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Maritime forhold ved Framnes, Narvik

1

BAKGRUNN

Narvik Kommune og Narvik Havn utreder et mulig nytt havneområde ved Narvik Lufthavn, Framnes, se Figur
1. Området vil bli tilgjengelig når Avinor avvikler flyplassdriften i løpet av 2017. Vi er presentert en skisse av
en tenkt utvikling som er vist i Figur 2. I skissen er det vist eksempel på virksomhet som kan tenkes at et
kaianlegg skal betjene dersom de maritime forhold i området er tilfredsstillende for å bygge og drive et slikt
kaianlegg.
I dette notatet er det utført en beregning av de mulige maritime forhold på stedet, med hovedvekt på bølger,
vind og strøm.

Figur 1

Kartutsnitt fra Narvik. Nåværende lufthavn er merket med rød ring.
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Figur 2

Utkast til utnyttelse av området (levert av Narvik Kommune)

Figur 3

Plan, utkast til utnyttelse av området (levert av Narvik Kommune)
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DATAKILDER
Følgende datakilder er benyttet i dette notatet:
1. Generelt kartgrunnlag fra Kartverket (inkludert sjøkart)
2. Ide-skisser for utvikling av området levert av Narvik Kommune / Narvik Havn
3. Vinddata fra Narvik Lufthavn, Framnes, 1980 – 2011, prosessert og analysert av
Norconsult
4. Tidevannstabeller, estimater på høye stormflo-nivå
5. J.E.Ø. Nilsen, Drange, H., Richter, K., Jansen, E., Nesje, A. (2012). Endringer i fortidens,
dagens og framtidens havnivå med spesielt fokus på vestlandskysten. NERSC Special
Report 89, Bergen, Norge. 48 s
6. Den norske Los, Bind 5

3

BØLGER, VIND OG STRØM
Et oversiktskart over Ofotfjorden er vist i Figur 4. Det er sannsynlig at Narvik-området er mest
utsatt for sterk vind fra vestlig sektor. Når vinden treffer land ved Narvik-halvøya (og målestasjonen
ved lufthavna), vil den topografiske styringen føre til at vind som i midten av fjorden har en retning
på ca 270º, vil dreie noe mot SV og få en retning nærmere 240º. Den observerte vindretningen ved
lufthavna (og det foreslåtte kaiområdet) er derfor reell nok, men den vinden som skaper bølger mot
området vil ha en retning nærmere 270º, dvs. i fjordens lengste retning

Figur 4

3.1

Oversiktskart, Ofotfjorden

Is
Narvik Havn og Ofotfjorden er isfri hele året. Is forekommer bare unntaksvis i bunnen av fjorder og
på grunne områder.
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3.2

Vann-nivå og stormflo
Nivået på stormflo er hentet fra tidevannstabellenes del som viser estimater på stormflonivå med
ulike returperioder (for dagens situasjon), og estimater på framtidig heving av middelvann-nivå
hentet fra en rapport fra 2012 fra NERSC. Resultatet er gitt i Tabell 1.

Tabell 1

Estimater på ekstremverdier av stormflo. Estimater er gitt som mest sannsynlige verdier
(50 % konfidensintervall). alle verdier i cm over NN2000
År

3.3

Returperiode 50 år

Returperiode 100 år

2015

276

289

2062

277

290

2112

281

294

Vind
Det er innhentet vind fra målestasjonen på lufthavna på Framnes. Data fra denne stasjonen vil
være noe preget av terrenghøyden (ca. 28 m o h), og at lufthavna ligger langs en fjellrygg. Med
unntak for de betraktningene som er gjort om retningsendringer, er det ikke fortatt noen justeringer
av vind-observasjonene.
Data fra perioden 1980 – 2011 er fordelt på 30º sektorer, og en 3-parameter Weibull-fordeling er
tilpasset til hver retning. Resultatet er vist i Figur 5, der verdier av 10 min middelvind er vist for 12
retninger ved forskjellige returperioder. I beregningen er det tatt hensyn til at vindhastigheten
mellom observasjonstidspunktene kan være høyere enn den vinden som er observert.
I en tidligere studie av vind utført for Narvik havn ble det notert at det kan forekomme sterke
vindkast fra sørøst ut Beisfjorden. Disse vindkastene er imidlertid ikke registrert ved lufthavna, og
man kan regne med at dette er lokale utstrømninger av (kald) luft som dissiperes i bukta som utgjør
Narvik havn. Vi regner ikke med at disse vindkastene vil være merkbare på nordvestsiden av
Framnes.
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Figur 5

3.4
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Fordeling av ekstremverdier av 10 min middelvind ved Narvik Lufthavn, Framnes. Den
oppgitte verdien er den høyeste 10 min middelverdi som vil oppstå innenfor en storm med
varighet 3 timer. Rp er returperiode i år.

Bølger
Vi regner ikke med at det kan komme inn havbølger eller dønning fra Vestfjorden og inn i
Ofotfjorden som vil være merkbar ved Narvik. De bølgene som opptrer ved Framnes, er bølger
skapt av vind fra vest i Ofotfjorden (ca. 40 km) og fra nord og nordøst i Herjangsfjorden (5 – 15
km). Disse bølgene beregnes ved å ta utgangspunkt i vinden som er beregnet ovenfor og beregne
hvor høye bølger som kan oppstå ved ulike vindhastigheter. I beregningen er det tatt hensyn til at
vinden må ha en viss varighet for at bølgene skal oppstå.
Resultat av denne beregningen er gitt i Figur 6. I denne figuren er det antatt at vinden kan skifte
retning med inntil én 30º-sektor, dvs. at vind som er observert med f eks. retnings-sektor 240º ved
lufthavna, kan ha retning 270º i Ofotfjorden. Vi ser da at det er 240º vind som dominerer ved
lufthavna, men bølgene domineres av retningen 270º.
De tilhørende verdier av spektral topp-periode (den dominerende bølgeperioden) og bølgelengde
er gitt i Figur 7 og Figur 8. Bølgeperiodene ved vind fra vestlig sektor er T p = 5.0 – 6.5 s, som må
regnes som forholdsvis høyt. Det vil gi bølgelengder i størrelse 40 – 65 m.
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Figur 6

Fordeling av ekstremverdier av signifikant bølgehøyde ved Narvik Lufthavn, Framnes.

Figur 7

Fordeling av spektral topp-periode for ekstremverdier av signifikant bølgehøyde
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Figur 8

3.5
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Fordeling av bølgelengder ved ekstremverdier av signifikant bølgehøyde.

Sammenligning med eksisterende anlegg
Det er foretatt en studie av bølgeforhold i nærområdet rundt Narvik havn. Modellen som er benyttet
dekker området fra ca. Emmeneset på Ankenes-sida til Vassvika på Narvik-sida. Dybdedata er
hentet fra en digitalisering av sjøkart- og dybdedata. Figur 9 viser et utsnitt av modellen, og en
markering av 4 punkter der bølgedata er hentet ut.
A. Stedet for hvor mulig LNG-havn har vært tenkt
B. Stedet hvor service- og oljebase-kai har vært tenkt
C. Nåværende malmkai, kai 5
D. Ny malmkai, kai 7
Resultat fra en kjøring med innkommende bølger med en enhetshøyde H = 1.0 m fra vest og
periode T = 6.0 s er vist i Figur 10 og Figur 11, som viser hhv fordeling av bølgehøyde og et
øyeblikksbilde av sjøoverflaten for samme situasjon.
Den aktuelle modellen er kjørt for tre situasjoner med retningene 260º, 270º og 280º. I hver
situasjon er det benyttet én innkommende bølgehøyde og én bølgeperiode. Resultatet vil avvike
noe for et tilfelle der det er benyttet et bølgespektrum.
Resultatet for disse modellkjøringene kan likevel benyttes til å sammenligne forholdene ved de 4
aktuelle kaiene (A – D). En slik sammenligning er vist i Figur 12. I grove trekk er bølgehøyden ved
de foreslåtte kaiene dobbelt så høy som ved den eksisterende malmkaia, kai 5, og ca. 4 ganger
høyere enn bølgehøyden ved den nye malmkaia, kai 7.
I tillegg kommer effekten av at bølger og vind ved de foreslåtte kaiene vil angripe skipene på tvers,
mens angrepet ved malmkaiene kommer rett forfra.
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Figur 9

Utsnitt av dybdedatamodell med markering av punkter i bølgeanalysen

Figur 10

Fordeling av bølgehøyder ved innkommende bølge med H = 1.0 m fra vest (270º)
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Figur 11

Øyeblikksbilde ved innkommende bølge med H = 1.0 m fra vest (270º)

Figur 12

Sammenligning av estimert ett-års bølgehøyde ved kaiene A – D ved bølgeretning fra
vest ±10º.
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3.6

Strøm
Om strømmen i Ofotfjorden sies det følgende i Den norske Los, Bind 5:
"Strømmen i fjorden er så godt som alltid utgående og kan under kuling
være sterk, særlig langs land. Fra fjordarmene setter også som regel strømmen
ut i hovedfjorden og er særlig i isløsningstiden sterk og farlig, gjerne
sterkest ved fjordmunningene."
Vi er ikke kjent med resultater fra modellering av strøm eller målinger i Narvik-området. Ofotfjorden
er preget av et stort antall daler og fjellområder som munner ut i fjorden, og disse fører med seg
store mengder ferskvann. Ferskvann blander seg med saltvann til et brakkvannslag som ligger på
overflaten og får en retning som domineres av strøm ut fjorden. Det foreslåtte havneområdet ved
Framnes ligger imidlertid i le for både hovedstrømmen ut fra Rombaken og fra Narvik
Havn/Beisfjorden.
Vi har ikke grunnlag for å tallfeste strømmen ved området utenfor lufthavna, men det er ikke grunn til
å tro at den skal være spesielt sterk her. Man kan regne med at det er høyere strømhastigheter ved
dagens Malmkai enn ved den foreslåtte havna.

4

OPERASJONELLE FORHOLD

4.1

Generelt om havneoperasjoner for større skip
Verdier for de ulike parameterne er oppsummert i Tabell 2. Som utgangspunkt for en vurdering av
brukbarhet av en havn benyttes ofte en beregnet 1-års-verdi, dvs. at man aksepterer at det
forekommer avbrudd ca. 1 gang pr år.

Tabell 2

Oppsummering av lastverdier for returperiode 1 år og 50 år.
Returperiode,
år

1

Stormflo, cm
over NN2000,
antatt gyldig
fram til 2050

Vindhastighet,
10 min middel,
maks i løpet
av en storm,
m/s

Bølger.
signifikant
bølgehøyde
m

(knop)

212

23.5

1.75

Moderat

277

30.0

Is

m/s

Isfritt

0.5 – 1.0

( 240º)
50

Strøm

2.36

(1 – 2)

( 240º)

Hvor egnet et område er til havneformål avhenger i stor grad av hvilke operasjoner som skal
utføres i havna, og når disse skal utføres.


Ankomst/avgang. For de fleste skip er dette den mest kritiske fasen. Større skip (som
f. eks. malmskip eller LNG-tankere) vil kreve assistanse fra slepebåter ved ankomst til kai.
Slepebåtenes oppgave er å bringe skipet kontrollert inn mot kai, og sørge for at
hastigheten ved kontakt med kaia er moderat (størrelse ca. 0.1 m/s). Dersom det er sterk
vind inn mot kaia (i dette tilfellet fra vestlig sektor), vil slepebåtene ikke klare å holde igjen,
og støtet mot kaia kan bli for kraftig.
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Ved avgang skal skipet trekkes ut fra kai, og det vil teoretisk kreve enda større trekk-kraft
enn å slippe det inn til kai. I verste fall kommer ikke skipet ut fra kai, og må bli liggende til
stormen avtar, og det forutsetter at kaia er dimensjonert for den lasten som skipet utgjør.
En annen begrensende faktor er kapasiteten til slepebåter og trossefartøy. Slepebåter med
vanlig framdriftsanlegg (akter montert propell) vil få en betydelig redusert trekk-kraft hvis
båten beveger seg i bølgene, og arbeids-situasjonen for mannskapet på de mindre
trossefartøyene kan bli vanskelig eller farlig ved bølger som påvirker lasteskipet lite, men
gir store bevegelser i mindre båter.


Lasting/lossing. Dersom det skal foregå lasting eller lossing av skip ved kaia, kan det også
være begrenset av værforholdene. Ro/Ro-skip, containerskip og LNG-tankere er vanligvis
de mest følsomme for bevegelser av skip relativt til kai. De to første av disse setter store
krav til presisjon når containere skal settes ned eller skal plukkes opp, evt utstyr rulles i
land, og LNG-tankernes overførings-slanger har begrenset mulighet til å ta opp
bevegelser.

Vi har sett ovenfor at bølgeperioden ved bind og bølger fra vest vil være i størrelse 5 – 6.5 s, noe
som gir bølgelengder i størrelse 40 – 65 m. Bølgelengden vil dermed være i samme størrelse som
skipsbredden for f eks et LNG-tankskip, og det fører til at skipet vil bevege seg i takt med bølgene.
Større havner og anlegg har ofte faste grenseverdier for når operasjoner tillates. Maksimal tillatt
vindhastighet er i størrelse U10 = 12.0 m/s – 16.0 m/s, og tillatt signifikant bølgehøyde er Hs = 0.7 –
1.0 m.

4.2

Estimater på avbrudd (nedetid)
Nedetid i en havn defineres som tid da normale eller ønskede operasjoner ikke kan utføres på
grunn av ytre omstendigheter, som f eks værforhold. Nedetid fører til kostnader både for havna
som må vente på få utført operasjoner, og for skipet/lasteier, hvor det påløper kostnader for hver
time skipet må ligge og vente.
I tilfellet med ny havn på Framnes kan vi få et forholdvis godt estimat på nedetid fordi det bare er
vind og bølger som påvirker havneforholdene. Vi kan se bort fra is, og regner med at strøm ikke vil
utgjøre en kraft som kan stoppe havneoperasjoner.
Vind og vindbølger må nødvendigvis opptre samtidig, og oppgaven er da å bestemme hvilken av
disse to faktorene som først når en kritisk verdi og stopper operasjonene. Vi kjenner nå de
statistiske parameterne for både vind og bølger og kan beregne sannsynligheten for et en eller
begge skal overskride gitte terskelverdier.
I beregningen legger vi til grunn følgende:
1. Dersom en eller begge parametere overskrides, telles det ett avbrudd
2. Bølger vil alltid opptre samtidig med vind, men vind kan forekomme fra retninger det det
ikke kan komme bølger.
3. Når det settes et kriterium for tillatt vindhastighet Umax, antas det at skipet tåler
(Umax + 2.0 m/s) rett forfra og akter, og (Umax - 2.0 m/s) rett på sidene, med en cosinusvariasjon imellom. Orienteringen av skipet ved Framnes er 30º - 210º.
4. Det benyttes en signifikant bølgehøyde som er middelverdien av den høyeste 1/3 av alle
bølger i en storm med 3 timers varighet. Vindhastigheten er høyeste 10 min middelverdi av
vindhastighet innenfor en 3 timers storm.
Med disse forutsetningene får vi estimert nedetid for ny kai ved Framnes som vist i Figur 13.
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Vi ser at nedetiden påvirkes av både tillatt bølgehøyde og tillatt vindhastighet. Dersom vi velger et
strengt kriterium for vind, U10,max = 10 m/s, vil det gi oss ca. 750 nedetimer eller totalt ca. 31 døgn
pr år. Kravet til vind er da satt så strengt at det ikke spiller noen rolle hvilken bølgehøyde som
tillates.
Velger vi derimot U10,max = 14 m/s, ser vi at det kan gi oss nedetidsestimater fra 260 til 500 timer
(11 til 21 døgn) pr år, avhengig av hvilken bølgehøyde mellom Hs,max = 0.7 – 1.0 m man tillater
samtidig.
Effekten av en slik kombinasjon (U10,max = 14 m/s, Hs,max = 0.8 m) er vist i Figur 14. Her ser vi at
vindbølgene for det meste "overskygger" vinden, dvs. at bølgene blir et problem før vinden blir det.
Den totale nedetiden i dette eksempelet er 389 timer/ år, eller 4.44 % avbrudd.

Figur 13

Estimert nedetid for ny kai ved Framnes, angitt i timer/år
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Figur 14

5

Tilfelle med kombinasjon av U10,max = 14 m/s og Hs, max = 0.8 m. Vertikalaksen er
sannsynlighet for overskridelse.

KONKLUSJON
Analysen av maritime forhold ved et eventuelt kai-anlegg ved Framnes viser følgende.
1. Det nye kai-anlegget er utsatt for bølger og vind med dominerende retning fra vest og
sørvest
2. Det forekommer ikke is i området
3. Man antar at strømmen i området er moderat, og i alle fall svakere enn strømmen ved
dagens malmkai.
4. Ett-årsverdier av både vind og bølger er høyere enn det som normalt aksepteres ved
denne typen anlegg.
5. Bølgehøyden ved de foreslåtte kaiene er ca. dobbelt så høye som ved den eksisterende
malmkaia, kai 5
6. Et realistisk estimat på forventet nedetid ved havne-anlegget er 300 – 400 timer pr år.
Dette tilsvarer ca. 2 – 2 ½ uker pr år der havneanlegget vil være stengt for operasjoner.

Trondheim, 2015-11-05

Arne E Lothe
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