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for Museumsvirksomhet), Universitetene i Bergen og Oslo, Norges

Vassdrags- og Elektrisitetsvesen, Vassdragsdirektoratet og Vassdrags-
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giftsfondet for å utföre undersökelser som skal belyse virkninger av

vassdragsreguleringer på fysiske og biologiske forhold i våre fjorder.

VHL deltok i undersbkelsene bare i 1971.

Som prototypområder ble valgt Skjomen i Nord-Norge hvor Skjomen-

verkene skulle bygges og Ryfylkefjordene i Sbr-Norge hvor Ulla-Förre-

verkene ville gi bkning i ferskvannstilförselen om vinteren.

Et rådgivende utvalg nedsatt av NVE har siden april 1971 tatt seg av
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- -T—DRORD

De hydrografiske forhold og strömforhold i Skjornen för utbygging av

Skjomenverkene og med naturlig ferskvannstilförsel til fjordområdet

beskrives i foreliggende rapport. Undersökelsene er utfört av TJniver-

sitetet i Tromsä, Institutt for museumsvirksomhet (tidligere Tromsö

Muesurn), delvis som egeninnsats og med ökonomisk stötte fra Stats-

kraftverkene det förste året og senere fra Konsesjonsavgiftsfondet.

Prosjektleder for Skjomenprosjektet har hele tiden værtbestyreren

ved Marinbiologisk Stasjon som i undersökelsesperioden var Per Hog-

nestad. Ansvarlig for feltarbeidet har vært hägskolelektor Stig Skres-

let. Strömmålingene er planlagt og primærbearbeidet av Vassdrags-

og Havnelaboratoriet. Materialet er videre bearbeidet av högskole-

lektor Magne Haakstad.

Hele det foreliggende materiale er bearbeidet og foreliggende rapport

er forfattet av forsker Harald Loeng som var engasjert ved prosjektet

i tiden 1. 6.74 - 1.12.76. Vurderinger og konklusjoner i rapporten er

forfatterens ansvar.

Utvalget har bedt om at rapporten ble skrevet slik at ikke bare fagfolk

skal kunne for stå den.

Rapporten er delt i tre bind, tekstbind, figur- og tabellbind og data-

bind. Tekstbindet og figur- og tabellbindet kan leses uavhengig av

databindet og blir distribuert sammen. Databindet inneholder alle

hydrografiske observasjoner fra Skjomen i perioden 1969 - 73.

Oslo, juli\1978
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1 INNLEDNING

Undersökelsene i Skjomen (fig. 1) startet med det mål for öye å be-

lyse både de fysiske og biologiske virkninger en vassdragsregulering

har på et fjordsystem.

Undersökelsene er delt opp i tre perioder. Forundersökelsen startet

i november 1969 og varte fram til juni 1973 med et tilleggstokt i

oktober samme år. I denne perioden ble det in.nsamlet data som

skulle gi et bilde av situasjonen i fjordsystemet under naturlige for-

hold. Under utbyggingen av kraftverket ble det foretatt et lite kon-

trollprogram for å. kunne fölge med de hydrografiske parametre.

Fra januar 1977 startet etterundersökelsene som skal belyse for-

holdene i fjorden etter full regulering. Dette programmet er plan-

lagt å. vare ut 1979.

Forundersökelsene ble hele tiden gjennomfbrt etter den oppsatte

plan. Imidlertid led det hydrofysiske rnå.leprogram (hydrografi og„
strbmmålinger) av en del mangler som har gjort det vanskelig å gi

en helt dekkende beskrivelse av de hydrofysiske forhold i fjordsy-

stemet. Dette gjelder spesielt i de övre vannmasser, og vil senere

bli kommentert i. de enkelte avsnitt.

I denne rapporten behandles de observasjoner av hydrografiske for-

hold og av strbmforhold som er utfört under forundersökelsen.

Siden rapporten ikke er beregnet bare for fagfolk, kan den enkelte

steder virke noe detaljert, særlig i henvisninger til tabeller og

figurer hvor det er tatt med en del forklarende tekst. Matema-

tiske formler og beregninger er bare tatt med i den utstrekning

det er niidvendig for å. få en tilfredsstillende beskrivelse av de for-
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prosesser i fjordsystemet. Det er likevel lagt vekt på.

at denne framstillingsmåten ikke skal gå ut over det som var hen-

sikten med rapporten, nemlig å. gi en best mulig vurdering av de

hydrofysiska forhold i fjordsystemet i en periode med naturlig

ferskvannstilfärsel.

Först i. rapporten presenteres fjordsystemets beliggenhet og topo-

grafi (kap. 2) og hvordan innsamlingen av datamaterialet er fore-

tatt (kap. 3). Siden undersäkelsesperioden er for kort til å. utlede

noen normaltilstand for fjord.systernet har en sammenliknet med

de meteorologiske og hydroloVske-forhold i. perioden for å vurdere

hvor representative undersökelsesårene er for fjordsystemet

(kap. 4). Fbr beskrivelsen av de hydrografiske forhold (kap. 6)

og av strömforholdene (kap. 7) er det foretatt en kort oppsummering

av de notater og publikasjoner som foreligger om de fysiske forhold

Skjomen (kap. 5).

De fysiske forhold i en fjord blir hovedsakelig bestemt av en eller

flere ytre og/eller indre faktorer som har varierende betydning.

Hvordan disse faktorene innvirker i Skjomen blir beskrevet og dröftet

kapittel 8.

I kap. 9 blir det foretatt en oppsummer ing og vurdering av resul-

tatene fra forundersäkelsesperioden. Dette kapittel vil kanskje

for de fieste være det mest interessante fordi det er tatt med en
kort vurdering av hva en regulering kan rnedföre i Skjornen. Det

presiseres at det som sies er-forfatterens vurdering, og ikke noen

fastslåing av fakta.

2. BELIGGENHET OG TOPOGRAFI

Fjordsystemet som er med i denne undersökelsen er vist på. fig. I og 2.

Det omfatter i förste rekke Skjomen som er en sidearm til Ofotfjorden

en forlengelse av Vestfjorden. De hydrografiske stasjonene ligger i om-

rådet 68012'N-68°30'N og 15°57t6-17°3416.

Ofotfjorden er orientert i öst/vest retning i hele sin lengde. Terskelen

mot Vestfjorden ligger like vest av Baröy (fig. 2) og er ca. 300 m. Vest-

fjorden er adskilt fra de u.tenforliggende vannrnasser av en bred under-

sjöisk rygg som går mellom Værby og Röst på, den ene siden og Bodö på
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den andre, og har sadeldyp på 227 m (EGGVIN 1934). Ofotfjorden er

_ypere enn 300 m helt inn til st.07 i Rombaken, mens inn mot Herjan-

gen er dypet j evnt avtagende og det er her ingen texakel.

Skjomen er adskilt fra Ofotfjorden med en terskel på 60 m dyp som

ligger like utenfor fjordens srnaleste parti. Fjorden strekker seg ca.

20 km inn i landet i sydöstlig retning. Fjordens bredde varierer mellom

0.6-2.8 km og overflatens areal er 33.2 km2. Volumet er ca. 2400 mill.

rn3. (KANAVIN 1969). Dette volumet er beregnet ut fra opploddinger

utfört av NVE, Hydrologisk avdeling 3. -10. august 1968. Dette dybde-

kart viser et störste dyp på 167 m (fig. 3). Sjökartet over Skjomen

(sjökart nr. 230) viser derimot bare et störste dyp på 157 1n og dette

stemmer også bedre overnes med senere loddinger. Uoverensstemmel-

sen er imidlertid uvesentlig for det som behandles i denne rapporten.

Til tross for litt for store dyp gir fig. 3 et godt inntrykk av dybdefor-

holdene i Skjomen. Bunnen er jevn og lite kupert. Dybden avatar jev-nt

innover i fjorden, noe man også ser fra de lengdesnitt som er tegnet,

f. eks. fig. 27. I tverrsnitt har fjorden en typisk U-fasong (fig. 4).

Grunne partier i. fjorden er ubetydelige, unntatt i buktene ved Kongs-

bakk, Pundslett og i fjordbunnen. Fjordens middeldyp er 73 m.

Fjorden er omgitt av höye og bratte fjellsider, og særlig i Sörskjomen

er det en mektig natur med hbye tinder. Fra fjellsidene er det et stadig

tilsig av ferskvann i den varme årstid, mens det er liten eller ingen av-

renning fra land i den kalde årstid. Den störst samlete ferskvannstil-

försel får fjorden fra Elvegårdselv som renner ut i det grunne partiet

ved Pundslett. Elven har et samlet nedbörsfelt på 850 km2 og i flom-

tiden er den sterkt materialförende. Innerst i Sörskjomen renner det

ut tre småelver hvorav den störste (Kjårdaelv) har et nedbörfelt på

68 km2.

	

3. DATAINNSAMLING

	

3.1 Hydrografi 


Regelmessige målinger av hydrografiske parametre ble satt i gang på ti

stasjoner i Skjomen og Ofotfjorden fra november 1969. Disse stasjonene

betegnes 01, 02, , 010 (fig. 2). Fram til mai 1973 (for 3 stasjoner

juni 73) ble det foretatt målinger i månedene januar, mars, april, mai,
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juni, juli, august (unntatt 1970), september og november (tabell 1).

Det ble hver gang registrert temperatur og saltholdighet på alle sta-

sjoner, oksygen på tre stasjoner (tabell 2). Dypene var 0 m (overflaten),

3 rn, 10 rn, ZO rn, 30 ni, 50 m, 75 rn, 100 rn, 200 m, 300 m og 400 rn

eller nærmeste dyp til bunnen. For stasjonene 01, 04 og 09 ble det også.

registrert i 2 m. Stasjonene 01-05 ligger inne i Skjomen, 06 ligger på

terskelen, og de övrige stasjonene ligger i Ofotfjorden. 07 Rornbaken

og 08 Herjangen er ment som referansestasjoner. Dessuten er hydro-

grafiske data fra den faste stasjonen Skrova (tabell 2, fig. 1) i Vest-

fjorden for de aktuelle tidsrom stilt til disposisjon av Norsk Oseanogra-

fisk Datasenter (NOD).. Det ble dessuten i oktober 1973 foretatt et tokt

for å klarlegge om tidevannet influerer på lagdelingen i et hydrografisk

tverrsnitt av Trangskjomen (fig. 2).

Vannprover er tatt med Nansens vannhentere, unntatt i overflaten hvor

det er benyttet pbs. Saltholdigheten er bestemt ved ledningsevnernålinger

eller ved klor titrering (Moh.r-Knudsens metode). NOyaktigheten er

± 0.02 0/oo ved titrering, og ved ledningsevnemålinger ligger usikker-

heten i 3. desimal. Temperaturen er målt med vendetermometre festet

til vannhentere og korrigert til en nOyaktighet på. ± 0.01 °C. Tettheten

(vannets egenvekt) er beregnet ut fra observert saltholdighet og tempera-

tur og framstilt ved störrelsen (5)- 1)• 1000 hvor er van.nets tetthet.

Oksygeninnholdet gitt i m1/1 sjövann er funnet etter Winklers metode og

oksygenmetningen i % er beregnet fra tabeller utarbeidet av Truesdale,

Downing og Lowden (BARNES 1959).

Fra januar 1971 ble det forsokt satt i gang med regelmessige "in situ."

målinger med TS-instrument (Beckrnan RS5-3) for å få bedre informa-

sjon om overflatelaget på de faste stasjonene 01-010. Grunnet instru-

rnentsvikt ble disse målingene av en s<raert kortvarig karakter. På alle

stasjonene 01-010 er temperaturen målt med bathytermograf. Dette

instrumentet registrerer temperaturen kontinuerlig som funksjon av dypet

ned til rnasimalt 270 m. Dessuten er temperaturen registrert ved Aan-

deraa-strommålere og termistorer (se avsnitt 3.2).

3. 2 Strömrnålin er

siste halvdel av september 1970 startet VHL med stromrnålinger

Skjomen. Disse målingene skulle komplettere de hydrografiske målin-

ger som ble utfört av Tromsb Museum. Aanderaas strommålere RCM-4

(AANDERAA 1964) ble benyttet med observasjonsintervairrpå 30 min.
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Disse strömmålerne har en terskelverdi på ca. 2 cm/s og usikkerheten er

1 cm/s. Retningsangivelsen fås med en nbyaktighet av ca. ± 5°. Ved

siden av strörn fikk man også registrert temperaturen med en nbyaktighet

på ± 0.15 °C.

Fra starten av ble det satt ut to riggsystemer med to målere på hver rigg

i 5 m og 20 m. Hensikten, med disse målingene var å få et bilde av strörn-

men i det överste vannlaget, og det ble ved valg av målested lagt vekt på

at strömmen burde være sterkest mulig slik at hovedtyngden av strömmen

kunne bli registrert. Samtidig burde stedet være i god avstand fra byer,

grune partier, bukter og nes som kunne gi opphav til hvirveldannelser

strbmmen (WENDELBO 1971). På grunnlag av strömningsbilder fra mo-

dellforsök utit3rt ved VHL i begynnelsen av 1970 (CARSTENS 1970) ble så

dê to riggsystemene satt ut (rigg 1 og 2, fig. 2). Målingene ved rigg

2 bIe avsluttet i oktober 1971, mens de to målerne ved rigg 1 sto ute til

januar 1972.

I perioden januar-juli 1972 b1e det utfört en mer omfattende undersökelse

av strömbildet ved innlöpet til Skjomen. Det ble satt ut to rigger med

alt ti strömmålere (rigg 3 og 4, fig. 2). Måledypene var 5 m, 12,5 m,

20 m og 40 m ved rigg 3, og 5 rri, 20 xn, 40 m, 60 m, 100 m og 148 m ved

rigg 4. Denne intensive dekning hadde som formål å klarlegge karakter-

istiske trekk ved inn- og utströmninger til fjorden (McCLIMANS 1973).

Dessuten ble det ved den tidligere rigg 1 satt ut en strömmåler ved bunnen

i 56 rn dyp. Ved denne riggen ble det også lagt ut en Aanderaa temperatur-

logger med termistorer i forskjellige dyp.

På grunnlag av alle de framkomne resultater ble en del av strörnmålerne tatt

opp juli 72 og fram til mai 73 sto det ute bare fire strömmålere ved rigg 4.

Det ble her målt i dypene 5 rn, 20 m, 40 in og 148 m. Meningen var at in-

strumentet på. 148 rri skulle overvåke dypinnströrnningen til fjorden, mens

de överste instrumentene skulle dekke sirkulasjonen i de lagene som har

en direkte forbindelse med Ofotfjorden utenfor (McCLIMANS 1973).

Fig. 5 gir en oversikt over hvilke tidsrom det ble registrert med de for-

skjellige målerne. Det er verdt å merke seg at det er forhoIdsvis mange

brudd i måleperiodene.

3. 3 Tidevannsre istrerin er

Tidevannsregistreringer har pågått i Skjomen siden januar 1970. Det ble

da satt ut to flottörlimnigrafer, A. Ott, Type X med ukeomlöp. Den ene
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L'.rnnigrafen ble plassert i Sörskjomen og den andre ved Grindjord (fig. 2).

mnigrafen i Sörskjomen ble tatt ned 1. juli 1974, mens den ved

fortsatt er i drift. Det er NVE, Iskontoret, som har vært ansvarlig

for disse målingene.

3.4 Siktedyp

For å skaffe seg en oversikt over de store trekk i vannets lysforhold ble

det satt i gang målinger med Secchi-skive fra mai-toktet 1970 og fram til

mai-toktet 1973. Målingene ble foretatt på stasjonene 01, 04 og09 så sant

lysforholdene tillot det. Dette ga fölgelig færrest observasjoner i den mör

ke årstid. Metoden er meget grov, og man bör ikke trekke for mange de-

taljer ut av den. Imidlertid må metoden ansees som et godt hjelpemiddel

sålenge direkte lysrnåling ikke er praktisk mulig.

	

3.5 Hydrologi 


Alle hydrologiske data er innsamlet og bearbeidet av NVE, Hydrc>logisk

avdeling. Det som er benyttet er hovedsakelig vannföringen til Skjomen

fra Elvegå.rdselv. Vannföringen i Elvegårdselv er beregnet ut fra vann-

standsmålinger ved Gamnes, ca. 12 km fra utlöpet. Vannmerkets natur-

lige nedbörfelt er 804 km2, mens samlet nedbörfelt er ca. 850 km2

(KANAVIN 1969).

Vannstandsregistreringene startet i juni 1912. På grunn av flom og profil-

forandring i oktober 1959 ble imidlertid vannmerket flyttet et kort stykke

i 1961. Det er således brudd i observasjonsrekken, og data mangler for

perioden oktober 1959-mars 1961. Den korte flyttingen gjör at de to perio-

dene direkte kan sammenlignes. (E. Hansen pers. komm.).

I Kjårdaelv er van.nföringen målt i perioden 1919-39 (KANAVIN 1969), og

det midlere årlige avlöp var i denne perioden ca. 10 % av vannföringen ved

Gamne s.

	

3.6 Meteorologi 


I forbindelse med strömmålingene i Skjomen ble det i midten av oktober 1971

montert en Aanderaa værstasjon på' Karviknes (68019.19'N 17016.00'0, fig.

2). Det ble her registrert temperatur 7 og 15 m o. b.. og vind 15 m o. h.

fram til 18. juni 1973, men disse målingene viste seg lite anvendbare. Vi-

dere er benyttet måneds- og årsoversikter fra "NORSK METEOROLOGISK

ÅRBOK" for angjeldende tidsrom for stasjonene Narvik, Evenskjer, Offersöy,
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Skrova og Forselv i Skjomen (fig. 1). Daglige observasjoner av vind og

m.peratur fra Narvik, Offersby og Skjomen i perioden november 69-juni

73 er stillet til rådighet av Meteorologisk Institutt, Blindern.

	

4. METEOROLOGI OG HYDROLOGI

Beskrivelsen av meteorologiske og hydrologiske forhoId skal her begrenses

til det som er nödvendig for å forklare endringer i de hydrografiske forhold.

Ho'Ve'dvekten blir lagt på presentasjon av en del tabeller og figurer som for-

teller litt om hvordan observasjonsårene ligger i forhold til norrnalen. Dette

kan fortelle en del om hvor "normale" forholdene i fjordsystemet er i under-

sökelsesperioden, noe som er viktig når en skal vurdere konsekvensene av

reguleringen.

	

4. 1 Meteoro10 iske forhold

Til å beskrive de rneteorologiske forhold i området har jeg valgt Narvik som

basisstasjon. Dette fordi Narvik ligger nær Skjomen og har vært i drift hele

undersökelsesperioden, samtidig som en her har normaler å sammenligne

med. 10. september 1971 b1e det også opprettet en meteorologisk stasjon

på Forselv i Skjomen (fig. 2). Observasjonene herifra forteller litt om hvor

representative observasjonene fra Narvik er for Skjomen.

Andre meteorologiske stasjoner i Ofotfjordornrådet som var i drift i under-

sökelsesperioden er Evenskjer og Offersdy (fig. 1), men ingen av disse synes

totalt sett å være mer representative enn Narvik. Skrova i indre del av Vest-

fjorden (fig. 1) er benyttet for å sarnmenligne vindforholdene i indre og ytre

del av Ofotfjorden.

4.1.1 Temperatur og nedbör

För man ser nærmere på de enkelte år kan det være best å sammenligne ob-

servasjonene i Narvik og Skjomen. Ved temperaturer hoyere enn ca. 5-6 OC

synes månedsrnidlene å være nokså, like (tabell 3), mens ved lavere tempera-

turer synes det å være betydelig mildere i Skjornen enn i Narvik. Dette

stemmer godt overens med enkeltobservasjoner, hvorav en del er presentert

i tabell 4.

Nedbören i Ofotfjordregionen synes å variere en del med maksimum ved

Offersby (tabell 5). I de to årene det er observert i Skjomen synes den to-
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nedbör å være mindre enn ved de andre stasjonene. Forskjel-

..en ira Narvik varierer en del og synes å være relativt minst ved store

nedbörmengder. Normalt faller det mest nedbör i området i perioden

august-januar med maksimum i september (Narvik) og oktober (Evenskjer,

Offersöy). Minst nedbör har vanligvis månedene april og mai (tabell 6).

Tabell 3 og fig. 6 og 7 viser rnånedsmidler for temperatur og nedbör

undersökelsesperioden, og alle dataene er hentet fra NORSK METEORO-

LOGISK ARBOK (1969 - 73). Tabellen viser at fra undersökelsen startet i

november 69 til februar 70 var det en kald periode med middeltemperatur

godt under det normale, og spesielt kaldt var det i februar. Året som hel-

het hadde en middeltemperatur som svarer til normalen. Nedbören var

under det normale helt fra november 1969 og helt fram til desember 1970,

og med spesielt lite nedbär i förste halvdel av 1970.

I 1971 lå temperaturen under det normale hele året med unntak av 3 måned

(januar, juni og desember). I sornmerhalvåret skiller juli seg klart ut som

den kaldeste måned med et middel på hele 2.9 ° C under normalen. Bortsett

fra rundt årsskiftet 1970/71 hadde også. förste halvdel av 1971 nedbör under

det normale, mens siste halvdel hadde nedbör godt over det normale.

I motsetning til året för hadde 1972 hovedsakelig månedsternperaturer over

den norniale (iinntatt september og november), og årsmidlet er så mye som

1 oC mer enn normalt. Vintertemperaturen er den som ligger nærmest det

normale, mens juni på. sin side var hele 4.4 °C varmere enn normalt. Ogs,

dette året er karakteristisk med lite nedbör förste halvår, med unntak av

mars som ligger over det normale. Siste halvdel er derimot nedbörsrik som

samme periode året för.

1973 fortsetter slik 1972 avsluttet med stor nedbör for årstiden, og tempera

turer over det normale. Spesielt milert Var det rundt årskiftet og i Skjomen

er den midlere lutttemperatur i januar höyere enn 0 °C. I löpet av hele vin-

teren er det bare februar som har middeltemperatur under 0 oC.

4.1.2 Vind
VII•••• •••  

Ved Narvik er det to vindretninger som er fullstendig dominerende. Det er

vind fra öst (sektoren 45°-135°) og fra vest (225°-315°). Tilsammen utgjör

disse vindretningene over 60 % av alle observasjoner, og sammen med vind-

stille ca. 80 % (tabell  7). Det siste gjelder alle måneder hele året igjennorn,

slik at det ikke blir mye vind fra nord og syd.

Ute ved Skrova er vinden dreiet en del i forhold til Narvik. Dette går fram
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av tabell 8, som viser prosentvis fordeling i de to dominerende sektorer.

oppmerksom på at sektoren NO bare er 600 fordi det er ubetydelig

vind i tilgrensende sektorer. Ovrige vindretninger er uten betydning for

det som dröftes i denne rapporten.

I 10 årsperioden 1956-65 dominerer vind fra öst ved Narvik i årets 4

förste og 2 siste måneder (tabell 9). Dette finner man også stort sett i

undersökelsesperioden, men med unntak for desember som i denne peri-

oden har mest vind fra vest. I sommermånedene dominerer vind fra vest

både i 10-år smidlet 1956-65 og i undersökelsesperioden. Vinden fölger

med andre ord det tradisjonelle mönster med hovedsakelig å blåse fra det

kaldeste område mot det varmeste. Vinden om vinteren har karakter av

fallvind ut fjordene og er hos WERENSKIOLD (1924) kalt for bora.

4.2 Hydrologi 


Ferskvannstilförselen til Skjomen kan variere meget fra år til år. Den

alt overveiende del av ferskvannet blir tilfört fjorden fra Elvegårdsely,

men den direkte avrenning fra land og andre elver og bekker kan til visse

tider bli betydelig. Det er beregnet at i middel er den totale avrenning

til fjorden ca. 145 % av det som registreres ved Gamnes i Elvegårdselv

(E. Hansen, pers. komm.). Av de ekstra 45% kommer ca. 10 % fra Kjårda-

ely som renner ut innerst i Sbrskjornen (fig. 2).

Tabell 10 gir en del data om vannföringen i Elvegårdsely ved Gan-ines.

Det er angitt midler, samt maksima og minima for to perioder på grunn

av brudd i måleserien (avsnitt 3.5). Som nevnt ovenfor og som det frem-

går av tabellen kan det være store variasjoner i vannföringen i de enkelte

år. Midlet for hele måleperioden ligger rundt 29 m3/s som svarer til ca.

900 mill. m3 i året. Sett i forhold til fjordens volum er dette nokså mye,

og nedenfor er angitt en del data om årlig ferskvannstilförsel og hvor stor

prosent dette er av fjordens volum. I tillegg kommer så avrenningen fra

land og andre elver.

År

mill.m3

1921-59 1961-70 1970 1971 1972 Maks.

918 856 654 1003 1107 1315
38.3 35.7 27.3 41.8 46.1 54.8

Siden målingene startet ved Gamnes er 1970 året med lavest vannföring i

Elvegårdselv. Dette skyldes de usedvanlige små nedbärsmengder som korn

dette året, bare 70 % av normalen (tabell 5). Dette förte b1ant annet til

en meget liten vårflom som startet 26. mai og som nådde sitt maksimum
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forste halvdel av juni. Vannforingen utover hosten var også godt under

- -j.dlet for denne årstiden (tabell 10, fig. 8).

.De fire förste månedene av 1971 hadde litt i underkant av rnidlere vann-

foring for perioden 1961-70, og mai hadde bare halvparten av midlet.

Vårflommen starter så. vidt i slutten av mai, men maksimum nås ikke for

slutten av juni. I perioden 12. juni-13. juli var vannforingen ved Garn-

nes godt over 100 m3/s. Fra september og ut året var det små. avvik

fra midlet med unntak av november som lå. litt over.

I 1972 var de.fire förste månedene ubetydelig forskjellig fra de samme

månedene året fOr. Vårflommen begynner så smått rundt den 20. mai.

I perioden fra 6. juni til og med 13. juli var vannforingen ved Gamnes over

100 m3/s med maksimum på over 300 m3/s den 8. juni. I september og

oktober var det stor vannforing mens vannforingen var under det normale

i november. En for årstiden stor va.nnforing i perioden 20. desember

1972-10. januar 1973 förte til at desember og januar hadde vannforing

over det normale. Med unntak av noen få. dager med äkt vannforing i

slutten av mars var vannforing resten av vinteren 1973 nær normalen.

Vårflommen kan man ane starten av ca. 20. mai, men den kom ikke

ordentlig i gang fOr midten av juni. og nådde ikke over 100 m3/5'for 20.

juni, dagen etter siste toktet i Skjorneri.

Som allerede nevnt var vannfäringen ved Garnnes i 1970 den lave ste som

noen gang er observert på årsbasis. I motsetning hörer 1972 til et av de

10 årene med hoyest vannfäring. Som helhet er 1971 det året som ligger

nærmest gjennomsnittet når en ser bort fra en meget vannforin.gsrik au-

gust. I tabell 10 kan man ellers legge merke til lavere vannforing om vin-

teren i perioden 1961-70 enn i perioden 1912-59 samt en forskyvning av

måneden med maksimal avrenning.

For mer detaljert å vise variasjonene i vannforingen ved Gamnes er det

tegnet opp pentademidler (5-dager midler) for hele undersökelsesperioden

(fig. 9).

5. FORELIGGENDE BESKRIVELSER AV DE HYDROFYSISKE FORHOLD

De förste hydrografiske undersokelser i Skjomen ble foretatt av 0. Nord-

gaard vinteren 1899 (NORDGAARD 1905). Av Ofotens mange sidefjorder

ble Rornbaken og Skjomen besökt i februar 1899. I Skjomen ble det fore-
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tatt temperatur- og saltholdighetsmålinger på tre stasjoner, bl.a. ned

150 m ved stasjon 04.

Av disse målingene trakk Nordgaard den konklusjon at Skjomen var av-

sperret av en submarin rygg fra enhver ström av varmt, salt oseanisk

vann. Han delte videre de nord-norske fjordene inn i to typer etter tem-

peratur og saltholdighet ved bunnen:

Fjorder hvor bunntemperaturen er 6-7 °C, og saltholdigheten omkring

35 °/oo, f. eks. Ofotfjorden og Vestfjorden.

Fjorder hvor bunntemperaturen er mindre enn 6 °C, og saltholdigheten

i samme dyp mindre enn 35 0/00. Til denne typen hörer bl. a. Skjornen.

Siden Nordgaards undersökelser har det ikke vært gjort hydrografiske

målinger i Skjomen för NVE kom inn i bildet i forbindelse med vassdrags-

regulering i området. NVE gjorde en del målinger vinteren 1967-68 fra

7 stasjoner inne i fjorden. Av temperaturmålingene fremgikk det at sjöen

var meget kald innerst i Skjomen og Sörskjomen om vinteren (KANAVIN

1969).

Av det hydrografiske materialet som er innsamlet i forbindelse med for-

undersökelsen er en del bearbeidet og benyttet i forskjellige rapporter og

publikasjoner. SCHEI (1973) beskriver de hydrografiske observasjoner

i perioden mars 1970-april 1971 (tokt nr. 3-12, tabell 1) i tilknytning til

planteplanktonundersökelser i samme periode. Noe av materialet er også

benyttet i en foreldpig rapport fra VHL (JAKOBSON 1973a). SKRESLET

& SCHEI (1976) gir et kort resymé av prosjektets fysisk oseanografiske

undersökelser. Dette arbeidet ble förste gang presentert på et symposium

arrangert av Norsk Havforskeres Forening på Geilo våren 1974. En del

av det hydrografiske materialet er også benyttet i et arbeid som tar for

seg utskiftningen av bassengvann i Skj'oMen (SKRESLET & LOENG 1977).

I Vestfjorden er det blitt utfört regelméssige hydrografiske undersökelser

siden 1922. Mesteparten av de arbeider som foreligger om de hydrogra-

fiske forhold i Vestfjorden er utfört av J. Eggvin ved Fiskeridirektoratets

Havforskningsinstitutt i Bergen. Av spesiell interesse for dette prosjektet

er innströmningen av Atlanterhavsvann. Dette er blant annet dröftet hos

GAUSDAL (1972).

Strömmålinger i Skjomen er ikke blitt foretatt för denne undersökelsen.

Fra undersökelsen foreligger det 3 notater fra VHL (WENDELBO 1971,

McCLIMANS 1973, JACOBSON 1973b). I disse notatene er utdrag av

observasjonsmaterialet vist i bilag, og en del av disse er benyttet i denne
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ra73-oorten. I notatene er det ikke utfört noen analyser av materialet og

er ikke trukket noen konklusjoner utover det som var av betydning for

selve måleprogrammet.

HYDROGRAFI

6. I Generelt 


I planen for de marine undersökelser i Skjomen står det bL a. at under-

sökelser av fjordens hydrografi för og etter•reguleringen er en nödven-

dig og integrert del av de biologiske undersökelser. Med bestemte in-

tervaller må det tas hydrografiske stasjoner utenfor og på fjordens ter-

skel, samt på flere stasjoner i fjordbassenget. Hensikten er å skaffe

informasjoner om saltholdighet, temperatur, oksygen, hydrogensulfid og

muligens også næringssalter (TROMS0 MUSEUM 1970).

Med det valgte stasjonsnett og observasjonsintervall (avsnitt 3.1) hadde

man regnet med å få dekket de endringer som fant sted i de hydrogra-

fiske forhold i undersäkelsesperioden. Dette er nok langt på vei også

tilfelle, men det kan skje kortvarige endringer av nokså stort omfang.

Slike endringer kan foregå mellom to ordinære tokter slik at de i det

hele tatt ikke blir observert. Et godt eksempel på. dette har vi fra Jösen-

fjord (SVENDSEN 1977).

En annen svakhet med materialet er at det under rutinetoktene bare er tatt

observasjoner i et lengdesnitt, og at det er minimalt med sjiktningsmålin-

ger. For bassengvannet er stasjonsnettet dekkende nok, men over ter-

skelen er forholdene mer varierende. Sjiktningsrnålinger i et tverrsnitt

ville gitt grunnlag for en bedre beskrivelse av vannmassenesfordeling.

Bare ved undersökelsen av tidevannets innilytelse på lagdelingen, hösten

73 ble det målt i et hydrografisk tverrsnitt av fjorden (ved st. 05, fig. 2).

Denne undersäkelsen viste da også at det er forskjell i de hydrografiske

parametre på tvers av fjorden.

Skjomens hydrografi er nært knyttet til de hydrografiske forhold i Ofot-

fjorden, og det synes klart at Skjomen er mer påvirket av Ofotfjorden enn

omvendt. Dette nære avhengighetsforhold har gjort at jeg har funnet det

hensiktsmessig også å gi en forholdsvis bred beskrivelse av de hydrogra-

fiske forhold i Ofotfjorden. Man får dermed et bedre grunnlag for å vur-

dere forholdene i Skjomen.
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Ur,en å gå noe særlig inn på årsaken er det i förste omgang forsökt å gi

best mulig beskrivelse av de hydrograiiske forhold i fjordsystemet

p. grunnlag av observasjonene. De mest gener,elle trekk i temperatur-

og saltholdighetsforholdene i Skjomen og Ofotfjorden blir beskrevet hver

for seg. Ut fra beregninger av middelverdier og standardavvik, samt

sammenligninger av årsvariasjonene innen hver fjord er det funnet at

fjordene hver for seg er forholdsvis horisontalt homogene. Derfor er

beskrive1sen stort sett gjort ved st. 04, Smalnesbukt, for Skjomen og

st. 09, Nord av Risöy, for Ofotfjordens vedkommende (fig. 2). Der-

etter er temperatur-, sa1tholdighet- og tetthetsforhold for hvert av

årene 1970-73 beskrevet samlet for å fremheve de mer spesielle trekk

som karakteriserer de forskjellige år. For oversiktens skyld har oksy-

genet fått et eget avsnitt 6. 6.

I de äverste metrene er det ofte store og raske variasjoner i temperatur-

og saltholdighetsforhold på grunn av endringer i de ytre forhold. De ob-

serverte verdier avhenger derfor mye av de ytre forhold observasjons-

dagen og dagene like för. Derfor er det funnet mest hensiktsmessig å be-

handle de överste 5 zn særskilt (avsnitt 6.5).

Et vanskelig problem er hvor representative undersökelsesårene er for

fjordsystemet. Det kan her være fristende å beregne middelverdier for

u.ndersökelsesperioden og uten videre kalle dette for et normalår. Men

med bare 3 hele år (1970, 71 og 72) er dette umulig, og de middelverdier

som presenteres må derfor bare tas for det de er, nemlig en midlere til-

stand for akkurat denne perioden. Hvor "norrnale" årene er, kan en få

et svar på ved å betrakte de faktorer som har avgjörende betydning for

hydrografien, og som også varierer fra år til år. De meteorologiske for-

hold (temperatur, vind, nedbör) og ferskvannsavrenningen har vært obser-

vert i årtier, og det har derfor vært MU1ig å danne seg normaler. Ved å

sammenligne disse forhold for de respektive år med deres normaler,

ligger den beste muligheten for å si hvor representative undersökelses-

årene var for fjordsystemet. Dette er gjort i kapittel 4.

6. 2 Tem eraturforholdene

Det er funnet mest hensiktsmessig å bruke midlere verdier i beskrivelsen

av de mest generelle trekk i ternperaturforholdene. En får da svekket

eventuelle særtrekk ved enkelte år (som blir beskrevet i avsnitt 6. 4),

samtidig som det årlige variasjonsrnönster blir renere, og felles sær7-

trekk bevare s.
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or hvert av årene 1970, 71 og 72 er det tegnet temperaturkurver for

jorskjellige dyp. Ut fra disse kurvene er det årlige middel, og middel-

temperaturen for perioden 1970-72 beregnet. På grunnlag av de observa-

sjoner som foreligger er denne måten funnet å gi de mest nbyaktige middel-

Verdier. Störst usikkerhet ligger i middeltemperaturen for 1970 siden det

ikke ble foretatt målinger i august dette året. August er den måneden

temperaturmaksimaet opptrer i flere dyp, og dette har for 1970 blitt teg-

net skjönnsmessig ut fra sammenligning med de tivrige år og luftternpera-

turer. For de övrige år ligger det også såpass mye usikkerhet i verdiene

at man skal være forsiktig:med sammenligninger årene

De midlere temperaturkurver (fig. 10 og 11) er tegnet ut fra midlere må-

nedsverdier for årene 1970-72, og bare måneder med observasjoner er

benyttet. Disse kurvene illustrerer på en meget god måte den årlige tem-

peraturvariasjon i de forskjellige dyp.

6. 2. 1 Ternu.eraturforho1dene i Skjomen 


Tabell 11 gir middeltemperaturen for hvert av årene 1970,, 71 og 72 samt

midlere temperatur for hele 3-årsperioden. Den midlere temperatur er

höyest i 10 m og avtar mot en minimum i ca. 100 m. Temperaturokningen

herfra og ned til 150 m er liten, men den forekommer også i årsrnidlene

for 1970 og 72, mens 1971 har sarnme middeltemperatur i 100 og 150 m.

Av tabellen ses også. at midde1temperaturen varierer meget i disse tre

årene. Over terskeldypet viser denne variasjonen samme mönster som

den midlere lufttemperatur (tabell 3). 1972 skiller seg klart ut med den

häyeste middeltemperatur både i luften Og i vannet, mens 1971 har de

laveste midler. Under terskeldypet er ikke overensstemmelsen så god,

selv om 1972 også her har de hoyeste verdier. Dette skyldes at andre

faktorer har en viss innvirkning. Vinteravkjbling når ikke alltid like godt

ned til bassengvannet på grunn av varierende sjiktning, og temperaturen

på det nye bassengvannet som kommer inn hver vår er fullstendig uavhen-

gig av 1ufttemperaturen.

Den midlere observerte maksimums- og minimumstemperatur og differan-

sen AT mellom disse for st. 04 er gitt i tabell 12. Her fremgår det at

temperaturminimum blir observert i mars eller april i de aller fleste dyp,

men under 100 m kan det komme senere. Både i 1971 og 1973 (som ikke

er med på tabellen) ble minimaet i disse dypene observert i mai, og dette

gjelder ikke bare st. 04, men også st. 03 og 05.

Det at minimumsternperaturen i de fleste dyp blir observert på samme tokt

tyder på god vertikal omrdring i vannmassene. Ut fra den lave luittempe-
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raturen som er i. området om hösten og vinteren skulle man forvente at

rmisk konveksjon (avsnitt 8.5) skulle spille en dominerende rolle i

denne blandingsprosessen. Imidlertid er det sterke indikasjoner på at

horisontale strömrner kan ha vel så stor betydning, og dette gjelder i

ennå större grad i Ofotfjorden (avsnitt 6.3.2). I Skjomen ses dette best

i 1970 og 72, men det finnes også et meget godt eksempel fra mellom-

perioden (LOENG 1978). 11970 ble hele Skjomen fylt av nytt vann med

praktisk talt konstant temperatur i perioden me-llom januar og mars. I

1972 er kaldt vann fra Ofotfjorden trengt inn i Skjornen som en interme-

diær tunge. Dette forklarer også at temperaturminimum observeres

på samme tokt, fordi konveksjon alene ville trenge lengre tid på å nå. så

dypt. På. den annen side skal man ikke undervurdere konveksjonens be-

tydning. Særlig under avkjölingen om hösten og helt fram til januar

spiller den en viktig rolle. Både i 1971 og 73 synes den også å være do-

minerende i vinteravkjblingen, men nådde da ikke særlig lenger enn til

30 m på grunn av stabil sjiktning.

Ternperaturmaksimum opptrer samtidig på alle stasjoner i Skjomen, og

tabell 13 for st. 04 er derfor representativ for hele fjorden. Bare i tall-

verdiene kan man spore en viss spredning. At det for 10 m, 2.0 m og

30 m i 1970 er angitt september i tabellen, skyldes at det ikke ble obser-

vert i august da maksimum etter all sannsynlighet ville vært observert.

Tabellen forteller ellers at sommeroppvarmingen forplanter seg raskt

ned til terskeldypet selv om maksimum i 50 m som regel observeres

måneden etter maksimum i 30 m. På den annen side tar det ennå to må-

neder för det observeres i 75 m, men dette har noe av sin forklaring i

toktfrekvensen (avsnitt 3.1). For 100 og 150 m kan tabellen virke en del

forvirrende. Riktignok observeres maksimum i dypene under 100 m i

Skjomen alltid på samme tokt, men rnalsirnumstemperaturen som fölge

av sommeroppvarmingen er alltid observert i januar. Når tabelLl3 like-

vel angir november både for 70 og 72, skyldes dette at vannet allerede da

har nådd en höyere temperatur enn hva oppvarmingen året för ga i januar.

Det beste bilde av hvordan oppvarming og avkjøling forplanter seg med

dybden gir temperaturisopletene for de forskjellige stasjoner (f. eks. fig.

60) samt fig. 10 som viser de midlere temperaturkurver for de forskjel-
,

lige dyp på. st. 04. Denne figuren viser at temperaturkurvene er forholds-

vis jevne og symrnetriske ned til 50 m. Men i 50 m og endog i 30 ni ses

antydning til uregelmessigheter i og med at det i juni-juli er en periode

med forholdsvis svak temperaturökning i vannet.
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_nder terskeldypet har temperaturkurvene et noe annet preg selv om

er visse likhetstegn med kurven for 50 m. Fra et maksimum rundt

arskifte eller like för, faller temperaturen raskt mot et minimum som

fölge av den raske avkjölingsprosessen som er i fjorden. Så fölger en

rask temperaturstigning fram til ultimo mai som fölge av innsträmningen

av nytt og varmere bassengvanri. I 75 m og 100 m er det videre en ube-

tydelig temperaturökning utover sommeren för temperaturen begynner

öke raskere igjen utpå hösten som en fölge av sommeroppvarmingen.

I 150 m har temperaturen et maksimum rundt månedskifte mai/juni, for

så å synke til et minimum omtrent medio juli. Deretter stiger ternpera-

turen jevnt til maksimum er nådd.

Av fig. 10 kan det se ut som om temperaturminimum i bassengvannet opp-

trer tidligere enn i vannmassene over terskelen. Dette skyldes at den

kraftig avkjäling som nådde helt tiI bunnen i 1970 dominerer kurvene under

terskelnivå, og akkurat dette året opptrådte temperaturminimum tidligst

i de störste dyp. Dette skyldes en tidlig innströmning av nytt og varmere

bassengvann. Bassengvannet ble derfor oppvarmet för avkjölingen oven-

fra var ferdig, og slikt vil normalt kunne skje ved tidlige innnströmninger.

Når innströrnningen starter senere, som i 1971, vil vi få en "normal" for-

sinkelse ned dypet. For aIle år gjelder at den raske temperaturökningen

som finner sted i bassengvannet etter at minimum er nådd (unntatt 1973),

skyldes innströmning av nytt vann utenfra.

At de underste vannmassene blir oppvarrnet gjennom innströmning av nytt

bassengvann samtidig med at oppvarmingen av overflaten begynner, förer

til at den vertikale temperaturkurve i alle år har et minimurn i de inter-

rnediære dyp. Dette minimum er ikke like utpreget hvert år, og er heller

ikke observert i samme dyp (fig. 12)., Dette sky1des varierende observa-

sjonstidspunkt i de ulike år.

Når et slikt intermediært temperaturminimum opptrer, vil det foregå en

turbulent varmetransport rettet mot dette dyp, både ovenfra og nedenfra.

I dypvannet vil dette före til avtagende temperatur dersom varme ikke

lenger blir tilfört gjennom nytt vann. Dette forklarer hvorfor temperatur-

kurven for 150 m (fig. 10) får et sekundært minimum i juli. Det samme

fenomen er observert i dypvannet i Balsfjord nær Tromso (fig. 1) (SÆLEN

1950), og det er her gitt en mer detaljert beskrivelse av varmetransporten

fra dypvannet mot det intermediære temperaturminimurn.

Den årlige temperaturamplitude avtar sterkt rundt terskeldypet. Dette

har sammenheng med at vannmassene under terskeldypet synes å være
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be skyttet fra de store endringer som er over terskelen. En viktig faktor

er den tetthetsgradient som oppstår i dette aktuelle dyp og som hem-

rner den vertikale blanding både vinter og sommer. Samtidig er vann-

massene under terskelen beskyttet fra den daglig sirkulasjon. De eneste

vannmasser som trenger ned er dypvannsinnströmningen om våren, som

har en temperatur nært opptil årets middeltemperatur.

6. 2. 2 TernE,eraturforholdene i Ofotfjorden

Også i Ofotfjorden kan temperaturforholdene beskrives ved hjelp av en

stasjon, nemlig st. 09, N. av Risöy. Det viser seg at selv om taliver-

diene varierer litt mellom de 3 stasjonene 07, 09 og 010, så er varia-

sjonsmönstret ganske iikt i alle dyri og i alle år. Fig. 13 viser tempera-

turkurvene for de 3 ovenfornevnte stasjoner i dypene 20 m, 75 m og

150 rn i 1971. Kurvene for 20 og 150 rn er ment å representere henholds-

vis övre og nedre vannmasse i Ofotfjorden og kurven for 75 m er den

som dekker overgangslaget best. Overenssternmelsen er like god çie öv-

rige år. Figuren viser bare de grove trekk i temperaturutviklingen. Den

samme trenden finner vi også ute ved Skrova (fig. 1), men her kan en se

flere svingninger på grunn av tettere observasjonsintervall. En sammen-

ligning mellom Skrova og 010, Vav Barby,er vist på fig. 14.

Tabell 12 viser middeltemperaturen for stasjon 09, N av Risdy. Som i

Skjornen er det stor variasjon i middeltemperaturen fra år til år. Også

i Ofotfjorden skil1er 1972 seg klart ut med den höyeste temperaturen

over 150 m, men 1971 er også her året med lavest rniddeltemperatur.

Sammenligninger forövrig viser at i de överste 30 m er temperaturen

höyest i Skjomen, mens under 50 rn er midlet höyest i Ofotfjorden. Det

siste har trolig sin forklaring i den nære kontakten med det varme dyp-

vannet som til tider kan heve seg gansske mye. Ellers finner vi her et

maksimum i den vertikale middelkurve mellom 10 rn og 30 m för tempe-

raturen avtar mot et minimum i 100-150 ni. Temperaturen öker så jevnt

mot et maksimum ved bunnen. Den höye temperaturen dypere enn 200 m

skyldes den stadig tilstedeværelse av varmt dypvann som kommer fra

Vestfjorden.

Den midlere minimumstemperatur er lavere ved st. 09 (tabell 14) enn

ved st. 04 (tabell 13) ned til 75 m. Forskjellen er ikke stor, men likevel

klar og er observert alle år med unntak av de överste 10 m i 1971 og

1973. Over 75 m er minimumstemperaturen observert i mars/april og

en legger merke til at minimum er observert tidligere under 30 m enn

over. Dette kan forklares med hevningen av det varme dypvannet Ofot-
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,, en del av det kalde vannet som var til stede i mars, samtidig som

;annmassene som grenser nedtil vil bli oppvarmet.

I 100 m og 150 m er minimum observert hovedsakelig på höstparten, men

av fig. 11 som viser de midlere temperaturer synes det som minimum i

100 m opptrer i mars. Dette skyldes den veldige gjennornblanding og av-

kjöling av vannrnassene som fant sted ned til 100 rn i•1972. Her er igj_en

et godt eksempel på hvordan et år fullstendig kan dominere rniddelver-

diene når midlet beregnes ut fra få år, og således gi et skjevt bilde av

de "midlere" forhold.

Fra 200 m og ned til bunnen opptrer minimum forskjellig fra år til år,

og det samme gjelder maksimum, men da opp til 150 rn. Det synes ikke

som den årlige temperaturvariasjonen i de Övre vannmasser har noen

særlig virkning i disse dypene. Temperaturforholdene i dette dypvannet

er til enhver tid bestemt av egenskapene til de vannmassene som kommer

inn fra Vestfjorden.

Av tabell 14 ser vi forävrig at ternperaturmaksimum stort sett observeres

samme måned fra overflaten og ned til 50 m. Spesielt markert er denne

raske, tilsynelatende, vertikale varmeforplantningen i 1972, men den kan

også ses i 1970 og 71. Den raske forplantningen av varme kan ikke bare

skyldes vertikal blanding, til det foregår det hele litt for raskt. Oppvar-

rningen i de intermediære lag har her foregått ved horisontale strömmer

forårsaket av vind (se nedenfor).

I Vestfjorden er temperaturmaksimum i overflaten i månedskiftet juli/

august (MIDTTUN 1971). I denne tiden dominerer vinder fra vest (tabell

7, 8 og 9). Det varme overflatevannet vil da blir fört innover i fjorden.

På grunn av at saltholdigheten öker utover i fjordsysternet, vil vannrnassene

bli presset under det mindre salte og lettere overflatevannet når de färes

innover. På denne måten föres varmt vann inn i de intermediære lag av

Ofotfjorden, hvor temperaturen dermed stiger. Dette forklarer den raske

ternperaturstigningen over store dyp. Slike vinddrevne strömmer kan og-

så forklare andre endringer som strekker seg over store dyp. I Skjomen

synes ikke horisontale strömmer å ha den samme betydning, i hvert fall

ikke for den vertikale temperaturforplanting. Temperaturmaksimum sy-

nes der å forsinkes på "vanlig" måte (avsnitt 6.2.1).

Tabell 14 viser også at differansen mellom observert maksimum og mini-

mum avtar raskt fra 50 in og nedover. Fra 150 m og dypere er den årlige

temperaturvariasjon mindre enn 1 °C og mindre enn 0.5 °C dypere enn
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.2,00 m. Middeltemperaturen i disse dypene varierer også lite fra år til

tabell 11). Alt dette skyldes, som nevnt ovenfor, at dette er vann-

masser som stort sett ikke blir påvirket av de årlige endringer ovenfra.

De midlere ternperaturkurver (fig. 11) viser meget god overensstemmelse

med kurvene for Skjomen (fig. 10) ned til 50 rn. Dette gjelder også for

hvert enkelt år. Grunnen er den gode kontakten som er mellom vann-

massene i de to fjordene. Fra 75 m og dypere finnes ingen likhet i tem-

peraturkurvene, og dette har sammenheng med at her er det forskjellige

faktorer som er bestemmende for temperaturutviklingen. Dessuten er

det ingen direkte kontakt mellom vannmassene slik at en utveksling av

egenskaper kan finne sted.

6.3 Saltholdi hetsforholdene

På samme måte som for temperaturen er det funnet hensiktsmessig å be-

nytte midlere verdier for å beskrive de mest generelle trekk i saltholdig-

hetsvariasjonene. Middelverdier og midlere saltholdighetskurver (fig.

15 og 16) er fremkommet på samme måte som tilsvarende verdier og kur-

ver for temperaturen (avsnitt 6.2).

6.3.1 Saltholdig.heten i Skjomen 


Saltholdigheten i Skjornen synes å fölge det samme variasjonsmönster alle

år, men med variasjon i de observerte tallverdier. Det siste går også

klart frarn av tabell 15 som viser midlere saltholdighet Skjomen for hvert

av årene 1970-72 samt midler over hele 3-årsperioden. Tabellen viser at

1970 hadde höyest saltholdighet, mens 1971 var året med lave'st saltholdig-

het. Variasjonen skyldes hovedsakelig tre ting. For det förste saltholdig-

heten på det vannet som hvert år strömmer inn over Skjomens terskel og

fyller opp fjordbassenget. Dette vannet er utgangspunkt for den videre

utvikling av saltholdigheten en utvikling som er lik for alle årene og blir be-

skrevet senere i dette avsnittet. Det andre momentet er uten lokale fersk-

vannstilförselen som har störstbetydning i de över ste metrene, og til slutt er de

påvirkningen fra Ofotfj orden gjennom horisontale strömmer i de intermediære d

Det årlige variasjonsmönster i saltholdigheten kommer godt fram gjennom fig

15 som viser midlere saltholdighet i perioden 1970-73. Som det fremgår

av figuren er det en viss forskjell i utviklinga av saltholdigheten over og unde

terskelnivå, men felles er at ingen av saltholdighetskurvene er syrnrnetri-

ske Over terskelnivå. er perioden med avtagende saltholdighet kort, min-

dre enn 4 måneder, og kortest er perioden i 50 m. I resten av året öker

saltholdigheten i disse dyp. Dette skyldes at ferskvannsavrenningen avtar
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rkt utover hösten og at salt tilföres gjennom turbulent diffusjon fra

.inninassene under terskeldypet.

Under terskeldypet er derimot perioden med avtagende saltholdighet

lengre enn perioden med bkende saltholdighet, og differansen bker med

dybden. I 75 rn er det en del uregelmessigheter i kurven for de enkelte

år. Dette skyldes sannsynligvis blandingsprosesser som foregår mellom

bassengvannet og de vannmasser som er over terskelnivået. I 100 rn og

150 m bker saltholdigheten bare i den perioden hvor det foregår innstrom-

ning av vann utenfra, det vil si,senvinters og om våren, hovedsakelig i

perioden mars-juni. Resten av året avtar saltholdigheten gjennom Verti-

kal turbulent diffusjon. Diffusjonen gjör at saltholdigheten i bassengvannet

fra innströmningen er ferdig og til novembertoktet avtar med ca. 0.5 °/oo.

En videre avtaging av saltholdigheten foregår frem til hovedinnströmningen

begynner, men fra november og utover er det vanskelig å si noe om diffu-

sjonens störrelse. Dette skyldes at en del mindre innströrnninger kan

begynne på denne tiden. Dessuten vil en vertikalblanding som fblge av

avkjöling medföre en homogenisering i saltholdigheten. En mer detaljert

beskrivelse av diffusjon og andre blandingsprosesser kommer i kapittel 8.

Tabell 17 viser midlere observerte minima og rnaksima i saltholdigheten

samt differanse mellom disse. åS angir den gjennomsnittlige variasjon

i saltholdigheten i löpet av et år. På grunnlag av variasjonene kan man

se hvordan ferskvannets innflytelse avtar med dybden. I overflaten er den

årlige variasjon meget stor, men avtar raskt ned mot 10 m. Under ter-

skeldypet har ferskvannstilförselen ingen direkte betydning. Den avtagen-

de saltholdighet her skyldes i alt vesentlig vertikal turbulent diffusjon.

Tabel1 17 viser at saltholdighetsmaksimurn opptrer nokså samlet i store

de1er av vannsdylen, og dette er likt for, hele fjorden. I overflaten nås

maksimum litt tidligere enn i resten av vannsbylen. Dette skyldes at bare

en. liten bkning i ferskvannstilförselen er nok til å redusere saltholdigheten

det övre laget. I de övrige dyp har vi maksimum etter at innströmningen

er ferdig i mai eller juni.

Minimum opptrer naturligvis först i overflaten og gradvis senere med

dkende dybde. Mellom 10 m og 50 rn opptrer minimum i august/september,

dvs, på samme tidspunkt som temperaturmaksimum. Som beskrevet oven-

for i forbindelse med fig. 15 finner vi under terskeldypet saltholdighets-

minimum umiddelbart för innströmningen av nytt bassengvann, stort sett

omkring mars. Når det i tabell 16 allikevel står oppfärt november er

forklaringen noe v den samme som til temperaturmaksimaet i tabell 13
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',..vsnitt 6.2.1). Bassengvannet har på sin vei mot et nytt minimum alle-

Ade i november nådd en lavere saltholdighet enn den som var like for

innströmning av nytt bassengvann foregikk samme vål4. Dette skyldes

forskjellig saltholdighet på. det innströmmende vann som er utgangspunkt

for diffusjonsprosessen i de to år.

Ulike årsvariasjoner i de forskjellige dyp er allerede omtalt en del og

årsaken til variasjonen ble hovedsakelig tillagt ferskvannstilförselen.

Dette bekreftes ved å se på utviklingen i saltholdigheten utover sommeren

og hösten. Av lengdesnittene (fig. 27-58) kan man se hvordan det etter-

hvert opparbeides en sterk saltholdighetsgradient rundt terskeldypet.

Denne gradienten har sitt maksimum i september og det er da mer enn

°/oo forskjell på saltholdigheten i 50 og 75 m. Dette gir en meget sterk

sjiktning som vanskeliggjör en videre blanding nedover. Samtidig ligger

også vannmassene under terskeldypet beskyttet til for blanding. Disse

vannmassene deltar ikke i den daglige sirkulasjon slik som vannmassene

over terskeldypet som står i fri kontakt med vannmassene utenfor.

6. 3.2 Saltho1diheteni Ofotfjorden
•=`?••  01 ...... ••• a• .O• ••• 41•B

En sammenligning mellom midlere saltholdighet på st.. 09 (tabell 16) og

på st. 04 (tabell 15) viser liten forskjell ned til 100 m.. Det samme gjaldt

for temperaturen, men da bare ned til 50 m (tabell 11 og 12). Selv om

den midlere saltholdighet er den samme, er det likevel en del forskjell

på de to fjordene i dypene ned til 100 m. Tabell 18 som viser midlere

rninimums- og maksimurns saltholdigheter samt forskjellen mellom disse

i Ofotfjorden, forteller om större årsvariasjon i Ofotfjorden enn i Skjomen

(tabell 17) i området 10-100 m. Samtidig viser fig. 16 at saltholdighets-

kurvene er litt mer uregelmessig i Ofotfjorden og spesielt er avviket fra

Skjomen tydelig i 75 m og 100 ni. For Ofotfjordens vedkommende er det

disse to dypene to markerte minima, ett i mars og ett utpå hosten. Det

siste har sammenheng med ferskvannstilförselen som om hosten er merk-

bar helt ned til disse dyp. Minimum om våren er ikke årvisst. Det ble

ikke observert i 1970, og i 1973 var saltholdighetene i 75 m og 100 rn like

1avt i januar som i mars. Årsaken må tilskrives vindforholdene i. Ofot-

fjorden like för toktene, og blir forklart nærmere under avsnitt om de

enkelte år (avsnitt 6.4).

De mer uregelmessige saltholdighetskurvene i 75 rn og 100 rn er ikke ene-

stående for st. 09, men går igjen i hele fjordens lengde (fig. 17). Figuren

viser at saltholdighetsvariasjonene i andre dyp også er lik i hele fjorden.

Den sarnme tendensen finner man også ute ved Skrova (fig. 18) selv om



25

her er mange oversvingninger på grunn av observasjonstettheten.

rensstemmelsen i saltholdighet på stasjonene i Ofotfjorden er like

cd de ?,..ndre årene, slik at de forhold som beskrives for st. 09 skulle

være representative for hele fjorden.

Ser man mer på fig. 16, finner man at det er små midlere variasjoner i

löpet av året i 150 ru og 300 m. Dette bekreftes av tabell 18 hvor åS er

henholdsvis 0.52 0/oo og 0.24 cVoo, og for 200 og 250 m er de årlige varia-

sjonene like små.

Den maksimale saltholdighet er (med to unntak) observert mellom mars

og juli avhengig av dybden. Under 20 m er mai og juni samt juli de må-

neder hvor maksimum opptrer og dette har sammenheng med at saltere

vann kommer inn fra Vestfjorden. Dette har sammenheng med innström-

ning av Atlanterhavsvann til Vestfjorden, noe som vanligvis foregår om

sommeren, men som i visse år også kan foregå om vinteren (GAUSDAL

1972). Over 20 m opptrer maksimum tidligere og dette har sammenheng

med at dette området blir letter påvirket av ökt ferskvannstilförsel.

Ferskvannstilförselen synes å bestemme tidspunktet for saltholdighets-

minimum i de övre 75 m. Der opptrer minimum stort sett i juli-septem-

ber, men også i disse dypene kan andre effekter ha betydning. Horison-

tale strömmer som ble nevnt under avsnitt 6.2.2 kan også virke inn på

saltholdigheten.

Under 75 m er det ingen sammenheng mellom saltholdighetsminimum og

ferskvannstilförsel, til tross for at det i 1971 nesten kan se slik ut av

tabell 18. Her styres det hele fra Vestfjorden, uavhengig av lokalt fersk-

vannstilsig.

Selv om st. 09 er representativ for forholdene i Ofotfjorden, så vil ekstrerr

verdiene som er angitt i tabell 18 variei=e en del i fjordens lengderetning.

Spesielt gjelder dette rninimumsverdiene i de övre 75 m som er tildels

betydelig lavere ved st. 09 og 07 enn ute ved010. For maksimumsverdiene

er avvikene små.

6. 4 Den h dro rafiske utviklin i undersökelses erioden

De störste og raskeste endringer i de hydrografiske forhold skjer senvin-

ters og om våren. Resten av året skjer endringene mer langsomt og for-

holdene kan være nokså like fra år til år. Om våren kan det være mer va-

riasjon årene imellom. Om våren skjer det også en meget omfattende pri-

rnærproduksjon (SCHEI 1973, 1974, 1975), og denne er nært knyttet til



hydrografiske forhold i fjorden. Dette har fört til at hovedvekten av be-

zrivelsen er lagt på årets förste halvdel.

1969/70

Under toktet i november 1969 (fig. 27) var det kraftig vind ut Skjomen.

Dette synes å ha fört til en transport av vann utover med en derav fölgen-

de oppströmning ved st. 03. Det oppströmmende vann kommer fra 20-

30 rn skal man dömme etter temperatur og saltholdighet. Det samme opp-

strömsfenomen er senere observert i mellornperioden (november 75).

Ellers er forholdene typisk for årstiden. Sjiktningen er forholdsvis jevn i

hele vannsöylen, og det er et intermediært varmere vannlag i. fjorden som

fölge av sornmeroppvarmingen.

Fram til januar 1970 (fig. 28) skjedde det store endringer i vannmassene.

Skjomen har-det vært en sterk ökning i. saltholdigheten over terskeldypet,

men under har saltholdigheten avtatt. Temperaturen har også jevnet seg

betraktelig ut, men med uvanlig store horisontale gradienter. På st. 01

er vannmassene betydelig kaldere i heIe vertikalen enn lenger ute i fjorden,

mens forskjellen i saltholdighet er liten. Ved st. 03 er det ved bunnen en

betydelig höyere temperatur enn lenger ute, men ubetydelig forskjell i salt-

holdighet. I Ofotfjorden er vannmassene i de bverste 50 rn betydelig kaldere

enn i Skjomen, mens saltholdigheten er den sarnme. De kalde vannmassene

synes å være i ferd med å trenge inn i Skjomen, og kan spores helt inn mot

st. 04 (fig. 28).

Den ökte saltholdigheten i Skjomens övre lag synes å være for stor til bare å skyl

des blanding med de underliggende vannmasser, og det er derfor sannsynlig

at det i tillegg har vært innströmning av vann fra Ofotfjorden. I Ofotfjorden

har også saltholdigheten ökt sterkt i de övre vannlag samtidig som vann med

saltholdighet over 34 0/oo har hevet seg Og ligger i innströmningsposisjon til

Skjomen (fig. 28). Det har ikke vært noen spesielt framherskende vindret-

ning i tiden forut for toktet.

Under toktet i mars var forholdene i Skjomen nesten fullstendig homogene

med minimale gradienter både vertikalt og horisontalt (fig. 29). Störst

forskjell finner en mellom temperaturen på st. 01 (lavest temperatur) og

st. 02. Den vertikale homogeniteten lar seg best representere ved TS-

diagrammet for st. 04 (fig. 19), som samtidig viser at vannmassene i fjorden

er blitt både kaldere og saltere enn under januartoktet. Det mest bemerk-

elsesverdige er imidlertid den höye saltholdigheten i overflaten, ikke bare

i Skjomen, men også i Ofotfjorden og Vestfjorden. Ved Skrova (fig. 1) er
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saitholdigheten i overflaten större enn 34 cYoo fra ultirno februar og fram

il ultimo juni. I den indre del av fjordsystemet forsvinner det salte over-

flatevannet tidligere på grunn av ferskvannsavrenningen fra land. Vann

med saltholdighet större en 34 °/oo er aldri senere blitt observert i nær-

heten av overflaten.

Det kan være flere årsaker til at 34 °/oo-vann når så höyt opp som til over-

flaten. Kapittel 4 viste at det var kaldt og liten nedbör og med derav  föl-

gende liten avrenning i denne perioden. Samtidig var det hovedsakelig

vinder ut fjordsystemet og spesielt lite vind fra vest. Overflatelaget

fjordsystemet vil da bli färt ut og vannmassene under får anledning til å

heve seg. En annen forklaring er en generell hevning av vannmassene

Vestfjorden/Ofotfjorden som en fölge av innströmmende Atlanterhavsvann.

Slike innströmninger kan, som allerede nevnt i avsnitt 6.3.2, forekomme

om vinteren. Dette blir senere dröftet under kapitlet on vannutskifting

og vannfornying.

Toktet i april avslörte ingen vesentlige nye endringer. I Skjomen er tem-

peraturen blitt litt lavere over alt med unntak av vannrnassene nær bunnen.

Her har temperaturen steget litt_samtidig med at også saliniteten har ökt.

Dette tyder på en fortsatt innsträmning av nytt vann nær bunnen. Saltholdig-

heten forövrig har endret seg minimalt både i Skjomen og Ofotfjorden (fig.

29 og 30). Oksygeninnholdet over 50 m på de tre stasjonene Ol, 04 og 09

har steget med godt og vel 1 m1/1 noe som har fört til overmetning. DettF

har sin forklaring i primærproduksjonen som var på topp akkurat rundt

disse tider (SCHEI 1974). (Dette blir behandlet senere, avsnitt 6.6).

I perioden fram til maitoktet har vannmassene i Skjomen så smått begynt

endre karakter. Et ferskere og varmere overflatelag har begynt å danne

seg som fölge av varmere vær og en kegynnende ferskvannsavrenning.

Under terskelnivå har imidlertid altholdigheten fortsatt ökt og er nå ob-

servert til over 34.5 °/oo,og temperaturen har steget til i overkant av

5 °C ved bunnen. Endringene ses godt ut fra TS-diagramrnet for st.04

(fig. 19). I Ofotfjorden kan man legge merke til at 34.5 O/oo-isohalinen

under toktet ligger under Skjomens terskeldyp. Dette tyder på at 34.5 °/oo-

isohalinen er i ferd med å synke, fordi den må ha ligget hbyere i det tids-

rommet innströrnningen til Skjomen pågikk. Forövrig er ferskvannavren-

ningen ennå lite merkbar ved Barby, og ved Skrova ikke i det hele tatt.

Vårflommen i 1970 må karakteriseres som liten og kortvarig, og kulmi-

nerer den dagen juniobservasjonene ble tatt. Flomvannet har fört til et

meget ferskt overfiatelag på de tre innerste stasjonene, mens på de ytter-
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te stasjonene har det samme laget mye hbyere saltholdighet. På st. 01

det ut fra observasjonene helt k1art at de överste 2 metrene er helt

gjennomblandet og at det mellom 2 rn og 5 m må være en meget sterk salt-

holdighetsgradient og fölgelig også en stor tetthetsgradient. Ved st. 04

er også de överste 2 metrene godt gjennomblandet, men med en meget

höyere saltholdighet enn lenger inne i fjorden. Saltholdigheten har avtatt

siden forrige tokt også i de övrige dyp, og saliniteten har sunket til under

34 °/oo i nesten hele vannlaget over terskelnivå. Det samme er tendensen

ute i Ofotfjorden.

Temperaturen har siden forrige tokt steget betydelig i de överste 20 m,

men det har også vært en svak temperaturstigning videre nedover mot

terskeldypet. Temperaturökningen er altså merkbar til samme dyp som

utferskningen på grunn av ferskvannstilförselen. Det synes som om bland-

ningen over terskeldypet er ganske god til tross for en ganske sterk sjikt-

ning.

Under terskeldypet har endringen vært små siden forrige tokt. Fig. 19

som gir sammenhengen mellom temperatur og saltholdighet, viser at begge

bare har avtatt svakt i bassengvannet. Disse vannmassene ligger godt be-

skyttet og eneste kontakt med de ovenforliggende vannmasser foregår

gjennom turbulent blanding. I Ofotfjorden er situasjonen for dypvannet den

samme som tidligere, dette ses best av TS-diagrammet (fig. 20).

Resten av året er utviklingen i fjorden enklere. Under fjordens terskeldyp

avtar saltholdigheten jevnt resten av året samtidig som temperaturen :5ker

som fölge av oppvarmingen ovenfra (fig. 60). Begge deler foregår ved tur-

bulent diffusjon. I juli (fig. 33) er det fortsatt meget sterk sjiktning nær

overflaten (de överste 10 m), og ned mot terskeldypet har sjiktningen ökt

siden toktet i juni. I september (fig. 34) har sjiktningen avtatt i laget nær

overflaten, men videre ned mot terskeldypet har sjiktningen blitt sterkere.

Isotermlinjene ligger nå tettest mel1om 50 og 75 m, og i samme dyp har

også saltholdigheten en sterk gradient, og følgelig også tettheten. At virk-

ning av sommeroppvarming og ferskvannsavrenning fortsatt ikke har nådd

ned i bassengvannet må skyldes den sterke stabiliteten som var mellom

50 rn og 75 m.

Ned til terskeldypet synes blandingen å være god,og dette skyldes trolig den

nære tilknytning Skjomen og Ofotfjorden har. Den daglige sirkulasjon som

er mellom disse to fjordene virker positivt på en blandingsprosess, og til-

skynder utvekslingen av vannmassenes egenskaper. De underliggende vann-

masser i Skjomen er beskyttet fra denne sirkulasjon, og bevarer derfor
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„ttere sine egenskaper. Sarntidig dannes et stabilt vannlag mellom disse

vannmassene som virker hemmende på vertikale bevegelser.

november er sjiktningen nesten brutt ned, og den sterkeste gradient er

fortsatt mellom 50 m og 75 m. Under terskelnivå har temperaturen steget

nesten 1 °C siden september, mens saltholdigheten fortsatt har avtatt. I

de övre vannlag temperaturen sunket betraktelig samtidig med en svak

ökning i saltholdigheten. I forhold til november 69 (fig. 27) er det ingen

vesentlig forskjell.

I Ofotfjorden har det ikke skjedd noe i denne perioden (juli-november)

som er av interesse for forholdene i Skjomen. I de ävre lag av Ofotfjorden

er forholdene lik Skjomens, mens i dypvannet har endringene vært meget

små. Vann med saltholdighet större enn 34.5 0/00 har omtrent hele tiden

ligget i. samme dyp og temperaturendringene har vært rninimale.

1971

I januar var innerste del av Sörskjomen islagt slik at det ikke ble tatt ob-

servasjoner på st. Ol.

En mildværsperiode med plussgrader og en rik nedbdrsdag (regn) gav ökt
ferskvannstilsig til fjordsystemet i en ukes tid. like forut for ja.nuartoktet.

Tre dager för toktet satte det inn med kaldvær og luftternperaturer rundt

-I2 °C (Narvik). Nedb6ren förte til et forholdsvis ferskt overflatelag i

Skjomen med en stabil overgangssone til de underliggende vannmasser.

Det påfölgende kalde værlaget rnedförte en sterk avkjiiling av dette over-

flatelaget, da konveksjonen var begrenset til dette laget på grurn av sta-

biliteten i overgangen til de underliggende vannmasser. Videre ned mot

terskeldypet var også ternperaturen betraktelig lavere enn året för, men

avkjdlingen her skjedde i perioden mellom novernbertoktet og den oven-

fornevnte mildværsperiode i januar. I denne perioden var ferskvannstil-

förselen generelt lav (tabell 10), og det må kunne antas at den lave stabi-

liteten som var i de övre 50 rn under novernbertoktet derfor vedvarte fram

til januar. Dermed var også mulighetene for en dyptgående konveksjon

mulig i denne perioden.

I motsetning til i Skjomen var de övre 50 m i Ofotfjorden meget godt blandet.

Temperatur og saltholdighet hadde små variasjoner mens tetthetsfeltet var

praktisk talt fullstendig homogent. At ikke den samme lagdeling var til

stede i. Ofotfjorden skyldes trolig at den ökte ferskvannstilförsel var for

liten til å ha noen innvirkning på en så stor fjord. Dessuten har vinden en

sterkere innilytelse på de hydrografiske forhold her enn i Skjomen. Dette
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kommer bedre fram under avsnittet som omhandler 1972. Her skal det

3are framheves at vind fra vest var dominerende i hele januar i tiden för

toktet.

Vindforholdene ved Narvik var mer skiftende med mere vind fra vest og

mindre vindstille enn året för (tabell 7). Således var det foran toktene

i. mars og april en uke med vind fra vest. Vinden förer da overflatevann

innover fjorden. Siden overflatevannet vanligvis er tyngst lengst ute, vil

det (som forklart i avsnitt 6.2.2) etterhvert som det fores innover i fjorden

trenge ned i de intermediære lag. Typisk er det derfor at 34 (D/oo-isoha-

linene under toktene var blitt presset ned til god.t under terskeldypet (fig.

37 og 38). Denne isohalinen må imidlertid ha vært over terskelen i. tids-

rommet mellom mar s- og apri.ltoktet siden vann med höyere salinitet ble

observert i Skjomen i apriI.

At vannrnassene i de intermediære dyp nettopp har vært i kontakt med over-

flaten forklarer de lave temperaturene ned til 75 m i begge måneder. Både

februar og mars var det lave lufttemperaturer og spesielt i mars lå. tem-

peraturen godt under det normale (tabell 3). Dermed fikk også overflate-

vannet lav temperatur.

I Skjomen var det ikke noen utpreget gjennomblanding og vinden synes ikke

her å ha hatt samme virkning foran marstoktet. Riktignok var stabiliteten

nokså lav med små gradienter i tetthetsfeltet, men både i saltholdighet og

spesielt i temperatur var de vertikale gradientene nokså store (fig. 21).

I april hadde bildet endret seg 1itt med en bedre gjennomblanding. Både

temperatur og saltholdighet tyder på. det var vann fra Ofotfjorden som hadde

trengt inn i Skjomen over 30 m. Som nevnt ovenfor var det også skjedd en

utskifting av bassengvannet, og fra 30 m og nedover var det fremdeles nok-

sterke gradienter i saltholdighet og temperatur.

De hydrografiske observasjoner i mai avslörte ingen större endringer i de

hydrografiske forhold. I overflaten kunne man så vidt spore en antydning

til ökt temperatur på grunn av hdyere lufttemperaturer. I Skjomen har sa-

liniteten avtatt svakt i bassengvannet og det samme har skjedd i overflate-

laget uten at det siste kan settes i relasjon til ökt ferskvannstilsig eller

nedbör.

Den eneste endring av interesse i Ofotfjorden er at 34 c>/oo-isohalinen

hadde hevet seg en del siden forrige tokt (fig. 39). Om vann av denne salt-

holdigheten har vært over terskell“zsyde siden forrige tokt kan man ikke si

noe om på grunnlag av observasjonene. Man kan ikke helt utelukke en inn-

strömning fordi om den ikke kan spores på de hydrografiske parametre,
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etterfölgende blanding vil kunne utviske alle spor dersom innstri5m-

_-_Ingen var liten og/eller at forskjellen i saltholdigheten på det innström-

rnende vann og bassengvannet var liten i forhold til den eksisterende.

Temperaturen er det ennå vanskeligere å benytte til å påvise en innströrn-

ning.

De hydrografiske observasjoner den 6. juni etterlater imidlertid ingen

tvil om at det har skjedd en innstriimning av nytt bassengvann. Helt opp

til 50 m var saltholdigheten höyere enn 34 0/00, men maksimalverdien

var ikke höyere enn 34.2 Det var 0.3 (")/oo lavere enn året för. Tem-



peraturen hadde ökt i hele vannssjylen. I bassengvannet skyldes dette

höyere temperatur på det nye vannet, mens en ökt lufttemperatur hadde

begynt å virke på. vannmassene nærmest overflaten.

En begynnende vårflom hadde gjort vannmassene i de övre 5 m meget sta-

bile, men også videre ned mot 50 m har stabiliteten blitt sterkere (fig. 21).

Utenfor terskelen var vårflommen på langt nær så merkbar som i selve

Skjomen. På st. 06 var forholdene ned til 50 rn meget lik forholdene på

st. 04 (fig. 21) med unntak av de överste 5 ni som på st. 06 var fullstendig

hornogene. På st. 09 endret forholdene seg nokså sprangvis ned til 75 m

(fig. 22). Overflatesaltholdigheten var her ennå höy, over 31.5 °/oo.

Lenger ute i Ofotfjorden og i Vestfjorden (st., 010 og Skrova) var overflate-

saltholdigheten fremdeles over 33 °/oo.

Den hevni.ng av 34 %o-isohalinen som fant sted i tiden mellom mai- og

junitoktet og som dannet grunnlaget for innströmning av nytt bassengvann

til Skjomen synes ikke å ha noen entydig forklaring. Når i det aktuelle tids-

rommet innströmningen fant sted, er det umulig å si noe bestemt om. Vin-

den i denne tiden var meget skiftende og svak, med unntak av en uke fra

19. mai. Da blåste det fra öst med gjennomsnittlig styrke rundt 6-7 m/s,

og dette er sannsynligvis hovedårsaken til den nevnte innströmning. Men

en hevning av dypvannet i Ofotfjorden som fölge av innströmmende Atlan-

terhavsvann kan også ha hatt betydning. Selv om innvirkrtingen på 34 °/oo-

isohalinen ikke synes å være stor (fig. 65 og 66), bör man ikke se bort

fra dette som en medvirkende faktor, ikke bare for 1971, men også i de,

Övrige år. Dette vil som nevnt under 1970 bli dröftet nærmere siden.

Utviklingen videre avviker lite fra året för. I Skjomens bassengvann var

endringene små. Saltholdigheten avtok jevnt, mens temperaturen var ufor-

andret (under 5 °C) under toktene i juli, august og september. Fram ti1

november steg temperaturen som fölge av sommeroppvarmingen, men ök-

ningen var betydelig mindre i 100 ni og 150 rn enn i 75 m.
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Over terskeldypet forårsaket ferskvannsavrenningen og temperaturok-

ngen sterke vertikale gradienter med meget stabile vannmasser i tiden

juli-september (fig. 41, 42, 43 og 21). Overgangen tiI bassengvannet

ble skarpere med tiden, og de storste gradientene var i månedskifte au-

gust/september. Fram til november ble vannmassene betydelig mindre

stabile (fig. 21 og 44), men stabiliteten var sterkere enn året for. Lave

lufttemperaturen fra 5. november forårsaket en sterk avkjoling av det

övre vannlag i hele fjordsystemet (fig. 21 og 22). Resten av måneden

hadde også meget lave lufttemperaturer, noe som hadde stor betydning

for en videre nedbrytning av stabiliteten.

I siste halvår var endringene som skj_edde i dypvannet i Ofotfjorden uten

betydning for forholdene i Skjomen. Endringene var dessuten små, og

forholdene kan kanskje best ses ut av isopletdiagrammene for st. 09 og

010 (fig. 65 og 66).

1972

Over terskeldypet var det forholdsvis stor forskjell mellom de hydrogra-

fiske forhold i Skjomen og Ofotfjorden den 25. januar (fig. 45). Vann-

massene i Skjornen hådde både betydelig hoyere saltholdighet og tempe-

ratu,r enn vannmassene i Ofotfjorden. Samtidig var det i Skjomen også

skjedd en stor temperatur- og saltholdighetsokning over terskeldypet siden

toktet i november 1971. Begge disse ting kan ses i sammenheng med vind-

forholdene i det mellomliggende tidsrom, og spesielt i den siste tiden for

toktet i januar. Det ble da observert tildels sterk vind fra ost ved Narvik,

og ved Forselv i Skjomen hadde vinden på samme tid en kornponent rettet

ut fjorden. Slik vind vil före overflatevann ut fra begge fjordene og de

underliggende vannmasser vil kunne heve seg, særlig innerst i fjordene.

I Skjomen har de vannmassene som lå over 50 m i november praktisk talt

forlatt fjorden og blitt erstattet med vann som i november lå i terskelhoyde

i Ofotfjorden. Det ovre lag av Ofotfjorden hadde fortsatt vann med salt-

holdighet lavere enn 33 0/00 og temperaturer under 4 °C, men tykkelsen

av laget varierte i fjordens lengderetning. Ved st. 08 ble vann med salt-

holdighet hoyere enn 33 0/oo funnet i overflaten og på st. 07 fant man dette

i ca. 10 m dyp. Lenger ute i fjorden må man stadig dypere, og på st., 09

finnes 33 °/oo-vann i ca. 30 rn og på st. 010 må en nesten ned i 50 rn. Det

var med andre ord oppstått en sterk hellning på 33 43/oo-isohalinen som folge

av vindforholdene i tiden forut for toktet. Overflatevann var fört ut og de

tyngre underliggende vannmasser hadde hevet seg innerst i fjorden. Dette

viser hvordan vinden kan endre de hydrografiske forhold nokså mye der-
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crx den får blåst en tid i samMe retning.

ioruten de större endringer som hadde pågått over terskelnivå siden no-

vember, hadde det også vært en svak ökning av saltholdigheten i Skjomens

bassengvann. Denne :5kningen. kan kun skyldes innstrrnning utenfra, og

saltholdigheten på det nye bassengvannet stemmer overens med det som

ligger i terskelhöyde både på st. 09 og 06. Dette er vann som har hevet

seg siden forrige tokt og for 34 eVoo-isohalinen kan man se dette tydelig

(fig. 44 og 45). Årsaken ligger som allerede nevnt i vindforholdene i tiden

forut for toktet.

I perioden mellom 2.5. januar oglO. mars var vindforholdene skiftende med

litt mere vind fra öst enn fra vest. Men fra 11. mars og fram mot 21. marE;

da observasjonene ble tatt, blåste det inn Ofotfjorden, og i perioder var

vinden ganske sterk. Dette förte til en motsatt prosess av den som var i

januar.

Vannmassene i overflaten har blitt fört innover i Ofotfjorden og på grunn av

trykkgradienten har de underliggende vannmasser blitt presset utover

fjorden. Dette har fört til dannelsen av en 100 m tykk vannmasse som er

praktisk talt vertikal homogen i saltholdighet og temperatur og med  mmi-

male horisontale gradienter. Isob.alinene for 33.5 ()/oo og 34.0 c)/oo har

blitt presset betydelig ned siden forrige tokt, mens 34.5 c)/oo isohalinen

ligger i samme dyp (fig. 46). Avstanden mellom isohalinene for 34.0 c:Yoo

og 34.5 0/oo har blitt betydelig mindre siden janUar, og dette indikerer at

det har vært en utgående kornpensasjonsström av vann med saltholdighet

mellom 34.0 0/00 og 34.5 0/00.

I Skjomen har denne situasjonen fört til at vann fra Ofotfjorden i en viss

grad har blitt presset inn like under overflaten. Dette ses best på tem-

peratursnittet på fig. 46. I bassengvaxnet har saltholdigheten avtatt på

grunn av diffusjon. En innströmning av sa1tere vann har antagelig blitt

hindret på grunn av den beskrevne situasjon.

Den nöyaktige samme situasjon med hvordan sterk vind fra vest danner en

forholdsvis tykk gjennomblandet vannmasse i Ofotfjorden har vi også fra

mellomperioden i februar 1976. Også da trenger vannmassen fraOfotfjorden

inn i Skjomen som en mektig tumgeideintermediære lag (LOENG 1978).

Toktet i april forteller om ubetydelig endringer i Skjornen. Saltholdig-

heten har i middel for hele fjorden ökt over hele vannsbylen, men med

mindre enn 0.1 c)/oo. Ikke i noe dyp har temperaturen endret seg vesent-

lig fra forrige tokt, og man finner fortsatt et temperaturminimum i de
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.1.-Itermediære dyp (fig. 23). Heller ikke i de överste 50 m i Ofotfjorden

det vært vesentlig endringer, men lenger ned har det skjedd en kraf-

tig av dypvannet. Både 34.0 0/oo og 34.5 °/oo-isohalinene er

hevet nesten 75 m siden forrige tokt, og temperaturen har steget med ca.

2,5 °C i samme sone. Vann med sa.ltholdighet rundt 34 °/oo og tempera-

tur på ca. 6 °C ligger dermed i. innströmningsposisjon til Skjomen (fig.

47

I löpet av de tre ukene fram til toktet i mai har 34 °./oo isohalinen hevet

seg ennå mer i Ofotfjorden og vann med saltholdighet høyere enn 34

og temperatur hbyere enn 5.5 °C har fylt bassenget i Skjomen (fig. 48).

Ellers er det ingen endringer i de hydrografiske forhold bortsett fra en

svak temperaturökning også i de övre 30 rn i begge fjorder.

Videre utover i måneden fortsetter vannmassene i Ofotfjorden å heve seg,

og vann med saltholdighet höyere enn 34.5 0/00 og temperatur höyere enn

6 °C strömmet inn i Skjomen. Denne prosessen er ennå ikke avsluttet da

toktet 1. juni ble foretatt (fig. 49). En begynnende vårflom og oppvarming

ovenfra hadde gjort de överste 5 rn meget stabile, og med de störste gra-

dienter i Skjomen. Ute ved st. 010 var vårflommen ennå ikke merkbar,

og overflatevannet her var også betydelig kaldere enn på. de övrige sta-

sjoner.

Vindforholdene i perioden etter marstoktet og fram til junitoktet var karak-

terisert med stort sett svake vinder-, og hovedsakelig vind fra öst. I mai

var det godt under normalt med vind fra vest ved Narvik (tabell 7 og 9) og

ute ved Skrova dominerte vind fra öst mer enn i de övrige år for mai.

Dette kan ha hatt betydning for den sterke hevning av tyngre vann som fant

sted i Ofotfjorden og i Vestfjorden (Skrova).

Usedvanlig höye lufttemperaturer med dagrnaksirna på ca. 25-30 °C i over

en uke foran toktet i juli ga meget höye overflatetemperaturer, men fra

10 m og nedover synes ikke varmebölgen ennå å ha betydd noe. Selv om

man kan spore en temperaturökning ned til 30 m så. er det "normalt" på

denne tiden. Det stabile overflatelaget som er en f älge av vårflommen

er litt tykkere enn de tidligere år, men dette kan like mye skyldes observa-

sjonstidspunkt i forhold til vårflomrnens maksimum, som selve störrelsen

på vårflornmen. Men et faktum er at vårflommen dette året var större og

av lengre varighet enn årene för (avsnitt 4.2). Da temperaturen samtidig

var noe höyere enn i de foregående år, så förte dette til at i stabiliteten

over bassengvannet ble noe större enn tidligere i august og september.

Noen större konsekvenser for hovedtrekkene i den videre utvikling synes
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ikke dette å ha hatt, da utviklingen utover hösten ikke skiller seg

fra tidligere år.

Den uvanlig höye lufttemperaturen i månedskifte juni/juli förte til höyere

temperaturer også i de intermediære dyp enn tidligere år. I august og

september er dette meget tydelig i både Skjomen og Ofotfjorden. I Skjo-

men har blandingsprosessen på samme måte som i 1970 og 71 fört til en

sterk temperaturstigning ned til terskeldypet, mens vannmassene under

fortsatt ikke er nevneverdig berört av ternperaturstigningen. I hele Ofot-

fjorden har det fra juli til august vært en meget sterk temperaturstigning

i he1e området fra 5-75 m. Den raske temperaturökningen med dybden

har også blitt observert i 1970 og 71, men mindre markert enn i 72. Som

beskrevet i avsnitt 6.2.2 skyldes sannsynligvis den raske temperaturök-

ningen horisontale strörnmer.

Den hydrografiske situasjon i august og september er framstilt gjennom

lengdesnittene fig. 51 og 52 samt TS-kurvene for st. 04 og 09 (fig. 23 og

24).

Fram til toktet 14. november endret de h.ydrografiske forhold seg vesentlig

(fig. 53). Over terskeldypet i Skjomen hadde. saltholdigheten ökt betrakte-

lig og temperaturen hadde avtatt. Forholdene var blitt langt mindre stabile

og situasjonen var blitt ganske lik forholdene for november i de tidligere

år, selv om sjiktningen hadde vært litt sterkere enn vanlig tidligere på.

hösten. I Ofotfjorden fant man i de överste 100 in lavere saltholdighets-

verdier på st. 010 enn ved st. 09. På st. 07 og 08 var saltholdigheten enwc`L

hdyere i de överste 30 m, mens 34 °/oo-isohalinen ikke hadde hevet seg like

mye her som på st. 09.

Den foreliggende situasjon tyder på at det ferske vannet har blitt färt ut av

fjordene og at saltere og tyngre vann har hevet seg. På st. 09 har 34

isohalinen hevet seg fra like under 100 m til like over 50 m. Denne pro-

sessen er meget lik den som var i januar da vinden ble tilskrevet å være

årsak til endringene. Det samme viser seg også å være tillelle her. Helt

siden 1. november hadde vinden blåst ut Ofotfjorden, om enn med en noe

varierende styrke de förste 8 dager. Men fra den 9. november og helt frarn

til observasjonsdagen var vinden sterk, varierende mellom ca. 10-17 m/s.

På sarnme måte som i januar har vannmassene i det övre lag blitt fört ut

av Ofotfjorden og tyngre underliggende vann har kommet opp. Samtidig

har det vært en slags uttapping av vann fra Skjomen ved at dette vannet er

sugd med utover i Ofotfjorden.

I Skjomens bassengvann hadde sommeroppvarming begynt å gjäre seg
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gjeldende og temperaturen hadde steget med ca. 1 °C siden september-

oktet. Samtidig hadde saltholdigheten avtatt og det var bare i 150 m at

saltholdigheten ble observert til over 34 °/oo.

1973

Islegging av Skjomen förte til at det bare ble tatt en stasjon i Skjomen

under toktet i januar i tillegg til st. 06, 09 og 010. Islegging hadde tro-

lig sammenheng med en relativt stor ferskvannsavrenning i slutten av

desember og först i januar, men dette er et problem som ikke skal be-

handles her. Forövrig var-de hydrografiske forhold meget lik de som var_ • _
i januar 1971. Det som avviker rnest er temperaturen i bassengvannet som

var meget höy, noe som var en direkte fölge av den varme sommeren

1972.

mars var saltholdigheten steget i hele vannsbylen samtidig med at tem-

peraturen var avtatt i Skjomen. I 150 m var saltholdigheten steget til

34 °/oo mens denne isohalinen i Ofotfjorden lå under terskeldypet. Dette

viser igjen at innströmning av bassengvann har foregått mel1om toktene.

Saltholdigheten over terskeldypet hadde som nevnt ökt siden januartoktet.

Dette skyldes i alle fall delvis at ferskvannstilförselen var Liten fram til

toktet (tabell 10 og avsnitt-4.2), og at det har foregått en blanding med

de underliggende vannmasser. Dessuten må man anta at vinden har bidratt

ti1 å före det ferske overflatevannet ut av fjordsystemet. Til tross for

skiftende vind i februar (tabell 7), så var de sterkeste vindene fra öst.

den siste uken för marstoktet blåste det imidlertid jevnt fra vest med

styrke ca. 8-10 m/s. Dette kan nok veere å.rsaken til at 34 0/oo-isoha-

linen er blitt presset ned etter innströmningen. Samtidig har vannmassene

i de överste 30 m i hele Ofotfjorden bulitt omtrent fullstendig homogene i salt-

holdighet og temperatur. Svakere vinder enn i mars 1972 er antagelig år-

saken ti1 at gjennomblandingen ikke har nådd så dypt. I Skjomen förte

dette til en god gjennomblanding med lav stabilitet bare i de övre 30 m

(fig. 25).

Fram til april hadde saltholdigheten i Skjomens bassengvann avtatt, det

samme gjelder temperaturen. For övrig var det ubetydelig endring i

Skjomen siden mars. I Ofotfjorden hadde dypvannet hevet seg, og 34 c)/oo-

isohalinen hadde hevet seg så mye at vann med denne saltholdighet lå

innströmningsposisjon (fig. 56). Forut for denne hevningen hadde det ikke

vært noen markert vind fra öst, selv om vind fra denne retningen var

dominerende i tiden forut for toktet. Vindstyrken var imidlertid ikke så
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i middel ca. 5 m/s. Dette kan tyde på at bare svake vinder fra öst

nok til å före de övre vannmasser ut Ofotfjorden slik at de underliggende

vannmasser kan heve seg. En mulighet er også ökt mektighet av de inter-

mediære vannmasser ute i Vestfjorden og at det er disse som har trengt

innover i Ofotfjorden. Noen hevning på grunn av innströrnning av nytt dyp-

vann i Vestfjorden synes i alle fall ikke å være årsaken i dette tilfelle.

Under toktet i mai lå fremdeles 34 %o-isohalinen i. samme dyp, men den

må i mellomtiden ha vært höyere siden vann med höyere saltholdighet enn

34 °/oo hadde strömmet inn i Skjomen. I Skjornen var det ellers små foran-

dringer bortsett fra en ökning i temperaturen; -11.ovedsakelig i de överste

30 m. I Ofotfjorden hadde 34.5 °/oo-isohalinen hevet seg og lå i ca. 100 rn

i hele fjorden. I dette tilleI1e synes hevning å skyldes innströmning av

nytt bunnvann med saltholgidhet större enn 35.0 0/00 i Vestfjorden.

I juni bIe det bare tatt tre stasjoner, 01, 04 og09 og fig. 58 er basert på

disse. Innströmning av nytt bassengvann hadde stanset og det saltere

vannet i Ofotfjorden hadde sunket en del. Både ferskvannstilförselen og

sommeroppvarrning var tydelig å spore i de övre lag, men hadde ennå ikke

trengt særlig dypere enn 10-20 m.

Totalt må förste halvdel av 1973 sies å være meget Iik 1971 i utvikling med

forholdsvis stabile vannmasser i de äverste 50 m., Avkjöling av vannmas-

sene nådde a1dri så dypt som i 1970 og 72. I Skjornen ble bare de Överste

30 m kaldere enn 5 °C. Tetthetsdifferan.sen mellom det övre vannIag og

bassengvannet gjorde at bassengvannet ble beskyttet mot avkjöling. Tem-

peraturen holdt seg over 6 °C hele vinteren igjennom, hvilket er ca. 1.5 °C

höyere enn minimumsternperaturene i bassengvannet i de tidIigere år.

Saltholdigheten på det nye bassengvannet var også. lav. Alle observerte

verdier fram til juni var under 34.1 °/eoi og med höyeste verdier i mai.

Den lave saltho1digheten og höye temperaturen förte også til Iave tettheter,

og at-verdiene nådde ikke hdyere enn 26.80 mens de tidligere år alItid

hadde vært höyere enn 27.00 etter endt innströrnning.

6.5 Overflatela ets h dro rafi

Alle endringer i luftternperatur og ferskvannsavrenning merkes först i

vannmassene nærmest overflaten. Er disse endringer av langvarig ka-

rakter (f.eks. sommeroppvarrningen) vil de gradvis forplante seg videre

nedover i vannmassene. Betydningen av de kortperiodiske endringer i

de ytre forhold avtar derimot meget raskt med dybden, og al1erede i 5 m

synes betydningen å være minimal. Overflateobservasjonene vil imidler-
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id ofte være avhengig av de ytre forhold i tiden umiddelbart forut for

:Lpktet. Dette gjelder spesielt i perioder med sterke vertikale tetthets-

Jradienter.

Siden det ofte er sterke gradienter nær overflaten er det viktig at prö—

vene blir tatt fra det aller överste vannsjiktet. Mindre enn en halv me-

ter under overflaten kan verdiene i. enkelte tilfelle være helt andre enn i.

overflaten. Med pös er det vanskelig å gardere seg helt mot feilkilder.

Den betydelig lavere temperatur som er observert på. st. 09 i juli 1972

i forhold til de omliggende stasjoner (tabell 19), kan være et eksempel

på. dette. Samtidig med de raske variasjoner som kan finne sted, er det

derfor ingen grunn til å foreta noen spesiell analyse av overflatelaget.

En del kommentarer skal likevel knyttes til observasjonene, og for å vise

variasjonene er det valgt å presentere de ulike ekstremalverdier.

Maksimurnsternperaturen i overflaten er med en del unntak i 1971 obser-

vert i juli for hele fjordsystemet (tabell 19). Dette er i overensstemmelse

med lufttemperaturen som vanligvis har de hdyeste verdier i juli. I 1971

har imidlertid juli unormalt lave temperaturer og derfor oppstår denne

spredningen i tidspunktet for temperaturmaksirnum. Verken i 1970 eller

71 ble observasjonene tatt i. den varmeste perioden som var henholdsvis

månedskifte juli/august og förste uke av august. I 1972 ble observasjon

tatt i slutten av den varmeste perioden,og de observerte maksima må der,

for antas å. være meget nær de reelle maksima. Det er liten variasjon i

de maksirnumsverdier som ble observert på de ulike stasjoner.

De observerte saltholdighetsminima, som opptrådte omtrent på samme tid,

viste större variasjon både i verdi og tidsrom. I Skjomen ut til st. 06

ble minimum observert i juni eller juli avhengig av når observasjonene

ble tatt i forhold til vårflommen. I Ofotfjorden er tidspunktet mer varier-

ende og ferskvannsavrenningen i Skjomen har neppe noen betydning her,

kanskje med unntak av st. 09.

I 1970 viser observasjonene i 0 og 2 m at vårflommen den 11. juni ikke

var nådd lenger ut enn til mellom st. 03 og O4 i Skjomen. På de 3 innerste

stasjonene var saltholdigheten under 5 %o.mens den utenfor var hbyere enn

26 0/00. Det er i dette tilfelle utlukket at tidevannet holder igjen overflate-

vannet i og_med at alle observasjonene er tatt på fallende sjö eller fjære.

At tidevannet hindrer utströmning av ferskt overflatevann ved stigende sjö

er antydet av SKRESLET & SCHEI (1976).

Det er tidligere påpekt at det er små horisontale gradienter i Skjomen og

dette gjelder forsåvidt også. i overflaten. Saltholdigheten :5ker ikke mye



39

overflaten fra innerst til ytterst, dette kan f. eks. ses av tabell 20 for

ervasjonene i juni 1971. Disse observasjonene ble tatt etter en flom-

:opp og det virker som om ferskvannet strornmer ut helt i overflaten uten

noen særlig blanding med de un.derliggende vannmasser. I dette tilfelle

var saltholdigheten i 2 rn ca. 25 0/00, men det er i andre tilfeller obser-



vert samme lave saltholdighet i Z m som i overflaten. I og med at salt-

holdigheten öker lite ut mot munningen, kan det tyde på at avstanden ut

er så kort at det ikke finner sted noen utstrakt blanding. At man i tillegg

finner bare et tynt lag, maksimum ca. 2 m, med lav saltholdighet tyder

også på at brakkvannsströmrnen ut er meget tynn. Strörnmålingene i

5 m (kapittel 7) stötter dette fordi det ikke er noen markert ström ut i

dette dyp som kan skyldes ferskvannsavrenningen.

De vertikale gradienter i de överste 5 m var i perioder ganske sterke,

spesielt i saltholdighet og tetthet. De sterkeste gradienter oppsto i

tiden etter at vårflomrnen begynte og varte inntil ferskvannstilförselen

begynte å avta. I denne tiden pågikk en stadig vertikal blanding som redu-

serte stabiliteten i de överste 5 m, men gjennomblanding fant ikke sted

för denne vertikale blandingen klarte å absorbere alt tilfört ferskvann.

Ved senere flomtopper oppsto igjen et tynt lag med lavere saltholdighet

og med sterke vertikale gradienter ned mot ca. 5 rn.

I temperaturen er gradienten mye svakere. Men det er klart at med den

sterke sjiktning som er i overflatelaget sommerstid, så. vil overflatetem-

peraturen være svært fölsom ovenfor endringer i lufttemperaturen.

Om vinteren er det vanligvis svake gradienter i overflatelaget, unntatt

i kortere perioder med ökt ferskvannsavrenning. Fra oktober og ut april

er den rnidlere lufttemperaturen lavere enn temperaturen i van.net, og det

pågår derfor en stadig avkjöling av vanninassene. Temperaturminirnum

overflaten er derfor med to unntak observert i mars eller april (tabell

21), det vil si mot slutten av den periode hvor lufttemperaturen er lavere

enn temperaturen i vannet.

Den lave stabiliteten som vanligvis er tilstede vinterstid gjor at vertikal-

bevegelser lett kommer igang. Kortere kuldeperioder får derfor liten

betydning fordi det blir så store vannmengder som må påvirkes. På den

annen_ side vil en mildværsperiode med okt avrenning fulgt av en kulde-

periode före til lave overflateternperaturen fordi avkjoling da bare virker

på et tynt sjikt. Dette er det eksempel på i januar 1971 (avsnitt 6.4. ,

1971) og 73. I 1973 ble overflatevannet så mye avkjölt at hele Skjomen ble

islagt, men dette kommer ikke fram av tabell 21 på grunn av manglende
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observasjoner.

saltholdighet ble også stort sett observert i mars og april

(tabell 22), men ikke nödvendigvis på samme tokt som temperatu.rmini-

mum. Dette maksimum opptrer i slutten av den periode hvor ferskvanns-

tilförselen er minimal, dvs, i mars eller april. Maksirnumverdiene synes

derimot å være sterkt dominert av de vannmasser som blir tilfört over-

flatelaget som en fölge av vindens virkning, f. eks. ved oppströmning.

Bare i 1973 med mye nedbör og större avrenn.ing enn de övrige år synes

ferskvannstilförselen å. ha hatt innvirkning på. maksimumsverdiene.

6.6 Oksygen 


6.6.1 Generelt

Oksygen er en gass som kan opptas i sjövann på to måter, ved absorbsjon

fra atmosfæren og ved fotosyntese. Mengden av opplöst gass er vanligvis

angitt som millimeter oksygen pr. liter sjövann (m1/1), men ofte også

som prosent av mettet opplösning ved atmosfæretrykk (dvs, ved overflaten).

Vannets evne til å. opplöse oksygen avhenger av saltholdighet,. temperatur

og trykk. Opplöseligheten avtar både med ökende saltholdighet og •tempera-

tur, men öker derimot med ca. 10 % pr. meter ökende dyp (LANGE 1969).

Av den grunn er det ikke uvanlig å måle rnetningsverdier hdyere enn 100 %

Siden oksygenet er involvert både i fotosyntese og forråtnelsesprosesser

i naturen, så. er ikke oksygenet noen konservativ störrelse i sjövann. Ikke

desto mindre vil målinger av oksygeninnhold i vann kunne gi verdifull in-

formasjon ikke bare om biologiske prosesser som pågår i sjöen, men også

i studiene av de hydrografiske forhold. I undersökelser av vannutskifting

og vannets oppholdstid i et system (f. eks. et fjordbasseng) kan målinger av

oksygeninnhold være til meget stor nytte.

6.6.2 Hovedtrekkene i undersökelsesområdet

Den störste årlige variasjon finner man i Skjomen samt i de överste 50 m

i Ofotfjorden. Under dette dypet er variasjonen i Ofotfjorden små. Ka-

rakteristisk for alle stasjoner er den ökning i oksygeninnhold som finner

sted i de övre vannlag om våren, og som förer til en ganske sterk over-

rnetning. Denne hbye oksygenkonsentrasjonen demonstrerer en intens

fotosynteseaktivitet i disse vannmasser. Sammenligner en med plante-

planktonets våroppblomstring så starter denne vanligvis i mars og når

sitt maksimum i april (SCHEI 1974). Dermed kan man slå fast at det er

samsvar mellom Okningen i oksygeninnhold og planteplanktonets våropp-



om oksygeninnholdet i de övre vannmasser i middel avtar svakt utover

sommeren og hosten så er det fortsatt en overmetning i vannmassene i alle

fall fram til i oktober. Det synes å være to ting som bidrar til å opprett-

holde den hoye oksygenkonsentrasjonen. For det förste vårflommen med

tilförsel av ferskt og kaldt vann i en periode da primærproduksjonen om-

trent er lik null. Ferskt og kaldt yr har som nevnt ovenfor evne til å

opplose mer oksygen enn det salte og varmere fjordvannet, ogved blanding

vil så van.nrnasser kunne bli overrnettet. For det andre finner det sted en
—

oppblomstring av planteplankton i juli/august; en oppblornstring-som,,er

begrenset til de aller överste rnetrene (SCHEI 1974). Denne oppblomst-

ringen öker ikke oksygeninnholdet slik som våroppblomstringen, men bi-

drar trolig til å holde de hbye verdiene vedlike.

Et annet karakteristisk trekk ved oksygeninnlioldet i Skjornen er at det

avtar i vannmassene under terskeldypet når innströmningen av nytt bas-

sengvann pågår om våren. Ved saltholdigheter lavere enn 34.3 °/oo på

det innströmrnende vann er endringene små, men straks saltholdigheten

blir större förer det til ganske store fall i oksygeninnholdet på opptil

2 ml/1, alt etter utgangspunktet. Dette har sammenheng med at dette

vannet vanligvis finnes i de dypere lag av Ofotfjorden og at det er en god

stund siden det sist var i nærheten av overflaten. Under 150 rn i Ofot-

fjorden er det orntrent hele tiden mindre enn 6 m1/1 (fig. 75-78) og en

metningsprosent rundt 70-80 %. Variasjonene i oksygeninnholdet er små

og dette kan tyde på en jevn utskifting av dette dypvannet. Dette er meget

trolig med den frie komrnunikasjonsmuligheten som er med vannmassene

lenger ute.

Like etter innströmningen av nytt bassengvann i Skjomen kan oksygeninn-

holdet öke svakt på grunn av blanding med oksygenrikere vann ovenfor.

Utover sommeren og hösten er der i middel en jevn minking i oksygeninn-

holdet på grunn av forbruk. Når sjiktningen i de ovenforliggende vann-

masser brytes ned og vertikalsirkulasjonen begynner, öker også oksygen-

innholdet i dypvannet. Denne ökningen pågår som regel enten til en ny

innströrnning av oksygenfattigere vann begynner, eller til vertikalblandingen

avtar på grunn av ökende sjiktning. Dette förer til at maksimum oksygen-

innhold i bassengvannet blir observert utpå våren engang, varierende mellom

mars og mai for de enkelte år.

Ovenfor, og i den fölgende beskrivelse av de enkelte år, er oksygeninnholdet

hovedsakelig angitt som m1/1. Dette er gjort fordi samme oksygeninnhold
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gir forskjellig metningsprosent avhengig av saltholdighet og temperatur.

alt vesentlig vil bildet bli det samme om det i stedet for ble referert

til metningsprosenten, men med en del unntak ved store variasjoner i

saltholdighet og temperatur. Imidlertid forteller metningsprosenten

om et höyt oksygeninnhold i undersökelsesområdet, og på alle tre sta-

sjoner (01, 04 og 09) er det overmetning i de överste 50 m ca. halve

året. Metningsverdier under 70 % er aldri blitt observert.

6 6.3 Oksygenet i de enkelte år

1969/70    •

••••

Under toktet i mars 1970 ble en del av oksygenprövene ödelagt, men de

resterende kan fortelle om en men likevel tydelig, ökning av oksygen-



innholdet på st. 01 og 04 med_de hbyeste verdier på st. 01. I Ofotfjorden

på st. 09 er endringene fra januar ubetydelige. Okningen i oksygeninn-

holdet i Skjomen skyldes i alt vesentlig en innströmning av mer oksygen-

rikt vann fra Ofotfjorden, men i en viss grad også planteplanktonets vår-

oppblomstring som har begynt. Dette synes iallefall helt klart for st. 01,

hvilket er i samsvar med at våroppblomstringen synes å starte innerst

(SCHEI 1974).

Over 100 m i Skjomen og over 50 m i Ofotfjorden (st. 09) fant det sted en

stor ökning i oksygeninnholdet fram til toktet i april. Saltholdighet og

temperatur tyder på at vannmassene over terskelnivå. er de samme som

under forrige tokt (fig. 19), og derfor kan ökningen bare skyldes en meget

stor fotosynteseaktivitet i vannet.

På st. 04 og 09 er oksygenverdiene i april maksimumsverdier for 1970,

mens på st. 01 er verdiene i mai hbyere enn i april mellom 2 og 20 m.

Dette siste synes vanskelig å. forklare i og med at primærproduksjonen

er ubetydelig på denne tid. (SCHEI 1974), og det er heller ingen fer skvanns-

avrenning av betydning (avsnitt 4.2). En mulighet er at primærproduk-

sjonen fortsatte å være stor en tid etter toktet i april s lik at oksygeninn-

holdet ökte utover det som ble observert den gang. Dersom vannmassene

i Sörskjomen ikke deltar like sterkt i sirkulasjonen som de övrige vann-

masser i Skjomen, så vil det kunne forklare ökningen i oksygeninnhold.

I samme periode fra 15/4 til 26/5 fant det sted en innströmning av vann

med höy saltholdighet. Dette vannet hadde også lavere oksygeninnhold

og förte til en reduksjon av oksygeninnholdet i de dypere lag av Skjomen

med over 1 m1/1 (fig. 75). Resten av året er det små endringer i oksygen-

innholdet under 100 m i Skjomen, som er ca. 6 m1/1.
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S over terskeldypet er endringene forholdsvis små resten av året. I

avtar oksygeninnholdet jevnt fram ti1 i september, men med en

iitn ökning til november. Den samme tendensen kan en også spore på

st. 09 i Ofotfjorden.

Av oksygenisopletene for 1970 (fig. 75) ser en at den gode gjennomblanding

som fant sted i februar/mars også. gir homogenitet i oksygenforhoIdene.

Dette förte til maksimum oksygeninnhold i dypvannet i mars.

1971

Dette året er karakterisert med mindre vekslinger i oksygeninnholdet i

Skjomen enn året för. Innströmningen av nytt bassengvann förte ikke

til noen endring av oksygeninn.holdet. Dette betyr at det mindre oksygen-

rike dypvannet i Ofotfjorden ikke strömmet inn, noe som stemmer meget

godt overens med analysen av saltholdigheten. Den störste endringen i

Skjomens bassengvann foregikk fra januar til mars da oksygeninnholdet

ökte med ca. 1 m1/1. Dette kan ikke skyldes annet enn vertikal blanding,

noe som også kan ses fra andre parametre.

I de övre vannlag er det en svak ökning i oksygeninnholdet fra januar til

mars på st. 04 og 09 (st. 01 b1e ikke observert i januar). Okningen er

mindre enn året fÖr, noe som sannsynligvis har sarnmenheng med at

planteplanktonets våroppblomstring ikke har komme ordentlig i gang

(SCHEI 1973).

Maksimum ble for al1e stasjoner observert i april samtidig med at pri-

mærproduksjonen har sitt maksimum (SCHEI 1974). Maksirnumsverdiene

er for alle stasjonene litt lavere enn året för uten at dette kan settes i

noen sammenheng.

Fram til i mai er det avtagende oksyg'eninnhold på alle stasjonene, men

videre utover året holder verdiene seg jevnt med små svingninger fra

måned til måned som ikke direkte kan tilskrives noen bestemt årsak.

Et unntak er ökningen i de övre 10 rn på st. 01 og i overflaten på st. 04

i juni. Den har trolig sarnmenheng med en markert florntopp i dagene

forut for observasjonene.

1972

På samme måte som i de to foregående år var det en ökning i oksygeninn-

holdet i hele Skjomen fra januar til mar s. Okningen var ca. 0.5 m1/1 og

i Ofotfjorden fant det sted en til tilsvarende ökning mellom 30-100 m.

Siden våroppblomstringen av planteplankton ennå ikke var begynt (DICK
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1976) må ökningen over terskeldypet i Skjomen forklares på en annen måte,

da i sammenheng med ökningen i de interrnediære lag av Ofotfjorden.

7 avsnitt 6.4 om de enkelte år ble det for 1972 forklart hvordan overflate-

vann lenger utenifra ble fört inn i de intermediære lag av Ofotfjorden like

forut for marstoktet. Dette tidligere overflatevannet trengte også inn

over terskeldypet i Skjomen.

Dette forklarer da den nevnte oksygenäkningen siden vann som nettopp

har vært i kontakt med overflaten har et hdyere oksygeninnhold enn de

underliggende vannmasser. På denne måten kan oksygenet brukes som

indikasjonsfaktor på hvor vannmassene kommer ifra.

I april var oksygeninnholdet i hele Skjomen uforandret fra mars, og end-

ringene i Ofotfjorden var også små. I mai ble det så observert maksi-

mumsverdier på st. 04 mens maksimaet på st. 01 og 09 ikke ble obser-

vert för toktet 1. juni. På st. 04 var maksimurnsverdiene betydelig

höyere enn tidligere år, og spesielt i de överste 5 m. Metningsverdiene

var_her höyere enn 130 %. På. st. 01 var rnaksimumsverdiene lavere enn

tidligere mens på st. 09 var det ingen endring fra 1970 og 71.

Det viser seg også at planteplanktonets våroppblomstring kom senere i

1972 enn tidIigere år (DICK 1976). Våroppblomstringen startet ikke för

etter toktet 11. april og da maitoktet foregikk var blomstringen omtrent

på sitt höyeste i Skjomen. På st. 09 var utviklingen kommet noe kortere.

Dermed var det også i 1972 sammenheng mellom planteplanktonets opp-

blomstring og oksygenmaksimum med unntak av st. 01. Hvorfor oksygen,,

innho1det her var ca. 2 m1/1 lavere enn ved st. 04 i mai er det ikke funnet

noen forklaring på.

På grunn av innströmning av nytt bassengvann med saltholdighet hoyere

enn 34.3 c/oo mellom mai- og junitoktet, avtok oksygeninnholdet med

2 m1/1 i dypene under 30 m i samme tidsrom. Også i Ofotfjorden fant

rnan dette vannet med et oksygeninnhold mindre enn 6 m1/1 helt opp i 30 m.

Den videre utvikling i begge fjordene var meget lik utviklingen i de fore-

gående år, men oksygeninnholdet var litt lavere enn i 1970 og 71. Her kan

muligens de häye temperaturene ha spilt en rolle.

I löpet av h.östen avtok oksygeninnholdet i Skjomens bassengvann til under

5 m1/1. Dette skyldes at det på grunn av det sterke stabiliteten rundt

terskeldypet ikke var blitt tilfört oksygen til de underliggende vannmasser

etter at innströmningen var ferdig. Dette endret seg etterhvert som

sjiktningen ble brutt ned.
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vannmasser med derav fölgende svak vertikalbianding er sannsyn-

l±gvis årsak til at oksygeninnholdet i Skjomens bassengvann (st. 04) holdt

seg lavere enn 6 m1/1 fram til medio mars. I tidligere år hadde mars-

verdiene vært höyere enn 6 m1/1, i 1970 og 72 endog höyere enn 6.5 m1/1.

På grunn av hby temperatur i bassengvannet er metningsprosenten ikke

vesensforskjellig fra verdiene i 1970 og 71. I april er oksygeninnholdet

litt i overkant av 6 m1/1, men synker til under 6 m1/1 igjen i mai og

juni. Det nye bassengvannet har ingen merkbar innflytelse på oksygen-

innholdet.

Over terskeldypet fölger oksygeninnholdet samme mönster som i 1970 og

71 med maksimum i april med maksimumsverdier også på samme nivå.

Noen sammenligning med planteplanktonets våroppblomstring har vi ikke

for dette året siden dette materialet ennå ikke er ferdig bearbeidet. Imid-

lertid synes vårflommen å ha hdynet oksygenverdiene på st. 01 i juni i

forhold til måneden för. Det samme kan sies om overflaten på st.,04.

I Ofotfjorden (st. 09) var det små forskjeller i de övre vannlags oksygen-

innhold og metningsgrad fra tidligere år. I dypvannet lå derimot både

innhold og metningsgrad en del lavere enn tidligere år uten at dette synes

å kunne tilskrives noen bestemt årsak.

6.7 Siktedyp

Målingene med Secchi-skive gir i mangel av bedre metoder, en grov over-

sikt av lysforholdene i vannet. Metoden kan gi visse indikasjoner om fore-

komster av planteplankton (VOLLENWEIDER 1969), og större endringer i

ferskvan.nsavrenningen kan også registreres. Imidlertid skal man være

forsiktig med sammenligninger. Secchi-skiven kan ses dypere i so1skinn

enn ved overskyet vær eller skygge. Dessuten vil ulike observatörer kunne

registrere forskjeIlig dyp ved samme ytre forhold.

Resultatene fra målingene i Skjomen er vist i tabell 23. De mange h.uller

i tabellen skyldes at metoden bare er anvendbar i dagslys, og fölgelig fikk

man færrest observasjoner vinterstid. Til tross for dette og de usikker-

heter som er heftet til metoden, kan man dra enkelte slutninger ut av

resultatene i tabell 23.

Siktedypet er klart lavest i den varme årstid da ferskvannstilförselen er

stärst. De laveste verdier er observert under flomperioden, elva er da

sterkt materialförende. Selv om ferskvannstilförselen avtar sterkt
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utover sommeren og hösten, så kan siktedypet i Skjomen holde seg under

m helt fram til september. Dette må skyldes at elvevannet er sterkt

materialförende. I 1970 var imidlertid siktedypet i september godt og

dette skyldes den lave ferskvannstilförsel som var dette året.

Fra november og til vårflommen begynner igjen er tilförselen av fersk-

vann liten, og det er i denne perioden lysforholdene i vannet er best. Men

også i denne perioden finnes et minimum, og dette kommer på et tids-

punkt hvor ferskvannsavrenningen lenge har vært, og fortsatt er liten.

Både i 1971 og 72 finner vi at dette andre minimum i siktedypet er regist-

rert i samme måned som det er maksimale planktonforekomster. I 1970

hadde man ennå ikke begynt å måle siktedyp da våroppblomstringen fant

sted og for 1973 er ennå ikke planktonprövene tellet.

Etter dette minimum i siktedyp kan lysforholdene i vannet bedres betrak-

telig för vårflommen starter. Eksempel på dette er 1. juni 1972 da det

var meget gode lysforhold i hele fjordsystemet.

Sammenlignes de forskjellige stasjonene er årsvariasjonene for sikte-

dypet störst på st. 01 og 04 som ligger i Skjomen. Begge disse sta-

sjonene ligger nært de störste elvene i Skjornen og er derfor i mye större

grad påvirket av ferskvannstilförselen enn st. 09 som ligger i Ofotfjorden.

Her varierer siktedypet betydelig mindre i löpet av året og siktedypet er

gjennomgående bedre her enn på st. 01 og04. Noe av årsaken til dette

skyldes at de fleste partiklene som elvevannet förte med seg ut i fjorden

har fått tid til å sedimentere fär ferskvannet når ut i Ofotfjorden. Tid-

ligere i dette kapitlet har vi sett at ferskvannstilförselen i Skjomen ikke

har så stor virkning utenfor munningen av Skjomen som innenfor. Dette

bidrar også til at lysforholdene på st. 09 er bedre enn inne i Skjomen.

7. STROMFORHOLD

Strömmålingsmaterialet fra Skjomen ble overlatt til Magne Haakstad (se

forordet) for å få en bearbeidelse utover det som var gjort i notater fra

VHL (WENDELBO 1971, McCLIMANS 1973, JACOBSON 1973 b). En

del av materialet skulle vise seg å være mindre egnet til bearbeidelse,

enten på grunn av mange brudd i måleseriene eller av andre årsaker som

blir omtalt i avsnitt 7.1.

Det er ikke funnet hensiktsmessig å beskrive de enkelte måleserier, det
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_..-e blitt for omfattende. Haakstad har ved studier av kontinuerlige

iot av ström og temperatur og beregnete middelverdier (daglige og

ukentlige), funnet fram til perioder som har spesiell tilknytning til

forskjellige ytre prosesser (særlig vind) og beskrevet disse. For tide-

vannets del er det foretatt harmonisk analyse. På. denne måten er hoved-

trekkene ved strömforholdene i Skjomen belyst, og man har fått vite

hvilke strömmer som dominerer i fjorden.

7. 1 Generelt om strämmålin ene i Sk.omen

Ut fra önsket om å få undersökt bestemfe-trekk -ved strömforholdene

Skjomen ble strömmålerriggens utforming og plassering valgt (avsnitt

3.2). I dette avsnittet blir det sett nærmere på. hvilke måleserier som

det er funnet grunn til å analysere utover det som er gjort i rapportene

fra VHL. De viktigste resultatene fra de övrige måleseriene blir også.

oppsumrnert.

Strömmålingene fra rigg I og 2 viste seg ikke å gi noe mer enn det som

var kommentert i. rapporten fra VHL (WENDELBO 1971). Et inntrykk

av disse målingene får en gjennom de utförte beregninger av vanntran-

sporten i de ulike retninger. Dette er gjort ved transportprosenten som

er definert ved

100vtot-N

hvor

- rniddelhastighet i 10°-sektor nr i (i= 1,2, 	 , 36)

n. - antall observasjoner i sektoren i

vtot middelhastighet uansett retning

N - totale antall obsezvasjoner

For perioden 20. august-I4. oktober 1971 er resultatet vist i fig. 79 ved

hjelp av strörnroser. Strömrosene forteller at hovedtransporten foregår

i fjordens lengderetning med en overvekt av transport ut fjorden. Fra

VHL's rapport kan en slutte at det var overvekt av lave hastigheter

ved rigg 1. For rigg 2 er bildet et helt annet med mange observasjoner

av höye hastigheter, og for 20 m rigg 2 er det flest hastigheter i inter-

vallet 8-10 cm/s. Strömbildet er dominert av det halvdaglige tidevann,

men vinden har en tydelig innvirkning, spesielt ved rigg 2 hvor den har

en större ströklengde enn ved rigg I. Det er også vinden som er årsak

til at middelhastighetene ved rigg 2 er de störste.

nv.• . .
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Ternperaturregistreringene fra Aanderaa-rnålerne er ikke kornmentert

rapporten fra VHL, og de viste seg også vanskelig å bearbeid.e. For

illustrere dette er det va1gt ut en periode midt i august 1971 (fig. 80).

I dagene för denne perioden var det en kraftig varmebölge. Fra. 30. juli

til 7. august var de daglige middelverdier for lufttemperaturen observert

i Narvik på. mellom 15° og 20 °C. Dette må ha utvikIet en kraftig termo-

klin i overfiatelaget i Skjornen, men også videre nedover er det på denne

tiden sterke temperaturgradienter. De temperaturvariasjoner som fore-

kommer på fig. 80 skyldes at rnålerne på grunn av tidevannet bev_eger seg

vertikalt i vannmassene. De störste endringene er i 5 m hvor bevegel-

sene foregår i termoklinen. For en termoklin med temperaturgradient

på °C/m vi.1 dette gi. en tidevannsamplitude temperaturen på ca. 1 °C.

Hydrografiske observasjoner den 27. juli 1971 viser en gradient på. nesten

0.2 °C/m i laget mellom 10 og 20 m. Dette stemmer godt overens med

de ternperaturvariasjonene som er vist for 20 m på fig. 80. De foran-

nevnte forhold har vanskeliggjort bearbeid.elsen av disse temperaturregist-

reringene og det er derfor bare presentert ukesmidler for undersökelses-

perioden ved rigg 1 og 2 (avsnitt 7.2.1).

Det strömmålingsprograrn som b1e satt i gang fra januar 1972 viste seg

å gi betydelig mer enn de tidligere målinger selv om man etterpå kan på-

peke en del mangler. McGLIMANS (1973) påpekte likhet mellom resul-

tatene fra rigg 3 og rigg 4, og dette har blitt bekreftet ved en mer inn-

gående sammenligning. For å illustrere likheten mellom måLingene fra

disse riggene er temperaturen og nordkomponenten av strömmen i 5 m teg-

net opp for perioden 13. -19. juni 1972 (fig. 81). Resultatene er praktisk

talt identiske.

Når det gjelder rigg 4 gir den for en de1,av våren 1972 meget god dekning.

På fig. 80 er transportprosenten tegnet for perioden 22. rnars-2. mai

1972. Denne figuren viser at i overflaten er det stor netto transport ut

av fjorden mens det ved bunnen er en stor netto transport inn. Man ser

også at i 60 m er transport ut og transport inn mest lik. Dette er også

samsvar med hva McCLIMANS (1973) antydet.

Totalt er det målinger fra rigg 4 som synes å gi best informasjon om

stramforholdene i Skjornen, og hovedvekten i bearbeidingen er derfor

lagt på disse målingene.
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7.7 for ström o temperatur

1::,:esmidler for temperatur o ström................ •ffi. •ffi •••

For å indikere hvilken informasjon man har fra temperaturregistreringent

på Aanderaa-målerne er det tegnet opp ukesmidler for temperaturen for

de tidsrom hvor målingene har vært v'llykket (fig. 82, 83, 84 og 85).

Som det framgår av disse figurene er det umulig å. få. sammenhengende

langtidsserier som kan sammenlignes med hverandre på grunn av tildels

lange brudd i måleseriene (se også fig. 5).

Disse målingene kunne angitt tidspunktene for ekstremalverdiens opptreden,

men de mange brudd i måleseriene har färt til at bare enkelte av disse

tidspunktene har latt seg bestemme. Spesielt få oppisyninger er det om

tidspunktet for maksimumstemperaturens opptreden, men dette har også

en sammenheng med de t tidspunkt målingene ble avsluttet på. Resultatene

er gjengitt i tabell 24 og 25, og synes å. være i brukbar overensstemmelse

med de temperaturer som ble observert med vendeterrnometre.

Av tabell 24 .og 25 fremgår det at minimumspunktene i 5 in ligger nokså

midt mellom vintersolverv og vårjevndögn mens de tilsvarende maksi-

rnumspunkter ligger nokså midt mellom sommersolverv og höstjevndOgn.

Videre går det frarn av både fig. 85 og tabell 24 og minimumstemperaturen

i 1972 ble observert i samme uke i dypene mellom 20 m og 148 m. Dette

bekrefter det som allerede er antydet i kapittel 6 om at avkjölingen av

vannrnassene kan foregå meget raskt.

Flere av temperaturmidlene avtar nesten lineært i5 rn utover hösten.

Denne temperaturminkingen ligger nokså nær -0.5 °C/uke. Man kan

gjöre den vanlige antagelsen at temperaturen fölger en sinuskurve.

• Trf (t) A sin (2 (p)

gjennom året hvor A er temperaturarnplituden, T er perioden (i år), t er

tiden og er faseforskyvningen. Det viser seg at den lineære temperatur-

avtagningen om hösten da er vendetagenten til denne kurven. Denne vende-

tagenten har stigningsforholdet -

2 • 1T
T • A, som kan settes lik det obser-

verte stigningsforhold.

2 • Tr 
Dette gir: -0.5 oC/uke - • A52 uke

A = 4.1 °C

For å fastlegge kurven fullstendig er det nödvendig også å bestemme (f)

Det kan for eksempel gjöres ved å regne ut årsgjennomsnittet for tempe-

raturen, eller den kan bestemmes fra ekstremalverdiene som er behandlet
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ag. 82 er den teoretiske årsvariasjon i temperaturen tegnet inn

sammen med ukesmidlene. For denne kurven er p bestemt ved å kreve

maksimumspunkt i uke 33.

Som vi ser gir denne kurven en meget god tilnærmelse for de observerte_

verdier for höstrnå-nedene mens vår- og sommermånedene gir store av-

vik. Ved å sammenligne fig. 82 med fig. 83, 84 og 85 ser vi at vi ville

fått et tilsvarende mönster dersom vi skulle forsöke å tilpasse en sinus-

temperatur til disse observerte temperaturer.

Utover hästen er det en stadig avtagende stabilitet (avsnitt 6.4), og der-

med vil avkjölingen gå lettere. Om sommeren er det motsatt. Da vil

hdye temperaturer öke stabiliteten i overflatelaget og dermed bremse

transporten av varme nedover i vannmassene. En annen vesentlig fak-

tor som er med på å forsinke ternperaturstigningen i overflatelaget er

at dette laget stadig transporteres ut av fjorden og dermed transporteres

også mye varme ut av fjorden.

Når det gjelder ukesmidlene av strömmen, skal vi bare ta med midlene

fra 1973 (tabell 26) siden det i neste avsnitt blir presentert daglige

rniddelverdier for 1972. De störste ukesmidlene finnes som ventet

nærmest overflaten hvor strömmen med unntak av 3 uker er rettet ut

fjorden. I 20 m er retningen alt overveiende den samme som i 5

mens strömmen i 40 m med få unntak er motsatt rettet av strörnmen

höyere oppe. Dette gjelder også for de 3 ukene hvor det er en innover-

rettet ström i de övre vannmassene. I 148 rn er middelhastighetene små

med unntak av perioden med maksimal innströmning av nytt bassengvann

(uke 15 og 16).

7. 2. 2 Daslige middelverdierfor strörn og_ternEieratur

For å få et mer nyansert bilde av forholdene er det tegnet opp daglige

middelverdier for strörn og temperatur for en del interessante perioder,

fig. 86, 87, 88, 89 og 90.

Når det gjelder temperaturen, ser man tydelige virkninger av fenomener

som er av noen dagers varighet som forskjellen mellom daglige middel-

verdier og ukesmidlene i fig. 82-85. Temperaturvariasjoner med periode

mellom 1 dögn og 1 uke kan bare i liten utstrekning tilskrives lokale for-

hold når man kommer på större dyp enn 5 rn. Det betyr at störstedelen

av de korttidsvariasjonene som vi ser på de daglige middelverdiene må

skyldes adveksjon eller konveksjon. Det förste eksemplet på dette ser
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fig. 86 hvor temperaturen i 20 rn ved rigg 4 stiger med 2 °C i

av noen dager midt i juni 1972. De hydrografiske målingene 1. juni

49) viste på det tidspunkt ingen antydning til noen termoklin under

5 rn. Dette betyr at den plutselige temperaturökning vi ser i 20 rn på

fig. 86 i midten av juni må skyldes innströmning av vann til Skjomen.

Fig. 109 viser at det i förste del av juni jevnt over var en innströrnning

5 ni og 20 m. En slik plutselig ökning som den i. 20 m må skyldes at

det på dette tidspunkt er et skifte i. hvor det innströmrnende vannet kommer

fra.

Det neste "hopp" i temperaturen kommer midt i juli. På dette tidspunkt

er måleren i 20 rn ute av funksjon, men i5 m stiger temperaturen med ca.

3 oC og 40 m stiger den med ca. 4 oC. Dette er altså ikke forårsaket

av lokale forhold, men det må skyldes innströmning av vann fra de övre

lag utenfor Skjomen.

For strömmen viser disse figurene at forholdene i 100 m og 148 m er

dominert av trykkforholdene. Her går middelströmmen så godt som bare

inn og har maksimum på senvinteren, mens det fra juni/juli er så godt

som null middelström. Forholdene i 60 in er dominert av perioder på ca.

14 dager med veksling mellom innströmning og utströmning. I 40 m er

det jevnt over små middelhastigheter, mens hastighetene i 20 rn derimot

er större og stort sett i motfase med variasjonene i 60 rn.

Forholdene i 5 in er dominert av lange perioder med utsträmning avbrutt

av kortere tidsrom med innström.ning. De störste hastighetene finnes om

hösten, noe som skyldes stabiliteten i vannmassene. Dette vil bli dräftet

nærmere i neste avsnitt.

7.3 Vindens virknin å. strömforholdene i. Tran sk.omen

Som nevnt i avsnitt 3,6 var vindmålingene fra mastene på Karvikneset

lite anvendbare. Som forävrig i denne rapporten er det valgt å. benytte

vindobservasjonene fra Narvik selv om vindforholdene i Narvik og Skjomen

ikke er helt sammenlignbare. Nordlige vinder ved Narvik vil nok opptre

som vind inn Skjomenfjorden mens både vinder fra öst og sör vil opptre

som vind ut fjorden siden östlige vinder i dette området vil være fall-

vinder fra fjellet (som antydet i avsnitt 4.1.2). Vinder fra vest kan i

perioder registreres som vind inn Skjomen.

For å illustrere vindens virkning på strörnforholdene i. Trangskjomen er

det valgt ut endel situasjoner med varierende vindretning. Hovedvekten

er lagt på forholdene om våren hvorav den mest interessante del er vist
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fig. 91, men det er også tatt med en periode fra hösten (fig. 92).

Sommersituasjonen blir også kort kommentert.

Situasjonen i förste del av februar kan karakteriseres ved fig. 93 A.

Denne figuren viser en stor transport av kaldt overflatevann ut av

Skjornen. Hastigheten avtar nesten lineært med dypet, dette tyder på

uhyre liten stabilitet i de övre lag. Den lave stabiliteten kommer tyde-

lig fram i de hydrografiske observasjoner som ble tatt i slutten av januar,

og som er vist i lengdesnitt (fig. 45) og TS-diagram (fig. 23). Grensen

mellom den utgående overflateströrnmen og kompensasjonsströmmen inn
synes å ligge på ca. 50 m. Den vinsituasjonen som har gitt dette ström-

ningsbildet var ved Narvik karakterisert med. vind, på styrke 4 og 5 mellom

öst og nordöst, fig. 94 A.

I förste del av mars 1972 får vi demonstrert alle typer vindström i Skjo-

men. Fig. 93 B viser et vertikalsnitt av strörn og temperatur 9. mars

1972 etter en uke med östlige vinder opptil styrke 6. Fig. 93 C viser for-

holdene 12. mars 1972 etter at vinden midt på dagen 11. mars har snudd

over på vest, retning 240°-250°, og med styrke 6 - 7. Man ser av fig.

93 G at strömsystemet er snudd helt om med innströmning i overflaten

og maksimum ström ut i 60 m. Etter at denne vindsituasjonen har ho1dt

seg meget konstant i 3 dager, ser en at det 14. mars 1972 er små ström-

hastigheter, fig. 93 D. Dette må bety at vestlige vinder opptrer som

vinder på tvers av Skjomen og derfor ikke har så. stor direkte virkning på.

fjordens sirkulasjon, noe som også ble antydet i avsnitt 6.4 i forbindelse

med de hydrografiske observasjoner 21. mars. Denne vindretningen har

derfor i hovedsak en indirekte virkning gjennom at den gjör overflatelaget

Ofotfjorden tykkere. Dette er tydelig i og med at vindens virkning på

ström avtar med tiden. Denne vindsituasjonen holdt seg i store trekk

til 26. mars, men den 24. mars var det også nordlig vind, fig. 94 B,

som resulterte i at den inngående overflateströmmen igjen for sterket

seg litt, fig. 95 A.

Den 28. mars, fig. 95 B, hadde vi en liknende situasjon som i förste del

av februar, med den forskjell at termoklinen nå er borte og den vinddrevne

overflateströmmen er blitt tynnere, mens kompensasjonsströmmen har

så godt som konstant styrke fra 60 m til bunnen. Den vindsituasjonen

som har generert dette strömningsbildet er vist på. fig. 96 A.

Denne situasjonen holder seg fram til 6. april, fig. 95 C. Den er bare

avbrutt av 2-3 dager med meget lette nordlige vinder. Vindforholdene

5. og 6. april er vist på fig. 96 B. De konstante östlige vindforholdene
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fört til at den vinddrevne overflateströmmen igjen er blitt tykkere,

95 C.

Vi skal så gå over til å se på forholdene i siste delen av april hvor det

skiftet endel mellom vind ut og vind inn fjorden. Fra den 16. til 19.

april var det svake men nordlige vinder ved Narvik, fig. 98 A. Dette

resulterte i at det den 19. april var strm inn'Skjomen i overflatelaget,

fig. 97 A. På dette tidspunktet var det et trelagssystem med innströrn-

ning i overflaten og ved bunnen mens det var utströmning i midlere lag.

Innströmningen ved bunnen skyldes at det var tyngre vann i Ofotfjorden

over Skjomen terskeldyp enn i. de dypere lag i Skjomen (fig. 47 og

4 8).

Fra den 24. april og ut måneden slår igjen vinden om til å blåse fra öst

og vi får jevnt over utströmning i overflatelaget, selv om middelhastig-

heten varierer en god del. Det er tegnet opp tre vertikalsnitt for denne

perioden, fig. 97 B, C, D.

Det förste vertikalsnittet viser forholdene för en lavtrykkspassasje som

fant sted i läpet av den 25. april, fig. 98 B. Selv om perioden med nord-

lig vind ikke er lang nok til å gi innströmning i overflatelaget, ser vi at

den utgående ström er meget svak og at kompensasjonsströmmen kommer

adskillig höyere enn dagen för (fig. 97 C). Fra om kvelden den 26. april

stabiliserer igjen vinden seg på östlig kant og den 28. og 29. april holder

den seg på styrke 6, fig. 99. Resultatet ser vi på fig. 97 D, hvor vi har

fått en meget.kraftig overflateström som rekker ned til ca. 50 m.

For å sammenlikne to perioder med forholdsvis kraftig vindaktivitet,

men forskjellige stabilitetsforhold er også plukket ut en periode om

hösten. I denne perioden er det bare instrumentene i 5 m, 20 m og 40 m

som har fungert, fig. 92. Den II. og 12. oktober var det vinder fra
o oretning 50 -90 med styrke varierende mellom 3 og 6, fig. 10 1 A. Dette

resulterer i en kraftig overflateström ut fjorden, fig. 100 A.

MelIom den 13. og 14. oktober slår vinden over på nord og vest med

styrke 2-5, fig, 10 1 B. Dette resulterer i at det den 15. oktober er

strbm inn fjorden både i 5 og 20 m. Temperaturkurven viser at dette

förer til at det kalde overfiatelaget öker i tykkelse fordi kaldt vann blir

fört inn fra Ofotfjorden.

Helt tilsvarende situasjoner får vi igjen mel1om 23. og 26. oktober, se

fig. 100 C og D. Denne gangen er vindforholdene 22. -23. oktober östlig

mellom 40° og 1400 og vindstyrken varierer mellom 2 og 6, fig. 102 A.
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Som en ser er overflateströmmens tykkelse mindre om hösten enn for

-;ilsvarende vindforhold om våren på grunn av at stabiliteten om hösten

er mye större enn om våren. Dette förer også til tydelig större ström-

hastighet nær overflaten om hösten enn om våren under like vindforhold.

Det er vanskelig å sammenlikne sommermånedene med de to periodene

som er behandlet foran, fordi vindforholdene da er roligere og mindre

stabile. For .å. illustrere vindens virkning i forhold til andre parametre

er clet tegnet opp vertikalprofil for to dager med ferskvannstilförsel nær

middelverdien for juni. Den 16. juni 1972 var gjennomsnittlig vannföring

153 m3/s og den 23. juni 1972 var den 220 m3/s. Det er tegnet vertikal-

profil for disse to dagene fig. 103 A og B. Det förste vertikalsnitt, fig.

103 A, viser en periode med ström inn fjorden i overflatelaget. På grunn

av den store stabiliteten i overflatelaget får overflateströmmen liten ver-

tikal utstrekning. Den vi.ndsituasjonen som har gitt dette strömnings-

bildet er vist på fig. 104 A. En helt motsatt vindsituajon, fig. 104 B,

gir en overflateström ut av fjorden.

I 1973 er det langt færre strömobservasjoner enn året för, både på grunn

av mange brudd i måleseriene og fordi måleprogrammet var mindre om-

fattende. Resultatene med hensyn til sammenhengen mellom vind og

ström kan likevel slås fast å være den samme som i 1972, og det er der-

for ikke funnet nödvendig å gjenta det som er beskrevet ovenfor. Den

eneste forskjellen synes å være at den överste strömmen ikke er like

dyp som i 1972. Dette kan imidlertid settes i sammenheng med at det

var mer stabile forhold i fjorden i.1973 enn året för, og som tidligere

nevnt i dette avsnitt medförer dette en mindre dypgående vindvirkning.

7.4 Sammenhen mellom ström o trans ort ut o inn av Sk.omen

For å. se hvor stor del av Skjornenfjordens vannmasser som skiftes ut

löpet av en periode med kraftig overflateström ut fjorden, er transporten

ut og inn av Skjomenfjorden beregnet for 96 timer innenfor perioden 27.

april til 1. mai 1972 (fig. 91).

For hastigheten v (z) i et dyp z er det gjort fölgende antakelser:

v (z) v(20)1-v(5)

	

5 (z-5) + v(5) o-«<--z-5

v(b) - v(a) 

v (z) -

	

b - a (z-a) + v(a) for a<z<b

hvor a og b suksessivt antar verdiene for dypene hvor det er observert

strörn (5<a<b <148).
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v (z) = v(148) for 148 <z<150

ransporten T er gitt ved:

Tut 5 B ,zi•16 (1. So
( ) • v(z.

- j
.) t.

i=0

16 150
T. E E_B (z.) • v(z.) Az.) At.inn 	 1 -j-1 i.v=o

Tidsintervallet, åt, settes til 6 timer og v(z) er midlere restström for

dette tidsrom. B(z) er bredden i dypet z og iv- o er dypet hvor hastigheten

v= o (det dyp hvor strömrnen snur).

I denne beregningen er middelhastigheten forutsatt konstant tvers over

Trangskjomen. For den 96 timers periode som er nevnt ovenfor gir

dette:

Transport ut av Skjomen 1190 mill. rn3

Transport inn i Skjomen 1200 mill. m3

Når vi sammenlikner disse transporter med fjordens totale volum, til-

svarer dette en total utskiftning av fjordens vannmasseri1dpetav8dager.

For å sammenlikne dette med forandringene i temperatur i samme

periode er figurene 105, 106 og 107 tegnet. Fig. 105 og 106 viser

hvordan temperatur og middelström utvikler seg i Trangskjomen i dette

tidsrom. Av fig. 105 ser vi at det vannet som strömmer inn de siste

dagene av april har forholdsvis hby temperatur, (5-6 °C). På termi-

storkjeden i rigg 1 (fig. 107) begynner höyere temperaturer å gjöre seg

gjeldende fra den 29. april og i löpet av ett dögn får vi en temperatur-

ökning på ca. 1 °C i et 15-20 m tykt sjikt. Dette kan være de vann-

massene som har strörnmet inn ved Tkangskjomen dagene för, men det
er mest trolig at det er gammelt bunnvann som er blitt presset opp av

de nye vannmassene som presses inn over terskelen.

På termistorkjeden, fig. 107, ser vi at vi får en såvidt stor temperatur-

stigning fra bunnen og opp til 30 m at hele dette laget i löpet av perioden

29. -30. april må ha blitt utskiftet. Ifölge KANAVIN (1969) har fjorden

et volum på 600 mill, m3 i dette dybdeintervallet. Det vil si at dette

volum utgjör 1/4 del av fjordens totale volum.

På TS-diagrammene for april og mai (fig. 24) går det også fram at det

bare er vannmassene som 3. mai befinner seg i de övesste 20 m som

kan ha vært i fjorden 11. april.
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9ette viser at de vannmassene som forårsaker temperaturstigningen

rigg i den 29. -30 april må være kommet inn i fjorden etter 11.

april.

I kapittel 6.4 er det også vist ved hjelp av hydrografien at alt basseng-

vannet ble skiftet ut mellom toktene 11. april og 2. mai, og av det foran-

gående vil det fremgå at en meget stor del av denne utskiftningen fant

sted i löpet av de siste dagene foran maitoktet. Men det må ha vært en

ganske konstant utskiftning i hele denne perioden. Av fig. 108 ser man

at nesten 50 % av hele transporten forbi måleren i 5 m ved rigg 4, lå

innenfor sektoren 350 qg 3600, i tidsrommet mellom 22. mars og 2. mai

1972. I samme tidsrom har transporten i 148 m alt overveiende vært

rettet innover fjorden (fig. 108).

	

7.5 Ferskvann o ström

I avsnitt 8.1 om den ferskvannsdrevne sirkulasjon blir ferskvannets be-

tydning for sirkulasjonen dröftet på grunnlag av de hydrografiske data.

I dette avsnittet skal vi sammenlikne middelströmmen med ferskvanns-

tilförselen. Ferskvann.stilförsel, middelström og middeltemperatur for

perioden 17. mai-30. juni er tegnet inn på figur 109. Det störste dögn-

middel i ferskvannstilförsel i 1970, 1971, 1972 og 1973 er det som ble

observert 8. juni 1972. Vi skulle derfor vente å, finne dette markerte

maksimum igjen i stri3mrnålingen som en forsterkning av den utgående

strömmen i 5 m, men det gjör vi ikke. Det er heller ikke mulig å se

noe systematisk virkning av ferskvannstilförselen på större dyp.

Vi ser at middelströmmene varierer på samme måte både för og etter

ferskvannstilförselen har sitt maksimum. Den mest sannsynlige årsak

til dette er at ferskvannet flyter ut Skjomen uten å blande seg noe

særlig med underliggende vannmasser på grunn av at det allerede er be-

gynt å bygge seg opp et sprangsjikt samt at det er rolige vindforhold.

Dermed foregår den vesentligste blanding med underliggende vannmasser

i selve Trangskjomen eller ute i Ofotfjorden.

Vi har tidligerei avsnitt 7.3 dröftet sammenhengen mellom vind og ström

i dagene 16. og 23. juni. Av figuren 109 ser vi at slike vekslinger mellom

netto ström ut og inn er vanlige under hele flornperioden.

	

7. 6 Tidevannsströmrnene

Alle kontinuerlige plot fra strömmålingene i Skjomen viser at tidevannet
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stor innflytelse på strörnmen. Bare i perioder med sterke rest-

rimmer kan tidevannsstrommene være vanskelig å se ut fra plottene.

fig. 110 som viser strömmålinger i 20 m og 148 rn sammenholdt

med tidevannsregistreringer fra Grindjord, ser man tydelig hvordan

tidevannet influerer på stromforholdene i Trangskjomen. Man kan også

se at tidevannsströrnmene er svakest i perioden med sterkest innstrom-

ning i 20 m selv om de i dette tilfellet er godt synlige på figuren.

De sterke tidevannsströmmene har stor betydning for de hydrografiske

forhold i fjorden gjennom den blanding av vannmassene som fölger av

disse sterke strömmene. Den horisontale homogenitet i fjorden er på-

pekt allerede i kap. 6, og i avsnitt 8. 2 vil vi igjen komme inn på hvilken

betydning tidevannet har for blandingsprosessen i fjorden. I dette av-

snittet skal vi se på hva strommålingene forteller om vertikal og horison-

tal. variasjon av tidevannet i fjorden og hvilke tidevannskomponenter som

har störst betydning. For å forstå det siste kan det være nyttig med noen

få generelle kommentarer til hvordan tidevannet oppstår.

Tidevannet har sin årsak i jordas, månens og solas tiltrekningskraft og

i jordas, månens og solas relative bevegelse. Et hvert sted på jorda

påvirkes av kraiten, og alle steder vil i teorien ha det forhold felles at

perioden eller rytmen i kraftpåvirkningen er den samme. I virkeligheten

er forholdene mer komplisert på grunn av varierende geografiske forma-

sj,oner som forsinker tidevannet, men forsinkelsen vil være karakteris-

tisk for hvert enkelt sted. Videre vil ulike faktorer medföre at tidevanns-

höyden og strömmen varierer sterkt fra sted til sted. El. a. kan de rnete-

orologiske forhold virke inn i mer kortperiodiske endringer. En foran-

dring i lufttrykket på I mb vil forandre vannstanden med ca. I cm.

Observasjoner fra en stasjon gir et bilde i form av en kurve av tidevannet

på stedet. Med utgangspunkt i hirnrnellegemenes naturlige perioder og ved

hjelp av et matematisk formelapparat, harmonisk analyse, spaltes denne

kurven i harmoniske komponenter. Ved å ta med de vesentlige av disse

komponenter og summere dem, sammen med anvendelse av deres faser -

for angjeldende tidspunkt,vil man få en meget god tilnærmelse til de ob-

serverte tidevannshöyder og strömxner.

En harmonisk komponent yi er bestemt ved sin vinkelhastighet (eller pe-

riode), fase og amplitude. Dette kan skrives:

yi = Ricos ( crit-

Her er yi komponentens bidrag til tidevannets höyde, Ri er amplituden,
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(5. er vinkelhastigheten i grader pr. tidsenhet, t er tiden og a. er fase-

rskyvningen.

På grunn av den relative bevegelse :jorda, månen og sola imellom finnes

det en lang rekke harmoniske komponenter med perioder som varierer

mellom timer og år. Vi skal ikke her gå nærmere inn på de forskjellige

komponenter, men bare nevne at i de norske fjord.ene er M2 den viktigste

månekomponenten og S2 den viktigste solkomponenten. Dessuten at in-

deks I betyr at komponenten tilhörer den h.eldaglige gruppe, indeks 2 den

halvdaglige gruppe og indeks 4 den kvartdaglige gruppe. For en videre

forklaring henvises f.eks. til NEUMAN & PIERSON (1966).

På strömobservasjonene fra rigg 3 og 4 er det foretatt harmorlisk analyse

over en periode på 29 dager fra ulike måledyp i tiden fra 27. januar til

24. februar 1972. Resultatet av den harmoniske analysen er listet sam-

men med de harmoniske konstanter som er fremkommet på grunnlag av

vannstandsobservasjoner fra Narvik (NORGES SJOKARTVERK) i tabellen

27 og 28 (merk forskjellen i benevning). Som det framgår av tabellene

er den vertikale variasjon i de harmoniske konstanter liten ved begge

riggene. Heller ikke riggene imellom kan det sies å være noen forskjell

av betydning. De forskjeller som er må sannsynligvis tilskrives topo-

grafiske forhold.

Sammenlignes resultatene fra vannstandsobservasjoner med resultater

fra strömrnålerne, ser man at variasjonsrnönster alt overveiende er ens-

artet, men forholdet mellom de harmoniske komponenter kan variere

en del. Den vesentligste forskjellen ligger i at K2 ikke er merkbar blant

strömmålinger mens den i vannstandssvingningene ved Narvik er av samme

störrelsesorden som Kl. Dette skyldes at a.nalysen på strömmålingene er

foretatt over en såpass kort periode, ast det ikke har vært mulig å skille

K2 fra S2. Bidraget fra K2 ligger derfor inne i verdiene fra S2, og dette

forklarer også at forholdet M2/S2 er mindre for str.timmålingene enn for

vannstandsobservasjonene.

Det er også gjort en tilsvarende analyse på strömmålinger ved bunnen

(56 m) på rigg I. Resultatet av denne analysen er gitt i tabell 29. Denne

viser at tidevannsströmmens amplitude blir betydelig redusert når man

kommer så langt inn i fjorden. Dette er jo naturlig når vi vet at i fjord-

bunnen så må amplituden være null.
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8 -_NNFORNYING OG TILKNYTTETE PROSESSER

e hydrografiske forhold og sirkulasjonen i et fjordsysteni er nært

knyttet til hverandre ved gjensidig påvirkning. Det hele blir hovedsak-

lig drevet av ytre faktorer som tidevann, vind, ferskvannstilförsel og

t -t:-.Letsvariasjoner i de tilgrensende vannmasser. Disse faktorene har

va.rifrende betydning i forskjellige fjorder, og betydningen varierer og-

så med tiden. I tillegg kommer prosesser som diffusjon og konveksjon

med sine spesielle konsekvenser for de hydrografiske forhoId.

I dette kapittel vil de forskjellige prosessene og deres betydning for de

fysiske forhold i Skjomen/Ofotfjorden bli_dräftet. Det blir hovedsaklig

en kvalitativ beskrivelse, men enkelte beregninger er utfört for å gi et

inntrykk av störrelsorden til de forskjellige prosesser. Når det gjelder

strömmålingsmaterialet, så er en del av disse resultatene alIerede pre-

sentert i kapittel foran.

8. I, Estuarin sirkulas'on

Ferskt vann som strörnmer ut gjennom en fjord vil rive med seg noe av

det underliggende salte vannet og blande seg med det. Dette er en en-

veistransport, dvs, at det er ingen blanding av ferskvann nedover, og

prosessen kalles for entrainment (medrivning). I det iivre laget öker

saltholdigheten utover i fjorden samtidig som mektigheten av dette så-

kalte brakkvannslaget öker. På grunn av rnedrivning viI transporten ut

gjennom fjordmunningen være större enn selve ferskvannstilförselen. I

de store fjordene på. Vestlandet har SÆLEN (1967) angitt brakkvanns-

strömmen til å være fra til 6 ganger så stor som ferskvannstilförselen.

Saltvannet som inngår i brakkvannsströmmen erstattes fra en under-

liggende kompensasjonsström. Det er:'dtte sirkulasjonsrnönster som

benvnes estuarin sirkulasjon.

Den estuarine sirkulasjon lar seg lettest bestemme ut fra Knudsens rela-

sjoner (f. eks., NEUMAN & PIERSON 1966). Disse bygger på kontinuitets-

ligningene for masse og salt. Dessuten forutsettes stasjonære forhold.

Gjennom et tverrsnitt av en fjord må de vannmasser som renner ut, og

de som kommer inn være like store, og videre må transporten av salt

være den samme begge veier. Vi kan da sette opp

Q1 = Q2 + R

QS1 = Q2 S2
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Q1 = brakkvannsfluks ut fjorden

Q2 = sjövannsfluks inn fjorden

R = fer skva.nnstilför sel

SI = midlere saltholdighet for brakkvannsströmmen

S2 = midlere saltholdighet i kornpensasjonsströmmen

og sammen med feil ferskvannstilförsel må også resultatet bli
S - S1'

galt.

Löst gir dette ligningssystemet

S2
Q S2 - S1

si

Samtidig har vi at Q AU hvor A er arealet av strömmens tverrsnitt og

U dens middelhastighet.

Vanskeligheten ved bruk av Knudsens relasjoner ligger i bestemmelsen

av störrelsene S1 og S2 og av brakkvannslagets tykkelse. Usikkerheten

blir også större ved at man bare har hydrografiske data tatt med vann-

hentere. Sjiktningsmålinger med et TS-instrument vilIe her vært tiI

meget stor hjelp, spesielt for bestemmelse av S1 og den utgående ströms

tykkelse.

JACOBSON (1973 a) har i sin foreltipige rapport gjort en del beregninger

om den estuarine sirkulasjon. .Disse ble gjort ut fra hydrografiske ob-

servasjoner i 1971.

I förste omgang beregnet Jacobson den midlere saltholdighet for dypene

0-10 m (St) og 10-75 m (S2) ved st. 05. Det viste seg at det var en god

korrelasjon mellom ferskvannsavrenningen og störrelsen AS = S2-S1.

Videre viste det seg at den estuarine sirkulasjon bare gjorde seg gjeldende

i perioden fra vårflommens begynnelSe til oktober.

Volumransport og hastighet beregnet Jacobson ved terskelpartiet mellom

Skjomen og Ofotfjorden, men disse beregningene viser seg delvis å være

gjort ut fra gale forutsetninger. Den störste feilen ligger i at det er be-

nyttet gale verdier for ferskvannstilförselen, men det er også regnet med

en for tykk brakkvannsström (10 m). I avsnitt 6.5 ble det antydet at den

utgående strörn er grunn, og strömmålingene i 5 m (avsnitt 7.5) bekrefter

dette. Gal tykkelse på brakkvannsströmmen gir feil i blandingsfaktoren
S2
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ken ferskvannstilförsel, R, men skal benytte i Knudsens relasjoner

an være vanskelig å avgjöre. For 1971 er dette enkelt i månedene juli

og september der ferskvannstilförselen endrer seg lite de siste to ukene

Lör toktet. I beregningene er der derfor benyttet midlere vannföring ved

Gamnes i. uken för toktet med et tillegg på 10 % for Kjårdaelv. I august

var også tilförselen jevn inntil dagen forut for toktet da ferskvannstil-

fOrselen begynte å öke, og toktdagen var R= 140 m3/s. Likevel er det

også her valgt å midle over en uke (inklusiv toktdagen) fordi denne flom-

toppen bare delvis hadde gjort seg merkbar i de h.ydrografiske observa-

sjoner. For å/vise et eksempel hvor ferskvannstilforselen er betydelig

hoyere enn ved toktene i 1971, har jeg valgt å ta med juli 1972. Resul-

tatet av disse beregningene er vist i tabellen nedenfor og er basert på en

utgående strom mellom 0 - 5 m og en kornpensasjonsström mellom 5- 60 m.

Måned R1rn3/s QI' m3/s Q
I '

mill. m3/dogn U1, cm/s 1J2, cm/s Ql/R

Juli 1971 52 296 25. 6 13 2 5. 7
Aug. 1971 60 246 21. 3 11 1 4.1
Sep. 1971 34 214 18.5 9 1 6.3
Juli 1972 152 426 36.8 18 2 2.8

Når det gjelder transporten Q1 så er den avhengig bare av ferskvannstil-

forselen og blandingsfaktoren og dermed uavhengig av strömmens tykkelse.

Usikkerheten i R vil være liten så lenge ferskvannstilförselen har vært

konstant en tid. I blandingsfaktoren er S1 den mest usikre storrelsen,

spesielt i de tilfellene hvor det er sterk sjiktning mellom 0-5 m siden

sjiktningsmålinger ikke foreligger.

Forutsatt konstant blandingsfaktor er hastigheten U1 svært avhengig av

strömrnens tykkelse. En strörn som bare er 2 m i juli 1972 ville gitt

U1 40 crn/s. Ut fra det som er nevnt i,avsnittene 6.5 og 7.5 er en slik

grunn strom meget sannsynlig, men det er klart at blandingsfaktoren i
tilfelle ville vært lavere. En blandi.ngsfaktor på 2 ville gitt U1 30 cm/s.

Det er på grunn av manglende observasjoner i vertikalen at det i eksemp-

lene ovenfor har vært nödvendig å benytte en brakkvannsstrom på 5 rn i

stedet for 2 m.

Som det fremgår av tabellen synes blandingsfaktoren å være minst ved

störst ferskvannsavrenning, noe som allerede ble antycL:i avsnitt 6.5.

Okt avrenning öker stabiliteten slik at vannrnassene strömmer ut av fjorden

i et forholdsvis tynt lag uten særlig tilblanding fra de underliggende vann-

masser.

De störrelser som er beregnet i tabellen kan benyttes til å anslå. en opp-
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i-ioldstid for det tilförte ferskvannet under forutsetning av at andre fak-

torer ikke forstyrrer bildet. De beregnete hastigheter gjelder i fjordens

smaleste parti, og er dermed ikke repsentativ for de bredere partier

1enger inne. Derfor kan hastighetene vanskelig brukes. Imidlertid kan

man anslå volumet av brakkvannsströmmen i fjorden, og se hvor lang

tid dette volumet bruker på å passere u.t fjorden. Antar man en 5 m tykk

brakkvannsström, vil oppholdstiden være mellom 4-9 dögn med de tran-

sporter som er angitt i tabellen. En 2 m tykk ström gir derimot en opp-

holdstid fra i underkant av 2 dögn og opp til 4 dögn. Tar man i. betraktning

at det meste av ferskvannet blir tilfört fjorden fra Elvegårdselv som ligger

ca. 5 km fra fjordbunnen, kan man tilnærmet se bort fra volumet i Sdr-

skjomen. Dermed blir det et mindre volum som skal ut, og de angitte

oppholdstider kan av den grunn betraktes som maksimumstider.

Tar man hensyn til andre faktorer er det klart at vinden vil virke inn på.

oppholdstiden til ferskvannet. Vind inn fjorden vil öke oppholdstiden,

mens vind ut fjorden vil minke den. For de tidsrom det her er snakk om,

viLvirkningen av tidevannet utjevnes, og er derfor uten vesentlig betydning

for oppholdstiden.

8.2 Tidevann

Tidevannet forplanter seg nordover langs kysten som en fremadskridende

bölge. I fjordene vil derimot tidevannet ha karakter av stående bälger på

grunn av refleksjon fra endeflatene. Svingeperioden er bestemt av tide-

vannsperioden i havet utenfor, og amplituden (halve tidevannsforskjellen)

må også være den samme ved fjordmunningen. Innover fjorden kan imid-

lertid visse endringer finne sted. Hver fjord har sin egen karakteristiske

svingeperiode bestemt av dens lengde og dybde. En resonanseffekt oppstår

dersom den karakteristiske svingeperiode og tidevannsperioden ligger naer

hverandre, og dette gir en forsterkning av tidevannsbölgen innover fjorden.

I motsatt retning virker friksjon og absorbsjon, som dissiperer bölgeener-

gi. Dempning ved friksjon (f. eks. topografiske hindringer) förer også med

seg en viss faseforskjell.

I fölge NORGES SJOKARTVERK (1962) har Ofotfjorden den störste forskjell

mellom höyvann (HV) og lavvann (LV) på den norske kyst.

For Narvik havn er det oppgitt fölgende data:

Midlere forskjell mellom HV og LV 1.88 m

Midlere forskjell mellom nipp HV og LV 1.20 m

Midlere forskjell mellom spring HV og LV 2.56 m
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forskjell mellom vår- og höstjevnd.bgns spring HV og LV 3.48 in

rskjell mellom hdyest observerte HV og laveste observerte LV 4.89 m

Observasjoner viser at tidevannet i Skjomen er av samme störrelse som

det som er oppgitt for Narvik havn. Ved storm fra nordvest kan vann-

standen ved flo være opptil ca. 50 cm hdyere enn det den ville vært ved

stille vær.

Noen inngående studier av tidevannets innflytelse på de hydrofysiske for-

hold i Skjomen har det ikke vært anledning ti1 å foreta. De beste informa-

sjoner om tidexannets betydning fåes gjennom de utförte strömmålinger

og gjennom tokte-t-12.-oktober 1973 (avsnitt 3.1) som hadde til hensikt

klarlegge tidevannets innflytelse på vannmassenes lagdeling i et tverr-

snitt av Trangskjomen ved st. Resultatene av denne undersökelsen

er vist på fig. 111 og forteller fölgende:

1. Ved fallende sjö b1e det i overflaten registrert minimumsverdier for

temperatur, saltholdighet og tetthet.

Z. Ferskt og kaldt overflatevann hoIdt seg til östsiden av fjorden gjennom

hele tidevannsperioden.

Vann ferskere enn 32 0/00 hadde stbrst mektighet på fallende sjö og

ved lavvann. (LV).

Bunnvann, kaldere enn 6. a °C, varierte i mektighet gjennom tidevanns-

perioden, og var mektigst på fallende sjö og ved lavvann (LV).

Intermediære vannmasser, mellom ca. 10 - 100 m, syntes å variere i

volum i takt med tidevannet. Ved höyvann bIe dypvannet trengt innover

i fjorden, og ved lavvann minket volurnet slik at bunnvannet kunne

strörnme tilbake mot terskelen. Dette er forövrig i samsvar med ström.

målinger foretatt på 148 rn like inrienfor ter skelen (rigg 4, fig. Z).

Dersom disse observasjonene er alImengyldige for fjorden, kan. man dra en

del generelle slutninger om tidevannets innflytelse. Bassengvannet blir

presset ned under stigende sjö og höyvan.n, samtidig med at ferskere vann

i overflaten blir holdt tilbake. På fallende sjö og lavvann får man en til-

bakeströmning av bassengvann og en större ström ut i overflaten. Til-

svarende trekk i tidevannets innflytelse er også antydet for Balsfjord ved

Tromsb (SKRESLET 1973). Utfra dette har så SKRESLET & SCHEI (1976)

foreslått en generell modell for en terskelfjord. Resultatet i pkt. 2 oven-

for må tilskrives jordens nrotasjon og eventuelle topografiske effekter.

Tidevannsströmrnene alene resulterer ikke i noen netto vanntransport over
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en hel tidevannsperiode. Men dette utelukker ikke utskifting, siden det

kke nödvendigvis behöver å være at vannet som strömmer gjennom et

tverrsnitt fra flo til fjære er det samme som transporteres fra fjære til

Ström ut og inn er dessuten vanligvis usymetrisk, og det medförer

også at noe av tidevannsvolurnet blir fornyet ved hver syklus.

Volumet av vann som strämmer inn i fjorden fra LV til HV (eller ut fra

HV til LV) er gitt ved

Vol1 = 277A _

hvor

tidevannsamplituden

A overf1atens area1

Dette volumet strömmer inn (ut) gjennom fjordens munning som har et

areal S i löpet av halve tidevannsperioden T/2 med en midlere hastighet

v, d. v. s.

Vo12 =

Siden Vo11 Vo12 kan vi bestemme den midlere tidevannshastighet

= 4 ^-2-A—
v ST

,-
Antar man tidevannshastigheten gitt ved v v sin a har 0< a <2;r7

rnax
for en tidevannsperiode får man at

= TTv
m ax 2

Men strömfordelingen er ikke jevn over tverrsnittet, og i midten er has-

tigheten ca. 1/3 större enn den beregnete v slik atmax

4
v . - v

midt 3 max

I Trangskjomen er S 42000 rn2 og vi. setter T 12.42 timer. Fjordens

areal er 33.2 km2 og vi. benytter de tidevannsdifferanser som er angitt

foran. Resultatene er gitt i. tabellen nedenfor.

2 , ern Vo11, mill m3 v, crn/s , cm/smax . cm/s
y rnidti

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

Tabellen viser at det er betydelige vannmengder som strömmer inn (ut)



65

fjordsystemet fra LV til HV (fra HV til LV). Ved midlere tidevanns-

rskjell (188 crn) er transporten gjennom tverrsnittet i löpet av et dögn

ca. 10 av fjordens volum. Sammenlignet med den estuarine sirkula-



sjonen (avsnitt 8.1) er tidevannstransporten 5-6 ganger större enn de

samlete transporter som ble beregnet for Q1 og Q2 i löpet av et dögn

1971.

De angitte hastigheter gir et godt bilde av strömmen som en fölge av tide-

vannet. Metoden anvendt på. tidevannsregistreringer ved Grindjord gav

nemlig god overensstemmelse med strämmålinger i Trangskjornen når

restströmmen var trukket iira. De hastigheter JACOBSON (1973 a)

beregnet, stemmer dårlig overnes med de som er funnet her.

For å få en estimering av tidevannsforflytningen kan vi benytte de middel-

hastigheter som er beregnet ovenfor. Ved munningen får vi en forflytning

varierende mellom ca. 1 km ved midlere nipp og ca. 2 krn ved rnidlere

spring. Innover i fjorden avtar denne forflytningen gradvis. Det er grunn

til å anta at denne horisontale forflytning bidrar vesentlig til den horison-

tale blanding. Denne blandingen bidrar til å holde Skjomen horisontal ho-

mogen, noe som fjorden er omtrent hele tiden. Dette kommer også frem

av de Iengdesnitt som er presentert (fig. 27-58), og av de midler med

standardavvik som er beregnet for samtlige stasjoner for hvert tokt (men

som er funnet for omfattende å presentere).

Ved VHL ble det bygget en modell av Skjomen i lengdemålestokk 1:5000

og höydemålestokk 1:200. Hensikten med. modellen var at den skulle gi

en oversikt over tidevannsströmmen i fjorden. I rapporten fra dette mo-

dellforsäket (CARSTENS 1970) er tidevannsströmmer beskrevet generelt.

Det er tatt med en del modellover, samt en beskrivelse av selve forsökene.

Resultatene er presentert ved hjelp av strömbilder, men modellresultatene

er ikke analysert utover dette. Nytten av strörnbildene ligger i at hoved-

strömmene og bakevjene kommer til syne. Dette er til hjelp bI.a, ved ut-

setting av strömrnålere.

8.3 Vindens bet dnin

Forholdet mellom vind og ström er komplisert da mange variable forhold

virker inn i hverandre. Det er ingen tvil om at vinden kan ha stor betyd-

ning for sirkulasjonen i en fjord. Noe bestemt sirkulasjonsmönster er det

imidlertid vanskelig å forutsi på grunn av vindens uperiodiske natur.

I en fjord vil en vind inn vanligvis före til en oppstuing i fjordens indre del,

mens en vind ut fjorden på samme måte förer til en vannstandssenkning
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fjordens indre. Når dette förer til for store overflatehelninger får man

edströmninger eller oppströmninger i fjordens indre del. For å korn-

pensere dette, vil det i de dypere lag oppstå kornpensasjonsströmmer.

Når det er blitt stasjonære forhold, vil overflatehelningen forbli kon-

stant, og den direkte vindström vil indusere en tilsvarende kompensa-

sjonsström som i transport vil være like stor som transporten i den vind-

drevne strömmen. For et område med så. vidt sterke tidevannsströmmer

som Ofotfjorden/Skjomen, vil disse selvsagt komplisere bildet betraktelig,

særlig fordi mange av vindsituasjonene vil være av varighet mellom 1/2-

1 dögn, og deres virkning vil være vanskelig å skille ut fra tidevannet. I

områder med betydelig brakkva.nnsstreim kompliseres forholdene ytter-

ligere.

En annen kornpliserende faktor i dette tilfelle er at en vindretning (som er

observert i Narvik) nödvendigvis ikke har samme innflytelse i Skjomen og

Ofotfjorden. Dette er allerede berört i avsnitt 7.3.

På det åpne hav regner man vanligvis med at overflateströrnmen vil utgjöre

ca. 1/30 av vindens hastighet. I fjorder kan det tilsvarende forhold komme

opp i ca. 1/10. Dette må sees i relasjon til den nedsatte friksjon som den

sterke sjiktningen medierer. Typiske verdier for den turbulente friksjon

fjorden ligger i. området 1-20 cm2/s (RYE 1973), mens den for de mer

åpne farvann er större enn 100 cm/s og ökende med vindstyrken (NEUMAN &

PIERSON 1966).

Undersökelser har vist at vindfluktuasjoner med periode mindre enn ca,

40 timer har liten virkning på. strömmen under overflatelaget (FARMER

1972, RYE 1973). De langperiodiske fluktuasjoner, med periode 80-200

timer, synes å. gi de störste vinddrevne transporter i fjordene. Nettopp

slik langperiodisk vind har det vært i Ofotfjorden i forbindelse med en del

större endringer i de hydrografiske forhold som er blitt observert (avsnitt

6. 4).

De hydrografiske observasjoner gir inntrykk av at vinden har liten direkte

effekt i Skjomen, mens virkningene i Ofotfjorden er meget tydelige (kap.

6). Strömmålingene (kap. 7) forteller imidlertid at vinden har tydelig inn-

flytelse på strörnforholdene i Skjornen, og at vindvirkningen når over-

raskende dypt i perioder med lav stabilitet. Ved markerte sprangsjikt er

vindens virkning vanligvis begrensete til området over dette.

På flere av de opptegnede vartikalprofiler i kap. 7 viser den vindgenerte

ström en nesten lineær avtagning med dypet. Dersom dette er tilfellet,

vil energitapet hovedsaklig foregå der hvor hastigheten begynner å fravike
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lineære avtagning. For å se hvilke turbulente friksjonskoeffisienter

slik lineær avtagning skulle gi er det valgt to dager med forskjellige,

ren stabile vindforhold.

Vi skal först se på. beregnin.gen av vindstresset T ) som kan beregnes

etter en empiriske formel

T 9! C (W) • W
2

hvor 91 er luftens tetthet og w er vindhastigheten i en gitt höyde. c(w)

er en dimensjonslös störrelse som blir ka1t "drag coefficient". Verdien

på c(w) avhenger av mange forhold. Men det er ikke med de nåværende

kunnskaper mulig å gi eksakte og sikre verdier for c(w).

Etter RYE (1973) brukgs en dragkoeffisient på c-0,0014. For vindhastig-

het 12 rn/s gir dette vindstresset

T (12 In/s) = 2,42 cm-Ig s-2

For vindhastighet 8 m/s gir dette vindstresset

T (8 rn/s) 1,08 cm-lg s-2

Siden hastigheten avtar Lineært med dypet vil friksjonskrafte:n pr. flateen-

het (stresset) ned gjennom laget hvor vi har den lineære avtagning være lik

vindstresset på. overflaten. Dette kan vi se ut fra formelen for friksjons-

kraften.

Vi antar at friksjonskraften (pr. flateenhet) er proporsjonal med hastig-

hetsforskjellen mellom to lag. Dersorn: vi har et hastighetsfelt gitt ved v,

vår vi altså friksjonskraften pr. flateenhet ved

dv
T 1.1—dz

hvor p er den turbulente viskositetskoeffisient.

Her må presiseres at dersom det opereres med positiv viskcsitetskoeffi-

sient, må T være friksjonskraften fra et overliggende lag på et under-

liggende lag når positiv z-akse peker oppover.

Fra ovenforstående formel ser man at dersom hastigheten har en lineær

forandring med dypet, må T være konstant. Det betyr at man kan regne

ut den turbulente friksjonskoeffisient når dv/dz kan leses ut av vertikal-

profilene og man kjenner T fra vindstresset på overflata. For de to verti-

kalsnittene for 6. og 29. april 1972, som er tegnet i figur 94 C og 97 ID,

får man fölgende turbulente friksjonskoeffisienter.
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6.4.72 


Vind: w 8 m/s

dv ie44 • 10-4 s-1dz

-1 -2T = 1,08 cm g s

= 245 cm -1g s -1

29.4,72 


Vind: w = 12 mis

dv
<.2. = 85 ' 10-4 s-1

= 2,42 cm-Ig s-2

= 285 cm -Ig s-I

Til tross for den lave stabiliteten i vannmassene, synes de funne verdier

å være i höyeste laget. Dette skyldes trolig at det er valgt for hby verdi

for c(w) under beregning av vindstresset. Imidlertid må man forvente

hoyere verdier for friksjonskoeffisienten i dette tilfelle enn det som er

vanlig i fjorder hvor stabiliteten er sterkere. At vindvirkningen når dypt,

viste også de vertikalprofiler som ble presentert i kap. 7. Slike dypt-

gående strämmer tyder også på at det må foregå stor transport, noe som

ble bekreftet ved beregningen for Skjornen i kap. 7.

I Ofotfjorden vil det også være av interesse å få et slikt overslag siden

hydrografen fortaIte om stor endring som folge av sterk permanent vind

fra en retning. Spesielt interessante er vinder fra vest som rnedforer en

så sterk homogenisering av vannmassene i enkelte tilfeller helt ned til

over 100 m.

Siden strömmålinger ikke finnes i Ofotfjorden er det valgt å benytte samme

framgangsmåte som HELLE (1975) benyttet for fjordene rundt Bergen._ På

grunn av usikkerheten må overslaget bli temmelig röft, men man vi1 få en

pekepinn om storrelsesorden.

For å få et. slikt overslag kan man starte med et uttrykk som forutsetter

en periodisk strörn i overflaten med vinkelfrekvens w og amplitude Uo.

Strörnmen i ethvert dyp og tidspunkt er da gitt ved

U (z, t) Uo exp (Z R+A) exp i (w t +

hvor A er den turbulente friksjonskoeffisient (A - /T-1)hvor ç er tettheten og
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inert på side 67. Z er avstanden fra overflaten med positiv

,)ppover.

trbmmens nedre grense antas å være i. dypet z = -D = - . Tran-

sporten gjennom et tverrsnitt av bredde B får vi tilnærmet ved å betrakte

tallverdien av uttrykket ovenfor.

Tw B f Uo exp (z/d) dz = BDUo

-D

I Ofotfjorden kan bredden B settes til ca. 3700 rn. Om vinteren er stabi-

liteten lav og man kan sette A = 100 cm2/s, som er lavere enn de verdier

som er funnet foran, og Uo er satt til 5 % av vindens hastighet. Perioden

for overflateströmmen er satt til 100 t som svarer meget godt til en del

perioder med sterk vind.

Benyttes vindstyrken som var like för toktet i mars 72 hvor midlet var

styrke 6 på. Beauforts vindskala eller ca. 12 m/s gir dette D 34 in og

Tw = 47600 m3/s eller ca. 4.1 km3/dögn. Nå kan D synes å være stor,

men sammenlignet med det som ble funnet i Skjomen må störrelsen av D

sies å. være akseptabel.

Den beregnete verdi for Tw viser at vinden kan forårsake meget store

transporter i Ofotfjorden, og dette forklarer også de store endringer som

er registrert i de hydrograliske forhold etter en del slike vindperioder

(avsnitt 6.4). Etter det som også. er skrevet om vinden i avsnitt 7.3,

synes det klart at vinden er den mest avgjörende faktor for de hydrofy-

siske forhold i fjordsystemet i mesteparten av året.

8. 4 Den vertikale turbulente diffus'on

Turbulens er en prosess der like store\vannvolum på en helt tilfeldig måte

bytter plass slik at det ikke foregår noen netto transport av vann. Men når

vannpartiklene bytter plass, tar de med seg sine egenskaper og dermed

endrer vannmassene karakter. Tra.nsportrnåten betegnes sorn turbulent

diffusjon og medförer alltid en transport fra höyere til lavere konsentra-

sjoner. Det foregår således en form for utjevning. Som et mål for utjev-

ningshastigheten benytter man diffusjonskoeffisienten. Diffusjonskoeffi-

sienten for temperatur og salt er av samme störrelsesorden.

Det finnes mange måter å beregne diffusjonskoeffisienten på. Felles for

dem alle er at ingen er helt pålitelige, men de gir et riktig bi:.de av stör-

relsesorden dersom man gjör sitt for at forutsetningene for b:ruken av de

forskjellige metoder er best mulig oppfyllt. Meget viktig er d.et også at
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man har gode observasjoner med ikke altfor store intervaller hverken i

:id eller rom. Vi skal her se på to metoder som gir et uttrykk for ut-

vekslingshastigheten - den ene basert på endringer i saltholdigheten i

bassengvannet, den andre på varmeledning i området mellom 10-100 m.

Det som er av störst interesse i dette tilfelle er å se om den turbulente

diffusjonskoeffisient er av samme stdrrelsesorden de forskjellige år.

Dette kan ha betydning for utskiftningen av bassengvann.

Beregning av diffusjonskoeffisienten ved hjelp av endringer i basseng-

vannets saltholdighet bygger på prinsippet om at endringene i saltholdig-

heten under en bestemt horisontal flate i et bestemt tidsrom må. være

lik fluksen (transporten) av salt gjennom denne flaten i. samme tidsrom.

Ved å betrakte en enhetsflate kan vi bruke samme fremgangsmåte som

SÆLEN (1950) benyttet for Balsfjord ved Tromsb (Fig.1). Vi får da under

forutsetning av at tettheten 9 * konst.

(52 - S1)dz dtaz

tz l l

hvor
midlere diffusjonskoeffisient for salt i dypet z1zs

tiden mellom t1 og t2

S1 = saltholdigheten ved tiden t1 (förste observasjons-

tidspunkt)

S2 = saltholdigheten ved tiden t2 (andre observasjons-

tidspunkt)

aS = vertikal saltholdighetsgradient
az

bassengets dyps

z1 = den betraktete horisontale flate

Ut fra denne Ligningen kan vi lett bestemme Kzs.

Ved beregning av den vertikale diffusjonskoeffisient kan man og'så ta

betraktning at fjordens areal varierer med dybden. Dette har f. eks.

GADE (1970) gjort i Oslofjorden og HELLE (1975) gjort for fjordene

rundt Bergen. Med den usikkerhet som likevel er tilstede, vil ikke denne

metoden være særlig bedre, i allefall ikke med de observasjoner som her

benyttes.

En forutsetning for et godt resultat er at man holder seg til perioder hvor

andre prosesser som medförer horisontale eller vertikale bevegelser er
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d.v. s. perioder med stagnerende tilstander ifjordbassenget.

bassengvann er dette best oppfyllt i perioden juli-november.

terskelnivå er det hele tiden horisontale strörnmer slik at metoden

lkke kan anvendes her. Resultatet av beregningene er presentert i ta-

bell 30.

Et utrykk for diffusjonskoeffisienten får man også ved å gå ut fra varme-

ledningsligningen. Vi antar da en sinusodial tern.peraturendring i over-

flatelaget med en periode (P) på 1 år. Ut fra temperaturisopletene kan

vi da etablere et mål for den tilsynelatende vertikale turbulente diffu-

sjonskoeffisient (1-‹)ved uttrykket

hvor

W = "varmebälgens" vertikale hastighet (cm/s)

«9"» midlere tetthet (kan settes lik 1 g/cm3)

T blir i dette tilfelle en konstant i tid og dyp noe den i vizkeligheten ikke

er. Hastigheten W bestemmes grafisk ved å trekke en linje gjennom

punktene for maksimum temperatur på isopletdiagrammet. He1ningen

av denne linje gir et mål for bölgehastigheten. Stärrelsen ar er meget

fölsom ovenfor feil i helningen av denne rette linjen.

Denne metoden er også basert på det ikke finnes advektive strömmer.

Dette er nesten aldri tilfelle i de dyp metoden blir benyttet, men den

synes likevel å gi brukbare resultater og er derfor en meget benyttet

metode. Her er resultatene vist i tabell 31.

Både tabell 30 og tabell 31 viser liten variasjon årene i mellom, og

dermed skulle ikke diffusjonskoeffisienten være avgjörende for varier-

ende grad av dypvannsutskifting som sted i Skjomen. For Rzs

er det betydelig höyere verdier i 100 m enn i 75 rn. I 100 in er det

dessuten häyere verdier i tidsrommet juli-september enn i tidsrornmet

september-november. Det er også funnet å være positiv korrelasjon

mellom diffusjonskoeffisienten i 100 rn og ferskvannsavrenningen i

Elvegårdselv (SKRESLET og LOENG 1977).

De mest effektive turbulenskilder er tidevannsströmmer, ind.re bölger

og vindgenererte strömmer. Hemmende på den turbulente diffusjon

virker stabiliteten og spesielt velutviklete sprangsjikt. Dette kan muli-

gens forklare en del om de funne verdier for_ diffusjonskoeffisienten.

Verdiene for i 100 m for perioden juli-september er en del höyerezs
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enn det som funnet i terskelfjorder av f. eks. SÆLEN (1950) og HELLE

1975). De övrige verdier for Rzs og er fullt i overensstemmelse

rned det som er funnet i andre fjorder. I Skjomen er det imidlertid

sterke tidevannsströmmer også i de store dyp samtidig med at sjikt-

ningen er minimal i bassengvannet i perioden etter endt innströmning.

Forholdene ligger derfor meget, gunstig an for turbulent diffusjon. Ut-

over liösten öker irnidlertid stabiliteten og dermed vil diffusjonen dem-

pes. Mellom 50-75 m opparbeides det ganske tidlig en forholdsvis sterk

stabilitet og dette vil iallefall forklare en del av at verdiene i 75 rn er

mye lavere enn i 100 rrrtil tross for de samme tidevannsströmrner.

Verdiene for RT er middelverdier for diffusjonskoeffisienten i hele

sonen mellom 10-100 m samt for tidsrommet varmebölger bruker på

denne distansen. Med unntak av 1970 er disse verdiene lavere enn de

som er funnet for i 75 m og dette er også naturlig ut fra stabilitets-
zs

forholdene. For 1970 er det å bemerke at det manglet observasjoner i

august og dette her spesielt gått utover verdien for RT fordi det ble

vanskeligere å forstå når varmebölger startet i 10 rn. Også for
zs

gjör dette verdiene mere usikre,spesielt i 75 m.

Beregninger av ut fra "kuldebälgens" vertikale hastighet har for

Skjomen liten hensikt, först og fremst fordi konveksjonen vil medföre

at den beregnete diffusjonskoeffisient vil bli for stor. Dessuten kan det

det aktuelle tidsrom finne sted större vannutskiftninger som vil gjöre

resultatene ennå. mer usikre.

8.5 Termisk konveks'on

Stabiliteten i en fjord er hovedsaklig dominert av den vertikale salthol-

dighetsfordeling. Men utover hösten når ferskvannstilförselen avtar,

blir de vertikale saltholdighetsgradienter svakere. Dermed minker

også stabiliteten i vannsbylen, og senhöstes og om vinteren kan stabili-

teten på grunn av vertikale saltholdighetsgradienter være liten. Spesielt

gjelder dette i Nord-Norge hvor ferskvannsavrenningen er minimal

vinterstid på grunn av kalde vintrer.

Under slike forhold kan terrnisk konveksjon ha stor betydning for de

hydrografiske forhold. Avkjöling av overflatelaget gjör at dette vil synke

på grunn av dkende tetthet, og erstattes av varmere og lettere vann som

fortrenges oppover. Prosessen når gradvis stadig dypere, og kan i

Nord-Norge under gunstige forhold nå helt til bunnen (SÆLEN 1950).

I de vest-norske fjordene er konveksjonen vanligvis begrenset til de
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3e 20-30 rn (SÆLEN 1976). Denne vertikale sirkulasjonen er

for opoblcmstringen av planteplankton om våren fordi

bringer næringsstoffer fra de dypere lag opp til overflaten (BRAA-

RUD & KLEM 1931).

Betydningen av konveksjon.i Skjomen synes litt u.klar. I Ofotfjorden er

det helt klart at blandingen av vannmassene i de överste 100 m om vin-

teren nesten fullstendig er bestemt av horisontale strömmer forårsaket

av vind. I Skjomen har disse strömmene mindre betydning og dermed

må blandingen foregå også ved andre prosesser som konveksjon og

turbulent diffusjon.

Både i 1970 og -72 nådde gjennomblandingen ved avkjöling av vann-

massene i Skjomen dypt. I 1970  kan gjennomblandingen av vannmassene

settes i relasjon ti1 den utskiftning av vann som fant sted i perioden

januar-mars, mens det i 1972 trolig er mer en kombinasjon uten at man

kan si hvor mye som skyldes hva.

I 1971 og - 73 tyder det meste på at avkjölingen foregikk hovedsaklig ved

hjelp av konveksjon, men da begrenset til de överste 30 in på grunn av

stabilitet. Avkjölingen i de underliggende vannmasser i 197:. skyldes

mer turbulent diffusjon, og i perioden januar-mars også til en viss grad

horisontale strömmer. I 1973 er avkjölingen av vannmassene under

50 m minimal på grunn av at både konveksjon og turbulent di.Efusjon ble

hindret av en stabil sone mellom 30 og 50 m.

Nå spiller antagelig konveksjon en större rolle enn det som allerede er

antydet ovenfor. Både i 1970 og 72 förte innströmningen til Lav stabili-

tet i vannmassene omtrent helt til bunnen. En fortsatt avkjöling av vann-

massen i overflaten ville derfor igangsette en så. dyptgående konveksjon

at det bare ville bli små endringer i tehitieraturforholdene, og med de

observasjonene som foreligger er en slik prosess umulig å påvise. Også

under avkjölingen om hösten. må man kunne anta at konveksjonen spiller

en viss rolle, fordi de äverste vannmassene har lav stabilitez. Den sterke

avkjölingen av de överste 10-20 m fra september til november 1971 er

sannsynligvis et eksempel på. dette.

8.6 Utskiftin av bassen vann

Det er to faktorer som er nært knyttet til utskiftingen av bassengvann i

fjordene. Den ene er vertikaldiffusjon i bassengvannet og den andre er

tetthetsforholdene i vannmassene utenfor terskelen. For at det skal skje

en utskifting må tetth.eten til vannrnassene over terskelnivå utenfor fjorden
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være större enn tettheten av bassengvannet.

Den turbulente vertikaldiffusjon medfo'rer en vedvarende transport av

salt fra dypvannet og til vannmassene over terskelnivå. På denne måten

avtar bassengvannets tetthet og gjör at det kreves mindre tetthet på. vannet

utenfor terskelen for at innströmning skal finne sted.

Variasjonene i vannmassene utenfor terskelen kan være både kort.perio-

diske og langperiodiske. I mange fjorder er det forholdene i kystvannet

som er bestemmende for utskiftingen av bassengvann. Den dominerende

langtidsvariasjon i kystvannet er den årlige med en grunn kystström om

våren og sommeren og en smal og dyp ström om vinteren. Dette gjör at

de fleste hovedinnströmninger i fjordene foregår om våren og sommeren.

Både til Vestfjorden og Ofotfjorden skjer det årlig en innströmning av

Atlanterhavsvann (S 35 c),6o) som hovedsaklig er konsentrert til sommer-

månedene, men som også kan finne sted senvinters i februar-mars (GAUS-

DAL 1972.). For Skjomen synes denne innströmning alene å. ha liten di-

rekte betydning fordi fjorden ligger så langt vekk fra kysten. Sammen

med gunstige vindforhold kan imidlertid denne innströmningen bidra

til at dypvannet i Ofotfjorden lettere kommer i innströmningsposisjon

til Skjomen. Dette kommer vi nærmere inn på senere i dette avsnittet.

Hyppigheten av slike utskiftninger av bassengvannet i fjordene synes

variere ganske mye. SÆLEN (1967) viser at i indre del av Nordfjord.

går det en periode på 9 år mellom hver totale utskiftning av basseng-

vannet, men med mindre innströrnninger innimellom. I de fleste norske

fjorder synes det imidlertid å foregå en hel eller delvis årlig utskiftning

av bassengvannet. I Skjomen fornyes bassengvannet hvert år, men det

kan likevel være stor forskjell på innströmningens störrelse fra år til år.

Ulike prosesser som har betydning fo; fornyingen av bassengvannet i

Skjomen og selve innströmningsprosessen er tidligere tatt opp hos

SKRESLET & LOENG (1977). Utover det som er nevnt tidligere i dette

kapitlet, er det i artikkelen foretatt noen korrelasjonsanalyser mellom

ulike faktorer uten at det kom fram noe entydig resultat av disse analysene.

Det som ble funnet å. ha störst betydning for utskiftingen var diffusjons-

prosessen i Skjomen og vindsituasjonen i Ofotfjorden. Årsaken(e) til

varierende störrelse på innströmningen fra år til år ble lite berört.

I undersökelsesperioden medförte innströmningen av nytt bassengvann

större eller mindre endringer i saltholdigheten annet hvert år. Det

samme mönsteret fortsatte også i mellomperioden 1974-76. (LOENG 1977).
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fra denne regulariteten vil det være naturlig å dra den slutning at

flsteret har sin årsak i variasjoner i kystvannet, for det kan

_ vanskelig at andre fakotrer kan forårsake en slik tilsynelatende

regulær svingning i innströmningene. I det videre er det sett litt

nærmere på innströmningene i årene 1970 - 73.

I avsnitt 8.4 ble det påpekt at den vertikale diffusjonskoeffisient viste

liten variasjon fra år til år, og den er alle år så stor at tettb.eten i

bassengvannet avtar tilstrekkelig til at alt ligger vel til rette for en ny

innströmning året etter. Forskjellen er at etter år med lav saltholdig-

het på det innströmmende vann så kreves det lavere saltholdighet på

vannmassene utenfor terskelen for at en ny innströmning skal finne sted.

Dette har imidlertid ingen betydning for hvilken maksimal saltholdighet

det innströmmende vann har.

Det som dermed har betydning på saltholdigheten er hvor me:get vann-

massene med saltholdighet större enn 34 cYoo hever seg på utsiden av

terskelen. Her er det kun to faktorer som virker inn, enten hver for

seg eller sammen. For det förste er det vinden som både i kapittel

6 og i avsnitt 8.3 har blitt omtalt som meget viktig for de hydrografiske

forhold i Ofotfjorden. For det andre er det den generelle hevning av

dypvannet i. Ofotfjorden som en fölge av innströmning av Atlanterhavs-

vann nært bunnen.

Den beste måten å. få klarhet i problemet på er å ta faktorene: hver for

seg. Tilstedeværelsen av Atlanterhavsvann går best fram av isoplet-

diagrammene for st. 010. (fig. 62, 66, 70 og 74). Sammenlignet med

saltholdigheten på det vann som strömmet inn i Skjomen er det umulig

se noen klar sammenheng. Vann med saltholdighet större enn 35 0/00

er tilstede alle år, og den vesentligste forskjellen er at mengden ers, •.
större tidlig på året i 1970 enn i de ävrige år. Mellom 1971 og 72 er

det ingenting som tilsier en stärre hevning av vannmassene i 1972 enn

i 1971, spesielt når en tar betraktning at maksimum for 35 O/oo-vann

på st. 010 fant sted etter at innströmningen til Skjomen var ferdig. Bare

1973 var det mindre mengder 35 cYoo-vann tilstede på st. 010 enn i de'

tidligere år.

Under innströmningen av Atlanterhavsvann i Vestfjorden vil d.et gamle

bunnvannet bli fortrengt innover i Ofotfjorden hvor det tidligere dypvannet

vil heve seg fordi det ikke kan fortrenges videre innover. Uten vind ville

trolig hevning av dypvannet i Ofotfjorden vise sammenheng med innström-

ningen av Atlanterhavsvann til Vestfjorden, men som påpekt tidligere har
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vinden en betydelig innflytelse på denne hevningen i Ofotfjorden. Ser man

imidlertid på tabell 7, 8 og 9 som viser vindforholdene i området, så er

det ingen stor forskjell årene imellom. Dersom man i tillegg ser på de

daglige observasjoner kan man imidlertid finne ting som kan ha en viss

betydning i denne sammenheng. Selv om tabellene forteller om like mye

vind,fra en retning i to måneder, så behöver ikke dette å ha samme virk-

ning. Vindstyrken spiller en vesentlig rolle og dessuten hvor lenge det

har blåst sammenhengende fra denne ene retningen. Det som virker

negativt på en hevning av dypvannet i Ofotfjorden er vinder fra vest av en

Viss varighet. Her finnes det nemlig . cprskjeller som kan være av betyd-

ning.

1970 skiller seg fra de andre årene med jevnt over lite vind fra vest i alle

de 4 förste månedene (tabell 7) og i hele perioden 1. januar-31. mai er

det bare i ett tilfelle at det er mer enn 2 dager sammenhengende vind fra

vest. Dette må ha spilt en viktig rolle i den utstrakte hevning av dyp-

vannet som fant sted denne vinteren.

Ut fra tabell 7 kan det være vanskelig å. se noen vesentlig forskjell på

vinden fra vest i 1971 og 72, med unntak av at det i mai 1972 var spesielt

lite vind fra vest. De 3 förste månedene er begge år karakterisert av

perioder med nokså sterk vind fra vest og med varighet utover 3-4 dager.

Spesielt gjelder dette i 1972 og dette bidrar til å holde dypvannet nede.

I april viser de hydrografiske observasjoner (fig. 38 og 47) at innström-

ning har funnet sted (1971) eller er nært forestående (1972). 11971 var

det fra midten av mars og inntil en uke forut for toktet ingen vind fra vest

av betydning og forholdene lå til rette for en innströmning i denne perioden.

siste uken för toktet blåste det imidlertid sterk vind inn Ofotfjorden og

dermed ble dypvannet presset ned igjen. 1 1972 hadde perioden uten vind

fra vest bare vedvart i 14 dager för apriltoktet, og dypvannet har derfor

ikke hatt lang nok tid til å heve seg over Skjomens terskeldyp.

tiden etter apriltoktene var det avgjort mindre vind fra vest i 1972 og

den var mer tilfeldig enn i 1971. Spesielt i mai var vindforholden.e gun-

stigst i 1972, og akkurat dette fremgår også av tabell 7 og 8. Dette er

- trolig hovedårsaken til at dypvannet hevet seg mest i 1972, og forår saket

en hbyere saltholdighet på det nye bassengvannet i Skjomen i 1972 enn i

1971.

Vindforholdene i de 4 förste månedene av 1973 er i alt vesentlig lik for-

holdene i de to foregående år. Hovedforskjellen ligger i mai som har

mere vind fra vest og mindre fra öst enn i de övrige år. Dette synes å
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for den saltholdighet som til slutt blir værende på det

i Skjomen, og som var den laveste som ble observert

_ _,..)rundersökelsen.

Som det fremgår av det ovenforstående, synes det å være en viss sammen-

heng mellom vindforholdene og den saltholdighet som til slutt blir på det

nye bassengvannet. Men man skal være klar over at de gunstigste vindfor-

hold opptrer på et tidspunkt hvor det atlantiske vannet forårsaker en vindu-

avhengig hevning av dypvannet i Ofotfjorden. Det man her kan merke seg

er at det i 1973 ved siden av de minst gunstige vindforholcr også var mindre

atlantisk vann til stede på st. 010 enn i de övrige år.

Konklusjonen må derfor bli at det er en kombinasjon mellom de to nevnte

faktorer som bestemmer hvilket vann som skal danne det nye basseng-

vannet i Skjomen. De störste innströmningene synes å finne sted når det

er minimalt med vind fra vest i den tiden det atlantiske vannet har sin

störste mektighet ytterst i Ofotfjorden. Den andre ytterligheten vil være

mye vind fra vest og lite atlantisk vann i Vestfjorden gjennora hele perioden

januar-juni.

For å få mere sikkerhet i dette interessante problemet vil det være nöd-

vendig med et tettere observasjonsprogram for hydrografien i Ofotfjorden.

Uten et slikt program vil det være umulig å fastslå betydningen de .ulike

faktorer har på hevningen av dypvannet i Ofotfjorden. Aller best ville

det være å kombinere et slikt program med observasjoner fra kystvannet

utenfor.

9. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON

Hensikten med de fysisk oseanografiske forundersökelsene i Skjomen var

å undersöke hvordan de fysiske forhold var i fjorden når ferskvannstil-

förselen ikke var regulert. Det ble derfor foretatt regelmessige målinger

av hydrografiske parametre på ti stasjoner i Skjomen og Ofotfjorden i

tidsrommet november 1969-juni 1973 (avsnitt 3.1). Et strömmålingspro-

gram i perioden september 1970-mai 1973 skulle komplettere det hydro-

grafiske måleprogram (avsnitt 3.2). D t var også nödvendig å ha en over-

sikt over de meteorologiske og hydrologiske forhold i undersökelses-

perioden, og data om disse forhold ble mottatt fra Meteorologisk institutt

og NVE.
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En del svakheter ved måleprogrammet gjör at man ikke overalt har

kunnet gi en fullgod beskrivelse av forholdene. Spesielt gjelder dette

hydrografi- og strømforhold i de överste 20-30 rn. .Det er i denne

sonen man först merker endringer i de fleste ytre parametre som fersk-

vannstilförsel, nedbär, temperatur og vind. Dessuten er denne sonen

meget aktiv biologisk. Med sjiktningsmålinger på de enkelte stasjoner

og i noen snitt kunne man fått et bedre og sikrere bilde av den hydrogra-

fiske situasjon i denne sonen. En strömmåler nærmere overflaten enn

5 m ville også vært til stor nytte for sirkulasjonsbeskrivelsen. Om

strömmålingsprogrammet generelt kan man si at det under hele under-

sökelsesperioden minst burde vært en dekning som det rigg 4 gav våren

1972 (avsnitt 3.2). Imidlertid må det også sies at måleprogrammet har

vært tilstrekkelig til å få klarlagt hovedtrekkene.

Ut fra års målinger kan man ikke uten videre fastslå hva som er en

fjords normaltilstand. Med stötte i erfaringer fra andre fjorder og ved

å studere hvordan de meteorologiske og hydrologiske forhold var sammen-

lignet med sine normaler, kan man imidlertid få et godt bilde av hvor

representativ undersökelsesperioden måtte være.

De meteorologiske og hydrologiske forhold er beskrevet i kap. 4. I den

tid undersökelsen pågikk var det spesielt store avvik fra de normale for-

hold for nedbör og ferskvannstilförsel. I 1970 var det unormalt lite ned-

bör og den hittil laveste ferskvannsavrenning som er blitt registrert

Elvegårdselv. I motsetning var det i 1972 betydelig mere nedbör enn

normalt. De laveste lufttemperaturer i observasjonsperioden (måneds-

verdier), var det i 1971 som var kaldere enn normalt. I 1972 derimot

var luftternperaturen over normalen det meste av året. I vindforholdene

var det bortsett fra månedsvise unntak, ingen store avvik fra den nor-

male vindfordeling.

Til tross for de relativt store variasjoner er det vanskelig å finne noen

direkte sammenheng mellom variasjoner i de ytre parametre og de hydro-

fysiske forhold i fjorden. Den årlige syklus i den hydrografiske utvikling

var i hovedtrekkene den samme fra år til år (avsnittene 6.2, 6. 3 og 6. 4).

Nærheten til Ofotfjorden spiller her en vesentlig rolle. Over Skjomens

terskeldyp er det en daglig utveksling av vannmasser, og forholdene i

Ofotfjorden har derfor stor innvirkning på de hydrografiske forhold i

Skjomen. Variasjoner i de ytre parametre har ikke den samme virkning

på de större vannrnassene i Ofotfjorden som på de mindre vannmassene

i Skjomen. Vannutvekslingen med Ofotfjorden bidrar derfor til å dempe
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av variasjoner i meteorologiske og hydrologiske forhold.

2nting i det foreliggende materialet som tyder på. at endringer

_ hydrografiske forhold i Skjomen har noen som helst innvirkning på

orholdene i Ofotfjorden.

Den årlige syklus i ferskvannstilförselen gjenspeiles tydelig i. saltholdig-

het og stabilitetsforholdene i Skjomen, mens andre variasjoner i fersk-

vannstilförselen har varierende betydning. Således er det liten forskjell

på forholdene i fjorden i 1970 og 72 som var de to ytterpunktene når det

gjelder ferskvannstilförsel. I bassengvannet (under terskelen) er salt-

liÖldigheten til enhver tid bestemt av saltholdigheten til det nye basseng---

vannet som strømmer inn hver vår og den påfdlgende vertikale turbu-

lente diffusjon. Diffusjonskoeffisienten viste forövrig ingen variasjon

fra år til år i undersökelsesperioden. Vannmassen over terskeldypet

ble ulikt berört av svingninger i ferskvannstilförselen. Effekten av den

lokale ferskvannstilförsel synes å være begrenset til de över:ste 5-10 me-

terne, uten at det er mulig å angi. noe bestemt dy-p siden tilfredsstillende

målinger mangler i dette laget.

Den estuarine sirkulasjon (avsnitt 8.1), som er en fblge av ferskvannstil-

förselen i sommerhalvåret er sannsynligvis begrenset til de +3verste 2-3 m..

I alle fall hadde ikke ferskvannstilförselen noen som helst innflytelse på

strömmålingene i 5 m (avsnitt 7.5). Ferskvannet vil likevel kunne ha inn-

virkning på. saltholdigheten dypere enn dette, men det er vanskelig å si

hvor stor betydning den lokale ferskvannstilförsel har. Den rnåten salt-

holdigheten mellom 10-75 m endrer seg på. i sommerhalvåret tyder på. at

det er advektive prosesser som hovedsaklig bestemmer utviklingen, og

ikke iblandingen av den lokale ferskvannstilförsel. Det er observert liten

forskjell på saltholdigheten i Skjomen,og på st.. 09 i Ofotfjord.en i nevnte

dyp og dette viser at det må være forholdsvis sterk horisontal blanding.

Adveksjonens innflytelse ser man også en av de raske temperaturendringer

som finner sted i samme periode og som ble beskrevet i avsnitt 7.2.2.

Om vinteren har svingninger i den lokale ferskvannstilförsel större betyd-

ning. Kortere perioder med ökt ferskvannstilfbrsel bidrog i undersökel-

sesperioden til å. danne en stabil sone med ferskere vann i det övre lag.

Virkningen av ökt ferskvannstilförsel er imidlertid også avhengig av andre

pararnetre, spesielt av vindforholdene. Vind ut fjorden vil fbre med seg

det övre vannla.g, og redusere virkningen av bkt ferskvannstilförsel. Vind

inn fjorden vil hindre at overflatevannet strömmer ut fjorden, men denne

vindsituasjonen er meget sjelden om vinteren. Vindstille vil före til at
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ferskvannet brer seg som et isolerende lokk over fjorden, og tilfrysning

kan lett starte dersom temperaturen blir lav. Et slikt stabilt overflatelag

virker også hindrende på konveksjonen som på denne årstiden har stor

betydning for den vertikale blanding. Det var imidlertid vanskelig å skille

mellom virkningene av konveksjon og horisontale strömmer (avsnitt 8. 5).

På samme måte 3oin om sommeren så er adveksjonen av den aller störste

betydning også i vinterhalvåret. Dette gjelder ikke bare for saltholdig-

heten som er dröftet ovenfor, men like mye for temperaturforholdene.

Avkjölingen om vinteren var i undersökelsesperioden hovedsaklig en fölge

av horisontale strömmer, men i perioder med sterk stabilitet var lokal

avkjöling merkbar i de överste metrene.

Korte perioder med hby lufttemperatur om sommeren påvirker bare et

tynt lag i vannmassene på grunn av stabiliteeen. Den varme sommeren

i 1972 förte derimot til höyere temperatur i hele vannsöylen. I Skjomen

skjedde ikke oppvarrningen först og fremst ved vertikal varmeledning i

området mellom 10-75 m, men ved adveksjon. Den höye temperaturen

helt ned til terskelnivå medförte også höyere temperaturer i basseng-

vannet enn i de to foregående år. Fra terskelnivå og ned til basseng-

vannet foregår varmetransporten kun ved turbulent varmeledning.

For vannmassene over terskelnivå i Skjomen ble det funnet sammenheng

mellom årsmidlet for temperaturen og for årsmidlene av lufttempera-

turen. I bassengvannet er den årlige middeltemperaturen på samme måte

som saltholdigheten hovedsaklig bestemt utfra egenskapene til det nye

bassengvannet som strbrnmer inn i löpet av våren.

Oksygeninnholdet viste samme årlige syklus fra år til år. Den störste

årlige variasjon fant man i vannmassene over terskeldypet med maksimum

i tilknytning til planteplanktonets våroppblomstring og minimum umiddel-

bart för denne startet. I de överste metrene var det antydning til en ökning

i oksygeninnholdet i forbindelse med vårflommen, og forövrig bidrar sann-
synligvis ferskvannstilfbrselen til å holde oppe det höye oksygeninnholdet

som blir under våroppblomstringen. I bassengvannet danner også her

egenskapene til det innstrbrnmende vannet sammen med diffusjon grunn-

laget for utviklingen resten av året.

Strömmålingsmaterialet gav i en periode god utfylling av de hydrografiske

observasjonene, men en savner flere observasjoner fra de övre vannlag.

Strernmålingene viste at vinden hadde en dominerende betydning for

stremmen. Den vertikale utstrekning av vindvirkningen avhang av stabi-

liteten i vannrnassene, slik at det er dypest strem ved lav stabilitet.
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- er tidevannsströmmene meget framtredende i strömmålingene.

_ analyse viste at tidevannsströmmene varierte svært lite med

et må kunne antas at tidevannet er den dominerende faktor

turbulente blanding som finner sted i de dypere vannlag, både hori-

sontalt og vertikalt. Nærmere overflaten er vinden av minst like stor

betydning for denne blandingen. Den såkalte estuarine sirkulasjon kunne

ikke merkes på den överste strömmåleren i 5 m.

Totalt sett må den vinddrevne sirkulasjon ansees for å være den mest

betydningsfulle for den hydrofysiske utvikling i Skjomen. Ser man bort

fra den årlige variasjon i de hydrografiske forhold hvor alle de faktorer

som er beskrevet i kap. 8 har sin bestemte innflytelse, så er det vinden

som er årsak til de store, mer kortvarige, endringer som finner sted.

Dessuten er vinden, ved siden av den generelle hevning av dypvannet i

Ofotfjorden, bestemmende for störrelsen av utskiftingen av assengvann

i de enkelte år. Vindvirkningen endrer seg med hvilken re.tning den

blåser i fra, og dette varierer fra vinter til sommer. Med unntak av

tidevannet, som er det samme hele året, har også de andre faktorer ulik

innvirkning gjennom året. Den estuarine sirkulasjon eksisterer bare i

sommerharvåret, mens den termiske konveksjon er begrenset til den

kalde årstid. Den vertikale diffusjon eksisterer hele året, men er minst

i den tid og i de områder hvor stabiliteten er størst.

Ved vurdering av endringer i hydrografi og strbmforhold som fölge av en

vassdragsregulering må man ta hensyn til hvor stor reguleringen er, og

til fjordens spesielle egenskaper. Således er det umulig å gi. en vurdering

som skal være allmenngyldig, og man kan derfor ikke uten videre over-

före resultatene fra en fjord til en annen. Erfaringer fra andrefjorder

vil imidlertid kunne være til svært stor nytte dersom man hele tiden tar

hensyn til de særtrekk som måtte finnes.' •

Det som skjer ved en regulering er at man om sommeren har en magasi-

nering av smeltet vinternedblir og annet flomvann, og at man benytter

dette vannet om vinteren.

I Skjomen skjedde hovedtilförselen av ferskvann för regulering via Elve

gå.rdselv og Kjårdaelv. Etter utbygging skjer den vesentligst:e tilfbrsel

vår og höst via Skjornen kraftstasjon. I månedene juni, juli og august

tilföres også store vannmengder via Elvegårdsely.

Nedenfor er vist en oversikt over månedsavlöpene för og etter utbygging

for de to stbrste elvene ved utibp i Skjomen. Likeledes er vist midlere

vannfbring gjennom Skjomen kraftverk basert på simulert drift. Simu-
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leringen er foretatt for årserien 1920-50 og forutsatt installert 3 aggre-

-at. For elöpig er det bare installert 2 aggregat slik at maksimal vann-

fbring ikke vil overstige 40 m3/s.

Elvegårdselv, midlere månedsavlbp, m3/s.

FMA M 3 3 A S 0 ND

56.0
17. 1

33.0 18.0 8.0 5.5
8.2 4.3 2.0 1. 3

Fbr reg. 4.7 4. 4 4.0 3. 4 20.0 99.0 116.0
Etter reg, 1. 2 1. 1 1.0 0. 9 5.0 29.0 33. 5

Kjårdaelv, rnidlere månedsavlbp, m3/s.

JFMAM J JA SOND

Fbr reg. 0. 5 0. 5 0. 4 0. 4 2. 9 9. 1 9. 3 4. 6 3. 5 1.7 1.3 0. 6
Etter reg. 0. 2 0. 1 0. 1 0. 1 1.1 4. 5 5. 5 3.2 1. 9 0. 9 0. 3 0. 2

Skjomen kraftverk, midlere månedsavlbp, m3/s

J FM AMJJA S 0 ND

41.3 42.1 36.2 35.8 15. 7 4. 2 5.8 13. 9 20. 5 23.9 29.8 32.9

I tillegg til disse vannmengder kommer tilsiget fra det uregulerte felt.

Dette dreneres til fjorden via större og mindre elver og bekker og dels

direkte og gir i forbindelse med snösmelting og nedbör, betydelige bi-

drag til tilfört ferskvannsmengde.

Som man ser blir det en betydelig bkning i vitervannfbringen etter regu-

lering, mens flomtoppen er kraftig redusert. Blant de konsekvenser

man generelt antar en regulering kan få skal nevnes:

bkt stabilitet i overflatevannet om vinteren og dermed nedsatt verti-

kalsirkulasjon,

redusert estuarin (ferskvannsdrevet) sirkulasjon om sommeren,

begrenset oksygentilförsel til bassengvannet på grunn av manglende

vertikalsirkulasjon og/eller redusert utskifting av bassengvann med

fare for oksygenmangel,

endret varmebudsjett i fjorden på grunn av endret stabilitet både

sommer og vinter.

Med bakgrunn i resultatene fra forundersökelsene vil forfatteren antyde

hva som er de mest sannsynlige konsekvenser av reguleringen. Resul-

tatene fra etterundersdkelsene vil vise i hvilken grad antakelsene er

riktige.

Forundersökelsene viste at den lokale ferskvannstilförsel i Skjomen bare

hadde virkning i det aller överste vannlaget. De intermediære vannmasser
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mer påvirket av forholdene i Ofotfjorden gjennom advektive

av forholdene i de överste vannlag i Skjomen gjennom verti-

prosesser. Dette gjör at den endrete ferskvannstilfbrsel i liten grad

antaså virke inn på stabilitetsforholdene i de intermediære vannmasser.

De eventuelle endringer som måtte komme som en fölge av reguleringen

vil derfor være begrenset til de aller överste metrene i ijorden. Her må

en om sommeren forvente en lavere stabilitet enn tidligere på grunn av

den reduserte ferskvannstilförsel og spesielt vil en kunne få et mindre

markert overgangslag til de intermediære vannmasser. Om vinteren

ma en forvente den motsatte situasjon med mer stabile vannmasser, og

et mer markert overgangslag en tidligere. I overgangssonen mellom de

intermediære vannrnasser og bassengvannet vil det neppe skje noen en-

dring i stabilitetsforholdene i noen tid av året.

Den eventuelle endring i stabilitetsforholdene i det övre vanriag vil påvirke

de vertikale blandingsprosesser. Den reduserte stabiliteten om sommeren

vil lette forholdene for vertikale blandingsprosesser i forhold til tidligere,

mens det om vinteren vil bli en nedsatt vertikaI blanding på. grunn av ökt

stabilitet. Overförer man dette på den vertikale varmeutvek:sling, vil

dette isolert sett rnedföre en höyere temperatur i fjorden under brakk-

vannslaget. Tar man de advektive prosesser med i betraktning er en slik

temperaturökning neppe noen mulighet. I tilfelle av en endri.ng, vil den

bli nokså liten.

Tidligere kunne den termiske konveksjon forårsake en vertikalsirkulasjon

som under gunstige forhold hadde muligheten for å nå helt til bunns (av-

snitt 8. 5). Med et stabiIt overflatelag vil neppe den termiske konveksjon

kunne trenge gjennom dette. Dersom forholdene skulle bli slik at over-

flatelaget bare blir stabilt innerst i fjorden, og ubetydelig berört ytterst,

så vil man imidlertid fortsatt ha gode mUligheter for en dyptgående ver-

tilkalsirkulasjon i den ytre delen.

Den årlige utskifting vil også begrense eventuelle fölger av endret verti-

kalsirkulasjon for bassengvannet. Reguleringen vil ikke påvirke selve

utskiftingen av bassengvann fordi denne skjer som en fölge av hevning av

dy-pvannet i Ofotfjorden, og hevningen skjer fullstendig uavhengig av for-

holdene i Skjomen. Egenskapene til det nye bassengvannet danner som

påpekt flere ganger tidligere utgangspunktet for temperatur-, saltholdig-

het- og oksygenforhold under terskeldypet inntil en ny innströmning skjer.

Således skulle en eventuell frykt for oksygenmangel i disse vannmassene

være ubegrunnet i dette tilfelle, selv om tilfbrselen gjennom vertikal-
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blanding skulle bli redusert.

Foruten å virke på den vertikale sirkulasjon vil endrete stabilitetsforhold

i Skjomen kunne få betydning for vindens virkning på sirkulasjon. bkt

stabilitet i vannmassene bevirker at vindvirkningen vil bli grunnere (av-

snittene 7. 3 og 8. 3). Dette vil i förste rekke kunne få betydning om vin-

teren. På. den annen side vil vinden også være den faktor som begrenser

virkningen av en tegulering mest. Om vinteren dominerer falivind ut

fjorden, og dette vil före det ferske overflatevannet raskt ut av Skjomen.

Dessuten vinden bidra til å blande vannmassene i det övre laget og

dermed redus.ere stabiliteten.

Med den ferskvannstilförsel som er angitt i tabellen foran (side ), vil

den estuarine sirkulasjon om sommeren bli meget sterkt redusert og

muligens forsvinne helt. Den maksimale ferskvannstilförsel om vinteren

vil bli omtrent den samme som den maksimale avrenning om sommeren.

Dette medförer at man om vinteren også vil ha en viss mulighet for fersk-

vannsdrevet sirkulasjon, men som i tilfelle vil ble meget svak. Endringer

i dette strtSmningssystemet vil være begrenset til de överste 2-3 m.

Konklusjonene på dette er at sjansene for endringer i hydrografi og sir-

kulasjonsmönster er små..i. de intermediære vannmasser og ennå mindre

bassengvannet. Bare i et tSvre vannlag med en tykkelse på ca 20-30 m,

vil den regulerte ferskvannstilfbrsel få betydning for de fysiske forhold.

Noe mer konkret enn det er antydet overfor er det umulig å si ut fra for-

undersökelsene. Nærmere angivelser kan ftirst foreligge når etterunder-

sökelsene er ferdige. Man kan imidlertid med stor sikkerhet allerede

nå si at det i Ofotfjorden neppe vil bli registrerbare endringer.
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ciem som har vært meg behjelpelig under arbeidet med

ienne rapporten. Det gjelder de ansatte ved Marinbiologisk Stasjon,

Tromsö, og spesielt fru Aagot Svendsen og amanuensis Ben Schei.

51stnevnte har ..-ært meg mesteparten av det jeg i dag vet orn primær-

produksjon og dens tilknytning til hydrografiske forhold. En spesiell

takk også til laborant Ulf Normann, Universitetet i Tromsö, som har

behandlet det hydrografiske materialet på datamaskin, og har laget de

tabeller som er presentert i bind III.

Strömmålingsmaterialet ble overlatt til höyskolelektor Magne Haakstad,

Nordland Distriktshöyskole, Bodö, for bearbeiding utover d.et som var

gjort av Vassdrags- og Havnelaboratoriet. Haakstad har ut:Eört bereg-

ningene og figurene som er omtalt i kapittel 7, samt beregningene av

den turbulente friksjonskoeffisient i avsnitt 8.3. Resultatene var lagt

til rette på en slik måte at forfatteren hadde en grei oDpgave med å få

dem inn i rapporten. Min hjerteligste takk til Magne Haakstad.

Til slutt vil jeg takke sekretær Erik Hansen i Rådgivende utvalg for fjord-

undersäkelser for fremskaffelse av de meteorologiske og h.ydrologiske

data, og for stor imötekommenhet ved alle henvendelser i den tid jeg var

ansatt ved Skjomenprosjektet.
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