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FORORD

Den foreliggende rapport behandler de hydrofysiske forhold i
Skjomen og tilstøtende vannmasser i perioden l977-79. Videre er
det i rapporten søkt å sammenligne de hydrofysiske forhold i denne
perioden med forholdene i perioden 1970-72, dvs en sammenligning av
forholdene før og etter reguleringen av Skjomenvassdragene. Under-
sokelsene er utført av Geofysisk institutt ved Universitetet i
Bergen og av Institutt for museumsvirksomhet (tidl. Tromsø Museum)
ved Universitetet i Tromsø. Undersøkelsene er i det alt vesentlige
finansiert med midler fra Konsesjonsavgiftsfondet.

Prosjektleder for Sk jomenprosjektet i perioden l977-79 har vært
bestyrer ved Marinbiologisk avdeling i Tromsø, førsteamanuensis
Bjørn Gulliksen. De hydrofysiske undersokelsene har vært planlagt
og ledet av førsteamanuensis Harald Svendsen ved Universitetet i
Bergen.

Hele det foreliggende materiale er bearbeidet og foreliggende
rapport, med unntak av de hydrologiske beregninger, er forfattet av
forsteamanuensis H. Svendsen. De hydrologiske beregninger er ut-
ført av NVE/Hydrologisk avdeling.

Etter fjordutvalgets ønske og av hensyn til andre brukere er
rapporten skrevet forholdsvis detaljert. Vurderinger og konklu-
sjoner i rapporten er forfatterens ansvar.

Oslo, februar l983

Rådgivende utvalg for fjordundersøkelser

...2- hoR. Pyt(&e Asva11
formann
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1. INN LEON ING

1.1 Bakgrunn for under so kelsen

Med sikte på å finne de virkningene vassdragsreguleringene i indre
Sk jomen har på fjordene som berøres av reguleringene ble det i
januar 1971 startet en fysisk-biologisk under sokelse i Skjomen-
Ofotfjorden, fig la. Varigheten av feltfasen av under sokelsen ble
planlagt til 3 år før og 3 år etter at vassdragsreguleringene var
blitt effektive.

1.2 Forundersøkelsen

Hosten 1974 ble for underskelsen avsluttet. Rapper ten fr a for-
undersokelsen for eligger (Loeng1978), men som påpekt av for-
fatteren, led det hydrofysiskem5lepr ogrammet (hydrografi og strøm-
målinger) av en del mangler. Det ble ikke utfort sjiktings-
bes temmelser. Det foreligger således ingen opplysninger fra for-
undersøkelsen om spr angsjiktet (pyknoklinen) i noen deler av
fjorden.

Strom5linger ble utfort i fire pos1sjoner, men ikke i noen del av
undersøkelsesperioden ble det foretatt strømmålinger i alle posi-
sjonene samtidig. Total observasjonstid for den enkelte rigg var
fra ca 6 måneder til ca 1 år. En rekke brudd i måleperiodene med-
førte at det bare er et måledyp på en av riggene som har en uav-
brutt måleserie på ca 1 år. I de øvrige måledypene er måleseriene
til dels betydelig kortere.

Vindmålingene ble utført på Karvikneset, fig le, men målingene
viste seg lite anvendbare.

Det øvrige måleprogrammet omfatter målinger av vannstand, siktedyp
og ferskvannsavrenning.

l.3 Mellomunder sokelsen

Som nevnt i avsnitt l.l var undersøkelsen i Skjomen planlagt til en
for- og en etter undersokelse. Det ble imidlertid besluttet å ut-
føre et begrenset program også mellom for- og etter underskelsen
med sikte på å overvåke den hydrografiske utviklingen i utbyggings-
per ioden. En rapport fra denne undersokelsen foreligger (Loeng
1977) •

1. 4 Etterundersøkelsen

Omtrent et år etter at hoveddelen av vassdragsreguleringene i indre
Sk jomen var utført ble etter undersokelsen startet. Feltfasen av
undersøkelsen ble, med noen unntak, utført etter de rutine-
programmer som ble benyttet i for undersokelsen. Dette ble gjort
for at resultatene i den grad det er mulig skal kunne sammelignes
med resultatene fra for undersokelsen, for å kunne påvise eventuelle
virkninger av vassdragsreguler ingene.
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Det er hovedsakelig når det gjelder strømmålinger og hydrografi at
måleprogrammet for etterundersøkelsen skiller seg ut fra forunder-
søkelsen. Strømmålingene i etterundersøkelsen er utført i en posi-
sjon i ca tre år, i forundersøkelsen i fire posisjoner med fra 4
maneder til 2 rs varighet. Hydrografiprogrammet omfatter to sta-
sjoner mindre i etterundersøkelsen, men antall måledyp er økt
betydelig. Arsaken til dette er at det i forundersøkelsen er
benyttet Nansen vannhentere mens det på de fleste tokt i etter-
undersokelsen ble benyttet en CTD-sonde.

1.5 Pres en tas jon

Denne rapporten behandler de hydrofysiske forhold i Sk jomen og til-
støtende vannmasser i perioden 1977-79. Videre er det i rapporten
søkt å sammenligne de hydrofysiske forhold i denne perioden med
forholdene i perioden 1970-72, dvs en sammenligning av forholdene
før og etter reguleringen av Sk jomenvassdragene.

For å unngå å måtte gjøre for mange henvisninger til rapporten fra
forundersøkelsen og således lette drøftingene av resultatene fra
hele Sk jomenundersok elsen sett under ett, er noe av datamateriale
fra forundersøkelsen (IDeng 1978) også presentert i denne rapport-
en. Videre er det i likhet med rapporten fra forundersøkelsen også
gitt en beskrivelse av beliggenhet og topografi samt en omtale av
andre arbeider som omfatter de hydrofysiske forhold i Skjomen-Ofot-
fjord-Vestfjord området.

l.6 Generelt om terskelf 'order

Sk jomen er en terskelfjord med en forholdsvis dyp terskel i
munningen av fjorden. Det vesentligste som skiller denne type
fjorder fra fjorder uten terskler er at vannmassene under terskel-
nivået inne i fjorden (bassengvannet) er forhindret fra fri ut-
veksling med vann utenfor terskelen.

I lys av den eksisterende viten om de fysiske og dynamiske
prosesser i terskelfjorder med dype terskler, faller det naturlig å
betrakte den vertikale fordeling av vannmassenei fjorden som
bestående av tre lag: Øverst et øvre lag hvis dyp varierer i tid
og rom. Under dette et mellomlag ned til terskeldypet og basseng-
vannet under terskelnivået, se fig 2.

Brakkvann

Mellomlags vann

Bassengvann

Fig 2. Prinsippskisse av fordelingen av vannmassene i en terskelfjord.
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I det øvre lag er det en overgangssone som størstedelen av året har
et markert sprangsjikt (pyknoklin), som skiller et overflatelag fra
den nedre del av det øvre lag, hvor vannmassene gradvis med økende
dyp mister karakter av brakkvann. Det er ikke noe markert over-
gangslag i terskelnivået, verken fra et fysisk eller dynamisk syns-
punkt.

l.6.1 Det ovre lag

Størstedelen av de fysiske prosessene i det øvre lag er knyttet til
de ytre strømdannende mekanismer, ferskvannstilførsel, vind og
tidevann. Prosessene er til ethvert tidspunkt karakterisert ut fra
det innbyrdes størrelsesforhold mellom kreftene i tilknytning til
de strømdannende mekanismene. Da kreftene har korte og langperiod-
iske variasjoner av forskjellig styrke og fase, er sirkulasjonen i
det øvre lag sterkt variabelt. Sirkulasjonsforholdene kompliseres
ytterligere ved topografisk innvirkning idet bare små variasjoner
av strandlinjen kan medføre virveldannelser og tilbakestrømning.

De fleste norske fjorder får størstedelen av sin ferskvannstil-
førsel fra elver som munner ut i de indre deler av fjordene.
Ferskvannstilførselen resulterer i en heving av overflaten som
søkes utlignet av tyngdekraften. Det oppstår dermed en tyngde-
drevet strøm ut fjorden i overflatelaget, som ved medrivning av
sjovann gradvis far karakter av brakkvannstrom. Medrivning forer
til at det oppstår et sjøvannsunderskudd som kompenseres av en mot-
satt rettet strøm under overflatestrømmen, kompensasjonstrømmen.
Den "halvåpne" sirkulasjonen som dannes av brakkvannstrømmen, med-
rivning og kompensasjonstrømmen kalles "den estuarine sirkulasjon".

Når tidevannsbølgen langs kysten passerer en fjordmunning tvinges
vannmasser inn fjorden (høyvannsfasen) for deretter å strømme ut
igjen (lavvannsfasen). I tillegg til tidevannsbevegelsene i fjord-
en, som gir seg utslag i heving og senking av overflaten dannes det
også indre tidevannsbølger som ofte har karakter av fremadskridende
bølger, på grunn av at energien i bolgene dissiperes ved brytning
mot skrånende bunn. Tidevannet medfører liten netto transport i
fjorden og har derfor mye mindre betydning for vannutvekslingen i
det øvre lag enn den estuarine sirkulasjon og den vinddrevne
sirkulasjon.

De viktigste faktorene som bestemmer strukturen av den vinddrevne
strømkomponenten i det øvre lag, er størrelse og retning av vind-
stresset på overflaten og den vertikale tetthetsfordeling. Vinden
er vanligvis sterkt varierende i fjorden. Da tetthetsfordelingen
også påvirkes av vinden, ved vinddannede blandingsprosesser i det
øvre lag, blir forholdet mellom vind og strøm meget komplisert.

Størstedelen av den tilførte vindenergien går med til blandings-
prosesser og til å drive en strøm over sprangsjiktet. Bare en
liten del passerer sprangsjiktet. Følgelig vil den vinddrevne
sirkulasjon danne samme type sirkulasjonsmønster som den estuarine
sirkulasjon, med unntak av at den vinddrevne sirkulasjon kan ha to
retninger, ut eller inn fjorden, avhengig av om vinden har retning
ut eller inn fjorden.
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Ved drøfting av de ovenfor beskrevne strømningstyper antas vanlig-
vis at strømkomponentenepå tvers av fjordene er neglisjerbare. I
de fleste fjorder er dette tilnærmet riktig for de rette deler, men
i områder med store retningsendringer kan de transverselle kompo-
nentene være av samme størrelse som de longitudinale komponentene.

1.6.2 Mellomlaget

Vannbevegelsene i mellomlaget består for en stor del av de
strømninger som forårsakes av indre bølger med periode lik det
halvdaglige tidevann, omtalt i avsnitt l.6.l, 0g av stromninger i
tilknytning til dannelse av horisontale tetthetsgradienter, tett-
hetstrommer. Slike tetthetsgradienter kan oppstå ved flere
mekanismer. Lokalt i fjordene er de mest vanlige mekanismer vind-
drevne opp- og nedstrømninger i de indre deler av fjordene, samt
forskjeller i samme dybdenivå i omfanget av de vertikale turbu-
lente blandingsprosesser.

Fjordundersøkelser i de senere år har vist at de viktigste årsakene
til vannutveksling i mellomlaget i fjordene sannsynligvis er de
tetthetsforskjeller som oppstår mellom fjord- og kystvann når tett-
hetsfordelingen i kystvannet forandres som følge av vinddrevne
opp- og nedstromninger. Karakteristisk for denne vannutvekslingen
er at den overveiende opptrer som en to-lag sirkulasjon med inn-
strømning i øvre del og kompenserende utstrømning i nedre del av
mellomlaget når det er vind med retning nordover langs kysten (ned-
strømning) og motsatt sirkulasjon for vind med retning sørover
langs kysten (oppstrørnning). Når vinden etter en periode med frem-
herskende vind i en av de nevnte retningene snur til den motsatte
retningen, brytes to-lag strukturen ned, og i en kortere periode
opptrer vanligvis en fler-lag struktur i fjorden for vannut-
vekslingen igjen tar form av en to-lag sirkulasjon.

l.6.3 Bassengvannet

Da terskelen danner en naturlig barriere som hindrer fri vannut-
veksling mellom bassengvannet og vann i korresponderende dyp uten-
for, kan fornyelse av bassengvannet bare foregå ved utvekslings-
prosesser gjennom en tenkt horisontal flate i terskelnivået. For-
nyelse av bassengvannet helt eller delvis, finner sted når vann med
større tetthet enn vann i bassenget opptrer over terskelnivået.
Slike begivenheter er hovedsakelig forårsaket av vinddreven opp-
strømning eller indre bølger i tilstøtende vannmasser. I de fleste
norske fjorder blir deler av bassengvannet fornyet flere ganger i
løpet av året. De største fornyelsene finner sted i vårmånedene
når vindforholdene på kysten domineres av fremherskende nordlige
vinder.

Total fornyelse av bassengvannet er i mange terskelfjorder en for-
holdsvis sjelden begivenhet. Perioder på 5-10 år mellom to vann-
utskiftninger som omfatter alt bassengvannet er ikke uvanlig. På
grunn av den vannutveksling som finner sted ved vertikal turbulent
diffusjon og ved sirkulasjon i lukkede celler under terskelnivået
blir bassengvannet i fjorder med dype terskler likevel ikke anoks-
isk mellom hver total fornyelse.
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1.6.4 Eksempler på midlere sirkulasjonsmonstre i terskelfjorder

I fig 3 er det gitt eksempler på hva slags sirkulasjon en kan for-
vente å ha i en terskelfjord når den fremherskende vindretningen
er: a) ut fjorden og mot nord på kysten og b) inn fjorden og mot
sør på kysten.
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Fig 3. Skisse av sirkulasjonen i en terskelfjord for fremherskende
vind (a) ut fjorden og mot nord på kysten, (b) inn fjorden
og mot sør på kysten.

Sirkulasjonen under terskelnivået har cellestruktur og drives av
sirkulasjonen i nedre del av mellomlaget. Det er antatt at den
ferskvannsdrevne komponenten i det øvre lag er neglisjerbar i for-
hold til den vinddrevne komponenten.

1.7 Takk

Mange personer har bidradd til gjennomføringen av det under-
sok elsesprogrammet som er utført i Skjomen i tidsrommet 1977-1979
(etterundersøkelsen) •,.

Forfatteren vil i første rekke takke Øivind Olsen som har utført
EDB-behandlingen av datamateriale, tegnearbeidet samt en stor del
av feltarbeidet. En annen medarbeider som fortjener stor takk er
Alfred Evjen som har laget EDB-programmene som er benyttet i
rapporten. Videre rettes takk til de som har vært styrer ved
Geofysisk institutt, avd. A i de 5 årene prosjektet har vært
knyttet til instituttet og til Karen-Sofie Olsen for gode råd og
hjelp i forbindelse med administreringen av prosjektet.

Forfatteren er også takknemlig for det gode samarbeid med avdøde
Nils Utne som deltok i første året av undersøkelsen. Takk for godt
samarbeid rettes også til RUF's sekretariat ved Erik Hansen, til
RUF ved formannen Randi Pytte Asvall, til medarbeidere i Sk jomen-
prosjektet ved Marinbiologisk stasjon i Tromsø, til besetningenpå
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F/F "Johan Ruud" og F/F "Raud den Rame" og til Audny Berge, Berit
Bjørndal, Marit Tønnevold og Eva Klausen som har maskinskrevet
manuskriptet.

2. BES KRIVELSE AV FJORDENE

2.1 Beli enhet o to rafi

2.1.1 Vestfjorden

Fjorden skjærer seg inn mellom fastlandet på østsiden av fjorden og
Lofotøyene på vestsiden, fig la. Bredden er ca 70 km i ytre del.
Herfra avtar bredden til ca 45 km mellom Engelvær og Vestvågøy.
Videre innover blir fjorden stadig smalere og fra Tranoy til
munningen av Ofotfjorden varierer bredden mellom 7 og 15 km.

2.1.2 Ofotfjorden

Fra bunnen av Vestfjorden strekker den ca 74 km lange Ofotfjorden
seg østover inn i landet, fig la. Den deler seg i flere fjord-
armer. De lengste er Skjomen, Rombak en og Herjangen. På vestsiden
av fjorden gr det trange Ramsundet vestover ost for Tjeldoy til
Tjeldsundet.

2.1.3 Sk jomen

Fjorden strekker seg ca 25 km inn i landet i sørøstlig retning, fig
la. Den er omgitt av hoye, bratte fjellpartier og srlig i Sor-
skjomen er det en mektig natur med tøye tinder. På vestsiden av
Sor sk jomen ligger br een Frostisen.

Munningen til fjorden er smal, ca 400 m, fig lb Og c. Fjorden er
bredest, over 3 km, i midtre del. Sor sk jomen som utgjør indre del
av fjorden er ca 8 km lang og ca 1 km bred.

Et par hundre meter utenfor munningen til fjorden er det en
terskel, 60 m dyp, fig le og d. Fra 4 til 16 km innenfor terskelen
er det et dypbasseng med største dyp 155 m og midlere dyp på ca
140 m. Fra indre del av bassenget avtar dybden til 65 mi munning-
en til Sor sk jomen.

2.2 Meteorologi

I omr det Sk jomen-Ofotfjorden-Vestfjorden er det til dels
betydelige meteorologiske variasjoner både i tid og rom. Det er
hovedsakelig to meteorologiske parametre som har interesse for
denne undersøkelsen, temperatur og nedbør. I fig 4 er 30-års
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midler av temperatur og nedbør plottet for henholdsvis Skomver,
Offer soy og Narvik. Vår, sommer og høst er det liten temperatur-
forskjell mellom de to indre stasjonene, Narvik 0g Offersoy, mens
det i det ytre kystområdet er lavere temperatur. I vintermånedene
gir havvannets innflytelsepå temperaturforholdene seg utslag i
avtagende temperatur fra det ytre til det indre fjordområdet.
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Fig 4. 30-års midler av nedbør (a) og temperatur (b) på stasjonene
i henholdsvis Skomver, Offersoy og Narvik.

De geografiske forskjellene i nedbør er vesentlig orografisk
betinget. Orienteringen av fjellrekkene på begge sider av fjord-
området i forhold til de fremherskende vindretninger i de for-
skjellige årstidene fører til at midtre og indre fjordområder får
omtrent samme nedbørmengde vår, sommer og tidlig høst, mens Skomver
får noe mindre. Resten av året, dvs i den perioden det er frem-
herskende sør-sørvestlige luftstrømmer, er det midtre fjordområdet
som får de største nedbørmengdene med avtagende mengde innover i
landet og utover mot kysten.

3. OVERS IKT OVER FORELIGGENDE BESKRIVELSER AV DE HYDROFYSISKE FORHOLD
I SKJOMEN, OFOTF JORDEN OG VESTFJORDEN

I sammenheng med de tradisjonsrike torskefiskeriene i Lofoten ble
Vestfjorden et av de første områder i Nord-Norge hvor hydrofysiske
undersøkelser ble foretatt.

De første undersøkelsene omfattet studier av temperatur og strøm.

Sars (1879) ga en beskrivelse av sammenhengen mellom strøm og vind
i Vestfjorden, og fant at overflatestrømmen i fjorden som regel
hadde retning ut fjorden i perioder med nordlig og østlig vind og i
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rolig vær, og inn fjorden når det er sørvestlig vind. På grunnlag
av temperaturmålinger påviste Gade (1894) at skillet mellom de
kalde og varme vannmassene vanligvis er meget skarpt inne i fjorden
mens det i de ytre deler er en jevn overgang. Han var også opp-
merksom på at lokale vindforhold ofte hadde stor innflytelse på
temperaturforholdene i havet. Nordgaard (1899) studerte vann-
transporten i Vestfjorden basert på hydrografiske målinger fra
rene 1895-97 og underbygget betraktningene til Sars om sammen-
hengen mellom vind og strøm i fjorden. Videre påviste han, i lik-
het med Gade, forskjellen i markering av overgang mellom kystvann
og Atlantisk vann mellom de indre og ytre deler av fjorden. I en
beskrivelse av Vestfjorden og tilstøtende fjorder delte Nordgaard
(1905) fjordene inn i to grupper, fjorder hvor temperaturen er
6-7C og saltholdigheten omtrent 35°/oo og fjorder hvor
temperaturen er mindre enn 6C og saltholdigheten mindre enn
359/oo i de dypeste deler av fjordbassenget. Til den for ste
gruppen hører Vestfjorden og Ofotfjorden, mens Sk jomen horer til
den siste gr uppen.

Dannevig (1919) var den første som reflekterte over sirkulasjons-
monstret i Vestfjorden. Han antydet muligheten av at det var to
strømsystemer i fjorden. På grunnlag av dynamiske beregningerog

målinger konstruerte Eggvin (1931) et strømkart for de øvre 50 m
som antyder flere virvler i fjorden. Wiborg (1952) fant god
overensstemmelse mellom fordeling av torskeegg og strømkartet.

Sund (1927) paviste store dybdeforandringer for overganslaget i
løpet av vinteren 1924. Basert på om fa ttende under skelser av
overgangslaget i 30-årene ble det påvist at det kunne være betyde-
lige var iasjoner fra år til år og at kortperiodiske vekslinger var
mindre (Eggvin 1932, 1936, 1938). Arsaken til vekslingene knyttet
han først og fremst til variasjoner i lufttemperatur og nedbør, men
han viste også hvordan den lokale vinden kunne medføre forandringer
(Eggvin 1960).

Fra en hydrografisk stasjon utenfor Skrova som ble opprettet av
Eggvin i 1936 eksisterer det en ca 40-års tidsserie med temperatur
og saltholdighetsdata. Observasjonene er tatt 2-4 ganger hver
måned. For perioden 1936-70 er det utarbeidet normaler for salt-
holdighet og temperatur (Braaten og Setre 1972). Data fra tre
fas te hydrografiske snitt som blir gjennomført i Vestfjorden under
Lofotfisket, og som ble startet i 1951, er opparbeidet for årene
1951-69 (Gausdal 1972).

Videre detaljer om tidligere undersøkelser i Vestfjorden Sundby
(1980).

I et prosjekt som ble startet i 1975 er sirkulasjonen i Vestfjorden
og vindvirkningen ofret stor oppmerksomhet (Furnes og Sundby 1981).

Med unntak av undersøkelsene som ble utført av Nordgaard omkr ing
århundreskiftet er det ikke utført hydrografiske underækelser i
Ofotfjorden og Skjomen for i slutten av sekstiårene.
Foranledningen til disse undersokelsene var beslutningen om å
regulere vassdragene i området.
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Av temperaturmalinger pa syv stasjoner vinteren 1967-68 fremgikk
det at sjøen var meget kald innerst i Skjomen om vintrene (Kanavin
l969). Fra forundersøkelsen foreligger en rekke rapporter og
publikasjoner som helt eller delvis behandler de hydrografiske for-
hold i Skjomen (Schei 1973), (Skreslet og Schei 1976). I et arbeid
av Skreslet og Loeng (1977) drøftes utskifting av bassengvann i
Sk jomen.

De første strømmålinger i Skjomen ble utført i forundersøkelsen.
Størstedelen av dette materialet er bearbeidet av Magne Haakstad
ved Nordland Distrikthogskole (Loeng 1978). Fra stromundersokelsen
foreligger også tre notater fra Vassdrags- og havnelaboratoriet ved
Norges hydrodynamiske laboratorier (Wendelbo 1971), (McClimans
l973), (Jacobsen 1973) •

Som et ledd i Skjomenunder sokelsen ble det også bygget en modell av
Sk jomen for å studere tidevannstrømmen i fjorden. Modellen er
bygget i lengemålestokk 1:5000 og dybdemilestokk 1:200. I en
rapport fra modellforsoket (Carstens 1970), er for skene beskrevet
og resultatene presentert ved hjelp av strømbilder.

4. MATERIALE OG METODER

4.1 Hydrografi

Under etterundersøkelsesperioden ble det utført i alt 45 tokt. I
1977 og 1979 var det 1 tokt hver måned, mens det i 1978 var 2 tokt
hver måned. De fleste toktene, 32 tokt, ble utført med F/F "Johan
Ruud" fra Universitetet i Tromsø. De øvrige toktene ble utført med
F/F "Ottar" fra Universitetet i Troms, 1l tokt, og F/F "Raud den
Rame" fra Nordland Distrikthogskole, 2 tokt.

Det ble i alt tatt 344 hydrografiske stasjoner fordelt på stasjon-
ene O1-10, fig la Og b. Pagrunn av drlig ver ble stasjonen O9
og 10 sloyfet på noen av toktene. Stasjonene O7 (Rombaken) og 08
(Her jangen) ble bare tatt på fire tokt (17-19/1, 23-25/4, 15-22/6
og 9-10/7 1977). Rapporten for forundersøkelsen viser at dataene
fra de to stasjonene ikke bidrar med opplysninger til vurdering av
vannutveksling mellom Skjomen og Ofotfjorden utover det de øvrige
stasjonene (06 og 9) i Ofotfjorden gir. I tillegg til de hydro-
grafiske hovedstasjonene ble det tatt øst-vest snitt (0-30 m) ved
2, O4 og 06. Tabell I viser tokttid, stasjoner og navnetpå
forskningsfartøyet for de enkelte tokt.

Størstedelen av temperatur- Og saltholdighetsdataene ble målt med
CTD-sonde i hver meter i dybdeintervallet 0-100 m og hver 5 m fra
100 m og nedover. På toktene med F/F "Raud den Rarne" og F/F
"Ottar" ble det benyttet Nansen vannhentereog saliniterminstru-
ment, MC-5. Måledypene med Nansen vannhentere var 0, 5, 10, 20,
30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 450 eller nermeste posis jon
til bunnen på alle stasjonene. På stasjonene Ol, 4 og 09 ble det
i tillegg også målt i 2 m. Med MC-5 ble det målt i 0, 1, 2, 3, 4,
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Tabell 1. Tokter til Sk jomen.

1977 Stasjoner kip 1978 Stasjoner Skip 1979 Stasjoner Skip
17-19.jan 01-010 .R. 15-17.jan 01-06,09,010 J.R. 12-1+. jan 1-06,09,010 J.R.
20-23.fFeb 01-06,09,0102.R. 19-20. feb II 15-17. feb " "

12-15.mar II 5- 8. mar 0l-6,09 0
14-17.mar II • R.

28-31.mar " 29-31. mar 01-06,09,010 J.R.
23-25.apr 01-010 .R. 10-13.apr " 0 16-18. apr " II

26-27.apr " J.R. 26-30. apr II 0
22-24.mai 01-06,09,010

,, 6- 7.mai " 12-16. mai " "
25-29.mai 0l-06 0

15-22.jun 01-010 -7.jun 01-06,09,010 " 16-27. jun II "
17-27.jun " "

9-10.jul 01-010 24-27.jul " J .R. 15-17. jul 01,04,09 J.R.
19-21. aug 01-06,09,010 II 8-12.aug " 0 12-14. aug 1-06,09,010 "

21-23.aug II J. R. " "
13-16.sep " R.R. 7-10.sep II 0 10-12. sep II "

2- 5.okt " . R. 18-21. sep J.R. 3-- 5. okt " "
27-29. okt 1-6,09 II 29.okt-3.no " 0
15-16. des " !F 28-30.nov II II 30.nov. " J.R.

Tabell I. Tokttid, stasjoner og navnet på forskningsfartøy for de
enkel te tokt.

5, 6, 8, 10, 12, 15, 17 og 20 m. På stasjonene Ol, O4 0g 09 ble
det på alle toktene tatt vannprøver for beregning av den vertikale
oksygenfordelingen.

Tabell II. Hydrografiske stasjoner.

St. loka li tet Posisjon max.obs.dyp r? % 2

SKJOMEN
01 Gangarnes 6s°12.6 'N, 1721.3'E 35 X X X

02 Reinnes s8°15.4'N, 17°21.1'E 55 X X

03 Forselv ss°17.4'N, 17°19.7' 125 X X

04 Smalnesbukt 6s°29.7'N, 17°15.«' 150 X X X

05 Grindjord 6s°22.2'N, 17°1w.8'E 145 X X

06 Røsåsnes s8°24.0'N, 17°12.3'E 90 X X

OFOTFJORDEN
09 Nav Risøy ss°2s.3'N, 17°0s.7'E 300 X X X

010 V av Barøy ss°12.2'N, 1s°57.5'E 450 X X

VESTFJORDEN
Skrova ss°07.'N, 14°39.0'E 300 X X

Tabell II. Lokalitet, posisjon og dyp for de hydrografiske sta-
sjonene og parametrene som ble målt.

Sorn en del av det hydrografiske rutineprogrammet ble det på hver
stasjon observert lufttemperatur, værforhold, skydekke, bølgehøyde
og is forhold.
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Signalene fra CTD-sondenp& F/F "Johan Ruud" ble ved hjelp av
skipets regneanlegg omregnet til temperatur, saltholdighet og tett-
het.

På stasjonene hvor det ble benyttet Nansen vannhentere er tempera-
turen målt med vendetermometre og saltholdigheten beregnet etter en
metode basert på målinger av konduktiviteten i vannprøvene med
mlebru. Det er realistisk anta at usikkerheten i temperatur og
saltholdighetsverdiene kan settes til anslagsvis 0.01PC og
0.02°/oo for malinger tatt med Nansen vannhentere, 0.005PC og
0.0IP/oo for CTD-snden. For MC-5 er usikkerheten noe storre.

Oksygenbes temmelse (ml/l) ble utført etter standard titrermetode
(Andersen og Føyn 1969) og oksygenmetninger i 8 er beregnet etter
tabeller utarbeidet av Truesdale, Downing og Lowdon (Barnes 1959).
Usikkerheten i forbindelse med prøvetaking og titrering kan anslås
til + 0.01 ml/1.

4.2 Strommlinger

For å kunne beskrive sirkulasjon og vannutveksling i Sk jomen mer
detaljert enn det temperatur, saltholdighet og oksygenmålingene
tillater, ble det, som en del av rutineprogrammet, foretatt strøm-
målinger fra en strømmålerrigg (overflatebøye) med 10 strømmålere
p folegende dyp: 1.5, 5, 10, 15, 20, 40, 60, 100, 125 Og 148 m
(fig 5a). Det var onskelig& fa plassert riggen i en pos1sjon i
fjorden hvor hovedtyngden av vannmassene som utveksles mellom
Sk jomen og Ofotfjorden passerer. På grunnlag av strømmålingene
utført i forundersøkelsen (Loeng 1978) og modellforsøk (Carstens
1970) ble riggen satt ut i posisjon 68922.3'N, 17914.5' den
18/1 1977, stas jon B2 i figur lb. Det viste seg imidlertidå være
vanskelige ankringsforhold i denne posisjonen og det ble derfor
besluttetå flytte riggen (24/5 samme år) til en ny posisjon,
68?22.l'N, 17915.1', ca 0.5 km lenger inn i fjorden, stasjon
Bl i fig lb. Da fjorden er helt rett i dette området er det antatt
at strømforholdene er omtrent lik i de to nevnte posisjoner.

I løpet av undersøkelsesperioden ble riggen ført ut av posisjon av
drivis to ganger og en gang ble bøyen pårent av en båt og knust.
Det er derfor tre brudd i måleseriene, 23/4-24/5 1977, 7/9-19/10
1978 og 14/1-18/4 1979, samt noen brudd i måleseriene fra enkelte
dyp av andre årsaker. Fig 6 viser tidsrommene det ble målt strøm
fr a bøyeriggen.

Stromalerne er av typen RCM-4 Og 5 (Aanderaa 1979), fig Sb.
Foruten strømmens hastighet og retning måler disse strømmålerne
også vannets temperatur. Observasjonsintervallet var 20 minutter i
periodene 18/1-24/4, 23/5-15/9 Og 28/10-31/12 i 1977, 1/1-13/3 O9g
19/10-31/12 i 1978, 1/1-15/1 og 17/4-30/11 i 1979 og 10 minutter i
periodene 15/9-28/10 i 1977, 13/3-7/9 i 1978.

Strømmens fart er midlet over måleintervallet, mens retningen og
temperaturmålingene er momentanverdier ved slutten av mleinter-
vallet.
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4.3 Vannstandsmlin er

Vannstandsmålinger ble utført av NVE ved Grindjord, fig la, utenfor
munningen av Skjomen. Ved avslutningen av feltfasen av under-
sokelsen ble måleren demontert uten at referansenivået for måleren
ble nivellert i forhold til NGO's 0-linje. Målingene er derfor
verdiløse i den sammenheng de var planlagt benyttet i denne
rapporten. I stedet er det benyttet vannstandsmålinger fra Narvik
og Kabelvåg stilt til disposisjon av Havnevesenet i Kabelvåg og
Norg es Sjkartverk.

4.4 Vindmålinger

I august 1977 ble det montert en vindmåler, type "Woelfle" på
Karvikneset. Måleren var plassert i et åpent omrde 3-4 meter over
vannflaten ca 30 m fra strandlinjen. Ved valg av sted for
plassering av vindmåleren ble det lagt vekt på at vindforholdene på
stedet skulle være representative for så stor del av fjorden som
mulig. Ut fra dette ønsket pekte Karvikneset seg naturlig ut som
målested, fig la.

Vindmåleren registrerte kontinuerlig. Vindmålinger fra Meteoro-
logisk institutts stasjoner, Skamvær og Rost, er valgt tilå repre-
sentere vindforholdene i Vestfjorden (ytre del) og på kysten.
Observasjonene blir her tatt tre ganger hvert dogn. Fig 6 viser
tidsrommene det ble målt vind på henholdsvis stasjon Wl (Sk jomen)
og stasjonene W2/W3 (Skomver/Rost).

4.5 Ferskvannsavrenn in

Beregning av ferskvannsavrenning til Skjomen og Ofotfjord-Vest-
fjord-området er utført av Hydrologisk avdeling ved NVE.

4.6 Databehandlin o resentas 'on

Det hydrografiske datamateriale som er samlet inn med Nansen vann-
hentere er punchet på hullkort. Disse dataene er sammen med CTD-
dataene EDB-behandlet med standard program som beregner Up-verdi-
ene for tetthet og utlister dataene i tabellform. Noen få tabeller
med hydrografiske data samt isopleter (konturkurver som viser for-
deling av parametrene i tid og rom) er presentert i rapporten.

Ferskvannsmengden i Sk jomen er beregnet som ekvivalent ferskvanns-
tykkelse (H), fig 29, pa grunnlag av saltholdighetsdataene fra
de hydrografiske stas jonene.
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H

1
He = H  - J S (z)dz

S (H)

0

H = stør ste måledyp {m)og S = saltholdighet(9/oo).

Strøm- og temperaturdataene fra magnetbåndene er EDB-behandlet på
følgende måte: Rådataene er utlistet, rettet og konvertert til
desimaltall. Av enkeltmålingene er det beregnet timesmidler, 25-
timers glidende midler og døgnmidler. Temperatur- og strømdataene
er listet i tabeller. Strømmen er plottet som strømvektorer og som
strømkomponentkurver.

Vinddataene er EDB-behandlet på samme måte som strømdataene og er
listet i tabeller og plottet som vindvektorer.

Den beregnede ferskvannsavrenningen til Skjomen og nedbøren målt på
en stasjon i Narvik er plottet som månedsmidler.

Differansen mellom 25-timers glidende middel av overflatenivå-
målinger (timesverdier) på havnen i Narvik og Kabelvåg er plottet
som kontinuerlige kurver.

5. METEOROLOGISKE OG HYDROLOGISKE FORHOLD

5.1 Meteorolo iske forhold

5.1.1 Vind

Figur 7 viser døgnmiddel av vindvektorer observert på Skamvær fyr
(1/1 1977 - 30/11 1978) og Rost fyr (1/1 - 30/11 1979) og av vind-
vektorer langs lengdeaksen til Skjomen (1/10 1977 - 20/12 1979).
Da vinden i en fjord for en stor del følger fjordens lengderetning
vil retningen for vind som passerer vindmålerenp Karvikneset ut
fjorden være bestemt av lengderetningen av fjorden innenfor Karvik-
neset, 3300, Ovendt vil retningen for vind inn fjorden vere
bes temt av fjordens lengderetning utenfor Karvikneset, 3600, Ved
valg av 3309 som fjordens lengderetning er ca 90% av retningene
for vind med en komponent inn fjorden gruppert innenfor sektoren
1450-155°. ved valg av 360° som fjordens lengderetning er
forholdet omvendt. For vektorene presentert i figuren er 345
valgt som fjordens lengderetning.

Vinden på Skomvær og Rost er lite influert av topografiske effekter
og tilnærmet lik den geostrofiske vinden over kystområdet. Da
avstanden mellom Skomvær og Rost bare er ca 50 km er retning og
hastighet av vinden den samme ved begge fyrene. Flyttingen av
vindmåleren fra Skamvær til Røst har derfor neglisjerbar inn-
flytelse på måleresultatene. En nøyere studering av vindretningene
på kysten, dvs den tilnærmet geostrofiske vinden over hele Vest-



J F M A M J J A s 0 N D

Wind (Coast) N

1977 I
S

Wind ( Fjord ) Up fj.

1977 l20"/sec
l

Down fj

Wind (Coast)

1978

Wind (Fjord)

1978

Wind (Coast)

1979

Win d (Fjord )
1979

Fig 7. Dognmidler av vindvektorer fra Skamvær fyr (Wind coast) og fra Skjomen (Wind fjord).
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fjordområdet, og vindretningene i Skjomen (fig 7), viser at når
vindvektorer målt på kysten har en komponent innover langs lengde-
aksen til Skjornen resulterer det i vind inn fjordeni størstedelen
av observas jonstiden. Omvendt resulterer vindvektorer målt på
kysten, som har en komponent utover langs lengdeaksen til Skjomen,
i vind ut fjorden. En følge av dette er at det kan opptre konver-
gente eller divergente vindfelt i området utenfor munningen til
Skjomen hvor landskapet flater ut.

Den midlere vindretningen er for en stor del ut fjorden sen høst,
vinter og tidlig vår og mer vekslende, men overveiende inn fjorden,
sen vår, sommer og første del av høsten.

5.1.2 Luft temperatur

Avvikene fra månedsmiddel av normaltemperaturen (30-års midler) er
relativt store i enkelte måneder i periodene 1970-72 0g 1977-79
(fig 8). I den første perioden er det spesielt i februar 1970,
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mars 1971 og juni 1972 at middelverdiene har størst avvik fra
månedsnormalene. I de to førstnevnte månedene er det betydelig
kaldere enn normalt, 4°C, mens det i juni 1972 er mer enn 4Pe
høyere temperatur enn normalt. I den siste perioden er det middel-
verdiene for første og siste måned av 1978 som avviker mest fra
normalverdiene. Desember 1978 har mer enn4°c lavere middel-
temperatur enn normalt.

De to periodene sett under ett gir inntrykk av at vintrene var litt
kaldere i siste delen av syttiårene sammenlignet med første del
mens det med unntak av juli 1971 og juni 1972 er forholdsvis små
avvik fra månedsnormalene i alle sommermånedene både i for- og
etterundersøkelsesperiodene.

5 .1.3 Nedbør

Fig 9 viser nedbør for hver måned fra Narvikomrdet i de to under-

1970 1971 1972
MM

160

140

120

10 o

80

...-,
I I
I I

! •I I

J L  --
r'  - I
I

I

-_, - ·1a " «h

I

I. - -

I

I.. --
1
I
I
I

t-

-,
I
I
I
I
I.._

I
» h

I
I

t -..

e el

40 (a)

20

J F M A M J J A S O N D J F M A M. J J  A S O N D J F M A M  J J  A S O N D

MM 1977 1978 1979

140

120

100

80

60 -,
I

40 •
1

_ J

I

L.
'1I

--i-; ,
..._ • I..._

e
1
I
I

-J (b)

20

J F M A M  J J A S O N D J E M A M  J J A S O N D J F M A M J J  A S O N D

Fig 9. Månedlig nedbør ( ) og nedbørnormaler, ca 1931-1960,
(- ---) i Narvik for periodene 1970-72 og 1977-79.



21

sokelsesperiodene. Observas jonene fra Narvik er valgt til å repre-
sentere det indre Ofotfjordområdet. Sammenligning med observa-
sjoner fra en stasjon som har vært i drift i Skjomen noen år viser
at forskjellen fra Narvik varierer en del, og synes å være relativt
minst ved store nedbørmengder (Loeng 1978). Etter at forunder-
sokelsen ble avsluttet ble den meteorologiske stasjonen i Narvik
flyttet. Observasjonene fra de to periodene er derfor ikke direkte
sammenlignbare. Nedbørnormalene som er plottet i fig 9a er 30-års
normaler. Normalverdiene i fig 9b er mer usikre idet disse er
beregnet ved sammenligning av de to stasjonene.

Normalt faller det mest nedbør i området i august-oktober og minst
om vinteren og tidlig var. Arsvariasjonene av månedsmidlene er
stort sett i overensstemmelse med variasjonsmonsteret av normal-
verdiene i begge periodene, men det er forholdsvis store for-
skjeller fra år til år innenfor hver periode. De mest nedbørrike
periodene var om høsten 1971 og 1972 og i 1978.

5.2 H drolo iske forhold

I dette avsnittet er det gitt en kort beskrivelse av de hydro-
logiske forhold i Skjomen for og etter regulering av ferskvannstil-
før selen.
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Det totale nedslagfeltet til Skjomen er 1113 km2 (fig 10). Av
dette utgjør nedslagfeltet til Elvegardselv (Nordelven, Sørelven)
ca 850 km og Kjardaelv ca 72 km.

Nedbørfeltet ligger i et sterkt kupert høyfjellsområde med topper
opp til 1800 m o h. I området finnes en del større og mindre
breer, hvorav Storsteinsfjellbreen og Frostisen er de to største.

Avløp fra i alt 712 km2 av nedbørfeltet er regulert ved Sk jomen-
utbyggingen.

Hovedtilførselen av ferskvann til Skjomen for regulering skjer via
Elvegrdselv. Vannforingen i Elvegrdselv er beregnet ut fra vann-
standsmålinger ved VM 739, Gamnes. Denne tilførselen kan variere
meget fra år til år. Også den direkte avrenningen fra land og
andre elver og bekker kan til visse tider bli betydelig.

For å beregne tilsig fra uregulerte felt uten observasjoner må vi
bruke nabovannmerker med tilsvarende avløpsforhold. Fra Kjårdaelv,
som anses som representativ for restfeltet til fjorden, foreligger
det bare registreringer for perioden 1919-38. Vi har valgt å bruke
VM 728 Sorfjordvatn i Sørelv som renner ut Leirfjorden. Dette
vannmerket anses som brukbart til beregning av månedlige tilsig,
men vil gi litt for høye vintervannføringer.

Det kan vises at totaltilsiget til Skjomen kan skrives som:

Totaltilsig for utb. = Avløp (VM 739) + 2.2 x Avløp (VM 728)

De beregnede månedstilsig for per ioden 1970-72 samt normalverdier
for perioden 1929-58 er plottet i figur 11. 30-års normalen er
forskjøvet i forhold til normalperioden 1931-60 fordi Gamnes
mangler data i 1959 og 60.

Figur 11 viser at vårflommen varierer mye. I 1972 ser vi at det
også er en betydelig flom om høsten.

Før regulering er den normale fordeling av årlig tilsig: Elvegårds-
elv ca 688, Kjrdaelv ca 7% og øvrig felt ca 25%.

ms
200

180

160

10

1977 197 197

Fig 11. Totaltilsiget ( til Skjomen (a) før reguleringen,
(b) et ter reguler ingen og manedsnormaler (---- -) •
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Ved utbyggingen av Skjomenverkene er i alt 675 km av Elvegards-
elven, 33 km av Kjardaelvens og 4 km av Durmlsvatns nedbor-
felter regulert. I årsmiddel har dette redusert vannføringen i
Elvegrdselven fra 29.2 til 6.7 m?/s og i Kjrdaelven fra 3.1 til
1.4 m?/s.

Ferskvannstilførselen til Skjomen har fått en ny større punktkilde
fra november 1973. Da ble Skjomen kraftverk satt i drift og
beliggenheten av utslippet er vist i fig lb. Maksimal driftsvann-
foring ved stasjonen er 60 m'/s.

Når vi som før bruker VM 728 Sorfjordvatn til beregning av tilsig
fra uregulerte felt uten observasjoner kan totaltilsiget til
fjorden etter utbygging skrives:

Totaltilsig etter utb. = Avløp (VM 739) + Avløp (Skjomen kr.v)
+ 1.9 x Avløp (VM 728)

De beregnede månedsmidler for perioden 1977-79 er plottet i fig
11. Normaltilsiget etter reguleringen er basert på en simulert
drift av Skjornen kraftverk og er derfor svært avhengig av de forut-
setninger modellen er basert på. Ved simuleringen er det forutsatt
en maksimal driftsvannforingp 60 m?/s.

Av figuren går det fram at vintertilsiget har økt betydelig og at
sommertilsiget er redusert. Fortsatt er det imidlertid en utpreget
årlig variasjon.

Etter regulering vil den normale fordeling av årlig tilsig være:
Elvegårdselv ca l58, Sk jomen kraftverk ca 56% og øvrig felt ca
298. Sk jomen kraftverk har altså blitt den dominerende punktkilde
i middel for året.

Før reguleringen var Elvegårdselv den dominerende punktkilde om
sommeren. Etter utbygging er tilførselen om sommeren via Elve-
gårdselv fortsatt større enn via Skjomen kraftverk. Den største
tilførselen om sommeren kommer imidlertid fra restfeltet, altså som
en surn av alle større og mindre uregulerte elver og bekker og
direkte avrenning.

6. HYDROFYSISKE FORHOLD I ETTERUNDERSØKELSEN

6.1 Strømforhold

6.1.1 Innledning

Som nevnt i kapittel 1.6 er det ut fra fysiske og dynamiske
betraktninger ofte hensiktsmessig å betrakte vannmasser i en
terskelfjord som bestående av tre lag. Et øvre brakkvannslag over
et mellomlag og bassengvannet under terskeldypet (Svendsen 1981).
Slike betraktninger synes også å kunne anvendes på Skjornen om
sommeren og første del av høsten. I resten av året derimot er
pyknoklinen, selv etter reguleringen, for svakt utviklet i
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størstedelen av fjorden til at det er naturliga betrakte de øvre
vannmassene som et eget lag, fig 12. Disse forhold, samt de
sirkulasjonsforhold som er fremherskende i fjorden i store deler av
året, medfører at det er valgt ikke å drøfte prosessene i det øvre
lag og mellomlaget hver for seg. Resultatene fra forundersøkelsen
(Loeng 1978) viste at Skjomens hydrografi er nært knyttet til
hydrografien i de tilstøtende vannmasser (Ofotfjorden). Dette er
en følge av at det foregår en kontinuerlig vannutveksling over
terskelen mellom Skjomen og Ofotfjorden. Tilsvarende foregår det
en kontinuerlig vannutveksling mellom Ofotfjorden og Vest-
fjorden - kysten. Terskelen i munningen av Skjomen danner en
naturlig barriere mellom vannmassene under dette nivået innenfor og
utenfor Skjomen. Vannfornyingen under terskelnivået foregår
vesentlig ved en langsom og en relativt hurtig prosess, henholdsvis
ved turbulent diffusjon og ved innstrømning av vann knyttet til
perioder hvor vann utenfor terskelen, som er tyngre enn basseng-
vannet, heves over terskelnivået (Gade 1973).

De fire viktigste strømkomponentene som utgjør sirkulasjonen i en
fjord av den typen Skjomen representerer er knyttet til ferskvanns-
avrenning (estuarin sirkulasjon), astronomiske krefter (tidevann),
vind (vinddrevet strøm) og tetthetsforskjeller mellom vannmasser
(tetthetstromer). Ingen av disse fire stromkomponentene opptrer
alene i fjorden. Den observerte hastighetsfordeling i fjorden er
til enhver tid i ethvert punkt summen av verdien av de enkelte
komponentene i punktet.

6.1.2 Den estuarine sirkulasjon

Ferskvannet som tilføres en fjord resulterer i en heving av over-
flaten som søkes utlignet av tyngdekraften. Det oppstår en tyngde-
drevet strøm ut fjorden i overflatelaget som ved medrivning av sjø-
vann gradvis får karakter av en brakkvannstrøm. Medriving fører
til at det oppstår et sjøvannsunderskudd som kompenseres av en not-
satt rettet strøm under overflatestrømmen, kompensasjonstrømmen.
Den åpne sirkulasjonen som dannes av brakkvannstrømmen og
kompensasjonstrømmen kalles "den estuarine sirkulas jon".

Volumtransporten og hastigheter i den estuarine sirkulasjon i
Sk jomen er beregnet for utvalgte perioder i for under sokelsen (Loeng
1978). Beregningene er gjort ved anvendelse av Knudsens relasjoner:

R,

hvor:

21 = brakkvannsfluks ut fjorden
2 = sjovannsfluks inn fjorden
R = ferskvannstilførsel
S1 = midlere saltholdighet for brakkvanns tr ommen
S3 = midlere saltholdiget for kompensas jons tr ommen
Uy = middelhastighet for br akkvanns tr ommen
U = middelhastighet for kompensas jons trommen
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Q = A·U, hvor A er stromens tverrsnitt og U dens middelhastig-
het. Resultatene av disse beregningene er vist i tabell III. Den
utgaende strommen er antatt vere i dybdeintervallet mellom O og
5 m og den inngående strømmen i dybdeintervallet mellom 5 og 60 m.

Tabell III.

måned 3 3 6 3
cm/ sR, Ill / S 8, m ls 8· 10 m /dogn u1 ' »»crn/s Q,/R

Juli 1971 52 296 25.6 13 2 5.7

Aug. 1971 60 246 21.3 1 1 4. 1

Sep. 1971 34 214 18.5 9 6.3

Juli 1972 152 426 36.8 18 2 2.8

Tabell III. Beregnede hastigheter i den estuarine sirkulasjon.

Anvendelse av Knudsens relasjoner gir usikre resultater. Usikker-
heten knytter seg i forste rekke til bestemmelsen av Sy, S3 09
R. Fer skvannstilforselen endret seg lite i uken før alle toktene
hvor saltholdigheteneS1 0g S5 som er benyttet i tabellene III
og IV ble observert. I beregningene er derfor benyttet midlere
vanntilførsel i uken før den dato beregningene er utført for. I
tabell III er beregningene av R basert på midlere vannføring ved
Garnnes med et tilleggp 108 for Kjårdaelv, mens beregningene i
tabell IV er basert på summen av midlere vannføring ved Games og
avrenningen fra kraftstasjonen. Da det ikke ble utført strøm-
målinger i overflatelaget er det også usikkerhet knyttet til valget
av dybden av br akkvannstrommen.

De beregnede hastighetene i tabell III er ikke representative for
den estuarine sirkulasjonen ved boyes tas jon (Bl). Verdiene i
tabellen er beregnetpå grunnlag av en antatt fjordbredde lik 470 m
mens bredden ved stasjon Bl er ca 1000 m. Folgelig vil hastig-
hetene Uj 0g U ved stasjon Bl vere mindre enn en halv gang
hastighetene i tabellene. Beregninger fra juni måned i 1977, 1978
og 1979 med saltholdigheteneS1 0g S valgt pa grunnlag av
observasjoner fra stasjonO5, og dybden av brakkvannstrømmen lik
3 m er vist i tabell IV. S1 0g S er integrerte middelverdier
over henholdsvis brakkvannslaget og de naermes te20 m under dette.

Tabell IV.

3 3 6 3
u1' crn/s V· cm/s 9,/Rmåned R, m /s 8,, m /s Q1' 10 m /d@gn

Juni 1977 34 102 8.8 3.4 0.4 3

Juni 1978 36 124 10.7 4.7 0.5 3.4

Juni 1979 20 107 9.2 3.6 0.4 5.3

Tabell IV. Beregnede hastigheteri den estuarine sirkulasjon.
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Blandingsfaktoren Q1/R er av samme storrelse som de verdiene
Selen (1967) har angitt for de store fjordene på Vestlandet. Av
hastighetene (Up) i tabellen kan oppholdstiden for det tilforte
ferskvannet i vindstille perioder anslås til fra 6-8 dogn. Så
lange perioder uten vind er meget sjeldne. Vind med retning ut
fjorden vil kunne redusere oppholdstiden til under et døgn mens
vind inn fjorden vil øke oppholdstiden.

Innenfor stasjon Bl utvider fjorden seg og er ved stasjon 04 ca
2 km bred. Hastigheten her vil følgelig være noe mindre enn ved
stasjon Bl bade fordi fjordbredden er storre 0g S1 er mindre og
fordi en økning av fjordbredden medfører en økning av dybden av det
øvre lag (feks Svendsen 198l).

6.1.3 Tidevann

Tidevannet opptrer i åpent hav som en fremadskridende bølge sammen-
satt av en rekke harmoniske komponenter. Ut fra kjennskap til
himmellegemenes naturlige perioder kan hver av komponentene
bestemmes ved å anvende et kjent matematisk formelapparat, har-
monisk analyse.

Det observerte tidevannet, tidevannshøyden h(t) på et sted kan
uttrykkes ved:

h
h(t) = 2 A;cos (opt-a;)

i=l

hvor A; 0j 9 aj er henholdsvis amplitude, vinkelhastighet
og faseforskyving for komponenten i. For en mer inngående for-
klaring av tidevannet henvises til feks Neumann og Pierson (1966).

Topografisk påvirkning langs kysten, spesielt fjorder og bukter
endrer karakteren til tidevannet. Tidevannsbølgen forplanter seg
nordover langs kysten av Norge. De dominerende komponentene er
manekomponenten M9 0g solkomponenten S2. Amplitudene varierer
langs kysten og er opptil 3 m flere steder i Nord-Norge. Når tide-
vannsbølgen passerer en fjordmunning tvinges vannmasser inn fjorden
og det dannes en barotrop bølge i fjorden med samme periode som
tidevannet. I lagdelte vannmasser medfører den gjensidige på-
virkningen mellom varierende bunntopografi og den barotrope tide-
vannsbølgen at det blir dannet indre tidevannsbølger som ved
bryting mot skrånende bunn kan få karakter av progressive bølger
(Stigebrandt 1979). I Skjomen er det indre tidevann tydelig
markert i observasjonene på stasjon Bl. Fig 13 viser observasjoner
(timesmidler) fra en tilfeldig valgt ni dagers periode av strøm-
målingserien.

Observasjoner viser at tidevannet i Skjomen er av samme størrelse
som det som er oppgitt for Narvik havn.



28

19 78

7 April

12 20

5m-

8 Apr,I 9 April
. --

ZJ 4

,- .
12 20 4 2 20 12 20 4

/fg
15m--

r
20m

12 April 13 Art 14Apr!__15 Apr!

12 20 4 12 20 4 12 20 4 12 20

15 25
0

m

20

0mf

40
11 Apr i I

1978

60

60m·-·

cm%ec

60-

20-
out fjord 100

-60-

100m ·
150

sU\yr5U
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20, 40, 60, 100, 125 og 148 m dyp på stasjon Bl i perioden 7.-15. april
1978 og tetthetsfordelingene Cot> på stasjon 05 11. april 1978.



29

For Narvik havn er det oppgitt følgende data (Norges Sjøkartverk
1972):

Midlere forskjellmellom HV og LV 1.87 m
Midlere forskjellmellom nip HV og LV 1.20 m
Midlere forskjellmellom spring HV ogLV 2.55 m
Midlere forskjellmellom var-  og hostjevndogns
spring HV og LV 3.48 m
Forskjell mellom horyes teobserverte HV og laveste
observerte LV 4.89 m

Loeng har beregnet hastighetene til det barotrope tidevannet på
grunnlag av enkle volumbetraktninger (Loeng 1978). Resultatene er
presentert i tabell V.

Tabell v.

2n, Vol.mill.m
3

cm/ s cm/ s cm/ sCm v,
"«axe V

midt'

188 62.4 6.6 10.4 13.9
120 39.8 4.2 6.7 8.9
256 85.0 9. 1 14.2 18.9

348 115.5 12.3 19.3 25.8

Tabell v. Ber egnede tidevannshastigheter.

n= tidevannsamplituden, Vol. = volumet av vann som strommer inn
fjorden fra LV til HV (eller ut fra HV til LV), v = midlere hastig-
het av det vannet som strømmer inn (ut) gjennom fjordens munning i
lopet av halve tidevannsperioden. Vmax = maksimal tidevanns-
hastighet. Vmidt = maksimal tidevannshastighet i midten av et
tverrsnitt (antatt l/3 storre enn Vmax)·

De beregnede maksimalhastighetene er stort sett mindre enn de
observerte hastighetene over terskelnivået, fig 13. Dette har
sammenheng med at de observerte tidevannshastighetene er summen av
den barotrope og den barokline komponenten av tidevannet.

Det indre tidevann i Skjomen dannes på terskelen i munningen av
fjorden. Dette kan vises ved anvende "stråleteorien". Det er to
viktige antagelser som gjøres for å kunne anvende denne teorien
(Lighthill 1978):

1) bølgeamplituden må være mye mindre enn bølgelengden slik at
bevegelsesligningen kan benyttes i linearisert form.

2) bolgene bør være så mye spredt at bølgetallsvektorens variasjon
mellom dem er av samme størrelsesorden som bølgelengden.

I Skjomen antas disse betingelseneå være oppfylt og antas videre
todimensjonal bevegelse (ingen variasjonerpå tvers av fjorden) kan
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hver av variablene uttrykkes på følgende form:

g = Q(x,z,t) exp [i (x,z, tl

Q = den modulerte amplituden som varierer mye langsommere enn
fasen a ; x og z er koordinaten henholdsvis inn fjorden og verti-
kalt oppover.

Da bølgen lokalt har sinusform følger av de lineariserte ligningene
dispersjonsrelasjonen, som for tyngdebølger har følgende form:

hvor N(z) er Brunt-Våisala frekvens, w er frekvens, og mer hen-
holdsvis det horisontale og vertikale bølgetallet.

Av dispersjonsrelasjonen kan gruppehastigheten utledes:

dW

8k

m?

N(z) 3

(&+n?) 2

3o0

3m

km

-N(z)
(0?+n?)

hvor ex og C, er henholdsvis den horisontale og vertikale
komponenten av gruppehastigheten. Energien forplanter seg med
gruppehastigheten og da lkl<< 1ml følger av uttrykkene for komponent-
ene til gruppehastigheten at energien forplanter seg nesten hori-
sontalt (3-5°). Følgelig må energien forplante seg horisontalt
flere kilometer fra terskelen før den når overflaten og bunnen av
fjorden.

Strålebanene som energien forplanter seg langs i x-z planet er
definert ved:

1

dz dz/at c, k +t2(z) ;=· =- = e e -
dx dx/dt Ce m ?

slik at strålene som passerer gjennom et punkt (x0, z0) er gitt
ved:

1

l 2

-1}
j

aE

hvor N(z) bergenes av tetthetsfordelingen og w for tidevannet er
1.405 x 10-4s-1• Av uttrykket ovenfor følger at strålebanene
varierer med tetthetsfordelingen.
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Fig 14 viser beregnede strålebaner basert på tetthetsfordelingen
11/4 1978. Denne tetthetsfordelingen er antatt  å  vere representa-
tiv for nidagers-per ioden i fig 13. Av fig 14 går det frem at
dybden hvor energien, som forplanter seg ut fra terskelen, treffer
bøyeriggen avhenger av hvor på tersklene den forplanter seg ut fra
og av avstanden mellom tersklene og riggen. Fig 14 viser videre at
en stor del av energien ved bøyeriggen er konsentrert i de øvre og
dypere vannmassene, mens det er noe mindre energi, "skyggesone" i
middeldyp. Det forklarer hvorfor man finner de største tidevanns-
hastighetene i de øvre og nedre måledypene i fig 13, mens hastig-
hetsamplitudene er noe mindre i målepunktene i mellomlaget. Antas
en midlere hastighet for en halv tidevannsperiodeå være 20 cm/s,
5 cm/s og 10 cm/s i henholdsvis det øvre lag, mellomlaget og i dyp-
vannet blir forflyttingen av vannmassene i de tre lagene henholds-
vis 4.5 km, l.3 km og 2.2 km. For videre detaljer angende anvend-
elsen av "stråleteorien" i Skjomen henvises til (Cushman-Raisin og
Svendsen 1983).

- l -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 km
0
m s---

20 .,,..,
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I
I
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I

'I
'60

100
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Fig 14. Energibaner ut fra terskelen i Sk jomen ber egnetpå grunnlag av
tetthetsfordelingen 1l. april 1978. Brunt-Visl profilet
(stiplet) er plottet innenfor en linje (heltrukket) som viser
posisjonen til bøyeriggen.

Forflytningen av vannmasser i tilknytning til tidevannet varierer
med dypet. Dette er viktigå ta med i betraktning når en skal
vurdere horisontale gradienters innflytelsepå tidsvariasjoner av
den vertikale fordeling av konsentrasjonen av en parameter i en
bes temt posisjon i fjorden.
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6.1.4 Vinddrevet sirkulasjon

Dybdeområdet som den vinddrevne komponenten av sirkulasjonen kan
spores er sterkt avhengig av den vertikale tetthetsfordelingen. I
perioder med stor stabilitet er sirkulasjonen begrenset til det
øvre lag mens den i perioder med svak stabilitet kan nå betydelig
dypere.

Et dominerende trekk i det midlere strømfordelingsmønsteret i
Sk jomen er utstrømningen som finner sted i de ovre 20-30 metrene,
med innstrømning under, i vintermanedene desember-februar/mars,
figurene 15-17. Dette strømningsmønsteret er fremtredende også i
strømmålingsseriene fra forundersøkelsen (Loeng 1978). Det for-
holdsvis stabile strømmønsteret har nær sammenheng med at det med
unntak av indre del av fjorden er svak lagdeling i fjorden samtidig
med at middelvinden stort sett har retning ut fjorden om vinteren,
fig 7 og figurene 15-17.

Oppvarming fra overflaten vår og sommer og større ferskvannstil-
førsel sammelignet med vintermånedene gir økt stabilitet fra
april/mai, forst i overflatelaget. I tillegg medfører mer ustabile
vindforhold i denne perioden (veksling mellom vind ut og inn
fjorden) til at oppholdstiden for ferskvannet i fjorden øker.
Større stabilitet (tetthetsgradient) og vekslende vindretning
bryter ned den forholdsvis stabile to-lag sirkulasjonen over
terskelnivået og det vertikale midlere strømprofil viser hyppige
forandringer fra mai og utover hosten, figurene 15-17.

Sent på høsten blir det igjen vanlig med perioder med to-lag
struktur over terskelen. Dette skyldes at retningen av middel-
vinden blir mer stabil og overveiende ut fjorden samtidig med at
stabiliteten avtar på grunn av vertikal omrøring, og når avkjøling-
en blir tilstrekkelig, også konveksjon. Vertikal advektiv trans-
port i det øvre lag er oftest knyttet til vinddrevet oppstrømning
og nedstrømning lokalt i fjorden. I de dypere lag er det tide-
vannet og prosesser utenfor fjorden som forårsaker de største
vertikalforflytningene. For videre detaljer om blandingsprosessene
og adveksjon vises til avsnitt 6.3.

En metode som er anvendbar til under soke hvordan den vertikale
strukturen av den vinddrevne sirkulasjon varierer med tetthets-
fordelingen er beregne korrelasjon mellom vind og strøm for
forskjellige tetthetsfordelinger. En forutsetning for å kunne
benytte denne metoden er at vinden opptrer som en stokastisk
prosess med konstant forventing, og at den er ukorrelert til for-
skjellig tidspunkt. Dette er en urealistisk antagelse.

For å unngå dette problemet er en enkel modell formulert for
beregning av den delen av den totale strømmen ved tidspunkt t,
(t=0, 1, 2, ••• N), som er dannet av vinden. Modellen er basert
på antagelsen at det er en lineær kopling mellom strømhastigheten i
det øvre lag og vindhastigheten.
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Antas k;C(t-l)a vere den delen av stromhastigheten som er bevart
fra tiden t-log a;W(t-j) den delen av den vinddannede strommen
som er bevart fra tiden t-j da kan strømhastigheten ved tiden t
uttrykkes som:

hvor t=0, 1, 2, •••• N j=0, 1, 2,  .·.. n.

A· er "rest" stromhastighet og e;(t) er et feil ledd (Svendsen
1$a1».

Som nevnt foran har den sesongmessige variasjonen i tetthetsfor-
delingen stor innflytelse på strukturen av den vertikale strømfor-
delingen. Den svake lagdelingen om vinteren (januar-mars) medfører
at det bare er i perioder med svak vind at de små horisontale
trykkgradientene i det øvre lag på denne tiden er tilstrekkelig
store til å kunne snu den vinddrevne strømmen. De hydrografiske
forholdene i det øvre lag fra mai/juni til oktober/november er
gunstige for dannelse av horisontale trykkgradienter som er til-
strekkelig store til drive en kompenserende motstrøm til de vind-
drevne og ferskvannsdrevne overflatestrømmer.

Med unntak av vindstille perioder er det den vinddrevne komponenten
av strømmen som dominerer i det øvre lag. Dette er tilfelle også i
perioder med forholdsvis stor ferskvannsavrenning. Et eksempel er
vist i fig 18 hvor strømmen har retning inn fjorden i en periode
(17.-21. mai 1978) med svak vind inn fjorden, til tross for at
ferskvannsavrenningen er 30-40 m'/s. Sammenhengen er mer uklar i
juni. Årsaken til dette er at strømmen i 1.5 m på grunn av stor
stabilitet i overflatelaget, fig l8d, i kortere perioder opptrer
som kompensasjonstrøm til en overflatestrøm hvis tykkelse er mindre
enn l.5 m.

Fig l9a-c viser middelverdier (25-timers glidende middel) av kompo-
nenten langs fjorden av vindhastigheten på stasjon Wl og strøm-
hastigheten fra tre måledyp på stasjon Bl (1.5, 5 og 10 m) for tre
seksdagers-perioder i 1978. I figuren er også presentert et tett-
hetsprofil for hver av periodene samt beregnet vinddrevet strøm i
de tre måledypene.

I perioden 15.-20. mars er det en svak tetthetsgradient i det øvre
lag i fjorden og den beregnede faseforskyvningen mellom vind og
strøm er 4 timer i 1.5 m dyp, 5 timer i 5 m dyp og 8 timer i 10 m
dyp. I perioden 9.-14. mai er vannmassen i de øvre 5 m helt
homogen mens tetthetsgradienten er litt større mellom5 og 10 mi
forhold til perioden l5.-20. mars. Dette fører til at fasefor-
skyvningen i l.5 0g 5 m dyp blir litt mindre, henholdsvis 1.5 og 4
timer, sammenlignet med perioden l5.-20. mars. I 10 m dyp har
faseforskyvningen økt med 2 timer, til 10 timer, i forhold til
perioden i mars. Dette har sammenheng med større stabilitet mellom
5 og 10 m.

Redusert friksjon på grunn av økt stabilitet i overflatelaget fører
til at det i perioden 27. juli til l. august igjen er en økning i
faseforskyvningen i 1.5 og 5 m dyp i forhold til perioden i mars
til henholdsvis 10 og 19 timer. I 10 mer strømmen motsatt rettet
på grunn av to-lag strukturen og faseforskyvningen er ca 12 timer.
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I perioder med vinddrevet strøm inn fjorden vil det som følge av
vannoppstuving dannes en trykkgradient med retning ut fjorden. Når
en trykkgradient er dannet kan overflatestrømmen bli vendt ut
fjorden igjen i en periode med avtagende vind selv om retningen av
vinden fremdeles er inn fjorden. Dette kan være en medvirkende
årsak til at middelstrømmen i 1.5 m dyp i fig 19c oscillerer.
Vannoppstuving kan medføre store vannstandsforskjeller mellom indre
og ytre deler av en fjord. Et eksempel på dette er vist i fig 20
hvor differansen mellom den midlere vannstanden i Narvik og Kabel-
våg for 1977, 1978 og 1979 er plottet. De største forskjellene i
vannstand mellom de to målestedene opptrer i perioder med vind inn
Vestfjorden-Ofotfjorden (oppstuving).

6.1.5 Tetthetstrømmer

De strømkomponentene som er drevet av de trykkgradienter som dannes
på grunn av medrivning til henholdsvis den ferskvannsdrevne strøm-
komponenten (avsnitt 6.1.2) og den vinddrevne strømkomponenten
(avsnitt 6.1.4) kalles ofte tetthetstrømmer. Disse strømmene blir
altså dannet lokalt i den enkelte fjord, og er i Skjomen den domi-
nerende del av sirkulasjonen i nedre del av mellomlaget i vinter-
månedene, og i nedre del av det øvre lag resten av året (fig 15-17).

I mellomlaget, bassenget under terskelen,og i perioder også i en
del av det øvre lag, er vanligvis en del av tetthetstrømfeltet
drevet av et ubalansert trykkfelt som oppstår mellom fjord og kyst-
vann i forbindelse med vinddrevet opp- og nedstrømninger i vann-
masssene utenfor fjorden. Denne type sirkulasjon er studert i
flere fjorder på Vestlandet på grunnlag av lange tidsserier av
hydrografiske data og strømdata (Svendsen 1981), 0g er også studert
i numeriske modeller (Klinck et al. 1981), (Niebauer 1980).

Vinddreven opp- og nedstromningp kysten av Nordland er demon-
strert i figurene 21 og 22. Middelverdien av saltholdigheten fra
fire dyp (25, 50, 75 og 100 m) på stasjonen ved Skrova og fra
stasjon 010 er i figurene sammenlignet med midlere vindvektorer
{daglig middel) fra Skomvær fyr (1979). De lengste periodene med
oppstrømning (høye saltholdighetsverdier) opptrer i første halvdel
av året, spesielt vår og forsommer da det vanligvis er lange
perioder når vindvektorene har en komponent mot henholdsvis sør og
vest. Motsatt opptrer de lengste periodene med nedstrømning om
høsten (lave saltholdighetsverdier) i forbindelse med vindvektorer
som har komponenter med retning mot henholdsvis nord og øst.

Selv om korttidsvariasjonene i tetthetsfelteti vannmassene på et
bestemt kystområde for en stor del er styrt av vindfeltet over
området er det også andre faktorer som kan medføre endringer i
tetthetsfeltet. Dette gjelder i første rekke masseforflytningen
som har funnet sted andre steder på kysten og i havområdet uten-
for. Ofte har tetthetsendringene en periodisk karakter, noe som i
enkelte tilfeller kan være forårsaket av passering av indre Kelvin-
bølger (Smith 1978).

Sammenhengen mellom sirkulasjonen i Skjornen og de vinddannede tett-
hetsendringene i vannmassene utenfor gir seg utslag i variasjoner i
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strømforholdene i mellomlaget som ikke har sammenheng med varia-
sjoner i de øvre vannmasser i fjorden. Dette vil hele tiden finne
sted, men er mest fremtredende i den tiden av året lagdelingen i de
øvre vannmassene i fjorden er mest markert, sommerhalvåret,
figurene 15-17.

Tydeligst er sammenhengen mellom vinddrevet oppstrømning utenfor
fjorden og sirkulasjonen i Sk jomen demonstrert i perioder når dyp-
vannsfornyelse finner sted ved innstrømning over terskelen;
april - juni 1972, januar - april 1977 og mars - april 1978 (ingen
strømmålinger i fjorden i dyp under terskelnivået i 1970-71 0g i
vinterhalvåret i 1979). Se for øvrig avsnitt 6.3. I alle disse
periodene er vindretningen i mer enn 2/3 av tiden gunstig for
dannelse av oppstrømning langs kysten, dvs vindvektorene er i
kvadranten begrenset av retningene mot sør og mot vest. I enkelte
perioder med innstrømning til dyp under terskelnivået kan det opp-
stå en eller flere lukkede sirkulasjoner, celler, under inn-
strømningsnivået. Denne type sirkulasjon opptrer i en periode
sommeren 1977, fig l5, 0g ble også observert i Skjomen i juni 1981
(Edwards et al. 1981).
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Avstanden mellom fjordmunningen og det området hvor opp- og ned-
strømningen finner sted varierer med vindfeltets styrke og retning
og med den horisontale og vertikale tetthetsfordelingen i vann-
massene utenfor fjorden. De få dataene som foreligger fra Vest-
fjorden i undersøkelsesperioden gir ikke grunnlag til bestemmelse
av beliggenheten av eventuelle konvergens- og divergenssoner.
Beliggenheten kan beregnes når strømhastigheten og tiden fra en
vinddannet forandring av tetthetsfeltet utenfor fjorden finner sted
og til virkningen registreres i fjorden er kjent. En egnet metode,
om enn noe usikker, til å beregne tiden er ved å foreta korrela-
sjonsanalyse mellom vinden på kysten og strømmen i fjorden. Fig 23
viser korrelasjoner beregnet mellom den longitudinale komponenten
av timesmidler av strømmen i utvalgte dyp på stasjon Bl og times-
midler av nord-sor komponenten av vinden p& Skomver fyr. Beregn-
ingene er utført for seks perioder i løpet av underøkelsesperiod-
ene, 22/5-16/9 Og 14/9-29/10 i 1977; 7/5-18/7, 24/7-8/9 og
19/10-30/11 i 1978 og 1/6-13/8 i 1979. I figur 23a og c antydes
faseforskyvningen mellom vinden på kysten og strøm i 20 m til å
være ca 60 timer, varierende mellom 35 og 70 timer i 40 m (fig 23a,
bog d), og mellom 25 og 50 timer i 60 m. An tas midlere strøm-
hastighet å være 20 cm/si 20 m blir beliggenheten av en opp- eller
nedstrømningsone ca 43 km fra Skjomen, altså noen få kilometer
utenfor munningen til Ofotfjorden. Dette er et sannsynlig resultat
da området utenfor munningen av Ofotfjorden er indre del av den
brede Vestfjorden, fig la. I dette området er det som vist i
figurene 21 og 22 en klar sammenheng mellom oppstromningsbegiven-
heter og vinder med en komponent ut fjorden og mellom nedstromning
og vinder med en komponent inn fjorden.

6.2 Tem eratur o saltholdi het i Sk 'omen o Ofotf 'orden i etterunder-
sokelsen

I rapporten fra forundersøkelsen, (Loeng 1978), ble det gitt en
inngående beskrivelse av temperatur- og saltholdighetsforholdene i
Sk jomen og Ofotfjorden. Drøftingene viser at det er markerte
sesongmessige variasjoner i temperatur og saltholdighet i alle
måledyp i Skjomen (04) og Ofotfjorden (O9). Figurene 25 og 26
viser at dette også er tilfelle i etterundersøkelsesperioden
1977-79. I likhet med perioden 1970-72 viser resultatene fra
perioden 1977-79 at tidspunktene for de observerte maksimums- og
minimumsverdiene av temperatur og saltholdighet i måledypene kan
variere en del fra år til år, tabellene VI, VII, VIII og IX. Dette
gjelder spesielt i bassengvannet under terskelnivået hvor vann-
fornying ved innstrømninger viser store variasjoner både i omfang
og hyppighet fra år til år. Mellom innstrømningene foregår for-
nying av bassengvannet ved en mye langsommere prosess (vertikal
turbulent diffusjon) enn ved hor isontal adveksjon over terskel-
nivået.

Det er ventet at de lave lufttemperaturene om høsten og vinteren
forer til at vertikale blandingsprosesser, for%rsaket av termisk
konveksjon, har betydning for den hydrografiske utviklingen.
Sannsynligvis er horisontal vannutveksling med tilstøtende vann-
masser av større betydning (se avsnitt 6.l.5 og Loeng 1978). En
tredje faktor som har betydning for utviklingen er vinddrevet opp-
strømning lokalt i fjorden av vann med forholdsvis høy saltholdig-
het. Dette vannet blir avkjølt og synker samtidig med at det
transporteres ut fjorden.
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Tabell VI.

Dyp
T . e 1977 1978 1979 T oc 1977 1978 1979 ?°cm man max

·O l. 74 04 11 04 12 .61 07 07 08 10.87
5 2.15 01 11 04 11.96 07 08 08 9.81

10 2.68 04 04 04 10.25 09 08 09 7.57
20 2.68 04 04 03 9.05 09 08 09 6.37
30 2.73 04 04 03 8. 84 09 10 09 6.11
50 2.97 03 04 03 7.70 09 10 10 4. 73
75 3. 21 03 03 03 6.39 12 09 11 3.18

100 3.76 03 03 03 5.73 10 01 01 l.  97
150 3.87 03 03 03 5.56 01 01 01 l.  69

Tabell VII.

DVD T. °e 1977 1978 1979 T • 1977 1978 1979 r°c
m min max
0 2.04 01 03 04 12.59 08 08 07 10.55
5 2.20 01 O+ 0# 11.81 08 08 08 9.61
10 2.55 01 03 O04 10.31 08 08 09 7.76
20 2.34 01 03 O04 8.98 0@8 10 09 6.64
30 2.37 01 02 02 8. 84 09 10 09 6.47
50 2.63 04 02 02 8. 25 09 10 10 5.62
75 3.16 03 02 02 7.47 10 10 11 +.31

100 3.92 03 01 03 6. 96 12 10 01 3.04
150 4.75 10 10 03 6.76 01 01 4 2.01
200 5.97 07 11 01 6.53 02 09 04 0.56
300 5. 74 04 05 11 6.59 02 09 05 0.85

Tabell VIII.

Dyp - 0 1977 1978 1979 s r As%S. loo 1977 1978 1979m min max 00

0 17.60 06 06 06 33.53 03 04 03 15.93
5 28.60 07 05 06 33.62 05 04 02 5.02

10 30.94 09 06 07 33.63 05 04 02 2.69
20 31. 78 09 06 09 33. 80 05 04 Ou 2.02
30 32.42 10 06 10 33.98 01 04 04 l.  56
50 32. 71 10 11 10 34.11 01 09 04 1.40
75 33.29 09 11 11 34. 22 01 05 04 0.93

100 33.56 10 02 11 34.26 01 05 04 0.70
150 33.63 10 01 11 34.38 01 05 04 0.75

Tabell IX.

Dyp - 0 1978 1979
- 0

1977 1978 1979 As%S. loo 1977 S /oo
m m1n max
0 28.67 07 06 06 33.65 03 10 02 +.98
5 30.94 06 06 07 33. 61 02 10 02 2.67

10 31. 32 06 O06 07 33.65 03 04 04 2.33
20 32.13 10 06 09 33.81 03 09 04 1. 68
30 32. ++ 10 01 11 33.87 03 09 O+ l.  43
50 32.58 10 01 11 34.13 05 09 04 l. 55
75 33.15 10 01 07 34.148 06 +# Ou 1. 33

100 33.24 10 01 11 34.6+ 06 03 04 1. 40
150 33.65 10 11 03 34. 77 06 05 04 1.12
200 34.35 12 11 11 314. 92 02 09 04 0.57
300 34.50 01 10 11 35.00 03 07 O4 0.50

Tabellene VI-IX. Midlere observert minimums- og maksimumsverdier av tempera-
tur i Skjomen (tab. VI) og i Ofotfjorden (tab. VII) og av
saltholdighet i Sk jomen (tab. VIII) og i Ofotfjorden (tab. IX) .
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6.3 H dro rafisk utviklin i erioden 1977-1979

På grunnlag av beregninger av middelverdier og standardavvik samt
sammenligning av årsvariasjonene av de hydrografiske parametrene
innen hver fjord fant Loeng (1978) at fjordene hver for seg er til-
nærmet horisontalt homogene. Med unntak av de horisontale gradi-
enter som oppstår i overflatelaget mellom Sørskjomen og resten av
fjorden om vinteren er Skjomen og Ofotfjorden også i etterunder-
søkelsesperioden tilnærmet homogene. Drøftingene i det følgende er
derfor basert på saltholdighet-og temperaturutviklingen på 04 i
Skjomen og 09 i Ofotfjorden. I den utstrektning det er nødvendig
for forståelsen av utviklingen vil også kyststasjonen ved Skrova
bli trukket inn i drøftingene.

Det ble ikke funnet nødvendig å anvende oksygendataene da disse
ikke bidro med opplysninger om sirkulasjon og vannutskiftning ut-
over det saltholdigetog temperaturdataene ga.

Siste høstmåneden (november) og i de tre vintermånedene foregikk
det hvert av irene l977-79 en homogenisering av vannmassene i
Skjomen, figurene 24 og 25. En sannsynlig mekanisme bak denne
utviklingen er et samspill mellom termisk konveksjon og vinddrevet
sirkulasjon. Den vinddrevne strømmen som dominerer sirkulasjonen i
fjorden i disse månedene, figurene 15 og l6, med forer oppstrømning
av forholdsvis tungt vann i indre deler av fjorden. Vannet blir
avkjlt, bde ved direkte kontakt med kald luft og ved blanding med
de øvre kaldere vannmasser, og synker samtidig med at det drives ut
fjorden.

Ventelig er det de samme typer prosesser som medfører homogeni-
sering av vannmassene ned til 100-150 m i Ofotfjorden i de samme
tidsrommene, fig 26.

Innstrømning av vann fra det øvre lag i Ofotfjorden er en med-
virkende årsak til homogeniseringen som finner sted i Skjomen. Den
beregnede middelstrømmen på stasjon Bl viser flere eksempler på
denne type innstrømninger, feks i noen dager fra 18/3, 11/7 og
22/7 i 1977 og fra 15/2 0g 24/5 i 1978. I periodene i henholdsvis
mars l977 og februar l978 er det kaldt vann fra overflatelaget i
Ofotfjorden som strømmer inn og medfører avtagende temperatur i
mellomlaget i Skjomen, mens det er forholdsvis varmt vann som
strømmer inn i periodene i juli 1977 og mai 1978, fig 28.

Etter hvert som lufttemperaturen og ferskvannsavrenningen øker
utover våren utvikles et stabilt øvre lag i begge fjordene som
gradvis oppvarmes, figurene 25 og 26. Det stabile strømmønsteret
fra vinteren brytes ned og hyppige vekslinger i sirkulasjons-
retningen finner sted, figurene 15-17. Om høsten er det mange
perioder med utstrømning i de dypere deler av mellomlaget. Ned-
strømningen som finner sted i tilknytning til denne sirkulasjonen
er den vesentligste årsaken til "tungemønsteret" som utvikles ut-
over høsten i temperatur- og saltholdighetsisopletene, fig 25.
Samme type prosesser fører til en lignende høstutvikling i de
hydrografiske forhold i Ofotfjorden, fig 26.
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Fig 28. 25-timers middel av temperaturen i 15 m dyp på stasjon Bl.

Den økende saltholdigheten som karakteriserer utviklingen over
terskelnivået fra årskiftet og de nærmeste månedene, fig 25, finner
også sted i bassengvannet. Økningen i de dypere lag er ikke en
kontinuerlig prosess, men foregåri tilknytning til periodene med
inntrørnning under terskelnivået som vist i figurene 15 og 16. Som
nevnt i avsnitt 6.1.5 er disse innstrømninger forårsaket av opp-
strømninger av tilstøtende vannmasser. Observasjonene fra 010 og
Skrovastasjonen, figurene 21 og 22, viser klart at det er i vinter-
månedene de fleste oppstrømningene finner sted. Selv om inn-
strømningeneikke omfatter vann som er tungt nok til å nå helt til
bunnen av bassenget, kan vannet likevel nå dypere enn inn-
strømningsnivået ved nedstrørnning i sammenheng med vannmasser i
lukket sirkulasjon under innstrørnningsnivået (se avsnitt 6.1.5).

7. SAMMENLIGNING AV DE HYDROFYSISKE FORHOLD I  SKJOMEN FØR OG ETTER
REGULER INGEN

7 .1 Strøm

Strømmålingene som ble utført i for- og etterundersøkelsen er lite
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egnet som grunnlag til å kunne foreta en direkte sammenligning av
de forskjellige strømkomponentene. Det er flere grunner til
dette. Det er ikke mulig å bestemme nøyaktig størrelsen av de
enkelte komponentene på grunn av at man enda ikke kjenner hele
sammenhengen mellom strømmen og de strømdannende kreftene. Videre
er målingene ikke utført på samme sted i de to periodene. De ble
utført utenfor den smaleste delen av fjorden i forundersøkelsen og
innenfor i etterundersøkelsen. En tredje vanskelighet ligger i at
de klimatiske forhold, temperatur, nedbør og vind kan variere til
dels betydelig fra år til år. De eksisterende datatene gir likevel
anledning til å foreta en sammenligning av de sesongmessige varia-
sjoner av det totale strømbildet fra de to periodene.

Med unntak av kortere perioder er det den vinddrevne strøm-
komponenten som dominerer sirkulasjonen i det øvre lag i fjorden
både i perioden 1970-72 (Loeng 1978) og i perioden 1977-79. Fersk-
vannstilførselen er i vintermånedene i begge perioder for liten til
å ha noen nevneverdig innflytelse på strømforholdene i størstedelen
av fjorden. I Sørskjomen hvor den økte vintervannføringen medfører
en markert lagdeling (fig 12), vil hastigheten i overflaten sann-
synligvis vere større etter reguleringen. Det er også sannsynlig
at den vertikale strømstrukturen er forskjellig i de to periodene.
De påpekte forskjeller vil være lite merkbare utenfor Sørskjomen.

Som nevnt i avsnitt 1.2 er strømmålingene fra forundersøkelsen
mangelfulle. I det året målingene ble utført hele året (1972) er
det vintermålingene som er best dekket med måleserier fra alle
maledypene (Loeng l978, figurene 89 og 90). Disse viser i likhet
med strømmålingene fra vintermånedene i 1977 og 1978 en midlere
vinddrevet strøm ut fjorden i de ovre 20-30 metrene, og overveiende
innstrømning i nedre del av mellomlaget og under terskelnivået.

Både i 1972 og i 1977-78 opphorer to-lag strukturen å dominere
strombildet til omtrent samme tid, april-mai, mens sommeren og
høsten preges av vekslende strømretning i alle dyp. I de siste to
månedene av 1972 er det bare målinger fra 5 m. Middelstrommen er
ut fjorden, som i de samme månedene i 1977 0g 1978, 0g da tetthets-
fordelingen er omtrent den samme, er det ventelig samme sirkula-
sjonsrænster i resten av vannsøylen i 1972 som i 1977 og 1978.

7.2 Hydrografi

De hydrografiske forhold i Skjomen i perioden 1977-79 skiller seg
betydelig fra forholdene i per ioden 1970-72. Dette går tydelig
frem av isopletplottene i figurene 24 og 25. Det er spesielt i
saltholdighetsisopletene at skillet opptrer. Forskjellene er
mindre markerte, men fremdeles tydelig i Ofotfjorden (fig 26), og i
Vestfjorden (fig 27).

Vannmassene i Sk jomen er noe ferskere vinter og vår i perioden
1977-79 i forhold til perioden 1970-72. Dette går frem av fig 29
som viser beregnet ekvivalent ferskvannstykkelse.

For å lette den videre drøftingen er det beregnet middelverdier av
saltholdighet og temperatur for hver måned for de to undersøkelses-
periodene. Beregningene er utført for standardmåledypene. Med få
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unntak har de beregnede månedsmidlene, for hver av 3-års periodene,
ikke større avvik fra de observerte månedsverdiene enn at de kan
betraktes som representative for 3-års perioden.

Fig 32 viser 3-års middel av temperatur og saltholdighet fra måle-
dypene p stasjon O4 for periodene 1970-72 og 1977-79. I nedre del
av mellomlaget og i bassenget er vannmassene i de to første
månedene kaldere og saltere i siste periode enn i første periode.
De hydrografiske forhold i de øvre vannmassene er omtrent de samme
i de fire første månedene av begge periodene i denne delen av
fjorden. Størstedelen av våren og første del av sommeren er vann-
massene litt varmere og ferskere i siste periode. I høstmånedene
er vannmassene i Skjomen både i det øvre lag og mellomlaget kaldere
og saltere i gjennomsnitt for middelåret av perioden 1977-79 enn
middelaret av perioden l970-72. I bassenget (under terskelniv%et)
er vannmassene kaldere og ferskere i per ioden 1977-79 enn i
perioden 1970-72.

Forskjellene i de hydrografiske forholdene mellom periodene 1970-72
og 1977-79 er på stasjon Ol og 03 tilnærmet de samme som på stasjon
O4 med unntak av overflaten hvor vannet om vinteren er litt
ferskere på stasjon 01 og O3, (fig 30 og 31) i perioden 1977-79.

Reduseringen av vintervannføringen i Elvegrdselv og samtidig
etablering av en ny ferskvannskilde, kraftverket i Sorskjomen, med-
fører at når det før reguleringen var omtrent samme saltholdighet i
overflatelaget på stasjonen Ol og 03 så er det etter reguleringen
lavere saltholdighetpå 01 enn p O3.

Også utenfor Skjomen, i Ofotfjorden og Vestfjorden, viser isoplet-
diagramrnene i figurene 26 og 27 og de beregnede 3-rs midlene i
figurene 33 Og 34 at det er markerte forskjeller i de hydrografiske
forhold i de to periodene.

En sammenligning mellom de beregnede 3-års midler av temperatur og
saltholdighet fra alle hydrografiske stasjonene mellom Skrova og
Sor sk jomen viser at det stort sett er samme variasjonsmonsterpa
alle stasjonene innenfor hver av observasjonsperiodene. Dette er
en sterk indikasjonpå at størstedelen av variasjonene i vannmassen
i hele dette området styres av de samme prosessene, og at de obser-
verte forsk jeller mellom de to periodene for en stor del har samme
arsak.

Hydrografiske "klimavariasjoner" av det omfang som fremkommer i de
to observasjonsperiodene 1970-72 Og 1977-79 er vanlig i kystvannet
(Midttun 1971) og er for en stor del forårsaket av tilsvarende
klimavariasjoner i atmosfæren (Braaten og Setre 1973).

Hvor mye av de hydrografiske forskjeller mellom periodene 1970-72
og 1977-79 som kan tilskrives lokale klimavariasjoner og hvor mye
som er forårsaket av forandringer utenfor observasjonsområdet er
det vanskelig å beregne på grunnlag av det foreliggende data-
materiale. Det er imidlertid naturligå anta at det er en sammen-
heng når både temperaturen i luften og i vannmassene i det øvre lag
og mellomlaget er lavere om vintrene i perioden 1977-79 sammelignet
med vintrene i perioden 1970-72. Tilsvarende er det naturlig å
anta en sammenheng når det i de nedbørrike høstmånedene i 1971,
1972 og 1978 ble observert lavere saltholdighet i det øvre lag og
mellomlaget sammenlignet med samme årstid i 1973, 1977 og 1979.
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8. SAMMENDRAG OG KONKLUS JON

I tilknytning til reguleringene av Skjomenvassdragene ble det i
perioden 1970-72 Og l977-79 utfort fysisk-oseanografiske under-
sokelser i Skjomen. Form#let med undersokelsene var a skaffe et
datagrunnlag tilstrekkelig til å kunne belyse hvilke endringer i de
fysiske og dynamiske forhold i Skjomen som reguleringene medfører.
Resultatene fra for under sokelsen (1970-72) foreligger i en rapport,
(Loeng 1978). Denne rapporten behandler de fysiske forhold i
Sk jomen i per ioden 1977-79 samt en sammeligning av forholdene før
og etter reguleringen.

Dataene som er benyttet omfatter temperatur- og saltholdighets-
målinger på faste stasjoner i Sk jomen (5), Ofotfjorden (3) og Vest-
fjorden (1), stromm?linger i Skjomen, vindm5linger i Skjomen og pi
kysten (Skomver og Røst), vannstandsmålinger i Narvik og Kabelvåg
samt beregnet ferskvannsavrenning til Sk jomen.

I likhet med forundersøkelsen gir datagrunnlaget fra etterunder-
sokelsen ikke anledning til detaljstudier av de fysiske prosessene
i fjorden. Imidlertid er det, med støtte i kjennskap til de mete-
orologiske og hydrologiske forhold, likevel mulig å danne seg et
godt bilde av prosesser på litt større rom- og tidsskala som vass-
dragsreguleringer kan ha innvirkning på.

De fire viktigste strømkomponentene som utgjør sirkulasjonen i en
fjord av den type Skjomen representerer er knyttet til ferskvanns-
avrenning (estuarin sirkulasjon), astronomiske krefter (tidevann),
vind (vinddrevet strøm) og tetthetsforskjeller mellom vannmasser
(tetthetstrømmer).

Med unntak av korte perioder, spesielt i flomtiden, utgjør den
ferskvannsdrevne komponenten en liten del av den totale sirkulasjon
i Skjomen. For reguleringen var den ferskvannsdrevne komponen ten
ubetydelig i vinterhalvåret, mens den etter reguleringen ventelig
vil være noe mer merkbar i de indre deler av fjorden.

Tidevannstrømmenes periodiske karakter medfører at det bare i liten
grad oppstar en netto vanntransport med tidevannet. Tidevanns-
amplituden i Ofotfjorden og tilstøtende fjordarmer er de største
langs kysten av Norge. De beregnede maksimalhastighetene er stort
sett mindre enn de observerte hastighetene. Arsaken til dette er
at det i tillegg til den barotrope komponenten av tidevannet også
er en baroklin komponent (indre tidevann) som dannes på terskelen.
Som følge av det indre tidevann varierer tidevannsforflytningen med
dypet.

Dybdeområdet som den vinddrevne komponenten av sirkulasjonen kan
spores til, er sterkt avhengig av den vertikale tetthetsfor-
delingen. I vintermånedene med svak lagdeling og retning av
middelvinden for en stor del er ut fjorden, har middelstrømmen en
overveiende del av tiden retning ut fjorden i de ovre 20-30 m med
innstromning under. I perioder, oftest i tilknytning til vind-
drevet oppstromning i fjord og kystområdet uten for Skjomen, for-
sterkes sirkulasjonen av innstrømninger (tetthetstrømmer) i nedre
del av mellomlaget. De fleste innstrømninger berører også vann-
massene under terskelnivået i Sk jomen, men det er forholdsvis
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sjelden innstrømningene når ned til bunnen av fjordbassenget.
Vanligvis når innstrømningene bare et stykke ned i bassenget med
muligheter for dannelse av lukket sirkulasjon under.

Det er nær sammenheng mellom sirkulasjonen av vannmassene i Sk jomen
og den hydrografiske utviklingen. Siste høstmånedene og i de tre
vintermånedene foregikk det hvert av arene 1977-79 en homogeni-
sering av vannmassene i Skjomen. En sannsynlig mekanisme bak denne
utviklingen er et samspill mellom termisk konveksjon, vinddrevet
oppstromning i indre del av Skjomen,g innstrømninger fra det øvre
lag i fotfjorden.

Om våren utvikles et stabilt overflatelag som oppvarmes utover
sommeren. Nedre del av det øvre lag og mellomlaget oppvarmes og
avsaltes gradvis i denne perioden ved vannutveksling med overflate-
laget.

Nedstromningen i forbindelse med den type sirkulasjon som dominerer
i fjorden i hostmnedene er den vesentligste arsak til "tunge-
monsteret", som utvikles utover hasten i temperatur- og saltholdig-
hets isopletene.

De hydrografiske variasjonene som finner sted i bassenvannet styres
av tubulent diffusjon, av den sirkulasjon som er koblet til
sirkulasjonen over terskelnivået og av innstrømninger. Det siste
forekommer hyppigst i vinter- og vårmånedene og medfører vanligvis
markerte forandringer i de hydrografiske parametrene.

Det er ikke mulig ut fra det foreliggende materialea pavse noen
forskjeller i strømforholdene i fjorden mellom per iodene 1970-72
(forundersøkelsen) og 1977-79 (etterundersokelsen). Det er
imidlertid rimelig å anta at det, på grunn av øket stabilitet i
overflatelaget i Sorskjomen som følge av reguleringen, under ellers
like forhold, vil bli en økning i hastigheten etter reguleringen
sammenlignet med forholdene før reguleringen. Det er også å vente
at den vertikale strømstrukturen er forskjellig før og etter regu-
leringen. Utenfor Sørskjomen vil disse forskjeller være lite merk-
bare.

De hydrografiske forhold er i perioden 1977-79 i hele Sk jomen,
Ofotfjorden-Vestfjorden og kystomrdet forskjellig fra forholdene i
perioden 1970-72. De største forskjellene opptrer i det øvre lag
og mellomlaget i høstmånedene hvor vannmassene er saltere og
kaldere i siste periode enn i første periode. Under terskelnivået
er vannmassene nesten hele tiden (middelåret) ferskere og kaldere i
sis te per iode •

I indre del av Skjomen, Sor skjomen, er forskjellene i de hydro-
grafiske forholdene mellom perioden 1970-72 og 1977-79 tilnærmet de
samme som i hovedfjorden, med unntak av overflatelaget hvor vannet
om vinteren er noe ferskere i siste periode.

Det kan være nærliggende å anta at noen av de forskjeller i
temperatur og saltholdiget som fremkommer ved sammeligning av
dataene fra de to undersøkelsesperiodene er knyttet til vassdrags-
reguleringene i Sk jomen. Det er særlig endringene i årsvariasjonen
av saltholdighet i de øvre lag på stasjonene Ol og i overflaten på
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stasjonene 03 og 04 som tyder på en nær sammenheng med regulering-
en. Økningen i ferskvannstilførselen vinter og vår, og reduser-
ingen sommer og første del av høsten forventes gi samme tendens i
forandringer i årsvariasjonen i saltholdighet som den som frem-
kommer i figurene 30, 3l og 32.

Høyst sannsynlig er størstedelen av de endringene i saltholdighets-
variasjonen som har funnet sted i overflatelaget i Sor sk jomen (Ol)
og i overflaten i resten av fjorden (3 og 04) en følge av regu-
leringene. Under det øvre lag i Sørskjomen og i det øvre lag,
mellomlaget og bassengvannet i Skjomen, er de forandringer i års-
variasjonen av saltholdighet og temperatur som figurene 30, 31 og
32 viser altfor store til at de kan settes i forbindelse med vass-
dragsreguleringene. Disse forandringene har sin opprinnelse i de
samtidige forandringene som finner sted i kystvannet, og som ved
vannutveksling forplanter seg til de tilstøtende fjordområder.

Det er ikke mulig ut fra det foreliggende datamateriale å kunne·på-
vise forandringer i de hydrografiske forhold under overflatelaget i
Skjomen som åpenbart kan tilskrives vassdragsreguleringene.
Eventuelle forandringer som er forårsaket av reguleringene er sann-
synligvis mye mindre enn de naturlige variasjonene i de hydro-
grafiske forhold som kan fremkomme mellom to påfølgende år.

Hvis vassdragsreguleringene i Skjomen hadde hatt noen merkbar inn-
flytelse på vannmassene under overflatelaget i fjorden ville for-
skjellene i middelverdiene av saltholdighet ventelig være større i
Sk jomen enn i de tilstøtende vannmassene. Da så ikke er tilfelle
må man kunne anta at reguleringene ikke har hatt nevneverdig inn-
flytelse p de hydrografiske forhold under overflatelaget i Sk jomen.
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