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SAMMENDRAG
I forbindelsemed utvidelseav eksisterendeindustriområdepå Langsetvågeni Nesnakommuneer det planlagten
molo med 100 til 150 m lengdeved dokkentil Westcon.Omfangetavdenne studien er å vurderehvilken effekt en
molo på 150 m har på bølgeforholdeneutenfor dokkenog ved innseilingtil Engentjønna.Studienskalogsåfastsette
dimensjonerendebølgetilstandfor dimensjoneringav plastringsstein.
ModellenSWAN(SWAN,2006)er benyttet for å beregnebølgetilstandved lokaliteten.
Beregningeneviserat molo gir vesentligbølgebeskyttelsefor området utenfor dokkenved vindretningerfra nord,
nordøstog øst. Beregningeneviserat molo gir vesentligbølgebeskyttelsefor innseilingentil Engentjønnafor
vindretningerfra sørvestog nordvest.Resultateneviser liten grad av refleksjonfra molo.
Beregningeneviserat bølgeforholdeneinne i Engentjønnaikke blir påvirket av moloen.
Det anbefaleså leggetil grunn en bølgetilstandmed signifikatbølgehøydepå 1.7 m og topperiode på 5.5 s ved
dimensjoneringav plastringssteintil moloen.
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Bakgrunn
I forbindelsemed utvidelseav eksisterendeindustriområdeved Langsetvågen
i Nesnakommuneer
det planlagten molo. Moloen vil påvirkebølge-og strømforholdenei området. Dette notatet gir en
vurderingaveffekten aven 150 meter langmolo på bølgeforholdeneutenfor dokkentil Westcon
og ved innseilingentil Engentjønna.Moloen strekkersegut i sundetved dokkentil Westcon,vest
for innseilingentil Engentjønna(se Figur1 og Figur2).
Analysenundersøkerogsådimensjonerendebølgeforholdsom grunnlagtil prosjekteringav
plastringsstein.
Moloenseffekt på strømforholdeneer undersøkti notat 418823-RIMT-NOT-001.

Figur1 Skisseav foreslåtte moloalternativer(100og 150 m lengde).

Figur2Utsnitt av kartover Langsetvågen
og Engentjønna
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Metode
Modellen SWAN(SWAN,2006)er benyttet for å beregnebølgetilstandved lokaliteten. Modellen er
utviklet av Delft TechnicalUniversityfor å beregneutvikling og forplantning av bølgeri
kystområder.
Bunnmodellenevist i Figur3 til Figur5 benyttesfor å beregnebølger.
Bølgeberegningen
er gjort i tre steg:
1. Førster bølgerregnet med oppløsningpå ca. 150 x 150 m i et områdesom dekker
fjordområdenei Nesna(Figur3, ytterste ramme Figur7).
2. Resultatenefra første steger brukt som input til ny beregningder et grid med oppløsning
på ca. 20 x 20 m dekkerfjordområdenerundt Handnesøya(Figur4, blå ramme Figur7).
3. Andre stegdannertil slutt input for tredje og siste beregningssteghvor gridet har en
oppløsningpå ca. 5 x 5 m. Gridet dekkernærområdetrundt Langsetvågen
(grønnramme
Figur7). Tredjeberegningssteger simulert to ganger,først med dagnesbunntopografiuten
molo (Figur5), så med molo modellert inn i bunnmodellen(Figur6).
Moloen er modellert med reflekterendeegenskaperfor å undersøkei hvilkengradden kan skape
reflekterte bølgeri innseilingentil Engentjønnaog utenfor dokken.For å fastsette
refleksjonskoeffisienterfor moloen,er det antatt at plastringenhar en ruhet på 0.55 og at fyllingen
har et stigningstallpå 1:1.5.Enruhet på 0.55 representerervanligrausmolo.Basertpå beregnet
innkommendebølgetilstandog metode beskreveti Zanuttighog van der Meer (2006),er
refleksjonskoeffisientenefor moloen estimert til å liggei området 0.3 - 0.4.
Bølgeforholder undersøktunder vindforhold med ett års returperiode og 200 års returperiode fra
retningeneN, NØ,Ø, SV,V og NV. Input vind er bestemt iht. NS-EN1991-1-4.Input vindhastigheter
med ett års returperiode liggeri området 13 m/s –22 m/s. Input vindhastighetermed 200 års
returperiode liggeri området 30 m/s –38 m/s.
I modellener det lagt inn åtte kontrollpunkt for oppsummeringav bølgetilstandmed og uten molo
for de tolv undersøktevindtilstandene(6 vindretninger/vindhastigheterx 2 undersøkte
returperioder).Figur8 viserplasseringav dissekontrollpunktene.
Beregningeneer utført med påsatt vannstandi modellenpå henholdsvis3.4 m og 4.0 m over
sjøkartnull.Dissevannstandenderepresentererstormflo ved henholdsvisett år og 200 års
returperiode for Nesna.

Figur3: 3D bunnmodellav fjordområdenei Nesna(x-akseog y-aksei geografiskekoordinater,z-aksei meter)
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Figur4: 3D bunnmodellav fjordområdenerundt Handnesøya(x-akseog y-aksei geografiskekoordinater,z-aksei meter)

Figur5 3D bunnmodellav nærområdetrundt Langsetvågen,
dagensbunntopografiuten molo (x-akseog y-aksei
geografiskekoordinater,z-aksei meter)

Figur6 3D bunnmodellav nærområdetrundt Langsetvågenmed molo modellertinn i bunntopografien(x-akseog y-aksei
geografiskekoordinater,z-aksei meter)
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Figur 7 Tre bølgeberegningssteg.
Steg1: Fjordområdenei Nesna,Steg2: Områdenerundt HandnesøyaØ (blå ramme) og
Steg3: nærområdetrundt Langsetvågen(grønnramme).Akseri geografiskekoordinater

Figur8 Plasseringav kontrollpunkt for beregningsresultater.Bølgetilstandved 12 undersøktevindtilstanderer undersøkt
for hvert punkt.
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Resultater
For å vurdere moloenseffekt på lokalebølgeforholdforan dokkenog ved innseilingtil Engentjønna,
er bølgeforholdmed ett års returperiode lagt til grunn

Området utenfor dokken
Beregningeneviserat molo gir vesentligbølgebeskyttelsefor området utenfor dokkenved
vindretningerfra nord, nordøstog øst. Resultateneviser liten grad av refleksjonfra molo. Ved
vindretningeromkringsørøster bølgeforholdeneuforandret. Beregningeneviserliten grad av
refleksjonfra molo og inn foran dokkenved dissevindretningene.
Figur9 og Figur10 viser simulertebølgeforholdved Langsetvågen
ved liten kuling fra nordøst(ett
års returperiode),med og uten molo
Tabell1 Bølgeforholdutenfor dokken–med og uten molo. 1 års returperiode

Input Vindforhold
Vindretningfra
[grader]
0
45
90
225
270
315

Vindhastighet[m/s]
[m/s]
20
13
18
22
22
22

Resulterendebølgeforholdutenfor dokken(punkt 1)
Uten molo
Med molo
Hs
Tp
Retning
Hs
Tp
Retning
[m]
[s]
[grader]
[m]
[s]
[grader]
0.7
3.1
43
0.3
2.0
346
0.5
2.9
50
0.1
1.1
353
0.8
3.9
50
0.1
4.9
353
0.7
3.5
245
0.7
3.5
245
0.7
3.4
245
0.7
3.4
245
0.6
2.3
7
0.5
2.2
252

Hs –signifikant bølgehøyde,Tp –topperiode. Bølgeforholdder molo gir vesentligbølgebeskyttelseermerket.

Figur9Vindbølgetilstandved Langsetvågen
uten molo ved liten kuling fra nordøst(ett års returperiode).Konturerangir
signifikantbølgehøydei [m]. Piler angir dominerendebølgeretningi hvert punkt. Akseri geografiskekoordinater.
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Figur10 Vindbølgetilstandved Langsetvågen
med molo ved liten kuling fra nordøst(ett års returperiode).Konturerangir
signifikantbølgehøydei [m]. Piler angir dominerendebølgeretningi hvert punkt. Akseri geografiskekoordinater.Punkt1
angir posisjonfor rapporterte bølgeforholdutenfor dokken.

InnseilingEngentjønna
Beregningeneviserat molo gir vesentligbølgebeskyttelsefor innseilingentil Engentjønnafor
vindretningerfra sørvest,vest og nordvest.Ved vindretningeromkringnordøst,er bølgeforholdene
uforandret. Beregningeneviser liten grad av refleksjonfra molo og inn mot innseilingenved disse
vindretningene.
Figur11 og Figur12 viser simulertebølgeforholdved Langsetvågen
ved liten kuling fra sørvest(ett
års returperiode),med og uten molo.
Tabell2. Bølgeforholdved InnseilingEngentjønna–med og uten molo. Ett års returperiode

Input Vindforhold
Vindretningfra
[grader]
0
45
90
225
270
315

Vindhastighet[m/s]
[m/s]
20
13
18
22
22
22

ResulterendebølgeforholdinnseilingEngentjønna(punkt 5)
Uten molo
Med molo
Hs
Tp
Retning
Hs
Tp
Retning
[m]
[s]
[grader]
[m]
[s]
[grader]
0.7
3.1
50
0.7
3.1
50
0.5
2.9
50
0.5
2.9
50
0.8
3.9
50
0.8
3.9
50
0.9
4.7
238
0.2
1.5
166
0.9
4.1
238
0.2
1.8
310
0.6
2.2
245
0.4
2.2
7

Hs–signifikant bølgehøyde,Tp –topperiode. Bølgeforholdder molo gir vesentligbølgebeskyttelseer merket.
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Figur11 Vindbølgetilstandved Langsetvågenuten molo ved liten storm fra sørvest(ett års returperiode).Konturerangir
signifikantbølgehøydei [m]. Piler angir dominerendebølgeretningi hvert punkt. Akseri geografiskekoordinater.

Figur12 Vindbølgetilstandved Langsetvågenmed molo ved liten storm fra sørvest(ett års returperiode).Konturerangir
signifikantbølgehøydei [m]. Piler angir dominerendebølgeretningi hvert punkt. Akseri geografiskekoordinater.
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Inne i Engetjønna
Beregningeneviserat bølgeforholdeneinne i Engentjønna(kontrollpunkt 6, 7 og 8 Figur8) ikke blir
påvirket av moloen.

Grunnlagtil prosjekteringav plastringsstein
Det anbefaleså leggetil grunn bølgetilstandmed 200 års returperiode ved fastsettelseav størrelse
på plastringsstein.Størstebølgetilstandmed 200 års returperiode inn mot moloen kommer fra vest
og har signifikantbølgehøydepå 1.7 m og topperiode på 5.5 s (Figur13). Bølgespekterfor
dimensjonerendebølgetilstander gitt i Figur14.

Figur13 Vindbølgetilstandfra vest med 200 års returperiode. Moloen blir utsatt for en bølgetilstandmed signifikant
bølgehøydepå 1.7 m med tilhørendetopperiode på 5.5 s.
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Figur14Bølgespekteri kontrollpunkt 3. Bølgetilstandmed 200 års returperiodefra vest.
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