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Bølgeuro i Thyborøn Havn

(Teknisk notat: 24. juni 2011)
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Figur 1: Dybdeforhold i Thyborøn Kanal. Område med forværrede dønninger er markeret med grønt (Sloth et al., 2010).
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Indledning
Thyborøn Havn har i perioden fra 2004 til 2009 oplevet en forvær-
ring af bølgeuroen i Thyborøn Kanal og i Thyborøn Havn, Figur 1. 
Store bølger ved havneindsejlingen resulterede i en uacceptabel 
bølgeuro i havnebassinerne. Dansk Hydraulisk Institut (DHI) 
undersøgte i 2009 problemet og fandt frem til, at afl ejring af sand 
ud for Thyborøn var en medvirkende årsag. I 2010 blev den såkaldte 
’sandpude’ fjernet. Dette tekniske notat forsøger at dokumentere 
virkningen af, at sandpuden blev fjernet, Figur 2.

Figur 2: Dybdeforhold med (øverst) og uden sandpude (i midten). 

Nederst ses uddybningsområde og afgravningsdybder i meter (Sloth 

et al., 2010).

Årsager til øget bølgeuro
Thyborøn Kanals gennemsnitsdybde er vokset gennem mange år, 
og tværsnitsarealet i kanalen fx umiddelbart nordvest for havnen 
er vokset fra 5.921 m² i 1958 til 7.647 m² i 2005 (Christensen, 
2011). Der er ingen tegn på, at erosionen i Thyborøn Kanal aftager, 
og det forventes, at det samme tværsnit har et areal på 9.417 m² i 
2060. Det betyder, at energitabet i den ydre del af kanalen er blevet 
mindre, og at en større del af bølgeenergien derfor når den indre del 
af Thyborøn Kanal, hvor indsejlingen til Thyborøn Havn ligger.

En anden årsag til den øgede bølgeuro i indsejlingen til Thyborøn 
Havn og i selve havnen er, at dybden foran indsejlingen gradvist 
er mindsket fra ca. 12 m til ca. 8 m. Grunden hertil er, at Thyborøn 
Kanals hovedløb siden slutningen af fi rserne har bevæget sig ca. 
300 m mod NØ væk fra havnen. Det betyder, at bølgerne bliver en 
del højere ved indsejlingen på grund af opgrunding.

En tredje årsag til den øgede bølgeuro er, at Thyborøn Kanals 
vandring mod NØ siden slutningen af fi rserne har medført store 
afl ejringer af sand på sydsiden af kanalen nord for Thyborøn by. 
Disse afl ejringer omtales som sandpuden. Sandpuden har medført, 
at bølger fra NV afbøjes mere mod syd og derfor skaber problemer 
i indsejlingen og i havnen. Virkningen af sandpuden er reduceret 
meget ved fjernelse af ca. 375.000 m³ sand i 2010.

Målinger

Der har været en vandstandsmåler (ident 4203) i Thyborøn Havn 
siden den 28/8 1974, men målingerne kan ikke bruges til at beregne 
bølgeuro. Selvom data tegner en kontinuert vandstandskurve, kan 
bølgerne i havnen ikke ses af vandstandskurven. Vandstanden er 
målt med en fl yder i et rør, hvor forbindelsen til vandet udenfor 
røret bevidst er valgt med så lille en diameter, at kortperiodiske 
bølger bortfi ltreres. Der ses ofte ’bølger’ med en periode på 10 -  20 
minutter, men de betragtes i denne forbindelse ikke som bølger.

Til brug for denne undersøgelse er opsat en anden vandstandsmåler 
i Thyborøn Havn ident 4204, der har målt i perioden 3/12 2009 – 
30/11 2010, Figur 3. Vandstandsmåleren registrerer vandstanden 
hvert sekund, og i denne undersøgelse er bølgeuro defi neret som 
forskellen mellem minimumvandstanden og maksimumvandstanden 
i en periode på 5 minutter.

De udefra kommende påvirkninger er bølgerne i Vesterhavet, og her 
benyttes data fra Kystdirektoratets retningsbestemte bølgemåler ved 
Fjaltring.
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Thyborøn, havet
(4203)

Thyborøn, havn
(4201)

Thyborøn havn, sekunt
(4204)

Figur 3: Placering af vandstandsmålere i Thyborøn havn.

Kortmateriale: Copyright KMS

Undersøgelsen

Formålet er at se, om forholdene i Thyborøn Havn har ændret sig 
som følge af fjernelsen af sandpuden. Dette gøres ved at under-
søge, om der er en sammenhæng mellem bølgerne ved Fjaltring og 
bølgeuroen i Thyborøn Havn.

Da bølger med en lav bølgehøjde og kort bølgelængde stort set ikke 
påvirkes af sandpuden, mens små bølger med en stor bølgelængde 
gør det, har det været overvejet at fi nde en parameter, der beskriver 
de enkelte bølgespektre bedre end signifi kant bølgehøjde (H_m0) 
og bølgeperiode (T_P). Resultatet af overvejelserne er, at det vil 
blive for omfattende, hvis der både skal tages hensyn til spredning 
på højde, retning og periode. 

På grundlag af bølgemålinger fra Fjaltring og vandstandsmålingerne 
fra Thyborøn Havn er data sammenstillet med ’Diff’ (den størst 
målte forskel mellem laveste og højeste vandstand i 5 minutter 
for hver time), ’H_m0’ (bølgehøjde), ’DIR’ (bølgeretning) og ’T_P’ 
(bølgeperiode).
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Figur 4: Middelværdier for bølgeuro (’Diff’ i cm) i Thyborøn Havn som 

funktion af bølgehøjde ved Fjaltring (’H_m0’ i intervaller på 0,5 m).

Data er herefter delt i målinger foretaget, mens sandpuden var til 
stede, og målinger efter at sandpuden var fjernet, Figur 4.

I perioden, hvor der har været målt bølgeuro i Thyborøn Havn, har 
der ikke været målt bølger med H_m0 over 3,5 m i Fjaltring, mens 
sandpuden har været der. Efter at sandpuden er fjernet, har der 
været bølger med H_M0 over 5 m. 

Forskellen før og efter fjernelse af sandpuden er som forventet lille, 
når bølgerne er små. Når bølgehøjden er mellem 3,0 og 3,5 m, 
reduceres bølgeuroen fra 34 cm til 26 cm svarende til 8 cm. Hvad 
reduktionen i bølgeuro er, når bølgehøjden er over 3.5 m, kan ikke 
beregnes statistisk, men den er overvejende sandsynlig på mindst 
8 cm.

Både bølgeperioden (T_P) og retningen (DIR) har indfl ydelse på 
bølgeuroen i Thyborøn Havn, Figur 5 og Figur 6.
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Figur 5: Bølgeuroen i Thyborøn havn (i cm) relateret til bølgeretning 

ved Fjaltring.

Den største bølgeuro er målt, når bølgerne har en retning på ca. 
300 grader. 

Tilsvarende afbildes relationen mellem bølgeuro og bølgeperiode 
(T_P), Figur 6.  Heraf ses, at den største bølgeuro er målt, når 
bølgeperioden er ca. 10 sekunder.
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Figur 6: Bølgeuroen i Thyborøn Havn relateret til bølgeperiode ved 

Fjaltring.

Unscrambler

Data er behandlet i programmet Unscrambler, Figur 7.  
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Figur 7: Unscrambler. Statistisk analyse med fokus på bølgeuro og bølgeparametre. 

Analysen viser, at bølgehøjde (H_m0*100) er den parameter, 
der betyder mest for bølgeuroen i havnen (Diff), jf. grafen, 
fordi H_m0*100 er den variabel, der ligger længst fra Y-aksen. Den 
næst vigtigste parameter er Dir_cos  COS(retning – 300 grader), og 
den tredje vigtigste parameter er bølgeperioden (T_P). Sandpuden 
(pude) er den fjerde vigtigste parameter. Det betyder, at det er store 
bølger, der kommer fra den ’rigtige’ retning (300 grader) og har den 
’rigtige’ periode (10 sekunder), der giver meget bølgeuro i Thyborøn 
Havn. Sandpuden har sammen med H_m0*100, Dir_cos og T_P en 
signifi kant indfl ydelse på bølgeuroen.

Konklusion

Det er dokumenteret, at fjernelse af sandpuden har reduceret 
bølgeuroen i Thyborøn Havn. På grund af den korte periode med 
målinger inden sandpuden blev fjernet, er der ingen målinger med 
bølgehøjder (H_m0) mellem 3,5 m og 5,5 m, mens sandpuden er 
der, der kan dokumentere, hvor meget bølge uroen bliver reduceret, 
under ekstreme hændelser, hvor der virkelig er brug for reduktionen. 
Når bølgehøjden (H_m0) ved Fjaltring er under 2,5 m er reduktio-
nen på 2-3 cm, og når bølgehøjden er mellem 2,5 m og 3,5 m er 
reduktionen ca. 8 cm. Dette betyder en reduktion i bølgeuroen på 
ca. 23 % ved typiske hændelser.

Reelt kan effekten være større med inddragelse af mere ekstreme 
bølger, ligesom en begyndende gendannelse af sandpuden efter 
fjernelsen kan betyde, at den fulde effekt ikke fremgår af analysen.

Det forventes, at sandpuden gendannes, og det anbefales derfor at 
fortsætte målingen af vandstande hvert sekund i Thyborøn havn.
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