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9 1 INNLEDNING 
Planerne om at bygge en skibstunnel i Stad, som skal forbinde Moldefjorden og Kjødepollen 

og forkorte sejladsen langs den Norske kyst, specielt under dårlige vejrforhold, vil potentielt 

medføre en række miljøpåvirkninger. Denne rapport giver en konsekvensvurdering af de 

forventede korttids- og langtidspåvirkninger i de to fjordsystemer og deres tilgrænsende 

vandområder. 

 

Projektet med bygning af en skibstunnel vil medføre, at to adskilte fjordsystemer vil blive 

forbundet via kanalen og der vil derfor være en direkte transport af vand mellem de to fjorde 

og herunder også transport af næringssalte, og mulighed for udveksling af fauna og flora. 

Disse konsekvenser er langsigtede og vil i al overskuelig fremtid eksistere efter 

konstruktionen af tunnelen. I forbindelse med selve konstruktionsarbejderne for tunnelen vil 

der være en række konsekvenser af korttidskarakter, som fx støj fra sprængning og 

håndtering af bortsprængt klippe, samt fra den øgede transport på både land og på vand. 

 

For at kunne vurdere konsekvenserne er der gennemført en række feltundersøgelser i de to 

fjorde, herunder undersøgelser af strandlinjen og undersøgelser af havbunden. 

Undersøgelserne er afrapporteret i /1/ og indholdet fra den rapport er lagt til grund for 

konsekvensanalyserne i denne rapport. Rapporten beskriver undersøgelserne af hydrografi 

og bundforhold (sediment, bundfauna og kemi), samt undersøgelser af strandzonen med 

video-transekter fra en vis dybde og ind mod land. Rapportens resultater er vurderet i 

forhold til Miljødirektoratets tilstandsklassificering af miljøkvalitet /2, 3 og 4/, samt 

Direktoratsgruppens Vanddirektivets indekser /5/. 

 

 

> Figur 1-1  Oversigtskort med de gældende trafikruter. Fra www.kystverket.no 

http://www.kystverket.no/
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10 2 SAMMENDRAG 
Bygning af skibstunnelen ved Stad vil forbedre sejladsforholdene langs den Norske kyst i 

området og reducere antallet af dage, hvor mindre skibe kan have problemer med at passere 

Stad halvøen under kraftigt blæsevejr. Imidlertid vil bygningen og driften af en skibstunnel 

mellem Moldefjorden og Kjødepollen også medføre en række marine påvirkninger, som 

denne rapport har undersøgt miljøeffekterne af. 

 

Forundersøgelser af de to fjordsystemer har vist, at begge fjorde ikke indeholder særligt 

sjældne eller særligt bevaringsværdige geologiske eller biologiske værdier, bortset fra et 

område med ålegræs i Moldefjorden. Ålegræs er angivet i den norske lovgivning som en art, 

der skal beskyttes. 

 

For at kunne vurdere effekten af de forventede påvirkninger er de to fjordsystemer derfor 

blevet opdelt, således at den ydre del af Moldefjorden og hele Kjødepollen er vurderet som 

områder med lav interesse, mens den indre del af Moldefjorden, på grund af tilstedeværelse 

af ålegræs, er vurderet som et område med høj værdi (se Figur 5-1). 

 

En gennemgang af byggeprocessen og den efterfølgende drift af tunnelen medførte at 

følgende påvirkninger blev identificeret og vurderet: 

 Støj og vibrationer fra sprængning af tunnel 

 Støj og vibrationer fra omlæsning og transport af stenmateriale 

 Øget skibstransport, støj og vibrationer 

 Udpumpning af vand fra tunnelbyggerier 

 Øget skibstransport; ændring i bølgepåvirkning af kystområdet i fjordene 

 Potentielt udslip af olie, øget risiko 

 Spredning af finpartikulært materiale fra håndtering af stenmateriale på land 

(vindbåret) 

 Spredning af finpartikulært materiale fra håndtering af stenmateriale på vand 

 Deponering af stenmateriale og opfyldning af dybe områder i Moldefjorden 

 Fysiske ændringer i landskabet, henunder udveksling af vand mv. via tunnelen 

Hver af de identificerede påvirkninger er blevet vurderet i forhold til, om påvirkningen sker i 

byggefasen, i driftfasen eller i begge. Der er primært set på effekter på bundfauna, fisk og 

ålegræs.  Vurderingerne er blevet gennemført ved at bruge data fra de feltundersøgelser, 

der er gennemført i fjordene, samt data og resultater fra de modelstudier, der bl.a. har set 

på spredning af finpartikulært materiale (suspenderet stof) fra håndtering af sten fra 

sprængning af tunnelen.  

 

En gennemgang af påvirkningerne fra listen ovenfor viste, at der var meget små eller ingen 

effekter fra dem, bortset fra dem, hvor suspenderet materiale indgår, samt hvor der fysisk 

udlægges sten fra tunnelsprængningen.  

 

Effekter forårsaget af spredning af finpartikulært suspenderet materiale er dem, hvor der 

potentielt kan forventes påvirkninger på både dyr og planter. Der er gennemført en række 

litteraturstudier for at finde de koncentrationer af suspenderet stof, som kan skabe effekter 

på fisk og invertebraters fødesøgning og på deres respiration, samt de koncentrationer, der 

kan påvirke lysets nedtrængning i vandmassen, hvilket kan påvirke ålegræssets fotosyntese 

og dermed vækst og overlevelse. 

 

Den største umiddelbare skade, som projektet vil medføre, vil være den direkte fysiske 

påvirkning i de områder, hvor der er foreslået at sprængmateriale fra tunnelen skal 

deponeres på havområdet. Her vil bundfaunaen blive direkte påvirket af overdækningen, 
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11 
men undersøgelser af bundfaunaen viste, at der ikke var særligt beskyttelseskrævende arter 

og at de identificerede arter alle indikerede, at der i forvejen var relativt dårlige iltforhold 

ved bunden på de dybe områder. Den efterfølgende kolonisering af de udlagte stenområder 

på dybt vand vil kunne drage fordel af at have en hård bund samt forbedrede iltforhold, da 

bunden nu ligger højere oppe i områder med bedre iltforhold. 

 

Modelresultater af spredning af suspenderet stof fra de forskellige alternativer for udlægning 

af sten i det marine område blev undersøgt for at finde de resulterende koncentrationer af 

suspenderet stof. Derefter blev de fundne koncentrationer sammenlignet med de 

litteraturværdier, som i andre undersøgelser havde forårsaget skader på hhv. kopepoder, 

fisk, bunddyr og ålegræs. I forhold til de maksimale og gennemsnitlige koncentrationer, som 

stenudlægningen ville medføre, vil der ikke forekomme koncentrationer, der ville medføre 

skader på de undersøgte biologiske grupper. Der vil naturligvis være størst koncentration i 

de områder, hvor stenene udlægges, men selv i de områder vil den forventede koncentration 

af suspenderet stof ikke overskride de grænser, som kan påvirke de planter og dyr der 

forekommer i fjordene. Transport og spredning af suspenderet stof til de områder, hvor der 

er blevet observeret ålegræs viste også, at de resulterende koncentrationer kun ville have en 

meget begrænset indvirkning på lysets nedtrængning i vandsøjlen og at den reducerede 

indstråling i ålegræsbæltet ikke ville kunne påvirke vækst af ålegræs i nævneværdig omfang.  

 

Bølgepåvirkning på kysterne fra den forventede øgede skibstrafik i fjordene vil også ændres, 

både under anlægs- og driftfasen. Der er gennemført en vurdering af de typiske bølger, der 

vil blive skabt af forskellige skibstyper i forhold til deres hastighed. Undersøgelserne viste at 

de bølgehøjder og -typer, som en række forskellige skibstyper vil skabe, er afhængig af 

skibenes størrelse, dybdegang og hastighed. Med den anbefalede hastighedsgrænse på 8 

knob for større skibe vil de resulterende bølger og deres påvirkninger ikke adskille sig 

signifikant fra de vindgenerede bølgestørrelser, der under normale vejrforhold kan 

forekomme. Dog vil frekvensen af skibsgenerede bølger stige, når der under dårligt vejr er et 

stort antal skibe, der passerer fjordene, men dette vil ske, når de vindgenerede bølger 

samtidig vokser i intensitet. 
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12 3 KUNDSKABSGRUNDLAG 
Som nævnt i indledningen er denne konsekvensrapport baseret på undersøgelser 

gennemført i 2016 /1/, og i dette afsnit fremdrages de væsentligste konklusioner fra /1/, 

som ligger til grund for konsekvensvurderingerne. Figur 3-1 herunder viser de to 

fjordområder, som er indbefattet i undersøgelserne og Figur 3-2 og Figur 3-3 viser de 

enkelte fjorde med markering af undersøgelsesstationer for både marine områder og 

strandzoner. Tabel 3-1 angiver hvilke aktiviteter, der er gennemfør. For positioner 

henvises til /1/. 

 

> Tabel 3-1 Oversigt over stationer og prøvetyper /1/ 

Prøve 

Type 

Station Mol 

1 

(M1) 

M2 Mol 

5 

(M3) 

M7 M8 M9 K1 K2 K3 K4 MLS 

1 

MLS 

2 

MLS 

3 

MLS 

4 

KLS 

1 

Vandprøver X X X    X X X        

Bundprøver X  X X X X X   X      

Strandzone           X X X X X  

 

 

> Figur 3-1 Kort over projektområdet. Moldefjorden til venstre og Kjødepollen til højre. 

Kortgrundlag; Fiskeridirektoratet /1/. 
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> Figur 3-2  Moldefjorden. Markering af marine stationer (blå) og strandzone stationer 

(grønne) /1/ 

 

> Figur 3-3  Kjødepollen. Markering af marine stationer (blå) og strandzone stationer 

(grønne) /1/ 
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14 3.1 Hydrografi 
De to fjorde adskiller sig noget fra hinanden. Moldefjorden har en tærskel, som 

begrænser udskiftning af bundvandet og dermed påvirker ilt- og temperaturforholdene i 

fjordens dybe afsnit, der typisk har forringede iltforhold. Kjødepollen har også dybe 

huller, men der er ikke en udtalt tærskel og derfor er der ikke så lave iltkoncentrationer 

i hullerne som i Moldefjorden (Figur 3-4). De laveste iltmætninger i bunden af 

Moldefjorden blev målt ved station M2 med ca. 20 % mætning (dybde 62 m), mens den 

der blev målt ca. 55 % mætning ved station K1 (dybde 47 m) (Figur 3-4) i Kjødepollen. 

Det skal dog bemærkes, at den lave mætning i Moldefjorden er observeret lige over 

bunden og at den således kan være forårsaget af ophvirvling af iltfrit sediment. Hvad 

angår temperatur og salinitet er der ikke nævneværdige forskelle på de to fjorde. 

 

 

 

> Figur 3-4 Iltprofiler på station M2 i Moldefjorden og K1 i Kjødepollen (juli 2016). 

 

3.1.1 Næringssalte 

Næringssaltkoncentrationerne i de to fjorde er meget ens og alle i tilstandsklassen 

I, ”Svært god”, bortset fra Total-Fosfor på station K1 i Kjødepollen. Her er 

koncentrationen over vandsøjlen i gennemsnit 19,96 µg/l, hvilket placerer stationen i 

tilstandsklasse III, ”Moderat”. Samlet set anses næringssaltniveauet i de to fjorde for 

ikke at være i fare for eutrofiering (Figur 3-5). 
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> Figur 3-5  Total Fosfor, µg/l. Indhold af næringssalte i de øvre vandlag (1m, 2,5m og 

10m). Linjer angiver kravværdier for tilstandene I, II og III. 

3.1.2 Sedimentanalyser 

Bundsedimenterne er undersøgt for en række kemiske elementer og forbindelser, 

herunder tung-metaller, PAH og PCB. Resultaterne er klassificeret i forhold til 

Tilstandsklasse I (”Svært God”) til Tilstandsklasse V (”Svært Dårlig”) og resultaterne er 

gengivet i Tabel 3-2, Tabel 3-3 og Tabel 3-4. For tungmetaller er de mest problematiske 

stoffer Tributyl tin fra antifaulings-maling fra skibe, samt Nikkel, som kun i Kjødepollen 

ligger i klassen III, ”Moderat”, mens den ligger i klassen I, ”Svært god” i Moldefjorden. 

 

> Tabel 3-2 Tungmetalmålinger fra de to fjorde. Farvekoder svarer til de 5 tilstands-

klasser /1/  

 
 

Med Ni og Cr som undtagelser kan en betragtelig del af variationen i koncentrationer af 

tungmetaller og TBT forklares ved variationen i enten TOC, andelen af ler (< 2µm) eller 

andelen af ler-silt (< 63 µm) (Tabel 3-3). Visuel vurdering af regressionsplot viser at det 

primært er sedimentkoncentrationerne fra K1, der afviger fra det, man kunne forvente 

ud fra indholdet af TOC samt andelen af ler. 

 

For PAH stoffer er de fleste koncentrationer lave og ligger i tilstandsklassen II, ”God”, 

selv om enkelte ligger i klassen IV, ”Dårlig” (Tabel 3-4). Imidlertid ligger den samlede 

gruppering af PAH typerne i klassen II, ”God”, når de summeres. 
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> Tabel 3-3 Korrelation mellem koncentration af tungmetaller/TBT og sediment- 

karakteristik; TOC, andel af ler (< 2 µm) og ler-silt (< 63 µm).  Baseret på 2 prøver fra 

Kjødepollen (K1, K4) og 5 prøver fra Moldefjorden (M1, M5, M7, M8, M9). Røde tal 

angiver overskridelser af grænseværdier. 

 
 

 

> Tabel 3-4   Oversigt over PAH belastningen på de undersøgte stationer /1/ Farvekoder 

er anvendt i overensstemmelse med fastlagte grænseværdier for kemiske stoffer.  

 

 
I – Baggrund II - God III – Moderat IV – Dårlig V – Svært dårlig 

 

 

PCB er også undersøgt på alle stationer, men da alle værdier er under 

detektionsgrænsen eller i den bedste tilstandsklasse, henvises til /1/ for at se 

værdierne. 

 

3.2 Bunddyr 

TOC < 2 µm < 63 µm

As 0.874 0.805 0.838

Ni 0.292 0.372 0.005

Cu 0.987 0.955 0.831

Zn 0.881 0.900 0.644

Cd 0.904 0.879 0.718

Pb 0.942 0.930 0.737

Cr 0.586 0.660 0.282

Hg 0.914 0.773 0.734

TBT 0.949 0.910 0.751
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Bunddyrsfaunaen i de to fjorde er undersøgt ved hjælp af udtagning af bundprøver, 

hvorefter alle dyr større end 1mm er udsorteret, optalt og artsbestemt. Undersøgelsen 

omfatter én prøvetagning på hver station, så eventuelle årstidsvariationer kan ikke 

belyses, men den altovervejende del af de fundne arter er flerårige og mere eller mindre 

fastsiddende, hvorfor prøverne skønnes at give et troværdigt billede af tilstanden. 

Desuden er der indhentet resultater fra tidligere undersøgelser på stationerne Mol 1 og 

Mol 5. Bortset fra station Mol 7, som blev klassificeret til III, ”Moderat”, så lå alle de 

andre stationer i klassen IV, ”Dårlig”, primært på grund af en meget lav artsdiversitet 

og meget lavt antal individer/m2. Ved prøvetagningerne blev der konstateret 

svovlbrinte-lugt i stort set samtlige prøver, hvilket antyder et højt organisk indhold og 

dårlige iltforhold, hvilket påvirker bundfaunaen ganske væsentligt. 

 

Artsdiversiteten og individantallet fra samtlige indsamlede prøver var størst i 

Kjødepollen med hhv. 12 arter og 162 individer på station K1 og 25 arter med 469 

individer på station K4, mens der i Moldefjorden kun blev fundet mellem 2-10 arter per 

station med max 89 individer (Mol 1). 

 

3.2.1 Videotransekter 

Som supplement til bundfaunaundersøgelserne blev der gennemført en række transekt-

undersøgelser, som har belyst bundforholdene på 2 transekter i Kjødepollen fra ca 45 m 

dybde og ind mod land og 5 transekter i Moldefjorden fra ca 65 m dybde og ind mod 

land. Transekternes positioner er vist i Figur 3-6 og Figur 3-7. 

 

For Kjødepollen viste transekterne, at der på 45 m dybde er blød bund, som ind mod 

land gradvist ændres mod en hård bund. Den bløde bund har mange børsteorme, søfjer, 

slange stjerner og søstjerner. Algesamfundet overtager ind mod kysten, hvor 

bundsubstratet favoriserer algevækst. 

 

For Moldefjorden var forholdene stort set de samme med blød bund på dybder på både 

de to transekter med startdybde på 50-53 m og de med startdybde på ca 65 m. Som i 

Kjødepollen er der tale om blødbundssamfund med indslag af børsteorme, slange-

stjerner, søstjerner og søfjer, der gradvist afløses af fastere bund med alger ind mod 

kysten. På transekt 3 blev der registreret ålegræsforekomst i et bredt bælte langs 

kysten. Der er dog ikke dybdeangivelse af ålegræssets nedre udbredelse, men der 

antages en max udbredelse til 6-8 m dybde /1/.   
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> Figur 3-6 Transekter i Kjødepollen 

 

 
 

> Figur 3-7 Transekter i Moldefjorden 

 

3.2.2 Strandzoneundersøgelser 

Da strandzonerne i de to fjorde kan blive påvirket af anlægsarbejderne og den øgede 

trafik i fjordene, er der gennemført undersøgelser af strandzonen på 4 stationer i 

Moldefjorden og ved én station i Kjødepollen fra den 18 – 22.7.2016 /1/. 

 

Undersøgelserne fokuserede på at vurdere de enkelte strandprofiler og zonen 

umiddelbart ud for kystlinjen, hvor man identificerer arter og samfund, som vurderes 

truet eller sjældne. 
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For Moldefjorden blev hovedparten af de registrerede arter og samfund karakteriseret 

som vidt udbredte og livskraftige. På station MLS 4 blev der registreret en 

naturtype, ”tareskogbunn”, som anses for truet (NT – nær truet). De fire stationer 

repræsenterer de forskellige substratforhold, som præger fjorden. Hvor stationerne MLS 

1-3 alle er domineret af større sten og grus, så adskilte MLS 4 sig ved at være en ren 

klippegrund. Desuden ligger station tæt ved mundingen af fjorden, hvorfor den er 

mindre påvirket af ferskvand og i højere grad påvirket af havet uden for fjorden. Alle 

stationer falder i tilstandsklassen II. Resultaterne er vist i Tabel 3-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Tabel 3-5  Multimetrisk indeks og tilstandsklasse efter Miljødirektoratets Veileder 

02:2013 – revidert 2015, for stationer i Moldefjorden *.  

 

 
 

Indeks 

MLS 1 MLS 2 MLS 3 MLS 4 

Indeks- nEQR- 
værdi  værdi 

Indeks- nEQR- 
værdi  værdi 

Indeks- 
værdi 

nEQR- 
værdi 

Indeks- nEQR- 
værdi  værdi 

Procentandel grønalger 

Procentandel rødalger 

Procentandel brunalger 

Normaliseret artsrigdom 

ESG1/ESG2 

Procentandel opportunister 

Sum forekomst brunalger 

Sum forekomst grønalger 

20,0 

26,7 

53,3 

18,15 

2,00 

13,3 

101,7 

34,9 

0,80 27,8 

33,3 

38,9 

21,78 

1,25 

16,7 

141,5 

79,5 

0,49 15,4 0,85 16,7 

38,9 

44,4 

21,78 

1,00 

27,8 

161,6 

22,2 

0,83 

0,53 0,67 

0,78 

0,64 

30,8 0,78 

0,84 53,8 

17,68 

0,85 0,81 

0,55 0,54 0,64 

0,80 

0,72 

1,20 

0,89 

0,90 

0,87 

0,82 

1,60 

15,4 

154,2 

14,8 

0,88 

0,84 0,74 0,85 

0,52 0,25 0,79 0,68 

Snit nEQR 

Tilstandsklasse 

 0,76 

II 

 0,68 

II 

 0,79 

II 

 0,76 

II 

 
I – Svært god 

1,0-0,8 

II – God 

0,8-0,6 

III – Moderat 

0,6-0,4 

IV – Dårlig 

0,4-0,2 

V – Svært dårlig 

0,2-0,0 

 * Udregningerne er baseret på reducerede artsliste for vandtype «beskyttet kyst/fjord» (RSLA 3) og tilstands-klasse er baseret 

på gennemsnittet af de normaliserede indeksværdier (nEQR). Indekset for procent andel rødalger og ESG1/ESG2 udgår ved 

færre end 14 registrerede arter /1/. 

 

 

For station KLS 1 i Kjødepollen viste undersøgelserne at samtlige registrerede arter er 

almindelige, vidt udbredte og tilhører kategorierne LC (livskraftig). Desuden var der 

arter, der ikke blev yderligere vurderet; NE (ikke vurderet) /1/. Stationen ligger langt 

inde i fjorden, hvorfor det vurderes, at den er tidvist kraftigt påvirket af ferskvands-

udstrømning, hvilket kan have en indflydelse på artssammensætningen. Fjorden er som 
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sådan også karakteriseret i de norske vandplaner som iltfattig. Stationen falder i samme 

kategori som stationerne i Moldefjorden, Tilstandsklasse II. 

 

> Tabel 3-6  Multimetrisk indeks og tilstandsklasse efter Miljødirektoratets Veileder 

02:2013 – revidert 2015, for station KLS 1 i Kjødepollen *.  

Indeks Indeksværdi nEQR-værdi 

Procentandel grønalger 23,1 0,82 

Normaliseret artsrigdom 19,63 0,68 

Procentandel opportunister 23,1 0,60 

Snit nEQR 

Tilstandsklasse 

0,70 

II 

 * Udregningerne er baseret på reducerede artsliste for vandtype «beskyttet kyst/fjord» (RSLA 3) og tilstandsklasse er 

baseret på gennemsnittet af de normaliserede indeksværdier (nEQR). Indekset for procent andel rødalger og ESG1/ESG2 er 

udgået da der var færre end 14 registrerede arter /1/. 
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Værdisætningen af de to fjorde er blevet gennemført med udgangspunkt i observa-

tionerne, som så er sammenholdt med Statens Vejvæsens vejledning /6/. Hver fjord 

er blevet vurderet i forhold til naturtype, artsmangfoldighed og antal rødlistede arter, 

hvor hver kategori værdisættes efter ”Lav”, ”Middel” eller ”Stor værdi”. 

 

Moldefjorden er vurderet til at have ”Stor værdi” inden for naturtype, idet der blev 

observeret ålegræsenge på én af de undersøgte stationer/transekter, som giver en høj 

score, mens hhv. artsrigdommen og antal rødlistede arter scorer lavt og kun sættes 

til ”Lav”. Fundet af ålegræs på et begrænset areal var kun på et transekt i den indre 

del af fjorden, hvorfor værdien ”Stor værdi” af denne naturtype kun bør dække den 

indre del af fjorden, som angivet i Figur 5-1. 

 

Kjødepollen vurderes ”Lav” for alle tre kategorier/1/. Der blev ikke fundet rødlistede 

arter i fjordene. 

 

> Tabel 4-1 Værdisætning af de tre delområder. 

Område Værdisætning 

Kjødepollen, hele fjorden 

(KP) 
 

 

Moldefjorden indre del (MI) 

 
 

Moldefjorden ydre del (MY) 
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Som det fremgår af ovenstående er de to fjorde på langt de fleste variable meget ens, 

men observation af ålegræsområder ved transekt 3 i Moldefjorden gør, at denne fjord 

vurderes at have en højere værdi end Kjødepollen, hvorfor der skal tages særlige 

hensyn i Moldefjorden for at beskytte ålegræsset.  

 

Transekt 3 ligger i den indre del af fjorden, hvorfor den indre del af fjorden må 

betragtes som et delområde med større beskyttelsesinteresser end de andre områder. 

Derfor foreslås det, at det indre område af Moldefjorden, angivet med den røde linje i 

nedenstående figur, gives en større opmærksomhed i vurderingerne af påvirkning fra 

anlæggelse og drift af skibstunnelen. Kjødepollen tillægges samme vurdering for hele 

fjorden. 

 

Ud fra ovenstående er der således tre delområder: 

 Indre Moldefjord med høj værdi (MI) 

 Ydre Moldefjord med lav værdi (MY) 

 Kjødepollen med lav værdi (KP) 

 

> Figur 5-1 Opdeling af Moldefjorden i en ydre (MY) og indre del (MI). 
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Etablering af tunnelen mellem de to fjorde vil medføre en række miljøpåvirkninger, som 

knytter sig til selve anlægsfasen og derefter driftfasen. I nedenstående tabel er disse 

påvirkninger vist, uden at der her er taget stilling til, om påvirkningerne fra de enkelte 

komponenter kunne reduceres eller elimineres. Desuden er der kun taget hensyn til ikke-

prissatte værdier og konsekvenserne er vurderet for hvert af de tre påvirkningsområder: 

Moldefjord Ydre (MY), Moldefjord Indre (MI) og Kjødepollen (KP). Påvirkninger på land er 

nævnt sporadisk, men er ikke vurderet yderligere, da fokus er på påvirkninger i det marine 

miljø. 

> Tabel 6-1. Oversigt over påvirkningstyper i de to fjorde og deres kystområder for 

beboere, samt flora og fauna. 

> Påvirkningstype 
> Anlæg > Drift > Konsekvenser > Natur 

mangfoldstype 

Støj og vibrationer fra sprængning 

af tunnel 

> √ 
>  Påvirkning af fauna på land og i 

vand, samt påvirkning af 

beboere i området* 

Biologisk mangfold 

Landskabsøkologi* 

Økosystem 

Støj og vibrationer fra omlæsning 

og transport af stenmateriale 

> √ 
>  

Påvirkning af fauna på land og i 

vand, samt påvirkning af 

beboere i området* 

> Biologisk mangfold 

> Landskabsøkologi* 

> Økosystem 

> Vandmiljø 

Øget skibstransport, støj og 

vibrationer 

> √ 
>    √ 

Påvirkning af den marine fauna, 

samt påvirkning af beboere i 

området* 

> Biologisk mangfold 

> Økosystem 

> Vandmiljø 

Udpumpning af vand fra 

tunnelbyggerier 

> √ 
>  

Ændringer i salinitet i 

nærområdet og dermed 

påvirkning af flora og fauna 

> Biologisk mangfold 

> Økosystem 

> Vandmiljø 

Øget skibstransport; ændring i 

bølgepåvirkning af kystområdet i 

fjordene 

> √ 
> √ 

Påvirkning af kystmorfologi og 

marine habitater 

> Biologisk mangfold 

> Økosystem 

> Vandmiljø 

Potentielt udslip af olie, øget risiko > √ 
> √ 

Påvirkning af kyster og fjorde 
> Biologisk mangfold 

> Økosystem 

> Vandmiljø 

Spredning af finpartikulært 

materiale fra håndtering af 

stenmateriale på land (vindbåret) 

> √ 
>  

Påvirkning af flora i lokalområdet 

ved potentielle reduktioner i 

fotosyntese 

> Biologisk mangfold 

> Økosystem 

Spredning af finpartikulært 

materiale fra håndtering af 

stenmateriale på vand 

> √ 
>  

Ændring i lysnedtrængning og 

derved påvirkning af flora, 

specielt ålegræs i indre del af 

Moldefjord 

> Biologisk mangfold 

> Økosystem 

> Vandmiljø 
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> Påvirkningstype 

> Anlæg > Drift > Konsekvenser > Natur 

mangfoldstype 

Deponering af stenmateriale og 

opfyldning af dybe områder i 

Moldefjorden 

√  √  Øget koncentration af partikulært 

materiale med potentielle 

konsekvenser for planteplankton, 

zooplankton samt bundlevende 

planter og dyr.  

Overdækning (begravelse) af 

bundlevende planter og dyr ved 

opfyldning 

Forbedring af iltforhold i opfyldte 

områder 

Biologisk mangfold 

Økosystem 

Vandmiljø 

Fysiske ændringer i landskabet* > √  
> √  >  

Geologiske 

elementer 

Landskabsøkologi* 

*Landskabelige og andre terrestriske aspekter er ikke yderligere behandlet i denne rapport 
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25 7 KONSEKVENS, HERUNDER SAMLET 
BELASTNING OG ALTERNATIVE 

MULIGHEDER SAMT USIKKERHED 
 

7.1 Støj og vibrationer 
I anlægsfasen vil der i hele byggeperioden være store støj- og vibrationspåvirkninger fra 

sprængning og transport af afsprængt materiale, samt tilsvarende støj og vibrationer fra 

transport og omlastning af sten. Påvirkningerne fra sprængningerne forventes at være størst 

i start og slut af anlægsperioden, da det forventes at den umiddelbare lydpåvirkning vil 

aftage, når sprængningerne flytter længere ind i tunnelen. Trykbølger og vibrationer 

forventes også at ændre sig under forløbet. Lydpåvirkningen omkring tunnelbyggeriet vil 

påvirke faunaen i området og der bør derfor laves kort over udbredelse af lyden, således at 

påvirkningsområdet kan afgrænses yderligere. Det vil primært være fugle og større pattedyr, 

der vil blive påvirket. Påvirkningen vil årstidsafhængig, idet der må forventes størst 

påvirkning i ynglesæsonen, hvor faunaen vil have mindre tilbøjelighed til at flytte sig til et 

nyt område uden for påvirkningszonen. Påvirkninger på land er ikke yderligere undersøgt i 

denne rapport. 

 

Vibrationerne fra sprængningerne vil også forplante sig til det marine miljø og der kunne 

påvirke faunaen, primært pattedyr og fisk /8/. Der er ingen umiddelbare registreringer af 

forekomst af marine pattedyr i de to fjordsystemer, men det må forventes, at der kan ske en 

påvirkning af dem også i områderne uden for fjordene, om end den vil være aftaget i forhold 

til påvirkninger inde i fjordene. Med det forbehold ikke at kende størrelsen af anvendte 

sprængningsladninger anses det for lidet sandsynligt at fisk inklusiv laks i opdrættet 

Rundereimstranda bliver påvirket af sprængningsaktiviteten, alene pga. afstanden /8/.   

 

Formålet med tunnelen er at forbedre sejlads langs kysten og derfor vil der periodisk være 

en kraftig forøgelse af skibstrafikken gennem de to fjorde. Støj og vibrationsforholdene vil 

derfor ændres markant. Under anlægsfasen vil der også være en stærkt forøget transport fra 

de skibe, som skal transportere sten materiale væk fra området. Det forventes dog, at 

sejladshastighederne i de to fjorde vil være reduceret i forhold til sejlads på de åbne 

havområder, hvorfor lydniveauet i fjordene vil være begrænset.  

> Tabel 7-1 Oversigt over støj og vibrationer  

> Påvirkninger 
> Omfang > Varighed 

Støj og vibrationer fra 

sprængning af tunnel 

> ① 
>  

>                      X 

> Temporært 

Støj og vibrationer fra 

omlæsning og transport af 

stenmateriale 

> ② 

>  

>                      X 

> Temporært 
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Marin deponering af 

stenmateriale, støj 

③ >  

>                                 X 

> Temporært 

Øget skibstransport, støj og 

vibrationer 

④ >  

>                                 X 

> Permanent 

 

7.1.1 Ferskvandsudledninger 

I byggefasen forventes det, at der kan blive pumpet ferskvand ud fra byggeområdet. Der er 

tre umiddelbare effekter af dette: 

 Øget ferskning i udledningsområdet 

 Temperaturændringer sommer/vinter 

 Eventuel påvirkning fra finpartikulært materiale fra udledningen 

Det samlede areal af områder, der afstrømmer til Moldefjorden og Kjødepollen, er på 107 

km2 og med en årlig nedbør på 2250 mm /9/ kan der forventes en middelafstrømning på 3-4 

m3/s, dog med stor tidslig variation /9/. Der foreligger ikke viden om den mængde 

ferskvand, der måske yderligere vil blive afledt fra byggeområdet. Det skønnes dog, at 

udledningsmængden næppe vil være væsentlig større end den ferskvandsmængde, der 

naturligt tilføres fjordene og derfor anses dette ikke for et problem. 

 

Temperaturforholdene i det udledte vand kunne potentielt påvirke i et mindre 

blandingsområde om sommeren, hvor denne kilde i ”tørre” perioder vil være den 

væsentligste ferskvandskilde. Imidlertid anses flora og fauna i området for at være tilpasset 

til store variationer i temperaturen og derfor anses temperaturforholdene ikke at ville påvirke 

området, bortset fra meget lokalt ved udledningspunktet. 

 

Hvis udledningen indeholder finpartikulært materiale vil dette kunne påvirke specielt flora i 

udledningsområdet ved rent fysisk at øge skygning og evt pålejring på vegetationen. Specielt 

ålegræs er meget påvirkelig over for ændringer i lysklimaet ved bunden og længere tids 

reduceret lystilgængelighed kan potentiel øge risikoen for, at ålegræsset ikke kan opbygge 

nok energi til at klare vinteren og forårets skuddannelse. Ålegræsset er observeret i den 

indre del af Moldefjorden (MI) og derfor bør udledning af finpartikulært materiale med vand 

fra byggeområdet vurderes nøje for at sikre, at der ikke sker skader på ålegræsset. 

> Tabel 7-2  Påvirkning fra ferskvandstilledninger til fjordene 

> Påvirkninger 
> Omfang > Varighed 

Udledning af ferskvand: 

Ferskning ⑤ 

>  

>                                      X 

> Temporært 
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> Påvirkninger 

> Omfang > Varighed 

Udledning af ferskvand, 

temperaturændringer ⑥ 

 >  

>                                      X 

> Temporært 

Udledning af ferskvand, 

finpartikulært materiale ⑦ 

 >  

>                     X 

> Temporært 

 

 

7.1.2 Skibstransport; olieudslip og bølger  

Med en betydelig øgning af skibstrafikken i de to fjorde vil de umiddelbare effekter, ud over 

støj, som er beskrevet i foregående afsnit, være dannelse af bølger fra skibene, samt den 

potentielle risiko for olieudslip/olieforurening. 

  

Bølgerne fra de 5-31 skibspassager om dagen /41/ under dårlige vejrforhold i Nordsøen vil 

alt efter den tilladte maksimale sejladshastighed i fjordene medføre en direkte påvirkning af 

kystområderne og af havbunden på lave vanddybder. De umiddelbare påvirkninger vil være i 

form af skibsbølger, der vil ramme kysten og påvirke havbunden. Alt efter bølgernes retning, 

frekvens og størrelse vil bølgerne kunne påvirke strand- og bundsedimenterne og de fauna 

og flora samfund, som er knyttet til det lave kystvand. Der kan forventes ændrede 

transporter af finere materiale såsom sand langs kysten. Desuden vil den øgede påvirkning 

fra skibsbølger potentielt kunne løsrive de mindre tangarter fra deres levesteder på det lave 

vand, alt efter hvor dybt påvirkningen fra bølgerne når ned i vandsøjlen. 

 

> Tabel 7-3 Oversigt over skibstrafik og potentielle påvirkninger 

> Påvirkninger 
> Omfang > Varighed 

Øget skibstransport; 

Ændring i bølgepåvirkning af 

kystområdet i fjordene 

Anlægsfasen 

⑧ 

>  

>                     X 

> Temporært 

Øget skibstransport; 

Ændring i bølgepåvirkning af 

kystområdet i fjordene.  

Driftfasen 

⑨ 

>  

>                                 X 

> Permanent 
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> Påvirkninger 

> Omfang > Varighed 

Potentielt udslip af olie, øget 

risiko. 

Anlægsfase 

⑩ 

>  

>                     X 

> Temporært 

Potentielt udslip af olie, øget 

risiko. 

Driftfase ⑪ 

 

>  

>                                 X 

> Permanent 

 

 

Risiko for olieudslip efter kollisioner (Skib-til-skib og Skib-mod-kyst) må forventes at være 

højere, når et stort antal skibe skal passere hinanden i de to fjorde. Det er ikke umiddelbart 

muligt at sætte et eksakt tal på risikoen. Ifølge det Nationale Risiko Billede (2014 /7/), så er 

97 % af alle uheld i offshore-industrien på mindre end 10 tons (2001-2009) og samtidig er 

antallet af hændelser reduceret fra 90 til 40 om året og der er fortsat en nedgang i antal 

hændelser. Der er således en øget sandsynlighed for, at der kan ske et olieudslip ved enten 

lækage eller kollision i de to fjorde og dette vil naturligvis medføre en væsentlig påvirkning 

af havbund og kyster. Det vurderes, at der er størst risiko under anlægsfasen, hvor antallet 

af skibe i begge fjorde vil være væsentligt højere end ved normal drift, da skibene i 

anlægsperioden skal borttransportere udsprængt materiale. Det skal dog bemærkes, at der 

ikke nødvendigvis kommer et oliespild ved en kollision. 

 

Med den øgede skibstrafik gennem fjordene, hvor sejladsfrekvensen typisk vil blive styret af 

vejr- og vindforholdene ude i Nordsøen, er det forventeligt, at der vil komme nogle 

ændringer i bølgeforholdene i de to fjorde. Der er gennemført en undersøgelse af 

bølgeudbredelse fra forskellige skibstyper og ved forskellige sejladshastigheder /9/, baseret 

på trafikskøn fra Kystverket, samt på Kystverkets anbefaling af en max hastighed på 8 knob 

for større skibe. 

  

Når skibe sejler sker der en dannelse og udbredelse af en række forskellige typer af bølger, 

hvor hastigheden af skibet er den mest afgørende faktor for bølgernes størrelse og 

udbredelse.  

 

Bølgetyperne ved sejlads på havet kan inddeles i (se Figur 7-1): 

 Fortrængningsbølger: Skabes som følge af skibets fortrængning af vand. Jo større 

skibe og dermed fortrængning, jo større en fortrængningsbølge, givet en fast 

hastighed. 

 Transversale bølger: Bølger, der går næste vinkelret ud fra skibet under fart og som 

bevæger sig i skibets retning. 

 Divergerende: Bølger, der bevæger sig skråt fremad og væk fra skibet. 

 ”Cusp” bølger: En bølgetyper, der opstår, når den transversale bølge og den 

divergerende bølge løber sammen. 

For fortrængningsbølgen gælder, at den ophører straks skibet standser, mens de tre andre 

bølgetyper (Kelvinsk bølgemønster) fortsætter i den afsatte retning, uanset at skibet ændrer 

kurs og fart. Det er således typisk disse tre bølger, der vil fortsætte ind mod land. 
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> Figur 7-1 Bølgetyper og deres oprindelse i forhold til et skib i fart. Skibets retning 

angives ved den blå stiplede linje, som bevæger sig fra venstre mod højre 

Nedenstående billede , Figur 7-2, af en af Hurtigrutens skibe viser de forskellige 

skibsbølgetyper. Mest tydelig er de transversale bølger, mens de divergerende bølger ses 

som buer på tværs af sejlretningen, og yderst ses Cusp bølgerne. 

 

Efterhånden som bølgerne udbreder sig væk fra skibets sejladslinje reduceres deres højder, 

og mens antallet af bølger øges. 

 

> Tabel 7-4 Oversigt over den forventede årlige skibstrafik i 2016 og i 2050. Tal for 2050 

er estimeret for dette studie 

> Skibsstørrelse og 

sejladsmønster 

> Aktuel trafik forventning efter 

tunnelåbning (2016) 

> Skønnet trafik forventning efter 

tunnelåbning (2016) 

> Kystverkets 
estimat 

> Anvendt i dette 
studie 

> Kystverkets 
estimat 

> Anvendt i dette 
studie 

Lystfartøjer, som 

ikke passerer 

tunnelen 

 

Ikke til rådighed 

 

2000 

 

Ikke til rådighed 

 

2000 

Mindre skibe (<23 

m) uden AIS 

 

2863 

 

3000 

 

Ikke til rådighed 

 

4000 

Mindre skibe 

(<70m) med AIS 

  

 

7847 

 

8000 

 

16813 

 

17000 

Større skibe (>70 

m) 

 

 

3591 

 

4000 

 

 

Bølgernes påvirkning på havbunden og dermed påvirkningen på de forskellige habitater i de 

to fjorde er undersøgt ved forskellige sejladshastigheder (Tabel 7-5). Her fremgår det, at 

havbunden kan blive påvirket af de divergerende bølger helt ned til 23 m dybde, hvis 

hastigheden er 25 knob, mens den bølgetype, som vil komme fra de skibe, som er under 

restriktion i deres hastighed til 8 knob i langt mindre grad vil medføre påvirkninger af 

havbunden, idet deres påvirkning i vertikal retning begrænser sig til omkring 0,9 m dybde 

inde ved stranden.  
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> Figur 7-2 Bølgemønster fra et Hurtigruteskib, der sejler 15 knob på dybt vand (Fra 

Hurtigrutens hjemmeside) 

 

> Tabel 7-5 Oversigt over den dybde bølgerne påvirker havbunden i forhold til vanddybde 

/9/. 

> Skibenes hastighed 
(knob) 

> 8 > 10 > 12 > 25 

> Skibstype  > Større skibe > Større skibe > Mindre skibe > Mindre skibe 

> Mest energirige 
bølgetype 

> Transverse bølge Cusp bølge 
> Divergerende bølge 

@ 45° i forhold til 
sejlretning 

> Divergerende bølge 
@ 60° i forhold til 

sejlretning 

> Påvirkning på dybt 
vand (m) 

8,7m 9,1m 9,8m 23,0 m 

> Påvirkning på 3,5-9 
m vand (m) 

3,3m 3,4m 3,7m 8,6m 

> Lavt vand >4 m 0,9m 0,9m 1,0m 2,3m 

 

Som et eksempel på, hvordan bølgerne vil udbrede sig ved sejlads i Moldefjorden er der 

herunder vist en figur, som angiver de højeste resulterende bølger ved sejlads ved 8 knob. 

Som det ses, vil de bølger, der når ind til kysten, være i størrelsesordenen fra 0,2-0,3 m 

høje.  

 

Ud fra bølgernes udbredelse og størrelse fra større skibe, der passerer fjordene, må det 

konstateres, at der er tale om meget begrænsede påvirkninger, samt at indvirkningerne i 

ålegræsområdet fra bølger næppe vil trænge ned til ålegræsset. I øvrigt skal det påpeges, at 

når der er øget skibstrafik gennem fjordene, vil dette ske i situationer, hvor vejrforholdene i 

Nordsøen er af en sådan karakter, at der må forventes relativt store vindskabte bølger i 

fjordene og at den eventuelle øgning i bølgehøjder fra skibene næppe vil kunne påvirke 

bundforholdene og kysten i nævneværdig omfang. 
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> Figur 7-3 Størrelse af bølger og deres udbredelse i forhold til den forventede sejllinje i 

Moldefjorden /9/. 

 

7.2 Spredning af finpartikulært materiale i havet 
Anlægsfasen vil medføre risiko for en øget mængde finpartikulært støv fra både sprængning 

og transport af sten. En del vil spredes over landskabet og vil kunne dække vegetationen i 

de snefri perioder og sneen i vinterperioderne. I de snefri perioder kan en tæt tildækning af 

vegetationen påvirke denne betydeligt og derved mindste dens muligheder for at opbygge 

tilstrækkelige næringsreserver til vinterperioden og til genvækst i det efterfølgende forår. I 

sneperioden vil en tildækning af sneen kunne medføre, at der sker en for tidlig afsmeltning, 

da partiklerne ved solstråling vil øge afsmeltningen og derved i princippet blotlægge områder 

så tidligt i foråret, at der kan opstå frostskader på vegetationen. 

 

Finpartikulært materiale vil også spredes over fjordene og vil alt efter mængde kunne 

reducere lysets nedtrængen i vandsøjlen. Dette vil potentielt kunne påvirke væksten af alger 

og ålegræs i negativ retning og vil i særlig grad kunne reducere næringsoptag hos ålegræs, 

der derved kan påvirkes i en sådan retning, at væksten den efterfølgende vækstperiode 

bliver påvirket, hvilket kan reducere ålegræssets udbredelse. Sidstnævnte er primært et 

problem i den indre Moldefjord (MI), idet der ikke er konstateret ålegræs i de to andre 

påvirknings-områder; Moldefjorden Ydre (MY) og Kjødepollen (KP).  

 

I nedenstående  

 

 

 

Tabel 7-8 er lavet en vurdering af påvirkningerne fra spredning af finpartikulært materiale 

fra håndtering af stenmateriale. 
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7.2.1 Deponering af overskudsmateriale 

Hovedparten af det bortsprængte materiale planlægges placeret i midlertidige og/eller i 

endelige deponier. Ved enhver opfyldning elimineres de bundlevende dyr og planter der 

tildækkes. Afhængig af deponiernes eksakte placering og grundareal samt plante- og 

dyresammensætning på deponiarealet vurderes den samlede påvirkning at være ”Lite 

Negativt”. Inden man påbegynder deponering bør man kvantificere de bentiske samfund 

mht. arter, individer og biomasser således de eksakte tab kan opgøres. Deponering i de dybe 

huller i Moldefjorden vil ske om områder med dårlige iltforhold og dermed også områder med 

ringe artsdiversitet, hvorfor den direkte skabe er begrænset. Kolonisering oven på de 

udlagte sten vil ske med arter, der er knyttet til hård bund, hvor de nuværende arter i 

hullerne er knyttet til den bløde bund. 

 

Det er foreslået at deponere en væsentlig mængde sten materiale i to dybe huller i den ydre 

Moldefjord (alternativ 3), eller deponere i et midlertidigt depot lige ved tunnelens indløb i 

fjorden (alternativ 2). Desuden er der foreslået en række nyttiggørelser af sten materialet 

ved 4 steder i Moldefjorden (alternativ 1). Placeringerne fremgår af Figur 7-4. 

  

For at vurdere påvirkningen fra spredning af finpartikulært materiale er der gennemført 

modelleringer med forskellige koncentrationer af finpartikulært materiale for at se, hvorledes 

dette vil sprede sig i fjorden og hvordan det vil kunne påvirke ålegræsset ved såvel 

lysdæmpning som ved direkte pålejring på blade og bund. I nedenstående figurer ses 

resultaterne fra disse modelleringer. Figurerne stammer fra /9/.  

 

Uanset det valgte alternativ så vil den resulterende påvirkning fra finpartikulært materiale 

fra udlægning af sten i hhv. mange depoter (Alternativ 1), midlertidige depoter (Alternativ 2) 

eller dybvandsdepoter (Alternativ 3) medføre særdeles små påvirkninger af bunden og 

specielt det mere følsomme ålegræs inderst i Moldefjorden. Selv ved en stor spildmængde 

fra det midlertidige depot inderst i Moldefjorden, så er der tale om mellem 20-100 g/m2, 

svarende til en pålejringstykkelse på 0,05 mm, hvilket er så småt, at det sandsynligvis ikke 

kan påvises ved målinger (Figur 7-7: alternativ 2 og Figur 7-8, alternativ 3). I alternativ 1 vil 

der dog ske en deponering mere eller mindre direkte i området med ålegræs, hvilket kan 

medføre pålejringer svarende til 0,75 mm, hvilket dog stadig er stærkt begrænset, men 

kunne medføre kortvarige pålejringer på ålegræssets blade. Det forventes, at den pålejring, 

der ville komme fra et større blæsevejr vil medføre en langt større pålejring. Det vurderes 

samlet, at en eventuel påvirkning på Ålegræsset vil være særdeles begrænset. 
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> Figur 7-4  Alternativ 1: Oversigt over de 4 kystnære depoter for stenmateriale, hvoraf 

det midlertidige depot ligger længst inde i fjorden. Dybvandsdepotet er angivet med 

stiplet linje yderst i Moldefjorden (alternativ 3). Den grønne pil peger på området, hvor 

der er observeret  ålegræs. 

 

> Figur 7-5 Batymetri i Moldefjorden. Ålegræs udbredelse begrænset til 8-10 m dybde tæt 

under land inden for det afmærkede område.  
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> Figur 7-6 Alternativ 1: Deponering ved hhv lille spild (øverst) og stort spild (nederst). I 

området med ålegræs er der en potentiel aflejringsmængde på 0,5 - >1,5 kg/m2. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KONSEKVENSVURDERING AF BIOLOGISK MANGFOLD   /   12338-YY-OO-R-13800622-1, rev. 0 

35 

 

 

 

> Figur 7-7 Alternativ 2: Deposition af finkornet materiale under hele anlægsfasen fra det 

midlertidige depot i gram/m2 (øverst), samt deposition inden for 20 m kurven for hhv. 

lille spild (midt) og stort spild (nederst) fra midlertidigt depot. Ålegræs vil blive påvirket 

med 10-20 g/m2.   
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> Figur 7-8 Alternativ 3: Spredning af suspenderet sediment i overfladelaget. 

Overskridelsesvarighed af 2 mg/l. Lille spild scenarium øverst, stort spildscenarium 

nederst 
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> Figur 7-9   Alternativ 3: Årsmiddelkoncentration af Total suspenderet materiale (TSS) i 

mg/l ved hhv. lille spild (øverst) og stort spild (nederst) 
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> Figur 7-10  Alternativ 3: Deposition inden for 20 m kurven for hhv. lille spild (øverst) og 

stort spild (nederst) fra dybvandsdepotet. 

 

7.2.2 Påvirkning af bundplanter – ålegræs 

Partiklers bidrag til lyssvækkelse i vandet afhænger af deres størrelse og deres indhold af 

organisk stof og andre lysabsorberende forbindelser /10/. Kvartspartikler indeholder kun 

ubetydelige mængder af absorberende forbindelser, fx. jern /11/, og partiklernes effekt på 

lyssvækkelse beror primært på deres reflektion af lyset ("spredning") så ”lysvejen” bliver 

længere inden lyset når ned til ålegræsset ved bunden. En længere vej betyder at en større 

del af det indkommende lys absorberes af både vandet selv og indholdet af opløst og 

partikulært organisk stof, fx. klorofyl. Lysets reflektion på kvartspartikler afhænger af arealet 

af partiklernes tværsnit, så for en given koncentration af partikler (g m-3) øges reflektionen 

(og dermed absorptionen i vandet) med faldende partikelstørrelse /12/.  
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Den kombinerede effekt af lysets spredning og absorption på den samlede lyssvækkelse i 

vandet kan beskrives ved: 

 

Kd = (a2 + 0,256 * a * b)0.5  /13/ 

 

hvor Kd er vandets (samlede) lyssvækkelseskoefficient, a er absorptionskoefficienten i 

vandet (pga. vand, opløst organisk stof samt organiske partikler) og b er sprednings-

koefficienten (af partikler, fx kvarts-korn) bestemt ved c*A (c = materiale-specifik, A = 

tværsnitsareal) 

 

Under antagelse af en absorptionskoefficient i vandet på 0,20 m2/g og anvendelse af DHI-

erfaringstal for c kan lyssvækkelsesbidraget beregnes for de forskellige partikelstørrelser (4, 

11, 41 og 91 µm) anvendt i modellering af partikelspredning (Tabel 7-6). 

 

> Tabel 7-6 Lysspredningskoefficient for 4 forskellige kvartsdiameter, anslåede 

koefficienter for baggrundsspredning  og lysabsorption samt beregnet lyssvækkelses-

koefficient (Kd) for koncentrationer på 1 mg/l for hver partikelstørrelse. 

Baggrundssvækkelsen er antaget til 0,25 m-1 

Kvarts diam b a Kd 

µm   m-1 

4 3,18 0,20 0,45 

11 1,15 0,20 0,31 

41 0,31 0,20 0,24 

99 0,13 0,20 0,22 

Baggrund 0,45 0,20 0,25 

 

Den registrerede bestand af ålegræs i den indre del af Moldefjorden ligger forholdsvist tæt 

på massedeponeringsområdet for tunnelmateriale, Hatleneset (BM4, se Figur 6-1 i /9/) og 

dermed er der risiko for spredning af fine kvartspartikler og som følge heraf reduceret 

lystilgængelighed for ålegræsset. Med baggrund i modellerede koncentrationer af de 4 

partikelstørrelser /9/, deres lysspredningskoefficienter og en antaget lys-absorption (se 

Tabel 7-6) er den rumlige fordeling af lyssvækkelsen (Kd) beregnet og konverteret til 

lysintensiteten i 2 m dybde (lys-% = 100*exp(-Kd*2).  Ændring af lysintensiteten – forhold 

til baseline -  i deponeringsperioden (3-4 måneders varighed) er vist i Figur 7-11. Det 

fremgår af figuren, at reduktioner i lysforholdene ligger mellem 8 og 15% (lokalt op til 20% 

reduktion) og da deponeringsarbejdet samtidigt har en begrænset varighed (3-4 måneder) 

og forventes gennemført i januar-april må påvirkningen af ålegræsbestanden anses som 

værende meget begrænset og uden nævneværdige akutte eller varige effekter. 
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> Figur 7-11. Alternativ 1: Beregnet reduktion i lysintensitet under massedeponering af 

sprængmateriale i indre del af Moldefjorden. Transekt beliggende SØ for 

deponeringsområder er indikeret. En mindre ålegræsområde på 20 x 70 m blev 

registreret 20 m fra land (angivet ved pil). Lysændringer er beregnet på basis af ”worst-

case” med stor andel af fine partikler. 

 

7.3 Påvirkning af pelagiske og bunddyr 
Afhængig af type, størrelse og koncentration vil suspenderede (svævende) partikler være 

enten uden effekt, eller til gene, eller reducere væksten eller direkte være letale for 

filtrerende dyr (fx muslinger, kopepoder) og fisk.  

7.3.1 Effekter på zooplankton 

Der foreligger et betydeligt antal undersøgelser over effekter af forhøjede partikel-

koncentrationer hos pelagiske filtrerende kopepoder /14-22/. I intet tilfælde er der 

observeret akut mortalitet (eksponering 24-96 timer) ved koncentrationer i intervallet 50-

1000 mg/l, mens fødeoptagelse og/eller ægproduktion først blev reduceret ved 

koncentrationer mellem 40 og 200 mg/l. I en enkelt undersøgelse blev der dog observeret 

ændret svømmeadfærd ved koncentrationer af latex-kugler ved 20-30 mg/l /15/.  

 

Sammenlignet med de laveste effektkoncentrationer er de maksimalt forventede 

koncentrationer af fine kvartspartikler i de områder, hvor der sker massedeponering 

betydeligt lavere, typisk 5-10 gange og de modellerede overkoncentrationer har meget 

begrænset rumlig udbredelse (Figur 7-12), ligesom varigheden af forhøjede koncentrationer 

er lav /9/. I middel over året er spild-koncentrationerne lave selv i scenariet med stor 

spild-% (Figur 7-13, Figur 7-14). Sammenholdt med kopepodernes korte generationstid og 

en konstant udveksling/import af planktonsamfund fra den norske kyststrøm vil eventuelle 

kortvarige og lokale påvirkninger løbende blive ”neutraliseret” ved laterale 
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tidevandstransporter. Set på den baggrund konkluderes at sediment-effekter på 

planktonsamfundet i Moldefjorden og Kjødepollen vil være yderst små og uden betydning. 

 

 

> Figur 7-12 Maksimalkoncentration i overfladelaget under dumping i Moldefjorden for 

Scenarie 1: moderat indhold af finkornet sediment /9/. 

 

 

> Figur 7-13 Årsmiddelkoncentration i overfladelaget i Moldefjorden for spildscenarie 2 

med højt indhold af finkornet sediment, fra /9/. Koncentrationen er højest i overfladen 

og aftager gradvist mod bunden. 
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>  

> Figur 7-14 Årsmiddelkoncentration i overfladelaget i Kjødepollen for spild scenarie med 

højt indhold af finkornet sediment, fra /9/. Koncentrationen er højest i overfladen og 

aftager gradvist mod bunden. Det vurderes at koncentrationen i bundlaget er ¼ af 

overfladekoncentrationen. 

7.3.2  Effekter på bunddyr 

Under Naturtypekartlegging af bundfauna- og flora /1/ blev der registreret 9 planktrotrofe og 

filtrerende arter/familier; på blød bund Corbula gibba (Moldefjorden, Kjødepollen), Sabellidae 

(Moldefjorden, Kjødepollen), Bryozoa (Moldefjorden, Kjødepollen), hydroider (Moldefjorden), 

og i strandzonen på hård bund; - svampen Halicondria panicea (Moldefjorden), Mytilus edulis 

(Kjødepollen), Spirorbis sp. (Moldefjorden), Bryozoa (Moldefjorden, Kjødepollen), hydroider 

(herunder Dynamena sp. i Moldefjorden) og Semibalanus balanoides (Moldefjorden, 

Kjødepollen). Repræsentanter for søpunge (tunicater) blev observeret i Moldefjorden langs 

transekt 1 og 3, men må også forventes Kjødepollen, men blev ikke registreret her under 

Naturtypekartlegging. 

 

Følsomhed overfor høje koncentrationer af suspenderet stof hos bundlevende filtratorer 

varierer på tværs af dyregrupper (taksonomi), men med nogen tilpasning til lokale forhold 

/23-26, 29/. Generelt er sækdyr og sabellider blandt de mest følsomme med (ikke letale) 

effektkoncentrationer i området 12-15 mg/l /27,33/. Reaktion på forhøjede 

partikelkoncentrationer hos Spirorbis sp. kendes ikke, men må formodes at ligne responset 

hos de beslægtede sabellider. Indenfor muslinger varierer de laveste effektkoncentrationer 

mellem 25 og 50 mg/l hos blåmuslinger og Cardium sp. /30-31/, mens andre arter som 

Corbula gibba kan overleve i og håndtere langt højere koncentrationer /29/. Marine svampe 

(fx Halicondria) anses at være følsomme overfor høje partikelkoncentrationer, fordi de ikke 

har mekanismer til at ”rense” de filtrerende strukturer, men kvantitative informationer er 

stort set ikke eksisterende /33/.  Balanider (fx Semibalanus balanoides) karakteriseres ved 

høj tolerance overfor ”moderate koncentrationer” af suspenderet stof (≈ 30-60 mg/l), pga. 

veludviklet mekanisme til rensning af filterapparatet /34/.  

 

Med udgangspunkt i de mest følsomme organismegrupper – søpunge og sabellider som 

reagerer med nedsat fødeoptagelse ved partikelkoncentrationer i området 12-15 mg/l – og 

beregnede sedimentkoncentrationer i bundvandet i og omkring områderne med 

massedeponering kan potentielle påvirkninger på bundfaunasamfundet opgøres.  
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Baseret på kildefordelingen i vandsøjlen (50% udledes i overfladelaget og 50% fordeles 

jævnt i de underliggende modellag, se /9/) vurderes at koncentrationer af kvartspartikler i 

bundvandet til at være 3 til 4 gange lavere end i overfladen (Figur 7-13 og Figur 7-14). 

Sammenholdes disse anslåede koncentrationer med de laveste effektkoncentrationer (12-15 

mg/l) fremgår, at lokale koncentrations-effekter på bunddyrssamfundet i Moldefjorden på 

det nærmeste er usandsynlige (”sikkerhedsfaktorer” i intervallet 25-100), og at lokale 

koncentrations-effekter på bunddyrssamfundet i Kjødepollen er meget lidt sandsynlige 

(”sikkerhedsfaktorer” i intervallet 10-100), se Tabel 7-7.  

> Tabel 7-7 Oversigt over sikkerhedsfaktorer 

>  

Max gennemsnits-

koncentration 
> Laveste effekt-

koncentration 

> Sikkerhedsfaktor 

>  
> Overflade > Bundvand >  >  

> Moldefjorden 
> 1,5 

mg/l 

> ≈ 0,5 

mg/l 

> 12-15 mg/l 

> ≈ 25-100 

> Kjødepollen 
> 5 mg/l > ≈ 1,5 

mg/l 

> ≈ 10-100 

 

7.3.3 Effekter på fisk 

Forhøjede koncentrationer af suspenderede partikler kan via reduktion af vandets 

gennemsigtighed forringe fisks mulighed for at opdage byttedyr, samt blokere eller skade 

fisks gæller med afledede fysiologiske effekter, fx reduceret vækst og ultimativt en øget 

mortalitet. Især laksefisks reaktion på suspenderet stof i ferskvandssystemer har være 

undersøgt, mens antal rapporterede effektundersøgelser fra det marine miljø er langt færre 

/35/. 

 

Små mineralpartikler (≤2 µm) kan optages gennem gælleepitelet hos fisk (regnbueørred) 

med direkte celletoksiske effekter. I en nyere undersøgelse var kvartspartikler blandt de 

mindst toksiske og baseret på forsøg ved forskellige koncentrationer kan man ikke forvente 

effekter, hvis koncentrationen af meget små partikler (≤2 µm) er lavere end 5-25 mg/l /36/. 

Mellem 5 og 12% af det finkornede sedimentspild (2-110 µm) under deponering udgøres af 

partikler mindre end 3 µm (se Figur 6-13 i /9/). Det betyder at der under dumpning 

kortvarigt og lokalt kan optræde koncentrationer af meget små partikler, der teoretisk kan 

skade fisks gæller (se Figur 7-15). Under gennemsnitsforhold vil koncentrationen af meget 

små partikler ikke overstige 0,5 mg/l og således ligge langt under effektgrænserne. 

 

Overordnet anses kortvarig eksponering til høje partikelkoncentrationer at være mindre 

skadelig end længerevarende eksponering til lave koncentrationer, fordi de fleste fisk vil 

søge væk fra en høj turbiditet og således undgå eksponering til partikler der evt. kan skade 

gæller /37/ /38/. Dette forhold betyder, at større fisk med veludviklet adfærdsrespons vil 

undgå spildfanerne der opstår under deponeringsaktiviteten. Flugt- eller ”avoidance”-

reaktioner opfattes som en hensigtsmæssig reaktion på suboptimale forhold, men betyder 

også at fisk i perioder af forskellig varighed ”udelukkes” fra et habitat, de ellers kunne 

udnytte.  

 

Pelagiske planktivore fisk som sild er en af de arter som viser undvigereaktion ved de laveste 

partikelkoncentrationer. Ved gravearbejdet (dredging) til Øresunds-forbindelsen mellem 

Danmark og Sverige undveg sild sedimentfaner bestående af lerpartikler i koncentrations-



 

 

 

 KONSEKVENSVURDERING AF BIOLOGISK MANGFOLD   /  12338-YY-OO-R-13800622-1 , rev. 0 

44 
intervallet 2-5 mg/l, mens torsk havde højere ”trigger-koncentrationer” for udløsning af 

flugtadfærd på 8-9 mg/l /40/. Tidligere gennemførte undersøgelser bekræfter en stor 

følsomhed hos sild overfor øget turbiditet /41/. For andre undersøgte arter så som laks ser 

man først adfærdsreaktioner ved langt højere koncentrationer (> 100 mg/l) /35/ /39/.  

 

Med udgangspunkt i den laveste effektgrænse (2 mg/l) for udløsning af flugtadfærd 

publiceret for sild kan man beregne både varighed af påvirkning og arealer, hvor sild (og 

andre følsomme fisk) ikke kan udnytte habitatet i vandsøjlen (Figur 7-15 og Figur 7-16). 

Afhængigt af den realiserede spildprocent vil sild blive ”udelukket” fra et areal på op til 

10.000 m2 i 20 dage i Moldefjorden (Figur 7-15, nederst) og fra et areal på under 1000 m2 i 

op til 10 dage i Kjødepollen (Figur 7-16 nederst). Set i forhold til fjordenes overfladearealer 

(Moldefjorden: 5,5 km2, Kjødepollen: 2,9 km2) og varighed så svarer det til reduktion i 

habitat for planktivore fisk (sild) på 0,01% i Moldefjorden og 0,001% i Kjødepollen.  

 

  

 

 

> Figur 7-15 Overskridelsesvarighed af 2 mg/l i overfladelaget i Moldefjorden for 

Alternativ 1 – scenarie 1: moderat indhold af finkornet sediment – øverst, og Scenarie 

2: højt indhold af finkornet sediment – nederst.  Fra /9/. 
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> Figur 7-16 Overskridelsesvarighed af 2 mg/l i overfladelaget i Kjødepollen for Scenarie 

1: moderat indhold af finkornet sediment - øverst, og for Scenarie 2: højt indhold af 

finkornet sediment - nederst. Fra /9/. 

 

Det fremgår at selv ved anvendelse af laveste effektgrænser fra litteraturen og et højt 

sedimentspild så vil effekter på fiskebestandene i Moldefjorden og Kjødepollen være meget 

begrænsede; der kan ikke forventes direkte effekter på individer og det rumlige og tidslige 

tab af habitat (ved fisks flugtrespons) er uden betydning. 

 

7.3.4 Samlet påvirkning på dyre- og planteliv fra finpartikulært materiale 

Ovenstående vurderinger af de potentielle påvirkninger, der kunne opstå som konsekvens af 

udledning af finpartikulært materiale, eller materiale, der frigives ved udlægning og 

dumpning af stenmateriale viser samlet set, at der er tale om ganske få påvirkninger og at 

de fleste af dem vil være af en størrelse, hvor det i praksis ikke vil være muligt at måle dem. 

Imidlertid er det dog fortsat vigtigt at påpege, at udlægning af sten i Alternativ 1 i området 

sydøst for Hatleneset vil kunne påvirke ålegræsbevoksningen i indre Moldefjord. Hvis 

udlægningen sker uden for vækstsæsonen vil skaderne dog være begrænsede. I Feil! Fant 

ikke referansekilden. herunder er påvirkningerne vurderet. 
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7.4 Effekt af permanente ændringer i hydrografi 
Åbning af skibstunnelen medfører en række ændringer i hydrografien i Moldefjorden og 

Kjødepollen/ Vanylvsfjorden med afledede effekter på det pelagiske økosystem 

i de to fjorde. I det følgende summeres de vigtigste resultater fra den hydrodynamiske 

modellering, der er rapporteret i /9/. 

 

7.4.1 Strømhastigheder og vandfluxe 

Skibstunnellen indebærer, at der etableres en direkte forbindelse mellem vandmasserne i 

Moldefjorden og Kjødepollen. Forbindelse vil medføre, at der på årsbasis vil være en drift af 

vand rettet fra Moldefjorden til Kjødepollen. Som årsmiddel er denne nettodrift fundet til 

23,7 m3/s (5,5 cm/s nettostrøm i tunnelen), svarende til 750 Mm3 på et år. Dette volumen 

skal ses i forhold til Moldefjordens vandvolumen, som udgør 190 Mm3 opgjort i forhold til 

middelvandspejl og 105 Mm3 i Kjødepollen regnet fra tærsklen. Det er derfor en betragtelig 

mængde vand, som vil passere igennem skibstunnellen på årsbasis.  

 

Opholdstiderne i Kjødepollen er væsentlig kortere end i Moldefjorden. Med de nuværende 

forhold i Kjødepollen er T50 fundet til 2,6 døgn og T90 til 26 døgn, mens de tilsvarende tal 

med en skibstunnel er T50 = 2,3 døgn og T90 = 14 døgn. At effekten er størst på T90 skyldes 

nettodriften af vand fra Moldefjorden til Kjødepollen, som over tid skubber vandet længere 

og længere ud i yderfjorden. 

 

7.4.2 Saltholdighed og temperatur 

Det dominerende vandskifte vil også efter tunnelens åbning være tidevandet. Hydrografisk 

set er der ikke den store forskel på fjordvandet i Moldefjorden og Kjødepollen. Transporten 

mellem fjordene gennem tunnelen har derfor minimal betydende indvirkning på salinitet 

(Figur 7-17) og vandtemperatur i områderne, idet påvirkningen er væsentlig svagere end de 

naturligt forekommende variationer (døgn-, sæson- og årsvariationer). Baseret på 

dataudtræk fra 6 stationer (3 fra hver fjord) og 3 dybder forudsiges, at saliniteten i 

Kjødepollen i gennemsnit vil øges med 0,02 ‰ efter åbning af skibstunnelen. 

Den svage påvirkning af salinitetsniveauet indebærer at der ikke bliver ændret på 

lagdelingen og skillefladedybden.  
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> Figur 7-17 Beregnet overfladesalinitet (månedsmiddel) for juli 2007 i Moldefjorden og 

Vanylvsfjorden.  

 

7.4.3 Iltforhold 

Med øget drift og reduktion i vandets opholdstid især i Moldefjorden kan det forventes at 

skibstunnelen vil påvirke iltforholdene. Dette blev søgt kvantificeret med en ”simpel” 

numerisk overbygning på den hydrodynamiske model, hvor der blev indført kilder til 

iltforbrug i fjordbunden i en størrelse, så iltkoncentrationer ved bunden og i overfladen 

matchede målinger foretaget i juli 2016 (Figur 7-18, Figur 7-19). 

 

Modellerede ændringer i iltkoncentrationer ved bunden var meget små; der er tendens til 

forbedring af gennemsnit og minimum iltindhold i både Kjødepollen og Moldefjorden efter 

åbning af tunnelen (Figur 7-18, Figur 7-19).  En rumlig opgørelse viste et svagt fald i 

bundarealer hvor iltkoncentrationen kommer under 4 mg/l /9/, men omvendt tendens til 

øgning i bundarealer, hvor iltkoncentrationen kommer under 2 mg/l. Det vurderes, 

skibstunnelen ikke medfører betydende ændringer i fjordenes dybe områder. 
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> Figur 7-18 Opmålte iltprofiler i Moldefjorden (juli 2016) ved positionen M1 (inderst i 

Moldefjorden) samt modelleret gennemsnit (µ), gennemsnit±std og min iltkoncentration 

for perioden juli-september (2007). Baseline: tv, med skibstunnel: th. 

 

  

> Figur 7-19 Opmålt iltprofil i Kjødepollen (22. juli 2016) ved positionen K2 (centrale 

bassin i Kjødepollen) samt modelleret gennemsnit (µ), gennemsnit±std og min. 

iltkoncentration for perioden juli-september. Baseline: tv, med skibstunnel: th. De 2 

lave målinger angivet for 63 m dybde antages at være en effekt af bundkontakt. 
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49 > Tabel 7-8 Oversigt over påvirkningerne fra finpartikulært materiale ved håndtering af 

udsprængt stenmateriale. 

> Påvirkninger > Omfang > Varighed 

Spredning af finpartikulært 

materiale fra håndtering af 

stenmateriale på land 

(vindbåret) ⑫ 
>  

                                        X 

> Temporært 

Spredning af finpartikulært 

materiale fra håndtering af 

stenmateriale til vand 

(vandbåret) ⑬ 
>  

>                                X 

> Temporært 

Deponering af 

stenmateriale og opfyldning 

af dybe områder i 

Moldefjorden. 

Faunapåvirkning ⑭ 

>  

>                                X 

> Temporært 

Deponering af 

stenmateriale og opfyldning 

af dybe områder i 

Moldefjorden, forbedrede 

iltforhold ⑮ 

>  

>                                             X 

> Permanent 

Hydrografi: Udveksling 

mellem Moldefjorden og 

Kjødepollen.⑯ 
>  

>                                            X 

> Permanent 
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Bygningen af Stad tunnelen vil påvirke en række forhold i de to fjorde under selve 

byggeprocessen og efterfølgende, når de to fjorde kommer til at være direkte 

forbundet. For at vurdere effekten af de identificerede påvirkninger er der 

gennemført en række modelstudier, der har leveret data, som derefter er 

sammenholdt med litteratur data. Desuden har der været gennemført feltmålinger i 

området, som også har ligget til grund for den endelige vurdering. Omfanget af 

påvirkningerne er samlet herunder i Tabel 8-1 og den samlede vurdering er baseret 

på de effekter, der potentielt kunne ske i området indre Moldefjord, som er udlagt 

med ”Stor værdi”.  

 

> Tabel 8-1 Samlet oversigt over de forskellige påvirkningstyper og deres konsekvens. 

> No 
> Påvirkningstype > Anlæg > Drift > Konsekvenser > Vurdering 

1 Støj og vibrationer fra 
sprængning af tunnel 

√  Påvirkning af fauna på land og i vand, 
samt påvirkning af beboere i området* 

Middel negativt 

2 Støj og vibrationer fra 
omlæsning og transport af 
stenmateriale 

√  Påvirkning af fauna på land og i vand, 
samt påvirkning af beboere i området* 

Middel negativt 

3 Marin deponering af 
stenmateriale, støj 

√  Effekt på den marine fauna,  Lite negativt 

4 Øget skibstransport, støj og 
vibrationer 

√  √ Effekt på den marine fauna, samt 
påvirkning af beboere i området* 

Lite negativt 

5 Udledning af ferskvand, 
ferskning 

√  Ændringer i salinitet Intet 

6 Udledning af ferskvand, 
temperaturændringer 

√  Ændringer i temperatur Intet 

7 Udledning af ferskvand, 
finpartikulært materiale 

√  Ændringer i koncentrationen af 
suspenderet stof 

Middel Negativt 
(Primært indre 
Moldefjord) 

8 Øget skibstransport; 
ændring i bølgepåvirkning 
af kystområdet i fjordene 

√  Påvirkning af kystmorfologi og marine 
habitater 

Middel negativt 
(Primært indre 
Moldefjord) 

9 Øget skibstransport; 
ændring i bølgepåvirkning 
af kystområdet i fjordene 

 √ Påvirkning af kystmorfologi og marine 
habitater 

Lite negativt 

10 Potentielt udslip af olie, 
øget risiko 

√  Påvirkning af kyster og fjorde Middel negativt 

11 Potentielt udslip af olie, 
øget risiko 

 √ Påvirkning af kyster og fjorde Lite negativt 

12 Spredning af finpartikulært 
materiale fra håndtering af 
stenmateriale på land 
(vindbåret) 

√  Effekt  på flora i lokalområdet ved 
potentielle reduktioner i fotosyntese 

Lite negativt 

13 Spredning af finpartikulært 
materiale fra håndtering af 
stenmateriale på vand 

√  Ændring i lysnedtrængning og derved 
påvirkning af flora, specielt ålegræs i 
indre del af Moldefjord 

Lite negativt 
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> No 

> Påvirkningstype > Anlæg > Drift > Konsekvenser > Vurdering 

14 Deponering af stenmateriale 
og opfyldning af dybe 
områder i Moldefjorden 

√  Overdækning (begravelse) af 
bundlevende planter og dyr ved 
opfyldning. Forbedring af iltforhold i 
opfyldte områder 

Lite negativt 

15 Deponering af stenmateriale 
og opfyldning af dybe 
områder i Moldefjorden 

 √ Forbedring af iltforhold i opfyldte 
områder 

Lite positivt 

16 Hydrografi: Udveksling 
mellem Moldefjorden og 
Kjødepollen. 

 √ Ændringer i salinitet og iltforhold Lite positivt 

 
Fysiske ændringer i 
landskabet* 

√ √  Ikke vurderet 

*Landskabelige og andre terrestriske aspekter er ikke yderligere behandlet i denne rapport 

 

 

I nedenstående Figur 8-1 vises påvirkningerne for de tre områder for anlægsfasen, 

mens Figur 8-2 viser forholdene i driftfasen. Kjødepollen og Moldefjorden ydre del er 

slået sammen i en figur, da begge områder er værdisat som ”Lille”, mens 

Moldefjorden indre del er værdisat som ”Stor”. Tallene i cirklerne er referencer til de 

tilsvarende beskrivelser i tabellerne i kapitel 7, samt i ovenstående Tabel 8-1. 

 

  

> Figur 8-1  Påvirkninger knyttet til anlægsfasen: Placering af de enkelte påvirkninger i 

en oversigt. Kjødepollen og Moldefjord ydre del til venstre og Moldefjord indre del til 

højre. 
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> Figur 8-2 Påvirkninger knyttet til driftfasen: Placering af de enkelte påvirkninger i en 

oversigt. Kjødepollen og Moldefjord ydre del til venstre og Moldefjord indre del til højre. 

 

 

Som det fremgår af  

 

Alternativ 1 vil grundet udlægning af sten tæt på ålegræsområdet i indre Moldefjord 

være det alternativ, der via forventet frigivelse af finpartikulært materiale potentiel vil 

kunne påvirke lysnedtrængning i vandsøjlen ved ålegræsområdet mest, der igen vil 

kunne påvirke ålegræssets vækstmuligheder, specielt hvis det sker i sommersæsonen. 

Frigivelse af finpartikulært materiale i Alternativ 2 vil ske længere væk fra 

ålegræsområdet og frigivelsen i Alternativ 3 vil påvirke endnu mindre.  

 

Sker udlægningen uden for ålegræssets vækstperiode, er der ingen væsentlig forskel 

mellem de 3 alternativer. 

 

 

 

, så viser sammenstillingen af de detaljerede effektanalyser mellem ikke at 

gennemføre projektet (Alternativ 0) og at gennemføre det (Alternativ 1-3), at 

konsekvenserne er ganske begrænsede og stort set begrænser sig til potentielt at 

kunne påvirke ålegræs minimalt i indre Moldefjord.  
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Ovenstående er konklusionen, når man gennemgår samtlige potentielle påvirkninger 

og også selv om en række af de potentielle effekter falder i kategorien ”Middels 

negativt”, selv i indre Moldefjord, som klassificeres med ”Stor værdi”.  

 

Alternativ 1 vil grundet udlægning af sten tæt på ålegræsområdet i indre Moldefjord 

være det alternativ, der via forventet frigivelse af finpartikulært materiale potentiel vil 

kunne påvirke lysnedtrængning i vandsøjlen ved ålegræsområdet mest, der igen vil 

kunne påvirke ålegræssets vækstmuligheder, specielt hvis det sker i sommersæsonen. 

Frigivelse af finpartikulært materiale i Alternativ 2 vil ske længere væk fra 

ålegræsområdet og frigivelsen i Alternativ 3 vil påvirke endnu mindre.  

 

Sker udlægningen uden for ålegræssets vækstperiode, er der ingen væsentlig forskel 

mellem de 3 alternativer. 

 

 

 

> Tabel 8-2  Samlet konsekvensvurdering af alternativer inden for hver fagtema. ”0” 

angiver at der ikke er væsentlige, mens ”0-*” angiver, at der kan være minimale 

påvirkninger på vandkemien og dermed ålegræs i indre Moldefjord under 

anlægsfasen. ”0+” angiver en minimal positiv påvirkning.  ”0-alternativt” svarer til ikke 

at bygge tunnelen. 

Fagtema Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Biologisk mangfold 0 0 0 0 

Økosystemer 0 0+ 0+ 0+ 

Vandmiljø 0 0- 0- 0- 

Samlet konsekvens 0 0 0 0 

Strider mod nationale mål  NEJ NEJ NEJ 

Rangering Bedst (Værst) (Tredje 

bedst) 

(Næst bedst) 

 

 

 

 

8.1 Afbødende og kompenserende tiltag 
Som beskrevet i de foregående afsnit er der relativt få specielle naturinteresser knyttet 

til de to fjordområder, bortset fra udbredelse af et ålegræsbælte i den indre Molde-

fjord.  

 

Påvirkningerne på ålegræsset vil primært komme fra ændringer i lysmængden, via 

forringet lysnedtrængning på grund af øget mængde af suspenderet materiale fra 

håndtering af udsprængt materiale på land og ved dumpning i Moldefjorden eller ved 

brug af sten til konstruktion af hhv. et midlertidigt depot i bunden af fjorden. 

Påvirkningen fra den potentielle lyssvækkelse er et problem, der kun vil optræde i 

forbindelse med anlægsarbejdet. 

 

Reducerede lysforhold kan påvirke ålegræs således at planten bruger mere og mere 

energi på at producere et større bladareal for at overleve. Derved kan planten ikke i 
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samme grad opbygge sukker-reserver til næste års genvækst og derved kan planten 

ikke overleve. Det er derfor nødvendigt at sikre, at lyssvækkelsen bliver så kortvarig 

som muligt inden for vækstsæsonen, samt at lyssvækkelsen kun bliver på ganske få 

procent. Modelresultaterne peger dog på, at der er tale om meget begrænsede 

påvirkninger. Da ålegræsset har sin vækstperiode i foråret og sommeren er det derfor 

anbefalingen, at deponering af sten i indre Moldefjord sker uden for vækstsæsonen.  

 

Herved er der endvidere ingen signifikant forskel mellem de 3 alternativer for 

projektet. 

 

Muligheden for anvendelse af silt gardiner til reduktion af spredningen af suspenderet 

materiale fra deponeringerne er omtalt i kapitel 9.  
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55 9 KRAV TIL UNDERSØGELSER UNDER OG 
EFTER ANLÆGSARBEJDE  

Som nævnt ovenfor knytter de største miljøpåvirkninger sig til eventuelle skader på ålegræs 

i den indre Moldefjord, hvorfor det også foreslås, at der gennemføres en bedre kortlægning 

af ålegræssets udbredelse, herunder dets dybdegrænse. På basis af en sådan undersøgelse 

kan man både sikre at deponering ikke sker i ålegræsbælter og etablere kontrolfelter, hvor 

der måles på plantetætheden, samt måles på den naturlige lyssvækkelse i området, gerne 

på flere lokaliteter i ålegræssets udbredelsesområde.  

 

Det er vigtigt at der opstartes baseline undersøgelser snarest muligt, så der foreligger 

resultater fra før arbejdet med etablering af tunnelen igangsættes, således at der er en godt 

grundlag at sammenligne med gennem anlægsperioden og efter. Da den estimerede 

påvirkning af ålegræs er beskeden, men potentiel, bør der i anlægsprocedurerne være en 

mulighed for at sikre, at hvis der kommer målinger, der antyder at der vil ske en væsentlig 

lyspåvirkning, så kan man for en periode stoppe med at gennemføre de forskellige 

deponeringer i Moldefjorden, indtil niveauet for suspenderet stof i vandet fra stenhåndtering 

igen er på et acceptabelt niveau.  

 

Resultaterne fra de tre alternativer antyder, at der ved hhv. alternativ 1 og 2 kunne 

etableres silt gardiner rundt om udlægningsområderne for yderligere at reducere 

påvirkningen, mens dette ikke er muligt for alternativ 3. Sidstnævnte alternativ er imidlertid 

også det alternativ, der giver mindst påvirkning inde i Moldefjorden og ikke mindst i området 

med ålegræs. 

 

Ved at gennemføre ovennævnte vil man kunne sikre bevarelsen af den nuværende 

udbredelse af ålegræsset i den indre del af Moldefjorden og derved kunne bygge tunnelen 

med fuld respekt for og bevarelse af det udpegningsgrundlag, som ligger til grund for 

klassificeringen, gennemført i /1/. 
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