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1. Bakgrunn 

Sandefjord havn er forurenset pga mange typer forurensende virksomheter gjennom mer enn 

hundre år. Havnen trafikkeres bl a av store passasjerskip fra Color Line. Det er igangsatt arbeid 

med å utrede tiltak for å begrense oppvirvling av bunnslam ved anløp, vending og avgang. Color 

Line har kontakt med Biologge AS, som har tatt kontakt med Tesaker Vann AS for å utrede 

strømforhold og bevegelighet av materialer på bunnen.  

 

Oppvirvling og erosjon pga skip i havner kan skyldes  

 Propellstrøm, først og fremst under oppstart og bremsing når skipet ligger i ro eller har 

liten fart. 

 Tilbakestrøm langs og under skipet under fart gjennom trange farleder. 

 

Denne rapporten omhandler først og fremst propellstrøm, men en tilnærmet beregning av 

tilbakestrøm gjengitt som Appendiks A viser at denne er av uvesentlig betydning i indre del av 

Sandefjord havn. 

2. Tilgjengelig informasjon 

a) Daglig leder i Tesaker Vann AS har tidligere som forsker ved SINTEF gjennomført 

modellforsøk og beregninger av propellerosjon i ferjeleier, og senere bl a gjennomført 

undersøkelser av virkning av propellstrøm på bunnforholdene i Brevikstrømmen og 

Frierfjorden som følge av at større båter nå kan komme inn etter utvidelser av farledene. Deler 

av dette materialet vil kunne benyttes som bakgrunn for en utredning for Sandefjord havn, 

selv om problemstillingen her er noe forskjellig. 
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b) Fra oppdragsgiverne har vi fått bl.a. følgende dokumenter: 

 Plan av havneområdet, figur 1, med bunnkart over havnebasseng og nærmeste innløp og 

inntegnet vanlige seilings og venderutiner. Kartet har 1 m bunnkoter relatert til landsidens 

nullpunkt, (NN1954). 

 Tredimensjonal fremstilling av havnebassenget sett fra tre forskjellige punkter 

 Tegninger og spesifikasjoner for M/S Color Viking, inkludert opplysninger om maks. 

motorkraft og draft, se figur 2. Vi antar dette representerer en typisk båtstørrelse, 

 Liste med hoveddimensjoner for M/S Color Viking, e-post fra Jan Helge Pile viaTom R 

Hansen 29 nov 2011, se tabell 1. 

 Opplysning om at ”Bunnen i det aktuelle området (turning basin) består overveiende av 

silt og leire. Dvs. en kornstørrelse < 0,06 mm”. 

 

c) Diverse litteratur om propellerosjon, strømforhold omkring skip og sedimentstabilitet, se 

referanselisten, avsnitt 6. 

 

d) I tillegg til de data for M/S Color Viking som kan finnes i figur 2-4 og tabell 1 og 2 nedenfor, 

har vi mottatt følgende opplysninger fra Color Line Marine: 

 Propelldiameter, vertikale avstander propellaksel i fht. bunn skråg (JHP):  

Disse tallene kan tas både fra DWG tegningen og nedenforliggende tabeller. 

 Opplysninger om fri eller dukt plassering av propeller (JHP):    

Hoverpropellene er frie (uten duct / dyse). Sidepropellene er tunneltrustere som har en 

nedsatt trusteffekt avhengig av lengden på tunnelen og retningen de skyver (ene veien må 

nødvendigvis vannstrømmen gå over propellboss, etc) Leverandørene har beregninger / 

empiriske data for slik trust.  

 Posisjon av hovedpropeller i forhold til ror, samt maksimale rorutslag (JHP):        

Rorene på M/S Color Viking er ikke posisjonert in-line med hovedpropellene, men er 

plassert 425 mm c/c fra akslingene på innsiden. Normal 0-stilling av ror er derfor satt 6° 

inn mot skipets senterlinje. 

Under vending er største rorutslag ca 70° på babord ror. Det gir 70-6 = 64° effektivt utslag 

i forhold til propellakslingen. (40° er ellers oppgitt som typisk maksimale utslag for slike 

semi-spade ror.)   

Styrbord ror har null utslag og styrbord propell har under vending trust akterover for å 

holde skipet i posisjon. Dette blir opplyst å gi en ikke ubetydelig foroverrettet strømning 

med skrå retning mot bunnen, styrt av bunnens form. 

 Aktuell maksimal motorkraft for hoved‐ og sidepropeller (JHP): 

Tabell 2 viser ”design loads” for motorkraft for M/S Color Viking. Det er opplyst at det 

ofte benyttes andre laster i manøversammenheng ut fra diverse 'manøvermode' som settes i 

skipets kontroll og reguleringssystem for motorkraft under manøvrering.  

Opptil 40 % av maksimal motorkraft på hovedpropellene kan benyttes pr propellaksling 

inne i havneområdet, dvs 40 % av 6237 kW = 2495 kW. Som ”worst case”, kan en derfor 

regne 40 % av to propeller i samme retning, dvs.4990 kW.  

 Skisse som viser situasjonen til propeller og sidetrustere under snuoperasjonen, figur 5: 

Sammen med skissen fulgte en beskrivelse av prosessen og samvirket mellom propellene, 

først babord ror hardt babord, mens styrbord propell bakkes og holder skipet under første 

del av vendingen. Når vendingen er nesten ferdig snus styrbords propell gradvis til den til 

sist arbeider parallelt med babords propell, samtidig so babords ror rettes opp til skipet får 

normal fremdrift. 

 Sidepropeller og baugtrustere brukes etter behov, som regel ikke med full kraft, som er 

880 kW for hver. 

Diametre og posisjon er ikke nøyaktig oppgitt, men av figur 3 kan en anslå diameteren til 

ca 2 m, og avstanden fra bunnen omtrent som for hovedpropellene. 
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 Lengder og dyptgående av aktuelle skip (JHP):  

Data finnes i tabell 1 eller på GA plan (figur 2)    

 

    

Tabell 1. Principal dimensions for M/S Color Viking                  
3.01    Length over all (LOA)          137     m       

3.02    Length between perpendicular (LBP)           126     m       

3.03    Moulded width (Bmld)           24      m       

3.04    Max. width incl. fender beam (Bmaxf)         24.6    m       

3.05    Max. width bridge (Bmax)              29.4    m       

3.06    Moulded depth to freeboard deck at L/2 (Dmld)       8.00    m       

3.07    Total depth to freeboard deck at L/2 (Dtot)         N/A           

3.08    Moulded depth to 1
st
 accommodation deck at L/2 (Dmld7)    N/A     

3.09    Air draught at max. draught           N/A           

3.11    Draught min. (moulded)         5.1     m       

3.12    Draught designed (moulded)            5.64    m       

3.14    Keel thickness          20,00   mm      

3.15    Gross registrated tonnage (GRT)       19763   RT      

3.16    Net registrated tonnage (NRT)         6076    RT      

3.17    Deadweight (max. draught)             2238    t       

3.18    Displacement at max. moulded draught (g = 1.025 t/m3)    11.368  t       

3.19    Block coefficient at  max. draught           0.6493          

 

 

Tabell 2. Machinery data for M/S Color Viking                     

6.01    Main engines    B &W            

6.01a   Number          2               

6.01b   Type    B & W 8L45GB serialno.PO:411, SB:412            

6.01c   Kilowatt        Each 6237,      total 12474  kW      

6.01d   Horsepower            | 16965   HP      

6.01e   Revolutions pr. minute   Each     175  rpm     

6.02    Max. trail speed at designed draught and at X MW          18      knots   

6.03    Service speed (85% MCR)       18      knots   

6.10    Propellers      Rolls-Royce             

6.10a   Number          2               

6.10b   Type    KaMeWa 4 blades 2 "high Skew" CP                

6.10c   Diameter                4,1     m       

6.10d   Propeller shaft revolutions pr. minute      160     rpm     

6.11    Bow thrusters   Rolls-Royce             

6.11a   Number          2               

6.11b   Type    KaMeWa Tunnel Thrusters, Propeller  

    Size/Type 2400B/As-Cp                

6.11c   Kilowatt                880     kW      

6.11d   Revolutions pr. minute        211     rpm     

6.12    Stern thrusters  Rolls-Royce             

6.12a   Number          1               

6.12b   Type    KaMeWa Tunnel Thrusters, Propeller  

    Size/Type 2400B/As-Cp                

6.12c   Kilowatt                880     kW      

6.12d   Revolutions pr. minute        211     rpm     

6.13    Rudders JASTRAM         

6.13a   Number          2               
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6.13b   Type    Semi-spade "JASTRAM"            

6.14    Steering gear   ACTA            

6.14a   Number          2               

6.14b   Type    ACTA A135               

6.19    Fin stabilisers  

6.19a   Number          2               

6.19b   Type    Hydraulically operated, retractable, flapped stabilisers,  

Blohm & voss AG SK 40-353-91    

3. Naturgitte forhold  

3.1 Strøm på grunn av tidevann og avrenning 

Naturlige strømforhold i Sandefjord havn forårsakes av:  

 Tidevannet.  

Middelvariasjon ± 0,11m og høyeste astronomiske variasjon ± 0,30 m. Ved spesielle 

meteorologiske forhold kan vannstandsvariasjonen bli betydelig større. Maksimale 

observasjoner ved Helgeroa er +1,30 m og -0,8 m i forhold til middelvann.  

 Bølger  

Havnen ligger godt skjermet for vind og har åpning mot sør gjennom et trangt innløp som vil 

dempe innkommende bølger. Ved langvarig vind fra sørkan bølgehøyden bli opptil 50 cm. 

Dette antas å ikke ha noen innvirkning på bunnsedimentene 

 Svingninger (drag) pga. resonans mellom havnen og området utenfor innløpet er ikke 

rapportert.  

 Tilløp av ferskvann. Dette er svært beskjedent i Sandefjord havn. To mindre bekker munner ut 

henholdsvis vest for ferjekaien og innerst i Kamfjordkilen, lengst mot øst i fjordbunnen. Bare 

unntaksvis kan det oppstå et tynt brakt overflatelag for eksempel i forbindelse med flom i 

bekkene. Vi ser nedenfor helt bort fra effekten av brakkvannslaget. 

 

3.2 Bunn- og dybdeforhold og grenser for skipstrafikk 

Kartet, figur 1, og tre tredimensjonale diagram gir god oversikt over dybdeforholdene inne i 

havneområdet. Kartet har 1 m dybdekoter som refererer til NGO middelvann (NN1954). Havnen 

har form som en klubbe med innløpet som skaft. Største dybde inne i havnen er ca 11 m. Dybden 

langs innseilingen sentralt i havnebassenget er ca 10 m, men dybden minker til ca 7 m ved kaiene 

for passasjerskip, og til under 3 m mot begge sider av havnebassenget, der det er anlegg for 

småbåter. I innløpet forbi Framnes faller dybden utover til nærmere 20 m.  

 

Figur 1 viser plan av havnebassenget med vanlige seilingsruter. Inn- og utseiling av større skip 

foregår omtrent rettlinjet mellom Framnes og kaiene, og med vending i "turning basin" i den 

sentrale del av bassenget. Det er opplyst at det ikke vil være aktuelt å snu ferjene like utenfor 

kaianlegget. Det er derfor kun snuområdet lengst sør, kalt “turning basin 2” på figur 1, som vil bli 

benyttet i de videre vurderinger og beregninger. På dette sted er avstanden mellom 6 m kotene på 

begge sider ca 400 m, mens “turning basin” har diameter ca 200 m over et område som har bunn 

på ca 10 m dybde over det meste av sirkelen, men stiger til vel 9 m i østre kant. Utenfor sirkelen 

stiger bunnen ca 1:75 mot øst til dybde 8 m og brattere videre. Mot vest stiger bunnen jevnt ca 

1:30 mellom 10 og 6 m dybde.   

 

Gjennom sundet ved Framnes smalner seiingsbredden inn til knapt 175 m, samtidig som bunnen 

faller utover. 
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Det er opplyst at bunnen i det aktuelle området (turning basin) består overveiende av silt og leire, 

dvs. kornstørrelser < 0,06 mm. 

 

 
Figur 1 Plan over Sandefjord havn 
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Figur 2 Oppriss av M/S Color Viking. Lengde 137 m. Dyptgående maks 5,64 m 

 

 
Figur 3 Detalj av akterskip M/S Color Viking  

 

 
Figur 4 Plan av nedre lavere dekk på M/S Color Viking.  

Bredde av skroget = 24 m. Avstand mellom hovedepropeller ≈ 12 m 



 
 

8 

 

 
 

Figur 5 Skisse av første del av vendeprosessen 

4. Propellstrøm og propellerosjon 

4.1 Kriterier for propellerosjon 

Referanselisten oppgir noen publiserte forsøksresultat med erosjon fra propellstrøm. Alle 

behandler situasjoner med én propell over flat bunn.  

 

Propellstrøm i fritt vann er karakterisert ved følgende formler, ref (2): 

 

 Tp = ρAp(VA+ V2/2)
2
 · V2     (1) 

 Vmax/V0 = D0 /(2cx),       (2)    

 Vxr/V0 = D0 /(2cx) ∙exp(- r
2
/(2c

2
x

2
))    (3)  

 

Tp = propelltrykk; D0 = effektiv propelldiameter; Ap = D0
2
π/4 = utgangsareal for propellstrålen; 

For propell i rør (ducted) D0 = D, for fri propell (non-ducted) kan vi sette D0 = 0,71D, (ref 2);  

ρ= tetthet av (salt)vann; VA = skipets hastighet; V2 = utgangshastighet bak propell; V0 = teoretisk 

hastighet i etablert stråle ved x = 0; x = avstand fra propell langs stråleaksen; r = avstand tvers på 

stråleaksen; Vxr = hastighet ved (x,r); Vmax = Vx0 = senterhastighet langs strålen ved (x,0);  

Ref (2) oppgir c = 0,19 for vanlige propeller, c = 0,17 for propeller i rør. 

 

For stillestående skip, dvs VA = 0, med ρ = 1027 kg/m
3
 og c = 0,18 fås av (1) og (3) 

 

 V2 = (4 Tp /ρAp)
1/3

 = 0,171 (Tp/D0
2
)
1/3

   (4) 

 Vxr/V0 = 2,78∙ (D0 /x) exp(- 15,43 · r
2
/x

2
)   (5) 

 

Tp avhenger av motorkraften, og V0 er en teoretisk verdi som avviker noe fra V2  

I ref (2) er det gjort antakelser som gir 

V0 = 1,35 (Pd / D0
2
)
1/3

      (6)  

der Pd = (anvendt) motorkraft i kW 

 

Hvis det er kort avstand til bunnen vil den påvirke hastighetene. Forsøk har likevel vist at formel 

(5) kan brukes til å anslå hastighetene ved bunnen der det er viktigst, nemlig der påvirkningen er 

størst. Det er i en sone mellom to linjer som heller 1/4 og 1/10 bakover fra propellaksen, se figur 6 

(etter ref (3)). 
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Figur 6. Område utsatt for propellerosjon ved enkeltpropell. 

   

Er Pd og D0 kjent kan hastigheten Vxr i punkt (x,r) beregnes med (5) og (6). Kjennes avstanden fra 

propellaksen til bunnen, Z, kan den settes inn for r i (5) og gi bunnhastigheten VxZ , mens den 

kritiske avstand x skal varieres mellom 4·Z og 10·Z. 

 

Når VxZ for et punkt på bunnen er funnet beregnes skjærspenning τ og stabil partikkelstørrelse dc 

av  

 τ  = 0,5 ∙ cf  ∙ ρw ∙ VxZ
2
    der 0,06 < cf <0,11  (7) 

 dc =  τ /((ρp – ρw)∙ g ∙ Cs) der 0,03 < Cs < 0,06  (8) 

Cs = 0,06 gjelder for alle partikler større enn 4 mm. 

 

Brukes største verdi av cf = 0,11 (velges pga sterk turbulens i propellstrålen), Cs = 0,06, tetthet ρp 

= 2650 kg/m
3
 for partikler og tetthet ρw = 1027 kg/m

3
 for saltvann, gir kombinasjon av (7) og (8) 

følgende kriterium for stabil partikkelstørrelse: 

 dc =  0,058 VxZ
2
        (9)  

4.2 Kombinasjon av propellstrøm og skipets hastighet 

Formel (1) inneholder størrelsen VA = skipets hastighet. Dersom skipet er i konstant bevegelse 

forover, vil propelltrykket fordeles på å gi skipet fremdrift og på å opprettholde en bakoverrettet 

vannstrøm som gir reaksjonskraft tilsvarende skrogets friksjon. Er skipet uten fremdrift, f.eks. 

holdt i ro av fortøyninger, blir VA = 0, og hastigheten i propellstrålen maksimal, som angitt av 

formel (4-6). Dette angis som ”bollard pull”. Dette tilsvarer også situasjonen ved oppstart før et 

tungt skip er kommet i sig forover, og er vel den situasjon som vil være utslagsgivende for erosjon 

av bunnen.  

 

Mer komplisert er forholdene ved bremsing og bakking, fordi propellstrømmen da forstyrres og 

avbøyes nedover av skipets underside. Dette vil normalt resultere i en forskyvning av strømmen 

mot bunnen under skipet, og representerer en komplisering av erosjonsvurderingen. Formlene (1) 

til (6) er da lite representative, men andre formler er ikke funnet i litteraturen. Vanligvis kan en 

vel anta at motorkraften som brukes under bakking og oppbremsing, vil være mindre enn ved 

oppstart forrover, samtidig som en god del energi går tapt in sterk turbulens. Dette kan forklare at 

det i faglitteraturen regnes med oppstart forover som utslagsgivende for erosjonspåkjenningen.  

 

For områder med gjentatt veksling mellom oppstart for- og bakover, som i vendebassengene bør 

det vurderes å ta høyde for ekstra sikring. 
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4.3 Propellerosjon uten tiltak  

For å vurdere dagens situasjon i Sandefjord havn, der bunnen antas hovedsakelig å være dekket av 

et fint slam, kan (8) og (9) erstattes av et enklere kriterium for vurdering av oppvirvling og 

erosjon uten beskyttelseslag. Minste hastighet som beveger partikler på bunnen kan for praktiske 

formål settes til 0,20 m/s. Dette er en grense som gjelder for siltpartikler omkring 0,2 mm. Både 

grovere og finere masser vil tåle større hastigheter enn 0,2 m/s, se figur 7. Det gjelder spesielt 

leirige avleiringer med kohesive bindingskrefter mellom partiklene.  

 

Noen forsøksdata gjengitt i ref (3) viser erosjon av kohesive jordarter ved hastigheter fra 0,2 m/s 

ved løs lagring (80 % porevolum) økende til 2 m/s ved fast leire. 

 

Som en nedre grenseverdi for oppvirvling av bunnslam pga propellstrøm settes derfor: 

 VxZ < 0,20 m/s      (10) 

For bunn med grovere materialer kan en bruke formel (9). 

 

 
Sedimentstørrelse i mm           

 

Figur 7. Hjulstrøms diagram for grense mellom erosjon og avleiring i elver. 

Kritisk strømhastighet for partikler av vanlig bergart (ρ = 2650 kg/m
3
). Ref. (7) 

 

 

Dagens trafikk i havnen innenfor Framnes omfatter båter med displasement opp til 12000 t med 

dyptgående opp til 6 m og bredde 25 m. Dette er en ny opplysning og er 0,36 m dypere enn de 

Color Viking-data vi har brukt i tabellene nedenfor. Inntil videre har vi valgt å beholde Color 

Viking-data i tabellene, da vi ikke har noen ny verdi for motorkraft som tilsvarer båter med 6 m 

dyptgående. 

 

Går vi ut fra bunnkote -10 m, som typisk langs midtlinjen i havnen, og bruker data fra Color 

Viking med dyptgående 5.64 m og vannstander som angitt i avsnitt 3.1, blir avstand fra båt til 

bunn  

 ved midlere lavvann    hml = 10 – 5,64 - 0,11 = 4,25 m.  

 ved spring lavvann tilsvarende hsl =10 – 5,64 - 0,30 = 4,06 m,  

 ved lavete observerte vannstand hmin = 10 – 5,94 - 0,80 = 3,26 m. 

For andre bunnkoter må avstandene korrigeres tilsvarende. 

 

Figur 3 viser at spissen av propellbladene tilnærmet flukter med skipsbunnen, slik at en kan regne 

avstanden fra propellakslingen til bunnen i havna, Z  = h + D/2 = h + 2.05 m. Vi antar at 

stråleaksen er horisontal slik at denne verdien gjelder langs hele stråleaksen så lenge bunnen også 

er horisontal. Da blir Zml = 6,30 m, Zsl = 6,11 m og Zmin = 5,31 m. 
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Til siden for hovedleia og innover mot utstikkerne minker bunnkoten. Langs utstikkerne innerst i 

fjorden viser figur 1 typisk dybde 8 - 6 m, og < 6 m helt innerst. Det betyr at ved normalt lavvann 

vil vi bare ha fra 0,36 m – 2,36  m bunnklaring for båter som ligger ved kai. Ved ekstremt 

lavvann, dvs lavtrykk + fralandsvind, vil ferjene kunne berøre bunnen innerst.  

 

Eksempelferjen Color Viking har to propeller, med maksimal motorkraft 6237 kW pr propell, dvs 

totalt 12474 kW. I kort avstand vil virkningen av hver enkelt propell kunne finnes av formlene 

(1)-(8). Imidlertid vil virkningen av de to propellene overlappe i relativt kort avstand fra 

propellen. 

Figur 6 angir sideutvidelse av strålen1:5 langs x. Ut fra figur 4 har vi anslått avstanden mellom 

hovedpropellene til 12 m, dvs at virkningen av strålene overlapper ved større avstand enn x = 6∙5 

= 30 m fra propellen. Hvordan de videre ”samarbeider” er uklart. Mest sannsynlig forskyves 

begge strålene noe, samtidig som de nok gir noe sterkere samlet erosjonsvirkning på bunnen enn 

enkeltvis.  

Figur 6 viser videre at den mest aktive sonen for en propell omfatter avstanden 4Z til 10Z fra 

propellen. Ser vi bort fra ekstraordinært lavvann med bunnklaring hmin og regner for hspring  = 3,70 

m, dvs Zspring  = 5,75 m, vil den aktive sonen for hver propell ligge mellom 23 og 57,5 m fra 

propellen, altså vil propellene samvirke over det meste av den aktive sonen. I mangel på godt 

formelverk for en slik situasjon, velger vi å sette inn virkningen av samlet motorkraft på begge 

propellene i formlene (5) og (6). Dette kan regnes som tilnærmet representativt langs strekninger 

der skipene akselererer for å komme opp i fart langs leden. I hvor stor grad det også gir riktige 

verdier under oppbremsing er mer uklart. 

Tabell 3 viser strømhastigheter beregnet for én og summen av to propeller med formlene (5) og 

(6) i et regneark der anvendt motorkraft pr propell er satt til 40 % av 6237 kW = 2495 kW. 

Avstanden (Z) mellom bunn og propellakse Z er variert mellom 2,5 m (representativt for delert av 

kaiområdet og skråninger) og 5,6 m (dybde over -10 m bunnkote og laveste observerte 

vannstand).  

Hastigheten fra en propell vil f. eks. være tilnærmet representativ i ”turning basin”, der propellene 

ikke arbeider i samme retning. 

Tabell 3 Vannhastigheter i noen punkt (r,x) vertikalt under propellstrålens akse,  

Forholdstall r/x  0,25  0,15  0,10 

Avstand x  10 16 25 24 22  17 27 42 41 37  25 40 63 61 56 

Avstand r fra stråle m 2,5 4,0 6,3 6,1 5,6  2,5 4,0 6,3 6,1 5,6  2,5 4,0 6,3 6,1 5,6 

Motorytelse, kW %                  

En prop 2495 40 3,1 1,9 1,2 1,3 1,4  3,5 2,2 1,4 1,4 1,5  2,8 1,7 1,1 1,1 1,2 

To prop 4990 40 3,9 2,4 1,6 1,6 1,7  4,4 2,7 1,7 1,8 1,9  3,5 2,2 1,4 1,4 1,6 

                   

Sideprop  880 100 1,7 1,0 0,7 0,7 0,7  1,9 1,2 0,7 0,8 0,8  1,5 1,2 0,8 0,8 0,9 

Sideprop 2000 100 2,3 1,4 0,9 0,9 1,0  2,5 1,6 1,0 1,0 1,1  2,6 1,6 1,0 1,1 1,2 

r = avstand fra horisontal stråleakse,  x = avstand fra propellen langs strålen. 

% = anvendt motorkraft i forhold til 6237 kW pr hovedpropell, 880 kW for sidepropell. 

Propelldiameter 4,1 m for hovedpropeller, 2,0 m for sidepropell. 

 

Sidepropellenes vil sjelden påvirke eller forsterke virkningen av hovedpropellene, men kan ha 

betydning om skipet passerer langs en skråning. Dette tas opp nedenfor. 
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Uansett hvordan en vurderer fordelingen av virkningen fra to propeller, viser tabell 3 at vanlig 

trafikk i havnen selv med moderat motorbruk må gi hastigheter som er større enn ”slamgrensen” 

på 0,2 m/s. For de flate områdene omkring kote -10 vil propellhastigheten imidlertid være mindre 

enn grenseverdien 2 m/s angitt for erosjon av fast leirebunn, se avsnitt 4.2.  

 

Bunnmateriale som ikke er fast konsolidert eller er utvasket så det har dannet seg et grovere 

topplag vil derfor bevege seg ved hver passering. Etter mange passeringer gjennom årene er nok 

det meste av ukonsolidert slam blitt virvlet opp og flyttet bort fra de dypeste og mest trafikkerte 

områdene, men ligger til gjengjeld nå antagelig avleiret i utkanten av disse og kan virvles opp på 

nytt ved hver passering.  

4.4 Sikring av bunnen mot propellerosjon.  

Tiltak mot oppvirvling og erosjon vil vanligvis bestå av et forseglende lag av stein som ikke 

beveges av propellstrømmen. Dekklaget kan dimensjoneres med hjelp av formel (9).  

 

Foruten å ha en toppflate som er stabil mot erosjon, må dekklaget også danne et filter som er så 

tett at underliggende masse ikke kan vaskes ut gjennom laget.  Ved anlegg under vann er det 

enklest å legge forseglingen av sams masser som både fungerer som filter og dekklag. 

Forseglingen må derfor bestå av godt graderte masser, der de fineste partikler kan være litt større 

enn d90 for bunnen mens de største partikler må ha minst dobbel diameter av beregnet sikker 

dekklagstein. 

 

Tabell 4 og 5 viser beregnede verdier av d50 for stabile dekklag av sams stein- og grusmasser. 

Tabell 4 viser beregning for situasjonen med dybder som før dekklaget legges, og er benyttet til å 

anslå nødvendig dekklagstykkelse. Tabell 5 er beregnet med reduserte dybder som vil gi større 

bunnhastigheter etter at et tilstrekkelig tykt dekklag er plassert på dagens bunn.  

 

Merk at figur 7 delvis gir noe mindre partikkelstørrelser en formel (9). Det skyldes at diagrammet 

gjelder vanlig elvestrøm i ferskvann, med tetthet 1000 kg/m
3
, mens formel (7) og (9) er basert på 

forsøk med propellstrøm i saltvann med tetthet ca 1025 kg/m
3
. 

 

 

Tabell 4 Stabile steinstørrelser, d50 (mm), vertikalt under propellstrålens akse der plan med 

helning r/x møter bunnen i dybde r = Z.  

Forh.tall  r/x  0,25  0,15  0.10 

Avstand x  10 16 25 24 22  17 27 42 41 37  25 40 63 61 56 

Dybde r = Z  2,5 4,0 6,3 6,1 5,6  2,5 4,0 6,3 6,1 5,6  2,5 4,0 6,3 6,1 5,6 

    * ** ***    * ** ***    * ** *** 

Motoryt., kW %                  

En prop 2495 40 53 33 21 22 24  110 69 44 45 49  108 67 43 44 48 

To prop 4990 40 67 42 27 28 30  138 86 55 57 62  136 85 54 56 61 

                   

Sideprop  880 100 29 18 11 12 13  59 37 23 24 26  58 36 23 24 26 

Sideprop 2000 100 39 24 15 16 17  80 50 32 33 36  79 49 31 32 35 

 

*) Z ved bunn -10 og middel lavvann, **) -middel spring lavvann, ***)- laveste obs vst. 

r = avstand fra stråleaksen,  x = horisontal avstand fra propell. 

Propelldiameter 4,1 m for hovedpropeller, 2,0 m for sidepropell.  

% = anvendt motorkraft i forhold til 6237 kW pr hovedpropell, 880 kW for sidepropell. 
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Dersom bunnen skal tildekkes med sammensatte løsmasser, må tykkelsen være minst 2 ganger 

diameter av største steinstørrelse i massen. Tallene i tabell 4 gjelder d50 for massen, dvs at 50 % av 

massens vekt skal bestå av stein større enn angitt i tabellen. Vanligvis antas største steinstørrelse 

lik 2∙d50, om en ikke har analysedata for kornfordeling. Tykkelsen av dekklaget bør derfor 

prosjekteres minst som 4∙d50 .   

 

Vanligvis anbefales ikke å legge dekklag med mindre tykkelse enn 30 cm, da det er vanskelig å få 

lagt ut et dekklag uten noe variasjon av tykkelsen. 

 

Tabell 4 er beregnet uten å ta hensyn til at dersom dekklaget blir lagt rett på naturlig bunn vil det 

redusere avstanden til bunnen og øke vannhastigheten. I tabell 5 er det tatt hensyn til dette ved å 

redusere verdien av Z med anbefalt dekklagstykkelse 5∙d50. Det gir noe større verdier for 

steinstørrelse. Egentlig burde vi gjøre dette om igjen i flere trinn, men i stedt anbefales å øke 

verdiene i tabell 5 med 25 %.  

 

Vi ser av tabell 5 at denne regelen gir minst 5∙65 = 325 mm tykt dekklag på kote -10 ved laveste 

observerte lavvann dersom bunnen utsettes for strøm fra begge propellene med 40 % motorkraft.   

På grunnere områder til siden for hovedleia og inn mot utstikkerne må dekklaget være tykkere.  

 

Laveste observerte lavvann inntreffer så sjelden at disse verdiene i seg selv gir en ekstra sikkerhet 

som kan kompensere for litt ujevn lagtykkelse.  

 

 

Tabell 5.  Stabile steinstørrelser, d50 (mm), når det er tatt hensyn til dekklagets egentykkelse.  

Forh.tall r/x  0,25  0,15  0.10 

Avstand x  10 16 25 24 22  17 27 42 41 37  25 40 63 61 56 

Oppr. Z = r  2,5 4,0 6,3 6,1 5,6  2,5 4,0 6,3 6,1 5,6  2,5 4,0 6,3 6,1 5,6 

    * ** ***    * ** ***    * ** *** 

Motoryt., kW %                  

En prop 2495 40 60 35 22 22 24  141 75 45 47 51  137 73 44 46 50 

To prop 4990 40 78 44 27 28 31  191 97 57 59 65  186 95 56 58 64 

                   

Sideprop  880 100 30 18 11 12 13  67 39 24 25 27  66 38 23 24 27 

Sideprop 2000 100 42 25 16 16 18  96 54 33 34 37  93 52 32 33 36 

Røde tall er verdier for bunnkote -10 med varierende tidevann 

*) Z ved bunn -10 og middel lavvann, **) -middel spring lavvann, ***)- laveste obs vst. 

r = avstand fra stråleaksen,  x = horisontal avstand fra propell. 

Propelldiameter 4,1 m for hovedpropeller, 2,0 m for sidepropell.  

% = anvendt motorkraft i forhold til 6237 kW pr hovedpropell, 880 kW for sidepropell. 

 

4.5 Virkning av baug- og sidetrustere. 

Tabell 4-6 gir også verdier for rørmonterte baug- og sidetrustere med antatt diameter 2 m. 

Sidepropellenes virkning vil sjelden påvirke eller forsterke virkningen av hovedpropellene, men 

kan ha betydning når skipet passerer langs en bratt skråning, f.eks. gjennom den trange delen av 

leden.   

 

Baug- og sidetrusterne kan også ha betydning i de indre deler av kaiområdet mellom pirene. Dette 

vurderes ikke nærmere i denne rapporten. 
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4.6 Virkning av tiltak på skipenes bevegelser 

Siden legging av dekklag vil redusere vanndybden, vil dette begrense de områder langs siden av 

hovedleden som ferjene trygt kan ferdes på. Dette har neppe betydning under vanlig manøvrering 

ved vanlige vannstander, men kan kreve en viss øket forsiktighet for å unngå avvik fra normal 

rute under spesielle lavvannsforhold.  

 

Ved å gå nærmere i detalj om hvor store areal som forskjellige bunnkoter omslutter, kan en finne 

en sammenheng mellom vanndybder og potensielt utsatte areal, men siden det vil være stor 

forskjell på hvilke areal som blir trafikkert hyppig og hvilke som sjelden eller aldri blir trafikkert, 

vil en slik arealbasert vurdering måtte kombineres med detaljert statistikk over trafikkmønsteret.  

 

4.7 Returstrøm mellom skip og bunn 

Returstrømmen langs skipet avhenger av skipets hastighet og hvor skipet er plassert i 

kanaltverrsnittet. Beregning kan gjøres ut fra formler og diagram i ref (6). En prøveberegning for 

et profil midt mellom de to ”turning basins”, gjengitt i appendiks A, bekrefter et dette utgjør en 

svært liten påkjenning på bunnen i den brede delen av havneområdet.  

 

For et profil i det trange partiet utenfor Framnes, vil en få større verdier, men dette området er 

ikke med i denne undersøkelsen. Vi mangler dessuten oppgave over vanlig og maksimal 

fremdriftshastighet for skipene for å gå videre med dette. 

 

5. Oppsummering  

Strømforhold:  

De planlagte tiltakene i Sandefjord havn ligger så dypt og er så beskjedene i tykkelse at de ikke vil 

få merkbar virkning på naturlige strømforhold. I den grad det finnes bevegelige materialer på 

bunnpartier som ikke omfattes av tiltakene, vil tiltakene ikke vesentlig endre på dagens forhold. 

 

Propellerosjon: 

Den bunnsonen i Sandefjord havn som kan være utsatt for eroderende propellstrøm, er undersøkt 

med sikte på å fastslå størrelsen på vannhastigheter langs bunnen. Det er lagt mest vekt på å 

beskrive virkningen av hovedpropellene, da disse er helt dominerende for påvirkning av bunnen. 

Data fra M/S Color Viking er benyttet som utgangspunkt ved beregningene. Det er forutsatt bruk 

av 40 % av motorkraften for hovedpropellene. I tabellene 3-5 er likevel til orientering vist separat 

virkning av en sidepropell med 100 % effekt. 

 

Vannhastigheter fra propell er sterkest når skipet ligger i ro, eller aksellererer/bremser opp fra 

jevn hastighet. Det vil derfor være manøvreringsområdene inne i havnen som er mest utsatt for 

propellerosjon. 

 

Beregningene viser at løst slam på bunnen vil kunne oppvirvles ved vanlig trafikk med 

passasjerskip av type som M/S Color Viking, og at det også vil opptre strømhastigheter som kan 

erodere konsolidert leire.  

 

Skip i fart i trange farvann initierer også strømhastigheter omkring skroget pga tilbakestrømning 

av forskjøvne vannmasser. Det er gjort en kontrollregning som viser at dette er et ubetydelig 

problem inne i havneområdet. 

                     

Tiltak mot oppvirvling av slam: 
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Områder som er utsatt for propellstrøm som kan virvle opp og spre bunnslam, er foreslått dekket 

med et samfengt lag av grus og stein som både fungerer som filter mot utvasking og som 

sikkerhet mot propellerosjon og oppvirvling av slam.  

 

Tiltakene som er foreslått for sentrale deler av havnen, har en tykkelse som er mulig å utføre med 

praktisk utleggingsteknikk, og vil derfor være anvendelige på alle steder der er problem med 

oppvirvling av forurenset slam.  

 

Det vil være forskjell på areal som blir utsatt regelmessig, og områder som får påvirkning av 

propellstrøm sjeldent og tilfeldig, f.eks. i forbindelse med uvanlige manøvrering eller sjeldne 

besøk av skip som ikke vanligvis trafikkerer havnen. En slik arealbasert vurdering kan bare 

utføres ved hjelp av detaljert statistikk over trafikkmønsteret.  

 

Områder som bør undersøkes nærmere er der det kan forventes hyppige akselerasjoner, og der 

sidespredning av propellstrøm kan påvirke skråninger til siden for hovedleden. Dette vil bl.a. være 

de nærmeste områdene omkring ”turning basin” og langs de deler av traséen som ligger nær 

sideskråninger der bunnen stiger raskt, der det kan være mulighet for påvirkning av både hoved- 

og sidepropeller. 

 

Sammenfatning av resultater: 

Beregningene er sammenfattet i tabeller. Anbefalt dekklagstykkelse på bunnkote -10 er 325 mm 

av samfengt stein med d50  = 65 mm.  

 

Det er undersøkt forskjellige vannstander fra middelvann til laveste observerte vannstand. Det er 

tatt hensyn til at tykkelsen av selve dekklaget vil påvirke propellstrømmen. Vi vurderer 

situasjonen ved middel spring lavvann som minstekrav for et stabilt dekklag, men anbefaler 

verdien for laveste observerte vannstand som en sikkerhet mot ujevn plassering av dekklaget.  

 

Det er også tatt med noen dybder som kan representere grunnere områder omkring til siden for 

”turning base” og hovedleden, der propellstrømmen kan få varierende retning under manøvrering. 

Disse må vurderes mer detaljert ut fra faktisk kjennskap til daglige rutiner.  

 

Hastigheter og dekklagskrav for sidepropellene er beskjedne i forhold til hovedpropellene, selv 

om disse beregnes med full motorkraft. 
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Appendiks A.  

Returstrøm mellom skip og bunn 

Returstrømmen langs skipet avhenger av skipets hastighet og hvor skipet er plassert i 

kanaltverrsnittet. Beregning kan gjøres ut fra formler og diagram i ref (6). 

Størrelser som inngår i beregningen er: 

y   = eksentrisitet, dvs avstand fra midt kanal til midtlinje skip 

bw = kanalbredden ved vannflaten 

bb  = bunnbredde 

h    = vanndybde 

h' = imaginær vanndybde = Aci/bw 

Ac  = strømtverrsnitt uten båt 

Aci = imaginært tverrsnitt pga eksentrisitet 

Am = skipets våte tverrsnitt midtskips 

c    = koeffisient for båttype (c = 1,04-1,28 for selvdrevne båter) 

   = skråningsvinkel 

Bs  = skipsbredde midtskips ved vannlinjen 

VL = Grensehastighet  

Vs = shipets virkelige hastighet 

 

I beregningene nedenfor er et profil mellom de to ”turning basins” brukt som eksempel, da dette 

er typisk for bevegelsene inne i havnebassenget 

 

Eksentrisitet:  

Vi ser bort fra uhell og enkelthendinger og antar at skipssiden ved vanlige passeringer ikke bør 

komme innenfor skråningsfoten, her definert som kote -9 mot vest. 

 

Ved det valgte profil er vanndybden ca 9 m, og bunnbredden  bb = 180 m. Bredden ved 3 m koten 

er ca 560 m. Det er vanskelig ut fra kartet å finne skråningsvinkelen , men 1:40 er et tilnærmet 

valg mot vest mellom kote -8 og -3.  Mot vest er stranden bratt. Det gir anslått bredde bw = 560 

+3*40 = 680 m. Målt på kartet er avstanden fra oppgitt vanlig seilingsrute til 3 m koten mot vest 

ca 245 m. Det gir eksentrisitet, dvs avstand fra midt kanal til midt skip, y = 560/2 +3*40 – 245 - 

3*40 = 35 m. Anslått Ac = 4800 

 

Immaginært tverrsnitt og dybde:  

Ref (6) oppgir   Aci / Ac = 1-c y /( b w - h cot )  

    der 1,04<c<1,28 for "motor barge" 

    og   0,40<c<0,64 for "push tow" 

Antar tallene for "motor barge" er nærmest her og velger c = 1,16. 

 

Det gir etter innsetting   

 Aci / 4800 = 1-1,16*35 /( 680 -9* 24) => Aci =4380 m
2
 

h'  = Aci / bw = 4380/680 =6,44 m 

 

Disse verdiene brukes nå til å beregne midlere vannstandssenkning og returhastighet skipet setter 

opp ved passering ved hjelp av formler og et diagram i ref (6). 

 

En øvre grensehastighet for skipet finnes av Schijf's ligning: 
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VL/(gh')
0,5

 =0,544(1 - Am/Aci +VL
2
/(2gh'))

1,5
   

 

Ved å sette inn fås  

VL/(g∙6,44)
0,5

 = 0,544(1 – 5,64∙24/4380 +VL
2
/(2g∙6,44))

1,5 

  som ved iterasjon gir: VL = 6,2 m/s. 

 

Dette er en urimelig stor fart inne i havnen. I den videre regning settes derfor forsøksvis 

Vs =2,5 m/s (5 knop). 

 

Vannstandssenking og hastighet av returstrøm:   

Disse finnes av et diagram i ref (6). Det gjelder når 2<bw/Bs<12. Her er bw/Bs = 680/24 = 28, så 

situasjonen faller egentlig utenfor diagrammet. Vi forsøker en ekstrapolasjon: 

 

Innsettes Vs/(g h')
0,5

 = 2,50/(9,81 6,44)
0,5

 = 0,31 og Vs/VL= 2,5/6,2 = 0,4 finnes tilnærmet i 

utkanten av diagrammet: 

  

 Tilbakestrømning ur = 0,015  (g h')
0,5

 = 0,015  (9,81  6,44)
0,5

 = 0,11 m/s. 

 Vannstandssenkning  h = h'  0, 01 = 6,44  0,1 = 0,06 m 

 

Dette er middelverdier. Maksimumsverdier finnes ved å multiplisere med faktorer som varierer 

med skipstype, arealforhold ved eksentrisitet, Ac'/Ac, og forholdet kanalbredde/skipslengde, bw/L. 

Ac' er tverrsnitt mellom skipsaksen og nærmeste strand. 

 

Uansett er verdiene ubetydelige både når en vurderer oppvirvling av slam og erosjon. 

 

 


