysten fra
svenskegrensen til Utsira og 30 cm lavere enn LAT i indre Oslofjord (innenfor Drøbaksundet). 

Laveste astronomiske tidevann (LAT)
Laveste mulige vannstand under midlere meteorologiske forhold, det vil si uten påvirkning fra blant annet vind, lufttrykk og
temperatur. I praksis bestemmes LAT ved å lage tidevannstabeller for 19 år og plukke ut det laveste tidevannet. Tidevannet har
blant annet en periode på 18,6 år. 

Middel spring lavvann (MLWS)
Gjennomsnittet av observerte lavvann omkring ny- eller fullmåne (springperiode). I praksis brukes harmoniske konstanter som en
tilnærming. I tiden omkring ny- eller fullmåne vil tidevannsamplitudene øke siden tidevannskreftene fra sol og måne virker i samme
retning. Dette fører til lavere lavvann enn ellers. 

Middel lavvann (MLW)
Gjennomsnittet av alle observerte lavvann i en periode på 19 år. Kartverket bruker middelvann minus amplituden til den harmoniske
konstituenten M2 som en god tilnærming. 

Middel nipp lavvann (MLWN)
Gjennomsnittet av observerte lavvann i tiden omkring halvmåne (nipperiode). I praksis brukes harmoniske konstanter som en
tilnærming. Ved halvmåne, når månen er i første eller tredje kvarter, vil tidevannsamplituden bli mindre siden tidevannskreftene fra
sol og måne motvirker hverandre. Dette fører til høyere lavvann enn ellers. 

Middelvann (1996-2014) (MSL)
Gjennomsnittlig høyde av sjøens overflate på et sted over en periode på 19 år. Middelvann beregnes som gjennomsnittet av
vannstandsobservasjoner foretatt med faste tidsintervall - fortrinnsvis over en periode på 19 år. Dagens middelvann er beregnet over
perioden 1996-2014. 

Normalnull 2000 (NN2000)
Nullnivå i det norske offisielle høydesystemet NN2000

Middel nipp høyvann (MHWN)
Gjennomsnittet av observerte høyvann i tiden omkring halvmåne (nipperiode). I praksis brukes harmoniske konstanter som en
tilnærming. Ved halvmåne, når månen er i første eller tredje kvarter, vil tidevannsamplituden bli mindre siden tidevannskreftene fra
sol og måne motvirker hverandre. Dette fører til lavere høyvann enn ellers. 

Middel høyvann (MHW)
Gjennomsnittet av alle observerte høyvann i en periode på 19 år. Kartverket bruker middelvann pluss amplituden til den harmoniske
konstituenten M2 som en god tilnærming.

Middel spring høyvann (MHWS)
Gjennomsnittet av observerte høyvann i tiden omkring ny- eller fullmåne (springperiode). I praksis brukes harmoniske konstanter
som en tilnærming. I tiden omkring ny- eller fullmåne vil tidevannsamplitudene øke siden tidevannskreftene fra sol og måne virker i
samme retning. Dette fører til høyere høyvann enn ellers. 

Høyeste astronomiske tidevann (HAT)
Høyeste mulige vannstand under midlere meteorologiske forhold, det vil si uten påvirkning fra blant annet vind, lufttrykk og
temperatur. I praksis bestemmes HAT ved å lage tidevannstabeller for 19 år og plukke ut det høyeste tidevannet. Tidevannet har
blant annet en periode på 18,6 år. 

Sikkerhetsklasse 1 (TEK10/17) med klimapåslag (SAFE1)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i 2016 anbefalt at for planleggingsformål som faller inn under Sikkerhetsklasse
1 i TEK10 (og TEK17), skal man bruke returnivå for stormflo med 20-års returnivå og legge til et klimapåslag. Klimapåslaget er
anbefalt å være tallene fra RCP8.5 fra rapporten fra FNs klimapanel (2013) for årene 2081-2100 og framskrivningenes 95-persentil.

Sikkerhetsklasse 2 (TEK10/17) med klimapåslag (SAFE2)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i 2016 anbefalt at for planleggingsformål som faller inn under Sikkerhetsklasse
2 i TEK 10 (og TEK17), skal man bruke returnivå for stormflo med 200-års returnivå og legge til et klimapåslag. Klimapåslaget er
anbefalt å være tallene fra RCP8.5 fra rapporten fra FNs klimapanel (2013) for årene 2081-2100 og framskrivningenes 95-persentil.

Sikkerhetsklasse 3 (TEK10/17) med klimapåslag (SAFE3)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i 2016 anbefalt at for planleggingsformål som faller inn under Sikkerhetsklasse
3 i TEK 10 (og TEK17), skal man bruke returnivå for stormflo med 1000-års returnivå og legge til et klimapåslag. Klimapåslaget er
anbefalt å være tallene fra RCP8.5 fra rapporten fra FNs klimapanel (2013) for årene 2081-2100 og framskrivningenes 95-persentil.
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Vedlegg 4 Vanndybde for Q200+40% og 0 moh i sjøen 
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Vedlegg 5 Vanndybde for QM og H200 stormflo 

 

 

 




