2018:00198 - Fortrolig

Rapport
Simulering av strøm Otrøya - Gossen
Forfatter(e)
Øyvind Knutsen og Ole Jacob Broch

Fra Presentasjonsfilmen (Rambøll, 2015)

2018-03-09

Historikk
VERSJON

1.0
1.1

PROSJEKTNR
302003561

DATO

VERSJONSBESKRIVELSE

2018-02-08 Foreløpig rapport
2018-03-09 Ferdig rapport

RAPPORTNR
2018:00198

VERSJON
1.1

2 av 36

Innholdsfortegnelse
1

Innledning ..................................................................................................................................... 4

2

Metoder ........................................................................................................................................ 4
2.1 Hav- og atmosfæremodell ............................................................................................................. 4
2.2 Simuleringer ................................................................................................................................... 8

3

Resultater ..................................................................................................................................... 9
3.1 Simulerte strømforhold i Julsundet ............................................................................................... 9
3.2 Sammenligning av simulert strøm med og uten utfylling av Storhaugsundet og
Flatholmsundet. ........................................................................................................................... 11
3.2.1 Kart over middelstrøm..................................................................................................... 11
3.2.2 Strømprofiler ................................................................................................................... 16
3.2.3 Vanntransport.................................................................................................................. 21
3.3 Strømroser ................................................................................................................................... 23
3.4 Sammenligning med observasjoner............................................................................................. 25
3.5 Partikler ........................................................................................................................................ 27
3.6 Simuleringer med kulvert............................................................................................................. 31

4

Diskusjon .................................................................................................................................... 34

5

Referanser................................................................................................................................... 36

BILAG/VEDLEGG

[Skriv inn ønsket bilag/vedlegg]

PROSJEKTNR
302003561

RAPPORTNR
2018:00198

VERSJON
1.1

3 av 36

1 Innledning
I forbindelse med vegbygging mellom Otrøya og Gossen over Kjerringsundet (figur 1) vurderes det å fylle
igjen tre sund for å redusere utbyggingskostnadene. Det mest aktuelle brukonseptet innebærer gjenfylling av
Storhaugsundet, Flatholmsundet og sundet mellom Kjerringholmen og Flatholmen (figur 1). En slik endring
av bunnforholdene i Kjerringsundet forventes å ha effekter på lokale strømforhold, og effektene kan
forplante seg til et større område.
SINTEF Ocean har derfor fått i oppdrag å undersøke disse effektene nærmere ved å simulere strøm før og
etter en slik utfylling.

Figur 1. Det mest aktuelle brokonseptet, høsten 2017. Figur fra Rambøll. Sundet til venstre på figuren heter
Storhaugsundet, og planlegges fylt igjen som skissert. Til høyre (nord) for dette ligger Bollholmsundet hvor
det skal bygges bro. Deretter kommer Flatholmsundet som skal fylles igjen, og det skal også det lille sundet
lenger nord (til høyre). Det siste sundet er Kjerringsundet, og der planlegges det bro.

2 Metoder
2.1 Hav- og atmosfæremodell
Havmodellen SINMOD (Støle-Hansen og Slagstad, 1991, Slagstad og McClimans, 2005) er utviklet av
SINTEF og har vært brukt i en lang rekke vitenskapelige publikasjoner i tillegg til bruk i prosjekter for industri
og forvaltning.
Den første 3D versjonen av SINMOD ble i 1987 utviklet for Barentshavet. SINMOD har siden blitt brukt for
å simulere havstrømmer og biologi fra næringsstoffer til dyreplankton i nordiske og arktiske havområder. I
det siste tiåret er modellen også satt opp med høy romlig oppløsning for kyst og fjordområder blant annet i
prosjekter for havbruksnæringen. Modellen er for eksempel brukt til å se på smittespredning mellom
lokaliteter og simulering av spredning av lakselus. SINMOD brukes også til å studere effekter av utslipp fra
oppdrett på økosystemet, til å simulere vekst av tare, blåskjell og drift av torskeegg. Modellen er også flittig
brukt av oljeindustrien og for utslipp fra gruvedrift.
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SINMOD kjøres i et nøstet oppsett, der vi begynner å simulere et stort område med grov oppløsning og så
nøster oss nedover til mindre områder med høyere oppløsning, se Figur 2.
En atmosfæremodell (WRF, Weather, Research and Forecasting model, www.wrf-model.org) er brukt for å
simulere høyoppløst vind for modellområdet med 160 m oppløsning. Denne modellen er i hovedsak utviklet
av NCEP/NCAR i USA og brukes til forskning og værvarsling i store deler av verden.
Atmosfæresimuleringene som er brukt her, er gjort av Havforskningsinstituttet med 3 km horisontal
oppløsning. Det er lagret vinddata for hver 3. time gjennom året, og atmosfæredata er så interpolert til 160 m
oppløsning som brukes som input til 160 m modellen. Siden er vinddata interpolert til 32 m oppløsning for
det høyoppløste modellområdet.

Figur 2. Oversikt over modellområder. Horisontaloppløsning går fra 20 km for det største området til 160 m
for det minste.
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Figur 3. Modellområdet med 160 m oppløsning med 32 m – modellen inntegnet. Detaljer er gitt i neste figur.
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Gossen

Otrøya

Figur 4. oversikt over modellområdet som er simulert med 32 m horisontal oppløsning. Fargeskalaen viser
dyp i m.

Figur 5. Tidsserie for vindsimuleringene fra et punkt i Julsundet for året 2015.
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2.2 Simuleringer
32 m modellen ble startet 1/1-2015. Første delen av simuleringen er å betrakte som en oppspinning av
modellen, hvor strøm og hydrografi "går seg til" fra et interpolert startfelt. På grunn av at modellområdet er
relativt lite, med hovedsakelig kort oppholdstid for vannet, kan denne oppspinningsfasen holdes kort (2
uker).
Simuleringene ble gjennomført for periodene februar - april 2015 og september - november 2015. Vertikaloppløsningen i modellen er spesifisert slik at det er høy oppløsning nær overflaten og gradvis grovere i
dypet, detaljer er gitt i tabell 1.

Tabell 1.
Lag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Vertikaloppløsning i den høyoppløste modellen.
Tykkelse
(m)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
5
5
5
5

Dyp (m)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
20
25
30
35
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Lag
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Tykkelse
(m)
5
10
12.5
12.5
25
25
25
25
25
50
50
50
50
50
50
50

Dyp (m)
40
50
62.5
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
450
500
550
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3 Resultater

Figur 6. Detalj av modellområdet fra figur 4 som viser stasjoner for lagring av strømprofiler i høy
tidsoppløsning ( K1-K3 – korallforekomster, S1 og S2 - strømmåling) og snitt (A-F) der det er lagret
vanntransport (flukser) i høy tidsoppløsning.

3.1 Simulerte strømforhold i Julsundet
Simuleringene viser at det i grove trekk går en relativt sterk strøm i overflaten nordover gjennom Julsundet
(figurene 7 og 8). Det går en tilsvarende kompenserende innstrømming mot sør dypere ned. Dette bildet virker
noenlunde konstant over de to periodene som er simulert her (februar til april og september til november), men
vi ser at det på 50 m dyp for eksempel er en tydeligere sørgående strøm i oktober enn i februar og at denne
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Figur 7. Simulert middelstrøm i februar 2015 i overflaten (venstre) og på 50 m dyp (til høyre). Figuren er
basert på vektormidling av strømmen over en måned, slik at figurene viser reststrømmen uten tidevann.
Fargene antyder fart, mens pilene antyder strømmens retning. De grå kurvene i bakgrunnen antyder 100, 200
og 300 meters dybdekonturer. De røde sirklene viser posisjonen til fem stasjoner det er skrevet ut strømprofiler
i høy tidsoppløsning fra modellen. Spesielt viser sirklene merket K1 til K3 posisjonene til korallforekomstene.
Land er tegnet inn i grønt. De hvite feltene (her og i senere kart) viser land ved 50 m dyp.

Figur 8. Simulert middelstrøm i oktober 2015 i overflaten (venstre) og på 50 m dyp (til høyre). Figuren er
basert på vektormidling av strømmen over en måned, slik at figurene viser reststrømmen uten tidevann.
Fargene antyder fart, mens pilene antyder strømmens retning. De grå kurvene i bakgrunnen antyder 100, 200
og 300 meters dybdekonturer. De røde sirklene viser posisjonen til fem stasjoner det er skrevet ut strømprofiler
i høy tidsoppløsning fra modellen. Spesielt viser sirklene merket K1 til K3 posisjonene til korallforekomstene.
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3.2 Sammenligning av simulert strøm med og uten utfylling av Storhaugsundet og
Flatholmsundet.
3.2.1 Kart over middelstrøm

Figur 9. Simulert middelstrøm i overflatelaget i Julsundet i februar 2015. Bildet til venstre viser dagens
situasjon, mens bildet til høyre viser situasjonen ved en eventuell utfylling av Storhaug- og Flatholmsundene.
Figuren er basert på vektormidling av strømmen over en måned, slik at figurene viser reststrømmen uten
tidevann. Fargene antyder fart, mens pilene antyder strømmens retning. De grå kurvene i bakgrunnen antyder
100, 200 og 300 meters dybdekonturer.

Figur 10. Simulert differanse i middelstrøm i overflatelaget i Julsundet i februar 2015. Differansen er tatt
mellom scenariet med og scenariet uten utfylling av de to sundene. Bildet viser differansen i skalar strømfart
(uten retning). Legg merke til at fargeskaleringen er annerledes enn i figur 9. De grå kurvene i bakgrunnen
antyder 100, 200 og 300 meters dybdekonturer.
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Figur 11. Simulert middelstrøm ved 50 m dyp i Julsundet i februar 2015. Bildet til venstre viser dagens
situasjon, mens bildet til høyre viser situasjonen ved en eventuell utfylling av Storhaug- og Flatholmsundene.
Figuren er basert på vektormidling av strømmen over en måned, slik at figurene viser reststrømmen uten
tidevann. Fargene antyder fart, mens pilene antyder strømmens retning. De grå kurvene i bakgrunnen antyder
100, 200 og 300 meters dybdekonturer.

Figur 12. Simulert differanse i middelstrøm ved 50 m dyp i Julsundet i februar 2015. Differansen er tatt
mellom scenariet med og scenariet uten utfylling av de to sundene. Bildet viser differansen i skalar strømfart
(uten retning). Legg merke til at fargeskaleringen er annerledes enn i figur 11. De grå kurvene i bakgrunnen
antyder 100, 200 og 300 meters dybdekonturer.
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Figur 13. Simulert middelbunnstrøm i Julsundet i februar 2015. Bildet til venstre viser dagens situasjon, mens
bildet til høyre viser situasjonen ved en eventuell utfylling av Storhaug- og Flatholmsundene. Figuren er basert
på vektormidling av strømmen over en måned, slik at figurene viser reststrømmen uten tidevann. Fargene
antyder fart.

Figur 14. Simulert differanse i middelbunnstrøm i Julsundet i februar 2015. Differansen er tatt mellom
scenariet med og scenariet uten utfylling av de to sundene. Bildet viser differansen i skalar strømfart (uten
retning). Legg merke til at fargeskaleringen er annerledes enn i figur 13. De grå kurvene i bakgrunnen antyder
100, 200 og 300 meters dybdekonturer.
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Figur 15. Simulert middelstrøm i overflatelaget i Julsundet i november 2015. Bildet til venstre viser dagens
situasjon, mens bildet til høyre viser situasjonen ved en eventuell utfylling av Storhaug- og Flatholmsundene.
Figuren er basert på vektormidling av strømmen over en måned, slik at figurene viser reststrømmen uten
tidevann. Fargene antyder fart, mens pilene antyder strømmens retning. De grå kurvene i bakgrunnen antyder
100, 200 og 300 meters dybdekonturer.

Figur 16. Simulert differanse i middelstrøm i overflatelaget i Julsundet i november 2015. Differansen er tatt
mellom scenariet med og scenariet uten utfylling av de to sundene. Bildet viser differansen i skalar strømfart
(uten retning). Legg merke til at fargeskaleringen er annerledes enn i figur 15. De grå kurvene i bakgrunnen
antyder 100, 200 og 300 meters dybdekonturer.
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Figur 17. Simulert middelstrøm ved 50 m dyp i Julsundet i november 2015. Bildet til venstre viser dagens
situasjon, mens bildet til høyre viser situasjonen ved en eventuell utfylling av Storhaug- og Flatholmsundene.
Figuren er basert på vektormidling av strømmen over en måned, slik at figurene viser reststrømmen uten
tidevann. Fargene antyder fart, mens pilene antyder strømmens retning. De grå kurvene i bakgrunnen antyder
100, 200 og 300 meters dybdekonturer.

Figur 18. Simulert differanse i middelstrøm ved 50 m dyp i Julsundet i november 2015. Differansen er tatt
mellom scenariet med og scenariet uten utfylling av de to sundene. Bildet viser differansen i skalar strømfart
(uten retning). Legg merke til at fargeskaleringen er annerledes enn i figur 17. De grå kurvene i bakgrunnen
antyder 100, 200 og 300 meters dybdekonturer.
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Figur 19. Simulert middelbunnstrøm i Julsundet i november 2015. Bildet til venstre viser dagens situasjon,
mens bildet til høyre viser situasjonen ved en eventuell utfylling av Storhaug- og Flatholmsundene. Figuren er
basert på vektormidling av strømmen over en måned, slik at figurene viser reststrømmen uten tidevann.
Fargene antyder fart. De grå kurvene i bakgrunnen antyder 100, 200 og 300 meters dybdekonturer.

Figur 20. Simulert differanse i middelbunnstrøm i Julsundet i november 2015. Differansen er tatt mellom
scenariet med og scenariet uten utfylling av de to sundene. Bildet viser differansen i skalar strømfart (uten
retning). Legg merke til at fargeskaleringen er annerledes enn i figur 19. De grå kurvene i bakgrunnen antyder
100, 200 og 300 meters dybdekonturer.

3.2.2 Strømprofiler
Signifikant maksimal strømfart over en periode er definert som gjennomsnittet av de 30 % høyeste
observasjonene over denne perioden.
Det ble lagret strømprofiler for hele vannsøylen ved stasjonene i figur 6 med 10 minutters (simulert tid)
intervall. I figurene 21 til 25 nedenfor er det tegnet inn middelstrømprofiler (fart mot dyp) for hver av de seks
månedene som ble simulert (heltrukne linjer). Her er selve strømfarten, inkludert tidevann, tatt med. Det er
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også tegnet inn signifikant maksimalstrømfart (stiplede linjer). Endelig gjøres det en sammenligning mellom
de to scenariene med (røde linjer) og uten (sorte linjer) gjenfylling av Storhaug- og Flatholmsundet. Legg
merke til at strømprofilene dekker hele vannsøylen, slik at de går over ulike dybdespenn i hvert tilfelle. De
horisontale aksene er skalert likt i alle figurene.
Fra strømprofilene ser vi at i de fleste tilfellene er det små endringer i middelstrømfart og signifikant maksimalstrømfart; de korresponderende røde og sorte kurvene overlapper nesten fullstendig ved korallforekomstene i
den sørlige enden av Julsundet (K3, fig. 25), og for de nordligste korallforekomstene (K1 og K2) er kurvene
før og etter utfylling meget like. Dog er det en svak økning i strømfarten i øverste del av vannsøylen.
I Bollholmsundet ser vi en tydelig økning i både middel- og signifikant maksimalstrømfart gjennom hele
vannsøylen når Storhaugsundet blir avstengt (figur 22). Dette er rimelig siden man i utgangspunktet kan vente
en større fluks av vann gjennom Bollholmsundet når Storhaugsundet blir stengt. Endringen i strømfart her er
statistisk signifikant selv om det ikke nødvendigvis er snakk om en endring med store konsekvenser.
I Kjerringsundet er bildet litt mer sammensatt, med en økning om våren i hele vannsøylen, men ingen økning
i dypet om høsten. Derimot ser det ut til å bli en økning i øvre vannlag om høsten. Dette kan ha en sammenheng
med endret lagdeling gjennom årstidene, og om vinteren er vannet blandet ned til dypere lag i sundet. Dermed
blir en hastighetsøkning fordelt over hele vannsøylen, mens om sommeren når det er lagdeling, så vil økningen
komme i øvre lag.

Figur 21. Strømprofiler for Kjerringsundet. Figurene viser dybdeprofiler for middelstrømfart (heltrukne
linjer) og signifikant maksimalstrømfart (stiplede linjer) med (rødt) og uten (svart) gjenfylling av Storhaugog Flatholmsundet.
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Figur 22. Strømprofiler for Bollholmsundet. Figurene viser dybdeprofiler for middelstrømfart (heltrukne
linjer) og signifikant maksimalstrømfart (stiplede linjer) med (rødt) og uten (svart) gjenfylling av Storhaugog Flatholmsundet.
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Figur 23. Strømprofiler for K1 – korallforekomst ved den nordlige enden av Kua. Figurene viser dybdeprofiler
for middelstrømfart (heltrukne linjer) og signifikant maksimalstrømfart (stiplede linjer) med (rødt) og uten
(svart) gjenfylling av Storhaug- og Flatholmsundet.
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Figur 24. Strømprofiler for K2 – korallforekomst ved den sørlige enden av Kua. Figurene viser dybdeprofiler
for middelstrømfart (heltrukne linjer) og signifikant maksimalstrømfart (stiplede linjer) med (rødt) og uten
(svart) gjenfylling av Storhaug- og Flatholmsundet.

PROSJEKTNR
302003561

RAPPORTNR
2018:00198

VERSJON
1.1

20 av 36

Figur 25. Strømprofiler for K3 – korallforekomst i den sørlig delen av Julsundet. Figurene viser dybdeprofiler
for middelstrømfart (heltrukne linjer) og signifikant maksimalstrømfart (stiplede linjer) med (rødt) og uten
(svart) gjennfylling av Storhaug- og Flatholmsundet.

3.2.3 Vanntransport
Figur 26 viser døgnmiddelverdier for netto vanntransport gjennom snittene tegnet inn i figur 6. Negative
verdier antyder en transport i sørlig retning for snitt A og B, og østlig retning for snitt C-F.
Det er relativt små endringer med gjenfyllingen av sundene; den største endringen finner vi over snitt B om
høsten. For øvrig overlapper de røde og sorte kurvene i stor grad. Gjennom Storhaug- og Flatholmsundet er
transporten selvfølgelig 0 ved gjenfylling.
Den klart største transporten, uavhengig av retning, går gjennom snitt A.
Hvis vi ser på snitt C – F, så ser vi at kurvene er nokså like for hver av periodene (feb-apr til venstre og septnov til høyre). Dette indikerer at strømmen gjennom disse sundene er drevet av differansen i overflatehevning
på hver side av sundet (tidevann). I tillegg kommer friksjon til strømmen mot bunn gjennom sundene. Når det
blir høy vannstand vest for Kjerringsundet, så settes det opp en strøm gjennom sundet mot Julsundet. Da
strømmer vannet fra vest mot øst i Kjerringsundet. Når noen av sundene lukkes, så endrer ikke det drivkraften
til strømmen, og friksjonen i de sundene som fremdeles er åpne blir ikke endret. Dermed blir det små forskjeller
i strømmen slik som figur 26 viser.
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Figur 26. Vanntransport over snittene i figur 6 for periodene februar-april (til venstre) og september-november
(til høyre). Kurvene viser døgnmiddelverdier for netto vanntransport over snittene. De sorte kurvene viser
situasjonen uten gjenfylling av Storhaug- og Flatholmsundet, mens de røde kurvene viser situasjonen ved en
eventuell slik gjenfylling. Simulering av snitt C med fylling ble dessverre ikke helt ferdig.
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3.3 Strømroser
Under vises strømroser fra modellen for tre stasjoner hvor det har blitt målt strøm for perioden 23. oktober til
30 november 2017. Disse strømmålingene er kort presentert i et notat fra NIVA, ved L. Golmen.
Ved korallene, Stasjon K1:

Figur 27. Strømroser for korallene, vist ved fire dyp for perioden 23. oktober til 1 desember 2015. Dette
tilsvarer samme periode, men et annet år, enn strømmålingene. En visuell sammenligning med målingene
viser godt samsvar for strømretningen for alle dyp, men modellen har litt lavere middel- og maks strøm.
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I Flatholmsundet:

Figur 28. Strømroser fra Flatholmsundet. Observasjonene var fra 23. oktober til 30. november, mens for
modellen er perioden 20. august – 13. oktober.
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I Storhaugsundet

Figur 29. Strømroser fra Storhaugsundet. Observasjonene var fra 23. oktober til 30. november, mens for
modellen er perioden 23. oktober – 22. november.

3.4 Sammenligning med observasjoner
Tabellene 2 og 3 viser en sammenligning av observerte og simulerte strømhastigheter. For stasjonen ved
korallene (K1 i figur 6) er det brukt tilsvarende periode i modellen som i observasjonene, men vi simulerer
2015 og ikke 2017.
For stasjonen i Flatholmsundet er det brukt en tidligere periode siden observasjonsperioden ikke var ferdig
simulert. For Storhaugsundet mangler de siste dagene i simuleringen da modellen ikke var ferdig ved
rapporteringstidspunktet.
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Tabell 2. Observasjoner og simulering av strøm ved korallrevet (Stasjon K1). Første del er strømmåling gjort
av NIVA 23.okt – 30. nov 2017, mens under finnes tilsvarende informasjon fra modellen for 2015.

Observasjoner 2017, NIVA-rapport.
18
38
56
69
88

0.2
0.2
0.1
0.1
0.1

7.6
9.4
8.6
6.6
6.9

38.3
35.4
31.8
19.6
23.1

4.4
5.2
4.9
3.1
3.3

simulering for 2015

Tabell 3. Observasjoner og simulering av strøm i Flatholmsundet. Første del er strømmåling gjort av NIVA
23.okt – 30. nov 2017, mens under finnes data for perioden 20. aug. – 13. okt. fra modellen for 2015.

Observasjoner 2017, NIVA-rapport.
5
14
23
33
45

0
0
0.1
0.1
0

12.6
11.5
11.4
9.5
7.7

39.5
40.6
42.5
42.2
37.2

7.7
8.2
7.4
6.6
5.7

Tabell 4. Observasjoner og simulering av strøm i Storhaugsundet.
Dyp
Min, cm/s
Middel, cm/s
Måling
20 m
0.04
9.2
modell
15-20 m
0.07
11.2
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Simuleringer (annen periode)

Max, cm/s
57.8
29.8

Std. avvik
9.1
6.8
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3.5 Partikler
Det er gjort flere simuleringer med partikler. Felles for dem er at utslippspunktene er som indikert på figuren
under. Tre posisjoner er synlig, men det er sluppet ut partikler på flere dyp, slik at det til sammen er 14
utslippslokaliteter fordelt på de tre posisjonene. For alle posisjonene slippes det ut partikler på 1.5 m og 11
m dyp, og i Flatholmsundet slippes det også ut på 27 m dyp.
Hvert 10 min slippes det ut 14 nye partikler til sammen for de tre posisjonene.

Figur 30. Kart som viser utslippspunkt for partikler. Detaljert bilde til høyre.

Figur 31. Antall partikler fra hvert
utslippspunkt som befinner seg i
modellområdet er avhengig av
eksporthastighet ut av modellområdet.
Utslippsraten er konstant. Her er det vist
antall partikler innenfor modellområdet fra
én av de 14 utslippslokalitetene. Perioden
strekker seg over ca. 2.5 mnd., fra 22. januar
til 9. april.
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Figur 32. Her er det sluppet ut partikler uten synkehastighet for perioden 20 aug. til 16. okt. Fargeskalaen
indikerer hvor partiklene har oppholdt seg, altså partikkel-timer. En partikkel i to timer blir to partikkeltimer. Tallene på skalaen har ikke så mye betydning, men fargeskalaen viser hvor det blir minst og mest
eksponering fra partikkelutslippet. De hvite prikkene er posisjonene til korallene, K1-K3 (se figur 6). Figuren
viser en vertikal sum av partikkel-timer.
Den høyeste eksponeringen er i umiddelbar nærhet til utslippene. Lenger vekk er det en rask fortynning,
hvilket er bra for å få redusert mengden partikler som kommer i kontakt med korallene. Mesteparten av
partiklene fra denne simuleringen kommer inn i Julsundet, og de spres i både nordlig og sørlig retning.

Tabell 5. Formel for synkehastighet (Ws) som funksjon av (median) diameter d50. Hentet fra
Zanke, U. (1977).
d50
Ws
(mm)
(cm/s)
Fin sand
min
0.06
0.20
max
0.20
1.99
Middels sand

min
max

0.20
0.63

1.99
7.30

Grov sand

min
max

0.63
2.00

7.30
16.03
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Grov sand har en median diameter på typisk 1 mm og får en Ws lik 9,6 cm/s.
Fin sand har en median diameter på typisk 0.1 mm og får en Ws lik 0.54 cm/s.
Vi har valgt å bruke 0.2 cm/s som synkehastighet for fin sand og 7.3 cm/s for grov sand slik at vi får
maksimert spredningsområdet til hver av sandtypene. Slikt sett kan simuleringene av spredning av sand
betraktes som et worst case senario.

Partiklene som representerer grov sand har stor nok synkehastighet til at de raskt når bunn, hastigheten
tilsvarer ca 250 m vertikalt pr time. De lokale bunnforholdene tilsier at stort sett når denne sanden bunnen på
mindre enn en time. Da blir spredningen også svært begrenset som vist i figur 32, selv om det kan være litt
resuspensjon som ikke er tatt med her. Fin sand kan naturligvis spres lengre vekk fra utslippspunktene, og et
eksempel er vist i figur 32.

Figur 32. Her er det tatt med partikkelutslipp for perioden 20 august til 29 oktober, og fra
utslippstidspunktene er partiklene sporet i 36 timer. Til venstre vises partiklene som representerer grov sand
og til høyre fin sand. På den tiden har grov sand sunket til bunns og fin sand til omkring 260 m.

Ettersom partikler av typen middels sand og grovere ikke representerer noen trussel for korallene, fokuserer
vi på partikler av typen fin sand som har et større spredningspotensial. Under vises hvordan spredningen fra
de forskjellige sundene blir. Det er eksponeringen i vannsøylen som vises, og når partiklene legger seg på
bunn tas de ikke med i denne tellingen mer. Partiklene er her sporet i 36 timer, som er mer enn tiden det tar
for sanden å synke til bunns.
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Figur 33. Utslipp av fin sand i hvert av de planlagt gjenfylte sundene. Korallenes posisjoner er markert med
hvite prikker. Tallene i fargeskaleringen har ingen praktisk betydning for den vil være avhengig av antall
partikler som vi slipper ut. Fargeskalaen er sammenlignbar mellom de tre delfigurene.

Hvis vi tar med alle partiklene i vannsøylen og i tillegg dem som legger seg på bunn, og lager et tilsvarende
konsentrasjonsplott som figurene over, så vil det se ut som i figur 34. Konsentrasjonen blir da høyere fordi
man fortsetter å telle partikler som har lagt seg på bunn, i inntil 36 timer. Figuren viser at den sørligste
korall-forekomsten får lite fin sand fra utfyllingen, mens litt fin sand fra utfyllingene kan nå de nordligste
korallene.
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Figur 34. Spredning av fin sand fra alle de tre sundene. Korallene er merket med hvite prikker.
Fargeskaleringen er satt for å få frem skille mellom høy og lav konsentrasjon, slik at fortynningen fra
utslippspunktene til korallene er større enn hva man kan få inntrykk av på denne figuren. Til venstre er det
sporet partikler i 36 timer og til høyre er det sporet i 14 timer, som representerer synking til nivået hvor de
nordligste korallene ligger.

3.6 Simuleringer med kulvert
Det ble simulert en case med å legge inn en kulvert i de to største fyllingene. Det ble gjort ved å åpne ett
gridpunkt for gjennomstrømming av vann (se figur) og se på forskjellene i strøm. Det betyr at kulverten i
modellen går helt til bunns, og dermed er åpningen i modellen mye større enn i reelle kulverter.
Simuleringen bli i så måte en overdrivelse av virkningen av kulverten.
For korallene har kulverten svært lite å si. Endringene i strømfart som man i gjennomsnitt får er mindre enn
0.35 cm/s i vannsøylen over korallene, og ved bunnen er den mindre enn 0.2 cm/s. Dette er basert på
simulering for tre måneder på vinter/vår 2015. Strømprofilene i kapittel 3.2.2 viser at strømfart stort sett
ligger innenfor 4-12 cm/s ved bunnen ved korallene.
Lokalt rundt kulverten vil det være større forskjeller. Hastigheten til strømmen går naturligvis opp nær
kulverten i forhold til uten kulvert, og påvirkningen strekker seg litt ut på hver side (se figur 37). Figuren
viser andel av strømfart mindre enn 2 cm/s for en måned. Lav andel betyr da at strømmen stort sett er høyere
enn 2 cm/s. Dette intervallet er valgt fordi det er der man forventer størst forskjell på simuleringene.
Kulverten får også effekt langs resten av utfyllingen med mindre reduksjon i strømfarten. Det er visse
endringer mellom måneder, men figuren er representativ for endringene.
Vi sjekker strøm gjennom snitt E (se kart i figur 6) og plotter gjennomstrømming hvert 10. minutt (se figur
38). I tillegg plottes et glidende middel, og resultatet er at det er små forskjeller på de to simuleringene.
Nettoeffekten av denne kulverten har ikke så stor betydning for gjennomstrømmingen i snitt E.
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Figur 35. Oversikt over området med gjenfylling av sund men med innlagt kulvert.
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Figur 36. Forskjell i gjennomsnittelig strømfart mellom helt gjenfylt og gjenfylt med kulvert, for korallene
representert ved K1-K3. Y-aksen representerer dybden fra overflaten til lokalt bunndyp, og x-aksen viser
forskjellen i strømfart.

Figur 37. Strømstatistikk for to simuleringer med (venstre) og uten kulvert (høyre). Fargeskalaen
representerer andel av tiden i mars måned med strømhastighet lavere enn 2 cm/s, der 1 representerer 100%
av tiden.
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Figur 38. Simulering med fylling, og med fylling og innlagt kulvert. Her vist for snitt E (Bollholmsundet,
figur 6). Momentanverdier og en dags flytende middel er vist.

4 Diskusjon
Strømkartene i kapittel 3.1 viser nordgående strøm i overflaten i Julsundet for begge månedene som er vist,
og modellen viser også det samme for resten av periodene (vår og høst) som er simulert med 32 m modellen.
En sjekk med 160 m modellen som lager grensebetingelser for 32 m modellen, bekrefter at den månedlige
middelstrømmen var nordgående i overflaten for hele 2015. De månedlige midlede strømhastighetene var ca
10-20 cm/s. Ser man på kortere perioder, så kan strømmen gå i sørlig retning også, og strømfarten kan være
opp mot 60 cm/s. På generelt grunnlag, så er det høyere strømfart ca. fra snitt A og nordover forbi K3 (se
figur 6), og litt lavere videre nordover. De høyeste hastighetene på figur 7 er slik sett representative for hvor
det som oftest er sterkest overflatestrøm i Julsundet. På 15 m dyp er det det samme bildet, men redusert i
strømfart, og på 50 m er den sterkeste strømmen i Bollholm- og Kjerringsundet, og sør for snitt A.
Den nordgående strømmen i Julsundet går ned til omkring 25 m, hvor det snur og går mot sør videre nedover
i dypet. Nivået hvor det snur endrer seg mellom måneder, både ca 15. m og 40-50 m ble registrert for
henholdsvis august og februar. Nivåforskjellen gjenspeiler endringen i sprangsjiktdypet.
Strømkart og differansekart som er vist i kapittel 3.2.1 for overflate, 50 m dyp og bunn for februar og
november, viser alle at endringene i strømmen med den planlagte utfyllingen er beskjeden utenom tettest på
de utfylte sundene. Der vil forskjellen i strømhastighet stort sett være innenfor en reduksjon på 8 cm/s
gjennom hele vannsøylen. Dette er basert på månedlige middel, slik at endringene i strømfart vil være større.
I sundene som forblir åpne, blir det minimale endringer i strømhastighet i overflaten (figur 10 og 16). I 50 m
dyp blir det en liten økning (~2 cm/s), mens det på bunnen ikke blir noen økning. For korallene (K1-K3)
holder strømhastigheten seg innenfor +/- 2 cm/s for hele vannsøylen.
Strømprofiler i kapittel 3.2.2 viser strømfarten i utvalgte stasjoner, og for K3 er det tilnærmet ingen forskjell
med og uten utfylling av de tre sundene. For K1 og K2 er det ingen forskjell i strømfarten på bunnen, men en
liten økning lengre oppe i vannsøylen. For de to sundene som ikke blir gjenfylt, Bollholmsundet og
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Kjerringsundet viser modellen en økning i størrelsesorden inntil 3 cm/s for den gjennomsnittelige
strømfarten, og signifikant strømfart ser ut til å øke litt mer.
Selv om strømfarten går litt opp i de åpne sundene, går ikke vanntransporten signifikant opp. Det betyr at
vanntransporten vil gå ned med en utfylling. Samtidig er den hovedsaklige strømretningen i Julsundet nordsør slik at endringen i strømmen i Julsundet likevel blir liten.
For strømrosene er det godt samsvar med de observerte strømretningene. For Flatholmsundet går strømmen i
overflaten mot nordvest og sørøst, med langt færre tilfeller av strøm i andre retninger. Dette viser også
modellen. I 15 m dyp er det det samme bildet, bare med hovedvekt på sørøst, litt færre tilfeller av strøm mot
nordvest, og enda færre tilfeller av strøm i andre retninger. I 25 m dyp fortsetter samme trend, mens det på
45 m dyp (nær bunn) er større spredning av strømretninger og hovedstrømretning fortsatt mot sørøst.
Kvalitativt er dette godt samsvar mellom modell og observasjoner.
For korallrevet viser strømmålingene i 25 m dyp strøm i alle retninger, men med færrest tilfeller av strøm
mellom sør og vest. Dette reproduserer modellen. I 40 m er det stort sett observert strøm i retningene
nordvest og øst-sørøst. Modellen reproduserer strømmen i retningen øst-sørøst, men ikke mot nordvest i
dette dypet. Lenger nede er bildet mye det samme, hovedstrømmen mot sørøst blir reprodusert, men
innslagene av strømretning mot nordvest kommer ikke med i modellen i tilstrekkelig grad. På denne
stasjonen gjør modellen det bra mht. retning i øverste del av vannsøylen, og for hovedstrømretning for resten
av vannsøylen.
I Storhaugsundet ble det bare vist strøm i ca. 20 m dyp i notatet til NIVA, og vi sammenligner derfor med
det. Den observerte strømretningen er øst-sørøst og vest-nordvest, tydelig tidevannsdrevet. Det er litt oftere
strøm mot sørvest enn nordøst. Strømrosene fra modellen i kapittel 3.3 viser den samme historien. Strømmen
her er topografisk styrt gjennom kanalen i sundet, og den må gå langs kanalen nær bunn. Det er litt grunnere
i modellen enn på sjøkartet (www.norgeskart.no), og derfor er det i 20 m dyp litt mindre spredning i retning i
modellen.
Når det gjelder strømhastighetene, så er de ofte litt for lave i modellen i øverste del av vannsøylen, og
spesielt for maksimal hastighet. For Flatholmsundet så er jo en annen periode brukt som ofte har litt lavere
vindhastigheter enn senere på høsten når observasjonene er gjort. Dette kan bidra til at hastighetene her er for
lave, i tillegg til at det er et annet år enn observasjonene. Strømhastighetene er nærmere observert ved
korallene, spesielt under overflaten. I Storhaugsundet er modellen veldig nær observert middelhastighet, og
det at det er litt grunnere i modellen enn på sjøkartet kan være noe av forklaringen.
En mulig forklaring på noe av den lavere strømhastigheten, er at vindfeltet som er brukt, har en
tidsoppløsning på 3 timer, og en romlig oppløsning på 3 km. Det kan hende at dette er litt grovt, både i tid og
rom. Når man sampler vinden hver 3. time så filtrerer man naturligvis vekk noe av dynamikken i
atmosfæren, og det kan hende at man går glipp av noen topper i vindhastighet som helst skulle vært med for
å drive modellen.
Simuleringene med kulvert indikerer at kulvertene har ingen betydning for korallene (K1-K3), men det er
tydelige endringer i strømmen nær kulvertene. Dette fører til større strømfart langs resten av utfyllingene.
Transporten gjennom en kulvert av moderat størrelse vil være liten sammenlignet med dagens åpne sund, så
vanntransporten gjennom en kulvert vil være av liten betydning på litt større skala.
Partikkelsimuleringene ble utført for å vurdere eksponeringen av korallene for utslippene i forbindelse med
utfyllingene av de tre sundene. Grov sand vil ikke transporteres langt og er uproblematisk for korallene. Fin
sand vil transporteres lengre, og det er en risiko for at noe fin sand vil nå frem til korallene, spesielt de to
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nordligste. Det vil være svært lite fin sand fra utfyllingene som kommer bort til den sørligste korallen. De
nordligste korallene ligger på ca 100 m dyp, og da vil det i utgangspunktet ta mindre enn 14 timer for fin
sand til å synke til dette nivået. Da er det ikke tatt med at det er vertikalbevegelse i vannet
(blanding/turbulens) slik at det kan ta både kortere og lengre tid. Men om vi legger inn den begrensingen så
ser det ut som om at det er ganske lav konsentrasjon som kan forventes å spres til de nordligste korallene.
Avhengig av hvor sensitive disse korallene er for fin sand, kan man utføre utfylling når strømmen i sundene
går mot vest. Man kan også sørge for at ikke de to nordligste sundene fylles igjen samtidig, da begge disse
kan spre fin sand til de nordligste korallene.
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