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1 Bakgrunn
Lebesby kommune i Finnmark har engasjert Multiconsult for å bistå med rådgiving knyttet til
anskaffelse av bølgedemper ved Dyfjord ( Figur 1 ). Som del av oppdraget beskriver dette notatet
ekstreme bølgefor ho ld ved Dyfjord havn og diskuterer effekten av en flytende bølgedemper .

Figur 1 Mulig plassering av bølgedemper .
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2 Kvalitative bølgevurderinger
Oversiktskartet i Figur 2 viser at Dyfjord en vil være utsatt for store vindbølger ved sterk sørlig vind.
Plasseringen langt ute i Laksefjorden tils i er også at havdønnninger fra nordvestlige retninger vil
kunne forplant e seg inn til Dyfjord en ved nordvestlig og nordlig vær ( Figur 2 .

Figur 2 Oversiktskart Laksefjor d en i Finnmark. Dyfjord er markert med rød sir kel
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3 Bølgeberegning

Metode
Lokale vindbølger fra nord – sørvest er beregnet med forenklet strøkmetodikk. Input t il
beregningene er vindhastighet og effektiv strøklengde fra forskjellige retninger. Vindhastigheter er
utledet ved eurokode for last på konstruksjoner ( NS - EN 1991 - 1 - 4 + NA 2009) . Inputvind i
beregningene er strøkvind der stedvind iht. N S - EN 1991 - 1 - 4 er justert i forhold til lengden på
effektivt strøk. Effektivt strøk er funnet ved å midling av strøklengder over 15 °. Metoden er utviklet
av US Army Corps of Engineers og er anbefalt bruk t av Coastal Engineering Manual (Leenknecht et
al., 1992, Vincent et al., 2002).

Figur 3 Strøklengder i sektoren N – Ø , lokalt i Dyfjord en

Figur 4 Strøklengder i sektoren SØ – SV . Blå stiplede linjer markerer effektiv strøklengde



Bølgedemper Dyfjord multiconsult.no

Bølgevurdering

10212997 - RIMT - NOT - 01 30. juli 2019 / Revisjon 00 Side 4 av 5

Resultater
Bølgeberegningene viser at en storm fra sørøst med ett års returperiode gir signifikant bølgehøyde,
Hs, på 1 m og framtredende bølgeperiode, Tp (to pperiode) på 3.6 s . Disse bølgene gir
vannpartikkelbevegelse ca. 10 m ned i vannmassene og vil kunne sette stor bevegelse i en flytende
konstruksjon med egenperioder rundt 3.6 s eller kortere.

Bølgeberegningene viser at en storm fra sørøst med 200 års returperiode gir signifikant
bølgehøyde, Hs, på 2.2 m og framtredende bølgeperiode (topperiode) , Tp , på 5.0 s. Disse bølgene
gir vannpartikkelbevegelse ca. 20 m ned i vannmassene og vil kunne sette stor bevegelse i en
flytende konstruksjon med egenperioder rundt 5 s eller kortere.

Storm fra sør med 200 års returpe riode gir stor bølgetilstand med sti pulert Hs på 4.4 m og Tp på
7.5 s utenfor moloen. Disse bølgene vil gi store bevegelser i bølgedemper en, store bølgekrefter på
konstruksjonen og store krefter i fortøyningen. Moloen vil gi noe skjerming for bølgedemper en ved
ekstremvær fra sør . Diffraksjon er stipulert ved diffraksjonsdiagram (Goda 2000) til å redusere
signifikant bølgehøyde fra sør på bølgedemper en med faktor 0.7 til Hs 3.1. Topperioden vil være
den samme som utenfor moloen. Demping fra moloen vil vær e litt større for bølger fra sørvest enn
fra sør. Sørvestlig vind forventes ikke å gi større bølger på bølgedemper en enn sørlig vind.

I tillegg til diffraksjon vil innkommende bølgetilstand dempes av andre effekter som for eksempel
grunning. En avansert bølgesimulering kan gi noe lavere bølgetilstand enn stipulert med den
forenklede metoden i dette studiet.

Tabell 1 Stipulert vindbølgetilstand utenfor moloen ved Dyfjord ved storm med ett åers returperiode og ekstremvær med
200 års returperiode

Vindret n ing fra [ ° ] N NØ Ø SØ S SV
Effektiv strøklengde [km] 0.8 0.8 0.7 16 46 56

Returperiode
1 år

Strøkvind [m/s] 18 18 17 15 17 17
Hs [m] 0.3 0.3 0.3 1.0 2.2 2.5
Tp [s] 1.8 1.8 1.7 3.6 5.6 5.9
Bølgeretning [grader] 22 24 110 113 134 200

Returperiode
200 år

Strøkvind [m/s] 31 31 29 26 28 28
Hs [m] 0.6 0.6 0.5 2.0 4.4 4.8
Tp [s] 2.5 2.5 2.3 5.0 7.5 7.9
Bølgeretning [grader] 22 24 110 134 200 206
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4 Konklusjon / vurderinger
En flytende bølgedemper vil ha en dempende effekt på lokalt genererte vindbølger fra øst og
sørøst. Størst dempende effekt kan forventes ved lave vindhastigheter som gir små krappe bølger.
Den dempende effekten vil avta ved økende vind og økende bølge tilstand , da større bølger stikker
dypere ned i vannmassene og går under den flytende konstruksjonen. I tillegg vil den dempende
effekten avta sterkt når framtredende bølgeperiode r blir større eller lik flytkaiens egenperioder og
bølgedemper en begynner å bevege seg i bølgene. En bølgedemper vil ikke ha noen dempende
effekt på innkommende havdønnniger. Dempende effekt av bølgedemper en øker ved økende
dimensjoner (dypgang, bredde og lengde) og økende totalvekt .

Det kan forventes at bølgedemper en ved Dyfjord vil gi roligere liggeforhold i småbåthavna ved
moderate vindhastigheter fra øst og sørøst. På rolige dager kan båter fortøye langskips på innsiden
av bølgedemper en. Men v ed økende vind fra sektoren øst - sør vil bølgedemper en begynne å
bevege seg, og båter bør ikke være fortøyd i bølgedemper en. Bølgedemper en vil ikke representere
økt sikkerhet mot ødeleggelser fra bølger inne i havna ved sterk vind og store bølger, hverken
under en ettårs storm eller en ekstrem 200 års storm som beregnet i dette notatet.

Vi anbefaler at fortøyning og fortøyningsfester dimensjoneres for å motstå opptredende
bølgeforhold med 200 års returperiode fra . Bølger fra sør forventes å gi størst krefter på
ko nstruksjonen.

Vi anbefaler generelt å anskaffe bølgedemper med store dimensjoner og stor totalvekt for å øke
roligheten i havna ved vind fra øst og sørøst, men påpeker samtidig at en flytende bølgedemper
forventes å gi lite bølgedemping i en stormsituasj on.
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