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Sammendrag 

Et nytt ferjeleie er planlagt på Tonnes i Lurøy Kommune, Nordland. Det er to muligheter for 
plassering av ferjeleiet i bukta, enten i sørøst- eller i nordvestenden. Bølgemodellering er 
gjennomført hos Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU Trondheim. 


I denne rapporten er bølgeanalyse utført med SWAN bølgemodellen for å utforske bølgeforhold i 
interesseområdet med bølgehøyde og periode i havet i nærområde med 100 års returperiode 
beskrevet i NORSOK N-003 som inngangsparametere. En fase-oppløsende bølgemodell er brukt 
til å utforske bølgeforholdene rundt bukta og gi en generell anbefaling for plassering av ferjeleiet. 
 
Resultatene viser at interesseområdet er beskyttet fra havdønninger. Bølger i området stemmer 
hovedsakelig fra lokale vind-genererte bølger. Selve bukta er beskyttet fra hovedvindretningen, 
altså fra sørvest. Analysen av vind-genererte bølger i regionen er gjennomført med modellen som 
ikke oppløser bølgefaser. Resultatene av dette gir inngangsparameterne til en fase-oppløsende 
modell som gir innsikt i bølgeforholdet i bukta.  
 
Fem ulike steder er undersøkt med den fase-oppløsende modellen og det anbefales at ferjekaia 
plasseres på sørsiden i den indre delen av bukta. Med akseptkriteria på signifikant bølgehøyde 
Hs= 0.50 m og vindhastighet 14 m/s, er regularitet 98.5%, og med signifikant bølgehøyde 
Hs=0.60 m og vindhastighet 14 m/s, er regularitet 99.5%. Dette tilsvarer tapte timer på 
henholdsvis ca. 131 timer/år og ca. 43 timer/år.
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1. Bakgrunn 
 
Det nye ferjeleiet er planlagt på Tonnes i Lurøy Kommune, Nordland ved Kvarøyfjorden. 

Området for bølgemodellering er vist i figur 1. Tonnes er omgitt i rødt i figuren. 
 
Figur 2 viser bukta hvor det nye ferjeleiet er planlagt. To plasseringsmuligheter er: i 
nordvestenden av bukta med grunnt havdybde, eller sørøstsiden av bukta med dypere 
havdybde. Området ser ut til å være svært beskyttet fra havdønninger på grunn av 
grunnvannsområdene østfra.  
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Fig 1. Kartskisse, Tonnes er omgitt i rødt

Fig 2. Kartskisse, Bukta hvor ferjeleiet skal plasseres



2. Vind- og Bølgeanalyse 
2.1 Havdønninger 
Det er gjennomført spektralmodellering med den tredje-generasjons bølgemodellen SWAN for 
å sjekke utbredelsen av havbølger og dønninger mot Tonnes. Ifølge forskriften i NORSOK 
N-003, er verdien for signifikant bølgehøyde med 100-års returperiode Hs= 16 m, og tilknyttet 
pikperioden 10.2 s < Tp < 13.3 s. SWAN modellering er gjennomført for både ekstreme 
kombinasjoner, herved bratte bølger med Hs= 16 m, Tp= 10.2 s, og mindre bratte bølger med 
en lengre pikperiode Hs=16 m, Tp= 13.3 s. Figur 3 viser vanndybden i regionen hentet fra 
Kartverket, Tonnes er merket med et stjerne. 

Figur 4 viser resultatene for bølgehøyder beregnet med SWAN for signifikant bølgehøyde Hs= 
16 m og pikperiode Tp= 10.2 s. Det er tydelig at sjøbølger blir dempet av raskt reduserende 
vanndybde når de nærmer seg interesseområdet. Gjennomsnittsbølgehøyder i nærheten av 
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Fig. 3. Vanndybde i regionen for analysering av sjøbølger og dønninger. Tonnes markert med 
stjerne

Fig. 4. Bølgehøyder i regionen for bratte bølger med Hs=16 m, Tp=10.2 s. Tonnes markert med 
stjerne



foreslått plassering av planlagt ferjekaia på Tonnes er 0.07 m og kan overses. Den andre 
simulasjonen er gjennomført for kombinasjonen med mindre bratte innfallende bølger, som har 
lengre pikperiode Tp=13.3 for det samme signifikant bølgehøyde Hs=16 m. Resultatene fra 
SWAN modellen er vist i Fig. 5. I likhet med den forrige simulasjonen, sjøbølger er dempet i 
stor grad i nærheten av interesseområdet med en gjennomsnittsbølgehøyde på 0.06 m og kan 
overses. 

 
2.2 Vindanalyse 
Siden interesseområdet er godt beskyttet fra havdønninger, er det de vind-genererte lokale 
bølgene som skal etterforskes. Også for operering av fartøy, er det realistisk at det er 
vindhastigheter som er avgjørende. For å analysere vindforholdet i interesseområdet, er 
vinddata fra det meteorologiske instituttets målestasjon Solvær III brukt. Målestasjonen ligger 
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Fig. 6. Weibull distribusjon for vindhastigheter målt ved Solvær III

Fig. 5. Bølgehøyder i regionen for bølger med lengre periode med Hs=16 m, Tp= 13.3 s. Tonnes 
markert med stjerne



kun 22 km sørvest fra Tonnes og er vurdert å gi mest gjeldende vinddata for interesseområdet. 
Vindhastighetsdata over åtte år, målt hver time på høydenivå 10 m, er brukt.  
Weibull distribusjonen er brukt for å lage en lineær regresjonsanalyse av målt vindhastighet og 
for å få ekstremverdier for 1-, 10-, 50- og 100 års returperiode. Figur 6 viser Weibull analyse 
for vindhastigheter. Ligningen for Weibull analysen har formen 0.1051X+0.4414, og formfaktor 
α=  2.1, skalafaktor β= 9.524 og kalibrasjonfaktor γ= -4.206. Med disse tallene er 
ekstremeverdier for vindhastighet for returperiode 100 år, 50 år, 10 år og 1 år henholdsvis 30 
m/s, 28 m/s, 26 m/s og 23 m/s. Basert på disse tallene er effektiv vindhastighet for lokale 
vind-genererte bølger beregnet ifølge forskriften i NS-09415-2009. Tabell 1 gir oversikt over 
disse tallene. 

 
2.3 Lokale vind-genererte bølger 
Lokale vind-genererte bølger vokser over et uhindret åpent blåseområde som kalles for 
“fetch”. Sjøkartet er brukt for å finne alle mulige retninger med et uhindret blåseområde. Det er 
identifisert to hovedretninger med fetch. Figur 7 viser et snitt fra sjøkartet som viser de to 
retningene. Den første fetch strekker seg vestover fra Tonnes og er 40.25 km lang (rødt). Den 
andre fetch strekker seg sørover fra Tonnes og er 43.0 km lang (grønt). 

SWAN modellering er gjennomført for de to fetch regioner for tre ulike vindretninger — 200o, 
224o, 125o for vindhastigheter med returperiode 100 år, 50 år, 10 år og 1 år.  
 
Resultatene for bølger generert av vindhastighet med 100 års returperiode er vist i Fig. 8 for 
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Returperiode 
(år)

Vindhastighet 
(m/s)

Effektiv vindhastighet 
for lokalebølger (m/s)

100 30 47

50 28 43

10 26 39

1 23 34

Tab. 1. Ekstremverdier beregnet med Weibull distribusjon for ulike returperioder og effektiv 
vindhastighet for beregning av lokale vind-generert bølger

Fig. 7. Uhindret blåseområder eller “fetch” i regionen som bidrar til lokale vind-genererte bølger

Tonnes
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Fig. 8. Lokale vind genererte bølger av vindhastighet med 100 års returperiode for fetch fra sør 
mot Tonnes (markert med stjerne) for tre ulike retninger

a. Fra SV (200o) b. Fra SV (224o) c. Fra SØ (125o)

a. Fra SV (200o) b. Fra SV (224o) c. Fra SØ (125o)

Fig. 9. Lokale vind genererte bølger av vindhastighet med 50 års returperiode for fetch fra sør 
mot Tonnes (markert med stjerne) for tre ulike retninger



vind som blåser fra retninger henholdsvis 200o, 224o, 125o. Vind fra SV (200o) gir størst 
bølgehøyde i nærheten av interesseområdet med Hs= 4.20, m Tp= 5.97 s.  
På den samme måten er SWAN modellering gjennomført for vindhastighet med 50 års 
returperiode og resultatene for de tre utpekte vindretningene er vist i Fig. 9. Vind fra SV (200o) 
gir høyst bølger med Hs= 3.50 Tp= 5.70 s i nærheten av bukta. 
 
For vindhastighet med 10 års returperiode er resultatene fra SWAN for de tre utpekte 
vindretningene vist i Fig. 10. Vind fra SV (200o) gir høyst bølger i nærheten av bukta i begge 
tilfeller med Hs= 3.0 s Tp= 5.70 s for 10 år. Simuleringer er også gjennomført for vindhastighet 
med 1 år returperiode og høyst bølger er beregnet for vind fra SV (200o) med Hs= 2.0 Tp= 4.60 
s i nærheten av bukta. 
 
Det er tydelig fra simuleringer for lokale vind-generert bølger at vind fra retning SV (200o) er 
viktigst i forbindelse med bølgeforholdet i nærheten av bukta fra fetch som strekker seg 
sørover fra Tonnes. Verdiene for bølgehøyder i nærheten av bukta med returperiode 100 år, 50 
år, 10 år og 1 år er beregnet fra disse SWAN simuleringene. For å beregne bølgeforholdet i 
selve bukta og for å få innsikt i plassering av ferjekaia i bukta, er fase-oppløsende modellering 
nødvendig. Beregnet bølgehøyder utenfor bukta er brukt som inngangsverdier i den fase-
oppløsende modellen. 
 
SWAN modellering for å beregne lokale vind-genererte bølger fra fetch som strekker seg vest 
over fra Tonnes er også gjennomført for de tre samme vindretningene som ble brukt tidligere, 
herved vind som blåser fra SV (200o), SV (224o) og SØ (125o). Resultatene for 100 års 
returperiode vindhastighet for de tre vindretningene er vist i henholdsvis Fig. 11a, b og c. 
Resultatene viser at bukta er svært beskyttet av vind-genererte bølger i fetch fra vest mot 
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a. Fra SV (200o) b. Fra SV (224o) c. Fra SØ (125o)

Fig. 10. Lokale vind genererte bølger av vindhastighet med 10 års returperiode for fetch fra sør 
mot Tonnes (markert med stjerne) for tre ulike retninger
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Fig. 11. Lokale vind genererte bølger av vindhastighet med 100 år returperiode for fetch fra vest 
mot Tonnes (markert med stjerne) for tre ulike retninger

a. Fra  SV (200o)

c. Fra  SØ (125o)

b. Fra  SØ (224o)



Tonnes. Siden bølgehøyder beregnet for denne fetch er lavere enn de for fetch fra sør mot 
Tonnes, kan disse tallene overses. Bølger som følge av fetch fra sør mot Tonnes er avgjørende 
i bølgeforholdet på Tonnes.  
 
2.4 Fase-oppløst modellering i nærheten av bukta 
For å forstå bølgeforholdet i bukta for plassering av ferjekaia, er simulasjoner kjørt med fase-
oppløsende modell REEF3D: :FNPF, basert på fully non-linear potential flow (FNPF) ligninger. 

Bølgehøyder og perioder som er identifisert i seksjon 2.3 er brukt som inngangsparametere for 
å generere irregulære bølger karakterisert av JONSWAP spektrum. Bølger er målt på fem ulike 
steder rundt i bukta som vist i Fig. 12. Derfor er ekstremverdier for bølger inni bukta beregnet 
med 100, 50, 10 og 1 års returperioder. 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Fig. 12. Området brukt for fase-oppløsende modellering. Bølger er målt på fem ulike steder i 
bukta for å ta en beslutning om plassering av kaia 

a. P1: nær buktåpningen sørsiden b. P2: indre bukta sørsiden

c. P3: indre bukta midt d. P4: indre bukta nordsiden
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e. P5: nær buktåpningen, midt i bukta

Fig. 13. Tidsserier for bølger på fem ulike steder i bukta for 100 års returperiode

a. P1: nær buktåpningen sørsiden b. P2: indre bukta sørsiden

c. P3: indre bukta midt d. P4: indre bukta nordsiden

e. P5: nær buktåpningen, midt i bukta

Fig. 15. Tidsserier for bølger på fem ulike steder i bukta for 50 års returperiode

Fig. 14. Bølger i området som beregnet i simulasjon for 100 års returperiode inngangsparametere 
Hs= 4.20 m, Tp=5.97 s



Bølgeforholdet i bukta med 100 års returperiode er beregnet i en simulasjon med irregulære 
bølger beskrevet av JONSWAP spektrum med Hs= 4.20 m Tp= 5.97 s, som er bølger med 100 
års returperiode beregnet i regionen gjennom SWAN modellering. Bølger er generert på 
nederste del av området vist i Fig. 12. Beregnet tidsserier for bølgehøyder på de fem ulike 
stedene i bukta vist i Fig. 12 er presentert i Fig 13. 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a. P1: nær buktåpningen sørsiden b. P2: indre bukta sørsiden

c. P3: indre bukta midt d. P4: indre bukta nordsiden

e. P5: nær buktåpningen, midt i bukta

Fig. 17. Tidsserier for bølger på fem ulike steder i bukta for 10 års returperiode

Fig. 16. Bølger i området som beregnet i simulasjon for 50 års returperiode inngangsparametere 
Hs= 3.50 m, Tp=5.70 s
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a. P1: nær buktåpningen sørsiden b. P2: indre bukta sørsiden

c. P3: indre bukta midt d. P4: indre bukta nordsiden

e. P5: nær buktåpningen, midt i bukta

Fig. 19. Tidsserier for bølger på fem ulike steder i bukta for 1 års returperiode

Fig. 18. Bølger i området som beregnet i simulasjon for 10 års returperiode inngangsparametere 
Hs= 3.0 m, Tp=5.70 s



Resultatene fra fase oppløst modellering av nærområdet rundt bukta gir et bilde av refraksjon-
diffraksjon regime rundt bukta. Figurene 13, 15, 17 og 19 viser at for hvert innfallende 
bølgeforhold, er sørsiden nær buktåpningen (P1) ganske eksponert for bølger. På nordsiden av 
bukta (P4) fører lav vanndybde til kraftig bølgebryting og refleksjon. Derfor er dette stedet ikke 
egnet for ferjeoperasjoner. Innerst midt i bukta (P3) viser lavere bølgehøyder. Minst 
bølgeaktivitet er beregnet for P2 som ligger i indre delen av bukta på sørsiden. Dette stedet er 
best egnet for den foreslåtte ferjekaia. Tidsserier beregnet i midten av bukta (P5) viser at 
åpningen til bukta ikke skulle gi store navigasjonsmessige utfordringer. En oversikt over 
bølgehøyder på fem ulike steder for 100, 50, 10 og 1 års returperiode i bukta er gitt i Tabell 2 

3. Regularitet 
Resultatene fra vindanalysen og bølgeanalysen kan kombineres for å få ut samlet 
sannsynlighet for driftsavbrudd. Regularitet er definert som den andelen av tiden når de 
begrensende parameterne for operasjonen ligger under gitte grenser slik at operasjoner kan 
foregå. Fra bølgeanalysen anbefales det at ferjekaia bør plasseres i nærheten av sted P2 vist i 
Fig. 12. Beregnet regularitet med akseptkriteria Hs=0.5 m, vindhastighet 14 m/s er 98.5%. 
Antall timer i ett år er 365 dager x 24 timer = 8760 timer. En regularitet på 98.5% betyr at tapte 
timer er 1.5% av 8760 timer, som er ca. 131 timer/år. Om akseptkriteria for bølgehøyde er økt 
til 0.6 m, er regularitet beregnet til 99.5% som tilsvarer 0.5% av 8760 timer , som er ca. 43 
tapte timer/år. 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Fig. 18. Bølger i området som beregnet i simulasjon for 1 års returperiode inngangsparametere 
Hs= 2.0 m, Tp= 4.60 s

Returperiode (år) Hs (m) på P1 Hs (m) på P2 Hs (m) på P3 Hs (m) på P4 Hs (m) på P5

1 0.70 0.35 0.47 0.65 0.55

10 0.78 0.40 0.52 0.66 0.56

50 0.80 0.45 0.55 0.70 0.63

100 0.82 0.65 0.68 0.72 0.65

Tabell 2. Oversikt over significant bølgehøyder på fem ulike steder i bukta for ulike returperioder
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Fig. 20 Oppnådd regularitet for ulike vindhastigheter med ferjekaia plassert ved P2


