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1 Indledning og formål

Som i mange andre sammenhænge, hvor man vil man undgå en væsentligt overdi-
mensionering af konstruktioner, er det ved dimensionering af vindmøllekonstruktioner
til opførelse på havet  nødvendigt at modellere samtidighed af  ekstremer af indre
kræfter. De indre kræfter følger af ydre laster, som i alt væsentligt afledes af klimaet,
idet vind, is, bølger, strøm etc. er de dominerende lastgenererende processer. Da kli-
maet typisk beskrives ved middelvindhastigheder, bølgehøjder etc. bliver det således
bl.a. samtidighed af klimaparametre, der skal fastsættes for at kunne undersøge samti-
dighed af ekstremer af indre kræfter.

Ved opstilli ng af designgrundlag for havmølleparker på en given site gennemføres der
typisk hydrologiske studier og klimastudier, som danner grundlag for fastsættelse af
regningsmæssige klimakombinationer for denne site. I dag fastsættes disse typisk som
hændelser med 50 års returperiode, hvorfor kombinationen af f lere 50 års hændelser
typisk vil føre til et meget konservativt design. P.t. udføres analyserne ofte som analy-
ser på de individuelle klimakomponenter (fx. vind, bølger), idet der ikke forefindes
tilstrækkeligt datagrundlag til at foretage en egentlig modellering af deres simultane
fordeling. Der er dog på de fleste potentielle sites igangværende måleprojekter, der i
heldigste fald vil kunne give simultane målinger for en kortere årrække.

Motiveret af den ovenfor beskrevne problemstilli ng er formålet med denne vejled-
ning, at præsentere en  forskrift for hvorledes klimaparametre og disses indbyrdes af-
hængighed på en systematiske måde kan rapporteres. Udover klimaparametrene af-
hænger de ydre laster også af en række materiale- og geometriparametre som f.eks.
drag- og li ftkoefficienter, friktionskoeff icienter mellem is og beton etc. Usikkerheder i
forbindelse med fastsættelse af disse parametre samt disse usikkerheders betydning
for samtidighedsproblemet diskuteres ikke i nærværende vejledning. Det skal også
nævnes, at ulykkeslast og andre menneskeskabte laster kan have betydning, men dette
er heller ikke i fokus i vejledningen. Nærværende forskrift vil være et første skridt på
vejen mod at muliggøre en identifikation af regningsmæssige klimaparametre i samti-
dighedsøjemed. Dette vil være en nødvendig men ikke en fuldstændig forudsætning
for at kunne fastsætte de regningsmæssige klimaparametre. Derudover vil det også
være nødvendigt, at have modeller for hvorledes havvindmøllers respons former sig
under et givent klima. Disse modeller haves allerede i en vis udstrækning, og de er
erfaringsmæssigt lettere at etablere end simultanfordelingen af klimaparametrene. En-
delig skal det nævnes, at det også et ønskeligt formål, at denne vejledning på længere
sigt kan danne grundlag for f.eks. et bilag til Rekommandation til Teknisk godkendel-
se af vindmøller på havet.

Problemstilli nger der ikke berøres i vejledningen

Der er en række uløste problemer i forbindelse med fastsættelse af lastkombinationer
ved design af havvindmøller. Hovedproblemet er at kortlægge den stokastiske natur af
klimaparametrene. Dette problem behandles i denne vejledning. Heraf afledes nogle
delproblemer, som ikke vil blive behandlet hér. Blandt disse er, at vind- og bølge-
processer sædvanligvis regnes for at være stationære i henholdsvis 10 min og 3 timer.
Når klimaparametre for disse to processer foreskrives vil de derfor være inkom-
patible og bør kombineres med omtanke. Endvidere er et andet problem at vindklima-
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parametre angives ved en 50-årsreturperiode medens bølgeklimaparametre angives
med en 30-årsreturperiode. Derfor skal man ved omregning til regningsmæssige laster
være opmærksom på at anvende de rette partialkoeff icienter. Pga. tidsbegrænsninger
vil der ikke i denne vejledning forsøges givet en løsning på disse problemer, men det
vurderes, at med den statistik, der til vejebringes hvis vejlednings anvisninger følges,
vil der være dannet et grundlag for at løse i hvert fald problemet med valg af returpe-
rioder for samtidige laster.

Vejledningens indhold

I kapitel 2 gives en kort beskrivelse af de klimapåvirkninger, som behandles i denne
rapport, nemlig bølger, vind, strøm, tidevand og is. Beskrivelsen introducerer de væ-
sentligste parametre til beskrivelse af disse. I kapitel 3 omtales kriterier for valg af
marginale og betingede fordelinger. Herunder beskrives hvilke fordelingstyper, der ud
fra fysiske og statistiske overvejelser bør vælges for klimaparametrene og hvorledes
de statistiske parametre i disse fordelinger kan estimeres udfra de til rådighed værende
observationer.

Modeller for simultane fordelinger for klimaparametrene betragtes dernæst i kapitel 4.
Generelt anbefales, at der benyttes betingede fordelinger, idet disse uden problemer
kan anvendes i sikkerhedsanalyser og ved fastlæggelse af partialkoeff icienter og last-
kombinationsfaktorer. Endvidere beskrives i dette kapitel de krav, der bør still es til
målinger og databehandling. Det er således kapitel 2 til 4, der udgør kernen i denne
vejledning og som direkte angår vejledningens formål. Der er, som beskrevet neden-
for, endvidere medtaget et par kapitler mere.

I forbindelse med arbejdet med denne vejledning er probabili stisk sikkerhedsanalyse
af vindmøller blevet diskuteret. Sådanne analyser vil udgøre en vigtig brik i undersø-
gelsen af samtidighedsproblemer og er stærkt afhængige af en stokastisk model for
klimaparametrene. En diskussion af probabili stisk sikkerhedsanalyse for havvind-
møller vil omvendt også kortlægge hvilke fordelinger, man bør have til rådighed for at
kunne gennemføre sådanne analyser og kalibrere partialkoeff icienter for anvendelse i
normer. Bla. er det i forbindelse med fastlæggelse af partialkoeff icienter væsentligt, at
sikkerhedsniveauet bliver valgt fornuftigt / økonomisk optimalt. I kapitel 5 omtales
hvilke sikkerhedsniveauer, der er valgt i en række forskelli ge anvendelsesområder og
de designsituationer, der normalt bør undersøges, nemlig udmattelses- og brudgræn-
setilstande.

Målgruppe

Vejledningens målgruppe består af dem, der varetager opgaven med at formulere Re-
kommandation til Teknisk godkendelse af vindmøller på havet, samt dem, der opsæt-
ter de designkrav, som indgår i designbaserne for havvindmølleparker i Danmark.
Endvidere kan vejledningen være af interesse for havvindmøllekonstruktører.
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2 Parametr isk beskr ivelse af de udarbejdede modeller
I det følgende beskrives de parametre, der skønnes at være signifikante ved en stoka-
stisk beskrivelse af naturskabte laster på havvindmøller. De udvalgte parametre anta-
ges, at skulle anvendes ved sikkerhedsvurderinger af konstruktionselementer. Der
skelnes mellem 2 typer af laster, nemlig en ekstremlast, hvor konstruktionen ’udsæt-
tes’ f or en ekstrem last (svarende til l astkombination 2.1, 2.2 og 2.3 i DS 409) og en
udmattelseslast (svarende til l astkombination 2.4 i DS 409). Ved udmattelse har alle
variationer i lasterne betydning, hvorfor en statistisk beskrivelse af alle lastfluktuatio-
ner i den forventede levetid er nødvendig.

2.1 Bølger
2.1.1 Ekstremlast
Følgende parametre betragtes i en ekstremlastsituation:
• signifikant bølgehøjde SH  (1 eller 3 timers sø-til stand)

• bølge-nulkrydsnings-periode ZT

• maksimal bølgehøjde maxH

• maksimal cresthøjde maxC

• bølgeretning Hθ

Den signifikante bølgehøjde SH  bestemmes som ησ4 , hvor ησ  er standardafvigelsen

af overfladehævningsprocessen, idet der betragtes / antages stationære sø-til stande
over 1 time eller 3 timer. Bølgeperioden ZT  bestemmes som middel nul-
krydsningsperioden i de stationære sø-til stande over 1 time eller 3 timer og er derfor
korreleret med SH . Middelbølgeretningen Hθ  registreres simultant med SH  og ZT .

Bølgespektret karakterisere normalt vha. SH  og ZT . Typiske bølgespektre er Jonswap

og Pierson-Moskowitz spektrene. Disse omtales ikke yderligere i denne rapport.

maxH  er den maksimale bølgehøjde i en 1- eller 3-timers stationær sø-til stand karakte-

riseret ved SH , ZT  og Hθ . Ofte antages approksimativt i en 3-timers sø-til stand, at

maxH =1.86 SH .

maxC  er højden af den maksimale bølgetop i forhold til middel-vandspejlet i en 1- eller

3-timers stationær sø-til stand karakteriseret ved SH , ZT  og Hθ .

I en ekstremlastundersøgelse benyttes den maksimale årlige størrelse af SH , maxC  og

maxH . I kapitel 3 diskuteres relevante fordelingsfunktioner, og hvorledes de statistiske

parametre heri bestemmes.

2.1.2 Udmattelseslast
Følgende parametre betragtes i en udmattelseslastsituation  (drift / vedligeholdelsesfa-
sen):
• signifikant bølgehøjde SH  (3 timer)

• bølgeperiode ZT
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• bølgeretning Hθ

Da alle bølger i princippet kan give bidrag til udmattelse registreres alle bølgehøjder
ofte i såkaldte scatter-diagrammer, hvor der for hver bølgeretning i en matrix angives
antal bølger for relevante kombinationer af SH  og ZT . SH  inddeles ofte med spring

på ½ m og ZT  med spring på 1 s.

Som alternativ til scatter-diagrammerne kan parametrene ( SH ,  ZT  og Hθ ) modelleres

ved stokastiske variable. I kapitel 3 diskuteres relevante fordelingsfunktioner, og
hvorledes de statistiske parametre heri bestemmes.

2.2 Vind
2.2.1 Ekstremlast
Følgende parametre betragtes i en ekstremlastsituation:
• middelvindhastighed mV  over 10 min. i 10 m’s højde i terrænklasse II

• vindretning Vθ
•  standardafvigelsen på turbulensen i vindretningen uσ  (eller turbulensintensiteten

muT VI /σ= )

Middelvindhastigheden mV  bestemmes som middelvindhastigheden over en 10 mi-

nutters periode, hvor vindhastigheden antages stationær. De målte vindhastigheder
omregnes til 10 m’s højde og terrænklasse II, se DS 410 (1998). Vindretningen regi-
streres simultant med mV . standardafvigelsen på turbulensen i vindretningen uσ  be-

stemmes som standardafvigelsen på målte vindhastigheder i den nævnte 10 minutters
periode. Det spektrale energiindhold i vindens turbulens angives i vindspektret, der
bl.a. afhænger af middelvindhastigheden mV . Vindspektre omtales ikke yderligere i

denne rapport.

I en ekstremlastsituationsundersøgelse benyttes den maksimale årlige størrelse af
vindhastigheden. Denne modelleres ved en stokastisk variabel. I kapitel 3 diskuteres
relevante fordelingsfunktioner, og hvorledes de statistiske parametre heri bestemmes.

2.2.2 Udmattelseslast
Følgende parametre betragtes i en udmattelseslastsituation  (drift / vedligeholdelsesfa-
sen):
• middelvindhastighed mV  over 10 min. i 10 m’s højde i terrænklasse II

• vindretning Vθ
• standardafvigelsen på turbulensen i vindretningen uσ  (eller turbulensintensiteten

TI )

Som for bølger kan alle variationer i vindhastigheden give bidrag til udmattelse. For
hver vindretning registreres derfor, hvor en stor del af tiden middelvindhastigheden er
i et givet interval. Intervalstørrelsen er typisk 1 m/s. Det skal bemærkes, at for visse
materialer (f.eks. glasfiber) er det især de store vindhastigheder (som giver store
spændingsamplituder), der bidrager væsentligst til udmattelsen. Det skal derfor også
bemærkes, at i det omfang bølgelaster bidrager til svingningerne i møllevingerne,
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gælder ovenstående bemærkning også for bølger. Det forventes dog, at bølgerne kun i
ringe grad bidrager til udmattelse af vingerne.

Som alternativ til denne model kan parametrene ( mV  og Vθ ) modelleres ved stokasti-

ske variable. I kapitel 3 diskuteres relevante fordelingsfunktioner, og hvorledes de
statistiske parametre heri bestemmes.

2.3 Strøm
2.3.1 Ekstremlast
Generelt kan antages, at der er 2 bidrag til strømlasten, nemlig tidevandsgeneret
strøm, og stormdrevet strøm. Førstnævnte kan antages at være deterministisk, perio-
disk varierende i tiden, medens den stormdrevne strøm induceret af storme er stoka-
stisk af natur. Antages den tidevandsgenererede strøm at være varierende i tiden, kan
størrelsen af denne til et arbitrært tidspunkt repræsenteres ved en stokastisk variabel.

Følgende parametre betragtes i en ekstremlastsituation:
• strømhastighed Su

• strømretning Sθ

Strøm skønnes ikke at være af betydning i.f.m. udmattelsesanalyser (drift / vedlige-
holdelsesfasen)

2.4 Tidevand / Vandstandsændr ing
2.4.1 Ekstremlast
Følgende parametre betragtes i en ekstremlastsituation:
• amplitude i tidevandsvariation TA . Amplituden kan modelleres ved en stokastisk

variabel.

Tidevand skønnes ikke at være af betydning i.f.m. udmattelsesanalyser (drift / vedli-
geholdelsesfasen)

2.5 Is
2.5.1 Ekstremlast
Islaster er meget afhængige af konstruktionstype og/eller udformning. F.eks. kan der
for mono-pæl-konstruktioner forekomme lock-in-fænomener, hvor tårnegenfrekven-
sen passer med isens styrke og fremdirftsfart. Følgende parametre foreslås derfor be-
tragtet i en ekstremlastsituation:
• istykkelse It

• bøjningsstyrke BIf ,

• trykstyrke CIf ,

• størrelse af isflage (i sammenhæng med havstrøm og vind)
• isens fremdriftshastighed (i sammenhæng med havstrøm og vind)

Det fremhæves, at friktionen mellem is og konstruktion er af stor betydning. Is skøn-
nes ikke at være af betydning i.f.m. udmattelsesanalyser (drift / vedligeholdelsesfasen)
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3 Kriterier for valg af marginale og betingede fordelinger

Det antages, at en række målinger af de i kapitel 2 omtalte parametre er til rådighed,
og at der ønskes tilpasset stokastiske modeller til disse data. Krav til data omtales i
kapitel 4. Den stokastiske model er normalt karakteriseret ved, at den betragtede stør-
relse modelleres ved en stokastisk variabel med en given fordelingsfunktion – og op-
gaven er at tilpasse de statistiske  parametre i denne fordelingsfunktion så det bedste
fit opnås.

Hvis den betragtede parameter skal benyttes i en ekstremlastsituation bør fittet være
godt i øvre hale af fordelingen, medens det ved udmattelsesanalyser normalt er vig-
tigt, at fittet er godt i den øvre del af intervallet for parameteren, da alle laster bidrager
til udmattelse; dog kan det for visse materialer, f.eks. glasfiber med høj Wöhler koef-
ficient ( m  værdi i SN kurve) være relevant at fittet er godt i den øvre hale.

For materialestyrker, der er modstandsstyrke bestemmende, bør den valgte fordelings-
funktion tilpasses så godt som muligt i den nedre hale. På den anden side bør den ned-
re hale tilpasses godt for is-trykstyrke, idet denne er bestemmende for en belastning
og ikke for en modstandsstyrke.

3.1 Valg af fordelingstyper

Ved valg af fordelingsfunktion bør der tages hensyn til
• statistiske og fysiske argumenter, f.eks. at der for en årlig maksimal bølgehøjde

eller vindhastighed anvendes en ekstremværdifordeling og at der for styrken at et
materiale med defekter anvendes en Weibull fordeling.

• at de til rådighed værende data fitter den valgte fordelingsfunktion godt i det om-
råde af fordelingsfunktionen, der er særlig relevant for en given anvendelse, f.eks.
den øvre hale for den signifikante bølgehøjde i en ekstremlastundersøgelse.

Endvidere kan det ved valg af fordelingsfunktion på basis af de til rådighed værende
data være relevant at udregne de statistiske parametre: skævhed og kurtosis. Disse kan
så benyttes som indikator for valg af fordelingsfunktion. Skævhed og kurtosis er gode
indikatorer, hvis den centrale del af fordelingen er vigtig. Disse indikatorer kan også
være gode når fordelingens haler er vigtig, hvis afvigelserne fra en velkendt fordeling
ikke er for store.

I det følgende anføres nogle generelle anbefalinger for valg af fordelingsfunktion:

1. I en ekstremlastsituation, hvor den årlige maksimale / ekstreme værdi (vindhastig-
hed / vindtryk, signifikant bølgehøjde, ..) er vigtig, bør benyttes ekstremværdifor-
delinger. Følgende fordelinger kan være relevante, se anneks A:
• Gumbel-fordeling

Denne fordeling benyttes / anbefales bl.a. i DS 410 (1998), EN 1990 (2000)
(Basis of Design, annex C), ISO 2394 (1998) for årlig maksimal vindtryk,
snelast og temperaturlast. Man skal være opmærksom på at det er et asympto-
sik resultat, og at konvergens mod fordelingen kan være langsom.

• Weibull -fordeling (2-parameter / 3-parameter / trunkeret)
Denne fordeling benyttes ofte for signifikant bølgehøjde ved design og analyse
af offshore konstruktioner, se bl.a. Mathiesen et al. (1994)
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• Generaliseret Pareto-fordeling
Denne fordeling anbefales bl.a. i van Gelder (2000) for signifikante bølgehøj-
der på lavt vand. van Gelder (2000) anbefaler på basis af statistiske analyser af
målte data fra en række målestationer placeret ved kysterne langs den sydlige
del af Nordsøen, at en generaliseret Pareto-fordeling anvendes for maksimale
signifikante bølgehøjder på lavt vand.

2. Ved udmattelsesanalyser, hvor det er vigtigt at et godt fit opnås for den centrale
del af fordelingen af lastvariationerne, anvendes følgende fordelingstype normalt
for vindhastigheder og signifikante bølgehøjder, se anneks A:
• Weibull

Denne fordeling benyttes bl.a. i Vindatlas (1989) og Barltrop & Adams (1991)
til at beskrive fordelingen af vindhastigheder og bølger.

• LogNormal fordeling
• Frechet fordeling

3. Ved valg af fordelingsfunktion for styrker, hvor et godt fit i den nedre del af for-
delingen er vigtig,  kan følgende fordelingstyper være relevante:
• Normal fordeling

Denne fordeling kan ikke anbefales for styrker med stor variationskoefficient,
da der her vil være en ikke negligerbar sandsynlighed for negative styrker Man
skal dog være opmærksom på at for trækstyrken af glasfiberarmeret polyester,
der bestemmes som et middel af f ibrenes styrker, vil en normalfordeling
imidlertid være af stor relevans, og lognormalfordeling for ukonservativ på
nedre hale.

• LogNormal fordeling
Denne fordeling benyttes / anbefales i en lang række normer, baggrundsdoku-
menter og artikler, bl.a. DS 410 (1998), EN 1990 (2000) (Basis of Design, an-
nex C), Background Documentation, Eurocode 1 (1996), ISO 2394 (1998),
NKB/SAKO (1999), JCSS (1980) og Holicky & Schneider (2001).

• Weibull -fordeling
Denne fordeling anbefales bl.a. for styrker, hvor den mindste defekt er afgø-
rende for styrkens størrelse (størrelseseffekter har betydning), se f.eks. EN
1990 (2000) (Basis of Design, annex C) og ISO 2394 (1998)

Normalt benyttes en LogNormal fordeling for styrker.

3.2 Estimering af fordelingsparametre

I det følgende beskrives kort følgende metoder til bestemmelse af de statistiske para-
metre i fordelingsfunktioner:
• Maksimum-Likelihood-metoden
• Momentmetoden
• Mindste kvadraters metode
• Bayesiansk statistik

Generelt anbefales Maksimum Likelihood metoden, da den giver et konsistent estimat
af de statistiske usikkerheder, eller Bayesiansk statistik som muliggør på en konsistent
måde at medtage subjektiv information baseret på f.eks. erfaring.
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3.2.1 Maksimum Likelihood metoden
Der opstill es en Log-Likelihood funktion, som angiver sandsynligheden for at de ak-
tuelle data er udfald af en given fordeling med givne statistiske parametre. De statisti-
ske parametre bestemmes så denne sandsynlighed er maksimal. Det antages, at de til
rådighed værende data er uafhængige. Som eksempel betragtes en trunkeret Weibull
fordeling. Log-Likelihood-funktionen bliver, se anneks A:
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dard ikke-lineære optimeringsalgoritmer, f.eks. NLPQL (1986).

Da de statistiske parametre α , β  og γ  bestemmes udfra et begrænset antal data, vil
estimaterne være behæftet med en ikke forsvindende statistisk usikkerhed. Hvis an-
tallet af data er større end 25-30 kan α , β  og γ  antages asymptotisk Normalfordelte
med forventningsværdier lig løsningen til optimeringsproblemet og med følgende
kovariansmatrix, se f.eks. Lindley (1976)
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hvor αβγH  er Hessianmatricen med de anden afledede af Log-Likelihood-funktionen.

ασ ,  βσ  og γσ  er spredninger af α , β  og γ . αβρ  er korrelationskoeff icienten mel-

lem α  og β . Hessian matricen bestemmes ved numerisk differentiation.

3.2.2 Momentmetoden
De ukendte parametre i en given fordelingsfunktion )( θxFX  for en stokastisk variabel

X  benævnes ),...,,( 21 mθθθθ = . De teoretiske statistiske momenter givet
),...,,( 21 mθθθθ =  er

   ∫= dxxfxm X
j

j )( θ (3-4)

På basis af data / observationer � ( � , � ,..., � )x = x x xn1 2  kan til svarende bestemmes de em-
piriske statistiske momenter

   ∑=
=

n

i
ij x

n
m

1
ˆ

1
ˆ (3-5)
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Ved at forlange, at de teoretiske momenter er lig de empiriske momenter kan de stati-
stiske parametre ),...,,( 21 mθθθθ =  bestemmes.

Det bemærkes, at metoden ikke giver noget estimat af den statistiske usikkerhed, og
det er endvidere ikke muligt at inddrage forhåndsinformation. Den statistiske usikker-
hed kan imidlertid estimeres vha. de såkaldte Bootstrap-metoder, se f.eks. Davidson &
Hinkley (1997).

3.2.3 Mindste kvadraters metode
De ukendte parametre i en given fordelingsfunktion )( θxFX  for en stokastisk variabel

X  benævnes ),...,,( 21 mθθθθ = .

På basis af data / observationer � ( � , � ,..., � )x = x x xn1 2  bestemmes en empirisk fordelings-
funktion, f.eks. ved at benytte Weibull – plotteformlen:

   ii xx
n

i
F ˆ,    

1
ˆ =

+
= (3-6)

De statistiske parametre bestemmes ved at betragte optimeringsproblemet:

   ( )2
1

)(ˆmin∑ −
=

n

i
iXi xFF

θ
(3-7)

Løsningen til dette optimeringsproblem giver et centralt estimat af de statistiske pa-
rametre ),...,,( 21 mθθθθ = .

Hvis tilpasningen skal være god i en af halerne af fordelingen, kan summationen i (3-
7) indskrænkes til f.eks. de højeste 15% af de observerede data, eller man kan helt ge-
nerelt indføre en vægtning, således at man i stedet betragter et minimeringsproblem af
typen:

   ( )∑ −
=

n

i
iXii xFFw

1

2
)(ˆmin

θ
(3-8)

Hvis det er muligt ved en passende transformation af fordelingsfunktionen, at udtryk-
ke den transformerede fordelingsfunktion i en lineær funktion af de statistiske para-
metre ),...,,( 21 mθθθθ = , så kan lineær regression benyttes til at bestemme parametrene.
Udover et centralt estimat af de statistiske parametre er det også muligt at bestemme
en korrelationskoeff icient som et mål for hvor god tilpasningen er. Endelig kan der
bestemmes estimater af de statistiske usikkerheder (i form af standardafvigelser)
knyttet til regressionskoeff icienter og dermed usikkerhederne på de statistiske para-
metre, se f.eks. Ross (1987), Box et al. (1978) og Aitchison & Dunsmore (1975). Dog
kan der normalt ikke bestemmes estimater af korrelationskoefficienterne mellem de
statistiske usikkerheder knyttet til regressionskoeff icienterne.
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3.2.4 Bayesiansk statistik
Bayesiansk statistik har den fordel, at det er muligt at bestemme de statistiske para-
metre i en stokastisk model (fordelingsfunktion) således at der tages hensyn både til
aktuelle data (målinger) og til forhåndsinformation (prior viden). Endvidere har Baye-
siansk statistik den fordel, at det er let at foretage en opdatering, hvis nye data frem-
kommer.

Der betragtes en stokastisk variabel X  med en fordelingsfunktion )( θxFX , som af-

hænger af de statistiske parametre ,...),( 21 θθθ = . For en Normalfordeling er de statisti-
ske parametre lig forventningsværdi og standardafvigelse.

Det antages, at en eller flere af de statistiske parametre er usikre, og at forhåndsviden
om denne usikkerhed kan udtrykkes i en prior frekvensfunktion for parametrene

)(' θθf .

Hvis der er data til rådighed, kan disse benyttes til at opdatere denne forhåndsviden.
Den opdaterede – posterior frekvensfunktion for de statistiske parametre bestemmes
vha. Bayes formel, se f.eks. Ang & Tang (1975) og Benjamin & Cornell (1970):

   
∫

=
θθθ

θθ
θ

θ

θ
θ

dff

ff
f

X

X

)()ˆ(

)()ˆ(
)ˆ(

'

'

''

x

x
x (3-9)

hvor ∏=
=

n

i
iXX xff

1
)ˆ()ˆ( θθx  er sandsynligheden (Likelihood) for de givne data / obser-

vationer � ( � , � ,..., � )x = x x xn1 2  hvis de statistiske parametre er lig θ .

Den prediktive (opdaterede) frekvensfunktion for X  givet data � ( � , � ,..., � )x = x x xn1 2

bestemmes af

   ∫= θθθ θ dfxfxf XX )ˆ()()ˆ( '' xx (3-10)

I anneks B er prior, posterior og prediktive fordelinger givet i følgende til fælde:
• Normalfordeling med kendt spredning
• Normalfordeling med kendt forventningsværdi
• Normalfordeling
• Lognormal-fordeling
• Gumbel-fordeling
• Weibull -fordeling
• Exponential-fordeling

Det bemærkes, at statistisk usikkerhed automatisk medtages i denne modellering og at
ingeniørmæssige vurderinger baseret på erfaring kan kvantificeres rationelt via prior
fordelingen af de statistiske parametre θ . Endelig skal nævnes, at det i EN 1990
(2000) (Basis of Design, annex C) og Background ENV 1991 (1996) anbefales, at
Bayesiansk statistik anvendes ved behandling af data og ved design baseret på tests.
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4 Modeller ing af simultane fordelinger for klimapåvirkninger
I dette kapitel omtales først hvilke krav til data og målinger, der bør still es, for at de
kan anvendes til at tilpasse de stokastiske modeller omtalt i kapitel 2 og 3. Dernæst
beskrives behandlingen af disse data.

Da høje vindhastigheder, store bølger og høje strømhastigheder kan forventes at
komme på samme tidspunkter i stormsituationer, kan der forventes en høj korrelation
mellem en række af de i kapitel 2 nævnte klimaparametre. I dette kapitel opstill es
probabili stiske modeller i form af betingede fordelinger, der muliggør modellering af
disse korrelationer. Betingede fordelinger anbefales, da disse uden problemer kan ind-
arbejdes i probabili stiske analyser. Endvidere omtales krav til dataopsamlingen, der er
nødvendig for at kunne bestemme de statistiske parametre i de valgte fordelingsfunk-
tioner.

4.1 Dataopsamling
I dette afsnit beskrives hvilke data, der skal registreres, for at kunne bestemme para-
metrene i de stokastiske modeller dels for de enkelte klimaparametre separat og dels
for de simultane modeller, der beskrives i afsnit 4.3. Som omtalt senere kan de be-
skrevne data enten fremskaffes direkte ved måling eller ved simulering.

4.1.1 Bølgedata
Der bør registreres kontinuert
• alle signifikante bølgehøjder SH  (1 times og 3 timers søtilstande)

• indenfor hver søtilstand registreres simultant hermed
• bølgeperioden ZT

• den maksimale bølgehøjde maxH

• den maksimale cresthøjde maxC

• middel bølgeretningen Hθ
• den maksimale middelvindhastighed mV  midlet over en 10 min. periode om-

regnet til 10 m’s højde og terrænklasse II
• middel vindretning Vθ
• spredningen på turbulensen i vindretningen uσ
• middel strømhastighed Su

• middel strømretning Sθ

4.1.2 Vinddata
Der bør registreres kontinuert
• alle middelvindhastigheder midlet over 10 minutter
• indenfor hver 10 minutters periode registreres simultant hermed

• den signifikante bølgehøjde SH  (1 times og 3 timers søtilstande), som 10 mi-

nutters perioden ligger i.
• middel bølgeretningen Hθ
• middel vindretning Vθ
• standardafvigelsen uσ  på  vindhastigheden i vindretningen

• middel strømhastighed Su
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• middel strømretning Sθ
• istykkelse It , hvis der er is i området

• størrelse af isflager, hvis der er is i området

4.1.3 Strømdata
Der bør registreres kontinuert

• middel strømhastighed Su

• middel strømretning Sθ , idet der benyttes 8 eller 12 retningssektorer

4.1.4 Is
Hvis der er is i området udtages der med passende mellemrum (hyppigheden vælges
bl.a. under hensyntagen til at de udtagne prøver bør kunne betragtes som værende
uafhængige) prøver (f.eks. 10) af isen, hvoraf følgende parametre bestemmes:
• bøjningsstyrke BIf ,

• trykstyrke CIf ,

4.1.5 Nøjagtighed
Målingerne foretages med så stor nøjagtighed som muligt, dog bør disse mindst være:
- 0.05 m og 2 Hz for bølgehøjder
- 1° for retninger
- 0.1 m/s for vindhastigheder
- 0.1 m/s for strøm

Hvis det er muligt, bør målinger med forskelli ge typer af instrumenter (f.eks. radar og
step-gauge for bølgehøjder) benyttes til validering af målingerne.

4.2 Databehandling
På basis af de målte / simulerede data uddrages følgende ’behandlede’ data, som be-
skrevet i det følgende.

Principielt bør følgende procedure anvendes til at frasortere fejlbehæftede data, her
beskrevet for bølgedata:
- data inddeles i 1 times sekvenser
- SH , maxH  og maxC  bestemmes løbende

- skævhed og kurtosis (3. og 4. ordens momenter) bestemmes løbende og benyttes
til sammen med visuel inspektion af de målte data at identificere fejlbehæftede
data

4.2.1 Bølgedata - ekstremlast
• Den maksimale signifikante bølgehøjde SH  i hver storm (1 times og 3 timers

søtilstande) identificeres. Kun maksimale signifikante bølgehøjder over en given
grænse, der afhænger af lokaliteten, registreres.

• Simultant med den maksimale søtilstand registreres
• bølgeperioden ZT

• den maksimale bølgehøjde maxH  i søtilstanden

• den maksimale cresthøjde maxC  i søtilstanden
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• middel bølgeretningen Hθ  bestemmes, idet der benyttes 8 eller 12 retnings-
sektorer

• den maksimale middelvindhastighed mV  midlet over en 10 min. periode om-

regnet til 10 m’s højde og terrænklasse II
• middel vindretning Vθ , idet der benyttes 8 eller 12 retningssektorer

• spredningen på turbulensen i vindretningen uσ
• for den stormdrevne del af strømmen bestemmes middel strømhastighed Su

• middel strømretning Sθ , idet der benyttes 8 eller 12 retningssektorer

4.2.2 Bølgedata – udmattelseslast
• Den signifikante bølgehøjde SH  i hver (1 times og 3 timers) søtilstand identifice-

res og lagres
• Simultant hermed registreres

• bølgeperioden ZT

• middel bølgeretningen Hθ
• den maksimale middelvindhastighed mV  midlet over en 10 min. periode om-

regnet til 10 m’s højde og terrænklasse II
• middel vindretningen Vθ
• for den stormdrevne del af strømmen bestemmes middel strømhastighed Su

• middel strømretningen Sθ

4.2.3 Vinddata - ekstremlast
• Den maksimale middelvindhastighed midlet over 10 minutter i hver storm. Kun

maksimale middelvindhastigheder over en given grænse, der afhænger af lokali-
teten, gemmes.

• Simultant hermed registreres
• SH  (1 times og 3 timers søtilstande), som 10 minutters perioden ligger i.

• middel bølgeretningen Hθ
• middel vindretning Vθ
• spredningen på turbulensen i vindretningen uσ
• for den stormdrevne del af strømmen bestemmes middel strømhastighed Su

• middel strømretning Sθ
• istykkelse It , hvis der er is i området

• størrelse af isflager I∆ , hvis der er is i området

4.2.4 Vinddata - udmattelseslast
• Middelvindhastigheder midlet over 10 minutter lagres.
• Simultant hermed registreres

• SH  (1 times og 3 timers søtilstande), som 10 minutters perioden ligger i.

• middel bølgeretningen Hθ
• middel vindretning Vθ
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4.2.5 Strømdata – ekstremlast
Den tidevandsrelaterede del af strømhastigheden filt reres fra.

Dernæst bestemmes
• Den maksimale strømgenererede strømhastighed i hver storm. Kun maksimale

strømhastigheder over en given grænse, der afhænger af lokaliteten, gemmes.
• Simultant hermed registreres

• middel strømretning Sθ
• SH  (1 times og 3 timers søtilstande)

• middel bølgeretningen Hθ
• den maksimale middelvindhastighed mV

• middel vindretning Vθ

4.3 Modeller for simultane fordelinger
På basis af de data der registreres som beskrevet i afsnit 4.2 kan en lang række betin-
gede eller alternativt simultane fordelinger bestemmes. Da betingede fordelinger er
meget velegnede at anvende i probabili stiske analyser anbefales generelt at modellere
afhængigheder mellem forskelli ge klimaparametre vha. betingede fordelinger. I det
følgende beskrives for de væsentligste kombinationer af klimaparametre forslag til
betingede / simultane fordelinger. Det bemærkes, at de registrerede data gør det mu-
ligt at bestemme yderligere betingede fordelinger.

4.3.1 Ekstremlastsituation: fordelingsfunktion for mV  givet SH

Følgende lineære model kan normalt anvendes til at modellere den maksimale mid-
delvindhastighed mV  givet den maksimale signifikante bølgehøjde SH , se f.eks. DHI

(1999):

   VSm HVVV ε++= 10 (4-1)

hvor 0V  og 1V  er regressionskonstanter. Vε  er en Normalfordelt stokastisk variabel

med forventningsværdi 0 og spredning 
Vεσ , der modellerer ’ lack-of-fit’ . Hvis para-

metrene 0V , 1V  og 
Vεσ bestemmes vha. Maximum Likelihood Metoden, kan den stati-

stiske usikkerhed samtidigt estimeres, idet parametrene asymptotisk bliver Normal-
fordelte, se afsnit 3.2.1.

Alternativt til (4-1) kan følgende model evt. anvendes:

   VSm HVVV ε++= ln10 (4-1a)

Endvidere indikerer målinger fra Horns Rev, Læsø og Rødsand, at det kan være rele-
vant at benytte en stokastisk model, hvor mV  givet SH  er Weibull eller LogNormal

fordelt med middelværdi SHVV 10 +  og spredning 
Vεσ . Parametrene 0V , 1V  og

Vεσ bestemmes vha. Maximum Likelihood Metoden.
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4.3.2 Ekstremlastsituation: fordelingsfunktion for Su  givet SH

Som i afsnit 4.3.1 kan en lineær model normalt anvendes til at modellere den maksi-
male strømhastighed Su  givet den maksimale signifikante bølgehøjde SH :

   
HuSHHS Huuu ε++= 10 (4-2)

hvor parametrene 0Hu , 1Hu  og 
Huε  modelleres og bestemmes som i afsnit 4.3.1.

4.3.3 Ekstremlastsituation: simultan fordeling af SH  og ZT

Afhængigheden mellem SH  og ZT  kan modelleres på flere måder: i form af et scatter

diagram, i form af en simultan fordeling for SH  og ZT  eller som en betinget fordeling

for ZT  givet SH . Hvis en betinget fordeling for ZT  givet SH  benyttes kan det være

relevant at anvende en forskudt LogNormal fordeling.

4.3.4 Ekstremlastsituation: fordelingsfunktion for maxH  givet SH

Den maksimale bølgehøjde i en storm karakteriseret ved en 1-times eller 3-timers sø-
til stand med signifikant bølgehøjde SH  kan modelleres ved følgende Gumbel-

fordeling for forholdet 
SH

Hmax

   ( )( )( )HH

H

H xxF
S

βα −−−= expexp)(
max

    (4-3)

hvor parametrene Hα  og Hβ  bestemmes fra repræsentative observationer for det be-
tragtede område, se Sterndorff & Grønbech (2000) og Sørensen & Sterndorff (2000a),
(2000b). Hα  og Hβ  bestemmes vha. Maximum-Likelihood-Metoden, således at også
den statistiske usikkerhed estimeres.

4.3.5 Ekstremlastsituation: fordelingsfunktion for maxC  givet SH

Den maksimale cresthøjde i en storm karakteriseret ved en 1-times eller 3-timers sø-
til stand med signifikant bølgehøjde SH  kan også modelleres med en Gumbel-

fordeling for forholdet 
SH

Cmax

   ( )( )( )CC

H

C xxF
S

βα −−−= expexp)(
max

    (4-4)

hvor parametrene Cα  og Cβ  bestemmes fra repræsentative observationer vha. Maxi-
mum Likelihood Metoden.

4.3.6 Ekstremlastsituation: Fordeling og retningsfordeling for SH

En konsistent stokastisk model for retningsafhængigheden af SH  er beskrevet i an-

neks C. Modellen kan f.eks. baseres på en Weibull -fordeling. Det anbefales, at mo-
dellen anvendes og at parametrene i modellen estimeres vha. den generaliserede Ma-
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ximum-Likelihood-metode, som ligeledes er beskrevet i anneks C, se også Sørensen
& Sterndorff (2000a).

4.3.7 Ekstremlastsituation: fordelingsfunktion for SH  givet mV

Følgende lineære model kan normalt anvendes til at modellere den maksimale signifi-
kante bølgehøjde SH  givet den maksimale middelvindhastighed mV :

   HmS VHHH ε++= 10 (4-5)

hvor 0H  og 1H  er regressionskonstanter. Hε  er en Normalfordelt stokastisk variabel

med forventningsværdi 0 og spredning 
Hεσ , der modellerer ’ lack-of-fit’ . Hvis para-

metrene 0H , 1H  og 
Hεσ bestemmes vha. Maximum Likelihood Metoden, kan den

statistiske usikkerhed samtidigt estimeres, idet parametrene asymptotisk bliver Nor-
malfordelte, se afsnit 3.2.1.

Alternativt til (4-5) kan følgende model evt. anvendes:

   HmS VHHH ε++= ln10 (4-5a)

Endvidere indikerer målinger fra Horns Rev, Læsø og Rødsand, at det kan være rele-
vant at benytte en stokastisk model, hvor SH  givet mV  er Weibull eller LogNormal

fordelt med middelværdi mVHH 10 +  og spredning 
Hεσ . Parametrene 0H , 1H  og

Hεσ bestemmes vha. Maximum Likelihood Metoden.

4.3.8 Ekstremlastsituation: fordelingsfunktion for Su  givet mV

Som i afsnit 4.3.7 kan en lineær model normalt anvendes til at modellere den maksi-
male strømhastighed Su  givet den maksimale middelvindhastighed mV :

   
VuMVVS Vuuu ε++= 10 (4-6)

hvor parametrene 0Vu , 1Vu  og 
Vuε  modelleres og bestemmes som i afsnit 4.3.7.

4.3.9 Ekstremlastsituation: fordelingsfunktion for It  givet mV

Som i afsnit 4.3.7 kan en lineær model normalt anvendes til at modellere den maksi-
male istykkelse It  givet den maksimale middelvindhastighed mV :

   
ItMIII Vttt ε++= 10 (4-7)

hvor parametrene 0It , 1It  og 
It

ε  modelleres og bestemmes som i afsnit 4.3.7.
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4.3.10 Ekstremlastsituation: fordelingsfunktion for I∆  givet mV

Hvis der kan forventes en afhængighed mellem I∆  og mV  kan følgende lineære mo-

del anvendes til at modellere den maksimale isflage størrelse I∆  givet den maksimale

middelvindhastighed mV :

   
IMIII V ∆+∆+∆=∆ ε10 (4-8)

hvor parametrene 0I∆ , 1I∆  og 
I∆ε  modelleres og bestemmes som i afsnit 4.3.7.

4.3.11 Ekstremlastsituation: fordelingsfunktion for uσ  givet mV

Som for de ovenfor nævnte parametre bør det undersøges om en lineær model kan
anvendes til at modellere spredningen på turbulensen i vindretningen uσ  givet den

maksimale middelvindhastighed mV . Usikkerheden på estimatet af uσ  kan forventes

at være størst for små værdier af mV . Derfor bør spredningen på estimatet af uσ  givet

mV  være afh. af mV , f.eks. lineært afhængigt. Data fra en række lokaliteter viser, at

fordelingen af uσ  givet mV  ofte en LogNormal eller Frechet fordelte.

4.3.12 Ekstremlastsituation: retningsfordeling for mV

En konsistent stokastisk model for retningsafhængigheden af SH  er beskrevet i an-

neks C. Det anbefales, at denne anvendes også anvendes for maksimale middelvind-
hastigheder.

4.3.13 Udmattelseslast: fordelingsfunktion for SH  og ZT  givet Hθ
Der etableres enten et retningsafhængigt scatter diagram for SH  og ZT , som omtalt i

afsnit 2.1.2 eller en retningsafhængig simultan / betinget fordelingsfunktion for SH

og ZT . En Weibull -fordeling kan normalt anvendes for SH , medens fordelingen for

ZT  givet SH  som regel er godt repræsenteret ved en forskudt LogNormal fordeling.

Den stokastiske model for ZT  benyttes bl.a. til at bestemme antal lastcykler pr. år.

4.3.14 Udmattelseslast: fordelingsfunktion for mV  givet Vθ
Der etableres enten et retningsafhængigt ’scatter diagram’ f or mV  eller en retningsaf-

hængig fordelingsfunktion for mV , som i Vindatlas (1989). En Weibull -fordeling kan

normalt anvendes. Den stokastiske model for ZT  benyttes bl.a. til at bestemme antal
lastcykler pr. år.

4.3.15 Udmattelseslast: simultan fordelingsfunktion for SH  og mV  givet Vθ
Da vind- og bølgelast normalt optræder samtidigt vil det være vigtigt i till æg til for-
delingsfunktionerne omtalt i 4.3.13 og 4.3.14 at bestemme et retningsafhængigt
’scatter diagram’ f or SH  og mV  eller en retningsafhængig fordelingsfunktion. En

Weibull -fordeling kan evt. anvendes for SH , og for mV  givet SH  kan man benytte

enten en LogNormal fordeling eller en Weibull -fordeling. Den stokastiske model for

ZT  benyttes bl.a. til at bestemme antal lastcykler pr. år.
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4.4 Eksempel
I anneks D er der som et eksempel givet en kort beskrivelse af hvorledes nogle af de i
kapitel 2 – 4 beskrevne stokastiske modeller er anvendt til modellering af klimapara-
metre for den centrale del af Nordsøen og hvorledes de statistiske parametre er be-
stemt. Annekset er baseret på erfaringer fra EFP’97 forskningsprojektet ’Requali fica-
tion of offshore structures’ .

4.5 Analyse med simulerede data
Som alternativ til at opbygge en stokastisk model for de naturskabte laster vha. målte
data, kan simulerede data benyttes. Der opbygges en numerisk model for det betragte-
de område, f.eks. Kattegat, og der simuleres udfald af de klimaparametre, der er
nævnt i kapitel 2-4.

Som udgangspunkt kan data for kendte storme (vindhastigheder og -retninger eller
tryk) benyttes og der simuleres udfald af bølgeparametrene (bølgeoverflade og –ret-
ning), strømparametrene (strømhastighed og –retning) og vandstand. På basis af de
kendte og simulerede data kan statistiske analyser som omtalt i dette kapitel foretages.
Dette giver statistiske modeller for klimaparametrene til brug i ekstremlastsituationer.

Alternativt kan vinddata (eller trykdata) i og omkring det betragtede område benyttes
til kontinuert at simulere realisationer af klimaparametrene. På basis heraf kan de sta-
tistiske analyser som omtalt i dette kapitel foretages. Dette giver statistiske modeller
for klimaparametrene til brug i både ekstrem- og udmattelseslastsituationer.

Verifikation af resultaterne fra de numeriske modeller skal foretages. Dette kan f.eks.
gøres ved at de kalibreres vha. målte data af bølgehøjder og strømhastigheder i kendte
storme.

4.6 Usikkerheder
Generelt skal følgende typer af usikkerhed tages i regning ved opstilli ng af stokastiske
modeller for naturlaster:

• Fysiske usikkerheder omfatter de usikkerheder, der skyldes de naturlige / usikre
variationer i klimaparametrene. Disse usikkerheder modelleres som beskrevet i
kapitel 3 og 4 i denne rapport.

• Modelusikkerheder omfatter de usikkerheder, der knytter sig til de matematiske
modeller, der evt. benyttes til at beskrive klimaparametrene og / eller de deraf af-
ledede naturlaster. I forbindelse med analyser på målte data er modelusikkerheder
normalt ikke relevante for klimaparametrene, men har betydning ved lastmodel-
lerne. Hvis der derimod benyttes numeriske modeller til at simulere realisationer
af klimaparametrene, er det vigtigt at modelusikkerhederne for resultaterne fra
disse numeriske modeller estimeres. Dette kan gøres subjektivt udfra erfaringer
med lignende problemstilli nger, og / eller det kan gøres ved at sammenligne med
andre reference-data. Disse reference-data kan være målinger eller resultater fra
andre numeriske modeller.
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Modelusikkerhed kan også være relevant at medtage i forbindelse med de  stoka-
stiske modeller, der anvendes for klimaparametre, f.eks. hvis de modelleres ved de
Gaussiske modeller, der er givet i afsnit 4.3.1 og 4.3.7.

• Statistisk usikkerhed skyldes at der normalt kun er et begrænset antal målinger /
data til rådighed. Statistiske usikkerheder kan estimeres direkte for estimaterne,
der findes ved Maksimum-Likelihood-Metoden, se afsnit 3.2.1, eller de kan indar-
bejdes i de statistiske modeller, som ved anvendelse af Bayesiansk statistik, se af-
snit 3.2.4.

• Måleusikkerheder omfatter usikkerheder knyttet til målemetoder, instrumenter
mm.
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5 Valg af designsituationer

Dette kapitel beskriver de design-situationer, der normalt skal undersøges for bærende
konstruktioner og hvorledes disse situationer kan analyseres dels ved probabili stiske
metoder og dels ved deterministiske, normbaserede metoder. Det omtales kort, hvor-
ledes partialkoeff icienter og lastkombinationsfaktorer i normbaserede metoder kan
bestemmes ved anvendelse af probabili stiske metoder og de i kapitel 2, 3 og 4 be-
skrevne stokastiske modeller for klimaparametrene. Endelig beskrives hvilke sikker-
hedsniveauer, der normalt foreskrives for bærende konstruktioner.

Normalt skal følgende designsituationer undersøges:
• Konstruktionen belastes med ekstremlast, dvs. den kombination af vind-, bølge-,

strøm- og islast, der giver maksimale lasteffekter for en given grænsetilstand, som
ofte kan være under normale drift forhold.

• Konstruktionen belastes med udmattelseslast, dvs. de vind og bølgelaster (og evt.
strøm- og islaster), der sammen med de driftsbetingede lastvariationer bidrager til
den akkumulerede udmattelsesskade.

5.1 Ekstremlast
5.1.1 Probabilistiske analyser
Der betragtes en referenceperiode på 1 år. Den maksimale årlige lasteffekt bestemmes
af

   ( ))(),(),(),(maxmax tFtFtFtFEE ISVB
Tt∈

= (5-1)

hvor t  er tiden og T  er referenceperioden lig 1 år. De forskell ige miljølaster i (5-1)
kan principielt skrives:

   





= HSZ

SS
SBB HT

H

C

H

H
tHFtF θ),(,,),()( maxmax  bølgelasten til ti den t ,

   ( )VmumVV VtVFtF θσ ),(),()( =  vindlasten til ti den t ,

   ( )SSBS tuFtF θ),()( =  strømlasten til ti den t

   ( )VmImImSII VVttVtHFtF θ),(),(),(),()( ∆=  islasten til ti den t

I ovennævnte udtryk er det anført hvilke miljøparametre de enkelte laster afhænger af.
Vha. de stokastiske modeller beskrevet i de foregående kapitler kan der nu foretages
probabili stiske analyser for relevante grænsetilstande. Det bemærkes, at en probabil i-
stisk analyse baseret direkte på (5-1) skal løses ved tidsvarierende sikkerhedsmetoder.
Indføres de i kapitel 2, 3 og 4 beskrevne stokastiske modeller for årlig maksimal bøl-
gehøjde, middelvindhastighed, strøm mm. og de betingede modeller for ikke-
dominerende klimaparametre kan sikkerhedsanalyserne udføres vha. tidsinvariante
sikkerhedsmetoder. Resultatet af de probabili stiske analyser er formelle svigtsandsyn-
ligheder pr. år, FP  eller et tilhørende sikkerhedsindeks β , se Thoft-Christensen &
Baker (1982), Madsen  et al. (1986), Ditlevsen & Madsen (1996) eller Sørensen
(2000).
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5.1.2 Deterministiske analyser
Alternativt kan sikkerheden vurderes ved en deterministisk analyse, hvor grænsetil-
standene undersøges for forskell ige lastkombinationer. Disse lastkombinationer vil
typisk være:

• Lastkombination, hvor der påføres en ekstrem bølgelast og tilhørende simultane
ikke-dominerende vind-, strøm- og islaster. Denne lastkombination giver lastef-
fekten max,BE .

• Lastkombination, hvor der påføres en ekstrem vindlast og tilhørende simultane
ikke-dominerende bølge-, strøm- og islaster. Denne lastkombination giver lastef-
fekten max,VE .

• Lastkombination, hvor der påføres en ekstrem strømlast og tilhørende simultane
ikke-dominerende bølge-, vind- og islaster. Denne lastkombination giver lastef-
fekten max,SE .

• Lastkombination, hvor der påføres en ekstrem islast og tilhørende simultane ikke-
dominerende bølge-, vind- og strømlaster. Denne lastkombination giver lasteffek-
ten max,IE .

Den dimensionsgivende maksimale lasteffekt bestemmes ved:

   { }max,max,max,max,max ,,,max ISVB EEEEE ≅ (5-2)

hvor de enkelte lasteffekter fastlægges ved

   ( )*)(*),(*),(),(maxmax, tFtFtFtFEE ISVB
Tt

B ∈
= (5-3)

   ( )*)(*),(),(max*),(max, tFtFtFtFEE ISV
Tt

BV ∈
= (5-4)

   ( )*)(),(max*),(*),(max, tFtFtFtFEE IS
Tt

VBS ∈
= (5-5)

   ( ))(max*),(*),(*),(max, tFtFtFtFEE I
Tt

SVBI ∈
= (5-6)

*t  er tidspunktet, hvor den ekstreme last er maksimum.

I partialkoefficientmetoden (der bl.a. benyttes i det danske normsystem og i Euroco-
des) bestemmes disse laster ved

   kBBB
Tt

FtF ,)(max γ=
∈

(5-7)

   kVVV
Tt

FtF ,)(max γ=
∈

(5-8)

   kSSS
Tt

FtF ,)(max γ=
∈

(5-9)

   kIII
Tt

FtF ,)(max γ=
∈

(5-10)
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Hvis bølgelasten er dominerende:

   kVVBV FtF ,*)( ψ= kSSBS FtF ,*)( ψ= kIIBI FtF ,*)( ψ= (5-11)

Hvis vindlasten er dominerende:

   kBBVB FtF ,*)( ψ= kSSVS FtF ,*)( ψ= kIIVI FtF ,*)( ψ= (5-12)

Hvis strømlasten er dominerende:

   kBBSB FtF ,*)( ψ= kVVSV FtF ,*)( ψ= kIISI FtF ,*)( ψ= (5-13)

Hvis islasten er dominerende:

   kBBIB FtF ,*)( ψ= kVVIV FtF ,*)( ψ= kSSIS FtF ,*)( ψ= (5-14)

Bγ , Vγ , Sγ  og Iγ  er partialkoeff icienter og de i alt 16 ψ ’er er lastkombinationsfak-

torer. kBF , , kVF , , kSF ,  og kIF ,  er karakteristiske værdier (normalt defineret som 98%

fraktiler i fordelingsfunktionerne for den årlige maksimumværdi – den værdi, der i
gennemsnit overskrides 1 gang for hvert 50. år).

Partialkoeff icienter, lastkombinationsfaktorer og karakteristiske værdier kan bestem-
mes vha. de stokastiske modeller beskrevet i de foregående kapitler, se f.eks. Madsen
et al. (1986), Background ENV 1991 (1996), EN 1990 (2000) (Basis of Design, annex
C),  ISO 2394 (1998) eller Sørensen (2000). I afsnit 5.1.3 er det i et eksempel beskre-
vet hvorledes lastkombinationsfaktorer for bølge- og vindlast kan bestemmes.

For et givet valgt sikkerhedsniveau (f.eks. i form af et mål sikkerhedsindeks eller en
maksimal svigtsandsynlighed pr. år), se afsnit 5.3, kan partialkoeff icienterne og last-
kombinationsfaktorerne fastlægges vha. enten:
• Sikkerhedsanalyser, hvor der opstill es en eller flere typiske limit state funktioner.

Partialkoeff icienterne og lastkombinationsfaktorerne bestemmes ved kalibrering
til det valgte sikkerhedsniveau. Denne metode er bl.a. anvendt ved fastlæggelsen
af partialkoeff icienterne i de danske konstruktionsnormer fra 1998, se Sørensen et
al. (2000) og (2001).

• Design-value metoden, se EN 1990 (2000) (Basis of Design, annex C) og ISO
2394 (1998).

Kalibrering af partialkoefficienter og lastkombinationsfaktorer: For de havvind-
møller, som opføres i større parker, er det forventeligt, at det er økonomisk optimalt,
at kalibrere både partialkoefficienter og lastkombinationsfaktorer vha. sikkerheds-
analyser specifikt for:
• udvalgte geografiske placeringer, da klimaforholdene er væsentligt forskelli ge i

Nordsøen, Kattegat og Østersøen, samt eventuelt for
• udvalgte mølletyper, da design og styring afviger fra type til type og har betydning

for det ekstreme respons  og dermed dettes variationskoeff icient, som  er af afgø-
rende betydning for partialkoeff icienternes og lastkombinationsfaktorernes stør-
relse.
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Ved kalibreringen bør afhængig af vindmøllens styre- og sikkerhedssystem alle rele-
vante lastsituationer indgå. Endvidere bør der tages hensyn til pålideligheden af disse
systemer.

De i kapitel 2, 3 og 4 beskrevne stokastiske modeller kan benyttes til en sådan kalibre-
ring.

5.1.3 Eksempel: Bestemmelse af lastkombinationsfaktorer for bølge- og vindlast
Det antages, at den maksimale årlige bølgelast bestemmes på basis af den maksimale
bølgelast i den sø-til stand af 3 timers varighed, som har den årlige største signifikante
bølgehøjde, SH . Den maksimale bølgehøjde i en sø-til stand bestemmes som

S
S H

H
HH max

max = . På basis af den maksimale bølgehøjde bestemmes bølgelasten.

Denne vil typisk være proportional med 
2

max







S
SH H

H
HC , hvor HC  er en formfaktor,

der modelleres som en stokastisk variabel og bl.a. indeholder modelusikkerheder.

SH  og 
SH

Hmax  modelleres ved stokastiske variable, se kapitel 4.

Det antages, at den maksimale årlige vindlast bestemmes på basis af den maksimale
vindlast i den  10 minutters periode, som har den årlige største 10-minutters middel-
vindhastighed, mV . Den maksimale vindlast i hver periode vil være proportional med

2
mVV VCϕ , hvor stødfaktoren Vϕ  afhænger af mV  og af standardafvigelsen på turbulen-

sen, uσ . VC  er en formfaktor, der modelleres som en stokastisk variabel og bl.a. in-

deholder modelusikkerheder. VC  kan også afhænge af mV . mV  modelleres ved en sto-

kastisk variabel, se kapitel 4.

Idet det antages, at vindlasten er den dominerende last kan en designlasteffekt, dE  i

til fælde af simultan vind- og bølgelast bestemmes af

   ( ) ( ){ }HSSBVVumVd CHHHCVEE ,/,,,,, maxψσγ= (5-15)

hvor Vγ  er en partialkoeff icienten for vindlast og BVψ  er lastkombinationsfaktoren

for bølgelast.

For en given 10-minutters middelvind mV  simuleres udfald af vindhastigheden (-

trykket) i en 10-minutters periode og den resulterende maksimale vindlast bestemmes
ved at benytte partialkoeff icienten Vγ . Samtidigt simuleres med en given signifikant

bølgehøjde SH  udfald af bølgehøjden i 10-minuttersperioden og den resulterende

maksimale bølgelast bestemmes ved at benytte lastkombinationsfaktoren BVψ . Ved

fastlæggelsen af den signifikante bølgehøjde skal der tages hensyn til at kun en 10-
minuttersperiode betragtes.
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Lastkombinationsfaktoren BVψ  bestemmes på basis af samtidighed af årlig maksimal

10-minutters middelvindhastighed mV  og signifikante bølgehøjde SH  (3 timers varig-

hed). BVψ  kan bestemmes som omtalt i afsnit 5.1.2 ifm. kalibrering af partialkoeff ici-

enter og lastkombinationsfaktorer ved at benytte de stokastiske modeller i afsnit 4.3.

Tilsvarende modeller kan opstill es i det til fælde, hvor bølgelasten er dominerende.

5.1.4 Eksempel på alternativ anvendelse af partialkoefficienter: Ekstremlaster under
drift.

Partialkoeff icientmetoden sådan som den traditionelt finder anvendelse inden for byg-
ningskonstruktionsområdet forudsætter at de mekaniske modeller, som anvendes, er
lineære. Der er intet til hinder for at kalibrere partialkoeff icienter til ikke-lineære mo-
deller, så længe forudsætningerne specificeres klart. Det er erfaringen, at det ved di-
mensionering af havvindmøllefundamenter kan forekomme, at de mest ekstreme la-
ster på fundamentet indtræder under drift ved den såkaldte cut-out-
middelvindhastighed kombineret med kraftige bølger. En sådan situation forekommer
typisk i slutningen af en storm. Under drift vil det resulterende vindtryk på møllen væ-
re bestemt af styresystemet hvorved ikke-lineariteter introduceres. Yderligere vil mid-
delvindhastigheden være lig cut-out-middelvindhastigheden, som for en given mølle
er veldefineret, således at usikkerhedskilderne kun vil være den naturlige variabilit et
af bølgeklimaet og turbulensen betinget på cut-out-middelvindhastigheden og mode-
lusikkerheden. For at håndtere indflydelsen af ikke-lineariteterne kan man foretage
numeriske simuleringer af møllens respons ved cut-out-middelvindhastigheden. Da
lasteffekten af bølgerne stiger monotont med den signifikante bølgehøjde, og der ikke
er nogen styremekanisme, som giver et ikke-lineært respons på bølgekræfter,  kan
bølgerne påsættes med deres designværdi, der fastsættes uden hensyntagen til mode-
lusikkerhed. Endelig kan det samlede respons for den givne cut-out-vind og de tilhø-
rende designbølger kombineres til et samlet respons hvis ekstrem efterfølgende multi-
pliceres med en partialkoeff icient, der skal tage højde for modelusikkerheden. Det er
vigtigt når ekstremet for det samlede respons bestemmes, at man tager højde for at
den beskrevne driftsituation gentages mere end en gang hvert halvtredsinds-tyvende
år. Man skal derfor ekstrapolere de simulerede samples, således at man bestemmer et
ekstrem, der svarer til hyppigheden af driftsituationen, se f.eks. Madsen, Pierce &
Buhl (1999). Det ses at den foreslåede fremgangsmåde sikrer en konsistent anvendel-
se af partialkoeff icienter. Det ses endvidere, at forudsætningerne for at kunne gen-
nemføre de nødvendige analyser i den ovenfor beskrevne situation er, at man kender
den på middelvindhastigheden betingede simultane fordeling af turbulensintensiteten
og den signifikante bølgehøjde, specielt for middelvindhastigheder over cut-out-
middelvind-hastigheden, samt at man har en vurdering af modelusikkerheden.

Ledet af ovenstående betragtninger kommer man til at følgende format kan benyttes
til fastlæggelse af designlasteffekten ved cut-out-vinden og ved ekstremvinden:

  ( ) ( ){ })(),(,,,/, max mVVmVumVVVHSSHBBd VCVVFCHHHFEE
mmm

γγσγγγγ= (5-16)

hvor Bγ , Hγ , Vγ  og 
mVγ  er partialkoeff icienter, medens de øvrige parametre repræ-

senteres ved karakteristiske værdier.
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SH Hγ  er designværdien for den signifikante bølgehøjde, idet Hγ  fastsættes således,

at den repræsenterer usikkerheden relateret til SH . Bγ  fastsættes således, at den re-

præsenterer modelusikkerheder m.m. knyttet til bestemmelse af bølgelasten givet den
signifikante bølgehøjde.  ( )HSSHB CHHHF ,/, maxγ  bestemmes normalt ved simule-

ring under hensyntagen til evt. ikke-lineariteter med given signifikant bølgehøjde

SH Hγ .

mV V
m

γ  er designværdien for middelvindhastigheden, idet 
mVγ  fastsættes således at den

repræsenterer usikkerheden relateret til middelvindhastigheden mV . Vγ  fastsættes så-

ledes, at den repræsenterer modelusikkerheder (inkl. usikkerheden på turbulensinten-
siteten givet mV ) m.m. knyttet til bestemmelse af vindlasten givet 10-minutters mid-

delvindhastigheden. ( ))(),(, mVVmVumVV VCVVF
mmm

γγσγ  bestemmes normalt ved si-

mulering under hensyntagen til evt. ikke-lineariteter med given middelvindhastighed

mV V
m

γ . Hvis designlasteffekten ønskes bestemt ved cut-out-middelvindhastigheden

0V  bestemmes vindlasten således af ( ))(),(, 000 VCVVF VuVV σγ .

Modifikationer til formatet i (5-16) kan også anvendes, f.eks. kan der indføres last-
kombinationsfaktorer Vψ  og Bψ  således at der skal undersøges situationer med hen-

holdsvis ekstrem vindlast og ekstrem bølgelast.

Formatet beskrevet ovenfor kan generaliseres til også at inkludere is- og strømlaster.

5.2 Udmattelseslast
5.2.1 SN-metoden
Ved sikkerhedseftervisning efter de danske normer (DS409, DS410, DS412,…) anta-
ges, at udmattelseslevetiden kan beskrives ved SN-kurver, og at skaden akkumuleres
lineært i henhold til Miner’s regel

   ( )∑=
i

VumHZSi VTHDD θσθ ,,,,, (5-17)

hvor summationen er over alle lastcykler i konstruktionens design levetid. Normalt er
svigtkriteriet : 1>D . Dette afhænger dog af inspektionsomfanget og konsekvenserne
af et evt. svigt. Vha. af de stokastiske modeller i kapitel 3 og 4 for vindlast og bølge-
last (i udmattelseslastsituationen) kan den akkumulerede skade bestemmes. Det be-
mærkes, at der udover disse naturlaster også skal tages hensyn til de lastvariationer
som driftsforholdene medfører.

5.2.2 Brudmekanisk model
De stokastiske modeller for klimaparametrene kan også benyttes til at foretage mere
nuancerede sikkerhedsvurderinger. Som alternativ til SN-metoden kan skaden mo-
delleres ved en brudmekanisk model, der direkte giver et estimat af revnedybde og
evt. revnelængde. Defineres svigt f.eks. som at revnen vokser gennem det betragtede
tværsnit, kan formelle svigtsandsynligheder pr. år, FP  eller tilhørende sikkerhedsin-
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dekser β  bestemmes, se Madsen  et al. (1986), Ditlevsen & Madsen (1996) eller Sø-
rensen (2000).

5.2.3 Generisk model
Hvis der udføres inspektioner af kriti ske detaljer (i vinger og/eller tårn) kan det opti-
male inspektionsomfang fastlægges generelt for vindmøllekonstruktioner ved at be-
nytte generiske inspektionsplaner, som bestemmes ved at benytte dels brudmekaniske
modeller kalibreret til at give samme sikkerhedsniveau som de norm-baserede SN-
kurver og dels de i kapitel 3 og 4 opstill ede stokastiske modeller for udmattelsesla-
sterne. Fastlæggelse af kost-optimale, generiske inspektionsplaner er nærmere beskre-
vet i Faber et al. (1999), Sørensen et al. (1999) og Sørensen & Faber (2001).

5.3 Tilladelige overskridelsessandsynligheder

Som nævnt ovenfor kan det forventes at være relevant at kalibrere partialkoeff icienter
specifikt for havvindmøller. Denne kalibrering bør foretages på et konsistent probabi-
li stisk grundlag, hvor de for havvindmøller specielle naturlaster beskrevet i kapitel 2 –
4 anvendes. Till adelige overskridelsessandsynligheder / sikkerhedsniveauer ved kali-
breringen skal foreskrives i sammenhæng med de stokastiske modeller og grænsetil-
stande, som de anvendes sammen med i sikkerhedsanalyser. Nedenfor omtales for-
skelli ge anbefalede sikkerhedsniveauer fra litteraturen.

Variabel Variationskoef-
ficient

Fordelingstype Fraktilværdi

Permanente laster:
Permanent last 10 % N 50 %
Egenlast: beton 6 % N 50 %
Egenlast: stål 4 % N 50 %
Egenlast: træ 6 % N 50 %
Variable laster:
Nyttelast 20 % G 98 %
Naturlast 40 % G 98 %
Styrker:
Betons trykstyrke 15 % LN 5 %
Armering 5 % LN 5 %
Stål 5 % LN 5 %
Limtræ – bøjningsstyrke 15 % LN 5 %
Eff . Friktionsvinkel – sand 3.3 % LN 5 %
Udrænet forskydningsstyrke - ler 16 % LN 5 %
Model usikkerhed: beton 5 % LN 50 %
Model usikkerhed: stål 3 % LN 50 %
Model usikkerhed: limtræ 5 % LN 50 %
Model usikkerhed: fundament 15 % LN 50 %
Tabel 1. Stokastisk model. Fordelingstyper: N: normal, LN: Log-Normal, G: Gumbel.
Fraktilværdien benyttes til at bestemme karakteristiske værdier.
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5.3.1 DS 409 og DS 410
I forbindelse med revisionen af det danske normsystem i 1997-99 blev der foretaget
en probabili stisk kalibrering af de væsentligste partialkoefficienter, se Sørensen et al.
(2000) og (2001). I tabel 1 er vist hvilke stokastiske modeller, der blev benyttet. Sik-
kerhedsniveauet svarende til normal sikkerhedsklasse blev bestemt til:

Årlig svigtsandsynlighed FP = 610−  og Sikkerhedsindeks β =4.8

5.3.2 NKB, 1978
I NKB (1978) (den Nordiske Komite for Bygningsbestemmelser) er de maksimale
svigtsandsynligheder (eller ækvivalent minimum sikkerhedsindeks) relateret til kon-
sekvenserne af svigt og svigttyper. Anbefalingerne gælder især for bygningskonstruk-
tioner.

Følgende sikkerhedsklasser betragtes: Lav, Normal og Høj. Følgende svigttyper
betragtes:
• Svigttype I (Duktilt svigt hvor det kræves at der er ekstra bæreevne udover den de-

finerede styrke),
• Svigttype II (Duktilt svigt uden ekstra bæreevne) og
• Svigttype II I (Skørt brud).

For brudgrænsetilstande anbefaler NKB de maksimale svigtsandsynligheder pr. år vist
i tabel 2 og de tilhørende sikkerhedsindekser i tabel 3. In NKB (1978) er indikeret, at
ovennævnte sikkerhedsniveauer er relateret til de stokastiske modeller i tabel 4.

Svigttype
Sikkerhedsklasse Type I Type II Type II I
Lav 10 3− 10 4− 10 5−

Normal 10 4− 10 5− 10 6−

Høj 10 5− 10 6− 10 7−

Tabel 2. Maksimale svigtsandsynligheder, NKB (1978).

Svigttype
Sikkerhedsklasse Type I Type II Type II I
Lav 31. 37. 4.3
Normal 37. 4.3 4.7
Høj 4.3 4.7 52.
Tabel 3. Minimale sikkerhedsindekser, NKB (1978).

Variabel Fordeling Variationskoefficient
Egenlast N 5 %
Permanente laster N 5 %
Variable laster Ekstrem 30 %
Styrker – armering LN 5 %
Styrker – beton LN 15 %
Styrker – stål LN 10 %
Model usikkerhed: laster N 5 % / 20 %
Tabel 4.  Stokastisk model, NKB (1978). Fordelingstyper: N: Normal, LN: Log-
Normal, ekstrem: ekstremværdifordeling.
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5.3.3 Eurocode 0 – Basis of Structural Design, 2000 og ISO 2394
I EN 1990 (2000) (Basis of Design, annex C) er følgende indikative værdier for sik-
kerhedsniveauer anført:

Grænsetilstand Referenceperiode
Levetid  = 50 år

Referenceperiode
1 år

Brud β =3.8

( FP =7.2 10 5− )

β =4.7

( FP =1.3 10 6− )

Udmattelse β =1.5 - 3.81)

( FP =0.067 - 7.2 10 5− ) -

Anvendelse β =1.5

( FP =0.067)

β =3.0

( FP =13 10 3.  − )

Tabel 5. Indikative værdier for sikkerhedsindeks og svigtsandsynlighed. 1) Afhænger
af omfanget af inspektioner, reparationer og svigt-tolerancer.

Der er ikke anført specifikke stokastiske modeller, men følgende fordelingstyper er
nævnt i EN 1990 (2000):
Variabel Fordelingstype
Egenlast N
Permanente laster N
Variable laster Ekstremværdifordeling
Styrker LN eller W
Model usikkerhed: laster LN eller W
Model usikkerhed: styrker LN eller W
Tabel 6.  Stokastisk model. Fordelingstyper: N: Normal, LN: LogNormal, W: Wei-
bull .

I ISO 2394 (1998) er der beskrevet generelle principper for sikkerhedsanalyser af
konstruktioner. I annex E er følgende indikative værdier for sikkerhedsniveauer an-
ført:
Relativ
omkostning

Konsekvenser af svigt

til forbedring
af sikkerhed Lill e Nogen Moderat Stor
Høj β =0.0

( FP =0.5)

β =1.5

( FP =0.067)

β =2.3

( FP =10 2− )

β =3.1

( FP =10 3− )
Moderat β =1.3

( FP =0.1)

β =2.3

( FP =10 2− )

β =3.1

( FP =10 3− )

β =3.8

( FP =7.2 10 5− )

Lav β =2.3

( FP =0.01)

β =3.1

( FP =10 3− )

β =3.8

( FP =7.2 10 5− )

β =4.3

( FP =8.5 10 6− )

Tabel 7. Eksempler på sikkerhedsindekser β  (og tilhørende svigtsandsynlighed FP ) .

β og FP  svarer til en referenceperiode lig design-levetiden.
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I ISO (1998) er det anført, at sikkerhedsniveauerne er fastlagt på basis af en antagelse
om Log-Normal eller Weibull -fordelinger for styrker, Normal-fordeling for perma-
nent last og Gumbel fordelinger for variable laster.

Det noteres, at der er nogen forskel mellem sikkerhedsniveauerne i Eurocodes og ISO
dokumenterne.

5.3.4 Det Norske Veritas : Structural Reliability Analysis of Marine Structures,
(1992)

I 1992 udgav Det Norske Veritas en klassifikations note, (DNV 1992) om anvendelse
af sikkerhedsanalysemetoder for marine konstruktioner. Eksempelvis anbefales den
stokastiske model i tabel 8 for produktionsskibe. Sikkerhedsindeksmetoderne
FORM/SORM, se Madsen et al. (1986) eller Sørensen (2000) anbefales til sikker-
hedsanalyser. Minimumværdier for sikkerhedsindekser β  og tilhørende svigtsand-

synligheder FP  er givet i tabel 9.

Variabel Fordelingstype Variationskoefficient
Signifikant bølge højde HS W *

Peak bølge periode LN
Betinget på HS

*

Model usikkerhed for kort-tids
respons

N 10 %

Korrektionsfaktor for bølge-
bøjnings moment

N 9 %

Young’s modul N 5 %
Materiale (stål) flyde spænding LN 6 %
Tabel 8.  Stokastisk model for marine konstruktioner - produktionsskibe. N: Normal,
LN: LogNormal, W: Weibull . *: afhænger af foreliggende data, ** : se DNV (1992).

Konsekvenser af svigt
Svigt klasse Mindre alvorlige Alvorlige
I  – Redundante konstruktioner

FP =10 3−

( β =3.09)
FP =10 4−

( β =3.71)
II – Signifikant advarsel før svigt i
       ikke-redundante konstruktioner.

FP =10 4−

( β =3.71)
FP =10 5−

( β =4.26)
II I – Ingen advarsel før svigt i
        ikke-redundante konstruktioner.

FP =10 5−

( β =4.26)
FP =10 6−

( β =4.75)

Tabel 9. Acceptable årlige svigtsandsynligheder FP  og tilhørende sikkerhedsindekser
β , DNV (1992).

5.3.5 Sikkerhedsniveauer i kystkonstruktioner mm.
I Vrijli ng et al. (1996) er der givet en detaljeret beskrivelse af sikkerhedsfilosofier ved
design af dæmninger og diger. Der argumenteres for, at den acceptable svigtsandsyn-
lighed skal evalueres udfra følgende synspunkter:
1. Det personligt acceptable risikoniveau
2. Det samfundsmæssigt acceptable risikoniveau
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3. Det acceptable risikoniveau bestemt ved økonomisk optimering

For diger i det centrale Holland bestemte Delta kommissionen ved en økonomisk
analyse i 1956 at det optimal sikkerhedsniveau svarer til en årlig svigtsandsynlighed
på 8 10 6− . I 1986 bestemtes på basis af observationer svigtsandsynligheden pr. år for
kystdiger i det centrale Holland til at være 510− .

For stenkastningsmoler er indikative svigtsandsynligheder estimeret på basis af be-
regninger og observerede svigt, se PIANC WG12 (1993). Svigtsandsynligheder i hele
levetiden af størrelsesordenen 0.1 – 0.5 er typiske for stenkastningsmolder, hvor kon-
sekvenserne af et svigt ofte er mindre alvorlige. For vertikalmoler er der ligeledes
estimeret indikative svigtsandsynligheder, se PIANC WG28 (1998). Svigtsandsynlig-
heder i hele levetiden af størrelsesordenen 0.01 – 0.4 er typiske for vertikalmoler. Det
bemærkes, at sikkerhedsniveauet for moler er betydeligt lavere end for de øvrige kon-
struktionstyper omtalt i dette afsnit.

5.3.6 Afsluttende bemærkning

Det er svært alene på baggrund af ovenstående tabeller for svigtsandsynligheder at
foreslå et sikkerhedsniveau for offshore vindmøller, idet størrelserne i tabellerne af-
hænger af de valgte stokastiske modeller. Tallene kan imidlertid være retningsgiven-
de, og sikkerhedsniveauet skal så som minimum fastlægges konservativt på baggrund
af disse tal. Alternativt kan man udnytte, at da det må forventes, at der vil være en
meget lill e risiko for personskade i forbindelse med strukturel svigt i havvindmøller,
vil en fastsættelse af det acceptable risikoniveau kunne fastsættes alene udfra økono-
misk optimering kombineret med betragtninger over hvad der fra samfundets side
still es af krav til forsyningssikkerheden. En sådan økonomisk optimering forudsætter
at rimelige model for en cost-funktion kan formuleres. Det må forventes, at en sådan
model er inden for rækkevidde, da vindmøller udgør en relativt afgrænset mængde af
konstruktionstyper.
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Anneks A. Fordelingsfunktioner

I dette anneks beskrives de oftest anvendte fordelingsfunktioner. Der betragtes en sto-
kastisk variabel X  med fordelingsfunktion )(xFX , frekvensfunktion )(xf X , middel-

værdi ∫= dxxxf X )(µ , spredning 2M=σ , skævhed 
3
2

2
3

1
M

M
=β  og kurtosis

2
2

4
2

M

M
=β , hvor det n ’ te centrale moment er defineret ved ∫ −= dxxfxM X

n
n )()( µ

for 1>n .

A.1 Normalfordeling
Fordelingsfunktion for en stokastisk variabel X  med middelværdi µ  og spredning
σ :

   ∫ 
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hvor ( )uΦ  er den standardiserede fordelingsfunktion for en Normal-fordelt stokastisk
variabel med forventningsværdi = 0 og middelværdi = 1.

Normalfordelingen har:
skævhed: 1β =0

kurtosis: 2β =3

A.2 Lognormal-fordeling
Fordelingsfunktion for en stokastisk variabel X  med middelværdi µ  og standardaf-
vigelseσ :
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hvor
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= 1ln
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σσ Y  (A3)

   2
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1
ln YY σµµ −=  (A4)

er standardafvigelse og middelværdi for den normalfordelte stokastiske variable
XY ln= .

Lognormalfordelingen med variationskoeff icienten µσ /=V  har:

skævhed: ( ) 222
1 33 VVV ≅+=β

kurtosis: ( ) ( ) ( )( ) 36161313 222322
2 ≅+++++++= VVVVβ
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A.3 2 parameter Weibull-fordeling
Fordelingsfunktion for en stokastisk variabel X  med middelværdi µ  og standardaf-
vigelse σ :

   

















−−=
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β
x

xFX exp1)( (A5)

hvor α  og β er form- og skalaparametrene. Disse er relateret til µ  og σ  ved:
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A.4 3 parameter Weibull-fordeling
Fordelingsfunktion for en stokastisk variabel X  med middelværdi µ  og standardaf-
vigelse σ :
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γβ
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xFX exp1)( (A8)

hvor γ er den nedre værdi og α  og  β  er henholdsvis form- og skalaparametre. Disse
er relateret til  µ  og σ  ved:
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A.5 Trunkeret Weibull-fordeling
Fordelingsfunktion for en stokastisk variabel X  med middelværdi µ  og standardaf-
vigelse σ :
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hvor
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γ  er de nedre tærskel-værdi og α  og  β  er henholdsvis form- og skalaparametre. µ
og σ  bestemmes ved numerisk integration.

A.6 Generaliseret Pareto-fordeling
Fordelingsfunktion for en stokastisk variabel X  med middelværdi µ  og standardaf-
vigelse σ :
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hvor γ  er tærskelværdien og α  og β  er parametre. De till adelige intervaller for pa-
rametrene er:

  

   :0  hvis

   :0  hvis

            0

∞<≤≤

≤≤>

∞<<∞−∞<<∞−>

x

x

γβ
β
αγβ
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Parametrene er relateret til µ  og σ  ved:
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(A15)
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211 2 ++

= (A16)

Den generaliserede Pareto-fordeling har:

skævhed: ( )21 )31/()21()1(2 ββββ ++−=

kurtosis:
)41)(31(

)23)(21(3 2

2 ββ
ββββ

++
+−+=

A.7 Gumbel-fordeling
Fordelingsfunktion for en stokastisk variabel X  med middelværdi µ  og standardaf-
vigelse σ :

   ( )( )( )βα −−−= xxFX expexp)( (A17)

hvor α  og  β er form- og skalaparametrene. Disse er relateret til µ  og σ  ved:

   
α

βµ 5772.0+= (A18)

   
6α

πσ =  (A19)

Gumbel-fordeling har:
skævhed: 3.11 =β
kurtosis: 4.52 =β
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Anneks B. Bayesiansk statistik

B.1 Normal-fordeling med kendt standardafvigelseDen stokastiske variable
X  antages Normalfordelt med forventningsværdi µ  og standardafvigelse σ , dvs. X
: N( µ ,σ ).

Det antages, at µ  er ukendt (usikker) og σ  er kendt.

Prior fordelingsfunktionen for µ  antages, at være en Normalfordeling med forvent-
ningsværdi 'µ  og standardafvigelse 'σ , dvs. µ  : N( 'µ , 'σ ).

Posterior fordelingsfunktionen for µ  bliver da en Normalfordeling med forventnings-
værdi ''µ  og standardafvigelse ''σ , dvs. µ  : N( ''µ , ''σ ), hvor

   µ σ µ σ
σ σ

' '
' '

'
= +

+
nx

n

2 2

2 2
(B1)

   σ σ σ
σ σ

' '
'

'
2

2 2

2 2
=

+n
(B2)

og teststatistikken x  er

   x
n

xi
i

n
= ∑

=

1

1
� (B3)

� ( � , � ,..., � )x = x x xn1 2 er n  testresultater.

Den prediktive (opdaterede) fordelingsfunktion for X  bliver også en Normalfordeling
med forventningsværdi ''µ  og standardafvigelse '''σ , dvs. X  : N( ''µ , '''σ ), hvor

   σ σ σ' ' ' ' '= +2 2 (B4)

Fordelingsfunktionen for teststatistikken x  bliver ligeledes en Normalfordeling, dvs.
x : N( 'µ , uσ ), hvor

   σ σ σu n= +' /2 2 (B5)

B.2 Normalfordeling med kendt forventningsværdi
Den stokastiske variable X  antages Normalfordelt med forventningsværdi µ  og
standardafvigelse σ , dvs. X  : N( µ ,σ ).

Det antages, at σ  er ukendt (usikker) og µ  er kendt.

Prior fordelingsfunktionen for σ  antages, at være en Invers-Gamma-2-fordeling:
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hvor
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Posterior fordelingsfunktionen for σ  bliver da også en Invers-Gamma-2-fordeling
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hvor
   ν ν ν' ' '= + (B10)
   ω ω ν ων ν' ' ( ' ' ) / ' '= + (B11)

Teststatistikken ω  er
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ν

µ
ν

= −∑
=

1 2

1
( � )xi

i
(B12)

og � ( � , � ,..., � )x = x x x1 2 ν  er ν  testresultater.

Den prediktive (opdaterede) fordeling for X  bliver en Student-t-fordeling med 1−ν

frihedsgrader, forventningsværdi µ  og standardafvigelse 
2''

''

−ν
ν

ν
ω

.

B.3 Normalfordeling med ukendt forventningsværdi og ukendt standardaf-
vigelse
Den stokastiske variable X  antages Normalfordelt med forventningsværdi µ  og
standardafvigelse σ , dvs. X  : N( µ ,σ ).

Det antages, at σ  er ukendt (usikker) og µ  er ukendt (usikker).

Prior fordelingsfunktionen for σ  antages at være en Invers-Gamma-2-fordeling:
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og den betingede fordeling for µ  givet σ  antages at være en Normalfordeling:
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   µ  : N( 'µ ,
'n

σ
)

Posterior fordelingen bliver også en Normal-Invers-Gamma-2-fordeling. Fordelings-
funktionen for σ  er en Invers-Gamma-2-fordeling:
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og den betingede fordeling for µ  givet σ  er en Normalfordeling:

   µ  : N( ''µ ,
''n

σ
)

hvor
   n n n' ' '= + (B15)
   ( ) ''/'''' nxnn += µµ (B16)

   ( ) ''/'''''''' 222 νµνωµωνω nxnn −+++=′′ (B17)
   ν ν δ ν δ δ' ' ' ( ' ) ( ) ( ' ' )= + + + −n n n (B18)

og teststatistikkerne x  og ω  er

   x
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n
= ∑
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1
� (B19)
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ν = −n 1 og � ( � , � ,..., � )x = x x xn1 2 er n  testresultater.

Den prediktive (opdaterede) fordeling for X  bliver en Student-t-fordeling med 1'' −ν

frihedsgrader, forventningsværdi ''µ  og standardafvigelse 
2''

1''

''

''

−
+

ν
ν

ν
ω

.

B.4 Log-Normal-fordeling
Idet den stokastiske variable X  antages LogNormal fordelt gælder, at Y X= ln  er
Normal fordelt og dermed kan udtrykkene i B.1, B.2 og B.3 anvendes for de trans-
formerede data ( ) nixy ii ,...,2,1,   ˆlnˆ == .

B.5 Gumbel-fordeling
Den stokastiske variable X  antages Gumbel fordelt med fordelingsfunktion, se an-
neks A:

   F x u x uX ( , ) exp( exp( ( )))α α= − − − (B21)

Det antages, at parameteren u  er usikker.

Følgende frekvensfunktion vælges som prior:
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   ( )f u n u t u t nu
n' ( ')( ) exp ' ' exp( ) ' / ( ' )= −α α α Γ (B22)

Posterior frekvensfunktionen bliver:

   ( )f u n u t u t nu
n'' ( '')( �) exp ' ' ' ' exp( ) ' ' / ( ' ' )x = −α α α Γ (B23)

hvor

   n n n' ' '= + (B24)

   t t t' ' '= + (B25)

   t xi
i

n
= −∑

=
exp( )α

1
(B26)

� ( � , � ,..., � )x = x x xn1 2  er n  testresultater.

Den prediktive (opdaterede) fordelingsfunktion for X  bliver:

   F x
t

xX

n

( �)
' '

exp( )
''

x = + −
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1

1 α (B27)

B.6 Weibull-fordeling
Den stokastiske variable X  antages Weibull -fordelt med fordelingsfunktion, se an-
neks A:

   F x u k
x

uX

k

( , , ) expε ε= − − −













1 (B28)

Det antages, at parameteren u  er usikker.

Følgende fordelingsfunktion vælges som prior:
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Posterior fordelingsfunktionen bliver:
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hvor
   n n n' ' '= + (B31)
   t t t' ' '= + (B32)

   t xi
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n
= −∑

=
( � )ε

1
(B33)
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� ( � , � ,..., � )x = x x xn1 2  er n  test resultater.

Den prediktive (opdaterede) fordelingsfunktion for X  bliver:
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X t
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 −+−= ε
x (B34)

B.7 Exponential-fordeling
Den stokastiske variable X  antages exponential-fordelt med fordelingsfunktion:

   ( )f xX ( ) expλ λ λ= − (B35)

Det antages, at parameteren λ  er usikker.

Gamma fordelingen vælges som prior:

   
( )

( )'
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)('

h

h
F

Γ
Γ= λνλλ (B36)

Posterior fordelingsfunktionen bliver da også en Gamma-fordeling:
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(B37)

hvor

   ν ν' ' ' �= + ∑
=

xi
i

n

1
(B38)

   h n h' ' '= + (B39)

� ( � , � ,..., � )x = x x xn1 2  er n  testresultater.

Den prediktive (opdaterede) fordelingsfunktion for X  bliver en invers-beta-fordeling:

   F x
B x x h

B hX ( �)
( / ( ' ' ), ' ' , ' ' )

( , ' ' )
x = + ν ν

1
(B40)

hvor

   B a b a b a b( , ) ( ) ( ) / ( )= +Γ Γ Γ (B41)

   B x a b t t dta b
x

( , , ) ( )( ) ( )= −∫ − −1 1

0
1 (B42)
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Anneks C. Stokastisk model for retningsafhængige maksimale bølge-
højder

C.1 Stokastisk model for år lig maksimal signifikant bølge højde
Det antages, at datasæt er til rådighed for en længere årrække for de største signifi-
kante bølgehøjder **

SH  i hver individuel storm,  der overstiger en given tærskel, dvs.

POT-metoden (Peak Over Threshold-metoden) anvendes. Tærskelværdien bestemmes
delvist på basis af ingeniørmæssige vurderinger og delvist således at det bedste fit af
den valgte fordelingsfunktion opnås til dataene. De maksimale signifikante bølgehøj-
der fra hver storm  modelleres ved en af fordelingerne omtalt i afsnit 3.1. I det følgen-
de anvendes som eksempel en trunkeret Weibull -fordeling.

Fordelingsfunktionen for den årlige maksimale signifikante omnidirektionelle bølge-
højde *

SH  bliver, idet der antages uafhængighed mellem stormene:
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hvor γ  er tærskelværdien, α  er formparameteren, β  er skalaparameteren og λ  er
antallet af observerede storme med signifikant bølgehøjde større end tærskelværdien
divideret med det antal år stormene er observeret over.

Centrale estimater af parametrene α  og β  bestemmes som beskrevet i afsnit 3.2.1
vha. Maximum Likelihood Metoden. Kovariansmatricen, der modellerer de statistiske
usikkerheder, bliver da
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hvor αβH  er Hessian matricen. ασ  og βσ  er  standardafvigelserne af α  og β . αβρ  er

korrelationskoefficienten mellem α  og β .

Målte eller simulerede signifikante bølgehøjder er behæftet med måleusikkerhed og
evt. bias. Det antages, at den årlige maksimale signifikante bølgehøjde SH , som
medtager disse usikkerheder, kan modelleres ved:

   ZHH SS += * (C4)

hvor Z  er en Normal fordelt stokastisk variabel, der antages uafhængig af *
SH .
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C.2 Stokastisk model for retningsafhængig bølgehøjde
Normalt etableres retningsafhængige fordelinger for bølgehøjder for 8 retninger: N,
NE, ..., NW. I overensstemmelse med (C1) kan fordelingsfunktionen for den j te ret-

ningsafhængige maksimale signifikante bølgehøjde *
, jSH  skrives:
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hvor parametrene jγ , jα , jβ  og jλ  er til knyttet den j te retning.

Generelt vil de retningsafhængige maksimale signifikante bølgehøjder ikke være uaf-
hængige. For eksempel kan en storm generere store signifikante bølgehøjder i mere
end en retningssektor. I det følgende beskrives en model, der muliggør at denne af-
hængighed kan tages i regning. Den simultane fordelingsfunktion for de 8 maksimale
signifikante bølgehøjder modelleres ved en Nataf transformation, se Ditlevsen &
Madsen (1996):
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hvor )(8 ⋅Φ  er den 8-dimensionale standard Normal-fordelingsfunktion og Hρ  er kor-
relationskoeff icientmatricen. 8,...,2 ,1,  =jjβ  bestemmes fra de marginale fordelings-

funktioner, f.eks. for retning j :

   ( ) 8,...,1,             )(*
,

=Φ= jhF jjH jS
β (C7)

Det antages, at kun naboretninger er afhængige og at korrelationskoeff icientmatricen

Hρ  er retningsuafhængig. Denne kan derfor skrives:
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Den omnidirektionale fordelingsfunktion ( )hF
SH *  er relateret til  retningsfordelings-

funktionerne ved:
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De parametre, som skal bestemmes fra de til rådighed værende data, er:

ραβγλαβγλαβγλ ,,,,,,,,,...,,,, 88881111

Det antages, at γλγλγλ ,,,,...,, 8811  kan vælges på forhånd. De resterende 19  parametre
ραβαβαβ ,,,,,...,, 8811  kan bestemmes ved en generaliseret Maximum-Likelihood-

metode:
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hvor jL  er Likelihood-funktionen for den j te retning og L  er Likelihood-funktionen

for de omnidirektionale data. Sidebetingelserne er til føjet for at opnå et godt fit i det
område, der har størst interesse. Dette er typisk området omkring den karakteristiske
bølgehøjde (98% fraktilværdien) eller omkring designpunktet i deterministiske (norm
baserede) eller probabili stiske undersøgelser af sikkerheden. Området er i (C9) repræ-
senteret ved de tre bølgehøjder 1Sh , 2Sh  og 3Sh .Flere sidebetingelser kan adderes, vis

det er nødvendigt. Når der adderes sidebetingelser til optimeringsproblemet  i (C9)
kan den statistiske usikkerhed ikke bestemmes asymptotisk fra Hessian matricen af
log-Likelihood-estimatoren. Det kan dog forventes, at rimelige estimater af de statisti-
ske usikkerheder for αβαβαβ ,,,,...,, 8811  kan findes som estimaterne, der bestemmes
individuelt for de enkelte retninger.
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Anneks D. Er far inger og eksempler fra gennemfør te studier

Dette anneks indeholder en kort beskrivelse af hvorledes nogle af de i kapitel 2 – 4
beskrevne stokastiske modeller er anvendt til modellering af klimaparametre for den
centrale del af Nordsøen og hvorledes de statistiske parametre er bestemt. Annekset
bygges på erfaringer fra EFP’97 forskningsprojektet ’Requali fication of offshore
structures’ .

De stokastiske modeller opstill et i projektet kan deles i 2 grupper:

1. stokastiske modeller for omnidirektionelle signifikante bølgehøjder, vindhastighe-
der og strømhastigheder (ekstremværdifordelinger og betingede fordelinger)

2. retningsfordelinger for signifikante bølgehøjder

D.1 Stokastiske modeller for signifikant bølgehøjde, middelvind og strøm
Resultaterne er beskrevet detaljeret i DHI (1999) og delvist i Sørensen & Sterndorff
(2001). Generelt benyttes 3-parameter Weibull -fordelinger (se anneks A.4) for klima-
parametrene og lineære, betingede modeller som beskrevet i afsnit 4.3 for de afhæn-
gige, ikke-dominerende klimaparametre. I det følgende beskrives nogle af resultater-
ne. Der er foretaget statistiske fit på basis af data, der dækker en ca. 27 årig periode. I
tabel D1 er vist de fittede modeller for omnidirektionel signifikant bølgehøjde,  mid-
delvind og residualstrøm.

Omnidirektionel sig-
nifikant bølgehøjde

Omnidirektionel mid-
delvind

Omnidirektionel resi-
dual strøm

Antal data 77 89 47
λ 3.2 3.7 1.9
γ 5.5 m 18 m/s 0.4 m/s
α 1.4 1.6 1.0
β 6.9 m 23m/s 0.5 m/s
50 års retur
periode

9.9 m 33 m/s 0.8 m/s

Tabel D1. Repræsentative stokastiske modeller signifikante bølgehøjder, vindhastig-
heder og strømhastigheder.

Betingede, lineære modeler er opstill et for
- ikke-dominerende middelvind og strøm givet dominerende signifikant bølgehøjde
- ikke-dominerende signifikant bølgehøjde og strøm givet dominerende middelvind
- ikke-dominerende middelvind og signifikant bølgehøjde givet dominerende strøm

Eksempelvis fås:
   Sm HVVV 10 +=
   mS VHHH 10 +=
hvor parametrene 0V , 1V , 0H  og 1H  er normalfordelte med de statistiske parametre

anført i tabel D2.
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Middelværdi af estimat Spredning af estimat

0V 3.3 m/s 0.4 m/s

1V 2.9 /s 0.06 /s

0H -0.6 m 0.6 m

1H 0.3 s 0.02 s

Tabel D2. Estimater af statistiske parametre.

D.2 Retningsfordeling for signifikant bølgehøjde
Resultaterne er beskrevet detaljeret i Sørensen & Sterndorff (2001). Der benyttes som
i afsnit D.1 en 3-parameter Weibull -fordeling (se anneks A.4) for den signifikante
bølgehøjde og den konsistente model for retningsfordelingen, der er beskrevet i an-
neks C. Der er foretaget statistiske fit på basis af data, der dækker en ca. 14 årig peri-
ode. I nedenstående tabel er vist resultaterne, hvis de enkelte retninger fittes individu-
elt vha Maximum Likelihood metoden, dvs. der tages ikke hensyn til retningskorrela-
tion. *

50,SH  er den signifikante bølgehøjde med 50 års returperiode uden hensyntagen

til statistisk usikkerhed og 50,SH  er den til svarende bølgehøjde, hvis der tages hensyn

til statistisk usikkerhed.

jα jβ ][ jασ ][ jβσ ],[ jj βαρ
jλ jγ *

50,SH 50,SH

1 N 1.23 5.12 m 0.23 0.23 m 0.33 1.20 4.0 m 7.6 m 7.9 m
2NE 1.23 3.86 m 0.21 0.16 m 0.32 1.40 3.0 m 5.8 m 6.1 m
3 E 1.33 5.15 m 0.21 0.19 m 0.32 1.60 4.0 m 7.5 m 7.8 m
4 SE 1.16 4.92 m 0.24 0.21 m 0.30 1.07 4.0 m 7.0 m 7.5 m
5 S 1.37 5.93 m 0.21 0.15 m 0.33 1.53 5.0 m 7.7 m 8.1 m
6 SW 1.22 6.55 m 0.14 0.13 m 0.33 3.27 5.5 m 9.5 m 9.8 m
7 W 1.65 7.24 m 0.24 0.14 m 0.30 2.20 6.0 m 9.2 m 9.5 m
8 NW 1.84 7.38 m 0.43 0.22 m 0.28 0.87 6.0 m 8.8 m 9.2 m
Omni 1.58 7.83 m 0.27 0.12 m 0.29 1.53 7.0 m 9.1 m 9.5 m
Tabel D3. Estimerede statistiske parametre og karakteristiske bølgehøjder. Der tages
ikke hensyn til retningskorrelation.

Figur D1. Omnidirektionel empiriske og fittede fordelingsfunktioner for SH  (i me-

ter). Venstre:  uden korrelation. Højre: med korrelation.
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Figur D2. Empiriske og fittede fordelingsfunktioner for SH  (i meter) for sydvestret-

ningen. Venstre:  uden korrelation. Højre: med korrelation.

Figur D3. Empiriske og fittede fordelingsfunktioner for SH  (i meter) for vestretnin-

gen. Venstre:  uden korrelation. Højre: med korrelation.

I figur D1, D2 og D3 er empiriske og fittede fordelingsfunktioner vist for omnidirek-
tionel, sydvest- og vestretningerne. Det ses, at der opnås rimelige fits.

Dernæst er der foretaget en kalibrering, hvor der tages hensyn til korrelation mellem
de enkelte naboretninger, se anneks C. I (C9) er der benyttet 1Sh =9 m, 2Sh =10 m and

3Sh =11 m. Den optimale korrelationskoeff icient i (C7) er bestemt til ρ =0.4, hvilket

viser at korrelationen mellem naboretninger ikke er uden betydning.. De øvrige para-
metre er vist i nedenstående tabel, der også viser estimater af de karakteristiske 50 års
signifikante bølgehøjder. Det ses, at der nu fås konsistente retningsafhængige signifi-
kante bølgehøjder.

jα jβ *
50,SH 50,SH

1 N 1.25 5.11 m 7.3 m 7.8 m
2 NE 1.23 3.86 m 5.8 m 6.1 m
3 E 1.34 5.15 m 7.5 m 7.8 m
4 SE 1.17 4.92 m 7.0 m 7.4 m
5 S 1.37 5.93 m 7.7 m 8.1 m
6 SW 1.29 6.53 m 9.1 m 9.4 m
7 W 1.64 7.25 m 9.2 m 9.6 m
8 NW 1.80 7.40 m 8.9 m 9.4 m
Omni 1.32 7.86 m 9.6 m 10.1 m
Tabel D4. Estimerede statistiske parametre og karakteristiske bølgehøjder. Der tages
hensyn til retningskorrelation.
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