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- Presentasjon delvis fra OMAE-2019 ( International Conference on 
Ocean, Offshore & Arctic Engineering ) med tilhørende publikasjon

- ExWaMar  (2016-2019) 
“EXtreme wave WArning criteria for MARine structures”

NFR prosjekt (nr 256466). Partnere:
○ DNV-GL (coordinator: Elzbieta Bitner-Gregersen)
○ MET-Norway 
○ University of Oslo
○

Formål: Øke forståelsen på ekstreme bølger 
     Søke etter metoder for å varsle dem. 



En spesiell observasjon 
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Hs_20min = 4.04m 

Hs_60min = 3.72m 
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Hs_60min = 3.72m 



3 x Double Rogue 

5

1 2 3

Hmax_zd 7.8 9.0 9.5 [m]

Hmax_zd/Hs 1.95 2.25 2.38 Hs=4

Hmax_zu 8.7 9.45 8.5 [m]

Hmax_zu/Hs 2.18 2.36 2.13 Hs=4

Cmax 4.9 5.2 5.2 [m]

Cmax/Hs 1.23 1.3 1.3 Hs=4

Definition of “Double Rogue Wave”: 

“ Justine sisters “ 
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H_zd = 7.8m

H_zu = 8.7m

zero-down crossing 

and 

zero-upcrossing values
 



Historiske fortellinger- anekdoter 
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“Tre søstre” (“three sisters”) -  et kjent begrep (?)
  Flere rapporter, f.eks: 

- Polar Sea, Oktober 1985: amerikanske isbryteren Polar Sea utenfor Vancouver Island i møte med to 
forskjellige grupper med tre ekstreme bølger. De kom angivelig fra en retning som var forskjellig fra 
den rådende bølgeretningen, og skipet rullet 50 grader fra den ene siden til den andre. En mann ble 
drept. Ulykken skjedde i løpet av natten, og høyden på bølgene var ikke mulig å se. 
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“Tre søstre” (“three sisters”) -  et kjent begrep (?)
  Flere rapporter, f.eks: 

- Polar Sea, Oktober 1985: amerikanske isbryteren Polar Sea utenfor Vancouver Island i møte med to 
forskjellige grupper med tre ekstreme bølger. De kom angivelig fra en retning som var forskjellig fra 
den rådende bølgeretningen, og skipet rullet 50 grader fra den ene siden til den andre. En mann ble 
drept. Ulykken skjedde i løpet av natten, og høyden på bølgene var ikke mulig å se. 

- Jeanne d'Arc, Februar 1963: Jeanne d'Arc, et fransk marineopplæringsskip, seilende mot Hong Kong 
for reparasjon, med et følgeskip, som så bølgene løfte Jeanne d’Arc tre ganger, fikk henne så til å 
stupe i bølgedalen deretter med krengning på 30-35 ° hver gang. Følgeskipet, som ikke opplevde de 
samme bølgene, så Jeanne d'Arc forsvinne tre ganger under horisonten. Bølgegruppen ble beskrevet 
som kortkammet (lengden på toppene var ca 100 m bred), med relativt korte bølgelengder (~ 100m). 

Referanse: «Rogue waves, Anatomy of a Monster», av Olagnon og Kerr, 2017,  oversatt fra en fransk 
versjon fra 2015). 
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“Tre søstre” (“three sisters”) -  et kjent begrep (?)
  Flere rapporter, f.eks: 

- Polar Sea, Oktober 1985: amerikanske isbryteren Polar Sea utenfor Vancouver Island i møte med to 
forskjellige grupper med tre ekstreme bølger. De kom angivelig fra en retning som var forskjellig fra den 
rådende bølgeretningen, og skipet rullet 50 grader fra den ene siden til den andre. En mann ble drept. 
Ulykken skjedde i løpet av natten, og høyden på bølgene var ikke mulig å se. 

- Jeanne d'Arc, Februar 1963: Jeanne d'Arc, et fransk marineopplæringsskip, seilende mot Hong Kong for 
reparasjon, med et følgeskip, som så bølgene løfte Jeanne d’Arc tre ganger, fikk henne så til å stupe i 
bølgedalen deretter med krengning på 30-35 ° hver gang. Følgeskipet, som ikke opplevde de samme 
bølgene, så Jeanne d'Arc forsvinne tre ganger under horisonten. Bølgegruppen ble beskrevet som 
kortkammet (lengden på toppene var ca 100 m bred), med relativt korte bølgelengder (~ 100m). 

- Norwegian Dawn, 16. april 2005, (cruise skip) som ble skadet utenfor Georgia-kysten etter møtet med 
det som er beskrevet som en serie med tre store bølger. 

- Louis Majesty 3. mars 2010 Cruise skip Middelhavet nær Barcelona, 2 døde - knust panoramavindu. 
-
- F/F Helland Hansen forliste 10. september 1976 ved Svinøy fyr. 2 omkomne. 



Freak / Monster bølger - ikke så uvanlige?   

27. January 2005: MV Explorer is damaged by 
a “monsterwave” (50 ft / 17m) on its way 
between Vancouver and Japan.  
 
14. February 2005: MV Voyager (sister ship of 
the Explorer) is damaged by a “monsterwave” 
SE of Mallorca in the Mediterranean Sea.

Explorer og Voyager are relatively small 
cruiseliners (25.000 tonn) 

 17. April 2005: Norwegian Dawn damaged on its way from Bahamas to New York:
 
The Norwegian Dawn (90.000 tonn) hit a storm on its way from Bahamas to New York. 
A monsterwave smashed among other windows on dekk nr 10 (7 decks over water line) and 
flooded 62 cabins. For the passengers, this was a quite uncomfortable experience, and there 
were some injuries. The sweedish captain reported that within his 20 years at sea he had never 
seen a similar wave. 



Likheter mellom flere tilfeller er at de ekstreme bølgene kommer fra en retning 
forskjellig fra rådende bølgeretning. 
KRYSSENDE SJØ kan forekomme pga topografisk styring, strømforhold, men også på 
åpent hav under varierende værforhold (lavtrykk som beveger seg)

Skader ser ut til å 
forekomme på  
skipssidene 



Questions
- How abnorme are they?
- Crossing seas ? 
- Other metocean properties  

- Low or strong wind forcing?  
- Steepness, Kurtosis  ?
- Are the waves breaking? 

- How high may the ‘central’ wave develop into while 
propagating?  
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Site and available measurements

13 OMAE2019-96837



Observations on November 30, 2018
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Photo from Conocophillips

On bridge north of 2/4-L: 
a SAAB Rex altimeter
→ Wave profile, fs= 2Hz 

2/4-L



Operational wave model WAM-4km
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● MyWaveWAM-4 

−  ~4 km , 36 directions 

 36 frequencies 

● Wind forcing from 

− AROME (2.5 km) covering 
Scandinavia and adjacent 
areas, including central 
North Sea 

− ECMWF (11km) outside



Abnormal?
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zero-downcrossing waves
zero-upcrossing waves

De er også meget krappe

(high steepness)
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HELE DAGEN



Hs gjennom dagen  
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Hs at 18:20 UTC
   4.04m (20min)
   3.72m (60min)

 



3RW case - Wind and pressure fields

28th at 12UTC                                       30th at 18UTC (time of 3RW)
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During 3 days (28 and 29th) winds in central Northsea are 
mostly from South or Southwest. On 30th in afternoon, winds 
veer towards West. 

Ekofisk Ekofisk

L961

L960



MWW4 - 2D-spectra at 06 UTC 
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Wave energy distribution 
at 06 UTC

Directions: ‘going to’, 
DDp: coming from SSW 
(205°)

Tp= 8.4s

Also present: a small 
swell from north 
(~0.08Hz )



MWW4 - 2D-spectra at 15 UTC 
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3 hours before 3RW

Main energy comes from 
SSW (~210°), 
Tp=8.4s (0.12Hz)

A secondary peak  
coming from W (~280°), 
closer to 0.1Hz 

Wind direction ~225°



MWW4 - 2D-spectra at 18 UTC- (3RW) 
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This is at approximate 
time of 3RW

Main energy is still 
veering, now coming 
from SW (~225°)

The secondary peak 
from WNW (~280°) has 
increased in energy. 

 



MWW4 - 2D-spectra 18 and 19 UTC
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Energy max increases in both peaks from 18 to 19 UTC (Time of 3RW 18:34). 
Wind is close to 30 knots (15 m/s)



06 UTC
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> 35 kts Seaking for the origin of 
secondary peak

Winds in morning are 
SW-ly in all Northsea, 
stronger just east of 
Scotland (yellow area)

 

< 30 kts



12 UTC
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> 35 kts



18 UTC
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Observations from WAMOS
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UTC 00:16



Observations from WAMOS
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UTC 17:57



 WAM 4km       vs         WAMOS
    MET Norway             
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[kx,ky] → [freq,theta]

WAM4 has a larger directional spread and lower peaks than the WAMOS. 
Note that WAMOS overestimates Hm0 (5.3m, vs 3.7-4m observed by Saab)



Propagation – 3 methods
No directionality assumed 

◆ MDL : Mark Donelan’s linear propagation¹

◆ KT - LS : Linear Schrødinger ²

◆ KT - MNLS: Modified Non-Linear Schrødinger ²   (Dysthe equation)

References: 
1: Magnusson, A.K. , Donelan, M.A., and Drennan, W. M.: “On extimating extremes in an 
evolving wave field”. Coastal Engineering 36 (1999) pp. 147-163.   
2: Trulsen, K. and Stansberg, C. T.: “Spatial evolution of water surface waves: numerical 
simulation and experiment of bichromatic waves”. In Proceedings of ISOPE 2001 Vol. 3, 
pp. 71-77 (2001).
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KT - LS and MNLS
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The wave group propagates faster with non-linear dispersion relation. 



        MDL      -         LS        -      MNLS 
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Crx/Hs=1.38

Crx/Hs=1.3

Crx/Hs=1.48

Draupner og Andrea bølgene har Crx/Hs ~1.5



Horizontal assymetry
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T3-T4
T1-T2

T1=2.3
T2=2.3
T3=2.4
T4=1.4 T3-T4/T3+T4 =0.267
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T1=2.2
T2=2.1
T3=2.0
T4=1.8

T3-T4/T3+T4 
=0.114
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T3-T4/T3+T4 =0.024

T1=2.3
T2=2.2
T3=1.7
T4=1.6



Conclusions
• The Justine rogue wave group occurred in a crossing seas

− a well developed wind sea, but no strong wind forcing,  + incoming swell at same frequency, at 
an angle of 60 degrees to the windsea direction, with small energy amount relativ to main 
wind sea energy. 

• Steepness is very high, but horizontal asymmetry indicates the waves are not 
close to breaking.

• The wave group will change form while propagation. Linear simulations indicate 
Hmax/Hs may increase from 2.4 to 2.6, whereas Crmax/Hs may increase from 
1.3 to 1.4. 
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Takk for oppmerksomheten
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