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17 1 INNLEDNING 
 
Formålet med denne rapport er, at præsenterer resultaterne af DHI’s modellering af effekter 
fra anlægning og drift af STAD skipstunnelen, som er planlagt realiseret mellem Moldefjorden 
og Kjødepollen. Følgende problemstillinger er modelleret hovedsageligt med DHIs 
modelværktøj MIKE 3 FM: 
 
Mht. drift af skibstunnelen 

 Virkninger af tunnelen på hydrografien i de tilstødende marine områder 
 Virkninger af tunnelen på iltforholdene i de tilstødende vandområder 
 Virkninger af tunnelen på sygdomsspredning mellem havbrug 
 Ændringer af bølgeforhold ved ændret frekvens af sejlads  

 
Mht. deponering af de sprængte masser 

 Virkninger af 3 alternative deponeringsplaner  

 
Resultaterne af modelleringer indgår i konsekvensvurderingen af virkninger af anlæg og drift 
af tunnelen på den biologiske mangfold, som er beskrevet i en særskilt rapport (Olav Olsen, 
DHI (2016): Konsekvensvurdering af biologisk mangfold). 
 
Nedenstående Tabel 1.1 giver en oversigt over de emner, der er belyst ved de forskellige 
modeller, som er gennemført. 
 

> Tabel 1.1 Oversigt over modeller og hvordan resultaterne har været brugt til 
konsekvensvurderinger. 

Modellering Konsekvensvurdering (anlæg; drift) 

Hydrografi  Basis for alle vurderinger af på den biologiske mangfold – kræver 
input om ændringer i: 

 Opholdstider 
 Salinitet  
 Temperatur  
 Strøm  
 Vandstand  

Hydrografi og iltforhold Resultater anvendes til vurdering af vandkvalitet og plankton og 
bentisk biologi, dvs. brug for viden om flg.: 

 Den gensidige påvirkning mellem fjordene  
 Ændringer i vertikale udveksling af ilt (ændringer i 

”ilt-skilleflade”) i hver fjord  
 Ændringer i ilt i strandzonen (0-20m)  
 Ændringer i ilt for benthos (>20m, lavere konc? 

længere iltfrie perioder?) 

Sygdomsspredning Vurdering af effekter på naturressourcer (den norske term for 
erhvervene): 
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18 Modellering Konsekvensvurdering (anlæg; drift) 

 Ændringer i risiko for smittespredning mellem 
farmene - øget risiko 
 

Bølgepåvirninger Vurdering af effekter skabt af skibsbølger.  

 
 

 

> Figur 1-1 Overview map with current navigation route. From www.kystverket.no 
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19 2 SAMMENDRAG 
Det var forventet, at bygningen af Stad skibstunnel kunne medføre en række større eller 
mindre påvirkninger på det marine miljø og derfor er der blevet gennemført en række 
studier og modelundersøgelser for at fastlægge kvantitativt påvirkningerne inden for 
områder som vandskifte, ændringer i temperatur, salinitet, iltforhold og bølger i de to fjorde 
Kjødepollen og Moldefjorden, som efter etableringen af tunnelen kommer til at være 
forbundet. 
 
Skibstunnellen indebærer som nævnt, at der etableres en direkte forbindelse mellem 
vandmasserne i Moldefjorden og Kjødepollen. Modelstudierne har vist, at der på årsbasis vil 
være en resulterende drift af vand rettet fra Moldefjorden til Kjødepollen og at dette vil svare 
til en nettodrift mellem de to fjorde på 23,7 m3/s (5,5 cm/s nettostrøm i tunnelen), svarende 
til 750 Mm3 på et år. Det er dog fortsat tidevandet, der er den største kilde til vandskift i 
fjordene. Selve vandstanden i Moldefjorden og Kjødepollen er også domineret af tidevand, 
hvor tidevandsprismet er mange gange større end vandvolumenet tilknyttet drift, der måtte 
opstå mellem de to fjorde i løbet af en tidevandscyklus. Vandstanden i de to fjorde vil derfor 
ikke blive påvirket. Strømhastighederne i systemet ændres kun i betydelig grad helt lokalt 
ved skibstunnellen og er derfor ikke kritiske for fjordsystemet biologi. I de andre dele af 
fjordene væk fra mundingen af tunnelen er cirkulationsmønsteret uændret og 
strømhastighederne kun minimalt ændret.  
 
Den relativt kraftige drift har derfor minimal betydende indvirkning på salinitet og 
vandtemperatur i områderne, idet påvirkningen er væsentlig svagere end de naturligt 
forekommende variationer (døgn og årsvariationer). Den svage påvirkning af 
salinitetsniveauet indebærer ikke ændringer i lagdelingen.  
 
Opholdstiden i de to fjorde vil ændre sig markant, når skibstunnelen åbner. Opholdstiden for 
udskiftning af 50% af vandet i Moldefjorden er for en sommerperiode beregnet til 27,5 døgn 
med de nuværende forhold, mens den efter tunnelens åbning kun vil være på 10,6 døgn. 
Tiden for en 90% udskiftning af vandet går fra 86,5 døgn med de nuværende forhold til 60,6 
døgn. Tilsvarende ændringer sker for Kjødepollen, hvor tiden for 50% vandskifte går fra 2,6 
døgn til 2,3 døgn og tiden for 90% udskiftning af vandet går fra 26 døgn til 14 døgn.  
 
Når man ser på iltforholdene i de to fjorde vil tunnelen ændre forholdene. På nuværende 
tidspunkt er der specielt i Moldefjorden fordybninger med dårlige iltforhold. Såfremt man 
vælger at bruge en del af den store fordybning i Moldefjorden som permanent depot af det 
udsprængte klippemateriale, vil man som følge af den batymetriske udjævning opnå 
forbedrede iltforhold. Sammenligning af modellerede iltprofiler uden og med skibstunnel 
indikerer, at iltforholdene forbedres noget såfremt der etableres en skibstunnel. Den 
primære årsag til dette er, at der skabes en nettostrøm af vand gennem systemet fra vest 
mod øst, som følge af åbningen. Denne nettostrøm trækker iltrigt vand ind i Moldefjorden, 
således at iltniveauerne ved bunden øges. Hvis man ser over året, så vil der være en 
begrænset forbedring af iltforholdene i Moldefjorden for perioder med mindre end 4 mg O2/l, 
mens ændringer i Kjødepollen er minimale.  
 
Reduktion i iltsvindsarealer vil især ske i de ydre dele af Moldefjorden og Kjødepollen, som 
påvirkes af iltforholdene i de tilgrænsende fjordsystemer. Forbedring af iltforholdene i de 
ydre dele af Moldefjorden og Kjødepollen kan således forklares ved en større tilførsel af ilt 
over tærsklerne drevet af større vandføring efter etablering af skibstunnel. 
 
I fjordsystemerne på begge sider af skibstunnelen er der etableret havbrug. Åbning af 
skibstunnelen vil derfor potentielt medføre, at der kunne ske en smittespredning fra de to 
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havbrug i Vanylvsfjorden, som er den ydre del af Kjødepollen og havbruget ved 
Rundereimstranda, som ligger sydvest for indsejlingen til Moldefjorden. Der blev gennemført 
modellering af spredning af patogener og af lakselus med og uden skibstunnelen. Hvad 
angår spredning af patogener, så kunne modellen påvise små ændringer i 
koncentrationsniveauerne ved havbrugene, men i en størrelsesorden, som blev vurderet som 
forsvindende. Både under nuværende forhold (uden skibstunnel) og efter etablering af 
skibstunnelen var de beregnede maksimalkoncentrationer for transmission mellem 
havbrugene i Vanylvsfjorden 15 til 25 gange lavere end den lavest publicerede koncentration 
som kan udløse en virussygdom. 
 
For spredning af lakselus viste resultaterne, at der kunne ske en øgning af de infektive 
stadier fra havbruget ved Rundereimstranda til det sydlige havbrug i Vanylvsfjorden via 
tunnelen. Øget strømhastighed synes at reducere infektionsraten hos laks, da kontakten 
mellem lakselus og laks forkortes, hvorved succesraten for at lakselusen finder en vært 
formindskes. Dog vil denne transport kun finde sted i de perioder, hvor strømmen går fra 
Moldefjorden til Kjødepollen.  
 
Undersøgelsen af de potentielle påvirkninger fra bølger fra større skibe, som passerer 
gennem fjordene viste, at hvis de større skibe overholder en forventet fartgrænse på 8 knob, 
så vil den fysiske udstrækning af skibsgenererede bølger primært kunne observeres tæt på 
tunnelens to indgange, samt ved indsejlingen til Moldefjorden. Der er tale om bølger på max 
1 m tæt på selve skibet, mens bølgehøjden vil aftage til ca. 0,2-0,4 m i en afstand af 200 m 
fra skibet. Da begge fjorde er dybe forventes det heller ikke, at energi fra bølgerne vil 
påvirke havbunden under dem og derfor begrænses bølgeeffekten tæt på land at være 
ganske lille, og stort set kun være direkte synlige i helt stille vejr. Da det forventes, at Stad 
tunnelen primært vil blive brugt af større skibe under dårlige vejrforhold, så vil bølger i 
begge fjorde, forårsaget af de meteorologiske forhold forventeligt være af samme eller større 
størrelse. 
 
Ved etablering af skibstunnelen vil der være store mængder stenmateriale, der skal 
deponeres. Der er peget på 3 alternativer, som på forskellig vis vil placere stenmaterialet 
forskellige steder i fjordene. Udlægning af stenmateriale vil uanset placering medføre lokale 
påvirkninger, primært i form af en direkte dækning af bunden og dens flora og fauna og fra 
frigivelse af finpartikulært materiale. I denne rapport er der primært set på de effekter, der 
forventes fra finpartikulært materiale (stenmel), kaldet suspenderet stof, som vil spredes i 
fjorden, når stenmaterialet deponeres. Alt efter mængde kan suspenderet stof medføre 
forskellige effekter på biologien. Når der sprænges til tunnelen, vil der være et beskedent 
indhold af finkornet materiale, som frigøres ved deponering. Det er vurderet at 1-4% af 
materialet vil være under 2 cm i kornstørrelse. Ved knusningsforsøg viste det sig, at 10 % af 
det fine materiale (2 cm) ville udgøres af partikler med en størrelse under 125μm (udgør 
0,1-0,4%). Ved selve den marine deponering vil 5% af materialet under 125μm spildes i 
overfladen og 5% vil blive afrevet fra det dumpede materiale ned gennem vandsøjlen. De 
resterende 90% trækkes direkte til bunden sammen med stenene.  
 
I Scenarie 1 udgør den fine fraktion 0,1% af den samlede deponeringsmasse, mens den i 
Scenarie 2 udgør 0,4%. Bortset fra meget lokale spredninger af suspenderet stof ved hvert 
deponering så blev der ikke set eksempler på at det suspenderede stof spreder sig meget i 
fjordene og derfor vil den reduktion, som mere suspenderet stof kan have på lysets 
nedtrængning i vandsøjlen være meget begrænset og mest knytte sig til området 
umiddelbart omkring depotstederne. Mængden af suspenderet stof i vandsøjlen anses heller 
ikke for et problem for pelagiets dyr som kopepoder og fisk, og der forventes heller ikke 
opbygning af slamlag på bunden uden for deponeringsområderne.  
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21 3 INFLUENS PÅ HYDROGRAFI 

3.1 Introduktion 

I forbindelse med vurdering af designforhold mht. strøm og bølgeforhold (input til Force 
simuleringer, Dr. Techn. Olav Olsen) har DHI opsat dels en 2-D regional model og dels en 
detaljeret, højopløst 2-D model for området omkring selve tunnelprojektet. Modellerne er 
opsat på baggrund af dybdedata fra Kystverket og Kartverket og de drives af tilgængelige 
meteorologiske data i samspil med vandstandsforhold på de åbne marine rande.  
 
Modellerne blev specifikt opsat til at klarlægge designforhold; dvs. især strøm- og 
bølgeforhold under ekstreme forhold.  
 
En beskrivelse af miljøforhold kræver dog en fuld 3-D hydrografisk model. Modellen tager 
udgangspunkt i den eksisterende 2-D designmodel, men er opgraderet og tilpasset så den 
kan danne grundlaget for analyser af relevante miljømæssige problemstillinger i de to fjorde, 
Moldefjorden og Kjødepollen. Modellen er opsat i det professionelle software i MIKE 3 FM.  
 
Indeværende hydrografiafsnit beskriver tilpasningen af modellen, forudsætningerne samt 
konsekvenserne hvad angår strømforhold, salinitet og vandtemperatur i hele vandsøjlen.     
Miljøkonsekvensvurderinger bør omfatte alle sæsonmæssige variationer i de meteorologiske 
og hydrografiske forhold, hvorfor modelberegningerne dækker et helt år. Der er derfor 
udvalgt et repræsentativt år baseret på vejr- og oplandsafstrømningsforhold.  
 
Herefter modelleres de hydrografiske forhold for det udvalgte år uden (baseline) og med 
gennemstrømning gennem tunnelen, og effekterne analyseres på basis af identificerede 
forskelle beregnet ud fra de hydrografiske beregninger for situationen uden tunnel og med 
tunnel (samme meteorologi og randforhold benyttes). 
 
Baselinemodelleringen beskriver i sig selv de eksisterende forhold i fjordene ved 
tunnelportalerne. 

3.2 Metode 

 Model og domæne 

Den tredimensionale (3-D) konsekvensmodel for hydrografi benytter i stor udstrækning data 
fra den eksisterende 2-D design model (Dr. Techn. Olav Olsen). Dybdeforhold (batymetri) er 
tilvejeskaffet fra henholdsvis Kartverket og Kystverket.  
 
Tunnelen forventes at have en længde på 2,1 km, en bredde på 36 m og en dybde på 12 m i 
forhold til L.A.T. 
  
Modellen benytter et såkaldt fleksibelt geografisk beregningsnet med en grovere opløsning i 
oceanent og i de ydre dele af fjordene med en gradvis forfining og opløsning i de indre dele 
af fjordene Molde og Kjødepollen. Modelområdet dækker et stort område udenfor 
Moldefjorden og Kjødepollen, hvilket er påkrævet, da det ikke er muligt at skaffe model 
randbetingelser nærmere land. Desuden er det modelteknisk altid at foretrække med en 
modelrand et godt stykke væk for de områder der er i fokus. Beregningsnettet varierer fra 
cirka 800 m i de ydre områder og ned til 20-30 m i de indre dele som vist i Figur 3-3. 
Modellen benytter en kombineret sigma - z opløsning af vandsøjlen. Sigma lag betyder at 
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nettet følger havoverfladen og tykkelsen af de enkelte lag skaleres i forhold til den lokale 
vanddybde. Der benyttes 10 sigma lag ned til kote -30m, hvor de to øverste lag hver har en 
tykkelse svarende til 3% af den lokale vanddybde (over kote -30 m) på kun 0,45 m. For de 
underliggende 8 sigma-lag er der anvendt en gradvis forøgelse af lagtykkelse nedefter. Fra 
kote -30 m og dybere anvendes der en ækvidistant lagtykkelsen på 10 m. Den vertikale 
opløsning og brug af et sigma-z koncept er illustreret i Figur 3-1, som viser et snit fra 
Saltsund og ind i Moldefjorden. Det ses af figuren at områder med dybder mindre en 30 m 
(kote -30 m) beskrives alene med en sigma formulering vertikalt, mens områder med større 
dybde anvender den kombinerede sigma-z formulering. Strømningen gennem tunnelen er 
opløst med 10 vertikale lag og to kvadrangulære elementer på tværs, idet tværsnitttet er 
ensformigt og der vil være tilnærmelsesvis ensformig strømning gennem tunnelen. Et lokalt 
udsnit af modelopløsningen ved tunnelen er vist i Figur 3-2. 
 

 

> Figur 3-1 Snit i modelopløsningern til illustration af vertikal opløsning og sigma-z 
konceptet. 

 

 

> Figur 3-2 Lokalt udsnit af modellen ved tunnelen 
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24  Randdata (meteorologi og forhold på åbne rande) 

Det er nødvendigt for en 3-D model at beskrive vandstand, strøm, salinitet og temperatur 
variationer på de åbne rande horisontalt såvel som vertikalt. Her er valgt DHI’s model af 
norske farvande, der dækker en 10-årig periode fra 2006 til 2013 (DHI 2016). Fra samme 
model er hentet data omkring luftfugtighed, lufttemperatur og skydække. Disse data 
benyttes i modellen til at beskrive varmeudveksling mellem luft og vand.  
 
Informationer og data omkring vind og øvrige metereologiske data er baseret på CFSR data 
(Saha et al. 2010). For den indre del af fjorden er CFSR vinden erstattet af Kjeller 
Vindteknikks vinddata.  
 
Der er benyttet to vinddatasæt, da CFSR data har en grov opløselighed på 0,2° eller ca. 20 
km, hvorimod Kjeller data som dækker den indre del af fjordene har en opløselighed på 
1,5x1,5 km. CFSR vindata er interpoleret ned til en opløsning på 0,0625° længdegrader og 
0,03122° breddegrader og erstattet med Kjeller vinddata i den indre del af fjordsystemet. I 
overgangen mellem de to datasæt er der interpoleret for at udjævne forskelle og sikre en 
mere transient overgang. Der henvises til (Dr. Techn. Olav Olsen) for en detaljeret 
gennemgang af vinddata og tilhørende statistik. 
  

 Valg af design år til miljøkonsekvensvurdering 

 
Vindforholdene i den indre del af fjorden i perioden er angivet i Figur 3-4 og Figur 3-5 for 
Åheim og Selje, som er repræsentative for Kjødepollen og Moldefjorden. Den viste vind 
stammer fra Kjeller Vindteknikks model med en opløsning på 1,5 km. Statistiske parametre 
er for vinden i de to stationer er angivet i for modelleringsåret 2007 og den fulde periode. 
Det ses, at 2007 er et år tæt på gennemsnittet hvad angår middelvind og spredning, men 
med en max vind lidt under gennemsnittet (se plot og Tabel 3.1 ).  
 
 

 

> Figur 3-4 Kjeller vind for Åheim (Kjødepollen) 2007-15. 
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> Figur 3-5 Kjeller vind for Selje 2007-15. 

 

> Tabel 3.1. Statistiske parametre for vinden i 2007 og perioden 2007-15. 

 Selje 2007 Selje 2007-15 Åheim 2007 Åheim 2007-15 

Max vind [m/s] 20,7 25,87 16,76 23,57 

Middelvind [m/s] 5,51 5,25 4,19 4,11 

Spredning [m/s] 3,60 3,61 3,06 3,14 

 

 Afstrømning fra oplandet 

Tilstrømningen af ferskvand er beregnet ved at inddele oplandet i 13 delområder, som vist i 
Figur 3-6. Hvert områder dækker et overfladeareal som angivet i Tabel 3.2. De årlige 
afstrømningsmængder findes med udgangspunkt i årlig nedbør og afstrømningsareal set i 
forhold til enten Førdelvens eller Dalsbøvatns afstrømningsareal og nedbør angivet i Tabel 
3.2. Den tidslige variation i tilførslen for hvert delområde følger på tilsvarende vis enten 
Førdelvens eller Dalsbøvatns vandføring. Matematisk kan den tidsvarierende tilstrømning af 
ferskvand i hvert delområde i, beskrives ved: 
 

 

Hvor   angiver oplandsarealet i forhold til referenceområdets areal og   angiver 

årsnedbøren i forhold til referenceområdets årsnedbør. I Tabel 3.3 er oplandsarealer og 
årsnedbør angivet for de 13 delområder. Endvidere er det angivet hvad de skalerer til, samt 
hvor mange kilder der er anvendt til at tilføre overfladevandet til fjordsystemet inden for 
hvert afstrømningsområde (ligelig fordeling). Afstrømningen til fjordsystemet tilføres således 
via 33 kilder i den hydrauliske model. Placeringen af de 33 kilder er vist i Figur 3-7. 
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> Figur 3-6 Afstrømningsområder 

 

> Tabel 3.2 Referenceområder 

Afstrømningsområde Areal [km2] Årsnedbør [mm] 

Førdelven 2,99 2279 

Dalsbøvatn 20,3 2083 

 
 

> Tabel 3.3 Afstrømningsarealer 

Afstrømningsområde Areal 
[km2] 

Afstrømning skaleres 
med 

Årsnedbør 
[mm] 

Antal 
kilder 

1 29,1 Førdeelv 2246 3 

2 10,8 Førdeelv 2246 3 

3 6,0 Førdeelv 2246 2 

4 99,1 Førdeelv 2246 5 

5 18,0 Førdeelv 2246 1 

6 19,3 Førdeelv 2246 4 

7 20,4 Førdeelv 2246 3 

8 42,4 Førdeelv 2261 3 

9 41,9 Førdeelv 2261 3 

10 78,9 Dalsbøvatn 2083 3 

11 4,0 Førdeelv 2246 1 
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[km2] 

Afstrømning skaleres 
med 

Årsnedbør 
[mm] 

Antal 
kilder 

12 67,8 Dalsbøvatn 2261 1 

13 15,7 Dalsbøvatn 2246 1 

 

 

> Figur 3-7 Placering af ferskvandskilder i den hydrauliske model 

Afstrømningshydrograferne for de 13 delområder er plottet i Figur 3-8 – Figur 3-10. I 
modellen er afstrømningshydrograferne nedskaleret med det for hvert delområde valgte 
antal kilder. For område 4 tilføres der eksempelvis 20% af afstrømningshydrografen i hvert 
af de fem udledningspunkter 4A-4E.  
 

 

> Figur 3-8 Afstrømningshydrografer for område 1-4. 
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> Figur 3-9 Afstrømningshydrografer for område 5-8. 

 

 

> Figur 3-10 Afstrømningshydrografer for område 9-13. 

3.3 Baseline og virkninger af tunnel 

 Vandstand 

Vandstanden i Moldefjorden og Vanylvsfjorden er primært påvirket af tidevand og vind. Den 
nærmeste tidevandsstation er beliggende ved Måløy, hvor forskellen på middel springflod og 
middel springebbe er 1,36 m og forskellen på middel nipflod og middel nipebbe er 0,76 m. 
Den højeste astronomiske tidevandsvariation er 2,24 m (optræder hvert 18,6 år). I Figur 
3-11 er modellens tidevand ved Måløy sammenlignet med det af MIKE C-MAP estimerede 
tidevand fra moniteringsdata. MIKE C-Map er et værktøj som indeholder søkort og som kan 
estimere tidevand i en lang række stationer over hele kloden. Modellens tidevand er fundet 
ved hjælp af en tidevandsanalyse, hvor residualet (metereologisk betingede variationer) er 
fjernet. Det ses at der er en fin overensstemmelse med C-map.  
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> Figur 3-11 Sammenligning af modelleret tidevand og C-map tidevand. 

 
Tidevandsvariationen i Moldefjorden og Vanylvsfjorden må forventes at være af nogenlunde 
samme størrelse. I Figur 3-12 er den modellerede vandstandsvariation i den østlige ende af 
Moldefjorden plottet. Det ses at vandstanden svinger indenfor et interval på lidt mindre end 
2,5 m. For denne tidsserie er der lavet en tidevandsanalyse, hvor vandstanden splittes i en 
tidevandskomponent og et residual. Tidevandsvariationen er vist i Figur 3-13 og 
vandstandsresidualet i Figur 3-14. Det ses at den højeste astronomiske tidevandsvariation er 
omkring 2,10 m og dermed i god overensstemmelse med Måløy. Forskellen på middel 
springflod og middel springebbe, samt middel nipflod og middel nipebbe ser med en ren 
visuel vurdering også ud til at være i god overensstemmelse. 
 

 

> Figur 3-12  Modelleret vandstandsvariation i Moldefjorden (omfatter både tidevand og 
meteorologiske betingede variationer) 
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> Figur 3-13 Tidevandskomponenten af modelleret vandstand i Moldefjorden 

Vandstandsresidualet er vist i Figur 3-14. Det ses at det i visse perioder udgør et tillæg på op 
mod 0,6 m. Endvidere ses det at vandstandsvariationerne er klart tidevandsdominerede.  

 

> Figur 3-14 Vandstandsresidual modelleret i Moldefjorden 

 Vandstandsdifferens 

Vandspejlsforskelle mellem Moldefjorden og Kjødepollen vil være betydende for strømmen og 
vandføringen i skibstunnellen. Vandstandsvariationen i de to fjorde er primært styret af 
tidevand og vindstuvninger, men da fjordene er dybe vil vindstuvnings bidrag til 
vandspejlsforskelle være forholdsvis beskeden set i forhold til tidevandet. Da tidevandet fra 
Atlanterhavet trænger ind i fjordsystemet fra hver sin side, vil der være en lille faseforskel i 
tidevandet, som følge af at tidevandet skal bevæge sig over forskellige dybder og afstande, 
før det når frem til den indre del af de to fjorde. Denne faseforskel vil drive strømmen i 
skibstunnellen mellem de to fjorde. I  NIVA (1988) er der vist sammenhørende 
vandstandsmålinger i Moldefjorden og Kjødepollen, samt beregnet (målte) 
vandstandsdifferenser. De beregnede (målte) vandstandsdifferenser vil være meget 
følsomme for støj i de to vandstandsmålinger, men ser man på det overordnede signal finder 
man at vandspejlsforskellen i bunden af de to fjorde var op til 10 cm i måleperioden 
december 1987 – marts 1988.  
 
I Figur 3-15 er de modelberegnede vandstande i Moldefjorden og Kjødepollen samt 
vandspejlsdifferensen med de nuværende forhold vist. Figur 3-16 er analog til Figur 3-15, 
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men viser forholdene med en skibstunnel imellem de to fjorde. De beregnede 
vandspejlsforskelle og tidevandsamplituder er i overensstemmelse med målingerne fra 1988.  
 
 

 

> Figur 3-15 Modelleret vandstandsvariation i Moldefjorden og Kjødepollen samt 
vandspejlsdifferens uden en skibstunnel. 

 

> Figur 3-16 Modelleret vandstandsvariation i Moldefjorden og Kjødepollen samt 
vandspejlsdifferens med en skibstunnel. 
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På baggrund af de to figurer kan man ikke umiddelbart identificere nogen forskel i vandstand 
og vandspejlsdifferenser. Rangordener man vandstandene og plotter dem som en 
akkumuleret frekvensfunktion (vist i Figur 3-17), finder man at skibstunnellen vil få en svagt 
udjævnende effekt på vandstandsforskellen. Af diagrammet ses endvidere at 
vandspejlsdifferensen P3 (Moldefjorden)-P4 (Kjødepollen) er positiv i cirka 56% af tiden, og 
at der som følge deraf vil være en nettostrøm af vand fra Moldefjorden til Kjødepollen.  
 

 

> Figur 3-17 Akkumuleret sandsynlighed for vandspejlsdifferens med og uden skibstunnel. 

 Vandbalance 

Vandbalance i Moldefjorden er i baseline situationen drevet af tidevand og vind samt 
tilførslen af ferskvand fra nedbør og afstrømning fra oplandet. Tidevandet er den klart mest 
dominerende komponent. Vandføringen ind i Moldefjorden er vist i Figur 3-18. Positive 
værdier indikerer indstrømning til Moldefjorden, mens negative værdier indikerer 
udstrømning. I middel over året er der en nettoudstrømning fra fjorden på 2 m3/s, som følge 
af afstrømning fra fastlandet. 
 

 

> Figur 3-18 Modelleret vandføring gennem Saltsund i  Moldefjordens munding (uden 
skibstunnel, positivt for indstrømning). 
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Med etablering af en skibstunnel mellem Moldefjorden og Kjødepollen bliver fjordene 
forbundne, og dette influerer på vandbalancen. Hvor kraftig vandudvekslingen igennem 
tunnellen vil blive afhænger af tunnellens dimensioner (bredde og dybde), ruheden af 
sidevæggene og bund (KN), samt udformningen af åbningerne. Når der opstår en situation 
med en vedvarende drivende vandstandsgradient (som følge af en vandspejlsforskel i de to 
fjorde), vil vandet begynde at strømme. Når vandet bevæger sig fra den ene fjord til den 
anden ændres energiniveauet, som følge af det flyttes til et område med lavere vandstand. 
Dette energitab kan inddeles i et indløbstab (som afhænger af tunnelåbningens udformning), 
et friktionstab fra tunnellens sider og bund, samt et udløbstab. Den hydrodynamiske model 
inkluderer kun friktionstabet fra bunden. Det er derfor nødvendigt at bruge en forøget 
bundmodstand i modellen til at sikre en mere korrekt beskrivelse af den samlede modstand. 
For råt udsprængte tunneller er Manning tallet typisk 30-40 m1/3/s og KN 0,07-0,4 m. 
Modellens (KN) sammenhæng med den rigtige KN, kan findes ved hjælp af en lokal model, 
som er et udsnit af den fulde model, se Figur 3-19. 
 

 

> Figur 3-19   Lokal 3D model anvendt til friktionsanalyse. 

 
Ved at påtrykke en vandspejlsforskel på de to åbne rande og finde vandføringen i tunnellen 
under stationære forhold og for forskellige ruheder, er det muligt at finde en sammenhæng 
mellem modellens foreskrevne ruhed og tunnellens virkelige ruhed. 
 
I den hydrauliske model er der antaget en tunneldybde på 12 m og en bundruhed på 0,4 m. 
Dette svarer til en reel ruhed af sider og bund i tunnellen på 0,07 m. Den specificerede ruhed 
angiver derfor forholdene for en glat udsprængt tunnel, og dermed også vandføringer i den 
høje ende.  
 
I Figur 3-20 er vandføringen gennem åbningen til Moldefjorden vist for tilfældet med en 
skibstunnel. Positive værdier indikerer indstrømning. Tilsvarende er vandføringen i 
skibstunnellen vist i Figur 3-21. Her indikerer positive værdier udstrømning fra Moldefjorden 
til Kjødepollen (mod øst). 
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> Figur 3-20 Modelleret vandføring gennem Saltsund i  Moldefjordens munding med 
scenariet med skibstunnel (positivt for indstrømning). 

 

> Figur 3-21 Modelleret vandføring gennem skibstunnellen (positiv mod øst). 

 
Med etablering af skibstunnellen ændres vandbalancen, således at der i middel over året er 
en indstrømning af vand til Moldefjorden fra det ydre fjordsystem på 21,7 m3/s og 
udstrømning til Kjødepollen via skibstunnellen på 23,7 m3/s. I Figur 3-22 er den overordnede 
vandbalance for Moldefjorden vist med og uden en skibstunnel. Det ses at vandbalance i 
fjorden vil blive væsentligt ændret med etablering af en skibstunnel, som følge af en generel 
nettostrøm af vand fra Moldefjorden til Kjødepollen. Det ses også at der er perioder i juni og 
november, hvor nettostrømmen er rettet fra Kjødepollen mod Moldefjorden igennem længere 
tid. 
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> Figur 3-22 Moldefjordens vandbalance med og uden skibstunnel (indstrømning regnes 
positiv i fjordåbning og strømning positiv i tunnelen fra Moldefjorden mod Kjødepollen . 

 

 Strøm 

Udvekslingen af vand i Moldefjorden sker igennem Saltsund, hvor strømmen forstærkes som 
følge af en indsnævring og en tærskel. I Golmen et al. (1994), er der publiceret 
strømmålinger i Saltsund dækkende en sommerperiode af en måneds varighed. Tidsserier af 
målte strømhastigheder i kote -18 m er vist i Figur 3-23. Det ses at de målte 
strømhastigheder varierer mellem 0-30 cm/s. 
  



 

 

 BAGGRUNDSRAPPORT   /  12338-YY-OO-R-13800622-1 , rev. 0.1 

36
 
 

 

 

> Figur 3-23 Strømmålingspositioner og tilhørende strømhastigheder målt i Saltsund (R2) 
i kote -18 m, (Golmen et al. 1994)  

 
I Figur 3-24 er de modellerede strømhastigheder i Saltsund udtrukket i kote -18 m og vist 
for et helt år. Det ses at strømhastighedens variation er i fin overensstemmelse med de i 
året 1989 målte. Endvidere ses strømhastighederne at følge en nip-flod tidevandscyklus, 
hvor de største strømhastigheder optræder i forbindelse med springflod.  
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> Figur 3-24 Modelleret strømhastighed i Saltsund i kote -18 m for baseline situationen. 

 
I vinteren 1987-88 blev der foretaget strømmålinger en række steder i Moldefjorden og 
Vanylvsfjorden (NIVA 1988). I Saltsundet (SS), som udgør indgangen til Moldefjorden, blev 
der målt strøm i en periode på to måneder og tilsvarende på tærsklen til Vanylvsfjorden 
(VF). På baggrund af disse målinger blev nettostrømmen (driften) beregnet i forskellige 
dybder. Disse er sammenfattet i Tabel 3.4. Da driften er en størrelse integreret over længere 
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tid, repræsenterer den generelle trends og kan derfor bruges til at verificere den hydrauliske 
model, uagtet at modellen er afviklet for en anden periode (år 2007), som på årsbasis er 
karakteriseret ved en afstrømning fra oplandet over gennemsnittet. Målingerne fra 
Saltsundet viser, at der er en nettodrift af vand i den øvre del af vandsøjlen rettet fra 
Moldefjorden ud mod yderfjorden. Den største drift optræder tættest ved overfladen, hvor 
det mindre saline overskudsvand løber ud af fjorden. I den nedre del af vandsøjlen er 
datagrundlaget for dårligt til at kunne påvise en trend, idet måleren blev defekt efter kun fire 
dage. I Vanylvsfjorden ses en tilsvarende tendens, hvor driften i de øvre vandlag er rettet ud 
mod yderfjorden, mens den i de nedre vandlag er indadrettet og drevet af en tung 
bundstrøm. 
 

> Tabel 3.4 Strømmålinger (drift) fra tidligere studie (NIVA 1988)  

Station Dybde [m] Måleperiode Drift [cm/s] Retning 

Saltsundet 2,5 9/12-8/2 6 Mod V 

Saltsundet 5 9/12-8/2 1,5 V 

Saltsundet 20 9/12-13/12 0,4 (V) 

Vanylvsfjorden 2,5 10/12-9/2 2,7 N/Ø 

Vanylvsfjorden 5 10/12-9/2 1,5 N/Ø 

Vanylvsfjorden 30 10/12-9/2 2,5 S/V 

 

 

> Figur 3-25 Batymetri med markering af positioner hvor nettodriften er beregnet. 

I Tabel 3.5 er der angivet værdier for den månedsmidlet nettodrift i tre niveauer i 
Saltasundet og Vanylvsfjorden. Udtrækningspunkterne er markeret i Figur 3-25 og er 
tilnærmelsesvis identiske med målepunkterne. Januar måned er ikke medtaget, da driften 
her vil være influeret af nøjagtigheden i den hydrauliske models intialbetingelse. Det ses at 
nettodriften i Saltasundet for alle analyserede måneder er modsat rettet ved bunden og 
vandoverfladen. I det meste af året er der en nettodrift i den øvre del af vandsøjlen rettet 
mod yderfjorden, men i sommermånederne juli og august er tendensen modsat. Juli og 
august måned er karakteriseret ved en lav afstrømning fra oplandet, svagere vindforhold og 
kraftigere opvarmning af de øvre vandlag som følge af høj solindstråling. På tærsklen til 
Vanylvsfjorden ses en tilsvarende tendens, men her er afstrømningen fra oplandet så kraftig 
at der finder en nettoudstrømning sted ved vandoverfladen og nettoindstrømning langs 
bunden hele året. I sommermånederne maj-august er nettodriften svagere, som følge af en 
lavere afstrømning fra oplandet. 



 

 

BAGGRUNDSRAPPORT   /   12338-YY-OO-R-13800622-1, rev. 0.1 

39 
 

> Tabel 3.5 Modelleret drift (månedsmiddel) for baseline. SS er Saltasundet og VF 
Vanylvsfjorden. 

Måned SS 
overflade 

SS -10m SS -20m VF overflade VF -5m VF -20m 

Februar 4,4 cm/s    
V 

1,5 cm/s 
Ø 

3,0 cm/s  
Ø 

8,1 cm/s   
N/Ø 

2,5 cm/s 
N/Ø 

3,6 cm/s 
S/V 

Marts 6,4 cm/s    
V 

2,0 cm/s 
Ø 

5,8 cm/s  
Ø 

10,6 cm/s  
N/Ø 

4,1 cm/s 
N/Ø 

4,8 cm/s 
S/V 

April 3,0 cm/s    
V 

1,5 cm/s 
Ø 

4,4 cm/s  
Ø 

10,2 cm/s  
N/Ø 

3,1 cm/s 
N/Ø 

4,2 cm/s 
S/V 

Maj 0,8 cm/s    
V 

1,0 cm/s 
Ø 

0,7 cm/s  
Ø 

6,2 cm/s   
N/Ø 

2,5 cm/s 
N/Ø 

3,0 cm/s 
S/V 

Juni 6,6 cm/s    
V 

2,2 cm/s 
Ø 

2,7 cm/s  
Ø 

2,3 cm/s   
N/Ø 

2,5 cm/s 
N/Ø 

2,1 cm/s 
S/V 

Juli 3,6 cm/s    
Ø 

1,1 cm/s 
Ø 

4,0 cm/s  
V 

3,6 cm/s   
N/Ø 

0,3 cm/s 
S/V 

1,4 cm/s 
S/V 

August 4,8 cm/s    
Ø 

1,0 cm/s 
V 

3,3 cm/s  
V 

6,2 cm/s   
N/Ø 

1,0 cm/s 
N/Ø 

2,3 cm/s 
S/V 

September 4,4 cm/s    
V 

2,2 cm/s 
Ø 

6,0 cm/s  
Ø 

11,0 cm/s  
N/Ø 

4,2 cm/s 
N/Ø 

5,4 cm/s 
S/V 

Oktober 5,6 cm/s    
V 

2,5 cm/s 
Ø 

7,0 cm/s  
Ø 

14,6 cm/s  
N/Ø 

5,1 cm/s 
N/Ø 

6,6 cm/s 
S/V 

November 7,2 cm/s    
V 

2,7 cm/s 
Ø 

7,5 cm/s  
Ø 

9,4 cm/s   
N/Ø 

6,2 cm/s 
N/Ø 

6,3 cm/s 
S/V 

December 1,1 cm/s    
V 

0,8 cm/s 
Ø 

2,0 cm/s  
Ø 

13,2 cm/s  
N/Ø 

1,9 cm/s 
N/Ø 

4,0 cm/s 
S/V 

 
 
En tilsvarende analyse er lavet for scenariet med en skibstunnel mellem Moldefjorden og 
Kjødepollen. Den beregnede månedlige nettodrift er angivet i Tabel 3.6. Endvidere er 
nettodriften i skibstunnellen angivet i Tabel 3.7. Med en åbning mellem Moldefjorden og 
Kjødepollen vil en lille faseforskydning i tidevandet resultere i en nettodrift af vand rettet fra 
Moldefjorden mod Kjødepollen. Driften ved overfladen i vestlig retning i Saltasundet vil 
derfor reduceres og i nogle tilfælde ændres i retning mod øst, som er tilfældet i maj og 
december. I juni sker der en forstærkning af driften i vestlig retning, som følge af tilførsel af 
vand fra Kjødepollen. Nettostrømmenes størrelse (driften) i Vanylvsfjorden vil også være 
påvirket af den forøgede dynamik som en forbindelse mellem de to fjorde vil medføre, men 
det overordnede driftcirkulationsmønster med udstrømning ved overfladen og indstrømning 
langs bunden forbliver uforandret. 
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Måned SS 
overflade 

SS -10m SS -20m VF overflade VF -5m VF -20m 

Februar 4,2 cm/s    
V 

1,4 cm/s 
Ø 

3,3 cm/s  
Ø 

8,6 cm/s   
N/Ø 

3,9 cm/s 
N/Ø 

3,9 cm/s 
S/V 

Marts 4,9 cm/s    
V 

1,4 cm/s 
Ø 

4,6 cm/s  
Ø 

11,1 cm/s  
N/Ø 

5,6 cm/s 
N/Ø 

5,3 cm/s 
S/V 

April 1,4 cm/s    
V 

1,3 cm/s 
Ø 

3,8 cm/s  
Ø 

10,7 cm/s  
N/Ø 

4,8 cm/s 
N/Ø 

4,4 cm/s 
S/V 

Maj 1,7 cm/s    
Ø 

1,6 cm/s 
Ø 

1,1 cm/s  
Ø 

6,6 cm/s   
N/Ø 

3,9 cm/s 
N/Ø 

2,9 cm/s 
S/V 

Juni 9,7 cm/s    
V 

1,7 cm/s 
Ø 

3,6 cm/s  
Ø 

1,4 cm/s   
N/Ø 

2,0 cm/s 
N/Ø 

1,9 cm/s 
S/V 

Juli 1,8 cm/s    
Ø 

1,7 cm/s 
Ø 

1,0 cm/s  
V 

3,0 cm/s   
N/Ø 

0,7 cm/s 
N/Ø 

0,6 cm/s 
S/V 

August 3,2 cm/s    
Ø 

0,9 cm/s 
Ø 

0,8 cm/s  
V 

6,1 cm/s   
N/Ø 

1,5 cm/s 
N/Ø 

1,8 cm/s 
S/V 

September 4,3 cm/s    
V 

1,5 cm/s 
Ø 

5,6 cm/s  
Ø 

11,1 cm/s  
N/Ø 

4,8 cm/s 
N/Ø 

5,6 cm/s 
S/V 

Oktober 4,0 cm/s    
V 

1,8 cm/s 
Ø 

6,4 cm/s  
Ø 

15,3 cm/s  
N/Ø 

6,4 cm/s 
N/Ø 

7,1 cm/s 
S/V 

November 5,7 cm/s    
V 

1,5 cm/s 
Ø 

5,7 cm/s  
Ø 

9,4 cm/s   
N/Ø 

6,7 cm/s 
N/Ø 

6,4 cm/s 
S/V 

December 2,5 cm/s    
Ø 

1,8 cm/s 
Ø 

2,6 cm/s  
Ø 

14,0 cm/s  
N/Ø 

5,1 cm/s 
N/Ø 

4,4 cm/s 
S/V 

 
 
Månedsmiddel for nettostrømmen i skibtunnellen er angivet i Tabel 3.7 ved overflade og i 
kote -10 m. Det ses at selvom der på årsbasis er en generel drift af vand rettet fra 
Moldefjorden mod Kjødepollen, vil der være perioder selv på månedsbasis, hvor 
nettostrømmen er modsat rettet. 
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Måned Overflade -10m 

Februar 3,1 cm/s  Ø 2,7 cm/s Ø 

Marts 0,9 cm/s  Ø 1,8 cm/s Ø 

April 8,5 cm/s  Ø 4,2 cm/s Ø 

Maj 13,6 cm/s Ø 8,4 cm/s Ø 

Juni 10,4 cm/s V 1,5 cm/s V 

Juli 8,5 cm/s  Ø 7,6 cm/s Ø 

August 8,4 cm/s  Ø 5,4 cm/s Ø 

September 0,3 cm/s  V 0,9 cm/s V 

Oktober 2,8 cm/s  Ø 2,7 cm/s Ø 

November 2,8 cm/s  V 2,2 cm/s V 

December 1,7 cm/s  Ø 1,1 cm/s Ø 

 
 

 

> Figur 3-26 Månedsmidlet drift (marts 2007) i Moldefjorden med (højre) og uden 
(venstre) skibstunnel. Øverst: Ved overflade, midt: kote -10 m, nederst: kote -20 m. 
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Et eksempel på nettodriften i Moldefjorden med og uden en skibstunnel er vist i Figur 3-26 
for marts måned ved overfladen, i kote -10 m og i kote -20 m under middelvandstand. Det 
ses for denne periode at nettodriften i Saltasundet svækkes ved overfladen og bunden på 
grund af vandskiftet gennem skibstunnellen. Omvendt forstærkes nettostrømmene i kote  
-20 m i den østlige del af Moldefjorden.  
 
Et tilsvarende eksempel er vist for Vanylvsfjorden i Figur 3-27. I denne periode ses 
skibstunnellen at medføre en forstærket nettodrift i den nedre del af vandsøjlen og ved 
vandoverfladen i form af en kraftigere vertikal strømningscirkulation. Plot af nettodriften i 
Moldefjorden og Vanylvsfjorden for månederne februar-december 2007, kan findes i Vedlegg 
A. 
 

 

> Figur 3-27 Månedsmidlet drift (marts 2007) i Vanylvsfjorden med (højre) og uden 
(venstre) skibstunnel. Øverst: Ved overflade, nederst: kote -20 m. 

 Strømhastigheder i skibstunnellen 

Skibstunnellens dimensioner (bredde og dybde) gør at der vil være et væsentligt friktionstab 
fra ikke blot bunden, men også ved de lodrette vægge under vand. Da modellen ikke 
medtager friktionen fra sidevæggene er der benyttet en højere bundruhed i tunnellen, for at 
kompensere for denne friktion. Midt i skibstunnellen er der udtrukket informationer om 
strømhastigheder i forskellige niveauer. Disse er vist i Figur 3-28 i form af strømroser i 
niveauerne kote -2 m, kote -5 m og i kote -10 m. Det ses at strømhastighederne aftager 
mod bunden og at der samlet set er en nettodrift mod øst. De til strømroserne 
bagvedliggende tidsserier er vist i Figur 3-29. Strømhastighederne kan kortvarigt overstige 
1 m/s i den øverste del af vandsøjlen. 
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> Figur 3-28 Strømroser i skibstunnel. Øverst: kote -2 m, midt: kote -5 m og nederst: 
kote -10 m.  
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> Figur 3-29 Strømhastigheder i skibstunnellen kote -2 m, -5 m og -10 m (positiv for 
strøm mod øst). 

 Opholdstider 

Vandskiftet og opholdstider i Moldefjorden og Kjødepollen er undersøgt for en 
sommerperiode (hvor det ringeste vandskifte typisk vil optræde), ved hjælp af en 
stoffortyndingsberegning med og uden en skibstunnel. Som initialbetingelse udlægges et 
neutralt sporstof med en enhedskoncentration i hele Moldefjorden og et andet uafhængigt 
sporstof i Kjødepollen, hvorefter fortyndingen følges og omregnes til en opholdstid. 
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Fortyndingsforløbet ved vandoverfladen med og uden en skibstunnel er vist i Figur 3-30 og 
Figur 3-31 til t=0 (initialfelt med en enhedskoncentration i hele Moldefjorden), t=2 døgn, 
t=5 døgn, t=10 døgn, t=30 døgn, t=60 døgn og t=90 døgn. Det ses at opholdstiden i fjorden 
reduceres mærkbart som følge af skibstunnellen. 
 

 

> Figur 3-30 Fortynding af den udlagte sporstofkoncentration ved vandoverfladen i 
Moldefjorden over tid. Fra top mod bund: t=0 døgn, t=2 døgn, t=5 døgn og t=10 døgn. 
Venstre side: baseline, højre side: med skibstunnel. 
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> Figur 3-31 Fortynding af den udlagte sporstofkoncentration ved vandoverfladen i 
Moldefjorden over tid. Fra top mod bund: t=30 døgn, t=60 døgn og t=90 døgn. Venstre 
side: baseline, højre side: med skibstunnel. 

 
Tilsvarende fortyndingsplot er vist Figur 3-32 og Figur 3-33 for kote -30 m. Det ses at 
fortyndingen sker langsommere end ved vandoverfladen. Endvidere ses at skibstunnellen 
skaber en forstærket fortynding, som følge af dens placering i den østlige ende af 
Moldefjorden.  
 
 



 

 

BAGGRUNDSRAPPORT   /   12338-YY-OO-R-13800622-1, rev. 0.1 

47 

 

> Figur 3-32 Fortynding af den udlagte sporstofkoncentration i kote -30 m i Moldefjorden 
over tid. Fra top mod bund: t=0 døgn, t=2 døgn, t=5 døgn og t=10 døgn. Venstre side: 
baseline, højre side: med skibstunnel. 
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> Figur 3-33 Fortynding af den udlagte sporstofkoncentration i kote -30 m i Moldefjorden 
over tid. Fra top mod bund: t=30 døgn, t=60 døgn og t=90 døgn. Venstre side: 
baseline, højre side: med skibstunnel. 

 
Fortyndingen og vandskiftet i hele Moldefjorden for sommerperioden er illustreret i Figur 
3-34, som viser middelkoncentrationens forløb i det samlede fjordvolumen med og uden en 
skibstunnel. Det ses at sporstofkoncentrationen reduceres kraftigere med en skibstunnel, og 
at opholdstiderne i Moldefjorden derfor vil blive væsentligt ændret. I Tabel 3.8 er angivet en 
række opholdstider for en række fraktiler. T50 som er et udtryk for hvor lang tid der går før 
halvdelen af vandet i Moldefjorden er udskiftet er 27,5 døgn med de nuværende forhold. 
Dette ændres til 10,9 døgn, såfremt skibstunnellen etableres. For T90 som udtrykker hvor 
lang tid der går før 90% af det oprindelige vandvolumen er udskiftet går der 86,5 døgn med 
de nuværende forhold og 60,6 døgn med skibstunnellen.  
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> Figur 3-34 Fortyndingsforløb af udlagt sporstof i Moldefjorden med og uden en 
skibstunnel. 

 

> Tabel 3.8 Opholdstider i Moldefjorden med og uden en skibstunnel. 

Opholdstid Baseline [døgn] Med skibstunnel [døgn] 

T10 1,7 1,1 

T20 6,9 2,6 

T30 12,6 5,1 

T40 17,6 8,0 

T50 27,5 11,1 

T60 32,7 15,3 

T70 46,6 27,2 

T80 67,9 41,1 

T90 86,5 66,3 

 
Fortyndingsforløbet i Kjødepollen ved vandoverfladen med og uden en skibstunnel er vist i 
Figur 3-35 til t=0 (initialfelt med en enhedskoncentration i hele Kjødepollen syd for 
tærsklen), t=2 døgn, t=5 døgn, t=10 døgn, t=30 døgn. Det ses at opholdstiderne i 
Kjødepollen er væsentlig kortere end i Moldefjorden. Tilsvarende fortyndingsplot er vist i 
Figur 3-36 for kote -30m. Plottene viser at fortyndingen primært sker som følge af en 
indadrettet nettodrift langs bunden (tung bundstrøm) og en udadrettet strømning i den øvre 
del af vandsøjlen. Skibstunnelen vil virke reducerende på opholdstiderne i Kjødepollen, men 
da disse i forvejen er relativt lave på grund af en mere åben fjord er effekten lille. 
 
 



 

 

 BAGGRUNDSRAPPORT   /  12338-YY-OO-R-13800622-1 , rev. 0.1 

50

 

 

 

 

 

> Figur 3-35 Fortynding af den udlagte sporstofkoncentration ved vandoverfladen i 
Kjødepollen over tid. Fra top mod bund: t=0 døgn, t=2 døgn, t=5 døgn, t=10 døgn og 
t=30 døgn. Venstre side: baseline, højre side: med skibstunnel. 
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> Figur 3-36 Fortynding af den udlagte sporstofkoncentration ved i kote -30m i 
Kjødepollen over tid. Fra top mod bund: t=0 døgn, t=2 døgn, t=5 døgn, t=10 døgn og 
t=30 døgn. Venstre side: baseline, højre side: med skibstunnel. 
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Fortyndingen og vandskiftet i hele Kjødepollen for sommerperioden er illustreret i Figur 3-37, 
som viser middelkoncentrationens forløb i det samlede fjordvolumen syd for tærsklen med 
og uden en skibstunnel. Det ses at vandskiftet i Kjødepollen er relativt stort og at 
skibstunnelen kun vil have en beskeden reducerende virkning. I Tabel 3.9 er angivet en 
række opholdstider for en række fraktiler. T50 som er et udtryk for hvor lang tid der går før 
halvdelen af vandet i Kjødepollen er udskiftet er kun 2,6 døgn med de nuværende forhold. 
Dette vil ændres til 2,3 døgn, såfremt skibstunnellen etableres og derfor stort set være 
uforandret. For T90 som udtrykker hvor lang tid der går før 90% af det oprindelige 
vandvolumen er udskiftet går der 26 døgn med de nuværende forhold og 14 døgn med 
skibstunnellen. Den store rediktion i opholdstid for T90 skyldes nettodriften af vand fra 
Moldefjorden til Kjødepollen, som gradvist skubber sporstoffet længere ud i yderfjorden.  
 

 

> Figur 3-37 Fortyndingsforløb af udlagt sporstof i Kjødepollen med og uden en 
skibstunnel. 

 

> Tabel 3.9 Opholdstider i Kjødepollen med og uden en skibstunnel. 

Opholdstid Baseline [døgn] Med skibstunnel [døgn] 

T10 0,41 0,41 

T20 1,01 0,97 

T30 1,47 1,39 

T40 2,03 1,71 

T50 2,6 2,3 

T60 3,1 2,9 

T70 6,2 3,7 

T80 12,6 6,8 

T90 26 14 
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 Salinitet 

Saliniteten i fjordene varierer i takt med intensiteten af afstrømningen af ferskvand fra 
oplandet samt nedbør på havoverfladen og fordampning. Da det ferske vand er lettere end 
det saline havvand, vil det indlejres i det øvre vandlag og gradvist opblandes som følge af 
den turbulens som vindpåvirkning på vandoverfladen danner. Den gentagne 
tidevandsvariation og det tilhørende strømforløb vil også virke opblandende. 
 
På et togt i periode 19.-22. juli 2016 blev salinitetsprofilet opmålt en række steder i 
Moldefjorden og Kjødepollen, vist på kortet i Figur 3-38. De målte profiler er vist i Figur 3-39 
og Figur 3-40. Det ses at saltkoncentrationen i Moldefjorden varierer mellem 27-31 PSU i det 
øverste vandlag. For dybder større end 30 m er saltkoncentrationen konstant knap 35 PSU. 
De tre profiler opmålt d. 22. juli har en lavere overfladesalinintet end de to profiler opmålt d. 
20. juli. Dette indikerer, at der har været en stærk afstrømningshændelse forud for 
opmålingen d. 22. juli og at målingerne fra d. 20. juli derfor vil være mere repræsentative 
for månedsmiddelværdier.  I Kjødepollen varierer saltkoncentrationen mellem 27-32 PSU i 
det øvre vandlag, mens man skal ned på en dybde omkring 40 m før saltkoncentrationen 
bliver konstant 34,5 PSU. Målingerne i Kjødepollen bærer præg af en kraftig 
afstrømningshændelse i målingen fra d. 19. juli eller at der er målt tættere på 
vandoverfladen. 
 

 

> Figur 3-38 CTD-målings lokationer i Moldefjorden og Kjødepollen in 2016. 
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> Figur 3-39 Opmålte salinitetsprofiler i Moldefjorden 20-07-2016 og 22-07-2016.  
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> Figur 3-40 Opmålte salinitetsprofiler i Kjødepollen 19-07-2016 og 22-07-2016. 

 
Fra modellen er der udtrukket salinitetsprofiler i et snit gennem henholdsvis Moldefjorden og 
Kjødepollen. Lokationen af de to længdeprofiler er vist i Figur 3-41 (Moldefjorden) og Figur 
3-42 (Kjødepollen). 
 

 

> Figur 3-41 Profilets forløb gennem Moldefjorden. 
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> Figur 3-42 Profilets forløb gennem Kjødepollen. 

 
Profilerne er udtrukket for tidspunkterne tidlig formiddag (21/7 kl. 9.20) og tidlig aften (21/7 
kl. 18.40) midt i juli med og uden en skibstunnel. 
 

 

> Figur 3-43 Længdeprofil gennem Moldefjorden visende saliniteten 21-07-2007 kl. 9.20. 
Øverst: Baseline, Nederst: Med skibstunnel. 
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> Figur 3-44 Længdeprofil gennem Moldefjorden visende saliniteten 21-07-2007 kl. 
18.40. Øverst: Baseline, Nederst: Med skibstunnel. 

 

> Figur 3-45 Længdeprofil gennem Kjødepollen visende saliniteten 21-07-2007 kl. 9.20. 
Øverst: Baseline, Nederst: Med skibstunnel. 

 
Af profilerne ses at skibstunnellen vil fremkalde mindre ændringer i de øvre vandlag. De 
dybere dele er stort set upåvirket. Ændringerne er små og mindre end den naturlige 
variation. Placeringen af skillefladen er kun minimalt påvirket i Moldefjorden såvel som i 
Kjødepollen. 
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> Figur 3-46 Længdeprofil gennem Kjødepollen visende saliniteten 21-07-2007 kl. 18.40. 
Øverst: Baseline, Nederst: Med skibstunnel. 

 

> Figur 3-47 Beregnet overfladesalinitet (månedsmiddel) for juli 2007 i Moldefjorden og 
Vanylvsfjorden.  

Et eksempel på månedsmiddel salinitet i forskellige niveauer for juli måned 2007 er vist i 
Figur 3-47 for overfladelaget, i Figur 3-48 for kote -2 m, i Figur 3-49 for kote -5 m og i Figur 
3-50. Figurer for de øvrige måneder findes i Vedlegg B. Figurerne indeholder forholdene i 
form af månedsmidlet salinitet med og uden en skibstunnel. 
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> Figur 3-48 Beregnet salinitet i kote -2 m (månedsmiddel) for juli 2007 i Moldefjorden og 
Vanylvsfjorden.  

 

> Figur 3-49 Beregnet salinitet i kote -5 m (månedsmiddel) for juli 2007 i Moldefjorden og 
Vanylvsfjorden.  
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> Figur 3-50 Beregnet salinitet i kote -10 m (månedsmiddel) for juli 2007 i Moldefjorden 
og Vanylvsfjorden.  

 
Variationer i salinitet gennem året med og uden en skibstunnel er undersøgt for en række 
positioner og dybder i Moldefjorden og Kjødepollen. Stationernes placering er vist i Figur 
3-51. Salinitetstidsserierne for P4 er vist i Figur 3-52  for kote -2 m, -5 m og -10 m og de 
øvrige stationer i Vederlag D. 
 

 

> Figur 3-51 Stationer udvalgt til vurdering af skibstunnellens indvirkning på salinitet. 

 
Af tidsserierne ses at saliniteten dykker kortvarigt i forbindelse med afstrømningshændelser 
fra oplandet. Disse fluktuationer udjævnes ret hurtigt som følge af spredning ud i fjorden og 
en vertikal opblanding i vandsøjlen. Den hurtige tendens til udjævning i saliniteten kan også 
genfindes i målingerne fra togtet 19.-22. juli 2016. 
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> Figur 3-52 Salinitet i station P4 i niveauerne -2 m, -5 m og -10 m med og uden en 
skibstunnel. 

 
Det ses af tidsserieplottene såvel som af tabellen nedenfor, at skibstunnellens indvirkning på 
salinitetsniveauet er negligibelt i forhold til de naturlige variationer. 
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> Tabel 3.10 Årsmiddel og spredning af salinitet i de 6 stationer og tre dybder for baseline 
(B) og med skibstunnel (S). Værdierne er angivet i PSU. 

Station Årsmiddel (B) Spredning (B) Årsmiddel (S) Spredning (S) 

P1 -2m 31,84 0,819 31,87 0,828 

P1 -5m 31,93 0,803 31,96 0,806 

P1 -10m 32,05 0,806 32,08 0,804 

P2 -2m 31,77 0,851 31,80 0,862 

P2 -5m 31,89 0,800 31,92 0,805 

P2 -10m 32,03 0,793 32,06 0,792 

P3 -2m 31,67 0,932 31,70 0,944 

P3 -5m 31,87 0,813 31,92 0,815 

P3 -10m 32,04 0,780 32,08 0,780 

P4 -2m 31,23 1,344 31,34 1,268 

P4 -5m 32,05 0,951 32,02 0,897 

P4 -10m 32,40 0,840 32,36 0,810 

P5 -2m 31,24 1,386 31,27 1,352 

P5 -5m 32,05 0,902 32,04 0,879 

P5 -10m 32,41 0,805 32,38 0,799 

P6 -2m 31,30 1,260 31,32 1,242 

P6 -5m 32,15 0,845 32,15 0,836 

P6 -10m 32,46 0,792 32,45 0,789 

 
 

 Vandtemperatur 

Temperaturen i fjordenes øvre vandlag varierer henover året som følge af bl.a. 
solindstrålingens intensitet og udvekslingen af vand med oceanet. Det opvarmede 
overfladevand om sommeren er lettere end det dybereliggende koldere vand og vil derfor 
kun langsomt opblandes i takt med den turbulens som vindpåvirkning af vandoverfladen 
danner, samt som følge af tidevandsstrømme. 
 
På et togt i perioden 19.-22. juli 2016 blev temperaturprofilet opmålt en række steder i 
Moldefjorden og Kjødepollen som vist på kortet i Figur 3-38. De målte profiler er vist i Figur 
3-53 og Figur 3-54. Det ses at temperaturen i Moldefjorden varierer mellem 15-18 °C i det 
øverste vandlag. For dybder større end 30 m er temperaturen konstant og omkring 7,5 °C. 
De tre profiler opmålt d. 22. juli har en højere overfladetemperatur end de to profiler opmålt 
d. 20. juli. Da ændringerne i salinitetsniveauet indikerer, at der har været en stærk 
afstrømningshændelse forud for opmålingen d. 22. juli, tyder det på at det tilførte vand har 
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været varmere end fjordvandet. I Kjødepollen varierer overfladetemperaturen ligeledes 
mellem 15-18 °C i det øvre vandlag, mens man skal ned på en dybde omkring 40 m før 
temperaturen bliver konstant og lidt under 8 °C. Temperaturforskellen i målingerne fra 
Kjødepollen ved overfladen skyldes primært tidspunktet på døgnet, hvor målingerne er 
taget. De lave temperaturer er fra formiddagsmålinger, mens de høje temperaturer er fra 
eftermiddagsmålinger.  
 
 

 

> Figur 3-53 Opmålte temperaturprofiler i Moldefjorden 20-07-2016 og 22-07-2016. 
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> Figur 3-54 Opmålte temperaturprofiler i Kjødepollen 19-07-2016 og 22-07-2016. 

 
Fra modellen er der udtrukket temperaturlængdeprofiler i et snit gennem henholdsvis 
Moldefjorden og Kjødepollen. Lokationen af de to længdeprofiler er vist i Figur 3-41 
(Moldefjorden) og Figur 3-42 (Kjødepollen). Profilerne er udtrukket for en sommerperiode 
tidlig formiddag og tidlig aften med og uden en skibstunnel, jf. Figur 3-55 - Figur 3-58. Af 
længdeprofilerne ses det, at der finder en opvarmning sted af det øverste vandlag henover 
dagen og tilsvarende en afkøling sted i løbet af natten. Denne variation ses at være 
væsentlig kraftigere end ændringerne fremkaldt af skibstunnellen og interaktionen af 
fjordvandet i Moldefjorden og Kjødepollen. 
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> Figur 3-55 Længdeprofil gennem Moldefjorden visende vandtemperaturen 21-07-2007 
kl. 9.20. Øverst: Baseline, Nederst: Med skibstunnel. 

 

> Figur 3-56 Længdeprofil gennem Moldefjorden visende vandtemperaturen 21-07-2007 
kl. 18.40. Øverst: Baseline, Nederst: Med skibstunnel. 
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> Figur 3-57 Længdeprofil gennem Kjødepollen visende vandtemperaturen 21-07-2007 kl. 
9.20. Øverst: Baseline, Nederst: Med skibstunnel. 

 

> Figur 3-58 Længdeprofil gennem Kjødepollen visende vandtemperaturen 21-07-2007 kl. 
18.40. Øverst: Baseline, Nederst: Med skibstunnel. 

 
Et eksempel på månedsmiddel vandtemperatur i forskellige niveauer for juli måned 2007 er 
vist i Figur 3-59 for kote -2 m, i Figur 3-60 for kote -5 m og i Figur 3-61. Figurer for de 
øvrige måneder findes i Vedlegg C. Figurerne indeholder forholdene i form af månedsmidlet 
vandtemperatur med og uden en skibstunnel. 
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> Figur 3-59 Beregnet vandtemperatur i kote -2 m (månedsmiddel) for juli 2007 i 
Moldefjorden og Vanylvsfjorden.  

 

> Figur 3-60 Beregnet vandtemperatur i kote -5 m (månedsmiddel) for juli 2007 i 
Moldefjorden og Vanylvsfjorden. 
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> Figur 3-61 Beregnet vandtemperatur i kote -10 m (månedsmiddel) for juli 2007 i 
Moldefjorden og Vanylvsfjorden. 

 
Variationer i temperatur gennem året med og uden en skibstunnel er undersøgt for en række 
positioner og dybder i Moldefjorden og Kjødepollen. Stationernes placering er vist i Figur 
3-51. Temperaturtidsserierne er vist for P4 i Figur 3-62 for niveauerne -2 m, -5 m og -10 m. 
De øvrige stationer er vist i Vedlegg D. Det ses at temperaturerne følger en årsvariation 
overlejret af en svagt flukturerende døgnvariation. Skibstunnellens influerer kun meget svagt 
på temperaturerne og i en langt mindre grad end års- og døgnvariationerne. 
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> Figur 3-62 Temperatur i station P4 i niveauerne -2 m, -5 m og -10 m med og uden en 
skibstunnel. 
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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. Det dominerende 
vandskifte i fjordene er dog fortsat tidevandet. På trods af den gennemsnitlige drift rettet 
mod øst, kan der optræde perioder af op mod en måneds varighed hvor driften er rettet fra 
øst mod vest. Hydrografisk set er der ikke den store forskel på fjordvandet i Moldefjorden og 
Kjødepollen. Den relativt kraftige drift har derfor minimal betydende indvirkning på salinitet 
og vandtemperatur i områderne, idet påvirkningen er væsentlig svagere end de naturligt 
forekommende variationer (døgn og årsvariationer). Den svage påvirkning af 
salinitetsniveauet indebærer at der ikke bliver ændret på lagdelingen og skillefladedybden. 
 
Strømhastighederne i systemet ændres kun i betydelig grad helt lokalt ved skibstunnellen og 
er derfor ikke kritiske for fjordsystemet biologi. I de andre dele af fjordene væk fra 
mundingen af tunnelen er cirkulationsmønsteret uændret og strømhastighederne kun 
minimalt ændret.  
 
Vandstanden i Moldefjorden og Kjødepollen er domineret af tidevand, hvor tidevandsprismet 
er mange gange større end vandvolumenet tilknyttet den drift, der måtte opstå mellem de to 
fjorde i løbet af en tidevandscyklus. Vandstanden i de to fjorde vil derfor ikke blive påvirket. 
 
Opholdstiden i Moldefjorden vil reduceres mærkbart som følge af skibstunnellen. T50 som er 
et udtryk for hvor lang tid der går før halvdelen af vandet i Moldefjorden er udskiftet er for 
en sommerperiode fundet til 27,5 døgn med de nuværende forhold. Dette ændres til 10,6 
døgn, såfremt skibstunnellen etableres. For T90 som udtrykker hvor lang tid der går før 90% 
af det oprindelige vandvolumen er udskiftet går der 86,5 døgn med de nuværende forhold og 
60,6 døgn med skibstunnellen. 
 
Opholdstiderne i Kjødepollen er væsentlig kortere end i Moldefjorden da Kjødepollen er mere 
åben. Med de nuværende forhold 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. 
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4.1 Introduktion 

Efter åbning af skibstunnellen ændres strømforholdene lokalt i den øverste del af vandsøjlen 
og vandets opholdstid reduceres markant især i Moldefjorden (se afsnit 3.3.6). Der er 
således en vis sandsynlighed for, at skibstunnelen også vil påvirke iltforholdene i 
Moldefjorden. Der er tidligere observeret lave iltkoncentrationer i bundvandet i både 
Moldefjorden (NIVA 1988, Botnen & Johannessen 2002) og i Kjødepollen (Berge & Pettersen 
1981, Aure & Stigebrandt 1989). Dette er yderligere bekræftet gennem feltmålinger 
gennemført i juli 2016 (Figur 4-2).  Ved kampagnen i juli 2016 i Moldefjorden reduceredes 
iltkoncentrationen med stigende dybde under 25 m og koncentrationer lavere end 4 mg O2/l 
blev målt på dybder større end 80 m. I Kjødepollen var iltforholdene i bundvandet bedre 
med laveste bundkoncentrationer mellem 5,0 og 6,5 mg O2/l.  
 
Ved sediment- og bundfaunaundersøgelserne blev der i forbindelse med prøvetagningen i juli 
2016 noteret lugt af H2S i sedimentetet i 4 ud af 5 bundprøver fra Moldefjorden og i én 
bundprøve fra Kjødepollen (Fishguard 2016). Ved de 2 dybeste stationer i Moldefjorden (65 
og 90 m) var toplaget sort, indikerende iltfrie forhold i sedimentet, udfældning af FeS og 
dermed potentiale for udsivning af H2S fra sedimentet.   
 
Analyserne af sediment fra både Moldefjorden og Kjødepollen i juli 2016 viste meget høje 
koncentrationer af organisk kulstof (Kjødepollen: 10±1,4 % af tørvægt; Moldefjorden:  
6,8±4,6 % af tørvægt) og der er således basis for et stort iltkrav ved aerob nedbrydning af 
det organiske stof og geniltning af anaerobe produkter så som H2S. Hvordan sedimentets (og 
bundvandets) iltoptag påvirker koncentrationen af ilt i bundvandet afhænger af den vertikale 
udveksling over skillefladen ved medrivning samt den løbende tilførsel af vel-iltet vand som 
tidevandsstrømme bærer ind i Moldefjorden og Kjødepollen.  
 
Med den kalibrerede hydrodynamiske model som fundament er der opstillet en basal ECOLab 
model der beskriver stoftransporter, samt forbrugsprocesser for ilt i modelområdet med 
fokus på Kjødepollen og Moldefjorden. ECOLab modellen anvendes til at kvantificere 
eventuelle ændringer i iltforholdene i bundvandet efter etablering af skibstunnelen.   
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> Figur 4-1 Opmålte iltprofiler i Moldefjorden for positionerne M1, M2 og M3, 20-07-2016 
og 22-07-2016. Se Figur 4-3 for stationsplacering. 
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> Figur 4-2 Opmålte iltprofiler i Kjødepollen for positionerne K1, K2 og K3 , 19-07-2016 
og 22-07-2016. Se Figur 4-3 for stationsplacering. 

 

4.2 Metode 

Iltproblemstillingen belyses ved at introducere et konceptuel iltbalancemodel realiseret ved 
brug af ECOLabs ligningsløser for en simpel beskrivelse af de vigtigste processer som 
påvirker iltkoncentrationen i vandsøjlen. Der er således ikke tale om at beskrive alle 
processer, men på baggrund af litteraturværdier er ECOLab modellen forceret med rater for 
de iltforbrugende processer i sedimentet.  
 
Det er antaget at produktion og forbrug af ilt i vandsøjle og sediment er i balance i 
dybdeintervallet 0-20 m.  Eventuelle overskud (fra primærproduktionen i plankton og 
bundplanter) og underskud (respirationsprocesser i vandsøjle og fjordbund) af ilt i dette 
dybdeinterval udveksler med atmosfæren og iltmætningen således holdes nær konstant på 
100% i det opblandede overfladelag. På vanddybder større end 20 m er der forceret et 
iltforbrug i sedimentet med rater, så modellen kan simulere vertikalprofiler af ilt som er målt 
i Moldefjorden og Kjødepollen (Figur 4-4, Figur 4-5, Figur 4-6 og Figur 4-7). Reelt vil der 
også være et netto iltforbrug i vandsøjlen under den fotiske zone, men i modellen indgår 
dette i sedimentets iltforbrug.   
 
Baseret på «trial-and-error» modellering (dvs. ved at variere de specifikke iltoptag og 
løbende analysere modelresultater) blev der indført 2 forskellige dræn for ilt i sedimentet: 
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 På dybder mellem 20 og 50 m blev iltforbruget fastsat til 1,0 g O2 m-2d-1 for hele 

modelleringsperioden (dvs. uden sæsonvariation). Den valgte rate er også i god 
overstemmelse med rater bestemt i organisk rige sedimenter – variationdbredde: 
0,3 – 9,3 g O2m-2d-1 (Canfield 1993, Jørgensen 1996, Reay et al. 1995, MacPherson 
2007) 

 På dybder mellem 50 og 90 m (primært i Moldefjorden) antages at størstedelen af 
nedbrydning af organisk stof sker ved sulfatreduktion. Slutproduktet ved 
sulfatreduktion er H2S som ved fuldstændig genoxidering til sulfat forbruger 2 mol 
O2 per mol H2S. Der er antaget en daglig produktion af H2S på 1g H2S m-2d-1, som 
er realistisk baseret på rater målt i organisk rige sedimenter (variation: 0,2- >15 g 
H2S/m2/d) (Habicht & Canfield 1997, Jørgensen 1977, Westrich & Berner 1984, 
Ivanov et al. 1989, Fossing & Christensen 1999, Fossing & Sørensen 2000, 
Jørgensen & Parkes 2010).   

 
Ud over et forceret iltforbrug blev der dynamisk tilført ilt til fjordene fra elvafstrømning, fra 
de åbne modelrande samt ved geniltningen ved havoverfladen (Cole 1998).   
 
Ved benyttelse af den simple iltmodel er forholdene gennemregnet for et fuldt år dels i 
basissituationen og dels med åben tunnel. Der er vigtigt at fremhæve at den simple model er 
tænkt som en kvalitativ model der kan benyttes til at belyse retningen af ændringer - øgede 
eller reducerede iltkoncentrationer i Moldefjorden og Kjødepollen efter etablering af 
skibstunnelen.   

4.3 Virkninger af skibstunnel på iltforholdene i Moldefjorden og 
Kjødepollen 

Modellens evne til at simulere iltforholdene i Moldefjorden og Kjødepollen blev visuelt 
vurderet ved sammenligning af dybdeprofiler af iltkoncentrationen målt i juli 2016 på 5 
stationer (se Figur 4-3 for placering) med modellerede koncentrationer. De modellerede 
profiler er udtrukket for perioden 1. juli-30. september (modelår 2007), hvor risikoen for 
iltsvind er størst. Fra de modellerede iltkoncentrationer er der udtrukket minimum, middel, 
middel plus spredning og middel minus spredning i perioden. De modellerede iltprofiler er 
plottet sammen med målte iltprofiler fra perioden 19-22 juli 2016. 
 

 
> Figur 4-3 Kort visende stationerne hvor målte og modellerede iltprofiler er analyseret 
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Med forbehold for forskellige år (2007 og 2016) og anvendelse af en stærkt forsimplet 
iltmodel vurderes overensstemmelse mellem målinger og model som rimelig. Gennemgående 
underestimerer modellen dog iltkoncentrationen i overfladelaget og især i skillefladen, som 
kan forklares med at modellen ikke inkluderer planktonalgernes iltproduktion i den øverste 
del af vandsøjlen samt i skillefladen.  
 
Med stigende dybde falder iltkoncentrationen i både målte og modellerede profiler, men 
modellen overestimerer bund-iltkoncentrationen ved position M3 i Moldefjorden (Figur 4-6) 
og ved position K1 i Kjøldepolden (Figur 4-7). Modellens afvigelse ved M3 fortolker vi som en 
konsekvens af antagelsen om fuld iltmætning i bundvandet udenfor tærsklen til 
Moldefjorden. Hvis iltkoncentrationen i vandet som ”skyller” over tærskelen er undermættet 
med ilt, ville man simulere lavere bundkoncentrationer indenfor tærsklen. Afvigelsen ved K1 
hænger antagelig sammen med at modellen ikke i stand til at simulere skillefladen i den 
korrekte dybde (≈ 35-40 m) og dermed ikke iltsænkningen tæt ved bunden. Ved den dybere 
station K2 er der bedre overensstemmelse mellem målinger og modelleret ilt ved bunden 
(Figur 4-8). 
 
Sammenligning af modellerede iltprofiler uden (baseline) og med skibstunnel (Figur 4-4 til 
Figur 4-8) indikerer at iltforholdene forbedres noget såfremt der etableres en skibstunnel. 
Den primære årsag til dette er, at der skabes en nettostrøm af vand gennem systemet fra 
vest mod øst, som følge af åbningen. Denne nettostrøm trækker vand ind i Moldefjorden og 
reducerer den fysiske lagdeling i fjorden, således at iltniveauerne ved bunden øges. 
 
 

> Figur 4-4 Opmålte iltprofiler i Moldefjorden (juli 2016) ved positionen M1 samt 
modelleret gennemsnit (μ), gennemsnit±std og min iltkoncentration for perioden juli-
september (2007). Baseline: til venstre, med skibstunnel: til højre. 
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> Figur 4-5 Opmålte iltprofiler i Moldefjorden (juli 2016) ved positionen M2 samt 
modelleret gennemsnit (μ), gennemsnit±std og min iltkoncentration for perioden juli-
september. Baseline: til venstre, med skibstunnel: til højre. 

 

  

> Figur 4-6 Opmålte iltprofiler i Moldefjorden (juli 2016) ved positionen M3 samt 
modelleret gennemsnit (μ), gennemsnit±std og min iltkoncentration for perioden juli-
september. Baseline: til venstre, med skibstunnel: til højre. 
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> Figur 4-7 Opmålte iltprofiler i Kjødepollen (juli 2016) ved positionen K1 samt modelleret 
gennemsnit (μ), gennemsnit±std og min iltkoncentration for perioden juli-september. 
Baseline: til venstre, med skibstunnel: til højre. 

 

  

> Figur 4-8 Opmålt iltprofil i Kjødepollen (22 juli 2016) ved positionen K2 samt modelleret 
gennemsnit (μ), gennemsnit±std og min. iltkoncentration for perioden juli-september. 
Baseline: til venstre, med skibstunnel: til højre. 

 
Modellerede ændringer i iltforholdene kan også illustreres ved vertikale længdesnit gennem 
Kjødepollen og Moldefjorden på udvalgte tidspunkter hvor udstrækningen af ”iltsvind” ved 
bunden er størst (Figur 4-9). 
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> Figur 4-9 Positioner for udtræk af vertikale længdesnit af iltkoncentrationer i 
Moldefjorden (venstre) og Kjødepollen (højre). 

 
Længdesnittene baseret på dataudtræk fra 1. september viser generelt lidt forbedrede 
iltforhold især i det inderste basin i Kjødepollen (Figur 4-10) og i Moldefjordens dybeste del 
(Figur 4-11). Et øjebliksbillede giver dog ikke en fuldtdækkende beskrivelse af ændringer i 
iltforholdene, fordi retning og strømhastighed hele tiden skifter.  
 

 

 

> Figur 4-10. af Vertikale længdesnit af modellerede iltkoncentrationer (mg O2/l) i 
Kjødepollen (dataudtræk fra 1 september). Øverst: baseline (uden tunnel); nederst: 
med tunnel. Skibstunnel placeret til venstre. 
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> Figur 4-11 Vertikale længdesnit af modellerede iltkoncentrationer (mg O2/l) i 
Moldefjorden (dataudtræk fra 1 september). Øverst: baseline (uden tunnel); nederst: 
med tunnel. Skibstunnel placeret til højre.  

 
Som supplement til øjeblikssituationer er bundarealer som i løbet af modelleringeperioden 
oplever iltkoncentrationer lavere end 4 mg O2/l beregnet for de to fjorde uden og med 
skibstunnel.  
 
Summeret over modelperioden var der en begrænset reduktion i fjordenes areal som - 
kortvarigt eller i længere tid - udsættes for iltkoncentrationer lavere end 4 mg O2/l efter 
etablering af skibstunnelen (Figur 4-12, Tabel 4.1). Reduktion i iltsvindsarealer skete især i 
de ydre dele af Moldefjorden og Kjødepollen, som vil være de mest påvirkede af ilttilførslen 
fra Røysetfjorden og Vanylvsfjorden.  
 
Moldefjorden afgrænses mod Røysetfjorden af en tærskel på ca. 20 m dybde (NIVA/Golmen 
et al. 2000 og Figur 4-10) og understøttet af de målte iltprofiler fra juli 2016 (Figur 4-1; M3) 
er det realistisk at antage at vandet som strømmer over tærskelen ind i Moldefjorden vil 
være fuldt iltmættet. «Tærsklen» i Kjødepollen ved Byrdholmen er mindre veldefineret 
horisontalt, og ligger i 30 m dybde (NIVA/Golmen et al. 2000 og Figur 4-10). Også her er det 
sandsynligt (se Figur 4-8; K3), at vandet som strømmer over tærsklen i Kjødepollen vil være 
tæt på fuld iltmætning. Forbedring af iltforholdene i de ydre dele af Moldefjorden og 
Kjødepollen kan således forklares ved en større tilførsel af ilt over tærsklerne drevet af større 
vandføring efter etablering af skibstunnel. Effekten aftager mod fjordenes indre afsnit fordi 
hastigheder og vandføring reduceres, mens vandets opholdstid øges (Figur 3-32 og Figur 
3-35). 
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> Figur 4-12 Områder i Moldefjorden og Kjødepollen hvor iltkoncentrationen i mindst et 
modeltidsskridt kommer under 4 mg O2/l i modelleringsperioden. Øverst: baseline; 
nederst: med skibstunnel.  

 

> Tabel 4.1 Arealer (m2) i Moldefjorden og Kjødepollen hvor iltkoncentrationen i mindst ét 
modeltidsskridt kommer under 4 mg O2/l i modelleringsperioden (1 januar – 31 
december 2007). Ændring i arealer angivet i absolutte værdier og som % af baseline.   

Farvand Baseline Med skibstunnel Ændring 

Moldefjorden 1.106.359 966.839 -139.520 (-13%) 

Kjødepollen 468.231 348.891 -119.340 (-25%) 
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Overordnet vil skibstunnelen kun give anledning til minimale ændringer i iltforholdene i 
Moldefjorden og i Kjødepollen: 

 Overfladevandet (0-25/30 m) i Moldefjorden og Kjødepollen som udveksler med de 
åbne ydre fjorde vil fortsat have gode iltforhold med fuld iltmætning 

 Strandzonen (0-20 m) i Moldefjorden og Kjødepollen med de tilknyttede planter og 
dyr vil have uændret gode iltforhold 

 Der forventes kun ubetydelige ændringer af iltforholdene i bundvandet i de dybe 
områder – med tendens til svagt forbedrede iltforhold i den ydre del af Moldefjorden 
og den ydre del af Kjødepollen. I de indre dybe dele af Moldefjorden og Kjødepollen 
forventes ingen ændringer i bundvandets iltforhold. 
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HAVBRUG 

5.1 Introduktion 

For at undersøge hvorvidt Stad skibstunnelen medfører en øget risiko for spredning af 
sygdomme mellem havbrug er sygdomsspredning modelleret med og uden tunnel.  
 
Lakselus og den virusudløste Pancreassygdom (PD) er nogle af de alvorligste trusler mod 
fiskevelfærd og indtjening i norsk akvakultur (Hjeltnæs et al. 2016). Både lakselus og PD-
virus spredes med vandstrømme og ændringer i den hydrauliske kobling mellem forskellige 
opdrætsanlæg kan føre til øget eller nedsat risiko for spredning af infektioner og 
efterfølgende sygdomsudbrud. Øvrige virusudløste sygdomme hos opdrætslaks er Infektiøs 
lakseanæmi – (ILA, ISA), Infektiøs pankreasnekrose (IPN), Hjerte- og skeletmuskel-
betændelse (HSMB), Kardiomyopatisyndrom (CMS), Hæmorrhagisk-virusseptikæmi (VHS) og 
Infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) (Hjeltnæs et al. 2016). Statistisk og numerisk 
modellering har sandsynliggjort, at fysisk transport af virus med vandstrømme er vigtig for 
spredning af hovedparten af de virusbetingede sygdomme.  
 
Ud over at påvirke fiskevelfærd i opdrættet så anses sygdomme og især lakselus at være en 
markant trussel mod de vilde bestande og overordnet udgør sygdomme et større 
miljøproblem end organisk  belastning og udledning af næringsstoffer (Taranger et al. 2014).  
 
Den parasitiske amøbe Paramoeba perurans som er årsag til Amøbegællesygdom (AGS, 
AGD) udgør et stigende problem i lakseopdrættet, men eksakt viden om betingelser for 
infektion, sygdomsudbrud og spredning mellem opdrætsanlæg er mangelfuldt (VKM 2014). 
P. perurans formodes at være uden evne til retningsbestemt egenbevægelse og ved 
modellering af spredning mellem opdrætsanlæg beskrives transporten som for virus.   
 
Lakselus (copepoden Lepeophtheirus salmonis) er en naturlig parasit på laksefisk i saltvand 
(både i naturlige bestande og opdrættede fisk). Lusene lever af fiskenes hud og blod, og er 
nok det alvorligeste problem for lakseopdrættere i Norge i dag (Hjeltnes et al. 2016). 
Forskning og undersøgelser omkring lakselusenes livscyklus, spredningsformåen, mortalitet 
samt krav og indflydelse af omverdensfaktorer – især temperatur og saltholdighed – er 
tiltaget i takt med problemets øgning for opdrætserhvervet.  
 
I dag kender man de væsentligste forhold som påvirker populationer af lakselus (Boxaspen 
2006, Bricknell  et al. 2006, Hamre et al. 2013, Johnsen et al. 2014, Jones & Johnson 2015, 
Samsing et al. 2016) og ud over forsøg på at bekæmpe lakselus er der øget fokus på at 
kvantificere spredningen af juvenile stadier af lakselus med vandstrømme mellem 
opdrætsanlæg med  det overordnede sigte på at placere nye opdrætsanlæg 
udenfor ”spredningsvejene” fra andre anlæg (Morton et al. 2011, Aldrin et al. 2013, Salama 
et al. 2013, Rittenhouse et al. 2016).  
 
Bakteriesygdomme er i dag et mindre problem i norsk lakseopdræt pga. effektive 
vaccinations-programmer.  
 
For at tage højde for forskellene i vækst og spredning af henholdsvis virusbårne sygdomme 
og lakselus er undersøgelsen undersøgt ved to forskellige typer modellering. Med 
udgangspunkt i en omfattende litteratur er der opstillet sprednings- og henfaldsmodeller for 
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primært virusbårne sygdomme i laks og opstillet en agent-baseret spredningsmodel for 
lakselus. Grundlaget for begge typer spredningsmodeller er de kalibrerede hydrodynamiske 
modeller for farvandet omkring Stadlandet uden og med skibstunnel. Modellerne er 
beskrevet i afsnittet om modellering af effekter af tunnelen på de hydrografiske forhold.  
 
Modelleringerne omfatter de 3 opdrætsanlæg i nærhed af Stad Skibstunnelen, der ligger i 
det potentielle influensområde (se Figur 5-1): 

 Rundereimstranda – umiddelbart syd for indløbet til Modelfjorden (benævnt 
Havbrug 1) 

 Brudevika – i Vanylvsfjorden (benævnt Havbrug 2) 
 Breitveit – i Vanylvsfjorden (benævnt Havbrug 3) 

 

 

> Figur 5-1 Placering af 3 opdrætsanlæg for laks (Havbrug 1, 2 og 3) inden for 
modelområdet. 

5.2 Metode – virusbårne sygdomme 

Lakselus og den virusudløste Pancreassygdom (PD) er de alvorligste trusler mod fiskevelfærd 
og indtjening i norsk akvakultur (Hjeltnæs et al. 2016). Både lakselus og PD-virus spredes 
med vandstrømme og ændringer i den hydrauliske kobling mellem forskellige opdrætsanlæg 
kan føre til øget eller nedsat risiko for spredning af infektioner og efterfølgende 
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sygdomsudbrud. Andre kilder til spredning af infektioner er skibstransport af laks mellem 
anlæg eller transport til slagteri. Transporter sker i brøndbåde, hvor transport med lukket 
brønd hindrer infektion fra det omgivende vand eller at smitte fra inficerede fisk i brønden 
spredes ud i vandet. Transporter af laks reguleres efter ”Forskrift om transport av 
akvakulturdyr” – herunder også tiltag for at reducere smittespredning ved lukning af ventiler 
etc.  Ændringer i risiko for denne type spredning ved trafik af brøndbåde gennem tunnelen 
kan ikke umiddelbart opgøres eller modelleres numerisk.   
 
Med udgangspunkt i en omfattende litteratur opstilles sprednings- og henfaldsmodeller for 
virusbårne sygdomme eksemplificeret ved PD i laks og en spredningsmodel for lakselus. 
Grundlaget for begge spredningsmodeller er kalibrerede hydrodynamiske modeller af 
komplekset Moldefjord-Vanylvsfjord uden skibstunnel og med skibstunnel etableret.  
 

 Modellering af virusbårne sygdomme – med fokus på PD (samt supplering 
med information fra andre virusbaserede sygdomme hos laks) 

Den dominerende spredning af PD-virus mellem opdrætsanlæg sker antagelig via transport 
med vandet, idet sandsynligheden for samtidig PD udbrud var størst når afstanden mellem 
farmene var lille (<5-10 km) (Stene et al. 2014). Ud over afstand og hydrodynamisk kobling 
mellem opdrætsanlæg afhænger risiko for overførsel af smitte mellem opdrætsanlæg af 
kildestyrken, dvs. udledning af vira fra inficerede fisk, overlevelse af vira under transporten 
med vandstrømme fra den inficerede farm til andre farme, samt koncentrationer af vira 
omkring laksene i de ikke-inficerede farme og varigheden af disse forhøjede koncentrationer. 
Sammenlignet med andre virale sygdomme i laks er disse forhold ufuldstændigt kendt for 
PD. 
 
Den eksisterende viden af relevans for den hydrauliske smittespredning mellem laksefarme 
omfatter: 

1. Inficerede fisk udskiller vira via fækalier, via slimudskillelse over sidelinjen og 
antagelig via gæller (Graham et al. 2012). Rater for udskillelse (”shedding”) af PD-
virus (antal pfu fisk-1 h-1) fra inficerede fisk kendes ikke,  ligesom fordelingen mellem 
fækalier, slim og gæller heller ikke kendes.  Der foreligger  tal for relative forskelle i 
viruskoncentration i vand, hvor vaccinerede og ikke-vaccinerede fisk har opholdt sig 
(Skjold et al. 2016), og relative forskelle i vand hvor inficerede post-smolt laks af 
forskellig alder har opholdt sig (Jarungsriapisit et al. 2016) og det er vist, at den 
relative virusproduktion ikke ændres selv om laksene holdes i vand med reduceret 
iltkoncentration (Andersen et al. 2010). Hidtil er alle estimater af PD-virusudledning 
til miljøet fra inficerede fisk baseret på relative mål, der ikke kan oversættes til rater 
der er nødvendige som kildestyrker i numeriske spredningsmodeller. 

2. Overlevelse af PD-visus udenfor fiskeværten varierer med temperaturen og typen af 
vandmiljø. I sterilt havvand varierer halveringstiden mellem 61 dage (ved 4 oC) og 
2,5 dage (ved 20 oC) (Graham et al. 2007). I et mere realistisk miljø så som ikke-
steriliseret havvand var halveringstiden 4,3 dage ved 4 oC og 1,0 dag ved 10 oC 
(Graham et al. 2007). Ved højere temperaturer (15 og 20 oC) kunne der ikke 
detekteres vira ved første prøvetagning (efter 7 dage) og T½ kunne ikke beregnes. 
T½ = 1,0 dag ved 10 oC svarer til en henfaldsrate på 0,69 dag-1. Med forbehold for 
forskellige forsøgsdesign og -omstændigheder er henfaldsraten for PD-virus ved 10 
oC (= 0,69 d-1) betydeligt lavere end henfaldsraten for andre virustyper så som IHNV 
(= 4.18 d-1) bestemt af Garver et al. (2013) og anvendt af Foremann et al. (2015) i 
spredningsmodellering.  

3. Stokastiske modeller til forklaring af tids- og stedsmæssigt sammenfald af PD udbrud 
i lakse- og regnbueørred opdræt har vist at afstanden mellem farme har stor 
betydning sammenlignet med andre forhold (Aldrin et al. 2010, Aldrin et al. 2015, 
Kristoffersen et al. 2009, Jansen et al. 2010, Viljugrein et al. 2009). I det seneste 
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studie af Aldrin et al. (2015) var afstanden mellem opdrætsanlæg langt den største 
forklaringsfaktor for sygdomsudbrud, og i naboanlæg var der meget høj 
sandsynlighed (>80%) for smitteoverførsel, hvis den indbyrdes afstand var mindre 
end 1-2 km mellem anlæggene. Med øget afstand aftager risikoen og 
bliver ”ubetydelig” ved afstande større end 8-10 km (Fig. 7a i Aldrin et al. 2015). En 
beslægtet undersøgelse baseret data fra færre opdrætsanlæg, men både med 
anvendelse af partikelspredning (af PD-virus) drevet af modellerede vandstrømme til 
at kvantificere graden af hydrauliske kontakt, afstande og henfaldsrater fra Graham 
et al. (2007) viste en 50% (95% konfidensgrænser: 5% og 98%) risiko for 
smittespredning og efterfølgende PA-udbrud, hvis det ”raske” anlæg lå i en afstand 
på ca. 7 km fra en anlæg med PD i udbrud (Stene et al. 2014). Sammenlignet med 
afstanden mellem opdrætsanlæg som forklaringsparameter havde graden af den 
hydrauliske kontakt mellem opdrætsanlæg en større forklaringskraft og var statistisk 
mere signifikant (Stene et al. 2014). Dette tyder på at det hydrauliske 
spredningspotentiale for PD-virus er langt mere begrænset end anført i en række 
publikationer, som bl.a. har henvist til overlevelsen af PD-virus i sterilt vand! 

4. Det er lykkedes i laboratoriet at smitte juvenile laks med PD-virus udskilt fra 
inficerede fisk. I forsøgene angives inficeringbadets koncentrationen af PD-virus i  
Ct-værdier (målt ved flourescens efter transkription af RNA og oprensning), der ikke 
uden en kalibreringskurve eller -konstant kan omsættes til cfu ml-1 enheder.  
Ct-værdierne i inficeringsbadene varierede mellem 40 og 28 (Jarungsriapisit et al. 
2016), hvor værdier mellem 30 og 37 indikerer moderate virusmængder og værdier 
lavere end 29 indikerer betydelig mængder af nukleinsyrer.  Men faktum er at man 
ikke kender den laveste PD-virus koncentration i vandet (”minimum infective dose”) 
der er nødvendig for at inficere fisk.  

5. PD rammer både lakse- og regnbueørredfarme med mulighed for udbrud af hele 
året. Der er dog størst sandsynlighed for udbrud i det sene forår og tidlige sommer 
(maj-juni) når opvarmning af vandet finder sted. 

 

 Modelopsætning for virusspredning 

Baseret på den eksisterende viden som er summeret ovenfor gennemføres 
spredningsmodellering af en generisk virus-betinget sygdom med fokus på PD:  

 Der anvendes kildestyrker baseret på målte/beregnede ”udskillelse” af virus 
(shedding) fra inficerede fisk.  

 Kildestyrker opgøres på basis af en sheddingrate (fra IHNV-inficerede fisk) på  
2,5 *107 vira/fisk/time (Garver et al. 2013, Foremann et al. 2015). 

 Det antages at 1% af fiskene i et opdrætsanlæg er syge og er i et stadie hvor de 
udskiller virus med den ovenanførte rate 

 Det antages at laksene i gennemsnit vejer 5 kg og at et anlæg med en tilladt 
kapacitet på 5.000 tons indeholder 10.000 inficerede fisk som hver ”udleder”  
2,5 *107 vira per time. Inden for det enkelte opdrætsanlæg fordeles udledningen 
ligeligt mellem 3 dybder; 1 m, 5 m og 10 m under den antagelse at fiskene er ligeligt 
fordelt i de øverste 12-15 m. Antal fisk og virusudledning fra andre anlæg skaleres 
efter deres nominelle kapacitet. 

 Der modelleres med to udledningsperioder hver af 15 dages varighed; fra 24. maj til 
8. juni og fra 31. august til 14. september. Alle tre opdrætsanlæg for laks inden for 
modelområdet udleder virus samtidigt, men med to forskellige ”mærker” der tillader 
at adskille virus fra farvandet syd for Stadlandet og fra Vanylvsfjorden. Perioderne er 
valgt således at der både belyses nettotransport fra opdrætsanlægget placeret i 
strædet mellem Barmøya og Kvamfjellet til Vanylvsfjorden, og fra Vanylvsfjorden til 
opdrætsanlægget syd for Stadlandet. 
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 Virus transporteres med vandstrømme der defineres i den hydrodynamiske model, 

som opererer med tidsskridt på 150 sekunder. Virus spredes ved dispersion med en 
konstant horisontal rate på 0,1 m2/s og en vertikal rate på 0,001 m2/s. Disse værdier 
må anses som ”konservative”. 

 Henfald af virus sker i modellen med den lavest publicerede rate for naturligt vand 
på 0,69 d-1 (ved 10 oC; Graham et al. 2007). Henfaldsraten påvirkes især af 
temperatur og uV-stråling. I første modelperiode (maj-juni) stiger vandtemperaturen 
fra 8 til 12 oC (se Figur 3-62) og den ”lave” henfaldsrate på 0,69 d-1 er i 
overensstemmelse med temperaturforholdene i denne periode. I den 2. 
modelleringsperiode (september) er temperaturen højere (15-16 oC) og anvendelse 
af henfald som ved 10 oC vil overestimere spredningen (dvs. et korservativt estimat 
på spredning). Bortset fra reduceret uV-eksponering under transport gennem 
skibstunnelen (i dagstimer) og da der kun forventes minimale ændringer af 
temperaturen vil der ikke være forskel i virushenfald før og efter etablering af 
tunnelen. Der anvendes derfor samme henfaldsrate for ”baseline” (uden tunnel) og 
for tunnel-scenariet. Sammen med ”konservativt lave” dispersionsrater forventes at 
modellen beskriver de maksimale transportafstande af virus.  

 Transport, spredning og henfald af virus beregnes med den kalibrerede 
hydrodynamiske model udbygget med MIKE transportmodul. 

 Modellerede koncentrationer af virus opgøres som gennemsnitligskoncentration i de 
øverste 0-15 m vandlag, der repræsenterer fiskenes fordeling i et opdrætsanlæg. 

 Ændringer i risiko for smittetransmission mellem opdrætsanlæg som følge af 
etablering af en skibstunnel sker ved sammenligning af dybdemidlede (0-15 m) 
koncentrationer af virus modelleret uden (baseline) og med skibstunnel.  

 Ændringer i viruskoncentrationer som følge af skibstunnel opgøres både ved sum af 
de to virus ”typer” (fra opdrætsanlæg i strædet mellem Barmøya og Kvamfjellet og 
Vanylvsfjorden) og individuelt for de to typer. Dette gør det muligt at kvantificere 
virusbidrag fra Barmøya-Kvamfjellet strædet til Vanylvsfjorden og omvendt. 

 Betydning af patogentransport gennem tunnelen kvantificeres for de maksimale 
koncentrationer (af ”fremmed” patogen) ved opdrætsanlægene. Koncentrationer 
lavere end de laveste publicerede ”minimum effektive doser” (cfu/ml) anses ikke at 
øge risikoen. 

 
Hvis modelresultater viser signifikante øgninger i smitterisiko gentages modellering med 
højere – og mere realistiske henfaldsrater, i første omgang 1,4/d, evt også 4,18/d. 
 

 Perioder med udledning af patogener 

Vandføringen gennem skibstunnelen domineres af tidevandet samt en netto-vandføring fra 
Moldefjorden til Kjødepollen på ca. 20 m3/s i perioden 1. maj til 31. oktober. De valgte 
modelleringsperioder er angivet i Figur 5-2, hvor maj-juni perioden repræsenterer en 
8 dages periode med netto-vandføring på 70 m3/s fra Moldefjorden til Kjødepollen, efterfulgt 
af en 7 dages periode med netto-vandføring på 20 m3/s fra Kjødepollen til Moldefjorden. 
Modelperioden i september domineres af tidevand og bortset fra 12.-15. september var der 
ingen nettovandføring mellem Moldefjorden og Kjødepollen. Sidst i perioden (12.- 15. 
september) var der der en netto vandføring fra Moldefjorden til Kjødepollen på ca. 45 m3/s. 
Bruttovandføringerne gennem tunnelen i de to udledningsperioder + 10 dage er vist i Figur 
5-2 og angivet i Tabel 5.1. 
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> Figur 5-2 Tidsserie af modelleret vandføring gennem skibstunnel. Positive værdier 
angiver vandføring til Kjødepollen. Rektangler indikerer modelperioder med udledning af 
virus fra 3 lakseopdræt. 

> Tabel 5.1 Beregnet bruttovandføring gennem skibstunnel i perioder med potentiel 
transport af patogener 

 24. maj - 18. juni 31. aug. - 24. sept. 

Kjødepollen => Moldefjorden 0,93E+08 m3 1,26E+08 m3 

Moldefjorden => Kjødepollen. 0,71E+08 m3 1,10E+08 m3 

 Vurdering af risiko for smittespredning 

Vigtigste forhold som påvirker spredningen af virus-betingede sygdomme mellem 
opdrætsanlæg er kildestyrken, henfald og den minimale infektive dose. I Tabel 5.2 er vist en 
oversigt med publicerede værdier for disse rater.  

Adskillige undersøgelser af virushenfald er gennemført under laboratorieforhold ofte med 
filtreret vand (dvs. lavere koncentration af bakterier som præderer på virus) og uden det 
lysmiljø (uV stråling) som virus udsættes for under feltforhold. Generelt regner man med at 
prædation fra bakterier bidrager med 20% af henfaldet og UV-stråling med 80% (Wommack 
& Colwell 2000).  Forskellige forsøgsomstændigheder kan være noget af forklaringen på en 
stor variation i publicerede henfaldsværdier for de forskellige virustyper. Men der resterer en 
betydelig variation i henfaldsrater selv for virus isoleret fra samme vandprøver og 
eksponeret til samme naturlige forhold (Wommack & Colwell 2000, Weinbauer 2004). I 
modelleringen er anvendt en henfaldsrate på 0,69/dag, der repræsenterer 
Pancreassygdommen. Bortset fra værdien for henfald af IPN virus er den anvendte rate i 
spredningsmodelleringen den laveste angivet for laksesygdomsvirus. 
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Shedding rater udtrykt som cfu per fisk, per kg (fisk) og per tid er kendt for 3 ud af 8 
sygdomme anført i Tabel 5.2. I modelleringen er anvendt en rate på 2,5•107/fisk/time som 
set i forhold i målte rater ligger i den øvre ende for kildestyrker.  

Publicerede værdier for minimale infektive doser varierer mellem 0,07 og 1000 cfu/ml for 
virus og en anslået værdi på 0,01/ml for amøber der udløser AGS (Tabel 5.2). Varigheden 
for eksponering ved de laveste doser er typisk 1-3 timer, ved kortere eksponering (ned til ét 
minut) øges den infektive koncentration proportionalt (Foot et al 2006).  

Ved vurdering af risiko for smitte og sygdomsudbrud forårsaget af transmission af patogener 
fra ”fremmede” opdrætsanlæg anvendes 0,07 cfu/ml (fra IPN) som er den laveste 
publicerede værdi for ”minimum effektive dose” i virusbetingede sygdomme i laks. Denne 
sammenlignes med den maksimale værdi af et glidende gennemsnit over 3 timer af den 
modellerede patogenkoncentration (0-15 m dybde) inden for opdrætsanlægget. Der 
udtrækkes koncentrationer fra en centralt placeret ”grid-celle” (3-kant med sidelængder 
mellem 250 m og 200 m) i opdrætsanlæggene. 

> Tabel 5.2 Parametre, rater og konstanter til kvantificering af kilder, henfald og 
vurdering af risiko for smittespredning mellem opdrætsanlæg. 

Sygdom Kildestyrke 
(shedding) 

Henfald Minimum 
infektive dose 
(cfu/ml) 

Referencer 

Pancreassygdom (PD)  0,69/dag  Graham 2007 

Infektiøs lakseanæmi – 
(ILA, ISA) 

 0,8/dagc 7a Gregory 2009, 
Kocan 2001 

Infektiøs 
pankreasnekrose (IPN) 

3,75*103/kg 
fisk/timea 

0,016/time 0,07a Urquhart 2008, 
Toranzo 1982 

Hjerte- og 
skeletmuskelbetændelse 
(HSMB) 

ukendt ukendt ukendt  

Kardiomyopatisyndrom 
(CMS) 

ukendt ukendt ukendt  

Infektiøs 
hæmatopoietisk nekrose 
(IHN) 

8.8*106 -
1,1*108/fisk/time 
 

4,37/dag 10-1000 Foot 2006, 
Traxler 1993; 
Garver 2013, 
Foremann 2015 
Bootland 1994 

Hæmorrhagisk-
virusseptikæmi (VHS) 

106,5/fisk/time  100 Kocan1997, 
2001; Hawley & 
Garver 2008 

Amøbegællesygdom 
(AGS, AGD) 

ukendt 1/dagb 0,01d Levinsen & 
Nielsen 2002b, 
Morrison 2004d 

Generisk marin virus  0,17-0,8/time 
0,002-
0,54/time 

 Suttle & Chen 
(1992) 
Wommack 2000 

Anvendte værdier i 
modellering og 
assessment 

2,5*108/fisk/dag 
– 1% af bestanden 
i ”shedding” stadie 

0,69/dag 0,07  
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Der er 3 lakseopdræt som kan berøres af skibstunnelen; ét opdrætsanlæg placeret i strædet 
mellem Barmøya og Kvamfjellet (Rundereimstranda - i det følgende kaldet Havbrug 1, samt 
to opdrætsanlæg placeret i Vanylvsfjorden (Brudevika – Havbrug 2, Breitveit – Havbrug 3; 
se Figur 5-1). Ud over lakseopdræt findes også andre akvakulturanlæg inden for 
modelområdet så som torskeopdræt. Disse er ikke vurderet i forbindelse med 
spredningsmodellering af sygdomme. I dag uden skibstunnel sker en eventuel udveksling af 
virus, bakterier, amøber og lakselus mellem Vanylvsfjorden og farvandet SV for Stadlandet 
(Røysetfjorden) med vandstrømme og ved spredning vestom Stadlandet. Efter etablering af 
skibstunnelen introduceres en alternativ og betydeligt kortere spredningsvej (gennem 
tunnelen), der ikke påvirkes af store fortynding som vil finde sted i kyststrømmen NV for 
Stadlandet. 
 
Havbrugenes tilladte produktion er 3.900 tons for Havbrug 1, 5.460 tons for Havbrug 2 og 
5.460 tons for Havbrug 3. I spredningsmodelleringer er kildestyrken skaleret efter de tilladte 
produktions-størrelser. Gennem to 15-dages perioder (24. maj-8. juni og 31. august-14. 
september) blev der dagligt ”udledt” 1,8•1012, 2,5•1012, 2,5•1012 patogener fra de tre 
havbrug. Raterne er ca. 40 % lavere end de som Forman et al. (2015) anvendte som 
kildestyrke for en 500.000 fisk laksefarm - indeholdende 1% syge individer med maksimal 
shedding rate.   
 

5.3.1.1 Transport af patogener fra opdrætsanlæg i Vanylvsfjorden til 
opdrætsanlæg syd for Stadlandet 

Modelleringen viste at den maksimale koncentration af ”nordlig” patogen (fra Havbrug 2 og 3 
i Vanylvsfjorden), der optrådte ved Havbrug 1 øgedes fra 5•10-9 patogener/L uden tunnel til 
2•10-4 patogener/L med tunnel (Figur 5-3). Den højeste modellerede koncentration indtraf 4 
dage efter ophør af patogenudledning i tunnel scenariet. Gennemsnitskoncentrationer inden 
for perioden 24. maj-30. juni og i september blev øget mere end 1.000 gange efter 
etablering af skibstunnel (Tabel 5.3). I absolutte værdier var øgninger i koncentrationer 
yderst små. 

> Figur 5-3 Tidsserie af modelleret koncentration (per Liter) ved Havbrug 1 af virus udledt 
fra Havbrug 2 og 3 (Vanylvsfjorden). Øverst uden skibstunnel; nederst med 
skibstunnel. Bemærk forskellig skala på Y-akser. 
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> Tabel 5.3 Gennemsnitskoncentration og maksimal værdi af 3-timers glidende 
gennemsnit (per L) af ”nordlig” patogen (fra Havbrug 2 og 3) ved Havbrug 1 i maj-juni 
(24. maj - 30. juni) og i september-oktober (31. august - 7. oktober), uden (baseline) 
og med skibstunnel. 3-timers glidende gennemsnit anvendes til at vurdere om den 
minimale infektive dose bliver overskredet i opdrætsanlægget 

Periode Baseline Skibstunnel 

 
gennemsnit max 3h-gennems. gennemsnit 

max 3h-
gennems. 

Maj-juni 2,1•10-10 5,5E•10-9 9,0•10-6 1,9•10-4 

September 5,5•10-11 3,2E•10-10 2,8•10-7 3,5•10-6 

 
Den rumlige fordeling af ”nordlig” patogen (fra Havbrug 2 og 3) på de tidspunkter der er 
sammenfaldende med de maksimale koncentrationer ved Havbrug 1 giver indtryk af 
spredningsvejen uden om Stadlandet inden etablering af skibstunnel (Figur 5-4) og gennem 
tunnelen efter etablering af skibstunnel (Figur 5-5). Den maksimale koncentration optrådte 
d. 12. juni i forbindelse med 3 dages vandføring fra Kjødepollen gennem tunnelen til 
Moldefjorden. Bortset fra perioden 12.-16. september var nettovandføringen i september-
perioden gennem tunnelen ”0” og dermed uden væsentlig transport af patogener fra 
Vanylvsfjorden til Havbrug 1. 
 

 

> Figur 5-4 Baseline – uden skibstunnel. Modelleret overfladekoncentration (0-15 m) af 
patogener udledt fra Havbrug 2 og 3 på tidspunktet (3 juni kl. 14:15) for den højeste 
koncentration ved Havbrug 1 
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> Figur 5-5 Efter etablering af skibstunnel. Modelleret overfladekoncentration (0-15 m) af 
virus udledt fra Havbrug 2 og 3 på tidspunktet (12. juni kl. 9:30) for den højeste 
koncentration ved Havbrug 1 

 

5.3.1.2 Ændring af maksimal koncentration af patogener ved Havbrug 1 
(Rundereimstranda) 

I tilfælde af sygdomsudbrud med patogenudskillelse ved Havbrug 1 er den beregnede 
maksimale koncentration inden for opdrætsanlægget omkring 600 patogener per Liter i både 
maj-juni og september uden skibstunnel og omkring 400 patogener/L med skibstunnel (Figur 
5-6). Gennemsnitskoncentrationer beregnet som 3-timers glidende gennemsnit blev 
reduceret med 35-40% efter etablering af skibstunnel (Tabel 5.4). De lavere koncentrationer 
skyldes en kortere opholdstid af overfladevand ved opdrætsanlægget pga. flushing gennem 
tunnelen. 
 
I tilfælde af samtidigt sygdomsudbrud udgør patogenbidraget fra de nordlige havbrug en 
ubetydelig andel (<< milliontedel) sammenlignet med andelen fra Havbrug 1.  
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> Figur 5-6 Tidsserie af modelleret koncentration (per Liter) ved Havbrug 1 af patogener 
udledt både fra Havbrug 1, Havbrug 2 og 3. Øverst uden skibstunnel; nederst med 
skibstunnel.  Bemærk forskellig skala på y-akser. 

 

> Tabel 5.4 Gennemsnitskoncentration og 3-timers glidende gennemsnit (per L) 
af ”sydlig” patogen (fra Havbrug 1) ved Havbrug 1 i maj-juni (24 maj-30 juni) og i 
september (31 august-30 september), uden (baseline) og med skibstunnel. Patogener 
fra Havbrug 2 og 3 når ikke til havbrug 1. 3-timers glidende gennemsnit anvendes til at 
vurdere om den minimale infektive dose bliver overskredet i opdrætsanlægget 

Periode Baseline Skibstunnel 

 
gennemsnit max 3h-gennems. gennemsnit 

max 3h-
gennems. 

Maj-juni 82,5 644 80,8 428 

September 269 556 198 379 

 
 

5.3.1.3 Transport af patogener fra opdrætsanlæg Rundereimstranda (Havbrug 1) 
til anlæg i Vanylvsfjorden  

Modelleringen af baseline situationen (uden skibstunnel) viste at de maksimale 
koncentrationer af patogener fra Havbrug 1, der optræder ved Havbrug 2 ligger omkring 
2•10-5 per L i både juni og september (Figur 5-7 øverst). Den højeste koncentration optrådte 
i juni, mens varigheden af patogener fra Rundereimstranda ved Havbrug 2 var meget 
kortvarig i september. Efter etablering af skibstunnel øgedes 3-timers gennemsnitskonc. ca. 
3 gange i maj-juni og ca. 100 gange i september (dvs. efter patogenudledning var ophørt) 
pga. østgående vandføring i perioden 12-16 september (mod Kjødepollen) (se Figur 5-7, 
Tabel 5.5). Uanset forskelle ved etablering af skibstunnel er de absolutte ændringer i 
koncentrationen af ”sydlige patogener” meget små. 
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Den rumlige fordeling af patogener udledt fra Havbrug 1 på tidspunkter for de maksimale 
koncentrationer ved Havbrug 2 er vist i Figur 5-8 (i maj-juni uden tunnel) og i Figur 5-9 (i 
september med tunnel).  
 
 

> Figur 5-7 Tidsserie af modelleret koncentration ( per Liter) ved Havbrug 2 af patogener 
udledt fra Havbrug 1. Øverst uden skibstunnel; nederst med skibstunnel. Bemærk 
forskellig skala på Y-akser.  

 

> Tabel 5.5 Gennemsnitskoncentration og det maksimale 3-timers glidende gennemsnit 
(per L) af patogener fra Rundereimstranda (Havbrug 1) ved Havbrug 2 i maj-juni (24. 
maj - 30. juni) og i september (31. august – 30. september), uden (baseline) og med 
skibstunnel. 3-timers glidende gennemsnit anvendes til at vurdere om den minimale 
infektive dose bliver overskredet i opdrætsanlægget 

Periode Baseline Skibstunnel 

 
gennemsnit max 3h-gennems. gennemsnit 

max 3h-
gennems. 

Maj-juni 1,6•10-6 1,9•10-5 4,7•10-6 5,5•10-5 

September 4,4•10-7 2,3•10-5 1,0•10-4 2,8•10-3 
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> Figur 5-8 Baseline – uden skibstunnel. Modelleret overfladekoncentration (0-15 m) af 
patogener udledt fra Havbrug 1 på tidspunkt (6. juni kl. 22:15) for den højeste 
koncentration ved Havbrug 2. 

 

> Figur 5-9 Efter etablering af skibstunnel. Modelleret overfladekoncentration (0-15 m) af 
patogener udledt fra Havbrug 1 på tidspunkt (14. september kl. 15:10) for den højeste 
koncentration ved Havbrug 2. 
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Under baselineforhold (uden skibstunnel) var de maksimale koncentrationer af patogener 
udledt fra Havbrug 1 og som optræder ved Havbrug 3 omkring 6•10-4 per Liter i juni og 
omkring 5•10-5 per Liter i september (Figur 5-10, øverst).  De maksimale koncentrationer 
af ”sydlige” patogener i september ved Havbrug 3 optrådte efter udledning af patogener var 
ophørt. Etablering af skibstunnel førte til en fordobling af 3-timers maksimalkoncentration og 
middelkoncentrationen i maj-juni. I september blev 3-timers maksimalkoncentrationer  
4-doblet. (Figur 5-10 nederst, Tabel 5.6). Som det var gældende for forholdene ved Havbrug 
1 og 2 var de absolutte ændringer i koncentration af ”fremmed” patogen yderst ringe ved 
Havbrug 3. 
 

> Figur 5-10 Tidsserie af modelleret koncentration (per Liter) ved Havbrug 3 af patogener 
udledt fra Havbrug 1. Øverst uden skibstunnel; nederst med skibstunnel. Bemærk 
forskellig skala på Y-akser. 

 

> Tabel 5.6 Gennemsnitskoncentration og maksimum af 3-timers glidende gennemsnit 
(per L) af ”sydlig” patogen (fra Havbrug 1) ved Havbrug 3 i maj-juni (24 maj-30 juni) 
og i september (31 august-30 september), uden (baseline) og med skibstunnel. 3-
timers glidende gennemsnit anvendes til at vurdere om den minimale infektive dose 
bliver overskredet i opdrætsanlægget 

Periode Baseline Skibstunnel 

 
gennemsnit max 3h-gennems. gennemsnit 

max 3h-
gennems. 

Maj-juni 1,3•10-5 5,7•10-4 2,2•10-5 1,0•10-3 

September 1,0•10-6 4,7•10-5 7,6•10-6 1,8•10-4 

 
 
Overordnet var ændringer efter etablering af skibstunnel meget beskedne ved Havbrug 3. I 
juni blev patogener transporteret fra Havbrug 1 til Havbrug 3 med uret rundt om Stadlandet 
både i situationen uden og med skibstunnel (Figur 5-11 og Figur 5-12). 
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> Figur 5-11 Baseline - uden skibstunnel. Modelleret overfladekoncentration (0-15 m) af 
patogen udledt fra Havbrug 1 på tidspunkt (1. juni kl. 09:45) for den højeste 
koncentration ved Havbrug 3 i maj-juni. 

 

> Figur 5-12 Efter etablering af skibstunnel. Modelleret overfladekoncentration (0-15 m) 
af patogen udledt fra Havbrug 1 på tidspunkt (1. juni kl. 10:10) for den højeste 
koncentration ved Havbrug 3 i maj-juni. 
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5.3.1.4  i Vanylvsfjorden med og uden skibstunnel 
Under baselineforhold (uden skibstunnel) var de maksimale koncentrationer af patogener fra 
Havbrug 2+3 der optræder ved Havbrug 2 omkring 550 per Liter i både maj-juni og i 
september (Figur 5-13, øverst).  Etablering af skibstunnel førte til en reduktion af maksimal-
koncentrationen til 350 per Liter i både maj-juni og en reduktion af maksimalkoncentrationen 
til 420 per L i september (Figur 5-13, nederst). Også gennemsnitskoncentrationer af 
patogener blev reduceret efter etablering af tunnelen, med 40% i maj-juni og 20% i 
september (Tabel 5.7). 
 
 

> Figur 5-13   Tidsserie af modelleret koncentration (patogen/L) ved Havbrug 2 af 
patogener udledt fra Havbrug 2 og 3. Øverst uden skibstunnel; nederst med 
skibstunnel. Bemærk forskellig skala på Y-akser. 

 

> Tabel 5.7 Gennemsnitskoncentration og maksimum af 3-timers glidende gennemsnit 
(per L) af ”nordlig” patogen (fra Havbrug 2+3) ved Havbrug 2 i maj-juni (24 maj-30 
juni) og i september (31 august-30 september), uden (baseline) og med skibstunnel.  
3-timers glidende gennemsnit anvendes til at vurdere om den minimale infektive dose 
bliver overskredet i opdrætsanlægget 

Periode Baseline Skibstunnel 

 
gennemsnit max 3h-gennems. gennemsnit 

max 3h-
gennems. 

Maj-juni 70 542 42 337 

September 97 518 78 390 

 
 
Den rumlige fordeling af ”nordlig” patogen (fra Havbrug 2 + 3) ved tidsskridt for maksimal 
koncentration ved Havbrug 2 viser kun mindre ændringer efter etablering af skibstunnel 
(Figur 5-14, Figur 5-15).  
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> Figur 5-14 Baseline - uden skibstunnel. Modelleret overfladekoncentration (0-15 m) af 
patogen udledt fra Havbrug 2 og 3 på tidspunkt (8. september kl. 02:05) for den 
højeste koncentration ved Havbrug 2 i september. 

  

> Figur 5-15 Efter etablering af skibstunnel. Modelleret overfladekoncentration (0-15 m) 
af patogen udledt fra Havbrug 2 og 3 på tidspunkt (7. september kl. 01:55) for den 
højeste koncentration ved Havbrug 2 i september. 
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Under baselineforhold (uden skibstunnel) var de maksimale koncentrationer af patogener fra 
Havbrug 2+3 der optræder ved Havbrug 3 omkring 340 per Liter i maj-juni og omkring 230 
per Liter i september (Figur 5-16, øverst).  Etablering af skibstunnel førte til en øgning af  
3-timers maksimalkoncentrationen fra 340 til 468 per Liter i maj-juni og en øgning fra 229 til 
373 per L i september (Figur 5-16 nederst, Tabel 5.8). Også gennemsnitskoncentrationer af 
patogener blev øget efter etablering af tunnelen, med 30% i maj-juni og 45% i september 
(Tabel 5.8).  
 

> Figur 5-16 Tidsserie af modelleret koncentration (patogen/L) ved Havbrug 3 af 
patogener udledt fra Havbrug 2 og 3. Øverst uden skibstunnel; nederst med 
skibstunnel. Bemærk forskellig skala på Y-akser 

 

> Tabel 5.8 Gennemsnitskoncentration og maksimum af 3-timers glidende gennemsnit 
(per L) af ”nordlig” patogen (fra Havbrug 2+3) ved Havbrug 3 i maj-juni (24 maj-30 
juni) og i september (31 august-30 september), uden (baseline) og med skibstunnel.  
3-timers glidende gennemsnit anvendes til at vurdere om den minimale infektive dose 
bliver overskredet i opdrætsanlægget 

Periode Baseline Skibstunnel 

 
gennemsnit max 3h-gennems. gennemsnit 

max 3h-
gennems. 

Maj-juni 40 340 51 468 

September 39 229 56 373 

 
 
Den rumlige fordeling af ”nordlig” patogen ved tidsskridt for maksimal koncentration ved 
Havbrug 3 viser kun mindre ændringer efter etablering af skibstunnel (Figur 5-17, Figur 
5-18).  
 
 



 

 

 BAGGRUNDSRAPPORT   /  12338-YY-OO-R-13800622-1 , rev. 0.1 

100

 

> Figur 5-17 Baseline - uden skibstunnel. Modelleret overfladekoncentration (0-15 m) af 
patogen udledt fra Havbrug 2 og 3 på tidspunkt (29. maj september kl. 15:05) for den 
højeste koncentration ved Havbrug 3 i maj-juni. 

 

> Figur 5-18 Efter etablering af skibstunnel. Modelleret overfladekoncentration (0-15 m) 
af patogen udledt fra Havbrug 2 og 3 på tidspunkt (29. maj kl. 13:00) for den højeste 
koncentration ved Havbrug 3 i maj-juni 
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Uden skibstunnel var de maksimale koncentrationer af patogener ”udledt” fra Havbrug 2 der 
optræder ved Havbrug 3 2,75 patogen per Liter i maj-juni og 4,6 patogen per Liter i 
september (Figur 5-19, øverst).  Etablering af skibstunnel påvirkede ikke 3-timers 
maksimalkoncentrationen i maj-juni, mens der var en mindre øgning fra 4,6 til 5 patogener 
per L i september (Figur 5-19, nederst, Tabel 5.9). Derimod var der ingen ændring i 
gennemsnitskoncentrationerne (Tabel 5.9).  
 

 

 
> Figur 5-19 Tidsserie af modelleret koncentration (patogener per Liter) ved Havbrug 3 af 

patogener udledt fra Havbrug 2. Øverst uden skibstunnel; nederst med skibstunnel.  

 

> Tabel 5.9 Gennemsnitskoncentration og maksimum af 3-timers glidende gennemsnit 
(per L) af  patogener fra Havbrug 2 ved Havbrug 3 i maj-juni (24 maj-30 juni) og i 
september (31 august-10 oktober), uden (baseline) og med skibstunnel. 3-timers 
glidende gennemsnit anvendes til at vurdere om den minimale infektive dose bliver 
overskredet i opdrætsanlægget 

Periode Baseline Skibstunnel 

 
gennemsnit max 3h-gennems. gennemsnit 

max 3h-
gennems. 

Maj-juni 0,16 2,7 0,15 2,7 

September 0,31 4,5 0,30 5,0 

 
 
Den rumlige fordeling af patogener fra Havbrug 2 ved tidsskridt for maksimal koncentration 
ved Havbrug 3 viser kun mindre ændringer efter etablering af skibstunnel (Figur 5-20, Figur 
5-21). 
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> Figur 5-20 Baseline - uden skibstunnel. Modelleret overfladekoncentration (0-15 m) af 
patogen udledt fra Havbrug 2 på tidspunkt (13. maj september kl. 01:15) for den 
højeste koncentration ved Havbrug 3 i september. 

 

 

> Figur 5-21 Efter etablering af skibstunnel. Modelleret overfladekoncentration (0-15 m) 
af patogen udledt fra Havbrug 2 på tidspunkt (12. september kl. 17:20) for den højeste 
koncentration ved Havbrug 3. 
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 Baggrund for etableret model 

Spredning af lakselus gennemføres med en agent-baseret model som afvikles sammen med 
den kalibrerede hydrodynamiske model dækkende Moldefjord-Vanylvsfjord komplekset og 
det tilgrænsende farvand uden for fjordene. Modelleringens primære fokus er at kvantificere 
relative forskelle i spredningsmønstre af lakselus uden (baseline) og med skibstunnel, og der 
er ingen ambitioner om at beskrive lusenes fulde livscyklus (Boxaspen 2006), indflydelse af 
migrerende vilde bestande af laksefisk (Jansen et al. 2012, Rees et al. 2015), tæthed af laks 
i opdrætsanlæg (Frazer et al. 2012) og afstande mellem opdrætsanlæg. 
 

 Modelopsætning for lakselus 

Agenterne i modellen udgøres af 3 stadier i den pelagiske del af lakselusens livscyklus 
(2 naupliestadier samt et fritsvømmende copepoditstadie som ”leder” efter en værtsfisk). 
Andre stadier så som æg, fasthæftede copepoditter, voksne hunner og hanner modelleres 
ikke. Kort sagt, modellen anvendes alene til at kvantificere transporten af de pelagiske 
stadier. De tre pelagiske stadier er i modellen udsat for ”henfald” (mortalitet) i overens-
stemmelse med litteraturen. Endvidere reagerer de pelagiske stadier på saltholdigheden, 
hvor 30 ppt udgør en slags grænseværdi for hvor adfærdsmæssige effekter begynder. 
Baggrunden herfor er projektets potentielle effekt på salinitetsforholdene i de indre dele af 
Moldefjorden og Vanylvsfjorden. Høje temperaturer øger vækstraten og reducerer 
stadievarigheden (Jones & Johnson 2015, Samsing et al. 2016), men da skibstunnelen ikke 
påvirker overflade-temperaturen signifikant (< 0,01 oC) (se afsnit 3.3.8) er temperaturens 
indflydelse ikke indbygget i agent-modellen. 
  
Ved saltholdigher højere end 30 ppt svømmer agenterne mod overfladen og ved 
saltholdigheder under 30 ppt svømmer agenterne mod bunden for at undslippe lave 
saltholdigheder, som kan resultere i øget mortalitet og reducere effektiviteten af 
fasthæftning på fisk. Den vertikale hastighed (op-eller-ned) reguleres af forskellen mellem 
den modellerede saltholdighed og grænseværdien: 
 

(salt-30)/0,5 (mm/sec) 
 

De simulerede svømmehastigheder (i salinitetsintervallet 27-34 ppt) ligger indenfor de 
fysiologiske grænser på én kropslængde per sec. De opadrettede hastigheder ”balanceres” 
helt eller delvist af den vertikale dispersion på 0,001 m2/s, således at agenterne forbliver i 
og fordeles næsten jævnt i vandsøjlens øverste 10-20 m, når saltholdigheden er over 30 ppt 
(se Figur 5-22). 
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> Figur 5-22 Vertikal fordeling af modelleret lakselus (maksimalværdier) i transekt over 
Vanylvsfjorden (nederst). Snittes beliggenhed er vist øverst.  

 
 
Der modelleres udbrud i alle 3 opdrætsanlæg med produktion af nauplier i perioden 1.-31. 
august (Figur 5-23). Agenters koncentration og fordeling modelleres yderligere i 10 dage.  
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> Figur 5-23 Tidsserie af modelleret vandføring gennem skibstunnel. Positive værdier 
angiver vandføring til Kjødepollen. Rektangel indikerer modelperioden med udledning af 
lusenauplier fra 3 lakseopdræt i perioden 1.-31. august samt en yderlige periode på 
10 dage. 

 
I modelperioden var den beregnede brutto-vandføring på 1,65•108 m3 fra Kjødepollen til 
Moldefjorden, og en større brutto-vandføring på 2,42•108 m3 fra Moldefjorden til Kjødepollen 
(Tabel 5.10). I perioden for smoltudvandring (1. april – 30. juni) var det relative forhold 
mellem bruttovandføringer mellem fjordene (Kjøde=>Molde/Molde=>Kjøde) på 0,69 og på 
det nærmeste identisk med forholdet i modelperioden (0,68). Det antages derfor at den 
modellerede fordeling af infektive stadier i fjordenes inderste del også vil være repræsentativ 
for perioden hvor udvandring af smolt finder sted. 

> Tabel 5.10 Beregnet bruttovandføring (m3) gennem skibstunnel i perioder med potentiel 
transport af pelagiske stadier af lakselus i modelperioden (1. august -10. september) og 
i perioden for udvandring af smolt (1. april – 30. juni)  

Retning 1. aug. – 10. sept. 1. april – 30. juni 

Kjødepollen => Moldefjorden 1,65•108 3,43•108 

Moldefjorden => Kjødepollen  2,42•108 4,95•108 

 

5.4.2.1 Kildestyrker & henfald 
I august er der typisk 0,15 æglæggende lakselus på hver opdrætsfisk i Syd- og 
Mellemnorge1, og da hver hunlus producerer mellem 20 og 50 æg om dagen (Heuch et al. 
2000) vil der fra et anlæg med 1.000.000 fisk (≈ 5.000 tons anlæg med 5 kg laks) potentielt 
frigives mellem 3 mio. og 7,5 mio (1•106•0,15•20/50) luse-nauplier per dag. Hvor mange 

                                                
 
1 http://www.lakselus.no 
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nauplier som overlever opholdet i opdrætsanlægget inden de føres med strømme ud af 
anlægget er uvist, men en del må formodes at blive spist eller overgå til infektivt stadie og 
settle på laks inde i anlægget. En kildestyrke på over en million nauplier er ikke mulig med 
en agent-baseret model dækkende et stort område og en stor rumlig opløsning. I stedet 
simulerer man såkaldte ”superlus” der hver især repræsenterer mange lakselus som så 
følger samme overordnede spredningsmønster, er udsat for samme mortalitet og bevæger 
sig på samme måde. For at opnå tilstrækkelig statistik blev der ”udledt” 10 (super) nauplier 
hver time fra Havbrug 1 og 13 fra Havbrug 2 og 3. Supernauplierne blev udledt ligeligt 
fordelt i de øverste 15 m af vandsøjlen.  
 
Øvrige konstanter og forceringer i agentmodellen er i summarisk form: 
 

 Henfald/mortalitet af nauplier - 17% per dag (Asplin et al. 2014) 
 Varighed af naupliestadier = 5 dage (± 1 dag) 
 Overlevende nauplier overgår til et pelagisk copepoditstadie som er det infektive 

stadie 
 Henfald af infektivt copepodit stadie – 17% per dag (Asplin et al. 2014) 
 Varighed af infektivt copepodit stadie er fastsat til 10 dage. Efter 10 dage – 

elimineres alle infektive copepoditter (pga. alder/sult) og fjernes fra modellen 
 Modellerede koncentrationer af infektive copepoditter opgøres som sumkoncentration 

i de øverste 0-15 m vandlag, der repræsenterer laksenes fordeling i et 
opdrætsanlæg. 

 

 Vurdering af risiko for spredning af lakselus 

Vigtige forhold som påvirker spredningen af lakselus mellem opdrætsanlæg er kildestyrken, 
temperaturen, saltholdigheden, mortalitetsraten og ”the minimum infective dose” dvs. den 
minimale koncentration af infektive copepoditter der skal til for at inficere en (opdræts)laks. 
I modelleringen er anvendt samme kildestyrker i baseline- og tunnelscenario (der dog af 
hensyn til begrænsninger i beregningskapacitet er sat til at være ca. 300-600 gange lavere 
end hvad der reelt vil blive udledt). Da der ved vurdering kun anvendes relative forskelle 
mellem baseline og tunnelsecenarie har de eksakte kildestyrker ingen betydning. 

Vandtemperaturen har en betydelig effekt på udviklingstiden i lakselusenes forskellige 
stadier; udviklingsraten øges med stigende temperatur og stadievarigheden reduceres 
(Boxaspen 2006, Stien et al. 2005), hvilket isoleret betyder at spredningspotentialet 
reduceres med stigende temperatur. De modellerede ændringer i overfladetemperaturen 
som følge af skibstunnelen er beskedne og betydeligt under 1 oC og med en svag tendens  
(≤ 0,1 oC) til en temperaturøgning efter etablering af skibstunnelen (se Vedlegg D). Baseret 
på data fra Johnson & Albright (1991) og Tully (1992) vil en øgning på 0,1 oC ved 12 oC 
teoretisk føre til en reduktion i udviklingstiden hos de før-infektive stadier på ca. 1,1%. En så 
begrænset effekt må anses som ubetydelig og tempereturindflydelse på stadievarighed er 
derfor ikke indeholdt i modelleringen.  

Varierende saltholdighed påvirker både lakselus overlevelse, udviklingstid, adfærd, 
infektionssucces, befrugtning og ægproduktion (Pike & Wadsworth 1999, Bricknell et al. 
2006, Connors et al. 2008, Powell et al. 2015, Arriagada et al. 2016, Wright et al. 2016). 
Overordnet er de pelagiske stadier de mest følsomme overfor reduceret saltholdighed med 
30 psu som et slags «break-point», dvs. at adfærds- og andre sublethale effekter begynder 
hvis saltholdigheden kommer under 30 psu – med gradvist større effekter jo lavere 
saltholdigheder og jo længere varighed af lav-saline forhold. Den modellerede saltholdighed i 
overfladen varierer rumligt og tidsligt inden for modelområdet, med laveste saltholdigheder i 
sensommeren og hvor ferskvandsudløb påvirker saltholdigheden (25-26 psu), se Vedlegg D.  

Vi har ikke udtrukket de modellerede saltholdigheder umiddelbart ud for ferskvands-
udløbene, men her formodes saltholdigheden at være endnu lavere end 25 psu. I modellen 
inkluderes betydning af varierende saltholdighed som en anfærdsregulerende forcering ved 
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at påvirke opadrettet og og nedadrettet bevægelse hos nauplier og copepoditter (se afsnit 
4.2). Vi forventer ikke saltholdigheder under 15-20 psu og akut mortalitet som følge af lav 
saltholdighed er ikke inkluderet i modellen.  

I modsætning til virus, bakterier (og antagelig også amøber) kan man ikke fastsætte en 
minimal infektiv koncentration af lakselus fordi de infektive individer aktivt opsøger en 
fiskevært. Ved en given tæthed – eller tilførsel – af infektive stadier til et havbrug vil 
infektionsintensiteten (antal lakselus på den enkelte fisk) falde med stigende tæthed (antal) 
af fisk i havbruget på grund af simpel «fortynding» (Samsing et al. 2014). Derimod ser det 
ud til at infektionssuccessen hos den enkelte parasit vil være ens uanset tætheden af fisk i 
opdrætsanlægget (Samsing et al. 2014). I samme undersøgelse var infektionssuccesen ca. 
12% på fisk holdt i 5 m3 tanke i løbet af én times eksponering. Tætheden af infektive 
copepoditter var ca. 0,2 cop/l. En beslægtet undersøgelse viste, at infektionssuccesen 
øgedes med aftagende flowrate i en eksperimentel «raceway» og at infektionsraten (antal 
lakselus/fisk) øgedes med tætheden af copepoditter (Frenzl 2014). 

Ved vurdering af ændringer i infektionsrisiko efter etablering af skibstunnelen sammenlignes 
før- og efter-værdier af: 

1. Antal pelagiske stadier der passerer gennem skibstunnelen 
2. Statistik af rumlig forekomst af det infektive stadie udledt fra de tre havbrug 
3. Akkumuleret antal infektive individer der forekommer/passerer ved de 3 

opdrætsanlæg 
4. Koncentration af infektive stadier i de indre dele af fjordene omkring 

ferskvandsudløbene hvor risiko for smitte af smolt er størst under udtrækket i april-
juni 
 

Ad. 3: Det er ikke muligt at opgøre om alle optalte individer ved opdrætsanlæggene er 
unikke eller om samme individer kan optræde flere gange. Set i lyset af at der må forventes 
en lav infektionssuccess ved en enkelt passage gennem et opdrætsområde (Frenzl 2014), så 
vil der ikke være betydende forskel på om samme individ passerer to gange eller to individer 
passerer én gang. 
Ad. 4: Modelperioden (1. august - 10 . september) ligger udenfor den periode hvor smolt fra 
de naturlige laksebestande udvandrer fra ferskvand (1. april – 30. juni), men da de relative 
bruttovandføringer mellem Kjødepollen og Moldefjorden er identiske (se Tabel 5.10) antages 
at transporter af lakselus og den rumlig fordeling som modelleres for perioden 1. august - 
10. september også vil være repræsentativ for perioden med smoltudvandring. 

5.5 Resultater - lakselus  

Overordnet var de modellerede koncentrationer af det infektive stadie lavt i modelområdet. 
Dette skyldes 1) en stor fortynding pga den åbne placering og tidevandspåvirkningen, 2) den 
begrænsede kildestyrke, som var ca. 500 gange lavere end den nauplieproduktion som må 
forventes under naturlige forhold (dette kan der naturligvis kompenseres for ved at 
multiplicere modellede koncentrationer med ”500”, 3) et naturligt henfald (mortalitet) på 
17%/dag, samt 4) den begrænsede levetid for det infektive stadie.  
 
I det følgende præsenteres den modellerede fordeling af det infektive stadie fra de 3 
opdrætsanlæg som ”overskridelseshyppigheder” for tilstedeværelse af én og to copepoditter i 
dybdeintegrerede (0-15 m) modelceller. Afhængig af dimensionen af modelgridceller svarer 
én modelleret copepodit i dybdeintegreret celle til mellem 0,5 og 3 copepoditter per 103 m3 i 
og omkring havbrugsområderne. 
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> Figur 5-24 Modelleret overskridelseshyppighed (%-varighed af ét individ af infektivt 
stadie per ca 1000 m3– øverst, to individer af infektivt stadie – nederst) af 
lakselus ”udledt” fra Havbrug 1 under baselineforhold (uden skibstunnel) – til venstre, 
og efter etablering af skibstunnel – til højre. 

 
Modelleringen viste, at den rumlige fordeling af det infektive stadie af lakselus fra de enkelte 
opdrætsanlæg stort set var upåvirket af skibstunnelen (Figur 5-24, Figur 5-25, Figur 5-26), 
og kun lakselus udledt fra Havbrug 1 blev (minimalt) påvirket af skibstunnelen (Figur 5-24). 
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> Figur 5-25 Modelleret overskridelseshyppighed infektivt stadie (øverst: %-varighed af ét 
individ per ca 1000 m3 –, nederst: varighed af to individer) af lakselus ”udledt” fra 
Havbrug 2 under baselineforhold (uden skibstunnel) – til venstre, og efter etablering af 
skibstunnel – til højre.  

 
Lokalt i Kjødepollen og Moldefjorden havde skibetunnelen en påvirkning på fordelingen af 
copepoditter, iden der skete en transport fra Moldefjorden til Kjødepollen (Figur 5-27). Ialt 
blev ca. 350 lakselus fordelt på nauplier og copepoditter fra Havbrug 1 transporteret gennem 
tunnelen (Figur 5-28). Dette svarer til 4% af det udledte antal fra Havbrug 1. Der blev ikke 
transporteret lakselus fra Havbrug 2 og Havbrug 3 gennem tunnelen fra Kjødepollen til 
Moldefjorden i modelleringsperioden. 
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> Figur 5-26 Modelleret overskridelseshyppighed infektivt stadie (øverst: %-varighed af ét 
individ per ca 1000 m3 –, nederst: varighed af to individer) af lakselus ”udledt” fra 
Havbrug 3 under baselineforhold (uden skibstunnel) – til venstre, og efter etablering af 
skibstunnel – til højre. 

 

 

> Figur 5-27 Modelleret overskridelseshyppighed (%-varighed af ét individ per ca. 1000 
m3 af infektivt stadie af lakselus ”udledt” fra Havbrug 1-3 under baselineforhold (uden 
skibstunnel) – til venstre, og efter etablering af skibstunnel – til højre. 
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> Figur 5-28 Akkumuleret transport fra Moldefjorden til Kjødepollen af lakselus i 

forskellige stadier fra Havbrug 1. 

 
Udtræk af tidsserier af infektive stadier med oprindelse i Havbrug 1 viser, at antallet som 
passerer Havbrug 1 øges med ca. 25% og at antal copepoditter fra Havbrug 1 som passerer 
Havbrug 2 øges fra 0 til 50 (Figur 5-29) med tunnelen. Copepoditter fra Havbrug 1 passerer 
ikke Havbrug 3 hverken i baseline eller efter etablering af skibstunnel. 
 
Skibstunnelen medførte at antal infektive copepoditter med oprindelse i Havbrug 2 som 
passerer Havbrug 2 øges ca. 10%, mens antallet af Havbrug 2-copepoditter som passerer 
Havbrug 3 reduceres med 45% (Figur 5-30). 
 

Etablering af skibstunnelen fører til en halvering af infektive copepoditter fra Havbrug 2 som 
passerer Havbrug 3, mens antallet af Havbrug 3-copepoditter som passerer Havbrug 2 øges 
med ca. 20% (Figur 5-31).  

  

Nauplie 2

Nauplie 1

Copepodit
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> Figur 5-29 Akkumuleret antal copepoditter (infektivt stadie) fra Havbrug 1 
som ”passerer” gennem Havbrug 1 (øverst tv), gennem Havbrug 2 (øverst th) og 
Havbrug 3 (nederst tv) under baseline forhold og efter etablering af skibstunnel. 

 

  

> Figur 5-30 Akkumuleret antal copepoditter (infektivt stadie) fra Havbrug 2 
som ”passerer” gennem Havbrug 2 (tv), og gennem Havbrug 3 (th) under baseline 
forhold og efter etablering af skibstunnel. 
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> Figur 5-31 Akkumuleret antal copepoditter (infektivt stadie) fra Havbrug 3 
som ”passerer” gennem Havbrug 3 (tv) og gennem Havbrug 2 (th) under baseline 
forhold og efter etablering af skibstunnel. 

 
Et af hovedproblemerne med lakselus i opdrætsanlæg er at udvandrende smolt fra vilde 
bestande kan blive udsat for et øget infektionstryk fra infektive copepoditter, som stammer 
fra opdrætsanlæg. Som eksempel på mulige ændringer i infektionstryk fokuseres på  
Åheimselva, der udmunder i vigen beliggende ved den ydre grænse af Kjødepollen. I elven 
findes både smålaks og havørred (Fiskedirektoratet 2014).  

  

 

> Figur 5-32 Gennemsnitskoncentration af lakselus (fra alle 3 havbrug) per gridcelle 
(≈1000 m3) i Moldefjorden og Kjødepollen uden (øverst) og med (nederst) skibstunnel. 
Pilen i øverste delfigur viser placering af vigen hvor Åheimselva udmunder. 
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Modelleringen viser, at både gennemsnitskoncentrationen (Figur 5-33) og maksimal-
koncentrationen (Figur 5-34) af infektive lus øges uden for elvmundingen efter etablering af 
skibstunnelen.   

 

> Figur 5-33 Maksimalkoncentration af lakselus (fra alle 3 havbrug) per gridcelle 
(≈1000 m3) i Moldefjorden og Kjødepollen uden (øverst) og med (nederst) skibstunnel. 

 

Den modellerede middelkoncentration inderst i Åheimsvigen i tunnelscenariet kommer op på 
ca. 0,15 lus per 3.000 m2 (modelgrid 75m*40m) (Figur 5-33) og maksimalkoncentrationen 
op på 3-4 lus per 3.000 m2 (Figur 5-34). Uden tunnel viste modelresultater ikke ikke 
forekomst af infektive lus i vigen ud for Åheim.  
 
Et vertikalsnit gennem Åheimsvigen fra elvens munding og ud i Kjødepollen viste at de 
infektive stadier i alt overvejende grad havde maksimal forekomst umiddelbart uden for 
elvens munding og var begrænset til de bundnære lag med maksimale modelkoncentrationer 
på 7-8 ind./600 m3 (75m*40m*0,2m) (Figur 5-34). Den mest sandsynlige 
(model-)mekanisme er at lusene, der i tunnelscenariet mere eller mindre er jævnt fordelt i 
Kjødepollens overfladevand transporteres ind i Åheimsvigen (og ind i andre vige) med 
tidevandet og under faldende vandstand synker mod bunden pga en øgende ferskvands-
påvirkning fra Åheimselva (< 30 psu). Når der tages hensyn til at de modellerede «superlus» 
hver repræsenterer 300 til 600 individer så svarer den modellerede koncentration til en 
maksimalværdi på 0,4 – 0,8 cop/m3. Til sammenligning fandt McKibben & Hay (2004) langt 
højere peak-koncentrationer (mellem 33 og 143 cop./m3) af copepoditter i nærheden af to 
flodmundinger, men også en langt lavere tæthed langs kyststrækninger uden 



 

 

BAGGRUNDSRAPPORT   /   12338-YY-OO-R-13800622-1, rev. 0.1 

115 
ferskvandspåvirkning. Der var en varierende (ρ = 0,10-0,39) korrelation mellem 
produktionen af luseæg i to nærliggende havbrug og peak koncentrationer af infektive 
copepoditter 2-3 uger senere ved flodmundingerne.  
 

 

 

> Figur 5-34 Vertikal profil af den maksimal forekomst af infektive stadier i Åheimsvigen; 
placering af vertikalsnit (øverst), antal af infektivt stadie gennem Åheimsvigen (se 
tekst). 
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116 5.6 Vurdering af virkninger på spredning af sygdomme mellem 
havbrug som følge af Stad-tunnelen 

 

 Virusbårne sygdomme 

Sammenfatning af modelresultater er vist i Tabel 5.11. Modelresultaterne viser entydigt at 
den beregnede patogenkoncentration inden for de opdrætsanlæg hvor 1% af 
fiskene ”udleder” patogener med en høj rate klart overskrider den minimale infektive dose, 
og dermed er sandsynligheden også stor for yderligere spredning af sygdom inden for disse 
opdrætsanlæg (Mardones et al. 2013).  
 
Modelleringerne viser også, at selv med de konservative antagelser (høj shedding rate, lav 
henfaldsrate, lav infektiv dose) så er sandsynligheden for smittespredning mellem 
opdrætsanlæg i Vanylvsfjorden (Brudevika, Breitveit) og opdrætsanlægget 
Rundereimstranda beliggende syd for Stadlandet umådelig lille, også efter etablering af 
skibstunnelen. 
 
Baseret på de gennemførte modelleringer viser følsomhedsbetragtninger at for den laveste 
sikkerhedsfaktor (spredning af patogener mellem Rundereimstranda og Brudevika efter 
etablering af skibstunnel) kan 

 kildestyrken (shedding af patogener) øges 20.000 gange eller 
 henfaldsraten reduceres fra 0,69/dag til 0,069/dag eller 
 den minimale infektive dosis reduceres fra 0,07 cfu/ml til 0,000003 cfu/ml   

uden at overskride grænsen for udbrud af sygdom ved Brudevika. 
 
For de to opdrætsanlæg (Breitveit & Brudevika) som er beliggende i Vanylvsfjorden viser 
modelleringen, at etablering af skibstunnelen i praksis ikke påvirker transmissionen af 
patogener mellem opdrætsanlæggene. Både under nuværende forhold (uden skibstunnel) og 
efter etablering af skibstunnelen var de beregnede maksimalkoncentrationer for transmission 
fra Brudevika til Breitveit 15 til 25 gange lavere  end den lavest publicerede koncentration 
som kan udløse en virussygdom (Tabel 5.11, nederst). 
 

> Tabel 5.11 Sammenfatning af modellerede 3-timers maksimalkoncentrationer af 
patogener ved 3 havbrug (Rundereimstranda-Havbrug 1 i strædet mellem Barmøya og 
Kvamfjellet, samt Brudevika-Havbrug 2 og Breitveit-Havbrug 3 i Vanylvsfjorden) uden 
og med skibstunnel i to modelperioder i maj-juni og september. Koncentrationer der 
overstiger den ”minimale infektive dose” på 70 patogener per Liter er markeret med 
rødt. ”Sikkerhedsfaktor” er udtrykt ved forholdet mellem den ”minimale infektive dose” 
og de modellerede 3-timers maksimalkoncentrationer ved de pågældende 
opdrætsanlæg 

Kilde (havbrug) => 
Havbrug 

Måned Patogenkoncentration 
(pr L) 

Sikkerhedsfaktor 

  
÷ skibstunnel + skibstunnel ÷ skibstunnel + skibstunnel 

Breitveit & Brudevika => 
Rundereimstranda 

Maj-juni 5,5•10-9 1,9•10-4 1,3•1010 3,7•105 

Sept. 3,2•10-10 3,5•10-6 2,1•1011 2,0•107 
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117 Kilde (havbrug) => 
Havbrug 

Måned Patogenkoncentration 
(pr L) 

Sikkerhedsfaktor 

Rundereimstranda => 
Rundereimstranda 

Maj-juni 644 428   

Sept. 556 379   

Rundereimstranda => Brudevika 

Maj-juni 1,9•10-5 5,5 •10-5 3,7•106 1,3•106 

Sept. 2,3•10-5 2,8•10-3 3,0•106 2,5•104 

Rundereimstranda => Breitveit 

Maj-juni 5,7•10-4 1,0•10-3 1,2•105 7,0•104 

Sept. 4,7•10-5 1,8•10-4 1,5•106 3,9•105 

Breitveit & Brudevika => Brudevika 

Maj-juni 542 337   

Sept. 518 390   

Breitveit & Brudevika => Breitveit 

Maj-juni 340 468   

Sept. 229 373   

Brudevika => Breitveit 

Maj-juni 2,7 2,7 26 26 

Sept. 4,5 5,0 16 14 

 

 Lakselus 

Summeret over alle tre havbrug førte skibstunnelen til øgning på ca. 20% i antal infektive 
stadier som passerer gennem Havbrug 1 og Havbrug 2, mens antallet som passerer gennem 
Havbrug 3 reduceres med ca. 45% (Figur 5-36). Kun en mindre del af ændringerne kan 
forklares ved en direkte transport af lakselus gennem skibstunnelen. Den største andel 
skyldes ændringer i cirkulationsmønstre omkring opdrætsanlægget Rundereimstranda og 
forårsaget af perioder med en netto-vandføring fra Moldefjorden til Kjødepollen i 
modelperioden.  

I Vanylvsfjorden var årsagen til et øget antal passerende copepoditter ved Havbrug 2 
(Brudevika) en øget residenstid af lokalt producerede lakselus (Figur 5-30), øget tilførsel fra 
Havbrug 1 (gennem tunnelen) (Figur 5-29), og øget tilførsel fra Havbrug 3 (Figur 5-31). 
Reduktionen i passerende copepoditter ved Havbrug 3 skyldes især lavere tilførsel fra 
Havbrug 2 (Figur 5-30) og en større lokal flushing ved selve havbruget (Figur 5-31). 
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> Figur 5-35 Akkumuleret antal copepoditter (infektivt stadie) fra Havbrug 1-3 
som ”passerer” gennem Havbrug 1 (øverst t.v.), Havbrug 2 (øverst t.h.) og gennem 
Havbrug 3 (nederst t.v.) under baseline forhold og efter etablering af skibstunnel 

 
Set i lyset af nyere forskning omkring sammenhænge mellem strømhastighed, tæthed af 
infektive copepoditter og infektionsrate og –success, er det ikke entydigt om en større 
tilførsel af copepoditter også vil øge infektionen med lakselus i et opdrætsanlæg.  
 
Ved uændret hastighed vil infektionsraten øges med tætheden af infektive copepoditter, 
mens øget strømhastighed ved konstant copepodittæthed vil føre til lavere infektionsrisiko, 
fordi opholdstiden reduceres og chancen for ”kontakt” mellem copepodit og vært bliver 
mindre, se Figur 5-36. 
 

> Figur 5-36 Effekt af strømhastighed i gennemstrømskammer på infektion af juvenile 
laks med copepoditter tilført i en mængde på 2500 per eksperiment/fisk (tv) og effekt 
af antal copepoditter tilført juvenile laks i gennemstrømskammer ved en hastighed på 
2,4 cm/s (th). I eksperimentet med ”0” hastighed (tv) blev fiskene eksponeret i 3 min 
til copepoditter (fra Frenzl 2014). 
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I det aktuelle modellerede tilfælde er ændringerne i hastigheder og nettodrift meget små (se 
Vedlegg A) og det er ikke sandsynligt at tunnelen vil påvirke kontaktraten copepodit og 
vært, sensu Figur 5-36. 
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6.1 Introduktion 

Overskudsmassen fra konstruktion af skibstunnellen er beregnet til at udgøre 3,51 millioner 
m3 stenmateriale. Ved udgravningen (sprængningen) af tunnelen antages stenmaterialet at 
fylde 40-80% mere, når det omdannes fra fast fjeld til klippestykker. Den forventede 
stenmasse som skal deponeres forventes derfor at udgøre et sted mellem 4,91-6,32 
millioner m3 (inklusiv porevolumen).  
 
Hovedparten af dette volumen vil bestå af større klippestykker, som hurtigt vil synke mod 
bunden og aflejres i forbindelse med en deponering. Kun det mest finkornede sediment vil 
blive længe i suspension og spredes fra deponeringsområdet. En høj udvidelseskoefficient på 
1,8 svarer til et porevolumen på 0,444 og udtrykker derfor at stenmaterialet primært består 
af store klippestykker og meget lidt finkornet materiale (lav gradering). Stenmateriale med 
et så højt porevolumen vurderes ikke at være egnet til egentlig opfyld.  
 
En udvidelseskoefficient på 1,4 svarer til et porevolumen på 0,286 og udtrykker, at der er en 
stor gradering og dermed et større indhold af mindre sten og finkornet materiale, som 
aflejres i hulrummene mellem de store sten. Det er muligt at styre sprængningen, således at 
man bryder klippen i meget store stykker og derved opnår et minimalt indhold af finkornet 
materiale. Men man kan også vælge en sprængningsmetode, hvor der bliver en større 
gradering i materialet og et langt højere indhold af finkornet materiale. Fordelen ved denne 
metode er at materialet bliver mere håndterbart, men på bekostning af et langt højere 
indhold af finkornet sediment. Valg af metode besluttes som oftest med udgangspunkt i hvad 
klippematerialet skal bruges til. 

 Tiltag der vurderes 

Influensen af massedeponeringen undersøges for tre alternativer. De tre alternativer 
afspejler brugen af stenmaterialet. Alternativ 1 anvender stenmaterialet til opfyld og 
landvinding. Alternativ 2 placerer stenmaterialet i et midlertidig massedeponi, hvorfra en del 
af den deponerede stenmasse kan hentes og genbruges. Alternativ 3 placerer stenmaterialet 
i et permanent massedeponi, som er beliggende i den dybeste del af Moldefjorden. Alternativ 
3 indebærer at materialet ikke vil kunne udnyttes og at tunnelen skal bygges i retning fra 
Moldefjorden til Kjødepollen.  

 Alternativ 1 

I Alternativ 1 udnyttes overskudsmassen fra konstruktionen af skibstunnelen til opfyld og 
landvinding uden for planområdet. Overskudsmassen tænkes anvendt 8 forskellige steder, 
hvoraf 4 er beliggende i Moldefjorden, 1 er beliggende i Kjødepollen, mens de tre sidste er 
beliggende længere væk. De 5 lokaliteter i Moldefjorden og Kjødepollen er vist på kortet i 
Figur 6-1. De tre øvrige lokaliteter Flatraket, Leikanger og Fiskå er vist i Figur 6-2. 
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> Figur 6-1 De 5 områder i Moldefjorden og Kjødepollen, hvor overskudsmassen tænkes 
anvendt til opfyld eller landvinding. 

 
 

 

> Figur 6-2 De tre opfyldningsområde (markeret med rød ring) beliggende langt fra 
skibstunnelen (Flatraket, Leikanger og Fiskeå). 

 
I Tabel 6.1 er angivet opfyldningsbehovet, mængder og afstande til de 8 lokaliteter. Det ses 
at behovet overstiger den estimerede mængde som vil være til rådighed med cirka 500.000 
m3 (udvidelseskoefficient 1,4). 
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(udvidelseskoefficient 1,4).  

Lokalitet Mængde [m3] Transportafstand [m] 

Fiskeå 1.048.000 11.900 

Flatraket 100.000 15.500 

Hatleset 1.106.000 1.400 

Moldestad 239.000 3.500 

Hamreosen 17.000 4.400 

Opfyld Moldefjorden 200.000 0 

Opfyld Kjødepollen 400.000 0 

Leikanger 2.524.000 18.000 

Sum 5.552.000  

 

 Alternativ 2 

I Alternativ 2 etableres der et midlertidigt deponi ved tunnelen i både Moldefjorden og 
Kjødepollen. De to områders placering er vist med en lyseblå farve i Figur 6-3. 
Deponeringsmængder er angivet i Tabel 6.2. Materialet deponeres med en forventning om at 
50% af deponeringsmaterialet vil kunne genbruges. 
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> Figur 6-3 De midlertidige massedeponiers placering i Moldefjorden og Kjødepollen. 

 

> Tabel 6.2 Mængder og anvendelse af overskudsmassen fra tunnelbyggeriet 
(udvidelseskoefficient 1,4). 

Lokalitet Deponeringsmængde 
[m3] 

Genanvendelsespotentiale 
[m3]  

Transportafstand 
[m] 

Kjødepollen 1.920.000 960.000 0 

Moldefjorden 3.070.000 1.560.000 0 

Sum 4.990.000 2.520.000  

 

 Alternativ 3 

I Alternativ 3 dumpes alt overskudsmasse i et dybvandsdeponi på en dybde over 50 m i den 
vestlige del af Moldefjorden. Området er markeret med en violet farve i Figur 6-4. Med 
denne placering vil det ikke være muligt (rentabelt) at genbruge materialet. 
Deponeringsmængden er angivet i Tabel 6.3. Kapacitetsvolumenet i denne del af fjorden 
med en dybde over 50 m er 8.500.000 m3. Deponeringen vil derfor udnytte i 
størrelsesordenen 60% af dette volumen (78% såfremt udvidelseskoefficienten er 1,8). 
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> Figur 6-4 Dybvandsdeponiets placering i Moldefjorden, hvorfra genanvendelse ikke vil 
være mulig. 

 

> Tabel 6.3 Mængder og transportafstand tili det permanente dybvandsdeponi 
(udvidelseskoefficient 1,4). 

Lokalitet Mængde [m3] Transportafstand [m] 

Dybvandsdeponi 5.000.000 2.900-4.000 

 

6.2 Metode 

 Indledende overvejelser 

I det følgende antages det at tunnelen udsprænges tørt og at vandet lukkes så langsomt ind 
i tunnelen, at der ikke resuspenderes sediment i nævneværdigt omfang. Sedimentspildet er 
således fokuseret alene på deponierne. 
 
Alt materiale kommer fra sprængningen af tunnelen og flowet af deponeringsmassen ind i de 
enkelte deponier vil derfor afhænge af frekvensen på sprængningerne i tunnellen. Dette vil 
naturligt variere med aktiviteten i tunnelen. Da der endnu ikke findes en arbejdsplan er den 
reelle aktivitet ukendt. I det følgende er det antaget: 

 Sprængningen af tunnelen og deponeringen udføres i løbet af en periode på 
496 dage 

 Der vil være en opstartsperiode og afslutningsperiode med mindre aktivitet 
 Graderingen af klippestykkerne kan beskrives vha en Rosin-Rammler kurve 
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 1-4% af deponeringsmassen udgøres af klippestykker med en diameter 

mindre end 20 mm (Scenarie 1: ~ 50.000 m3, Scenarie 2: ~ 200.000 m3) 
 Der er pramme nok til rådighed til, så der altid ligger en som kan lastes 
 Hver pram antages at rumme 1.000 m3 deponeringsmasse 
 Til alle former for deponering tømmes lasten med grab 
 Tømningen antages at tage 30 minutter pr last 
 Spildet skønnes sammensat af et overfladespild på 5% og et jævn fordelt 

spild i hele vandsøjlen på 5% af det finkornede sediment indeholdt i 
deponeringsmaterialet 

Overfladespildet fremkommer ved at finkornet sediment vaskes af de større sten så snart de 
kommer i berøring med vandet, mens afrivningen af finkornet sediment på 5% under faldet 
mod bunden er estimeret ved hjælp af en nærfeltsmodel (STFATE). 

Sammensætningen af det sprængte klippemateriale kan beskrives ved hjælp af en Rosin-
Rammler kurve, når man kender klippediameteren d50 og Rosin-Rammler 
kornstørrelseuniformitetsindeks nRRD. Rosin-Rammler ligningen angiver den relative andel y 
som er finere end en given fraktion dy. Ligningen lyder: 

 

Kornstørrelseuniformitetsindekset nRRD afhænger af det relative porevolumen samt formen 
på klippestykkerne. Sammenhængen kan aflæses af diagrammet i Figur 6-5. 
 

 

> Figur 6-5 Sammenhæng mellem kornstørrelseuniformitetsindeks og relativt pore 
volumen (fra CIRIA C683 The Rock Manual, kapitel 3, s. 122). 

 
Kornstørrelseuniformitetsindekset kan til en vis grad styres ved hjælp af sprængnings-
metoden. Estimat for kornstørrelseuniformitetsindekset nRRD kan findes ved brug af 
Cunninghams uniformitetsindeks algoritme (ligning) som lyder: 
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Parametrene i ligningen består af sprænghulsdiameteren d (angivet i mm), sektionsbredden 
B (angivet i meter), afstanden mellem sprængladningshullerne S, længde af bundladning 
BCL, længde af søjleladning CCL, sektionshøjden H og standardafvigelsen på 
borenøjagtigheden W (angivet i meter). Sprængningsgeometriterminologien er illustreret 
med engelske termer i Figur 6-6. 
 

 

> Figur 6-6 Geometriske parametre som virker styrende på kornstørrelseuniformitets-
indekset (fra CIRIA C683 The Rock Manual, kapitel 3, s. 198). 

 
Som det ses er det muligt ved hjælp af sprængningsmetoden at styre sammensætningen af 
det sprængte materiale. I de udførte spildberegninger er der derfor lagt vægt på at finde ud 
af hvor store frihedsgrader der vil være til valg af sprængningsmetoder. I udgangsscenariet 
er der skønnet en udvidelseskoefficient på 1,8 som svarer til et relativt porevolumen på 
0,444. Antages klippestykkerne at have kantet eller kubisk form kan kornstørrelse-
uniformitetsindekset aflæses til nRRD = 5 i Figur 6-5. Antager vi en median klippestørrelse 
d50 på hendholdsvis 200 mm, 400 mm, 600 mm og 800 mm finder vi en sammensætning af 
materialet som vist i Figur 6-7. Det ses at de finkornede fraktioner i dette tilfælde udgør en 
så ubetydelig fraktion, at det ikke giver mening at regne på. Antager vi i stedet en 
udvidelseskoefficient på 1,4 svarende til et relativt porevolumen på 0,288 ændres 
kornstørrelseuniformitetsindekset til nRRD = 1,2. Sammensætningen af materialet for dette 
tilfælde er vist i Figur 6-8 for de samme fire median klippestørrelser. Det ses at materialet 
finere end 20 mm i dette tilfælde udgør af størrelsesorden 1-4% (1% opnås helt præcist for 
d50 = 680 mm, mens 4% opnås for d50 = 210 mm). Disse to scenarier er udvalgt til 
konsekvensvurdering, som et scenarie med henholdsvis moderat og stort finkornet spild.  
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> Figur 6-7 Sammensætning af det sprængte klippemateriale under forudsætning af en 
udvidelseskoefficient på 1,8. 

 

> Figur 6-8 Sammensætning af det sprængte klippemateriale under forudsætning af en 
udvidelseskoefficient på 1,4. 
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 Model set up 

Spildberegningerne udføres på basis af baseline situationen, idet der under anlægsarbejdet 
ikke vil nogen vekselvirkning mellem vandet i Moldefjorden og Kjødepollen. Sprængningen af 
tunnelen og deponeringen vil udføres i løbet af en periode på 496 dage, hvor det forventes 
at deponeringsraterne vil være lavere i starten og slutningen af perioden. Det er derfor valgt 
at se på midterperioden hvor deponeringraterne er højest. I Figur 6-9 er der vist et 
konceptuelt deponeringsforløb, hvor der er en indfasnings og udfasningsperiode på 2 x 57 
dage, hvor deponeringsraterne ændres lineært. I den mellemliggende periode 382 dage er 
der i gennemsnint en konstant deponeringsrate på 11200 m3/dag (udvidelseskoefficient 1,4). 
 

 

> Figur 6-9 Konceptuelt deponeringsforløb (udvidelseskoefficient 1,4). 

 
Det antages at der deponeres 5 dage om ugen hele året svarende til 260 dage på et år. 
Endvidere antages det at deponeringen finder sted indenfor tidsrummet kl. 7-19. Ved hver 
deponering medbringer prammen 1000 m3 (Scenarie 1, 1300 m3) stenmasse. Der vil derfor 
være behov for at deponere 15-16 gange per dag. I løbet af en etårig periode deponeres der 
16 gange i 190 dage og 15 gange i 70 dage. Deponeringscyklusen i løbet af et år med brug 
af grab er illustreret i Figur 6-10, således at der også er zoomet ind på fordelingen over en 
måned og en dag med 16 dumpninger. Værdien 1 indikerer perioder hvor der dumpes 
materiale. Ved brug af grab er det skønnet at tage 30 minutter at tømme prammen for 
deponeringsmasse.  
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> Figur 6-10 Indikation af deponeringscyklus henover året. Øverst: Alle 
deponeringsperioder i løbet af et år, midt: Alle deponmeringsperioder i løbet af en 
måned, nederst: Eksempel på en dag med 16 deponeringer og tømning ved brug af 
grab. 

 Spildets sammensætning 

I et forsøg på at estimere det finkornede sediments sammensætning i deponeringsmassen er 
det undersøgt, hvordan klippen splintres når det udsættes for en kraftig trykpåvirkning. Med 
hensyn til sedimentspildet er det den del af klippen som smuldrer til kornstørrelser mindre 
end 125 μm, som er af interesse. Til en sådan knusningsanalyse har DHI modtaget 
klippestykker fra tre områder langs tunnelens linjeføring. De tre områder hvorfra prøverne 
stammer er vist i Figur 6-11. Prøve nummer 1 er repræsentativ for Moldefjorden, prøve 
nummer 3 for Kjødepollen og prøve nummer 2 for den centrale del af fjeldet. 
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> Figur 6-11 Områder hvorfra klippestykker til knusningsanalysen er taget. 

 
Hvert klippestykke havde tilnærmelsesvis en størrelse på 2cm x 2cm x 4 cm. Fotografier af 
de tre prøver er vist i Figur 6-12. Det ses at alle tre klippestykker er gnejs. Prøve nummer 1 
og 2 er lagdelte, mens prøve nummer 3 ikke har en klar struktur. Alle tre prøver stammer 
fra jordoverfladen og kan derfor variere fra hvad der findes dybere inde i fjeldet. 
 

 

> Figur 6-12 Venstre: Prøve nummer 1, Midt: Prøve nummer 2 og højre: Prøve 
nummer 3. 

 
Testproceduren består i at udsætte klippestykket for så kraftig en spænding at det knuses og 
splintres i mindre dele på samme måde som ved en sprængning. Til dette benyttes en 
skruestik med glatte sider, således at klippestykkerne vil falde mod jorden i samme øjeblik 
klippestykket knuses. Under skruestikken er der placeret en aluminiumsbeholder som 
opsamler det knuste materiale. Oversiden og siderne i skruestikkens åbning er afskærmet 
med et stykke papir for at sikre at det knuste materiale lander i aluminiumsbeholderen. Efter 
knusningen børstes siderne på skruestikken for at få eventuelle fastholdte rester ned i 
aluminiumsbeholderen. 
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Klippestykket vejes før knusningen. Skruestikken spændes indtil klippestykket knuses. Det 
opsamlede materiale hældes igennem en 125 μm si. Mængden med en kornstørrelse mindre 
end 125 μm vejes. Denne del af materialet udgør det potentielle spild ved deponering. 
Kornfordelingen af det finkornede materiale analyseres og findes ved hjælp af en LISST-100. 
Resultatet af de tre knusningstests er vist i form af vægtfordelingen i Tabel 6.4. 
 

> Tabel 6.4 Knusningstestens vægtfordeling. 

Prøve nummer Masse Masse > 125 μm Masse < 125 μm Andel < 125 μm 

1 37,1997 g 34,8877 g 2,2625 g 6,49 % 

2 22,0755 g 20,3617 g 1,7109 g 8,40 % 

3 17,9585 g 24,7738 g 3,1253 g 12,62 % 

 
Knusningstesten indikerer, at man kan forvente, at det finkornede materiale vil udgøre 
mellem 6,5-12,5 % af den del af deponeringsmaterialet som har en korndiameter mindre 
end 2 cm. I de udførte spildsimuleringer er det finkornede materiale antaget at udgøre 
10 %. 
 
Kornfordelingen er undersøgt og analyseret for hver af de tre prøver. De tre kornfordelinger 
er optegnet og vist i Figur 6-13. 
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> Figur 6-13 Kornkurvefordeling. Øverst: Prøve nummer 1, midt: Prøve nummer 2 og 
nederst: Prøve nummer 3. 

 

 Faldhastigheder 

De tre fundne kornfordelinger lægges sammen og divideres med tre, således at 
kornfordelingen beskrives ved hjælp af en repræsentativ fordeling. Denne fordeling inddeles i 
fire sedimentklasser som samlet repræsenterer det finkornede sedimentspild. Den 
karakteristiske kornstørrelse for og relative vægt er vist i Tabel 6.5 for hver af de fire 
sedimentklasser. 
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Kornstørrelse [μm] Andel [%] Faldhastighed [mm/s] 

4 13,5 0,011 

11 21,9 0,086 

41 37,5 1,2 

99 27,1 7 

 
Da materialet er ikke-flokkulerende kan sedimentets faldhastigheder bestemmes ved hjælp 
af Stokes lov, som lyder: 
 

 

 
I formlen er s er den specifikke relative densitet, som for gnejs varierer mellem 2,5-2,9, g = 
9,82 m/s2 er tyngdeaccelerationen, d er kornstørrelsen og ν er den kinematiske viskositet. 
Sidstnævnte afhænger af vandtemperaturen. Dens variation med vandtemperaturen er 
angivet i Tabel 6.6. 

> Tabel 6.6 Den kinematiske viskositets variation med vandtemperaturen. 

Vandtemperatur [°C] ν ·106 [m2/s] 

0 1,79 

5 1,51 

10 1,30 

15 1,14 

20 1,00 

 
Sedimentets faldhastighed vil i princippet variere henover året i takt med at vandet 
opvarmes eller afkøles. I modelleringen er faldhastighederne fastlagt på baggrund af en 
vandtemperatur på 10 °C og en specifik relativ densitet af materialet på 2,7. De herved 
estimerede faldhastigheder er angivet i Tabel 6.5. 

6.3 Virkninger af deponering – Alternativ 1 

Alternativ 1 er kendetegnet ved at deponeringsmassen anvendes på 8 forskellige lokaliteter, 
hvoraf en del af dem er placeret udenfor planområdet. 4 af deponeringerne finder sted i 
Moldefjorden, 1 i Kjødepollen, mens de tre sidste ligger længere væk. Rækkefølgen hvorved 
deponierne vil blive opfyldt er ukendt. Spildmodelleringen er derfor afviklet således at alle 
deponier opfyldes med en rate svarende til perioden med højest produktion. 
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 Spildmængder 

Rækkefølgen hvorved deponeringsmaterialet vil blive anvendt i de forskellige deponier 
kendes ikke. Spildscenariet er derfor defineret således at opfyldningen foregår med den 
estimerede maksimale gennemsnitlige produktionsrate på 11200 m3/dag som resulterer i  
15-16 deponeringer af 1000 m3 sprængt klippe 5 dage om ugen på samme lokalitet. Hver 
dumping foretages med grab og antages at vare 30 minutter med det samme kontinuerte 
spild under hele dumpingprocessen. I de følgende figurer er spildcyklus og spildrater for hver 
af de 8 lokaliteter angivet. De angivne rater angiver overfladespildet ved dumpingen (som 
udgør halvdelen af det totale spild). Et tilsvarende spild som repræsenterer afrivning fordeles 
jævnt gennem vandsøjlen. Der er anvendt i dette scenarie anvendt en fast lokalitet for 
spildets placering i hver af de 8 opfyldsområder. 
 

 

> Figur 6-14 Rater for overfladespildet ved Moldefjorden opfyldning. 

 

 

> Figur 6-15 Rater for overfladespildet ved Hatleneset opfyldning. 

 

> Figur 6-16 Rater for overfladespildet ved Moldestad opfyldning. 
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> Figur 6-17 Rater for overfladespildet ved Hamreosen opfyldning. 

 

> Figur 6-18 Rater for overfladespildet ved Flatraket opfyldning. 

 

> Figur 6-19 Rater for overfladespildet ved Kjødepollen opfyldning. 

 

> Figur 6-20 Rater for overfladespildet ved Fiskeå opfyldning. 
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> Figur 6-21 Rater for overfladespildet ved Leikanger opfyldning. 

 

 Suspenderet stof 

Dumpning ved brug af grab indebærer et større spild end ved brug af splitpram, men 
spildraterne er mindre da tømningen af en pram varer væsentlig længere. Til vurdering af 
sedimentfanens påvirkning er der anvendt en tærskelværdi på 2 mg/l. Denne værdi opfattes 
ofte som kriteriet for en synlig sedimentfane. 
 

 

> Figur 6-22 Overskridelsesvarighed af 2 mg/l i overfladelaget i Moldefjorden for 
Scenarie 1: moderat indhold af finkornet sediment. 
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> Figur 6-23 Overskridelsesvarighed af 2 mg/l i overfladelaget i Moldefjorden for 
Scenarie 2: højt indhold af finkornet sediment. 

 

> Figur 6-24 Overskridelsesvarighed af 2 mg/l i overfladelaget i Kjødepollen for 
Scenarie 1: moderat indhold af finkornet sediment. 
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> Figur 6-25 Overskridelsesvarighed af 2 mg/l i overfladelaget i Kjødepollen for 
Scenarie 2: højt indhold af finkornet sediment. 

 

> Figur 6-26 Overskridelsesvarighed af 2 mg/l i overfladelaget i Vanylvsfjorden for 
Scenarie 1: moderat indhold af finkornet sediment. 
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> Figur 6-27 Overskridelsesvarighed af 2 mg/l i overfladelaget i Vanylvsfjorden for 
Scenarie 2: højt indhold af finkornet sediment. 

 

 

> Figur 6-28 Overskridelsesvarighed af 2 mg/l i overfladelaget ved dumping i 
Moldefjorden og Flatraket for Scenarie 1: moderat indhold af finkornet sediment. 
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> Figur 6-29 Overskridelsesvarighed af 2 mg/l i overfladelaget ved dumping i 
Moldefjorden og Flatraket for Scenarie 2: højt indhold af finkornet sediment. 

 

 
 

> Figur 6-30 Middelkoncentration (årsmiddel) i overfladelaget i Moldefjorden for 
Scenarie 1: moderat indhold af finkornet sediment. 
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> Figur 6-31 Middelkoncentration (årsmiddel) i overfladelaget i Moldefjorden for 
Scenarie 2: højt indhold af finkornet sediment. 

 

> Figur 6-32 Middelkoncentration (årsmiddel) i overfladelaget i Kjødepollen for 
Scenarie 1: moderat indhold af finkornet sediment. 
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> Figur 6-33 Middelkoncentration (årsmiddel) i overfladelaget i Kjødepollen for 
Scenarie 2: højt indhold af finkornet sediment. 

 

> Figur 6-34 Middelkoncentration (årsmiddel) i overfladelaget i Vanylvsfjorden for 
Scenarie 1: moderat indhold af finkornet sediment. 
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> Figur 6-35 Middelkoncentration (årsmiddel) i overfladelaget i Vanylvsfjorden for 
Scenarie 2: højt indhold af finkornet sediment. 

 

> Figur 6-36 Maksimalkoncentration i overfladelaget under dumping i Moldefjorden for 
Scenarie 1: moderat indhold af finkornet sediment. 
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> Figur 6-37 Maksimalkoncentration i overfladelaget under dumping i Moldefjorden for 
Scenarie 2: højt indhold af finkornet sediment. 

 

> Figur 6-38 Maksimalkoncentration i overfladelaget under dumping i Kjødepollen for 
Scenarie 1: moderat indhold af finkornet sediment. 
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> Figur 6-39 Maksimalkoncentration i overfladelaget under dumping i Kjødepollen for 
Scenarie 2: højt indhold af finkornet sediment. 

 

> Figur 6-40 Maksimalkoncentration i overfladelaget under dumping i Vanylvsfjorden for 
Scenarie 1: moderat indhold af finkornet sediment. 
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> Figur 6-41 Maksimalkoncentration i overfladelaget under dumping i Kjødepollen for 
Scenarie 2: højt indhold af finkornet sediment. 

 

 

> Figur 6-42 Maksimalkoncentration i overfladelaget under dumping ved Flatraket for 
Scenarie 1: moderat indhold af finkornet sediment. 
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> Figur 6-43 Maksimalkoncentration i overfladelaget under dumping ved Flatraket for 
Scenarie 2: højt indhold af finkornet sediment. 

 Sedimentation af deponeringspild 

Størstedelen af stenmaterialet vil aflejres i deponeringsområdet hvori det dumpes. Kun den 
finkornede del som går i suspension til vandsøjlen som følge af afvaskning og afrivning vil 
blive spredt til områder uden for deponeringsområderne. Alle de følgende sedimentationskort 
angiver hvordan den opslemmede del af deponeringsmaterialet vil blive aflejret. I Scenarie 1 
udgør denne del 0,01% af den samlede deponeringsmasse, mens den i Scenarie 2 udgør 
0,04%, idet det er vurderet at 90% af det finkornede sediment vil trækkes ned til bunden 
sammen med det øvrige deponeringsmateriale. I Alternativ 1 bruges stenmaterialet til 
opfyld, hvor man ofte vil etablere fangedæmninger langs opfyldningsområdets ydre kanter 
for at holde på materialet og minimere et spild. I den udførte spildberegning er det 
konservativt antaget at spildet ikke er afskærmet på nogen måde. Det er lavet aflejringskort 
for deponeringsspildet i Moldefjorden og Kjødepollen for de to spildscenarier. Endvidere er 
der lavet kort som viser aflejringen i strandzonen – defineret ved en vanddybde på under 
20 m. 

 

> Figur 6-44 Aflejring af deponeringsspildet i Moldefjorden for Scenarie 1: moderat 
indhold af finkornet sediment. 
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> Figur 6-45 Aflejring af deponeringsspildet i Kjødepollen for Scenarie 1: moderat indhold 
af finkornet sediment. 

 

> Figur 6-46 Aflejring af deponeringsspildet i Moldefjorden for Scenarie 2: højt indhold af 
finkornet sediment. 
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> Figur 6-47 Aflejring af deponeringsspildet i Kjødepollen for Scenarie 2: højt indhold af 
finkornet sediment. 

 
Strandzonen er et særlig beskyttet habitat med større værdi end resten af havbunden. Der 
er derfor også lavet aflejringskort, som kun viser mængder aflejret i strandzonen defineret 
ved en vanddybde på mindre end 20 m. 
 

 

> Figur 6-48 Aflejring af deponeringsspildet i Moldefjorden inden for strandzonen for 
Scenarie 1: moderat indhold af finkornet sediment. 
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> Figur 6-49 Aflejring af deponeringsspildet i Kjødepollen inden for strandzonen for 
Scenarie 1: moderat indhold af finkornet sediment. 

 

> Figur 6-50 Aflejring af deponeringsspildet i Moldefjorden inden for strandzonen for 
Scenarie 2: højt indhold af finkornet sediment. 
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> Figur 6-51 Aflejring af deponeringsspildet i Kjødepollen inden for strandzonen for 
Scenarie 2: moderat indhold af finkornet sediment. 

Deponeringsspildet er sammensat af klippearter (gnejs) med en densitet på cirka 2700 
kg/m3 og vil ikke have kohæsiv karakter. Tørdensiteten af det aflejrede materiale må derfor 
forventes at have en størrelsesorden på 1600 kg/m3 (porøsitet 0,4). Det ses derfor at en 
finkornet aflejring på 100 g/m2 blot svarer til en aflejringstykkelse på 1/16 mm. De vidste 
kort skal derfor mere ses som en dokumentation for spredningens omfang end et udtryk for 
påvirkningsområdet. 

6.4 Virkninger af deponering – Alternativ 2 

Alternativ 2 er midlertidig deponering af stenmaterialet i bunden af Moldefjorden og 
Kjødepollen. 

 Spildrater 

Spildscenariet er defineret således at opfyldningen foregår med den estimerede maksimale 
gennemsnitlige produktionsrate på 11200 m3/dag, som resulterer i 15-16 deponeringer af 
sprængt klippe 5 dage om ugen ved hver lokalitet. Dog med den forskel at mængderne og 
størrelsen på prammene er tilpasset de respektive produktionermængder i Moldefjorden og 
Kjødepollen i forhold til den samlede produktionsmængde. Spildraterne er derfor blot 
nedskalerede i forhold til de øvrige scenarier. Spildraterne er lavest i Kjødepollen, hvor 
produktionsmængden er mindst, idet det stadig er forudsat at hver dumping foretages med 
grab og varer 30 minutter med det samme kontinuerte spild under hele dumpingprocessen. I 
de følgende to figurer er spildcyklus og spildrater angivet for Moldefjordens og Kjødepollens 
midlertidige deponi. De angivne rater angiver overfladespildet ved dumpingen og udgør 
halvdelen af det totale spild. Et tilsvarende spild som repræsenterer afrivning fordeles jævnt 
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gennem vandsøjlen. Dumpingspositionen flyttes løbende til et nyt område indenfor deponiet 
ved hver deponering. 

 

> Figur 6-52 Rater for overfladespildet ved det midlertidige deponi i Moldefjorden. 

 

> Figur 6-53 Rater for overfladespildet ved det midlertidige deponi i Kjødepollen. 

 Suspenderet stof 

Dumpning ved brug af grab indebærer et større spild end ved brug af splitpram, men 
spildraterne er mindre da tømningen af en pram varer væsentlig længere. Til vurdering af 
sedimentfanens påvirkning er der anvendt en tærskelværdi på 2 mg/l. Denne værdi opfattes 
ofte som kriteriet for en synlig sedimentfane. 

 

> Figur 6-54 Overskridelsesvarighed af 2 mg/l i overfladelaget i Moldefjorden for 
Scenarie 1: moderat indhold af finkornet sediment. 
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> Figur 6-55 Overskridelsesvarighed af 2 mg/l i overfladelaget i Moldefjorden for 
Scenarie 2: højt indhold af finkornet sediment. 

 

 

> Figur 6-56 Overskridelsesvarighed af 2 mg/l i overfladelaget i Kjødepollen for 
Scenarie 1: moderat indhold af finkornet sediment. 
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> Figur 6-57 Overskridelsesvarighed af 2 mg/l i overfladelaget i Kjødepollen for 
Scenarie 2: højt indhold af finkornet sediment. 

 

 

> Figur 6-58 Middelkoncentration (årsmiddel) i overfladelaget i Moldefjorden for 
Scenarie 1: moderat indhold af finkornet sediment. 
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> Figur 6-59 Middelkoncentration (årsmiddel) i overfladelaget i Moldefjorden for 
Scenarie 2: højt indhold af finkornet sediment. 

 

> Figur 6-60 Middelkoncentration (årsmiddel) i overfladelaget i Kjødepollen for 
Scenarie 1: moderat indhold af finkornet sediment. 
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> Figur 6-61 Middelkoncentration (årsmiddel) i overfladelaget i Kjødepollen for 
Scenarie 2: højt indhold af finkornet sediment. 

 

 

> Figur 6-62 Maksimalkoncentration i overfladelaget under dumping i Moldefjorden for 
Scenarie 1: moderat indhold af finkornet sediment. 
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> Figur 6-63 Maksimalkoncentration i overfladelaget under dumping i Moldefjorden for 
Scenarie 2: højt indhold af finkornet sediment. 

 

> Figur 6-64 Maksimalkoncentration i overfladelaget under dumping i Kjødepollen for 
Scenarie 1: moderat indhold af finkornet sediment. 
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> Figur 6-65 Maksimalkoncentration i overfladelaget under dumping i Kjødepollen for 
Scenarie 2: højt indhold af finkornet sediment. 

 

 Sedimentation af deponeringsspild 

Deponeringen af materialet foregår på lavere vand med henblik på mulig genanvendelse af 
en del af materialet. Det vil være muligt at udføre deponeringen således at man i den 
indledende fase laver en form for afskærmende opfyld, hvor man enten efterfølgende kan 
sejle ind og dumpe materialet under afskærmede forhold eller alternativt løfte 
deponeringsmaterialet henover. I den udførte spildberegning er det konservativt antaget at 
spildet ikke er afskærmet på nogen måde. Det er lavet aflejringskort for deponeringsspildet i 
Moldefjorden og Kjødepollen for de to spildscenarier. Endvidere er der lavet kort som viser 
aflejringen i strandzonen – defineret ved en vanddybde på under 20 meter.  
 

 

> Figur 6-66 Aflejring af deponeringsspildet i Moldefjorden for Scenarie 1: moderat 
indhold af finkornet sediment. 
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> Figur 6-67 Aflejring af deponeringsspildet i Kjødepollen for Scenarie 1: moderat indhold 
af finkornet sediment. 

 

> Figur 6-68 Aflejring af deponeringsspildet i Moldefjorden for Scenarie 2: højt indhold af 
finkornet sediment. 

 



 

 

 BAGGRUNDSRAPPORT   /  12338-YY-OO-R-13800622-1 , rev. 0.1 

160

 

> Figur 6-69 Aflejring af deponeringsspildet i Kjødepollen for Scenarie 2: højt indhold af 
finkornet sediment. 

Strandzonen er et særlig beskyttet habitat med større værdi end resten af havbunden. Der 
er derfor også lavet aflejringskort, som kun viser mængder aflejret i strandzonen defineret 
ved en vanddybde på mindre end 20 meter. 

 

> Figur 6-70 Aflejring af deponeringsspildet i Moldefjorden i strandzonen for Scenarie 1: 
moderat indhold af finkornet sediment. 
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> Figur 6-71 Aflejring af deponeringsspildet i Kjødepollen for Scenarie 1: moderat indhold 
af finkornet sediment. 

 

> Figur 6-72 Aflejring af deponeringsspildet i Moldefjorden i strandzonen for Scenarie 2: 
højt indhold af finkornet sediment. 
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> Figur 6-73 Aflejring af deponeringsspildet i Kjødepollen i strandzonen for Scenarie 2: 
højt indhold af finkornet sediment. 

Deponeringsspildet er sammensat af klippearter (gnejs) med en densitet på cirka 2700 
kg/m3 og vil ikke have kohæsiv karakter. Tørdensiteten af det aflejrede materiale må derfor 
forventes at have en størrelsesorden på 1600 kg/m3 (porøsitet 0,4). Det ses derfor at en 
finkornet aflejring på 100 g/m2 blot svarer til en aflejringstykkelse på 1/16 mm. De vidste 
kort skal derfor mere ses som en dokumentation for spredningens omfang end et udtryk for 
påvirkningsområdet. 

6.5 Virkninger af deponering – Alternativ 3 

Alternativ 3 er permanent deponering af stenmaterialet på dybt vand (> 50 m) i et område 
af Moldefjorden. 

 Spildrater 

Spildscenariet er defineret således at opfyldningen foregår med den estimerede maksimale 
gennemsnitlige produktionsrate på 11200 m3/dag, som resulterer i 15-16 deponeringer af 
1000 m3 sprængt klippe 5 dage om ugen. Det er forudsat at hver dumping foretages med 
grab, varer 30 minutter og genererer samme kontinuerte spild under hele dumping-
processen. Dumpingspositionen flyttes løbende til et nyt område indenfor deponiet ved hver 
ny tømning af en pram. 
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I nedenstående figur er spildcyklus og spildrater angivet for Moldefjordens dybvandsdeponi. 
De angivne rater angiver overfladespildet ved dumpingen og udgør halvdelen af det totale 
spild. Et tilsvarende spild som repræsenterer afrivning fordeles jævnt gennem vandsøjlen.  
 

 

> Figur 6-74 Rater for overfladespildet ved det dybvandsdeponiet i Moldefjorden. 

 Suspenderet stof 

Dumpning ved brug af grab indebærer et større spild end ved brug af splitpram, men 
spildraterne er mindre da tømningen af en pram varer væsentlig længere. Til vurdering af 
sedimentfanens påvirkning er der anvendt en tærskelværdi på 2 mg/l. Denne værdi opfattes 
ofte som kriteriet for en synlig sedimentfane. 
 

 

> Figur 6-75 Overskridelsesvarighed af 2 mg/l i overfladelaget i Moldefjorden for 
Scenarie 1: moderat indhold af finkornet sediment. 
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> Figur 6-76 Overskridelsesvarighed af 2 mg/l i overfladelaget i Moldefjorden for 
Scenarie 2: højt indhold af finkornet sediment. 

 

> Figur 6-77 Middelkoncentration (årsmiddel) i overfladelaget i Moldefjorden for 
Scenarie 1: moderat indhold af finkornet sediment. 
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> Figur 6-78 Middelkoncentration (årsmiddel) i overfladelaget i Moldefjorden for 
Scenarie 2: højt indhold af finkornet sediment. 

 

> Figur 6-79 Maksimalkoncentration i overfladelaget under dumping i Moldefjorden for 
Scenarie 2: moderat indhold af finkornet sediment. 
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> Figur 6-80 Maksimalkoncentration i overfladelaget under dumping i Moldefjorden for 
Scenarie 2: højt indhold af finkornet sediment. 

 

 Sedimentation af deponeringsspild 

Størstedelen af stenmaterialet vil aflejres i deponeringsområdet hvori det dumpes. Kun den 
finkornede del som går i suspension til vandsøjlen som følge af afvaskning og afrivning vil 
blive spredt til områder uden for deponeringsområderne. De følgende kort viser spredningen 
og aflejringsmængder for denne del af deponeringsmaterialet. 
 

 

> Figur 6-81 Aflejring af deponeringsspildet i Moldefjorden for Scenarie 1: moderat 
indhold af finkornet sediment. 
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> Figur 6-82 Aflejring af deponeringsspildet i Moldefjorden for Scenarie 2: højt indhold af 
finkornet sediment. 

 

 

> Figur 6-83 Aflejring af deponeringsspildet i Moldefjorden i strandzonen for Scenarie 1: 
moderat indhold af finkornet sediment. 
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> Figur 6-84 Aflejring af deponeringsspildet i Moldefjorden i strandzonen for Scenarie 2: 
højt indhold af finkornet sediment. 

 
Deponeringsspildet er sammensat af klippearter (gnejs) med en densitet på cirka 
2700 kg/m3 og vil ikke have kohæsiv karakter. Tørdensiteten af det aflejrede materiale må 
derfor forventes at have en størrelsesorden på 1600 kg/m3 (porøsitet 0,4). Det ses derfor at 
en finkornet aflejring på 100 g/m2 blot svarer til en aflejringstykkelse på 1/16 mm. De vidste 
kort skal derfor mere ses som en dokumentation for spredningens omfang end et udtryk for 
påvirkningsområdet. 

6.6 Konklusion 

Grundet den forventede sammensætning af deponeringsmaterialet og de dertil knyttede lave 
spildrater, forventes der ikke nogen spredning af finkornet sediment fra 
deponeringsområderne, som vil være af betydning for dyreliv og planter. 
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169 7 VURDERING AF BØLGER FRA SKIBE OG 
BÅDE TIL OG FRA STAD SKIBSTUNNELEN 

 
Dette dokument præsenterer en analyse af bølger genereret af skibe, der vil benytte den 
planlagte Stad skibstunnel. Vurderingen er begrænset til overfladebølger i denne 
sammenhæng og ikke andre forhold såsom opblandingsprocesser, indvirkning fra ballastvand 
eller lignende.  
 
Undersøgelsen omfatter Moldefjord fra Saltasundet til tunnelportalen i syd og Kjøldspollen fra 
Åheim til tunnelportalen i nord. 

7.1 Skibstrafik 

Vurderingen er baseret på antallet af skibe, der vurderes at ville benytte Stad tunnelen. På 
nuværende tidspunkt er der noget sejlads med lystbåde i de pågældende fjorde på hver side 
af tunnelen, men hovedsagelig til og fra de eksisterende fortøjninger og havne i fjordene. 
Desuden er der en række steder, hvor fisk i øjeblikket landes til forarbejdning, eller hvor 
lokale fiskerbåde er fortøjet. I denne undersøgelse er disse nuværende skibspassager 
udeladt, idet alle nye skibspassager vil være betragtet som merbelasting.  
 
Den anslåede samlede volumen af skibstrafik er baseret på en undersøgelse fra Kystverket 
med titlen ‘Estimat av trafikk gjennom Stad skipstunnel’. 
 
Som skitseret i Kystverkets dokument, er de nuværende skibspassager baseret på 
nødvendigheden af at passere tunnelen på grund af dårlige vejrforhold omkring ydersiden af 
Stad-halvøen. Det faktiske antal fartøjer, der passerer stedet, blev vurderet ud fra en 
analyse lavet ved hjælp af AIS (Automatisk Identifikation System), som er et system, der er 
installeret på alle fartøjer over 23 meters længde i Norge. AIS er ofte også anvendt på 
mindre fartøjer, herunder åbendæk-fiskerbåde og lystbåde. Men som beskrevet i den 
oprindelige rapport fra Kystverket, kan antallet af fartøjer anslået i det oprindelige skøn 
være for lavt, idet AIS-systemet ikke er obligatorisk for disse mindre fartøjer. 
 
Tallene angivet i Tabel 7.1 er baseret på det ovennævnte estimat og suppleret med tal, der 
er udledt i nærværende undersøgelse. Tallene angiver det samlede antal skibspassager om 
året. 
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170 > Tabel 7.1 Trafikmængder baseret på Kystverkets skøn og som anvendes i forbindelse 
med denne undersøgelse 

Skibsstørrelse 
& passage type 

Trafikmængde i dag  
med tunnellen 

(år 2016) 

Trafikmændge i fremtiden  
med tunnellen 

(år 2050) 
Kystverket 

estimat 
(årligt) 

Benyttet i 
dette studie 

(årligt) 

Benyttet i 
dette studie 

(pr. dag) 

Kystverket 
estimat 

Benyttet i 
dette studie 

(årligt) 

Benyttet i 
dette studie 

(pr. dag) 
Lystfartøjer på 

besøg, men 
som ikke 
passerer 
tunnelen 

ikke 
tilgængelig 

2000 5,5 
ikke 

tilgængelig 
2000 5,5 

Lystfartøjer 
(<23 m) uden 

AIS 
2863 3000 8,2 

ikke 
tilgængelig 

4000 11,0 

Lystfartøjer 
(<70 m) med 

AIS 
7847 8000 21,9 16813 17000 46,5 

Større skibe 3591 4000 11,0   

Antal skibe i alt 14301 17000 47 16813 23000 63 

 

7.2 Hastigheder for fartøjer i fjordene 

Fartøjers hastighed er normalt den mest betydende faktor for de dannede bølgemønstre, 
bølgehøjder og bølgeperioder. Denne variabel er således den mest styrende faktor for 
kølvandet i fjordene i forhold til antallet af forventede passager. Kystverket blev kontaktet 
som led i denne undersøgelse om der påtænkes at indføre hastighedsbegrænsninger for 
skibene til og fra Stad skibstunnellen. Baseret på oplysninger fra Kystverket, anses det for 
nødvendigt at indføre en hastighedsgrænse på 8 knob (~15 km/t) for det inderste af de to 
fjorde, blandt andet af hensyn til sejladssikkerheden. Denne hastighedsbegrænsning er 
sammenlignelig med hastighedsbegrænsninger gældende på andre vandveje, for eksempel 
på Kielerkanalen, som benyttes af større skibe, og som er en af de mest benyttede 
skibskanaler i verden. Ligeledes har indsejlingerne til Kielerfjorden eller Eckernförde fjord i 
Tyskland hastighedsbegrænsninger på 10 knob (~18 km/t) med yderligere hastigheds-
begrænsninger, hvis sejladsen er tættere på kysten. 
 
I denne undersøgelse antages en generel hastighedsbegrænsning på 8 knob for al 
skibstrafik. Dog er en højere hastighed på 10 og 12 knob også vurderet, da nogle fartøjer 
muligvis vil kunne sejle med højere fart som følge af et trafikstyringssystem, der vil 
overvåge og styre trafikken til, fra og i tunnelen. Desuden kan en fritagelse for denne 
hastighedsgrænse eventuelt blive givet til mindre fartøjer, såsom RIB-både og motorbåde 
under 15 meters længde. Men det understreges, at dette ikke er for at foregribe en 
beslutning truffet af Kystverket vedrørende de maksimale hastigheder. Driften af 
hurtigfærger (HSC) med sejladshastigheder over de allerede nævnte er ikke under 
overvejelse ifølge de oplysninger, der har været til rådighed for denne undersøgelse. 
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Størrelsen og typen af skibe vil variere fra små lystfartøjer som for eksempel motorbåde og 
RIB-både omkring 5-10 meters længde til de største skibe, som sandsynligvis være 
Hurtigrutens færger med længder på op til 130 meter. Det forventes, at en række kystnære 
feeder-skibe samt andre mindre fragtskibe vil benytte tunnelen under vanskelige vejrforhold. 
En anden type fartøj som kan benytte tunnelen er forsyningsskibe og slæbebåde under 
bugsering; disse kan være af samme størrelse som Hurtigrutens færger i bredde og 
deplacement. Desuden vil fiskefartøjer af varierende størrelse sandsynligvis benytte 
tunnelen. Derudover forventes et betydeligt antal mindre fartøjer såsom lystfartøjer at 
besejle fjordene for at besigtige tunnelportalerne. 
 
Baseret på deres evne til at generere bølger under sejlads er et antal fartøjer eksemplificeret 
i Tabel 7.2. Der er angivet en række fartøjstyper, men disse er kun eksempler og er kun til 
illustrative formål. De tilhørende oplysninger er baseret på kendte fartøjer i kategorien men 
er eksempler, og værdierne er afrundet eller tilnærmet, hvor det har været relevant. Ikke 
desto mindre er disse vejledende værdier baseret på tilgængelig litteratur og baseret på 
fartøjer, som opererer i nærheden af den foreslåede tunnel. 
 
Fartøjerne af type A - C i nedenstående tabel er baseret på deres evne til at danne bølger og 
relaterer ikke direkte til Tabel 7.2, som angiver trafikmængder. Dette skyldes IMO-
forordninger med nærmere angivelse af størrelsen af hvilke skibe, der skal benytte AIS. 
Disse er nærmere beskrevet i Kystverkets trafikundersøgelse. 
 
Det er muligt at estimere bølgerne genereret af fartøjer baseret på type og deres 
karakteristiske dimensioner. I denne undersøgelse er metoden offentliggjort af Krieger & 
Seelig (2005) blevet anvendt. Denne metode er baseret på empiriske ligninger, der passer til 
en række fartøjer. 
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172 > Tabel 7.2 Skibstyper antaget i denne undersøgelse, og deres karakteristika 

Skibstype Skibsnavn og -type Dimensioner 
(deplacement [m3], 
længde [m], stråle 
[m], dybdegang [m]) 

Anslået 
passagehyppighed 

Type A med  
stort deplacement 
og Loa > 50 m 

Hurtigruten færge 4210 / 124 / 19 / 5 4 gange om dagen 

Havbrugsforsyningsskib 
eller tankskib 

6000 / 70 / 17 / 7 daglig 

Container feederskib, 
styk- eller massegods,  

4000 / 89 / 12 / 5 
daglig afhængig af 

vejret 

Type B med 
mindre 
deplacement  
og Loa < 50 m 

Stor bugserbåd 610 / 32 / 12 / 4 daglig 

Mellemstørrelse trawler 570 / 34 / 7 / 6 Daglig 

Mindre søgående fiske- 
eller havbrugsfartøj 

130 / 17 / 5 / 4 Daglig 

Patruljefartøj 270 / 48 / 13 / 1 Ukendt 

Type C med  
meget lille 
deplacement  
og Loa < 20 m 

Lille patruljefartøj 20 / 16 / 4 / 1 Ukendt 

RIB-fartøj 1 / 10 / 3 / 1 
Mange gange om dagen 

om sommeren 

Motorbåd / lystfartøj 10 / 15 / 4 / 1 
Mange gange om dagen 

om sommeren 
 

7.4 Typiske bølger dannet af passerende både og skibe 

Der skelnes normalt mellem tre i princippet forskellige typer af bølgemønstre eller bølger 
dannet af skibe under sejlads: 
 

 Fortrængningsbølge/deplacementsbølge – en bølge dannet som følge af den 
direkte fortrængning af vandet. Denne bølge er begrænset til området nær skibet og 
vil kun kunne være af betydning, hvor to skibe passerer hinanden relativt tæt, eller 
hvor et skib overhaler et andet i indsejlingen til den smalle passage nær Sejle samt 
ved selve tunnelen. Denne type bølge er ofte også omtalt som en bunden bølge, som 
er forbundet til skibsskroget, og som reduceres i højde, når skibet reducerer 
hastigheden. Denne bølge er omtalt i det sidste afsnit af denne rapport  

 En enkeltbølge genereret af et fartøj som sejler i en kanal, hvor forholdet mellem 
skrogets tværsnit og vandvejens tværsnit er stort. Bølgen dannes af 
deplacementsbølgen, men kan frigøres fra skroget og udbrede sig langs vandvejen. 
Det er muligt, at et fartøj som sejler for hurtigt i tunnelen vil generere en sådan 
bølge. Dog vil denne bølge straks spredes, når skibet forlader tunnelen og bortset fra 
fartøjer fortøjet eller ventende i tilgangen til tunnelen, bør disse bølger ikke have 
nogen væsentlig indflydelse. Denne type bølge er ikke yderligere vurderet i denne 
rapport, da det ikke anses for relevant i fjordene. 
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 Det frie bølgefelt eller Kelvin-bølgefeltet, som vist i nedenstående diagram. Dette 

bølgemønster dannes af ethvert fartøj under fart på dybt vand og indeholder tre 
karakteristiske elementer: 

o De tværgående bølger, som dannes bag skibet, og som hovedsageligt 
bevæger sig i samme retning som fartøjet 

o De divergerende bølger, der bevæger sig med en vinkel væk fra 
sejladslinjen 

o Cuspbølger, som dannes, hvor de tværgående og divergerende bølger 
mødes og som danner den ydre grænse for Kelvin-bølgefeltet 

Dette frie bølgefelt er ikke bundet til skibet, men vil fortsætte med at udbrede sig i dets 
oprindelige retning, også selvom fartøjet ændrer kurs, bremser eller accelererer. 
 

 

> Figur 7-1 Kelvin bølgemønster genereret af et typisk fartøj på dybt vand (fra skibets 
bagbordside) 

 
Figur 7-2 viser et billede af Hurtigrutens færge "MS Nordnorge" i Hjørundfjorden, anslået at 
sejle med en fart af ca. 15 knob. De tværgående bølger kan ses her langs sejllinjen agter for 
skibet. Cusp-bølgerne kan lige anes langs yderkanten af Kelvin-mønstret. Tæt på denne 
kant, men inden for mønsteret, er de divergerende bølger tydelige. 
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> Figur 7-2 Kelvin-bølgemønster genereret af Hurtigrutens færge "MS Nordnorge". 
(Billede venligst udlånt af Hurtigruten) 

7.5 Skibsbølgescenarier anvendt i undersøgelsen 

På baggrund af ovenstående skibstyper og sejladshastigheder er en række scenarier for 
dannelsen af skibsbølger tæt på skibet blevet identificeret. Tabel 7.3 giver fire forskellige 
fartøjshastigheder og nogle tilhørende bølgeparametre for disse fartøjshastigheder. 
 
Den laveste hastighed på 8 knob er den anbefalede maksimale hastighed (som angivet pr. 
email fra Terje Andreassen, Kystverket), og det antages, at alle større skibe af type A vil 
overholde denne hastighedsbegrænsning, medmindre vind- og strømforhold nødvendiggør 
en anden hastighed. 
 
Hastighederne på 10 og 12 knob er medtaget i vurderingen, idet det er antaget, at nogle 
mindre og mellemstore fartøjer simpelthen ikke vil overholde hastighedsbegrænsninger eller, 
på grund af tildeling af tidsintervaller for passage af tunnelen, må sejle hurtigere for at 
ankomme til tunnelen til tiden. 
 
Fartøjshastigheden på 25 knob er kun taget i betragtning for meget små fartøjer, som 
eventuelt fritages for hastighedsbegrænsninger eller som ignorerer disse. 
 
Hastighederne skal betragtes som øvre grænser benyttet i denne undersøgelse af 
skibsbølger, men de skal ikke tages som en retningslinje eller anbefaling af den hastighed, et 
bestemt fartøj bør sejle med. Værdierne, der er angivet i rødt, er yderligere forklaret i næste 
afsnit. 
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> Tabel 7.3 Fartøjshastigheder, karakteristisk bølgetype og tilhørende bølgeparameter; 
scenarie-værdier angivet med røde tal er benyttet i denne undersøgelse. 

Skibshastighed [knob) 8 10 12 25 

Tværgående bølge 

Bølgelængde [m] 10,2 16,0 23,1 n/a 

Bølgeperiode [s] 2,6 3,2 3,8 n/a 

Teoretisk maksimal skibsbølge-
højde [m] 

1,5 n/a n/a n/a 

Cuspbølge 

Bølgelængde [m] 6,8 10,7 15,4 n/a 

Bølgeperiode [s] 2,1 2,6 3,1 n/a 

Teoretisk maksimal skibsbølge-
højde [m] 

1,0 1,5 n/a n/a 

Divergerende bølge @ 45° til sejladslinje 

Bølgelængde [m] 5,1 8,0 11,5 54,1 

Bølgeperiode [s] 1,8 2,3 2,7 5,9 

Teoretisk maksimal skibsbølge-
højde [m] 

0,7 1,1 1,6 n/a 

Divergerende bølge @ 60° til sejladslinje 

Bølgelængde [m] 2,6 4,0 5,8 27,1 

Bølgeperiode [s] 1,3 1,6 1,9 4,2 

Teoretisk maksimal skibsbølge-
højde [m] 

0,4 0,6 0,8 n/a 

 
Ovenstående Tabel 7.3 giver karakteristiske bølgelængder og -perioder for forskellige dele af 
bølgemønsteret. Baseret på en antagelse om et stationært Kelvin bølgemønster, som mange 
forskere har bevist er gældende for faktiske scenarier, er disse bølgelængder bestemt, og de 
er i al væsentlighed kun en funktion af fartøjets hastighed. Vanddybden langs sejladslinjen 
er ikke af betydning, idet de operationelle hastigheder vist ovenfor ikke vil skabe et 
lavtvands-skibsbølgemønster (dybde-Froude-tallet <0,5). 
 
Medtaget i Tabel 7.3 er desuden en teoretisk maksimal bølgehøjde tæt på skibet, som ikke 
kan overskrides, idet bølgen ville være brydende og energien ville straks være tabt og 
dermed reducere dens højde. Nogle karakteristiske bølgeparametre er blevet markeret som 
ikke relevant (n/a), da de er uden for den teoretiske mulige generering af bølger fra skibe 
forbundet med denne del af bølgemønsteret på grund af begrænset deplacement, dybgang 
eller skroglængde for skibene. 
 



 

 

 BAGGRUNDSRAPPORT   /  12338-YY-OO-R-13800622-1 , rev. 0.1 

176
 

> Tabel 7.4 Scenarier for sammenholdte skibstyper (Tabel 7.2) og bølgekarakteristika 
(Tabel 7.3) og tilhørende bølgehøjde 

Scenarie 1: 

Fartøjer af type A som i Tabel 7.2 er tilbøjelige til at producere betydelige tværgående 
bølger samt divergerende og cusp bølger. Baseret på publikationen fra Krieger & Seelig 
(2005), er den tværgående bølge anslået at være i størrelsesordenen 0,5 m på 10 m 
afstand fra sejladslinjen. Tabellen giver en øvre grænse på 1,5 meter for denne type bølge, 
selvom det med den lave hastighed på 8 knob er usandsynligt, at et fartøj er i stand til at 
producere en så høj bølge. Således antages i undersøgelsen en bølgehøjde på 1 m, som 
en øvre konservativ grænse for det tværgående bølgemønster nær sejladslinjen. Denne 
tværgående bølge vil overvejende udbrede sig i skibets sejlretning med toppene og dalene 
vinkelret på sejladslinjen og vil fortsætte i denne retning også efter en eventuel 
kursændring. 
 

Scenarie 2: 

Fartøjer af type B og nogle fartøjer af type A med kortere skroglængder vil producere et 
sæt karakteristiske cuspbølger, som vil dominere bølgemønstret. Baseret på publikationen 
fra Krieger & Seelig (2005) kan bølgerne genereret af disse fartøjer være over 2 m i 
højden. Som det kan ses af tabellen, overstiger denne værdi den teoretiske 
bølgebrydnings-grænse. Derfor er en bølgehøjde på 1,5 m anvendt som den 
konservative øvre grænse for højden nær skibet. Cuspbølger vil fortsætte med at udbrede 
sig med en retning på ca. 35° mellem deres udbredelsesretning og sejladslinjen. Bølgerne 
vil fortsætte med at udbrede sig i denne retning uafhængigt af fartøjets eventuelle 
kursændring. 
 

Scenarie 3: 

Fartøjer af type B, som sejler med hastigheder på 10 - 12 knob og fartøjer af type C, som 
sejler med højere hastigheder, såsom 25 knob, vil generere divergerende bølger. Disse 
bølger vil udbredes med vinkler i forhold til sejladslinjen, som er betydeligt større end 
cuspbølger. Tabel 7.3 giver værdier for en bølge med udbredelsesretninger på 45° og 60° i 
forhold til sejladslinjen. I plantegning kan toppene og dalene af disse bølger synes at være 
næsten parallelle med sejladslinjen og kun udbrede sig til siden. Ligningerne anvendt af 
Krieger og Seelig (2005) gælder ikke for dette scenarie, men i betragtning af skibenes 
deplacement, bredde og dybdegang, vil bølgen være begrænset til omkring 1 m i højden 
nær skibet. 
 

Scenarie 4: 

På grund af deres deplacement og deres større tværsnit kan skibe af type A i princippet 
producere en deplacement bølge. Dette scenarie vil blive behandlet særskilt i sidste 
afsnit af denne rapport. 
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Bølger genereret af skibe på dybt vand reduceres i højden med en kendt hastighed, når de 
udbreder sig væk fra skibets sejladslinje. Denne reduktion varierer afhængig af hvilken type 
skibsbølger, der er dominerende. Cuspbølger reduceres langsommere (over længere afstand) 
end andre typer og er ofte de højeste bølger i bølgemønsteret. De tværgående og 
divergerende bølger reduceres hurtigere og resulterer dermed i lavere bølgehøjder i en given 
afstand til skibet i forhold til cuspbølger. Figur 7-3 viser den resulterende bølgehøjde med 
øgende afstand fra sejladslinjen for en kendt bølge af enhedshøjden 1 på 10 m nominel 
afstand fra sejladslinjen. Baseret på Scenarier 1-3 identificeret i det foregående afsnit og 
reduktionsraten vist i Figur 7-3, er de forventede maksimale bølgehøjder i fjordene angivet i 
Figur 7-4 til Figur 7-7. 
 

 

> Figur 7-3 Reduktion af bølgehøjden som funktion af afstanden fra sejladslinjen for en 
bølge af højden 1 (enhedshøjde) 10 m fra sejladslinjen 

7.7 Vurdering af skibsbølgehøjder, antal bølger i fjorden og 
deres hyppighed 

Baseret på Scenarierne 1-3 identificeret i det foregående afsnit og på bølgereduktionsrater 
som vist i ovenstående figur 3 er de forventede maksimale bølgehøjder i fjorden beregnet og 
illustreret i Figur 7-4 til Figur 7-7. Grundlaget har yderligere været en antaget bølgehøjde i 
10 m afstand fra sejladslinjen på 1 m for tværgående og divergerende bølger og på 1,5 m 
for cuspbølgen. Med stigende afstand fra sejladslinjen er disse bølgehøjder reduceret med 
den rate, der fremgår af Figur 7-3. Diagrammerne tager ikke højde for læ effekter fra øer 
eller kystfremspring, samt ændringer i skibets kurs. På trods heraf betragtes værdierne som 
de fremgår af figurerne som konservative i forhold til de skibsbølger, der kan forventes i 
fjordene. 
 
Efterhånden som bølgehøjden aftager med afstanden fra sejladslinjen vil antallet af bølger 
øges. For en cuspbølge kan en enkelt bølge med given bølgehøjde forventes tæt på skibet. 
På 100 m afstand vil antallet af bølger være steget til omkring 5, ved 250 m afstand til 10 og 
ved 1000 m afstand til 20; alle bølgerne i en given afstand vil have mere eller mindre 
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samme højde. Baseret på trafikprognosen udarbejdet af Kystverket vil det gennemsnitlige 
antal passager svare til 46 skibe om dagen med de nuværende trafikmængder og 63 
passager i år 2050 (se Tabel 7.1). Forskellige områder af fjorden kan dog være anderledes 
påvirket, og dette vil blive diskuteret yderligere i de følgende afsnit. 
 

 

> Figur 7-4 Maksimal bølgehøjde i Kjødspollen som følge af divergerende og tværgående 
bølger baseret på en bølgehøjde på 1 m med en afstand på 10 m fra sejladslinjen 
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> Figur 7-5 Maksimal bølgehøjde i Kjødspollen som følge af cuspbølger baseret på en 
bølgehøjde på 1,5 m med en afstand på 10 m fra sejladslinjen 
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7.8 Indvirkning af skibsbølger på havbunden i fjordene 

På dybt vand aftager vandbevægelserne under bølgerne (orbital bevægelse) ganske hurtigt 
med dybden under havoverfladen. Forholdet mellem bølgelængde og vanddybden beskriver 
dette scenarie, og generelt er der tre forskellige forholdstal, som er væsentlige i denne 
undersøgelse: 
 

 Vanddybden er større end 0,85 gange bølgelængden: ingen bølgebevægelse vil blive 
mærket på havbunden (vandbevægelsen og hastigheden er mindre end 0,5% af de 
tilsvarende værdier ved havoverfladen) 

 Vanddybden er større end 0,33 gange bølgelængden: begrænset bølgebevægelse vil 
blive mærket på havbunden (vandbevægelsen og hastigheden er mindre end 15% af 
de tilsvarende værdier ved havoverfladen) 

 Vanddybden er lig med eller mindre end 0,5 gange bølgelængden: de horisontale 
vandpartikel-bevægelser og -hastigheder på havbunden er næsten lig de tilsvarende 
ved havoverfladen 

På grund af den korte bølgelængde som skibe genererer i fjordene er bølgebevægelsens 
nedtrængningsdybde meget begrænset i forhold til den samlede vanddybde i de to fjorde. 
Nedenstående Tabel 7.5 indeholder en liste over karakteristiske bølger med tilhørende 
fartøjshastigheder og dybderne i henhold til ovenstående beskrivelse. 
 

> Tabel 7.5 Fartøjshastigheder og tilhørende typiske indtrængningsdybder af disse bølger 

Fartøjshastighed 
[knob] 

8 10 12 25 

Bølgetype 
tværgående 

bølge 
cuspbølge 

divergerende 
bølge @ 45° til 

sejladslinje 

divergerende 
bølge @ 60° til 

sejladslinje 
Dybdtvands dybde 
[m] 

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

Mellemliggende 
vanddybde [m] 

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

Lavvandsdybde 
[m] 

0,9 m 0,9 m 1,0 m 2,3 m 

 
 
På baggrund af ovenstående Tabel 7.5 er der udvalgt fire karakteristiske vanddybde-
intervaller. Ved dybder i fjorden på over 23 m forventes der ingen forstyrrelse på havbunden 
forårsaget af skibe. I dybdeintervallet 9 - 23 m forventes der alene potentielle påvirkninger 
som følge af det begrænsede antal passager af mindre skibe med hastigheder større end 
12 knob og med tilstrækkelig deplacement og dybdegang til at generere bølger af betydelig 
størrelse. Virkningen af cuspbølger kan opleves på dybder mindre end 9 m, afhængig af 
højden af de lokale bølger. Disse cuspbølger vil typisk kun bestå af 2-6 individuelle bølger pr. 
skibspassage som beskrevet ovenfor. På dybder på 3,5 m eller lavere kan tværgående, 
cuspbølger og divergerende bølger være mærkbare, afhængig af bølgehøjde. Med dybder på 
mindre end 1 m vil alle bølger kunne mærkes, hvis disse er af nogen væsentlig bølgehøjde. 
I overensstemmelse med denne kategorisering er de relevante dybdeområder, der kan blive 
berørt, vist i figurerne E.1 og E.2 i bilag E. Det kan ses, at de berørte områder næsten 
udelukkende er kystnære eller i tidevandszoner. 
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Det er vigtigt at bemærke, at den faktiske virkning på havbunden stadig vil afhænge af 
havbundens karakteristika i form af muligheden for opblanding af sediment såvel som af 
bølgehøjden på den givne lokalitet, som kan afledes af Figur 7-4 til Figur 7-7. 

7.9 Indvirkning af skibsbølger på opskylszonen langs fjordens 
bredder 

Baseret på Figur 7-4 til Figur 7-7 kan kystnære bølgehøjder estimeres for kystlinjerne i 
fjordene. Når disse bølger nærmer sig kysten, vil deres bølgehøjde ændre sig afhængig af 
typen af kystlinjen. I de tilfælde hvor kysten er en mere eller mindre lodret klippekyst, vil 
bølgerne i vidt omfang blive reflekteret, og den maksimale bølgeopskylshøjde på klippen vil 
være dobbelt så stor som den indkommende bølgehøjde. I tilfælde af en fladere skrånende 
klippekyst eller strand kan bølgeopskylshøjden estimeres på følgende måde: 
 
Ved at definere hældningen af kystlinjen β og forholdet mellem den indkommende 
bølgehøjde og bølgelængde (begge på dybt vand), kan en surf-lighedsparameter ξ defineres 
som: 

    

 
hvor β = kystlinjehældning ved havoverfladen, H0 = bølgehøjden,  = bølgelængden på dybt 
vand. 
 
For kyster med hældning fladere end 1 : 5 og bølgehøjder på 0,2 m eller mindre for de fleste 
af de undersøgte skibsbølger i dette studie, er surf-lighedsparameteren mellem 2,0 og 0,5. 
Med surf-lighedsparameteren og under forudsætning af regelmæssige bølger på en glat 
overflade, kan opskylshøjden estimeres som: 
 
    
 
hvor  er højden op til hvilken bølgen vil nå på kysten eller stranden. Dette vil resultere i en 
opskylshøjde på mellem halvdelen af bølgehøjden og op til 2 gange bølgehøjden. 
 
Dette vil ikke være væsentligt forskelligt fra de naturligt forekommende bølger dannet af 
vinden, da de er sammenlignelige i bølgehøjde og bølgelængde, bortset fra bølgerne fra 
Hurtigrutens færger som beskrevet i Scenario 3 ovenfor. 
 
Det skal bemærkes, at bølgehøjderne i Figur 7-4 til Figur 7-7 sandsynligvis overvurderer 
bølgehøjderne i læ af enhver ø eller kystfremspring. 

7.10 Indvirkning af skibsbølger på fortøjninger, 
ankerpladser, moler og kajer 

Afhængigt af placeringen af det fortøjede skib og dets retning i forhold til bølgerne fra et 
passerende fartøj, vil skibsbølgen have forskellige indvirkninger. Eksisterende ankerpladser, 
fortøjninger eller moler, som vender mod mundingen af fjordene, kan allerede være 
beskyttet mod omgivende, naturligt forekommende vindbølger. Som følge heraf forventes 
det, at skibsbølger genereret af indadgående fartøjer vil have minimal effekt på disse 
fortøjninger, da de allerede er konstrueret til at modstå lignende bølger i øjeblikket. 
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For de steder, der i øjeblikket ligger i læ for vind-genererede bølger i fjordene, kan bølgerne 
genereret af skibe til og fra tunnelen have en indvirkning afhængigt af stedet, fortøjnings-
arrangementet, og størrelse og retning af skibene eller bådene i forhold til de indkommende 
skibsbølger. Generelt vil fortøjninger allerede under de nuværende forhold opleve bølger fra 
mindre både og fiskefartøjer, der fisker i fjordene. Således vil bølgerne oplevet på disse 
placeringer stige med hensyn til hyppigheden af skibsbølger fra måske en eller to gange om 
dagen på nuværende tidspunkt til 40-60 gange om dagen afhængigt af brugen af tunnelen. 
Eventuelle problemer kan muligvis afbødes med passende fortøjninger og fender-
arrangementer kombineret med lokale forbedringer af fortøjningsfaciliteter eller moler. Den 
kompetente myndighed kan beslutte at foregribe eventuelle krav eller problemer ved at 
rådgive bådejere og fortøjningsejere med potentielle forbedringer forud for ibrugtagning af 
tunnelen. 

7.11 Deplacement-bølger som passerer indgangen til 
Moldefjord 

Som skitseret under Scenarie 4 er det muligt for skibe i meget smalle vandveje at generere 
deplacement-bølger. Generelt vil dette kun ske, hvis skibets tværsnit er stort sammenlignet 
med tværsnittet af det farvand, det besejler. Effekten er langt mere udtalt ved højere 
hastigheder end ved lavere hastigheder. Typisk skal blokeringsforholdet være større end 0,1, 
og skibets hastighed være større end 8 knob for at deplacement-bølgen vil være markant. 
 
Indgangen til Moldefjord er vist nedenfor sammen med et fartøj på ~150 m længde og en 
bredde på ~30 m. 
 

 

> Figur 7-8 Luftfotografi af mundingen af Moldefjord vist sammen med omridset af et 
større skib (kilde: bing.com/maps) 
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Mundingen af Moldefjord er forholdsvis lavvandet på nuværende tidspunkt. Det vil kræve 
uddybning i løbet af konstruktionen af Stad tunnelen. Mundingens bredde på cirka 250 m 
betyder, at blokeringsforholdet er mindre end 0,1, selv for meget store skibe. På grund af 
deplacement-bølgen genereret af et skib når det kommer ind og forlader fjorden, forventes 
det, at der dannes kortvarige lokale høje strømhastigheder. Disse vil forekomme under og på 
hver side af skibet, men vil være begrænset til området tæt på skibet. Strømmene vil være 
lig med de strømninger, der opstår i øjeblikket under relativt ekstreme bølgeforhold, eller 
under stormflod ind og ud af fjorden. I første omgang kan dette resultere i en lokal 
suspension af sedimenter fra havbunden. 

7.12 Konklusion 

En række forskellige fartøjer er blevet vurderet i denne undersøgelse af potentielle 
påvirkninger fra bølger genereret af skibe under sejlads til og fra Stad tunnelen. 
Undersøgelsen af bølger fra større skibe, som passerer gennem fjordene, viste, at hvis de 
større skibe overholder en forventet hastighedsbegrænsning på 8 knob, vil de 
skibsgenererede bølger primært kunne observeres tæt på tunnelens to indgange, samt ved 
indsejlingen til Moldefjorden (Figur 7-4 til Figur 7-7). Der er tale om bølger på max 1 meter i 
højden (Tabel 7.4) tæt på selve skibet, mens bølgehøjden vil aftage til ca. 0,2-0,4 m i en 
afstand af 200 m fra skibet. For mindre skibe med meget høj hastighed og for kortere 
fartøjer kan bølgehøjden nær skibet være op til 1,5 m (Tabel 7.4), dog med kortere 
bølgelængde i de fleste tilfælde. Da begge de tilstødende fjorde er dybe, forventes det heller 
ikke, at energi fra bølgerne vil påvirke havbunden, og derfor begrænses bølgeeffekten tæt 
på land (Figur 7-4 til Figur 7-7), hvor bølgerne vil være ganske små, og stort set kun være 
direkte synlige i stille vejr. Da det forventes, at Stad tunnelen primært vil blive brugt af 
større skibe under dårlige vejrforhold, vil bølgerne i begge fjorde forårsaget af de 
meteorologiske forhold forventeligt være af samme eller større størrelsesorden. 
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A.1 Månedsmiddel af nettodrift i Moldefjorden og Kjødepollen 
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> Figur A.1 Månedsmidlet drift (februar 2007) i Moldefjorden og Kjødepollen med og uden 
skibstunnel. Fra top og nedefter. Moldefjorden ved overflade, kote -10m, kote -20m, 
Vanylvsfjorden ved overflade og kote -20m. 
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> Figur A.2 Månedsmidlet drift (marts 2007) i Moldefjorden og Kjødepollen med og uden 
skibstunnel. Fra top og nedefter. Moldefjorden ved overflade, kote -10m, kote -20m, 
Vanylvsfjorden ved overflade og kote -20m. 
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> Figur A.3 Månedsmidlet drift (april 2007) i Moldefjorden og Kjødepollen med og uden 
skibstunnel. Fra top og nedefter. Moldefjorden ved overflade, kote -10m, kote -20m, 
Vanylvsfjorden ved overflade og kote -20m. 
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> Figur A.4 Månedsmidlet drift (maj 2007) i Moldefjorden og Kjødepollen med og uden 
skibstunnel. Fra top og nedefter. Moldefjorden ved overflade, kote -10m, kote -20m, 
Vanylvsfjorden ved overflade og kote -20m. 
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> Figur A.5 Månedsmidlet drift (juni 2007) i Moldefjorden og Kjødepollen med og uden 
skibstunnel. Fra top og nedefter. Moldefjorden ved overflade, kote -10m, kote -20m, 
Vanylvsfjorden ved overflade og kote -20m. 
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> Figur A.6 Månedsmidlet drift (juli 2007) i Moldefjorden og Kjødepollen med og uden 
skibstunnel. Fra top og nedefter. Moldefjorden ved overflade, kote -10m, kote -20m, 
Vanylvsfjorden ved overflade og kote -20m. 
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> Figur A.7 Månedsmidlet drift (august 2007) i Moldefjorden og Kjødepollen med og uden 
skibstunnel. Fra top og nedefter. Moldefjorden ved overflade, kote -10m, kote -20m, 
Vanylvsfjorden ved overflade og kote -20m. 
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> Figur A.8 Månedsmidlet drift (september 2007) i Moldefjorden og Kjødepollen med og 
uden skibstunnel. Fra top og nedefter. Moldefjorden ved overflade, kote -10m, kote -
20m, Vanylvsfjorden ved overflade og kote -20m. 
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> Figur A.9 Månedsmidlet drift (oktober 2007) i Moldefjorden og Kjødepollen med og uden 
skibstunnel. Fra top og nedefter. Moldefjorden ved overflade, kote -10m, kote -20m, 
Vanylvsfjorden ved overflade og kote -20m. 
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> Figur A.10 Månedsmidlet drift (november 2007) i Moldefjorden og Kjødepollen med og 
uden skibstunnel. Fra top og nedefter. Moldefjorden ved overflade, kote -10m, kote -
20m, Vanylvsfjorden ved overflade og kote -20m. 

 
 



 

 

 BAGGRUNDSRAPPORT   /  12338-YY-OO-R-13800622-1 , rev. 0.1 

202
 

 

 

> Figur A.11 Månedsmidlet drift (december 2007) i Moldefjorden og Kjødepollen med og 
uden skibstunnel. Fra top og nedefter. Moldefjorden ved overflade, kote -10m, kote -
20m, Vanylvsfjorden ved overflade og kote -20m. 
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> Figur B.1 Månedsmiddelsalinitet (januar). Øverst: ved overfladen med og uden 
skibstunnel, nederst: i kote -2m med og uden skibstunnel. 
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> Figur B.2 Månedsmiddelsalinitet (januar). Øverst: i kote -5m med og uden skibstunnel, 
nederst: i kote -10m med og uden skibstunnel. 
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> Figur B.3 Månedsmiddelsalinitet (februar). Øverst: ved overfladen med og uden 
skibstunnel, nederst: i kote -2m med og uden skibstunnel. 
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> Figur B.4 Månedsmiddelsalinitet (februar). Øverst: i kote -5m med og uden skibstunnel, 
nederst: i kote -10m med og uden skibstunnel. 
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> Figur B.5 Månedsmiddelsalinitet (marts). Øverst: ved overfladen med og uden 
skibstunnel, nederst: i kote -2m med og uden skibstunnel. 
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> Figur B.6 Månedsmiddelsalinitet (marts). Øverst: i kote -5m med og uden skibstunnel, 
nederst: i kote -10m med og uden skibstunnel. 
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> Figur B.7 Månedsmiddelsalinitet (april). Øverst: ved overfladen med og uden 
skibstunnel, nederst: i kote -2m med og uden skibstunnel. 
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> Figur B.8 Månedsmiddelsalinitet (april). Øverst: i kote -5m med og uden skibstunnel, 
nederst: i kote -10m med og uden skibstunnel. 
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> Figur B.9 Månedsmiddelsalinitet (maj). Øverst: ved overfladen med og uden 
skibstunnel, nederst: i kote -2m med og uden skibstunnel. 
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> Figur B.10 Månedsmiddelsalinitet (maj). Øverst: i kote -5m med og uden skibstunnel, 
nederst: i kote -10m med og uden skibstunnel. 
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> Figur B.11 Månedsmiddelsalinitet (juni). Øverst: ved overfladen med og uden 
skibstunnel, nederst: i kote -2m med og uden skibstunnel. 
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> Figur B.12 Månedsmiddelsalinitet (juni). Øverst: i kote -5m med og uden skibstunnel, 
nederst: i kote -10m med og uden skibstunnel. 
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> Figur B.13 Månedsmiddelsalinitet (juli). Øverst: ved overfladen med og uden 
skibstunnel, nederst: i kote -2m med og uden skibstunnel. 
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> Figur B.14 Månedsmiddelsalinitet (juli). Øverst: i kote -5m med og uden skibstunnel, 
nederst: i kote -10m med og uden skibstunnel. 
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> Figur B.15 Månedsmiddelsalinitet (august). Øverst: ved overfladen med og uden 
skibstunnel, nederst: i kote -2m med og uden skibstunnel. 
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> Figur B.16 Månedsmiddelsalinitet (august). Øverst: i kote -5m med og uden 
skibstunnel, nederst: i kote -10m med og uden skibstunnel. 
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> Figur B.17 Månedsmiddelsalinitet (september). Øverst: ved overfladen med og uden 
skibstunnel, nederst: i kote -2m med og uden skibstunnel. 
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> Figur B.18 Månedsmiddelsalinitet (september). Øverst: i kote -5m med og uden 
skibstunnel, nederst: i kote -10m med og uden skibstunnel. 
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> Figur B.19 Månedsmiddelsalinitet (oktober). Øverst: ved overfladen med og uden 
skibstunnel, nederst: i kote -2m med og uden skibstunnel. 



 

 

BAGGRUNDSRAPPORT   /   12338-YY-OO-R-13800622-1, rev. 0.1 

223 
 
 

> 

 

> Figur B.20 Månedsmiddelsalinitet (oktober). Øverst: i kote -5m med og uden 
skibstunnel, nederst: i kote -10m med og uden skibstunnel. 
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> Figur B.21 Månedsmiddelsalinitet (november). Øverst: ved overfladen med og uden 
skibstunnel, nederst: i kote -2m med og uden skibstunnel. 
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> Figur B.22 Månedsmiddelsalinitet (november). Øverst: i kote -5m med og uden 
skibstunnel, nederst: i kote -10m med og uden skibstunnel. 
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> Figur B.23 Månedsmiddelsalinitet (december). Øverst: ved overfladen med og uden 
skibstunnel, nederst: i kote -2m med og uden skibstunnel. 
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> Figur B.24 Månedsmiddelsalinitet (december). Øverst: i kote -5m med og uden 
skibstunnel, nederst: i kote -10m med og uden skibstunnel. 
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> Figur C.1 Månedsmiddeltemperatur (januar) i kote -2m med og uden skibstunnel. 

 

 

> Figur C.2 Månedsmiddeltemperatur (januar) i kote -5m med og uden skibstunnel. 
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> Figur C.3 Månedsmiddeltemperatur (januar) i kote -10m med og uden skibstunnel. 

 

 

 

> Figur C.4 Månedsmiddeltemperatur (februar) i kote -2m med og uden skibstunnel. 
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> Figur C.5 Månedsmiddeltemperatur (februar) i kote -5m med og uden skibstunnel. 

 

 

> Figur C.6 Månedsmiddeltemperatur (februar) i kote -10m med og uden skibstunnel. 
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> Figur C.7 Månedsmiddeltemperatur (marts) i kote -2m med og uden skibstunnel. 

 

 

> Figur C.8 Månedsmiddeltemperatur (marts) i kote -5m med og uden skibstunnel. 



 

 

BAGGRUNDSRAPPORT   /   12338-YY-OO-R-13800622-1, rev. 0.1 

233 

 

> Figur C.9 Månedsmiddeltemperatur (marts) i kote -10m med og uden skibstunnel. 

 

 

 

> Figur C.10 Månedsmiddeltemperatur (april) i kote -2m med og uden skibstunnel. 
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> Figur C.11 Månedsmiddeltemperatur (april) i kote -5m med og uden skibstunnel. 

 

 

> Figur C.12 Månedsmiddeltemperatur (april) i kote -10m med og uden skibstunnel. 



 

 

BAGGRUNDSRAPPORT   /   12338-YY-OO-R-13800622-1, rev. 0.1 

235 

 

 

> Figur C.13 Månedsmiddeltemperatur (maj) i kote -2m med og uden skibstunnel. 

 

 

> Figur C.14 Månedsmiddeltemperatur (maj) i kote -5m med og uden skibstunnel. 
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> Figur C.15 Månedsmiddeltemperatur (maj) i kote -10m med og uden skibstunnel. 

 

 

 

> Figur C.16 Månedsmiddeltemperatur (juni) i kote -2m med og uden skibstunnel. 
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> Figur C.17 Månedsmiddeltemperatur (juni) i kote -5m med og uden skibstunnel. 

 

 

> Figur C.18 Månedsmiddeltemperatur (juni) i kote -10m med og uden skibstunnel. 
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> Figur C.19 Månedsmiddeltemperatur (juli) i kote -2m med og uden skibstunnel. 

 

 

> Figur C.20 Månedsmiddeltemperatur (juli) i kote -5m med og uden skibstunnel. 
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> Figur C.21 Månedsmiddeltemperatur (juli) i kote -10m med og uden skibstunnel. 

 

 

 

> Figur C.22 Månedsmiddeltemperatur (august) i kote -2m med og uden skibstunnel. 
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> Figur C.23 Månedsmiddeltemperatur (august) i kote -5m med og uden skibstunnel. 

 

 

> Figur C.24 Månedsmiddeltemperatur (august) i kote -10m med og uden skibstunnel. 
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> Figur C.25 Månedsmiddeltemperatur (september) i kote -2m med og uden skibstunnel. 

 

 

> Figur C.26 Månedsmiddeltemperatur (september) i kote -5m med og uden skibstunnel. 
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> Figur C.27 Månedsmiddeltemperatur (september) i kote -10m med og uden skibstunnel. 

 

 

> Figur C.28 Månedsmiddeltemperatur (oktober) i kote -2m med og uden skibstunnel. 
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> Figur C.29 Månedsmiddeltemperatur (oktober) i kote -5m med og uden skibstunnel. 

 

> Figur C.30 Månedsmiddeltemperatur (oktober) i kote -10m med og uden skibstunnel. 
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> Figur C.31 Månedsmiddeltemperatur (november) i kote -2m med og uden skibstunnel. 

 

 

> Figur C.32 Månedsmiddeltemperatur (november) i kote -5m med og uden skibstunnel. 
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> Figur C.33 Månedsmiddeltemperatur (november) i kote -10m med og uden skibstunnel. 

 

 

> Figur C.34 Månedsmiddeltemperatur (december) i kote -2m med og uden skibstunnel. 
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> Figur C.35 Månedsmiddeltemperatur (december) i kote -5m med og uden skibstunnel. 

 

> Figur C.36 Månedsmiddeltemperatur (december) i kote -10m med og uden skibstunnel. 
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> Figur D.1 Salinitet i station P1 i niveauerne -2m, -5m og -10m med og uden en 
skibstunnel. 
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> Figur D.2 Salinitet i station P2 i niveauerne -2m, -5m og -10m med og uden en 
skibstunnel. 



 

 

 BAGGRUNDSRAPPORT   /  12338-YY-OO-R-13800622-1 , rev. 0.1 

250

 

> Figur D.3 Salinitet i station P3 i niveauerne -2m, -5m og -10m med og uden en 
skibstunnel. 
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> Figur D.4 Salinitet i station P4 i niveauerne -2m, -5m og -10m med og uden en 
skibstunnel. 
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> Figur D.5 Salinitet i station P5 i niveauerne -2m, -5m og -10m med og uden en 
skibstunnel. 
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> Figur D.6 Salinitet i station P6 i niveauerne -2m, -5m og -10m med og uden en 
skibstunnel. 
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> Figur D.7 Temperatur i station P1 i niveauerne -2m, -5m og -10m med og uden en 
skibstunnel. 
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> Figur D.8 Temperatur i station P2 i niveauerne -2m, -5m og -10m med og uden en 
skibstunnel. 
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> Figur D.9 Temperatur i station P3 i niveauerne -2m, -5m og -10m med og uden en 
skibstunnel. 
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> Figur D.10 Temperatur i station P4 i niveauerne -2m, -5m og -10m med og uden en 
skibstunnel. 
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> Figur D.11 Temperatur i station P5 i niveauerne -2m, -5m og -10m med og uden en 
skibstunnel. 
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> Figur D.12 Temperatur i station P5 i niveauerne -2m, -5m og -10m med og uden en 
skibstunnel. 
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E.1 Dybdebegrænsning af bølgepåvirkning 

 
 

> Figur E.1 Dybdezoner for potentiel bølge indvirkning på havbunden i Kjøldspollen 
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