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1

INNLEDNING
I forbindelse med reguleringene av Ulla-Førre vassdragene ble
det i 1973 startet en fysisk og biologisk undersøkelse av de
fjordene i Ryfylke som berøres av utbyggingen. Undersøkelsene
omfatter en forunderskelse

og en etterundersdkelse,

hver av 3

års varighet. Denne rapporten presenterer resultatene fra den
fysisk-oseanografiske

delen av forunderskelsen.

De fjordene som vil bli direkte berørt av utbyggingen er Sandsfjordsystemet

(Hylsfjorden,Saudafjorden og Sandsfjorden) og

Jøsenfjorden. I Sandsfjordsystemet
deling av ferskvannstilfdrselen

endres den sesongmessige for-

og den totale ferskvannstilforselen

over året vil Øke. Elvene som renner ut i fjorden har nå en utpreget sommerflom, mens vannføringen om vinteren er forholdsvis
liten. Disse forhold blir endrer etter utbyggingen. Ferskvannstilførselen om vinteren vil Øke sterkt og de sesongmessige
vekslinger i ferskvannstilførselen
Jsenfjorden

f&r strste

blir dermed dempet.

delen av ferskvannet fra to storre elver.

De sesongmessige vekslinger er her like utpreget som i Sandsfjorden,
men mengden av ferskvann er en del mindre. Etter utbyggingen vil
disse to elvene f& svrt

liten vannf6ring og fjorden f&r da storste

delen av ferskvannstilfrselen

ved den nedbr

som faller lokalt

i fjordområdet.
Når det gjelder de to siste fjordene som er med i undersøkelsen,
Erfjorden og Jelsafjorden, vil utbyggingen ikke ha noen direkte
innflytelse på ferskvannsavrenningen

til disse. Erfjorden er tatt

med som referansefjord. Undersøkelsesmateriale
skulle tjene til gi

derfra var ment å

opplysninger om det hadde foregått endringer

i de naturlige forhold i Ryfylkefjordene

før og etter utbyggingen.

Resultatene fra undersøkelsen viser imidlertid at Sandsfjordsystemet og Jøsenfjorden påvirker Erfjorden i så stor grad, ved
vannutveksling gjennom Jelsafjorden, at den ikke kan benyttes som
referansefjord.
Jelsafjorden er med i undersøkelsen fordi den knytter forbindelse
mellom de ovenfor nevnte fjorder og kystvannet utenfor.
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Den endrede ferskvannstilfrselen
medfrer

vil i frste

rekke pvirke

som Ulla-Frre

utbyggingen

det innbyrdes strrelses-

forhold mellom de krefter som styrer sirkulasjonen i fjordene.
Forunderskelsen

er av den grunn konsentrert om

a

underske

sammenhengen mellom sirkulasjonen i fjordene og de krefter som
styrer denne, samt å beskrive de hydrografiske endringer som
variasjoner i sirkulasjonen medfører.
Det er ikke tidligere gjennomfrt

noen sammenhengende underskelse

av fjordene som berøres av Ulla-Førre utbyggingen. Havforskningsinstituttet har bare i forbindelse med kartlegging av fiskeforekomster i norske fjorder tatt noen sporadiske hydrografiske
stasjoner i Ryfylkeområdet opp gjennom årene.

2

FJORDBESKRIVELSE

2.1

Generelt om R f lkef 'ordene
Fjordene som skjærer seg inn i landet i forskjellige retninger
fra Skudenes-og KvitsØyfjorden, kalles med et fellesnavn Ryfylkefjordene. Fjordene er gravd ut av isbreer og har u-formet
tverrsnitt. I de fleste fjordene er det bratte fjellsider som
ender nede i et dypt basseng hvorfra bunnen skrår oppover mot
munningen til en markert terskel. Terskelen er dannet ved at
isbreene, på sin vei ut fjordene, mistet sin graverende effekt i
de ytre deler av fjordområdene hvor breene fikk mulighet til å
bre seg utover lavtliggende land (Holtedal 1973).
Fig 1 viser et kartutsnitt fra sørvest Norge.
Fig 2 og fig 3 viser henholdsvis kart og lengdesnitt av de
fjordene som omfattes av undersøkelsen. I nord et fjordsystem,
i denne rapporten kalt Sandsfjordsystemet,

bestående av tre fjorder:

Sandsfjorden, Hylsfjorden og Saudafjorden. I sr

Erfjorden,

Jøsenfjorden og Jelsafjorden. Fjordene er indre forgreininger
til fjordområdet utenfor Øyen Ombo som ned til et dyp av ca
har fri forbindelse med havet utenfor. I tabell 1 er angitt
terskeldyp, maksimum dybde og lengde av fjordene.

200 m
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2.2

Sandsf'ords

stemet

Et trangt innlp
fjordsystemet

med hye

srygger

p% begge sider skjermer

fra området utenfor. Terskelen

ligger mellom Kvitholmen og Kjelsvik.
Nevy,

ca

Innlpet

er smalest ved

250 m. Derfra og innover noen kilometer utvider fjorden

seg. største bredde, ca

3 km, er like innenfor Lovranestangen.

På østsiden av Lovranestangen
lang fjordarm. Dypbassenget
terskel

til fjordsystemet

ligger Lovrafjorden,

i Sandsfjorden

en grunn 5 km

er delt i to av en

(300 m) mellom Ropeid og tettstedet Sand hvor Suldalslågen

munner ut. Fem kilometer innenfor Sand deler Sandsfjorden
to fjordarmer, Hylsfjorden
skrånende,

og Saudafjorden.

til dels stupbratte

seg i

Mellom sterkt

fjellsider skjærer Hylsfjorden

20 km inn i landet fra Sandsfjorden.

seg

Fjorden er bredest i midtre

del (2500 m). Indre del er meget smal. Den nevnte terskelen ved
Sand er effektiv terskel til Hylsfjorden.
ingen markert overgang

fra Sandsfjorden

Bunntopografien

til Hylsfjorden.

viser
Bunnen

heller svakt nedover fra terskelen ved Sand til 2 km innenfor
fjordmunningen hvorfra dybden er nesten konstant
tredjedel av fjordens lengde. Dypbassenget

(ca

500 m) i en

ender ved en terskel

(200 m) mellom Vannvik og Tveite. Herfra og innover varierer
dybden med avtakende
Også Saudafjorden

tendens inn mot Hylen i enden av fjorden.

har bratte fjellskråninger

som går over i

flatere landskap i indre del hvor industrisamfunnet
Ytre del av fjorden er smal, men ved Blneset

ker

Sauda ligger.
bredden fra

1 km til 2,5 km over en strekning på 200 m. En rekke elver er
regulert og en stor del av ferskvannstilførselen
kraftstasjonen
2.3

skjer via

Sauda III, fig 6.

Jsenfjorden
Fjorden skjærer seg 25 km mot nordøst innover i landet. Den har
meget bratte fjellsider,

særlig på sørsiden. I den innerste delen

er det nesten loddrett, delvis blankskrapt
Det er ingen terskel i munningen

fjell på begge sider.

i fjorden, men et grunt platå

70-100 meter dypt mellom øyene utenfor fjorden tjener som terskel.
Et dyp-basseng med et midlere dyp av 600 m utgjr

en tredjedel

av fjorden. Dybden Øker gradvis fra 300 meter i munningen
600 meter i dypbassenget.

Over en fire kilometer

fra indre grense av bassenget avtar dybden til ca

til

lang strekning
200 rn.
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Videre innover heller bunnen svakt oppover mot enden av fjorden.
To elver, Førre som munner ut innerst i fjorden og Ulla som
munner ut i fjorden 8 km lenger ut er de største ferskvannskildene i fjorden. En mindre elv, Vormedalselv, munner ut ved
Ttlandsvik
2.4

p& sirsiden av fjorden.

Erfjorden
P% nordsiden av det brattlendte

Jsneset

ligger Erfjorden. Den

deler seg i flere små fjordarmer. De to største er Bogsfjorden
p& nordsiden

(3 km fra munningen) og Tyssefjorden som utgjr

indre del av Erfjorden. Det er bratte fjellsider på begge sider
av Tyssefjorden og sørsiden av hovedfjorden. Fra terskelen
(120 m) i munningen av hovedfjorden skrår bunnen nedover til
bassenget som har et midlere dyp på ca
bassenget avtar dybden til ca

100 mover

300 m. Fra indre del av
en strekning på 2 km.

Fjordarmene er grunne. Maksimum dybde i Bogsfjorden er 50 m og
i Tyssefjorden 70 m.
Erfjorden har liten tilførsel av ferskvann. Den største elven er
Hålandselven.
2.5

Jelsaforden

o

det

tre f'ordomr&det

Nord for øyen Ombo, ligger Jelsafjorden, en åpen fjord som danner
en felles forbindelse mellom de indre fjorder og det ytre fjordområdet.

Fjorden er, i motsetning til de indre langstrakte

fjorder, mer et tilnærmet rundt basseng

(største dybde 550 m) som

avgrenses av øyen Ombo, munningen til Ombofjorden, Erfjorden,
kstrafjorden,

landet på begge sider av kstrafjorden

&pningen mellom Jelsa og Foldy.

samt

I vest er det ingen naturlig

geografisk avgrensning idet fjorden går over i Nedstrandsfjorden
(største dybde 700 m) som har en ca

300 m dyp terskel i vest mot

Boknafjorden. Et forholdsvis grunt bunnplatå

(ca

200 m) fra

Karmøy og sørover (se fig 1) danner den effektive terskel mellom
Boknafjorden og de dypere lag av vannmassene på kysten.

g

3

OVERSIKT OVER UTFØRTE UNDERSØKELSER

3.1

Hovedunderskelsen
Feltprogrammet

for den fysisk-oseanografiske

ble startet i september

hovedundersøkelsen

1972 og ble avsluttet i november 1975.

I dette tidsrommet ble det foretatt ialt 37 tokt hvor det ble
innsamlet hydrografiske

data fra faste posisjoner

systemet, Jsenfjorden,

Erfjorden og Jelsafjorden.

ble utført med F/F Helland-Hansen,
Undersøkelsen

3.2.

To av toktene

de øvrige med F/F Fridtj0f Nansen.

omfatter også måling av strøm, vind, tidevann,

ferskvannstilførsel
beskrevet

i Sandsfjord-

og siktedyp. Undersøkelsesprogrammet

i kapitlene

er

4.2 - 4.6.

Str mmålin er ved Nev
Med sikte på å skaffe tilleggsdata
vekslinger

i Sandsfjordsystemet

strømmålingene

av vannut-

ble det besluttet

på terskelen til Sandsfjorden

hovedundersøkelsen
bøyestasjon

til vurdering

å fortsette

i et år etter at

var avsluttet. Det ble også opprettet en

med syv strømmålere

(1,5, 5, 15, 30, 60, 100, 150

og 250 m) i den trange passasjen ved Nævøy, fig

2. I samme

tidsrom ble det også målt vind på Nævøy og vannstand ved Sand.
Hver annen mined, i forbindelse med

skifting av magnetb&nd

i

strømmålerne, ble det hydrografert på en stasjon i Sandsfjordsystemet
3.3

(R4) og på stasjonen i Jelsafjorden

(R9).

Jsenfjordunderskelsen
I den hensikt å få et bedre grunnlag til vurdering
dynamiske prosessene

av de

i en fjord enn det hydrografiske

rutine-

programmet tillot, ble det i tiden 4.juni til 3.juli 1974
gjennomfrt

en omfattende

Jøsenfjorden.

fysisk-oseanografisk

Det ble tatt 163 hydrografiske

(temperaturmålinger

underskelse
stasjoner

og vannprøver for bestemmelse av saltholdighet).

På hver fjerde stasjon ble det også tatt vannprøver
av oksygeninnhold.

i

for bestemmelse

I tillegg ble temperatur og saltholdighet

målt med en saliniterm på tilsammen 324 stasjoner.
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Et omfattende strmm&lingsprogram

ble gjennomført. Selv-

registrerende strømmålere (Aanderaa) målte strøm i 26 målepunkter
fordelt på 5 stasjoner. Fra en oppankret båt ble det i tillegg
tatt 290 strømprofil med Gelatinum Pendulum strømmålere, foruten
at en samtidig målte strøm i forskjellige dyp med to Ekman
strømmålere. To termistorkjeder registrerte temperaturer på to
forskjellige steder i fjorden i 10 punkter 0-50 m ( 5 m mellom hver).
Vindmålinger

(retning og hastighet) ble observert på tre steder

i fjorden. Lufttemperatur ble målt

(hvert 10.minutt) i masten på

den oppankrete b&ten (6 m o,h.). Vannstandsm@linger

ble utfrt

med limnigraf på tre steder i fjorden. Vannføringen ble målt i
tre elver.
3.4

sinin

sbestemmelser Sandsfjorden
iHylsfjorden

Omfattende sjiktningsbestemmelser ble utført med saliniterm i
Hylsfjorden - Sandsfjorden 23-24/6 - 1976. Målingene ble tatt i
samarbeid med Hansen fra Hydrologisk avdeling i NVE.
3.5

Partikkel- o

ulstoffunderskelse

Det ble foretatt optiske målinger i Ryfylkefjordene

fire ganger

i tilslutning til de ordinære månedlige tokt. Disse fire toktene
er fordelt med ett i hver årstid. Målingene ble foretatt med
et transmisjonsmeter.
Formålet med denne undersøkelsen var å foreta en kvantitativ
bestemmelse av sjøvannets innhold av ulike typer partikler og
opplste
3.6

stoffer.

Publikasjoner o

la rin

Dataene fra underskelsen

av data
l, 2, 3 og 4 er lagret på disk på

regneanlegget ved Universitetet i Bergen. Resultatene fra delundersøkelse nr. 5 er presentert i en hovedfagsoppgave
Erik Hygaard.

av

Dataene er lagret på Institutt for Geofysikk ved

Universitetet i Oslo.
Fra delundersøkelse nr. 3 foreligger det to avhandlinger:
Harald Svendsen: "An investigation of the circulation in a sill
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fjord on the west-coast of Norway'!Marine Science Communication
3 (2), 1977 og Harald Svendsen and Rory Thompson: "Wind-Driven
Circulation in a Fjord

Journal of Physical Oceanography Vol. 8

no 4, 1978.
Dataene fra delundersøkelsene

3 og 5 vil ikke bli presentert i

denne rapporten, men resultatene vil bli benyttet i den utstrekning
det er nødvendig for å understøtte drøftingen av dataene fra
hovedunderskelsen.

4

MATERIALE OG METODER

4.1

Generelt om datamaterialet
Drøftingene er for en stor del basert på det hydrografiske
datamaterialet. Disse dataene gir et godt grunnlag for å beskrive
de sesongmessige forandringer i vannmassene. For å kunne påvise en
sammenheng mellom de hydrografiske forandringene og de prosesser
som forårsaker forandringene må en i tillegg til de hydrografiske
dataene også gjøre seg nytte av strømmålingene og de observerte
ytre kreftene som styrer den hydrografiske utviklingen. Det er
ikke mulig ut fra det foreliggende hydrografiske datamaterialet
å beregne sirkulasjonen i fjordene. Hvis ingen andre faktorer enn
det totale trykkfelt var viktig i en fjords dynamikk ville det la
seg gjøre å beregne sirkulasjonen for de tidspunkt toktene ble
utført idet de hydrografiske dataene og vannstandsdataene

gir

anledning til å beregne henholdsvis den delen av trykkgradienten
i dybden (h) som er knyttet til det indre tetthetsfeltet
(barokline)

(jg f$
o

flatehellingen

dz) og den delen som er knyttet til over-

(barotrope) (g

$5). Retningen

pa trykkfeltet i et

bestemt dyp ville da gi retningen på strømmen i det samme dypet.
I tabell 4 er det på grunnlag av hydrografiske data fra st
og st

R9 g

vannstandsdata

R4

fra Sand og Stavanger gjort forsøk

på å beregne det vertikale strømprofil mellom overflaten og
terskelnivået

(100 m) i Sandsfjordsystemet.

usannsynlige strømretninger
tabellen). Underskelsen

Beregningene gir helt

(fortegnene i kolonnen merket

o i

i Jøsenfjorden i juni 1974 (Svendsen 1977)

viste at friksjon, her benyttet som felles betegnelse for alle
prosesser som "forstyrrer" sirkulasjonen i fjorden; turbulent
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momentfluks (entrainment, blanding), molekylær friksjon etc.
er av samme størrelsesorden som de øvrige ledd i bevegelsesligningen.
Selv om sirkulasjonen ikke lar seg beregne og de månedlige
observasjonene bare gir informasjon om den hydrografiske situasjon
i det Øyeblikk stasjonene taes, kan vi likevel beskrive tidsutviklingene i sirkulasjonsmønsteret
de kontinuerlige vindobservasjonene

i store trekk ved å studere
og samstille disse med de

hydrografiske forandringene som finner sted mellom hvert tokt.
Dette fordi undersøkelser viser at det er vindforholdene

på

kysten og i fjorden som sterkest preger den hydrografiske
utviklingen i Vestlandsfjordene,
4.2

se kapittel 6.

Hydrografi
Målinger av de hydrografiske parametrene temperatur, saltholdighet
og oksygen er foretatt på ni faste stasjoner Rl-R9, se fig 2
og posisjonsliste i tab 2.
Med unntak av st

Rl som matte slyfes

p& et tokt (22-25/2,1975)

er alle stasjonene tatt på samtlige tokt i tidsrommet september
1972 til november 1975, se tab 3. M&lingene er utf6rt i standard-

aype ne
500

O,

5 , 1 0 , 2 0 , 30 , 4 0 , 5 0 , 6 0 , 75 , 100 , 15 0 , 20 0 , 30 0 , 400 ,

og 600 m, eller nærmeste posisjon til bunnen.

Med sikte på kartlegging av utbredelsen av det lokale brakkvann
ble det, som en del av rutineprogrammet, gjennomført et spesielt
hydrografisk program som omfattet in situ målinger for hver meter
fra overflaten ned til 6 m og hver 2. meter mellom 6 m og 20 m.
Sjikningsbestemmelsene
og tre enkeltstasjoner

baseres på åtte hydrografiske tverrsnitt
i fjordene, se kart fig

2. Hvert snitt

omfatter 3 stasjoner, tilsammen 27 stasjoner.
Det hydrografiske feltprogrammet omfatter ikke målinger i
kystvannet utenfor fjordområdet. Havforskningsinstituttet
imidlertid i sitt faste observasjonsprogram

en stasjon ca

mil øst av Utsira fyr. Stasjonen er tatt 2-3 ganger pr

har
4 n

måned

i den tiden fjordundersøkelsen har pågått og dataene vil bli
benyttet i denne rapporten

(stilt til disposisjon av Norsk

Oseanografisk Datasenter).
Vannprøvene er tatt med Nansen vannhentere påmontert to vende-
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terrnornetere.I tillegg bar de to nederste vannhenterne på hver
stasjon hvert sitt trykktermometer

(for dybdekorrigering).

Sjiktningsbesternrnelsene ble utført med en temperatur/saltholdighet
målebro

(Saliniterrn), type M.C.

5.

Sorn en del av det hydrografiske rutineprogrammet ble det på hver
stasjon observert lufttemperatur og vind samt anslått bølgehøyde.
Til bestemmelse av saltholdighet i vannprøvene er benyttet en
metode som baseres på måling av konduktivitet ved hjelp av en
målebro. Det er vanlig å angi at måleusikkerheten

ligger i

3.desimal, men en interkalibrering utført i 1975 viste en måleusikkerhet på ca

± 0.0l o/oo i området 0-20 o/oo og ca

±

0.003 o/oo i omr&det over 20 o/oo.
Andre faktorer som har innvirkning på resultatene er lagringstid,
lagringsternperatur og forholdene under prøvetakingen. Alle disse
faktorene kan variere fra tokt til tokt. På denne bakgrunn er
det realistisk å regne med noe større unøyaktighet
kalibreringen viser, anslagsvis 0.0l-

enn inter-

0.03 o/oo i hele måle-

området.
Temperaturen er målt med vendeterrnornetre og korrigert til en
nyaktighet

som ansl&s til & vare ca

± 0.01°c.

Tettheten er beregnet på grunnlag av observert saltholdighet og
temperatur. For enkelthets skyld benyttes tetthetsverdien ,
beregnet av ligningen ,
Oksygen bestemmelsene
metode

= (-l) 1000 hvor er

vannets tetthet.

(rnl/1)ble utført etter standard titrer-

(Andersen og Fyn

1969) og oksygenmetninger

i % er

beregnet fra tabeller utarbeidet av Truesdale, Downing og Lowdon
(Barnes 1959). Usikkerheten i forbindelse med prøvetaking og
titrering kan anslas til ca
4.3

± 0.01 "lr1.

Strmm?linger
Strømmålinger er utført i overflatelaget i Hylsfjorden og
Sandsfjorden og på terskelen til Sandsfjordsystemet

ved Kvitholmen,

fig 2.
Målingene startet i mars 1973 og ble avsluttet i november 1975.
I Hylsfjorden og Sandsfjorden var strømmålerinstrumentene opphengt
i en forankret overflatebøye. Målepunktene i Hylsfjorden var
1.5, 5 og 10 rn, og i Sandsfjorden 1.5, 5, 10 og 20 rn. Dypet ved

l4

byestasjonen

i Hylsfjorden er 510 m og i Sandsfjorden 410 m.

På terskelen benyttet vi en forankret undervannsbye

til å holde

instrumentet i posisjon. Måledypet der var et par meter over
bunnen på ca 115 m dyp. Stedet og dypet var valgt med det formål
å måle strømninger inn og ut over terskelen til Sandsfjordsystemet.
Fig 4 viser skisse av strømmålerriggene.
Strømmålerne som ble benyttet er av typen "Aanderaa" RMC-4
(Aanderaa 1964). Foruten strømmens hastighet og retning måler
instrumentene også vannets temperatur. Tiden mellom hver observasjon
var 10 minutter. Strømmens fart er integrert over observasjonsintervallet, mens retningen er en momentanavlesning
av m&leintervallet.M&lerens

nyaktighet

for farten, ± 5° i retningsangivelsene

ved slutten

er oppgitt til ±
og ± 0.15c

"Pye

i temperatur-

registreringene.
Hastighetsregistreringene

har i tillegg en terskelverdi på 3 cm/s

ved start, noe som gir usikre målinger ved lave strømhastigheter.
Alle registreringene blir i instrumentet lagret på et magnetbånd
i binær kode. Med et observasjonsintervall

på 10 minutter var

båndet fullt etter ca 2 måneder og måtte da skiftes ut.
Rigg bevegelser forårsaket av blant annet overflatebølger gir
instrumentene egenbevegelser. Aanderaa instrumentene er utstyrt
med Savonius rotor. Det innebærer at uansett retningen et
instrument beveger seg vil rotoren få samme rotasjonsretning og
i perioder med stor egenbevegelse kan den registrerte hastighet i
et punkt være mer enn 100% høyere enn den egentlige hastigheten
av vannet i punktet.
En motsatt effekt, altså for liten målt hastighet, forekommer når
en strmm&ler

som er plassert i fjordens overflatelag blir utsatt

for begroing om sommeren slik at rotoren blir hindret i sin
bevegelse.
Hastighetsmålingene må derfor ikke betraktes som absolutte verdier,
men vurderes i lys av de forskjellige feilkilder.
Isproblemer, instrumentsvikt og instrumentmangel førte

til flere

brudd i måleseriene. De tidsrom hvor alt virket tilfredsstillende
og det endelige resultat foreligger i godtatt plottet form, er
vist i fig

5.

Med hensyn til vrige

stromm@linger i underskelsesperioden

refereres til delundersøkelsene

2 og 3 i kapittel 3.
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4.4

Tidevannsre

istrerin er

Vannstandsmålinger

er foretatt på en målestasjon

i Sand fra

14/11-1973 til 7/7-1976. I tillegg er vannstandsmateriale
tidsrommet 1972 til 1975 innhentet fra limnigrafen
Ansvarlig
4.5

for målingene

for

i Stavanger.

i Sand har vært Hydrologisk

avd. ved NVE.

siktedyp
Når lysforholdene

tillot det ble siktedypet målt med Secchi-skive

på en stasjon i hver fjord. Metoden er meget enkel og viser i
grove trekk lysforholdene
4.6

Vindmålin

i overflatevannet.

er

I forbindelse med forundersøkelsen
en meteorologisk
Ansvarlig

ble det i oktober 1972 opprettet

stasjon i Øvreviken ved Vanvik i Hylsfjorden.

for montering

ved Universitetet

og drift var Geofysisk

i Bergen.

Det ble i tillegg montert vindmåler
(st VI), ca 200

m fna

Midvik

holmen i Sandsfjorden

(st V2), p& Navy

i en datalogger

fra den meteorologiske
ble

av typen "Aanderaa". P&
luftfuktighet,

skydekke,

snedekke og isdekke. Stasjonen ble demontert

i oktober 1975. Fra vindmålerne
vi registreringer

(st V2) og Kvit-

8 m o.h. Registreringene

stasjonen ble det også daglig observert
blger,

i Hylsfjorden

hver l0.minutt av vindens retning og

styrke 10 m o.h samt lufttemperatur
lagret på magnetbånd

på Drarvikneset

(st V3). Materialet

stasjonen omfatter målinger

frostryk,

institutt, avd. B

i Hylsfjorden

av vindstyrke og vindretning

og Sandsfjorden

har

fra september 1973

til januar 1976. I tillegg er vinddata fra Utsira fyr, st V4, for
tidsrommet januar 1972 til desember 1975 stillet til rådighet av
Værvarslingen
Måneds-og

årsoversikter

Observasjoner
gjengitt

på Vestlandet,

Bergen.

fra "Norsk

Meteorologisk

Årbok" er benyttet.

fra Sauda og Fister for tidsrommet 1972-1975 er

i tabellene

5-8.
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4. 7

Databehandlin

resentas 'on

o

Det hydrografiske datamaterialet er punchet på hullkort og EDBbehandlet med standard program som beregner ,

verdiene for

tetthet og utlister dataene i tabellform. Saltholdighet og
temperatur dataene fra 1, 2, 3 og 4 meters dyp er tatt med
salinitermininstrument. Dataene fra de øvrige dypene er tatt med
vannhentere. Vertikal profiler av de enkelte parametre og isopleter

(konturkurver som viser fordeling av parametrene i tid og

rom) er tegnet for hånd. Hydrografidataene

er også presentert i

tabeller i rapporten.
Ferskvannsmengden
tykkelse (H),

i fjordene er beregnet som ekvivalent ferskvanns-

fig 12, p& grunnlag av saltholdighetsdataene

fra

salinitermstasjonene og de hydrografiske hovedstasjonene.
H
Hf

=

H -

J S(

S (H)

z)

dz

0

H =størstemåledyp

(m) og S

Strøm-og temperaturdataene

=

saltholdighet

(o/oo).

fra magnetbåndene er EDB-behandlet

på følgende måte: Rådataene er utlistet, rettet og konvertert
til desimaltall. Av enkeltmålingene er det beregnet timesmiddel,
25 timers glidende middel og dgnmidler.

Temperatur og strm-

dataene er listet i tabeller. Strømmen er plottet både som
strømvektorer

(st UB) og som komponenter på langs (U) og på

tvers (V) av fjorden (st Bl og st B2).
Vinddataene er EDB-behandlet på samme måte som strømdataene.
Dataene er listet i tabeller og plottet som vindvektorer
og som komponenter pa langs (U,)

st V4

og p% tvers (V,) av fjorden

(st Vl, st V2 og st V3).
Av plasshensyn er bare plottene av middelverdiene

av temperatur,

strøm og vind presentert i rapporten. Meteorologiske

data utenom

vinddataene er presentert i tabeller.
Hydrologisk avdeling ved NVE har beregnet ferskvannstilsiget
Sandsfjordsystemet

til

og Jøsenfjorden. Resultatene er plottet som

pentadeverdier i sylediagrammer.

17

25 timers glidende middel av overflatenivå

målinger

(timesverdier)

ved Sand og Stavanger og differansen mellom disse foreligger i
plottet form.

5

METEOROLOGI

5.1

Meteorologi

OG HYDROLOGI

I RYFYLKEFJORDENE

De indre fjordene i Ryfylke strekker seg flere mil innover i
landet fra det ytre fjordområdet.

Dette medfører klimatiske

forskjeller med tildels store horisontale
lengderetning

i de meteorologiske

gradienter

parametrene,

i fjordens

spesielt temperatur

og nedbr.
Data fra to meteorologiske
de klimatiske
fjordområde,

stasjoner er valgt til å representere

forhold i henholdsvis

indre

(Sauda) og ytre

(Fister)

tab 5-8. Dataene er for årene 1972-75. Både normal-

verdiene og månedsmidlene

viser at det er noe kaldere om vinteren

og sen hØst og litt varmere om sommeren i det indre fjordområde
sammenlignet med ytre. Videre ble det målt tildels betydelig
strre

mengde nedbr

p& stasjonen i Sauda enn

p

stasjonen p%

Fister.
Fra og med 1972 og frem til slutten av undersøkelsesperioden
middeltemperaturen

i vintermånedene

indre og ytre fjordområde.
temperaturen
strre

er

høyere enn normalt både i

Største avvik er i 1974 da middel-

i januar er hele 5.1°c over normalen. Det er også

nedbr

enn normalt i frste

vinterm@ned

(desember) i

årene 1972-75 og i januar 1974 og 1975. I sommermånedene er
avvikene fra normalverdiene

forholdsvis

I alle de tre årene undersøkelsene
store avvik fra normalverdiene.

små.

fant sted er det tildels

Også mellom de tre årene innbyrdes

er det enkelte måneder markerte forskjeller,

spesielt når det

gjelder nedbr.
Vind i fjorder dannes både av fysiske prosesser
omr&det

(oppvarming, avkjling)

lokalt i fjord-

og ved at luftstrommer p& strre

skala passerer området. En luftstrøm med retning som krysser
lengdeaksen
avbyet

til en fjord vil ved topografiske

til & tilnrmet

påvirkninger

fdlge fjordens lengderetning.

bli

Fjorder i
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samme område, men som har forskjellig

orientering

kan derfor ha forskjellig vindretning

av lengdeaksen

(enten ut eller inn fjorden)

til samme tid.
I Jøsenfjorden,

Hylsfjorden

og ytre del av Erfjorden

teringen av lengdeaksen N0-VSV,

mens Sandsfjorden

er orien-

- Saudafjorden

og indre del av Erfjorden har lengdeaksen orientert N-S.
Selv om det er liten retningsendring
til Sandsfjorden

i overgangen

fra Hylsfjorden

inntreffer det kortere perioder hvor vindretningen

i de to fjordene er motsatt,

fig 82-109

del (ca 90%) av observasjonstiden

(Databind). En overveiende

har den longitudinale

komponenten

av vinden sarune retning i begge fjordene. Den transverselle
komponenten

er svak i Hylsfjorden,

i siste halvdel

mens dette bare er tilfelle

(fra 29/5-74) av observasjonstiden

I første halvdel varierer den transverselle

i Sandsfjorden.

komponenten

innenfor

det samme størrelsesområde

som den longitudinale.

reduksjonen

som inntreffer

fra 29/5-74 i den transverselle

komponenten

har sammenheng med at vindmåleren var plassert på

toppen av en skråning tvers av Lovranestangen

Den markerte

for så 29/5 å bli

flyttet og plassert noen meter fra strandlinjen

på vestsiden

av

Navy.

Vindmålingene

fra det åpne området i munningen

(Kvitholmen) figurene 110-123

til Sandsfjorden

(Databind) viser at vindforholdene

der er av en helt annen karakter enn innenfor det skjermede
innløpet. I fjordmunningen er det ingen "kanaleffekt"
vindkomponentene
Målingene

varierer innenfor samme størrelsesområde.

fra Kvitholmen

er beheftet med endel feil, blant annet

på grunn av at det ved et par anledninger
instrumentet,
5.2

og de to

og vil ikke bli benyttet

ble øvet hærverk på

i rapporten.

Hydrologi
Fr

Ulla-Forre

utbyggingen

til Sandsfjordsystemet
663

til

2303

Saudafjorden

Hele nedbørfeltet
av nedbørfeltet

er det totale areal av nedborfeltet

m

fordelt p& 13

og 1531

for Hylsfjorden

for Saudafjorden

er regulert for kraftproduksjon.
feltet til Sandsfjorden

m

or

m

ti1 Hylsfjorden,

Sandsfjorden,

fig 6.

er uregulert, mens en stor del
2

(335 km)

og Sandsfjorden

Tilsiget fra det regulerte

tilføres Suldalsvann

2

(795 km)

og føres videre ut i
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Sandsfjorden via Suldalslågen. Tilsiget fra det regulerte
feltet til Saudafjorden tilføres fjorden gjennom kraftstasjonen
(Sauda III) og ved flomtap fra Storlivatn via Saudaelv.
Nedborfeltet

til Josenfjorden er uregulert og omfatter ca 750 km

størstedelen av ferskvannet tilføres indre del av fjorden av to
elver, Ulla og Førre. En mindre elv, Vorrnedalselven, munner ut
midtfjords på sørsiden.
Tilsiget til Erfjorden er meget lite. Denne fjorden vil ikke bli
berørt av de til nå planlagte reguleringene.
utbyggingen

Ulla-Frre

vil medfore store endringer i tilsiget

fra nedbørfeltene, og vil berøre både Sandsfjordsystemet
Jsenfjorden.

Tilsiget fra strstedelen

Jsenfjorden

vil bli samlet opp og frt

og

av nedborfeltet til
over til Suldalsvann og

videre gjennom den planlagte kraftstasjonen i Hylen ut i Hylsfjorden. Det effektive nedbørfeltet til Jøsenfjorden blir dermed
sterkt redusert og resulterer i meget liten ferskvannstilførsel
til fjorden etter reguleringene. Figurene 7,8,9 og 11 viser
pentadeverdier

av tilsiget til de enkelte fjorder. Tilsiget til

Sandsfjordsystemet,

fig 10, er beregnet som summer av tilsiget

til de tre fjordene som danner fjordsystemet. Beregningene er
utfrt

ved Hydrologisk avdeling i NVE.

Til beregning av tilsiget fra uregulerte felt uten vannmerker er
det benyttet nærliggende vannmerker med tilsvarende avløpsforhold.
Beregningene av tilsiget fra uregulerte felt blir beheftet med
en viss usikkerhet da en ved sammenligning med avløpet fra nærliggende felt benytter årsmidler.

6.

GENERELT OM VANNMASSER I EN TERSKELFJORD
Den vertikale fordeling av vannmassene i en terskelfjord kan
forenklet antas å bestå av tre lag. Øverst et lag med lav saltholdighet

(brakkvannslag). Under dette et mellomlag som når ned

til terskelnivået, og dypvannet

(bassengvannet) under terskel-

nivået.
Prosessene i det øvre lag er vesentlig styrt av de ytre faktorene
vind og ferskvannstilførsel

og i mindre grad av prosesser i vann-

massene under. Vi har derfor i denne rapporten valgt å drøfte den
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hydrografiske
kapitler

utviklingen

og sirkulasjonen

i dette laget i egne

(8 og 9).

Bevegelsene

i mellomlaget

av ossilerende

er mindre enn i det øvre lag. Ved siden

tidevannsbevegelser

er vanntransporter

forårsaket av at det oppstår tetthetsforskjeller
dyp utenfor og innenfor terskelen,
utvekslinger.

indikasjoner på at tetthetsforskjellene
i det vertikale

tetthestfeltet

(Svendsen og Utne

i mellomlaget

til sammenhengen mellom

og vindforholdene

på kysten ble det

i ca 1 år, etter at feltfasen av hovedundersøkelsen
utfort stromm&linger ved Navy

i Sandsfjorden

I figurene 13 og 14 er plottet middelverdiene
nord-sør komponenten,
av vinddataene

og av komponenten

på terskelen til Sandsfjorden

(se kapittel

3.2).

av vinden på Utsira,

i fjordens lengderetning

ved Nevy,

og av strmobservasjonene

(115 m). Det er valgt å fremstille

som 25 timers glidende middel for å eliminere

tidevannstrømmer
sammenligne

var avsluttet,

fra Nævøy. I de samme figurene er plottet middel-

verdiene av strmobservasjonene
middelverdiene

for

1975 og 1977, Helle 1978).

Ut fra ønsket om å få nærmere kjennskap
sirkulasjonen

i kystvannet

som kompensasjon

transport av vann i overflatelaget

1972, Svendsen

har gitt klare

som oppstår for en stor

i forbindelse med vertikal vanntransport
vinddrevet

i korresponderende

som søkes utlignet ved vann-

De senere @rs fjordunderskelser

del skyldes endringer

vesentlig

og mer kortperiodiske

variasjoner.

vind og strøm er også middelverdiene

fremstilt som 25

For å kunne

av vinden

timers glidende middel.

I hele måleperioden

dannet sirkulasjonen

strøm med motsatte strømretninger.

i mellomlaget

en to-lag

I overgangen mellom lagene er

det en sone med liten eller ingen bevegelse.

Dybden for overgangs-

sonen varierte i tiden, men lå stort sett innenfor dybdeintervallet
30-60 m.
I de periodene vinden har en komponent mot sør på kysten er det,
med få unntak, innstrømning
strmning

i nedre del av mellomlaget

i pvre del. Dette strmmnsteret

flatevannet

og ut-

dannes ved at over-

drives ut fra kysten og trekker tyngre vann oppover

som s& strimmer inn over terskelen og kompenseres
i øvre del av mellomlaget.

av utstrmning

I de periodene vinden har en komponent

mot nord på kysten er sirkulasjonsretningen

motsatt. Vann stuves

opp mot kysten og forskyver tetthetsfeltet

slik at det oppstår

utstrømning

i øvre del av mellom-

over terskelen og innstrømning
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laget.
Det er ingen klart definert grense mellom det øvre lag og
mellomlaget.

Virkningen

lag Øker med avstanden
liten, men i 15 mer

av prosesser

i mellomlaget

fra overflaten. Over 5 mer

strømretningene

på det øvre
virkningen

for en stor del den samme

som i 30 m. I perioder var sannsynligvis

vannmassene

som

strømmet i nedre del av det øvre lag både av mellomlag
og en kompensasjon
de vre

metrene

for vind-og ferskvannsdrevet

(september-oktober,

frste

opprinnelse

vanntransport

i

del av mars og siste

de 1 av jun i).
Målingene

viser at den beskrevne

omfatter hele vannsøylen

to-lag strømmen i perioder

fra noen få meters dyp og ned til flere

hundrede meter under terskelen.
Fornyelsen

av vannet i de dypere deler av bassenget

vertikal diffusjon og ved at
bassengvannet

skjer med

vann som er tyngre enn det "gamle"

strømmer inn over terskelen og ned i bassenget.

I sammenheng med innstrømninger

av tyngre vann over terskelen

(vind mot sir) med oppstrmning

og utstrmning

vil det bli

registrert Økende tetthet i store deler av vannvolumet i fjorden.
Omvendt vil det bli registrert avtagende
opp mot kysten

tetthet når vann stuves

(vind mot nord) og inn i øvre del av mellomlaget

med nedstrmning

og utstrmning

over terskelen. Dette gjr

mulig å danne seg et bilde av sirkulasjonen
hydrografiske

utviklingen

når vi kjenner den

i fjorden og vinden på kysten. I

kapittel 7 er det i tillegg til en ren beskrivelse
hydrografiske

utvikling

mellom den hydrografiske

av den

også lagt vekt på å påvise sammenhengen
utviklingen

og det sirkulasjonsmønster

som vi antar har dominert ut fra kjennskapet
Utsira.

det

til vinden på
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7

HYDROGRAFISK UTVIKLING

I M.ELLOMLAGVANN OG DYPVANN I

UNDERSKELSESPERIODEN
7.1

Jelsaf 'orden-kysten

7.1.1 Innledning
Det er naturlig å se den hydrografiske utviklingen på st R9 og
st U (Utsira),fig 1, i sammenheng. St R9 ligger ca 30 n mil inn
fra kysten og representerer det ytre fjordområdet, mens st U
ligger ca 7,5 n mil ut fra kysten. I perioder hvor det finner
sted heving av vannmasser

(upwelling) eller nedsynking

(down-

welling) på kysten kan det også foregå tilsvarende prosesser i
fjordene avhengig av vindforholdene i fjorden til samme tid. Dette,
samt påvirkning fra topografiske forhold, gjør det vanskelig å
angi innstrømningshastigheter

ut fra forskjeller i tetthet mellom

vannmassene på kysten og i fjordene. Strømmålinger fra andre
fjorder, f.eks. Fensfjorden,
(Cannon

&

(Gade 1973) og Puget Sound i Canada

Laird 1978), viser midlere hastigheter mellom 5 og 20

cm/sek. Hvis vi antar at dette hastighetsområdet

er representativt,

vil det ta 4-l6 dager for en innstromning som passerer st U p@
et bestemt tidspunkt når inn til st R9, forutsatt stabil vindretning.

-------------

7.1.2 De enkelte år

1972
Det var avtagende tendens i saltholdigheten i mellomlaget og
bassengvannet på st R9 i høstmånedene september-november

og i

desember. Det samme var tilfellet under 75 m på st U i september
og første del av oktober, fig 16 og fig 18 og tab 9 og tab 10.
Dypere enn 75 m (unntatt i 125 m) Økte saltholdigheten på st U
frem til utgangen av oktober tab 10. Dataene fra st U28/10)
viser at oppstromning har funnet sted uten at dette registreres
i dataene fra de to påfølgende toktene etter denne dato på st R9.

Det er mulig at vannet har nådd inn til st R9 etter toktet 31/10
og så blitt drevet tilbake av motsatt sirkulasjon forårsaket av
de stort sett stabile vinder mot nordlig kant fra ca 25/11 og
ut &ret, fig 35.
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1973
De korte

periodene med vind mot sr-sr@st

dagene av januar og begynnelsen
oppstrmning

de forste og siste

av februar, fig 36, medfrte

av saltere og litt varmere vann langs vestkysten,

se fig 16 og tab 11. På toktet 12/2 var en del av dette vannet
nådd inn til st R9 og fornyet vannmassene
Innstrmningen

medfrte

temperaturkning

i mellomlaget,
i vre

tab 12.

del av mellom-

laget på st R9 (oppstrmning)

og avtagende temperatur i nedre del.

Vannmassene

synes uberørt av innstrømningene.

under terskelnivå

Det var svak vind, delvis mot nord, de første dagene i mars med
nedstrømning

på kysten og avtagende saltholdighet

på st U. Sirkulasjonen
mot fjordene,

ble reversert og kystvann ble ført inn

trengte ned under lettere vann i det øvre lag i

fjordområdet

og ble kompensert av utstrømning

mellomlaget.

Dermed Økte saltholdigheten

mellomlaget

og temperatur

i nedre del av

på st R9 i øvre del av

og avtok i nedre del, tab 12. Nedstrømningen

vinteravkjlte
mellomlaget.

vannet reduserte temperaturen

i strste

av det

delen av

Vannmassene under terskelnivå på st R9 ble berørt

av denne vannutvekslingen

idet både temperatur og oksygeninnhold

Økte i 300 og 400 meter.
For toktet 10/4 (9/4 st U) var det vind mot
oppstrmning

sr,

fig

36, med

av varmere og saltere vann, tab 11 og fig 15 og

fig 16, som trengte inn i Jelsafjorden
sirkulasjonsmønster
saltholdighet

for februar toktet, med Økende

i alle dyp unntatt 5, 10 og 200 m. Denne sirkulasjonen

ble sannsynligvis
fremherskende

som beskrevet

og forårsaket samme

opprettholdt

i store

deler av april av de

vinder mot sørlig kant, og stadig tyngre vann

trengte inn mot fjordene. Også vannmassene
st R9 ble berørt av denne innstrømningen.
av mai var det overveiende
på kysten og reversering
saltholdigheten

under terskelnivået

på

I ca 2 uker i begynnelsen

vind mot nord, fig 36 med nedstrmning

av sirkulasjonen

avtok både på stu

i Jelsafjorden,

og

og st R9, tab 11 og tab 12.

Det er ingen klar sammenheng mellom den beregnede middelvinden,
fig 36 og fig 37, Og trenden i den observerte
utviklingen

i sommermånedene på st R9, tab 12. Det er sannsynlig

ut fra den påviste
noenlunde

hydrografiske

sammenhengen mellom vind og strøm at det var

likt fordelt med ut og innstromningsperioder

og nedre del av mellomlaget
nedre del og

i juni, overveiende

i øvre

innstrming

utstrømning i øvre del av mellomlaget

i

i juli og
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motsatt sirkulasjonsretning

i første halvdel av august.

Under terskelnivået var det bare små forandringer i tiden etter
innstrmningen
I

en uke fr

i mai.
toktet 13/9 var det vind mot sr,

fig 37, og

saltere vann strømmet inn i mellomlaget i fjorden. To uker med
relativt sterk vind mot nord-nordvest i slutten av september,
medfrte

nedstrmning

av sommeroppvarrnet vann med lav salt-

holdighet på st R9, tab 12. Perioder med samme vindretning i
slutten av oktober og begynnelsen av november opprettholdt denne
utviklingen frem til toktet 5/11. Vedvarende vind mot sør i
november-desember
oppstrmning

trakk tungt vann opp langs kysten med inn-og

av saltere og kaldere vann til Jelsafjorden etter

toktet 5/1l samtidig med at vinteravkjlingen

tok til

i det

@vre lag.
1974
Fra midten av desember i 1973 og frem til begynnelsen av mars
var det lange perioder med tildels sterk vind mot nord, fig 38.
Saltholdigheten og temperaturen var 14/1 avtatt i nesten alle
måledyp sammenlignet med dataene fra desembertoktet, tab 13 og
tab 14.
Den 24/2 var tyngre (saltere og varmere) vann kommet inn under
50 m på st R9, tab 14. Dette kan ha sammenheng med at det var
p&landsvind i noen dager fr

toktet samt vind mot sr

dagen fr

toktet, fig 38.
Etter den lange perioden med vind mot nord ble det roligere
vindforhold og mer vekslende vindretninger fra begynnelsen av
andre uke i mars, fig 38. Saltere og varmere vann strmmet

inn

mot kysten og inn i fjordområdet igjen, tab 13 og tab 14.
Utover våren og første del av sommeren var det lange perioder med
vind mot sør, fig 38, og oppstrømning på kysten, tab 13. Saltere
og kaldere vann strømmet inn i mellomlaget på st R9. Tungt vann
strømmet også inn i dypere lag av Jelsafjorden hvor saltholdigheten
Økte og temperaturen avtok under terskelnivået i mai og juni,
tab 14.
I juli er det vekslende vind som går over til Økende vind mot
nord i august og september, fig 39.
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Saltholdigheten

ble redusert i kystvannet,

tab 13, og vann-

utvekslingen

i fjorden reduserte saltholdigheten

temperaturen

i nesten alle måledypene

at saltholdigheten

og økte

på st R9, tab 14. Etter

hadde Økt og temperaturen

avtatt i forbindelse

med en periode med vind mot sør i oktober ble vinden mot
nord6st-nordvest

i november,

fig 39. Vindforholdene

var alts&

stort sett de samme før toktet 2/12 (st R9) som i august-september.
Det er derfor rimelig å anta at sirkulasjonen

i fjorden og på

kysten var tilnærmet den samme som i disse to månedene.
antagelsen underbygges
utviklingen

av at tendensen i den hydrografiske

i august-september

avtagende saltholdighet
vannmassene

Denne

og desember er nesten identiske,

og stigende temperatur i store deler av

i mellomlaget

under terskelnivået.

1975
I noen uker før januartoktet
med vindretning mot st

(20/1) er det ustabile vindforhold

og srst

og nordost, fig 40.Tilsvarende
utstrømninger
holdigheten

etterfulgt
vekslinger

av vind mot nord

i perioder med inn - og

har ventelig funnet sted i fjordområdet og salt-

Økte, mens temperaturen

avtok i mellomlaget

på st R9

og over 75 m på st U, tab 15 og tab 16. De ustabile vindforholdene
fortsatte utover i februar og dataene fra toktet 23/2 viser ingen
entydig hydrografisk

utvikling

i mellomlaget

på st R9, tab 16.

I fire dager £ør toktet 19/2 på st U var vindretningen
fig 40, og folgelig avtok saltholdigheten
Temperaturutviklingen

p& st U, tab l5.

er omtrent den samme på kysten og i mellom-

laget pa st R9 i januar-februar,
diffusjon og

mot nord,

adveksjon

frer

tab 15 og tab l6. Vindblanding,

vinteravkjlte

vannmasser

nedover

fra de øvre lag.

I tidsrommet fra mars til juni er vindforholdene

fremdeles

ustabile. Foran alle toktene, 19/3, 6/4, 5/5 og 2/6 på st R9,
tab l6, og 20/3, 28/3, 12/5 og 3/6 på stu,

tab 15, var det noen

dager med vind mot sør, fig 40, og observasjonene
toktene viser alle en Økende saltholdighet
kysten og i mellomlaget

fra de nevnte

i de dypere lag på

på st R9 sammenlignet med forangående

tokt.
Selv om vinden overveiende
juli-toktet,

hadde retning mot sør mellom juni og

fig 41, var vinden ikke sterk nok til å opprettholde
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det sirkulasjonsmønsteret

som dominerte i vårmånedene. Vannet

på kysten ble lettere og varmere, tab l5, sirkulasjonen vendte
am og lettere og varmere vann strømte inn i mellomlaget på st R9,
tab l6. Vannet ble stadig lettere og varmere i mellomlaget utover
høsten. Vind mot nord-nordøst etter 9/9 intensiverte sirkulasjonen,
saltholdigheten ble ytterligere redusert og temperaturen steg.
I 50 m avtok saltholdigheten med ca 1 o/oo og temperaturen steg
med ca 2C

pa st R9 mellom toktene 18/8 og 15/9, tab l6.

Etter en periode med vind mot sør og motsatt sirkulasjon i
mellomlaget

(Økende saltholdighet) før toktet 20/10 dreide

vinden igjen mot nord med avtagende saltholdighet i mellomlaget,
tab l6. Den hydrografiske utviklingen i dypvannet på st R9 avvek
en del fra utviklingen i mellomlaget. Dette skyldes at de
vindgenererte forandringene i vannmassene på kysten ikke alltid
påvirket hele vannsøylen. Tettheten kan avta i de øvre vannmassene, mens den samtidig Øker i de dypere og omvendt. Saltholdigheten viste Økende tendens i 150 m på st U frem til juni,
avtok deretter frem til oktober, for så å Øke igjen i november.
De tunge vannmassene strømmet over kystbunnplatået og inn i
Jelsafjorden og forårsaket Økende saltholdighet på st R9 (ide
fleste måledyp) fra årsskiftet og frem til juli. Dataene fra de
fire siste toktene i underskelsesperioden

18/8,15/9,

20/10 0g

15/11) viser vekselvis avtagende og Økende saltholdighet mens
temperaturen er tilnærmet konstant.
7.2

Sandsfjords stemet

7.2.1 Innledning
En sammenligning av dataene fra stasjonene i de tre fjordene som
utgjør Sandsfjordsystemet

viser at den hydrografiske utviklingen

i de tre fjordene, med unntak av det øvre lag, er omtrent den
samme. Vi vil derfor i det flgende

hovedsaklig basere drftingen

av den hydrografiske utviklingen på dataene fra en av stasjonene
(R4) i fjordsystemet.
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7.2.2 De enkelte år

------------1972
Dataene fra frste

hydrografiske

toktet i undersokelsesperioden

(6/9) yiser

forhold som er "normale" for en vestlandsfjord

i

september. Et relativt varmt og ferskt lag over et mellomlag
med noe lavere temperatur og hyere

saltholdighet

og nederst

et tilnærmet homogent bassengvann.
Isohalinene

i figurene 19-26 viser felles trekk i utviklingen

for alle fjordene i systemet. Det var høyere temperaturer
deler av mellomlaget
september-toktet,

i store

på st R4 13/10 sammenlignet med verdiene

tab 17. Den 1/11 var temperaturen

fra

sunket igjen

for deretter & ha steget sterkt 13/12,i 60 m ca 2°c.
Saltholdigheten
avtaging

viser det omvendte monster i utviklingen,

(13/10), så stigning

(13/12), i

frst

(1/11) for deretter å avta sterkt

60 m ca 1,2 o/o0.

Med unntak av en periode i slutten av oktober var det altså
strste

delen av hosten utstromming i nedre del av mellomlaget

og innstrømning
i tilknytning

i øvre del. Vertikal vanntransport

som oppsto

til denne sirkulasjonen var den vesentligste

til de hydrografiske
De hydrografiske

forandringene

forandringene

virkning på overflaten

som fant sted i denne perioden.

som skyldes vindstressets

lokalt i fjorden var ventelig

små i årets siste måneder.

årsak

Store ferskvannsmengder,

direkte

forholdsvis
fig 10, rant

ut i fjorden og dannet et stabilt øvre lag som dempet energitransporten nedover til mellomlaget.
1973
Både på st U og st R9 var det minkende
første toktet

i utvikling mellom st R4 og de to

R9 har sannsynligvis

grafiske beliggenhet
når en begivenhet

sin forklaring i den geo-

til de tre stasjonene.

Tidsforskjellen

mellom

inntreffer på de tre stasjonene kan være årsak

til at innstrømningen
sirkulasjonen

frem til

(kapittel 7.1), mens den Økte på st R4, tab 17

og tab 20. Forskjellen
stasjonene U g

saltholdighet

fremdeles ble registrert på st R4 etter at

var reversert på de to andre stasjonene.

Økningen på st R4 kan også skyldes lokal vindpåvirkning
fjorden, se kapittel

8.3.1.

Tetthets-

i selve

28

Turbulente og advektive prosesser i fjordene og kystvannet
sammen med det varierende vindfeltet utover v&ren medfrte

at

innstrømningen i nedre del av mellomlaget ikke ble en kontinuerlig
prosess. Strømmålingene,

som tok til på terskelen til Sandsfjorden

i mars, viser perioder med ut-og innstrømninger, fig 42.
Vannet strømmet ut i nedre del (minkende salth.) og inn i øvre
del av mellomlaget nesten hele perioden fra midten av april og
frem til toktet i mai, tab 20, og fig 26.
Som nevnt i avsnittet om Jelsafjorden, var det meget ustabil vind
på kysten i sommerhalvåret og dermed varierende sirkulasjon i
fjordene. Noen dager før og under toktene 16/6 og 17/7 var det
motsatt sirkulasjon sammenlignet med de nærmeste dagene fr
maitoktet, fig 42 og fig 43 og tab 20. Vannet som strømmet inn
hadde lavere temperatur enn det "gamle" vannet og temperaturen
avtok litt mellom 40 og 100 m, mens dette vannet når det strømmet
opp og ut fjorden i øvre del av mellomlaget ble oppvarmet ved
blanding med sommeroppvarmet vann i det øvre lag.
Frste

halvdel av august ble dominert av vind fra sir, fig 37.

Det var ingen strømmålinger på terskelen i denne tiden, men
vindretningen samt minkende slatholdighet og Økende temperatur
i mellomlaget, tab 20, viser at det dominerende strømbilde var
motsatt av situasjonen før toktene 16/6 og 17/7. Vannet som
strømmet opp langs kysten og inn i Jelsafjorden for toktet 13/9
gjorde seg ikke gjeldende i Sandsfjorden før dette toktet, tab 20.
Dataene fra årets siste tre tokt viser samme hydrografiske
utviklingsmønster

som på st R9. I overensstemmelse med den

beskrevne sammenheng mellom vind, vanntransport og hydrografisk
utvikling, hadde saltholdigheten avtatt mellom toktene 13/9 og
9/10,

9/10 og 6/11 og Økt mellom toktene 6/11 og 4/12, tab 20.

Sirkulasjonen i oktober-november
nedover i mellomlaget og kte
I lpet

temperaturen med 2-3e.

av &ret var det bare vre

ca 200 m, som ble berrt

førte relativt varmt vann

del av bassengvannet, ned til

av innstrmninger.

Strste

vannut-

skiftning skjedde i januar-februar og i april. Saltholdighetsutviklingen sett isolert tyder på at det også fant sted innstrømninger under dette nivået, men temperaturutviklingen

under-
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bygger ikke en slik antagelse. Den forholdsvis jevne temperaturstigningen i de dypere lag av bassengvannet,

figurene 19, 21,23

og 25, er vesentlig forårsaket av diffusive prosesser.
1974
Med unntak av saltholdighetsverdiene

i 30 og 40 m 16/1 og i

5 m 26/2 var det avtagende saltholdighet i alle dyp over terskelnivået i de to første toktene sammenlignet med verdiene fra
siste tokt i 1973. Temperaturen var overveiende stigende i nedre
del og avtagende i øvre del av mellomlaget i samme tidsrom,
tab 20 og tab 21.
De eneste strømmålingene som eksisterer fra fjordsystemet i
denne tiden er en kort serie fra terskelen

(frem til 15/1),

fig 44. Strømmen var meget svak med retning ut fjorden (inni
øvre del av mellomlaget)

i overensstemmelse med den dominerende

vindretningen på kysten og den observerte temperatur-og saltholdighetsutviklingen

på kysten, st R9 og på st R4.

De tyngre vannmassene som tok til & stromme inn i Boknafjordområdet siste halvdel av mars (kapittel 7.1.2) n&dde inn til
Sandsfjorden fr

toktet l/4, tab 2l. Vannet strommet inn i nedre

del av mellomlaget og registreres som stigning i saltholdigheten
og synkning i temperaturen. I øvre del avtok saltholdigheten
fortsatt da utstrømningen her "trakk" vann fra overflatelaget
nedover. Strømmålingene fra 20 rn, fig 76, og terskelen, fig 44,
underbygger det antatte strømningsmønsteret. Forholdene under
terskelnivået var uforandret i årets to første måneder. Den
kende

aktivitet i mellomlaget i mars medfrte

utveksling

en kende

vertikal

(turbulent diffusjon) med avtagende saltholdighet og

stigende temperatur

(se tab 21). I tiden mellom toktene l/4 og

7/5 korn det vann inn fra kysten som var tilstrekkelig tungt til
at det startet en utskiftning av bassengvannet.
Strømningsmønsteret

ble opprettholdt i mellomlaget utover våren

frem til begynnelsen av juni med den flge

at saltholdigheten

fortsatte å Øke mens temperaturen avtok i alle dyp (unntatt i de
øverste metrene), se tab 21.
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I ca to måneder etter toktet 18/7 var den dominerende

vindretningen

på kysten mot nord og nordøst, avbrutt av perioder i oktober med
vind mot srvest,

sr

og srst,

etterfulgt

av vind hovedsaklig

mot nord og nordøst resten av året, fig 39. Som i 1973 var det
dominerende

sirkulasjonsmønster

sirkulasjonsmønsteret

om våren

i siste halvår motsatt av
(kfr. strømmålingene på terskelen

i fig 44 og fig 45). Saltholdigheten
stigende over terskelnivået

var synkende og temperaturen

avbrutt av en periode med Økende

saltholdighet med synkende temperatur
vindretningen

var mot sør, tab 21.

Innstrømningene

til dyp under terskelnivået,

varte ved til månedsskiftet
en fullstendig
Etterhvert

(under 10 ro) i oktober da

mai-juni. Det skjedde sannsynligvis

fornyelse av bassengvannet

som det gamle oksygenfattige

opp og strømmet ut av fjordsystemet
avtok oksygeninnholdet

som startet i april,

i dette tidsrommet.

bassengvannet

i øvre del av mellomlaget,

her. Lavest verdi ble observert

mai, tab 20 (Databind). Stor stabilitet i mellomlaget
månedene,

ble presset
i 30 mi
i høst-

tab 21, dempet tilførsel av turbulent energi til

bassengvannet

og de hydrografiske

forhold ble lite endret fra

august og ut året.
1975
De ustabile sirkulasjonsforhold
laget i Jelsafjorden

som vi antok var rådende i mellom-

i årets to første måneder har også gjort

seg gjeldene i Sandsfjordsystemet,
bevegelse

i vannmassene

sannsynligvis

var det liten

i nedre del av mellomlaget

frem til

toktet i februar. Strømmålinger

fra terskelen viser med få unntak

svake midlere strmhastigheter,

fig 46.

Ca en uke fr

toktet 2l/l var det en svak innstrmning,

som reduserte temperaturen

og hevet saltholdigheten

fig 46,

i hele mellom-

laget, tab 22.
Umiddelbart

foran toktet i februar var det innstrømninger

terskelen,

fig 46. De nærmeste metrene over terskelen Økte

temperaturen.

I resten av mellomlaget

tab 22. Saltholdigheten
målingene

var mindre i hele mellomlaget

fra januar. Vannutvekslingen

toktet reduserte saltholdigheten
februar-toktet

var det avtagende

temperatur,

enn ved

mellom januar og februar-

s& mye at innstrmningen

ikke var tilstrekkelig

over

fr

til å heve saltholdigheten

31

til det den var ved toktet i januar.
i nedre del av

Hele våren og forsommeren hadde middelstrømmen

retning inn fjorden bare avbrutt av korte perioder

mellomlaget

med utstrømning.

som utstrømningene

Dybdeområdet

samme tidsrom har sannsynligvis

fant sted i

også omfattet en del av det øvre
rettet

i 5, 10 0g 20 m var overveiende

lag idet middelstrmmen
ut fjorden, fig 77.

fra mellomlaget

Hydrografidataene

i tidsrommet mars-juli,

tab 22,

viser en jevnt Økende saltholdighet og avtagende temperatur.
Erfaring fra undersøkelser

i andre fjorder viser at etter en

utskifting av bassengvannet

med relativt tungt vann,

slik tilfellet var i Sandsfjordsystemet

i 1974, kan det ta flere

fullstendig

år før en tilsvarende
Intensiteten

(Gade 1973).

utskifting finner sted,

i den vertikale

turbulens i de dypere lag i fjord-

systemet i 1975 var ikke stor nok til å redusere tettheten tilstrekkelig

i vannmassene

svarende vannutskifting
ble vannmassene

under terskelnivået

til at en til-

som i 1974 kunne finne sted. Først i april

under terskelniv% berrt

av innstrmningen

og da

bare ned til ca 150, tab 22.
av middelvinden

Retning og hastighet

fra midten av juli til begynnelsen

på kysten varierte sterkt

av september da vindretningen
(se kapittel

i noen uker ble forholdsvis stabil mot st-nordst
Strømmålingene

fra terskelen viser strømforhold

med vindforholdene
varierende

idet strømmen var vekslende med perioder av

lengde med ut-og innstrømninger

lengre perioder med utstrømning
fig 47. De øvre vannmasser
stadige vekslingene

som samsvarer

og overgang til litt

fra begynnelsen

av september,

(øvre 50 m) var sterkt påvirket av de

i sirkulasjonsforholdene

i mellomlaget.

Toktdataene viser stigende temperatur knyttet til nedstrdmningen
mellom toktene 8/7 og 19/8, 16/9 og 21/10 og motsatte

forhold

mellom toktene 19/8 og 16/9, 21/10 og 18/11, tab 22 og figurene
25 og 26.
I nedre del av mellomlaget
tendens med avtagende

hadde utviklingen

saltholdighet

en mer stabil

og Økende temperatur

forårsaket av tilførsel av sommeroppvarmet vann med relativt lav
saltholdighet

som kompensasjon

for utstromningene.

7.1).
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Fra 20/10 til 17/11 ble strømrnålingsprogramrnet i Sandsfjorden
utvidet til også å omfatte strømmålinger i 50, 90 og 140 m, fig 77.
Målingene underbygger antagelsene som er gjort i drøftingen foran.
Det er stort sett innstrømning i de øverste måledypene i mellomlaget (20 og 50 m), (instrumentet i 10 m virket ikke) når det er
utstrømning i 90 m, 140 m og i terskelnivået

(f.eks. 1-5/11 og

8-14/11). Omvendt er det utstrømning i de øverste måledypene når
det er innstrømning i de nederste måledypene.
I bassengvannet var det små endringer etter at innstrømningene over
150 m opphrte

i juli. Endringene var ikke storre enn at de ligger

innenfor måleusikkerheten.

Surstoffet i det stagnante bassengvannet

forbrukes i forråtnelsesprosessen

av organisk materiale som synker

ned fra vannmassene over og surstoffinnholdet avtok fra juli og
ut observasjonsperioden,
En nyere

tabellene 33-37 (Databind).

studering av dataene fra de tre fjordene i Sandsfjord-

systemet viser at en begivenhet som inntreffer og blir registrert
på en stasjon på et av toktene ikke alltid blir registrert på alle
de andre stasjonene på samme toktet, men kan være registrert på
toktet fr

eller etter på de andre stasjonene. Dette skyldes at

de enkelte begivenheter ikke inntreffer på alle stasjonene samtidig, men kan vere forskjvet

i tid noen timer eller dager fra

stasjon til stasjon.
Vanntemperaturen

og saltholdigheten i overflaten varierer fra sted

til sted i fjordsystemet, se kapittel 8.3.1. Dette medfører at det,
på grunn av vertikal vannutveksling, dannes horisontale gradienter
i temperatur og saltholdighet også i mellomlaget og dermed horisontale tetthetsstrømmer lokalt i fjordsystemet, uten at det er
mulig ut fra det foreliggende datamaterialet & skille denne sirkulasjonen fra den sirkulasjonen som skyldes kommunikasjon med
vannmassene utenfor fjorden.
7.4

Jsenf

'orden

7.4.1 Innledning
Avstanden mellom de to hydrografiske stasjonene i Jdsenfjorden,
R7 og R8, er 10 km (1/3 av fjordens lengde). Selv om verdiene av
de hydrografiske parametrene i korresponderende dyp på st R7 og
st R8 kan være forskjellige, er tendensen i den hydrografiske
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utviklingen

på de to stasjonene nesten identisk og drøftingene

i dette kapitlet vil for en stor del bli basert på dataene fra
den dypeste av stasjonene,

st R8.

En nøyere studering av dataene fra korresponderende

dyp på

st R7 og st RS viser at det på de toktene stasjonen ble tatt samme
dag (med ca 2 timers mellomrom)

var stort sett høyere saltholdighet

i hele eller deler av mellomlaget
st RS når vindretningen

på st R7 sammenlignet med

var mot sør på kysten

(se tabellene for

12/10 i 1972, 17/1, 14/3, 15/6, 18/7 og 4/12 i 1973, og 19/3,
6/5 i 1975 og figurene 35, 36, 37 og 40). Omvendt var det stort
sett lavere saltholdighet

på st R7 i forhold til st RS når vind-

retningen var mot nord på kysten

(se tabellene

7/9, 1/11 og

13/12 1972, 17/1, 9/5 og 15/8 1973, 3/4 1974, 23/2 1975 og
figurene 35, 36, 37, 38 og 40). Tabellene er i Databind.
Dette underbygger
mot sr

ytterligere

den påviste sammenhengen

p& kysten for&rsaker innstrmning

strømning i øvre del av mellomlaget
Ved innstrømning
oppstrmningen
hyere

at vind

i nedre del og ut-

og omvendt ved vind mot nord.

i nedre del av mellomlaget

(vind mot sør) vil

ventelig være størst i indre del av fjorden. Derav

saltholdighet

i mellomlaget

p& st R7 5 forhold til st R8

under disse vindforhold .
.4.2 De enkelte år
1972
I likhet med forholdene
Jsenfjorden

i Sandsfjordsystemet

en karakteristisk

undersøkelsen,
saltholdighet

hstsituasjon

finner vi også i
p% forste tokt i

tab 18 og figurene 29 og 30 med stor reduksjon i
og Økning i temperatur i mellomlaget

til toktet 12/10. Forandringene
forårsaket av inntrengning

(over 60 m) fram

er som nevnt i kapittel

av vannmasse

7.1

fra det øvre lag på kysten

og ytre fjordområde.
Topografien

i fjordmunningen

utvekslingen.

Forandringene

derfor vanligvis

strre

Sandsfjordsystemet,
som vannutvekslingen

har en regulerende virkning p& vanni de hydrografiske

i Jsenfjorden

parametrene er

sammenlignet med

særlig ved relativt kortvarige begivenheter
før toktet 1/11 representerer.
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I

de to ukene med vind mot sr

saltere og kaldere
13/12 gav motsatt
med avsaltning
Øverste

vann inn og oppover
vindretning

stagnant

i mellomlaget.

igjen nedstrmning

Før toktet

i mellomlaget

og temperaturkning.

del av bassengvannet

sirkulasjonen

for toktet l/lly fig 25, strmmet

ble berørt og tok delvis del i

i mellomlaget,

i høstmånedene

mens vannet under 300 m var tilnærmet

og fikk redusert

få 1/100 o/oo ved diffusive

saltholdighet

med noen

prosesser.

1973
Med få avvik inntraff
i Sandsfjorden,

de samme begivenhetene

men det var enkelte

i Jøsenfjorden

ganger noe forskjøvet

uten at vi her kan angi hvor store tidsforskjeller
Økte saltholdigheten

mellomlaget

mens det i Jsenfjorden

saltholdigheten
mellomlaget

mellom

reduksjonen
oktober

juni, august og desember.
forårsaket

og utstrømningen

i saltholdigheten

og november

Ved vannutvekslingen

i

fant

Saltholdighetskningen

av innstrømning

i dypere

i øvre del. Den markerte

i mars, mai, juli, september,

var forårsaket

av det motsatte

i oktober og november

lett vann fra det øvre lag utenfor
nivået i fjorden

var kning

tab 23. Økning i saltholdighet

var i alle de nevnte månedene
del av mellomlaget

i alle dyp i

O og 20 m før toktet 17/1 og i resten av

etter toktet,

også sted i april,

i tid

det dreiet

seg om.Ved årets begynnelse
i Sandsfjorden,

som

strømmønster.

trengte sommeroppvarmet

fjorden helt ned til terskel-

i likhet med det som skjedde

i 1972 til samme

tid.
Det var ingen inntrengning
i lpet

av aret. Vertikal

av nytt vann til dyp større enn 300 m
vannutveksling, som ble opprettholdt

ved tilført energi fra sirkulasjonen
bassengvannet,medfrte
temperatur

i mellomlaget

stadig sm& endringer

og oksygeninnhold

og øvre del av

i saltholdighet,

fra ca 250 m og nedover.

1974
I de frste

to mnedene

var det overveiende

lagets nedre del og innstrømning
temperaturen

holdighet

mellom

i hele mellomlaget

og saltholdigheten

toktet i april var det motsatt

i mellom-

i øvre del. Vinteravkjølt

fra det øvre lag "ble trukket" nedover
reduserte

utstrmning

sirkulasjon

20 rn og terskelen

vann
og

i dette, tab 24. Fr
igjen med økende salt-

og stigende

temperatur

mellom
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30 m og 60 m. Utstrømningen av vannmasser like under det øvre
lag førte til synkende temperatur og saltholdighet mellom 10 m og
30 m da dette vannet ble blandet med relativt kaldt og ferskt
overflatevann.
Etter hvert som vinden mot sør drev stadig mer vann ut fra kysten,
ble tyngre vann hevet oppover utenfor terskelen. Før toktet i mai
startet en fornying av bassengvannet. Disse strømforholdene
dominerte i mellomlaget
til juli. I 1pet
strømfordeling

frem til juni og under terskelnivå frem

av juni maned ble den dominerende vertikale

forandret i mellomlaget til det motsatte av

forholdene i v&rm&nedene, og i de tre flgende

mnedene

(vindretning mot nord) avtok saltholdigheten og temperaturen
steg i hele mellomlaget.
Selv om utviklingen i en bestemt hydrografisk parameter over flere
tokt viser en bestemt tendens (Økning, avtaking) innebærer ikke
dette at det har vært samme tendens hele tiden. Dette ble tydelig
demonstrert i spesialunderskelsen

i Josenfjorden i juni. Mellom

de ordinære toktene i juni og juli ble det registrert en utstrømning
i nedre og innstrømning i øvre del av mellomlaget

(Svendsen 1977)

som reduserte saltholdigheten og Økte temperaturen og oksygeninnholdet i mellomlaget

langt sterkere enn resultatene fra juli-

toktet viser. Alle spor etter denne vannutvekslingen ble nesten
eliminert i
toktet

lpet

av noen dager med motsatt sirkulasjon fr

i juli.

I november var det igjen samme vindforhold på kysten og strømforhold i mellomlaget som i vårmånedene og saltholdigheten Økte
igjen mens temperaturen avtok. I desember var vind og strømforhold
de samme som i høstmånedene med avtagende saltholdighet og
stigende temperatur.
De hydrografiske

forhold i vannmassene under 150-200 m var nesten

konstant og homogene både i temperatur og saltholdighet i høstmånedene.
1975
Fra desember i 1974 til januar i 1975 Økte saltholdigheten i 60,
75 og 10 O m ,.tab 25. Det må derfor ha vært innstrømning av tyngre
vann i dette tidsrommet, sannsynligvis i forbindelse med perioder
med vindretning mot sr-srst

i de forste to ukene av nyret.
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Etter en periode med utstrømning
øvre del av mellomlaget
overveiende

i

(januar - februar) startet en periode med

innstrømning

mars. Saltholdigheten

i nedre del og innstrømning

i nedre del av mellomlaget

Økte og temperaturen

før toktet i

avtok. Etter hvert som

de "gamle" og nye vannmassene ble presset opp og ut i øvre del av
mellomlaget

Økte også saltholdigheten

grunn av at temperaturen

her mens temperaturen

steg på

over 30 m var flere grader lavere enn i

vannmassene under.
Vinden og dermed den vertikale

strømfordelingen

våren og forsommeren. 19/4 var saltholdigheten
ke

toktene 6/5 Og 2/6.

igjen fr

viste observasjonene

vekslet utover
avtatt for så å

I juli, august Og i hostmnedene

fra alle toktene avtagende

saltholdighet

stigende temperatur mellom 40 m og terskelnivået
utstrmning).
overveiende

Mellom

(dvs. overveiende

20 og 40 m var det samme utvikling

innstromning)

Fr

frem til toktet 20/10.

Dypvannet(under

(dvs.

dette toktet

var det en periode med vindretning mot sør (6-12/10)
stromning av litt kaldere

og

med inn-

cg tyngre vann.

150-200 m) var tilnærmet stagnant hele året. Det

var bare små forandringer

i temperatur,

innhold. Ved dypvannsfornyelsene

saltholdighet

og oksygen-

i 1974 trengte forholdsvis

tungt

vann ned i bassenget. Omfanget av de turbulente utvekslingsprosessene var, i likhet med forholdene i Sandsfjordsystemet,
store nok til å redusere tettheten i bassengvannet
til at fornying av dypvannet

7.5

ikke

tilstrekkelig

kunne finne sted i dette året.

Erfjorden

7.5.1 Innledning
Erfjorden er den av de indre fjorder som har best kontakt med det
ytre fjordområdet.

Dette preger de hydrografiske

fjorden. Over terskelnivået

er det vanligvis

forhold i

helt ubetydelige

horisontale gradienter mellom Erfjorden og Jelsafjorden
hydrografiske

utviklingen

de to fjordene.

er nesten identisk

og den

i mellomlaget

i
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7.5.2 De enkelte år

------------1972

Observasjonene

fra hstm@nedene

viste avtagende

saltholdighet

mellom 50 m og bunnen, tab 19. I forbindelse med perioden i
november med vindretning mot sør (Utsira) Økte saltholdigheten
i 20, 30 og 40 m mens temperaturen avtok i de samme dypene.
Sirkulasjonen

som dominerte

i hostmanedene

tilfdrte varmere og

ferskere vann fra øvre lag nedover i mellomlaget

og temperaturen

steg mellom 50 og 100 m.
1973
Økningen i saltholdigheten

som fant sted i mellomlaget

mellom

toktene 17/1 og 14/2, 14/3 og 11/4, 9/5 og 15/6, 18/7 og 15/8
samt 6/11 og 4/12, tab 26, viser at det dominerende
i disse periodene var innstrømning
utstrømning

strømbildet

i nedre del av mellomlaget

og

i øvre del. Tilsvarende viser den avtagende salt-

holdigheten mellom toktene 14/2 og 14/3, 11/4 og 9/5, 15/6 og
18/7 samt 15/8 og 6/11 at det dominerende

strømbildet var motsatt

i disse periodene.
1974
I noen uker frem til toktet 15/1 var det overveiende
i nedre del og innstrmning
saltholdighetsdataene
innstrømning

i vre

del av mellomlaget.

AV

25/2, tab 27, ser vi at det var startet en

i nedre del av mellomlaget

oppstrmningen

utstrømning

før dette toktet, men

hevet ikke verdiene i øvre del av mellomlaget

over januar nivået før etter toktet. Samme sirkulasjonsretning
har sannsynligvis

vrt

r&dende fdr toktene l2/6 0g 3l/10 0g

delvis for toktet i mai. Det var avtagende tendens i saltholdigheten
i vannmassene

over 30 m fra februar til juni. Dette skyldes

transport nedover av ferskere vann i overflaten ved vindmiksing
og medrivning

til det utstrømmende vannet i øvre del av mellom-

laget.
I juli, de to hstm&nedene
det overveiende
nedover.

motsatt

august og september samt desember var

sirkulasjon og varmere vann transporteres
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1975
Også i Erfjorden Økte saltholdigheten i hele mellomlaget

fra

desember til januar toktet, tab 28, p@ grunn av innstromninger i
nedre del og utstrdmninger i vre
strmningsmonster

del av mellomlaget. Dette

dominerte i v&rm&nedene og i juni.

Fr

toktet

i februar, juli og i alle høstmånedene var det, unntatt i noen
få dyp i oktober og november, avtagende saltholdighet i hele
mellomlaget, altså utstrømning over terskelen og innstrømning et
stykke oppe i mellomlaget.
Vannmassene under terskelnivået ble berørt av innstrømningene
i vårmånedene og i desember.
7.6

Sammenli nin

mellom de enkelte f'order

Hydrografiske variasjoner i mellomlaget er hovedsaklig styrt av
vannutvekslingen

som tilnærmet kontinuerlig pågår med vannmassene

utenfor fjordene. AvStanden mellom Josenfjorden i sr

og Sands-

fjorden i nord er ikke større enn at det er de samme vannmassene
som utvekslingen foregår med i alle fjordene. De forholdsvis
små differansene mellom middelverdiene

fra måledypene på

stasjonene Rl - R9 kan sannsynligvis tilskrives forskjeller i
ytre påvirkninger lokalt i og utenfor den enkelte fjord. Små
horisontale hydrografiske gradienter kan oppstå i Boknafjordområdet ved at vindfeltet ikke er likt i hele området på grunn av
ulik landtopografi. Videre er vindforholdene,

spesielt vindstyrken,

ikke lik i alle fjordene. Vinddrevne oppstrmninger

vil dermed

ikke omfatte de samme dyp i alle fjordene til samme tid selv om
vindretningen er den samme. Av større betydning enn de nevnte
faktorer for etablering av hydrografiske forskjeller mellom
fjordene er at dybde intervallet henholdsvis ut-og innstrømninger
foregår i kan variere fra fjord til fjord. Tydligst vises dette
i middelverdiene

(midlet over perioden 1972-75) av saltholdighet

og temperatur for oktober og desember, figurene 50-52.

Ned-

strømningen av forholdsvis varmt og ferskt vann er mer omfattende
og nr

dypere i Jelsafjorden og Erfjorden enn i Jsenfjorden

og

Sandsfjordsystemet.
I øvre del av mellomlaget er det forholdsvis sm

hydrografiske

forskjeller mellom fjordene, figurene 48 og 49. Saltholdigheten
er litt lavere i Sandsfjordsystemet

i sommermånedene enn i de
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andre fjordene. I hstm&nedene
Sandsfjordsystemet

er saltholdigheten lavere i

og Jøsenfjorden sammenlignet med Erfjorden

og Jelsafjorden.
I dypvannet er det en meget liten, men markert forskjell i saltholdighet mellom de indre fjordene og Jelsafjorden-Erfjorden,
fig 53. Temperaturen er hele &ret i overkant av 1/4c

hdyere i

Jelsafjorden sammenlignet med de indre fjordene.

8

HYDROGRAFISK UTVIKLING I DET ØVRE LAG I UNDERSØKELSESPERIODEN

8.l

Generelt
Overflatevannets direkte kontakt med atmosfæren medfører at vannet
i likhet med luften får en karakteristisk årlig temperaturperiodisitet. Den samme utviklingen gjr

seg gjeldende videre

nedover i det øvre lag, men amplitudene er mindre og tidene for
ekstremalverdiene er forskj&vet i tid i forhold til overflaten.
I fig 54 er som eksempel plottet de observerte verdier på R4 i
1973 av lufttemperaturen målt ombord 3 m oh og vanntemperaturen
i

0,5, 10 og 20 m.

Andre faktorer som er avgjørende for temperaturutviklingen
øvre lag er ferskvannstilførselen

i det

og vindstresset på overflaten.

Det tilførte ferskvannet har en tosidig innflytelse; vannets
temperatur og dets innvirkning på stabiliteten. Størst stabilitet
og dermed minst vertikal varmetransport inntreffer i første del
av snesmeltingstiden

(mai-juni). Etter hvert som stabiliteten avtar

utover ettersommeren og høsten Øker varmetransporten.
I perioder med vind og/eller stor ferskvannstilførsel

kan tempera-

turen i overflaten i korte perioder få en annen tendens i utviklingen enn lufttemperaturen. Observasjoner
i juni 1974, fig 55, Viser at kende

fra Jøsenfjorden

vind fra l6. juni medforer

temperaturfall i overflaten 17.juni til tross for at lufttemperaturen
Øker. Temperaturfallet

skyldes vesentlig blandingsprosesser, men

kan ogs& ha sammenheng med kende

tilf@rsel av kaldt smeltevann.

Den vindgenererte varmetransporten og faseforskyvningen kommer
også tydelig frem i figuren. Ved å sammenligne temperaturkurven
for O og 5 m ser vi at temperaturen i 5 mer

høyere enn i over-

flaten største delen av observasjonsperioden

etter 19.juni.
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De viktigste faktorene som bestemmer saltholdighetsfordelingen

i det øvre lag er ferskvannstilførselen,

vindstresset på over-

flaten og vannets oppholdstid i fjorden. Det tilførte

fersk-

vannet blandes med sjøvann vesentlig ved vindblanding og
blandingsprosesser

utenfor ferskvannskildene

(nærsoneblanding).

I nærsonene er de horisontale og vertikale gradienter store,
men avtar sterkt med avstanden fra kildene.
Sammenhengen mellom ferskvannstilførsel og oppholdstid er lite
undersdkt.Stigebrandt

(l975) antok friksjonsls

strmning

i en

to-lags fjord med smalt innløp i forhold til fjordbredden og
varierende bredde og dyp, og fant at oppholdstiden avtok med
kende

ferskvannstilfrsel.

Den sesongmessige fordeling av saltholdigheten i det øvre lag
viser klar sammenheng med den tilsvarende fordeling av ferskvannstilførselen.

Som eksempel er det i fig 56 plottet de

observerte verdier for saltholdigheten i 0, 5, 10 og 20 m på
st R4 i 1973 Og ferskvannsavrenningen

i samme periode. De

laveste saltholdighetene i overflaten observeres i månedene med
strst

ferskvannsavrenning,

juni-september. I 5m

fdlger ut-

viklingen et lignende mønster med unntak av observasjonene

fra

juli da det, sannsynligvis på grunn av stor stabilitet og dermed
liten vertikal blanding, er hy

saltholdighet selv om ferskvanns-

avrenningen er stor.
Også i 10 og 20 m kan vi spore en årlig periodisitet, men
amplitudene er små.
Forholdet mellom ferskvannsavrenning og saltholdighet for kort
periodiske variasjoner viser ingen tilsvarende sammenheng som
for langperiodiske. Av fig 57 går det frem at saltholdighetsutviklingen i overflaten i Jøsenfjorden i juni 1974 er motsatt
av det man skulle forvente ut fra en sammenligning med ferskvannstilfrselen

i samme tidsrom. Perioden med de hoyeste

saltholdigheter i overflaten faller sammen med perioden med
strst

ferskvannstilfrsel.

høyeste vindhastighetene

Men i denne perioden males ogs& de

i fjorden. Vindgenererte blandings-

prosesser dominerer altså over effekten av ferskvannstilførselen.
En sammenligning av kurven

for vindhastighet og kurven for

saltholdighet viser at det har tilnærmet sammenfallende
variasjonsmønster.
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Prosesser som medfører den ovenfor beskrevne utviklingen er
belyst i en rekke laboratorieeksperimenter

(f.eks. Kato og

Phillips 1969, Wu 1973, Moore og Long 1974, Welander 1974).
8.2

Jelsafjorden - k sten

8.2.1 Innledning
Ferskvannstilførselen

til Jelsafjorden er liten og kommer fra

små bekker og som regn på overflaten. Fjorden har likevel, på
grunn av brakkvannstilførsel

fra de indre fjorder, et markert

øvre lag i tiden mai-september.
Brakkvannet som strømmer ut fra fjordene får på sin vei ut til
kysten Økt saltholdighet ved blandingsprosesser. Ned til det
dyp som er definert som det øvre lag (20 m) ble det på st U
tatt målinger i tre dyp O, 10 og 20 m. Saltholdigheten var nesten
hele underskelsesperioden

hyere

enn 30 o/oo i overflaten,

tabellene 10, 11, 13 og 15. Bare på to tokt (20/7-73 og 14/8-75)
ble det m&lt saltholdighet i underkant av 30 o/oo.
Det er altså ikke et markert øvre lag på kysten slik det opptrer
i fjordene. Ved vindoppstuvning vil overflatevann fra kysten
drives innover i fjordområdet og trenge ned under lettere vann
og prege utviklingen i mellomlaget og det øvre lag.
8.2.2 De enkelte &r

------------1972

På november toktet (1/11} var det Økning i saltholdigheten i 10
og 20 m (st R9), tab 29, i forbindelse med oppstrømning i mellomlaget, mens det over 10 m var avtagende saltholdighet på grunn
av Økende tilførsel av ferskere vann fra de indre fjorder i
ca 3 uker fra 20. oktober. De øvrige månedene ble det øvre lag
tilfrt

kystvann fra innstrmninger

under laget.

1973
Vannmassene i det øvre lag synes uberørt av inn-og oppstrmningene
som fant sted fr

toktet 14/2 (kapittel 7.1). Vinteravkjlingen

i det øvre lag fortsatte, tab 30, og saltholdigheten avtok, tab 31,
forårsaket av en Økning i ferskvannstilførselen

til fjordområdet,

u2
figurene 7,8,9,10 og 11, i en kort periode i begynnelsen av
februar.
Endringene i saltholdighet og temperatur i 10 og 20 mi
september og desember var en følge av oppstrmninger

april,

i sammen-

heng med innstrømninger i dypere lag. Økningen i saltholdighet
i mars var neppe forårsaket av oppstrmning,

men snarere av ut

dybdeområdet innstrømningene som ble antatt (apittel

7.1) &

ha foregått i øvre del av mellomlaget også har omfattet nedre
del av det øvre lag.
Ustabile vindforhold i mai-august sammenholdt med de små
forandringene i saltholdighet som ble registrert i nedre del av
det øvre lag i denne perioden gir for usikre holdepunkter til
å kunne påvise årsaken til disse. De relativt lave saltholdighetene
og høye temperaturene over 10 mer

betinget av sommeroppvarming

og ferskvannstransport fra det indre fjordområdet.

1974

De første fem månedene var utviklingen vesentlig styrt av
ferskvannstilfdrselen

til fjordomr&det idet tilfrselen

fra

mellomlaget er liten. Saltholdigheten i 10 og 20 m avtok jevnt
fra maned til m&ned, tab 33. For toktet i juni hadde oppstromningen
i sammenheng med innstrømningene som startet i april til nedre
del av mellomlaget, nådd opp til 5 m. Fra juli til september
var det jevnt avtagende saltholdighet i alle måledyp unntatt i
0 og 1 m. Blandingen med vann fra øvre del av mellomlaget oppveide
ikke tilførselen av ferskvann i denne perioden.
I oktober var det liten ferskvannstilførsel og samtidig oppstrømning fra mellomlaget og saltholdigheten Økte.
1975

De store nedbørsmengdene i Ryfylke i begynnelsen av året gav
uvanlige lave saltholdighetsverdier

over 5 mi

januar, mens det

i tiden februar-mai var "normale" forhold for &rstiden tab 35.
I 20 m var det avtagende saltholdighet og vinteravkjling,
fram til mars-april da oppstrming

tab 34,

i mellomlaget tok til. I tiden

april-juli ble det øvre lag tilført betydelige mengder vann med
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høy saltholdighet fra mellomlaget.
I

de frste

hstm&nedene

var det overveiende en blanding av

vann fra øvre del av mellomlaget

(innstrømning fra det øvre lag

på kysten) og brakkvann fra de indre fjorder som dannet vannmassene over 20 m. I oktober ble det registrert tilførsel av
oppstrømningsvann.
8.3

Sandsf 'ords stemet

8.3.1 Innledning
Av de fjordene som er med i undersøkelsen er det Sandsfjordsystemet, og da særlig i Sandsfjorden, at den hydrografiske
utviklingen i det øvre lag er sterkest preget av ferskvannstilførselen. Det trange utløpet, hvirveldannelser mellom Sand
og Ropeid, fig 67, og resirkulering mellom de tre fjordene i
fjordsystemet fører til at ferskvannet får lang oppholdstid i
Sandsfjordsystemet.
8.3.2 De enkelte år

------------1972

Ved begynnelsen av undersøkelsen var det forholdsvis varmt vann
med lav saltholdighet i de øvre metrene på alle stasjonene i
fjordsystemet, tab 36. Med 'kende
blandingsprosesser

dybde fikk vannet, ved

(entrainment, turbulent

diffusjon),

mer og mer karakter av mellomlagsvann, en egenskap som avtok etter
hvert som vertikalutvekslingen

holdt fram og vannmassen

i det

øvre lag ble mer homogen (13/10). Utstrømningene i øvre del av
mellomlaget
vre

tilførte saltere og kaldere vann til nedre del av det

lag samtidig med at relativtferskt

og avkjlt

overflatevann

ble blandet nedover og stabiliteten Økte igjen.
I november og desember var det samme utviklingsmønster
holdigheten som i september og første del av oktober
sirkulasjon i mellomlaget), mens temperaturgradienten

i salt(samme
var noe

større enn observert i oktober på grunn av tiltagende avkjØling
i overflaten.

1414

1973
Fra 10/1 til 14/1 var hele Hylsfjorden
og Sandsfjorden
fjordsystemet

og deler av Saudafjorden

islagt. Kraftig vind fra øst drev isen ut av

natt til 15/1 og vinddrevet

vann med forholdsvis høy saltholdighet
til overflaten,
saltholdighet

oppstrømning

og temperatur helt opp

tab 37 og tab 38. På st Rl var differansen

og temperatur mellom overflaten

liten, henholdsvis

ca l o/oo og ca 1,3°c. 1 sammenheng med opp-

temperatur og saltholdighet.
st Rl til 7,6c

i

og 20 m meget

strømningen dannes det store horisontale gradienter

pa

førte

både i

I 3 m avtok temperaturen

p& st R2 til 3,8c

fra 8°c

p& st R4 og saltholdigheten

avtok fra 32,5 o/oo på st Rl til 31,3 o/oo på R2 til 17,1 0/oo
på st R4.
I tidsrommet 5-10 februar var det forholdsvis
tilsig, fig l0,med kning
fjordsystemet,

stort ferskvanns-

i den totale ferskvannsmengden

fig 12. Umiddelbart

før toktet 13/2 avtok til-

siget raskt som fdlge av fallende temperatur og nedbr
av snø. Ferskvannstilsiget

og avkjlingen

het og temperatur i betydelig
lignet med observasjonene

reduserte

grad i de vre

Vårflommen og høyere lufttemperatur
metrene

sammen-

i januar.
var den vesentligste

årsak til Økningen i temperatur og saltholdighet

4-6

i form

saltholdig-

l0 metrene

Blanding med varmere og saltere mellomlagsvann

i de vre

i

i lpet

i mars og april.

utviklet et meget stabilt lag

av de siste dagene i mai og frste

halvdel av juni. Den stabile lagdelingen reduserte utvekslingen
med vannmassen under sprangsjiktet,

og det fant sted en stor

temperatur Økning som ved diffusive og advektive prosesser
stadig dypere utover ettersommeren og de frste

nådde

hstm&nedene.

Fra midten av september til slutten av oktober var ferskvannstilførselen

liten. Stabiliteten

avtok og vertikalblandingen

To korte perioder med stor ferskvannsavrenning
stabiliteten

Økte.

i november Økte

igjen. I desember ble saltholdighetsgradienten

redusert mens temperatur gradienten Økte sterkt i de øvre metrene
på grunn av lav lufttemperatur og islegging i fjorden.
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1974
Fra siste uke av november 1973 til begynnelsen
hele Hylsfjorden

og deler av Sandsfjorden

av januar var

og Saudafjorden

av is. I likhet med situasjonen før toktet i

januar i

dekket

1973

drev

kraftig vind fra Øst, fig 73 og fig 76, all is ut av fjorden
noen dager for &rets fdrste tokt l6/l. Vinden hadde i perioder
en midlere hastighet opp til 8-10 m/s, fig 98 (Databind), og
0

saltere vann med temperatur 7-9 C ble trukket opp mot overflatelaget samtidig med at vinteravkjlingen

fortsatte,tab

39 og

tab +0.
Den siste uken i februar var det rolige vindforhold
systemet. Liten ferskvannstilfrsel
energi til blandingsprosesser

medf@rte

i fjord-

liten tilfrsel

av

og det ble utviklet et stabilt

øvre lag (1-3 m) som kjltes

ned av den kalde luften i fjord-

omr&det i. denne tiden. På toktet 27 /2

ble det observert

tynn is

i deler av fjordsystemet.
I 10 og 20 m var det avtagende saltholdighet
forårsaket av tilblanding

og temperatur

av ferskere vann ovenfra og saltere

vann nedenfra som kommer fra øvre lag utenfor fjorden, men som
ikke hadde tilstrekkelig

høy saltholdighet

dominere over tilblandingen
I et par måneder

og temperatur til å

av vann fra de øvre metrene.

fra midten av mars var det lange perioder med

innstrømning over terskelen

(se kapittel 7.2)

og utstrømning

det øvre lag, fig 73 og fig 76, en sirkulasjon
å være tetthetsdrevet

i

som i tillegg til

også i perioder ble forsterket av lokal

vind med retning ut fjorden.
I begynnelsen

av mai var det forholdsvis høy lufttemperatur

tiltagende ferskvannstilførsel
dermed stor omrøring
saltholdigheten

i en periode med sterk vind, og

i det øvre lag. Temperaturen

kte

og

avtok over 20 m dyp. Blanding med vann fra mellom-

laget Økte saltholdigheten

i betydelig grad mellom

juni, men utover sommeren og hsten
lag med hy

og

5 og 20 m i

ble det utviklet et stabilt

temperatur og lav saltholdighet,

spesielt i september

da det kom store nedbørsmengder.

I denne tiden

ble de starste ferskvannsmengder

i fjordsystemet i lpet

underskelsesperioden

fig l2.

observert,

(august-oktober)
av hele
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Oktober var en nedbrfattig

maned. Ferskvannstilfrselen

avtok

til marsnivået, stabiliteten avtok og tilblanding av vann fra
mellomlaget tiltok i betydelig grad.
I november skjedde det bare små forandringer i de hydrografiske
forhold i det øvre lag. Temperaturen sank og saltholdigheten
avtok litt

mellom

Sog.

20 m.

1975
Forholdsvis stor tilfrsel

av ferskvann i januar, fig l0,gav

stabil lagdeling og dempet vinteravkjlingen

av det øvre lag.

P& forste tokt (22/1) ble det malt 1l1,64c i 10 meters dyp

p

st R3, tab +1. Utviklingen videre utover i februar og mars var
preget av at det var is i store deler av fjordsystemet i denne
tiden. Hylsfjorden var helt eller delvis dekket av is fra 7/2
til 31/3. Det samme gjaldt for Saudafjorden fra 8/2 til 1/3, mens
Sandsfjorden var isfri.
Vindens betydning for omrøring i det øvre lag kommer tydelig frem
ved å sammenligne observasjonene på st R2, st R3 og st R4, 24/2
0g 20/3, tab 4l og tab 42. Det var ingen observasjoner fra st Rl
på grunnavisvansker.
I Saudafjorden hvor omrøringen var liten på grunn av isdekket,
var det 24/2 i 20 m p& st R3 10,5c,
st R4 i Sandsfjorden var 6,5c,

alts&

mens det i samme dyp p&
en differanse p&

4c.

I mars var det korte perioder med litt is i Saudafjorden og
differansen mellom de to stasjonene i 20 m var avtatt til 2,6c
den 20/3. Fem dager etter at isen har forlatt fjordsystemet,

5/4, var differansen 1/100c.
Samme tendens som beskrevet ovenfor finner vi ved sammenligning
av observasjonene

fra st R2 og st R4, men her er temperatur-

differansen mindre pa grunn av at st R2 ligger mye nærmere de
0

isfrie områder enn st R3.
Selv med isolerende islag i overflaten foregår det hele tiden
blandingsprosesser

i vannmassene under, vesentlig opprettholdt

av tidevann og tetthetsstrømmer. På alle stasjonene st R2, st R3
og st R4 var det avtagende saltholdighet og temperatur i nedre
del av det øvre lag i februar og mars. I februar da isen dekker
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hele Hylsfjorden og Saudafjorden var det minst avtagning på
st R3, noe mer på st R2, g

mest på st R4.

I forbindelse med innstrømningen over terskelen i siste del av
mars og begynnelsen av april, fig 46, ble nedre del av det øvre
lag tilfort nytt vann (varmere og saltere) fra mellomlaget.
Etter en periode med motsatt sirkulasjon i mellomlaget i siste
halvdel av april og begynnelsen av mai med avtagende saltholdighet
i det øvre lag ble laget igjen tilført saltere vann i juni og
juli i forbindelse med oppstrmninger
I

ca

i mellomlaget.

en måned fra slutten av august ble fjordsystemet tilført

store ferskvannsmengder.

Stabiliteten Økte i de øvre 5-10 meter

og nådde et maksimum i slutten av september, tab +2. Tilblanding
av vann fra vannmassen under nådde samtidig et minimum for så å
Øke igjen når ferskvannsavrenningen

og lufttemperaturen avtok i

oktober og november.
8.4

Jsenf 'orden

8.4.1 Innledning
De største ferskvannskildene munner ut i indre del av fjorden,
kapittel 2.3. Den innerste av de hydrografiske stasjonene

(R7)

ligger bare 1 km utenfor elven Ulla, fig 2. Avstanden mellom utløpet til Vormedalselven og den ytterste hydrografiske stasjonen
(R8) er 3 km. Da Ulla og Frre

har en vannfring

som er 5-10

ganger vannføringen i. Vormedalselven ble det i perioder med rolige
vindforhold sommer og høst observert store horisontale gradienter
i saltholdighet i det øvre lag mellom de to stasjonene. Men til

tross for de store gradientene var tendensen i den hydrografiske
utviklingen den samme i indre og ytre fjordomrde.
8.4.2 De_enkelte_år
1972
Minkende ferskvannstilfdrsel,
vann til mellomlaget

fig ll, og innstrmning

av ferskere

(kapittel 7.4.2) gav ved vertikal blanding
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Økende saltholdighet over - og minkende saltholdighet under 5 m
mellom første og andre tokt, tab 29.

I en måned fra ca 20. oktober

var det forholdsvis stor ferskvannstilførsel

til fjorden, men før

toktet 1/11 ble sirkulasjonen reversert i mellomlaget med innstrømning av saltere vann som raskt gjorde seg gjeldende i nedre
del av laget (liten stabilitet) og Økte saltholdigheten. Sirkulasjonen i mellomlaget ble reversert igjen før årets siste tokt
og medfrte

minkende saltholdighet under 3 m.

Utover høsten transporteres varme fra det øvre lag til mellomlaget
og ut av fjorden og gjennom overflaten til luften og temperaturen
avtok i alle m&ledyp, tab 2?9.
1973
Det ble observert Økende saltholdighet i 20 m på begge stasjonene
i februar, april, juni, august, september og desember, tab 32.
Med et unntak; september ble toktene utført i perioder med overveiende innstrømning i nedre del av mellomlaget med oppstrømning
av saltere vann.
De andre toktene, mars, mai, juli, oktober og november, ble utført
i perioder med motsatt sirkulasjon i mellomlaget. Vann fra det
øvre lag utenfor fjorden ble tilblandet det øvre lag i fjorden.
På enkelte tokt ble det observert betydelige horisontale gradienter i temperatur og saltholdighet, spesielt i snesmeltningstiden
og i desember, tab 30 og tab 31. De store gradientene i temperatur
i juri mellom st R7 0g st R8 i de Ovre m&lepunktene

skyldes at

kaldt smeltevann ble tilført fjorden. I desember dempet islegging
av indre halvdel av fjorden tilførselen av energi til blandingsprosessene i området ved st R7 og i 20 ro var forskjellen mellom
de to stasjonene ca l,5o/oo i saltholdighet.
1974

Med unntak av de øverste metrene var det en avtagende tendens i
saltholdighet frem til mai, og i temperatur frem til april,
tab 32 og tab 33. Vannmassene som strømmet under det øvre lag
hadde hele perioden stort sett sin opprinnelse i de øvre vannmasser utenfor fjorden. I forbindelse med den store innstrømningen
til mellomlaget av vann med hoy saltholdighet i mai og juni
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(kapittel 7.4.2) ble det øvre lag tilført vann fra dypere lag
i fjorden og saltholdigheten Økte nesten 4 o/oo og temperaturen sank

1c

i 10 og 20 m mellom mai og juni toktet.

Motsatt sirkulasjon i mellomlaget medførte stor reduksjon i
saltholdighet og Økning i temperatur og oksygeninnhold

i noen

dager i juni (Svendsen 1977) etterfulgt av ny innstrømning av
tyngre vann før toktet i juli. I august-september var det samme
strømningsforhold

i mellomlaget som i vinter og vår-månedene.

Dette sammen med tilførsel av varmt vann med lav saltholdighet
fra overflatelaget reduserte saltmengden mellom overflaten og
20 m og Økte temperaturen under 5 m.
I perioden mellom toktet i september og toktet i månedsskiftet
oktober/november

strmmet

det betydelige mengder vann med hy

saltholdighet inn i mellomlaget og det øvre lag får en markert
økning i saltholdighet. Også orthofosfat innholdet Økte markert
(Hovgaard 1976).
I desember avtok saltholdigheten i forbindelse med innstrømning
av lettere vann til mellomlaget og Økning i ferskvannstilførselen.
1975
Vertikalkomponenten

av vanntransporten i forbindelse med inn-

strømningen til mellomlaget som ble registrert på toktet 19/3,
nådd opp til det øvre lag før toktet 7/4, og temperatur og saltholdighet dkte, tab 34 Og tab 35. I lpet

av l2 dager, 7/4-19/4,

var det sterkt fall i temperatur og saltholdighet mellom 50 og
20 m forårsaket av effektiv blanding med vannmassene over 5 m,
tab 25.
Innstrømningen til mellomlaget i mai og juni Økte saltholdigheten
med over 5 o/oo i 10 og 20 m. Sommeroppvarmingen trengte stadig
dypere ned i det øvre lag i denne perioden.
I tiden juli-september skjedde fornyinger av vannmassene vesentlig
ved blandingsprosesser

mellom tilfrt

ferskvann og sjvann

som

strømmet inn under det øvre lag fra det øvre dyp utenfor fjorden.
I likhet med forholdene i april og mai-juni medforte inn-og oppstrømningen i mellomlaget i oktober en markert Økning i salt-
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holdighet i største delen av det øvre lag.
Oppstrømningene i april, mai-juni og oktober registreres også
ved en Økning i orthofosfat innholdet.
8.5

Erfjorden

8.5.1 Innledning
Ferskvannsavrenningen til fjorden er så liten at saltholdighetsutviklingen i det øvre lag hovedsaklig styres av blanding med
dypere vannmasser og de vannmassene som tilføres overflatelaget
fra de andre fjordene.

-------------

8.5.2 De enkelte år
1972
Fr

toktet i november har det &vre laget f&tt tilfrt

dypere deler av mellomlaget, tab 29. De

vann fra de

dvrige hstm&nedene

og

desember var utviklingen stort sett styrt av tilblanding av vann
som strømmet inn i fjorden til øvre del av mellomlaget.
1973
Det dominerende strmbilde

i mellomlaget i perioden mellom

toktene 17/1 og 14/2, 14/3 og 11/4, 9/5 og 15/6, 18/7 og 15/8
samt 6/ll og 4/12 gav oppstrømning og tilblanding av vann til
det øvre lag som Økte saltholdigheten i nedre del av laget,
tab 3l.

Med unntak av desember ble tilblandingen registrert mellom

de periodene nevnt ovenfor, altså i den tiden det er motsatt
sirkulasjon i mellomlaget og avtagende saltholdighet i 20 m.
1974
Hele første halvår var det vann med relativt lav saltholdighet
under det øvre lag, tab 27. ppstrmningen

av saltvann i mellom-

laget som ble registrert på toktet 25/2 ndde

ikke opp til øvre

grense for mellomlaget før det forlot fjorden. Først i forbindelse
med inn-og oppstrmningen
tab33,

i juni får vi en heving av saltholdigheten,

og orthofosfat innholdet (Hovgaard 1976), mens temperaturen

51

avtok fra mneden

for, tab 32. Oppstrmningen

i oktober gav samme

utviklingstendens i parametrene som i juni, mens vannutvekslingen
i august-september og desember medførte en utvikling som har stor
likhet med den som fant sted i vårmånedene.
1975
Den stort sett sammenhengende inn-og oppstrmningen

i mellomlaget

(kapittel 7.5.2) som startet i mars og fortsatte frem til junijuli Økte saltholdigheten med ca 4 o/oo i 20 m, tab 35. Orthofosfat
innholdet kte

jevnt fra 0,5 til 1,2 «gat

i samme dyp.

Etter en periode med innstrømning i øvre del av mellomlaget i
august-september medfrte

en kontvarig oppstrmning

i oktober

en svak Økning i saltholdigheten og orthofosfat innholdet.
I begynnelsen av oppstrømningsperioden om våren Økte saltholdigheten også over l0 m, men etterhvert som fjorden ble tilført
ferskere vann til overflaten fra de andre fjordene ble ikke
vannmengden som ble tilført nedenfra tilstrekkelig stor til å
Øke saltholdigheten og det ble en avtagende tendens fra april
til juni mellom overflaten og l0 m. I juli Økte saltholdigheten
over 5 m for så å avta i hele laget frem til september.
8.6

Sammenli nin

mellom de enkelte f'order

I figurene 58-6l er det plottet middelverdier over de tre årene
1973-75 (hver annen måned) av saltholdighet og temperatur i 0, 5,
10 og 20 m på stasjonene Rl-R9. Tre årsserier er for lite til å
gi et statistisk riktig bilde av de hydrografiske forhold i det
øvre lag hvor relativt store variasjoner kan opptre innenfor
korte tidsrom. Dataene fra tokt som fant sted omtrent til samme
tid hvert &r i undersdkelsesperioden viser imidlertid ikke
større avvik enn at de beregnede middelverdiene gir et godt
grunnlag til å påvise karakteristiske forskjeller mellom de
enkelte fjorder.
Saltholdigheten i overflaten var hele året lavere i Sandsfjordsystemet sammenlignet med de andre fjordene med unntak av sommermånedene da st R7 i Jøsenfjorden hadde omtrent samme saltholdighet som stasjonene Rl - R4, fig58.

Dette har sammenheng med at
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Sandsfjordsystemet

får mye mer ferskvann tilført enn de andre

fjordene og at st R7 ligger i nærheten av Ulla elven og således
blir passert av mye smeltevann om sommeren. I april var det
høyere saltholdighet på st Rl og st R2 enn på st R3 og st R4
en fdlge av liten lokal ferskvannsavrenning og av at middelvinden
hovedsaklig var rettet ut Hylsfjorden i denne måneden

(oppstrømning

i indre del). Av de samme &rsaker var saltholdigheten hoyere i
oktober på st Rl enn på stasjonene R2-R4.
I deler av året var det markerte temperaturforskjeller

i over-

flaten mellom de enkelte fjorder, fig 58.' De minste forskjeller
var om v&ren og de stirste om hsten. Ferskvannets betydning for
overflatetemperaturen

kommer klart frem på st R7 hvor temperaturen

sommer og host var lavere enn p% alle de andre stasjonene. Vi
ser også av figuren at st R4 som ligger nærmest Suldalslågen
har lavere temperatur enn stasjonene Rl-R3, Erfjorden, ytre del
av Jsenfjorden

og Jelsafjorden.

Hydrografiske forskjeller mellom stasjonene avtar med økende
dybde. Strre

ferskvannstilforsel og lengre oppholdstid for

ferskvannet i Sandsfjordsystemet

enn i de andre fjordene, ut-

viklet et dypere brakkvannslag i denne fjorden enn i de andre
fjordene, figurene 64 og 65.
I 10 m var saltholdigheten i august noe lavere i Sandsfjordsystemet enn i de andre fjordene, mens det på grunn av større
stabilitet i de øvre metrene i Sandsfjordsystemet

(mindre vind-

blanding) var det omvendte forhold i desember. Forskjellene i
saltholdighet avtok nedover mot 20 m og vannet fikk her mer
karakter av mellomlagsvann.
Forskjeller i stabilitet i de øvre metrene har også innflytelse
på temperaturen i 10 og 20 m. I Sandsfjordsystemet var det
derfor høyere temperatur i begynnelsen og slutten av året enn i
de andre fjordene.
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9.

SIRKULASJONEN

9.1

Generelt

I

DET VRE

LAG I

UNDERSKELSESPERIODEN

------------

9.1.1 Drivkreftene

Vannbevegelsene

i det øvre lag dannes primært ved påvirkning av

de ytre kreftene vind, ferskvannstilforsel og tidevann. I tillegg
kommer de sekundære virkninger av at blandingsprosessene

i grense-

laget mellom det øvre lag og mellomlaget kan tilbakeføres til
de ytre p&rvirkningene.

Indirekte vil også tetthetsvariasjoner

i havområdet utenfor fjordene påvirke vannbevegelsene

i det øvre

lag da prosessene i mellomlaget for en stor del styres av disse.
Vannbevegelsene

er til enhver tid karakterisert ut fra det inn-

byrdes styrkeforhold mellom de ytre kreftene. Da kreftene både
har korte-og langperiodiske variasjoner
strømningsforholdet

og forskjellig fase blir

i laget sterkt varierende.

Strømforholdene kompliseres ytterligere ved topografiske påvirkninger. En detaljert undersøkelse av overflatesirkulasjonen
i Howe Sound i Britisk Columbia (Buckley 1977)
små retningsendringer

viser at selv

av strandlinjen skaper separasjon med

tilbakestrømning. Dybden av en overflatestrøm som avgrenses fra
det underliggende vann med et tetthetssprang vil variere med
bredden (se Stammel og Farmer 1952).

Dette kan enkelt vises ved

å anta at vi har dynamisk likevekt i en to-lags modell hvor
bredden b(x) varierer. u,
lag. og

p

2

=

hastigheten og h,

=

dybden i det ovre

er tettheten i henholdsvis det øvre og nedre lag.
X

a7

Det nedre lag antas & vre

uendelig dypt og hastigheten

(u)

er

meget liten og settes lik null. Ved & anvende bevegelsesligningen
på de to lagene kommer vi ved en del regning frem til følgende
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uttrykk:
2

-

u;

2

og

02

dh,
h,) dx =

2

h,

u,
b

db
dx

0

g

dh
dx

>

dh

<0

dx

g

1

-

i det øvre lag a være subkritisk dvs.

Antas strmmen

u, <

D2

p2 -

,

P,

P,

0 når db

dx

når

6

db
<0
dx

får vi:
(dybden Øker når bredden Øker)

(dybden avtar når bredden avtar)

Temperatur og saltholdighet ble 22-23/6 1976 målt i 0, 0.5, 1,
1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17 og 20 m på ialt 21
stasjoner fordelt på strekningen fra innerst i Hylsfjorden til
ytterst i Sandsfjorden, fig 66b. Dybden hvor 7 o/oo (valgt som
nedre grense for det øvre strømlag) ble observert på hver stasjon
er plottet i fig 66a. I overensstemmelse med modellen avtar
dybden når fjordbredden avtar (mellom stasjonene 6 og 7, 16 og 19),
og Øker når fjordbredden Øker (mellom stasjonene l2 og 14).
I sammenheng med de tre primære drivkreftene er det vanlig å anta
vannbevegelsene

i det øvre lag sammensatt av tre komponenter;

den estuarine sirkulasjon, vinddrevet sirkulasjon og tidevannsstrøm. Ingen av de tre strømningstyper opptrer alene i ren tilstand.
9.1.2 Den_estuarine_sirkulasjon
De fleste norske fjorder tilføres betydelige mengder ferskvann fra
elver, oftest i indre del, og ved avrenning fra fjordsidene og
nedbør på overflaten. Ferskvannstilførselen

resulterer i en

hevning av overflaten som søkes utlignet av tyngdekraften. Det
oppstår dermed en tyngdedrevet strøm i overflatelaget

som ved

medrivning av sjøvann gradvis får karakter av en brakkvannsstrøm.
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Carstens(l970)

fant en sesongmessig variasjon i medrivingen

knyttet til den sesongmessige variasjonen i ferskvannsavrenningen
og beregnet medrivningen

40-150% av ferskvannsavrenningen.

Sælen

(1967) anslo transporten i overflatelaget i munningen av de
større fjordene i Norge til 2-3 ganger ferskvannstilførselen.
Medrivningen fører til at det oppstår et sjøvannsunderskudd

som

kompenseres av en motsatt rettet strøm under brakkvannstrømmen,
kompensasjonsstrommen.

Den åpne sirkulasjonen som dannes av

brakkvannstrømmen og kompensasjonsstrmmen

har fått navnet "den

estuarine sirkulasjon" ..
9.1.3 Vinddreven_sirkulasjon
De viktigste faktorene som er bestemmende for strukturen av den
vinddrevne komponenten av sirkulasjonen i det øvre lag er retning
og størrelse av vindspenningen på overflaten og den vertikale
tetthetsfordelingen.

Da vindforholdene i en fjord vanligvis er

sterkt varierende og tetthetsfordelingen,
av ferskvannstilførselen,
ogs& p&virkes av vinden

foruten å være avhengig

lufttemperatur og tidevann(blanding),
(blanding), blir forholdet mellom vind

og strøm meget komplisert.
Strste

delen av vindenergien som tilfres

overflaten gr

med til

advektive og diffusive prosesser i laget over pyknoklinen
(Svendsen og Thompson 1978).
Figurene 62-65 viser at det store deler av året er stabil tetthetsfordeling i det øvre lag. Stabil tetthetsfordeling og samtidig vedvarende vind vil resultere i flgende

strmmnster:

En vinddrevet strøm i overflatelaget i vindspenningens

retning.

Under denne dannes en motsatt rettet strøm som drives av et
trykkfelt bestående av en baroklin del dannet ved turbulent
blanding og medrivning og en barotrop del dannet av en hellende
overflate

(vindoppstuving). Observasjonene fra Jsenfjorden

(Svendsen 1977) viser eksempel på denne form for vinddrevet
sirkulasjon.
Bare en liten del av vindenergien tilføres de dypere lag (barotrop
energi} hvor vannbevegelsene,

som vist foran, domineres av et

baroklint trykkfelt som styres av vindforholdene

på kysten.
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figurene 68-70 er plottet energispektrene

fire mledypene

for strømmen i de

l.5, 5, 10 og 20 m på bØyestasjonen i Sandsfjorden

(B2). De fleste spektrene har markerte hel og halvddgnlige perioder.
I nesten alle spektrene er det energien i den heldgnlige
som dominerer. Da den heldgnlige

tidevannskomponenten

perioden

er svakere

enn den halvdøgnlige på vestkysten av Norge må energien til den
heldgnlige

komponenten ha andre &rsaker.

Tidligere undersøkelser i fjorder på Vestlandet viser at en
betydelig del av energien i den heldØgnlige strømkomponenten tilføres av en vindkomponent av samme periode. Energispektrene av
vinden fra Nævøy i Sandsfjorden viser i enkelte perioder en
markert held&gnlig vindkomponent,

fig 71.

9.1.4 Tidevannsstrommen
I ethvert punkt på jorden virker periodisk varierende krefter
forårsaket av tiltrekningskraften

i systemet jord-måne og jord-sol.

Som et resultat av disse kreftene opptrer det i åpent hav periodisk
varierende vannbevegelser

som superponeres og fremtrer i form av

en fremskridende tidevannsblge.
Topografiske effekter langs kysten og i havbukter forandrer
karakter av tidevannsblgen.

I Nordsjen

opptrer tidevanns-

bevegelsene som et system av stående svingninger. Dette er årsaken
til at det er liten forksjell mellom hy

og lav vann langs kysten

av de sørligste delene av Norge.
Nordover langs kysten opptrer tidevannet i form av en fremadskridende bØlge som starter i sør og har en periode på 12,42 timer.
Bølgeamplituden Øker fra noen få cm ved Lindesnes til over 3 m
flere steder i Nord-Norge.
Når tidevannsbølgen passerer en fjordmunning heves og senkes vannnivået utenfor munningen og det genereres en tvungen bølgebevegelse
inn fjorden som ved refleksjonfra grenseflater får karakteren
av st&ende blger.
Hastigheten til vannpartiklene

i sammenheng med tidevannet er

størst i ytre deler av fjorden og minst i indre deler.
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Hvis vi antar at tidevannet opptrer i fjorden som en stående
bilge med knutepunkt i munningen og blgelengde

Lik

4 L (L er

fjordens lengde) får vi følgende uttrykk for hastigheten til en
partikkel i en fjord med konstant bredde:
u

=

Ac

sin kx sin

h

coskl

hvor A er amplituden i munningen, c
h=

dybde, k

=/a;>T

er lengden av fjorden, x

wt

=

gh

er fasehastigheten

= tidevannsperioden

=

(12.42 timer),

avstanden fra indre ende og t

=

L

tiden,

g = tyngdens akselerasjon.
Velger vi representative verdier for Ryfylkefjordene A=0,5 m,
L

x

=
=

30 km og h

=

munningen og h = 400 mi

en avstand

10 km fra indre enden, blir maksimum hastighet i munningen

(x = L = 30 km):
De

120 mi

1,8 cm/s og ix=

10 km:

0,2 cm/s.

lave tidevannshastighetene er neglisjerbare sammenlignet med

hastighetene til strømkomponentene som drives av henholdsvis
ferskvannstilførselen og vindstresset på overflaten i fjordene.
9.2

Jelsaf'orden - k sten
Sirkulasjonen i det øvre lag i Jelsafjorden er sterkt preget av
den direkte kontakten fjorden har med munningen til de fire
fjordene Vindafjorden, Sandsfjorden, Erfjorden og Ombofjorden,
og med kysten gjennom Nedstrandsfjorden og det apne Boknafjordområdet.
Det ble ikke utført strømmålinger i Jelsafjorden i undersøkelsesperioden og følgelig er det ikke anledning til å gi noen detaljert
beskrivelse av strmforholdene

i fjorden. Ut fra kjennskap til

de kreftene som har størst innflytelse
likevel mulig gi

på sirkulasjonen er det

en generell beskrivelse av strømforholdene.

Brakkvannet strømmer ut mot kysten gjennom Jelsafjorden. Det har
størst hastighet på nordsiden av fjorden. Er det vind ut fjorden
kan brakkvannet oppnå stor hastighet særlig ved fallende vann.
I perioder med vindoppstuvning vil det beskrevne strømmønster
bryte sammen, med mulighet for hvirveldannelser, saarlig i nærheten
av de tilstøtende fjordmunningene.
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Vedvarende vind mot nordvest-nordøst vil opprettholde en vanntransport nordover langs kysten hvis vindstresset er tilstrekkelig
stort til drive

en strøm som dominerer over den strømmen som

er knyttet til fallende tidevann. For å få en vedvarende vinddrevet vanntransport

sørover langs kysten må vindstresset danne

strømhastigheter som er større enn summen av tidevannsstrømkomponenten ved stigende vann og den ferskvannsdrevne

strøm-

komponentet.
Andre faktorer, f.eks. vindoppstuvning

i Nordsjen

med etterfdlgende

tilbakestrømning, vil i perioder være av slik størrelsesorden
at de ovenfor noe forenklede dynamiske betraktninger ikke er
gyldige.
Nær land er strømforholdene dominert av tidevannet. Vinden har her
mindre virkning og strømmen skifter som regel med flo og fjære,
og er rettet nordover ved stigende og sørover ved fallende vann.
9.3.

Sandsf 'ords stemet
Forholdene i de tre fjordarmene som utgjør Sandsfjordsystemet
er ulike med hensyn til de faktorer som er bestemmende for sirkulasjonen i det vre

lag. Ferskvannstilfrselen

til Sandsfjorden

er vanligvis noe større enn til Saudafjorden som igjen tilføres
betydelig større ferskvannsmengder enn Hylsfjorden. Vindforholdene
er forskjellige

(kapittel 5.1). Tidevannshastighetenes

av fjordbredden medfrer

at det blir hyere

avhengighet

tidevannshastigheter

i ytre deler av Saudafjorden enn i de ytre deler av Hylsfjorden
og omvendt for de indre deler av fjordene. Tidevannsstrømmene er
sterkest i det ni kilometer lange innløpet fra Kvitholmen til
Nævøy. Tetthetsfordelingen

er til enhver tid bestemt av det inn-

byrdes størrelsesforhold mellom de ytre kreftene, og vil vanligvis
være noe forskjellig fra fjordarm til fjordarm.
Av de ovenfor påpekte forksjeller og det i tillegg kan være store
horisontale gradienter i kreftene langs den enkelte fjordarm
følger at det ikke er mulig på grunnlag av strømmålinger i to
posisjoner i fjordsystemet å kunne beskrive sirkulasjonen i det
øvre lag i fjordsystemet som helhet. Bare i de områdene det er
foretatt direkte strømmålinger er det mulig å gi et tilnærmet riktig
bilde av strømforholdene.
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9.3.1 Strmm@linger_i_overflatelaget
Det fjordpartiet hvor strømforholdene er mest kompliserte er
der hvor de tre fjordarmene møtes. Ved flere anledninger ble
det utført strømmålinger i overflatelaget i et område avgrenset
av linjer

p

tvers av Hylsfjorden og Saudafjorden 2 km innenfor

munningene og en linje tvers over Sandsfjorden litt sør for
Sand. I de periodene det var vindstille så lenge målingene
pågikk var det et noenlunde entydig strømbilde, fig 67. Overflatesirkulasjonen

som er vist i figuren er hovedsaklig fersk-

vannsdrevet. Tidevannets innflytelse er neglisjerbart. Dette
viser både beregningene i kapittel 9.1.4 og resultatene fra
forskene

i Hylsfjordmodellen

I modellforskene

(McClimans l974).

var det bare i innlpet

til Sandsfjorden

tidevannsstrømmene hadde noen betydning.
Med vind i delen av eller ihele m&leperioden oppsto det strre
eller mindre avvik fra strømmønsteret i fig 67 avhengig av
vindstressets størrelse og retning.
Det observerte strømmønsteret kan forklares ut fra horisontale
medrivningsprosesser.

Ferskvannsavrenningen

til Saudafjorden

var ikke noe tidsrom i undersøkelsesperioden mindre enn fem
ganger avrenningen til Hylsfjorden. Effekten av corioloskraften
fører til at brakkvannstrømmen i Saudafjorden er sterkest langs
vestsiden av fjorden og avtar mot østsiden hvor det på grunn av
horisontal medrivning dannes en kompenserende innstrømning.
Brakkvannsstrømmen ut Hylsfjorden

(som av samme årsak som

i

Saudafjorden er sterkest på nordsiden} blir dermed et resultat
av ferskvannstilførselen

lokalt i fjorden og den sluk virkningen

som innstrømningen på Østsiden av Saudafjorden og medrivningen
utenfor munningen til det utstrømmende brakkvannet fra Saudafjorden utgjør. Brakkvannsstrømmen fra de to fjordene går
sammen på vestsiden av Sandsfjorden og forsterkes av den brakkvannsstrmmen

som har sin opprinnelse utenfor utlpet

av

Suldalslågen.
Strømmen inn langs sørsiden av Hylsfjorden er en strøm som
kompenserer for den horisontale medrivningen til brakkvannsstrømmen ut langs nordsiden av Hylsfjorden og vestsiden av
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Sandsfjorden. Samme mekanisme ligger bak strømmen mot nord langs
østsiden av Sandsfjorden sør for Sand. Det er en kompenserende
strm

for medrivningen utenfor neset ved utlpet

av Suldalsl&gen.

9.3.2 Strmm&linger_i_Hylsfjorden
Av strmm&linger

i overflatelaget

i Hylsfjorden, utfrt

med

strømkors satt ut etter linjer på tvers av fjorden innenfor
og utenfor st Bl, kan vi slutte at midlere strømretninger ved
st Bl er representativ for ca 2/3 av fjordbredden.
M&linger med stromkors og resultatene

fra Jsenfjordunderskelsen

(Svendsen 1977, Svendsen og Thompson 1978) viser at det, med
unntak av vindsvake perioder, er den vindgenererte strmkomponenten som er dominerende i overflatelaget i Ryfylkefjordene, enten direkte ved ren vinddrift eller i form av
tilbakestrømning etter oppstuvninger.
I tab 43 er det beregnet hvor mange prosent av den tiden det
samtidig eksisterer målinger av vind på st Vl og strøm i 1,5 m
på st Bl at de longitudinale komponentene av midlere vindstress
p& overflaten og midlere strom i l,5 m har samme retning.
I 1973 er det samtidige målinger av vind og strøm fra september
til november, i 1974 fra mars til oktober og 1975 fra april til
oktober. De lengste periodene hvor vind og strøm har samme
retning var i tiden mai-september.Det

er i den delen av året

det er sterkest lagdeling i det øvre lag og dermed liten
friksjon. Karakteristisk for denne årstiden er også at den
midlere vindretning overveiende var inn fjorden, figurene 72-74,
og følgelig ble også den midlere retning for strømmer for en
stor del inn fjorden, tab 43.
Tetthetsgradientens

størrelse er avgjørende for hvor dypt ned

i det øvre lag det kan dannes vinddrevet

(friksjonsdrevet) strøm.

Det var store deler av året et markert sprangsjikt, figurene
62-65.

Sprangsjiktdybden var vanligvis dypere enn l,5 m men

bare i kortere perioder dypere enn 5 m. Tiden den longitudinale
strømkomponenten i de to mledypene

l,5 m og 5 m begge hadde

samme retning som den longitudinale vindstresskomponenten,

tab 44,

ble derfor betydelig redusert sammenlignet med resultatene i
tab 43.
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Sprangsjiktdybdens

betydning kommer tydelig frem ved å sammen-

ligne tallene for 1974 og 1975 i tab 44. I 1974 lå sprangsjiktet i sommermånedene dypere og var mindre markert sammenlignet med 1975, fig 64. Det var samme retning på vindstress
og strøm i 1,5 m og 5 m tre ganger så stor del av observasjonstiden i juni og juli 1974 enn i 1975.
Tab 45 viser hvor stor del (i prosent) av observasjonstiden
hver måned det var samme retning av den longitudinale

i

strøm-

komponenten i alle tre måledypene 1,5, 5 og l0 m. Det var bare
i 1974 det var observasjoner fra de tre måledypene i alle av
&rets fire sesonger. Frste

delen av &ret, frem til mai, var

det samme strømretning i mer enn 1/3 av observasjonstiden,

med

et markert fall i mai da et stabilt sprangsjikt i overflatelaget fikk mer permanent karakter.
Et fremtredende trekk i tallene i de tre tabellene 43-45 er at
strømretningen er overveiende ut fjorden frem til mai og inn
fjorden i sommermånedene i overensstemmelse med de fremherskende
vindretninger i de to årstidene.
Med henblikk på å gi en mer detaljert drøfting av sirkulasjonen
enn ovenfor er det omfattende strørnrnålingsmaterialet i databindet søkt fremstilt på en mer oversiktig måte. I figurene
72-74 er retningen av vind og strøm vist med streker over
(inn fjorden) og under (ut fjorden) en linje.
9.3.2.1 De enkelte &r
1973
Strømmålingene på st Bl tok til i mars. Av årsaker omtalt i
kapittel 4.3 ble målingene avbrutt i begynnelsen av mai og kunne
first ta til igjen og fortsette i ca

l

maned fra midten av

september.
I de to vårmånedene var det sterkt vekslende strømretning med
en overvekt på utstrømning i 5 og 10 mi

april, fig 72.I

den

tiden det ble m&lt strom i september var det forholdsvis sterk
vind ut fjorden, fig 82 (Databind), og strømmen i 1,5 m hadde
med unntak av noen få korte perioder samme retning som vinden.
I

5 og 10 m var strmretningen

vekslende,fig

72. I oktober var
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det liten bevegelse i den øvre vannmasse. I perioder var det
helt strømstille, figurene 4-6

(Databind), i sammenheng med

at det er meget svak vind, fig 82 (Databind), og liten ferskvannstilførsel, fig 7, i hele måneden.
1974
Isvansker umuliggjorde strømmålinger i årets to f¢rste måneder.
Strømmen i 1,5 m og vindstresset hadde retning ut fjorden i
strste

delen av mars, fig 73. I forste halvdel av maneden

hadde middelvinden hastigheter på opptil 13 m/s, fig 85
(Databind), og den vinddrevne transporten ut fjorden i overflatelaget var av et slikt omfang at middelvannstanden i
fjorden var lavere enn på kysten, fig 126 (Databind).
I 5 og 10 m vekslet strømretningen mellom å være den samme
som i l,5 m (l/4 av m&neden) eller i motsatt retning (kompensasjonsstrm).

Det var samme retning for stram i l,5 m og vind-

stress i noe kortere tid i april enn i mars måned. Nesten
halve april er det utstrømning i alle måledyp sannsynligvis
som flge

av at utstrømningen som ble antatt & ha funnet sted

i øvre del av mellomlaget på denne tiden også har omfattet
det øvre lag.
Etterhvert som ferskvannsavrenningen til fjorden tiltok i
intensitet Økte.stabiliteten i overflatelaget med stadig færre
perioder hvor det var samme strømretning i alle måledypene.
Fra begynnelsen av mai til slutten av august, tilsammen 123
dager, hadde middelstrømmen samme retning i bare

6 dager, fig 73.

Strømmen i overflatelaget og vindstresset var overveiende
rettet inn fjorden i sommermånedene juni-august. I 13 dager av
dette tidsrommet utvikles overflatestrømmen til et dyp over 5 ro,
men mindre enn 10 m.
Det er ingen vindmålinger fra første halvdel av september.
Vinden i siste halvdel av måneden og første halvdel av oktober
var meget svak, fig 88 (Databind), men det er likevel godt samsvar mellom str&mretningene i l,5 m og vindstresset, fig 73. P&
grunn av at det var ubetydelig ferskvannsavrenning i fjorden
i oktober ble det ingen middelstrøm i 1,5 m i den perioden det
var vindstille.
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I alle høstmånedene var det meget stabil lagdeling i det øvre
lag. Sprangsjiktet lå gjennomsnittlig noe dypere enn i sommermånedene, fig 6#, men da det ikke lå dypere enn dypeste målepunkt (10 m) blir det observerte vertikale strømprofil like
varierende som tilfelle var i sommermånedene.
1975
Fra februar og frem til strømmålingene startet i april var det
minimal ferskvannsavrenning til fjorden, fig 7. Den midlere
vannstand i fjorden var lavest i disse månedene. Ved rolige
vindforhold var det omtrent lik vannstanden utenfor fjordsystemet, fig 132 og fig l33 (Databind), mens den i perioder
med vind ut fjorden, 7-10 0g 18-22 april og 10-12 mai, fig 74,
var lavere i enn utenfor fjorden. Avrenningen tiltar fra månedskiftet april/mai. De vind og strømforhold som er karakteristisk
for sommermånedene startet allerede ca 10. mai. Med unntak av
noen få dager var retningen til middelstrømmen i 1,5 m og
vindstresset inn fjorden i 12 uker til begynnelsen av september,
fig 74. I 5 m registrertes en kompensasjonsstrom i største
delen av denne tiden fordi sprangsjiktet bare sjelden lå
dypere enn 5 m. Av årsaker omtalt i kapittel 4.3 ble det ikke
malt strm

i 10 m dyp for 20.august.

Strømforholdene i september er preget av at middelvinden også
i denne måneden hadde retning inn fjorden og av at lagdelingen
ble opprettholdt av den relativt store ferskvannsavrenningen.
I begynnelsen av oktober avtok ferskvannsavrenningen. Lagdelingen

ble svakere og fra andre uke og ut observasjonsperioden, 12
dager, var det samme strømretning i de tre måledypene i 6 dager.
9.3.3 Strmm@linger_i_Sandsfjorden
Antallet strmm@lere

som var til disposisjon for underskelsen

tillot bare % utruste en boyerigg for strdmm@linger i det dvre
lag i Sandsfjorden. Det var derfor viktig å finne en måleposisjon hvor det ikke var hvirveldannelser, altså en posisjon
hvor strømretningene var representativ for så stor del av fjordbredden som mulig. Ut fra slike betraktninger ble det smale
sundet ved Nævøy valgt. Havnedirektoratet tillot imidlertid
ikke utsetting av en overflatebye

i denne posisjonene da de
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mente den ville være en fare for båttrafikken gjennom sundet.
Vi ble istedet anmodet om å plassere bøyeriggen på vestsiden
av skipsleden l,5 km innenfor sørenden av Nævøy, st B2.
På fire tokt ble det utført strømmålinger med strømkors i
overflatelaget i området mellom Nevysundet

og en linje tvers

av fjorden ved sørenden av Lovranestangen. I perioder uten vind
hadde strømmen retning ut fjorden i Nviysundet.

Tvers over

fjorden ved st B2 var retningen ut fjorden fra vestsiden til et
stykke øst for st B2, med svak tilbakestrømning langs Lovranestangen. I perioder med vind var strmretningen
inn fjorden i Nevysundet

enten ut eller

avhengig av vindens retning og styrke.

Ved bøyeriggen var det ingen entydig sammenheng mellom strmog vindforholdene. Oppstuving i Nevysundet,

serlig ved vind

inn fjorden, medførte tendens til hvirveldannelser.
Tab 46 viser hvor lang tid av total observasjonstid i hver måned
at den longitudinale komponenten av strøm i 1,5 m og vind hadde
samme retning. Strømmålingene var i hele perioden utført på
st B2, mens vindm&leren ble flyttet fra st V2'den 28. mai 1974.
Etter at mleren

hadde vert benyttet i Jsenfjorden

i l

m%ned

ble den montert på Nævøy, st Vl, 8.juli 1974. Vindmålingene
før og etter denne dato er ikke helt sammenlignbare fordi vind-

v2' var mer
på st v2.

målingene på st
enn målingene

påvirket av den lokale topografi

Datagrunnlaget er for lite til at det er mulig å gi et generelt
bilde av de sesongmessige variasjoner i den vinddrevne strømkomponentet på st B2. Den longitudinale vinddrevne strømkomponenten, tab 46,
i v&rm&nedene
1974

var overveiende rettet ut fjorden i l,5 m

1979,0g l975

og desember

i sommermånedene

, september

1973 og 7# , oktober

1973 , mens den hadde retning inn fjorden

1975.

Dette er i samsvar med de fremherskende

vindretninger i de nevnte månedene.
En stasjoner subkritisk strm

i overflatelaget med retning ut

fjorden vil få Øket hastighet fra Lovranestangen og et stykke
ut fjorden fordi b&de fjordbredden og tykkelsen av laget avtar
(se kapittel 8.I.l).For

en gitt ferskvannstilfdrsel kreves et

større vindstress til å snu den ferskvannsdrevne strømkomponenten
i denne delen av fjorden enn det som er nødvendig innenfor
Lovranestangen. Av den grunn må det forventes

at det sjeldent
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inntreffer at vindstresset er så stort og vedvarende at det
kan danne en strøm inn fjorden som er dypere enn 1,5 - 2 m.
Denne antagelsen underbygges av resultatene i tab 47 hvor det
g&r frem at det i hele observasjonstiden bare var i 4 ddgn at
strømmen i 1,5 og 5 m og vindstresset samtidig hadde retning
inn fjorden. Samme tendens går frem av resultatene i tab 48.
Strømretning inn fjorden samtidig i de fire måledypene
(1,5, 5, 10 og 20 m) inntraff bare i tilsammen 2 dgn

av hele

observasjonstiden, mens det forholdsvis ofte var tilfelle for
strmretning

ut fjorden.

9.3.3.1 De enkelte &r
1973
P& st B2 ble det utfort stromm&linger i fire dyp, l,5, 5, 10
og 20m. Fra den tid byeriggen

ble satt ut og frem til 10. mai

sviktet instrumentet i 1,5 m. I 5, 10 og 20 m var strømretningen
overveiende ut fjorden, fig 75. Det samme var tilfellet i den
tiden det er målinger i 1,5, 5, 10 og 20 mi

mai og juni. I

juli dominerte den ferskvannsdrevne strømkomponenten i overflatelaget (ut fjorden). På grunn av instrumentsvikt er det i tiden
juli-november bare et par uker i september med data fra alle
måledypene, fig 75. I de to ukene er vindretningen ut fjorden,
mens strømretningene i 1,5 og 5 mi

over halvdelen av tiden

hadde motsatt retning. En mulig forklaring er at strømmen motsatt vindstresset var drevet av et barotropt trykkfelt som dannes
ved at vinddrevne vannmasser langs Lovranestangen stuves opp
i Nvysundet.

I 10 og 20 m var det en kompenserende vanntransport

med retning ut fjorden.
I november tilførtes fjordsystemet store ferskvannsmengder, fig
10, og da vindstresset, med unntak av noen få dager, hadde
retning ut fjorden var vanntransporten ut fjorden i hele det
vre

lag. I desember var det vekslende stromretning i l,5 m,

liten bevegelse i 5 m, utstromning i 10 m og innstrømning i
20 m.
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1974

Det er en del brudd i strømmålingsserien i lpet
m&nedene av 1974 det ble utfort strmm&linger

p

av de ni
st B2, fig 76.

De eksisterende strømmålinger gir grunnlag for å anta at vanntransporten stort sett var rettet ut fjorden i hele det øvre lag
bare avbrutt av kortere perioder med strøm inn fjorden i et
eller flere dybde intervaler.
Det var vindstille i fjorden og vind mot nord-nordøst med vannoppstuving på kysten (figurene 38 og 39) i noen av de korte
periodene det ble registrert strøm med retning inn fjorden i
l,5 m (18-20/3, 25-27/3, 24-26/8 og 7-14/11). Beregnede differanser i vannstand mellom Sand og Stavanger for første og
siste av de nevnte perioder(ingen data fra de to andre periodene)
viser små verdier, fig 126 og fig 129 (Databind). Ved vannoppstuving er vannstanden høyere i området utenfor de indre
fjorder enn ved Stavanger. Det er derfor rimelig å anta at
vannstanden har vært høyere utenfor enn inni fjordsystemet i
de fire periodene og at innstrømningene i overflatelaget var
tyngdedrevet.
De stirste hastighetene ble observert i var og hstmnedene,
mens strømmen i juni-august blir redusert av vindstresset som
i denne tiden var rettet mot strømretningen største delen
av tiden, figurene 47-59 (Databind).
1975
Strømmen i overflatelaget var mer vinddominert i 1975 sammenlignet med 1974. Da det ikke var noen forskjell av betydning
i ferskvannsavrenningen, fig 10, kan den store hyppigheten med
innstrømning i overflatelaget i 1975 ha sammenheng med at
vinden i de periodene den hadde retning inn fjorden var
sterkere i 1975, figurene 98-109 (Databind) •
AV

de fire periodene det var hoyere vannstand ved Stavanger i

forhold til vannstanden ved Sand; 22-23/3, 8-10/4, 10-11/5 og
7-8/8, figurene 132-134(Databind), var det bare en periode
(7-8/8) det var vindstille i fjorden samtidig, fig 77. Det var
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også den eneste av disse periodene hvor strømmen i overflatelaget hadde retning inn fjorden (tyngdedrevet). I de tre
i l,5 m rettet ut fjorden.
Vindstresset var da tilstrekkelig stort til å dominere over
det motsatt rettede barotrope trykkfeltet.
vrige

periodene var vind og strm

I 5, 10 og 20 m var strømretningen i tiden mars-august stort
var mer vekslende
sett ut fjorden, mens det i hstmnedene
strmretning.
9.4

Jsenf'orden
Med unntak av juni 1974 le
i Jsenfjorden

det ikke utf.¢rt strøm og vindmålinger

i underskelsesperioden.

Underskelsene

i juni

tok blant annet sikte på å få belyst korttidsvariasjoner av
sirkulasjonen i det øvre lag i relasjon til variasjoner i de
ytre kreftene ferskvannsavrenning og vind. Resultatene viste
at med de ferskvannsmengder som ble tilført i juni var den
ferskvannsdrevne strømkomponenten i den type åpne fjord som
Jøsenfjorden representerer neglisjerbar sammenlignet med den
vinddrevne strømkomponenten, (Svendsen 1977, Svendsen og
Thompson 1978).
Tidsutviklingen i den vertikale strømstruktur hadde nær sammenheng med tidsutviklingen i ferskvannsavrenningen og i intensiteten
av vindblandingen. Den vertikale fordelingen av saltholdighet
og temperatur ble m&lt p& 9 stasjoner seks ganger pr. dgn. AV
dataene kan vi spore en dgnlig variasjon i sprangsjiktdybden
i sammenheng med at en stor del av vindenergien er konsentrert

i en heltlaglig vindkomponent. Dybden for maksimal tetthetsgradient varierte mellom 0,5 og 2 m i lpet av hele måleperioden.
Under dypet for maksimal gradient avtok tetthetsgradienten
raskt. I sammenheng med denne tetthetsfordelingen ble strømmen
i overflatelaget avgrenset til de vre

2-3 meter med en motsatt

rettet strøm i resten av det øvre lag og tidvis litt dypere.
Retningen til strømmen i overflatelaget fulgte stort sett vindretningen, ut eller inn fjorden.
Det markerte sprangsjiktet i juni med lav tetthet i de øvre
2-3 metrene og sterk Økning under er representativ for de
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månedene det er stor ferskvannsavrenning

til fjorden, fig 10.

Den observerte to-·lags strømmen må derfor antas også å ha vært
rådende i fjorden i hele eller deler av månedene i juni, juli
og september i 1973, i mai, juni, juli og september i 1974 og
i mai, juni, juli og september og oktober i 1975, mens det i de
månedene det var liten ferskvannsavrenning,

spesielt i vinter-

månedene, var samme strømretning i hele det vre
Lengdeaksen til Jsenfjorden

l.ag.

og Hylsfjorden har omtrent den

samme orienteringen. Begge fjordene har høye fjell langs sidene
og avstanden mellom fjordene er bare 24 km. Ut fra dette kan
vi anta at vindretningen er nokså lik i de to fjordene, særlig
i de periodene den midlere vindretning veksler lite. I samsvar
med de observerte midlere vindretninger skulle retningen til
middelstrømmen i overflatelaget overveiende være inn fjorden
i juni-august 1974, og mai-august l975 og ut fjorden i resten
av det vre
9.5

lag og noe mer vekslende i de andre månedene.

Erfjorden
Drivkreftene for sirkulasjonen i det øvre lag i denne fjorden
er vesentlig vind og tidevann. Bare to sm& elver har utlp

i

fjorden. Bortsett fra perioder med sterk nedbør er ferskvannstilførselen, selv i snesmeltingstiden,

så liten at strømninger

i overflatelaget som skyldes ferskvannstilførsel

knapt er

registrerbare unntatt i nærheten av elvemunningene.
Brakkvannsmengden

som kommer inn utenfra og den lokale avrenningen

i fjorden danner i noen perioder sommer og høst et markert øvre
lag, tabellene 28-35

og fig 63 0g fig 65.

Tetthetsgradienten

er imidlertid så svak hele året at det sjeldent kan dannes mer
enn to-lagsstrømmer i de rette partiene av fjorden. I perioder
med vedvarende vind i en retning er det sannsynlig at hele det
øvre lag har samme strømretning
underbygge

(ingen vind-og strømmålinger til

antagelsen).

Forskjellen i orienteringen til lengdeaksen for henholdsvis indre
og ytre del av fjorden gjr

strmforholdene

i det midtre omr&det

komplisert i vindperioder med oppstuvning, tilbakestrømning og
hvirveldannelser.
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10

TENDENS I DEN HYDROGRAFISKE UTVIKLING I UNDERSØKELSESPERIODEN
Den hydrografiske utviklingen på kysten i de 3 årene undersøkelsen
foregikk viser relativt store forskjeller fra år til år, fig 15
og 16. Vannet er i de vre

50-70 m noe saltere og kaldere om

sommeren og noe ferskere og varmere om høsten i 1974 og 1975
enn i 1973. Isopletene for 34 o/00 og 8c

n&r ned til ca 40 m i

juni-juli 1973, mens de samme isopletene ide
nr

ned til ca 20 m. Enda strre

to siste &rene

forskjell er det i 1°c

isopleten. Den når ned til ca 60 m i 1973 og til dypere enn
100 mi

1974 og 1975. Forskjellene skyldes sannsynligvis at

den fremherskende vindretning, mot sør om sommeren og mot nord
om hsten,

var mer vedvarende i l974 Og l975 enn i 1973,

figurene 35-41.
Innover i fjordområdene er forskjellen i den hydrografiske
utviklingen mellom de enkelte år mindre enn på kysten. De
forskjellige temperatur-og saltholdighetsisopletene når hvert
år til stort sett samme tid ned til omtrent samme dyp i mellomlaget på st R9 i Jelsafjorden, fig 17 og fig 18.
Den nære kontakten med kystvannet over den dype terskelen
mellom kysten og det ytre fjordområdet førte til at det fant
sted fornyelse av dypvannet i Jelsafjorden hvert år i mai-juni.
Mellom hver fornyelse var det en avtagende tendens i saltholdigheten og stigende

tendens i temperaturen fra ca 100 m og

dypere forårsaket av advektive og i mindre grad diffusive
prosesser.
Med små avvik er den hydrografiske utviklingen i korresponderende
dyp på de fire hydrografiske stasjonene i Sandsfjordsystemet
identiske, figurene 19-26. Det samme er tilfelle på de to
stasjonene i Josenfjorden og Erfjorden, figurene 27-30 Og 31-34.
Vannmassene i mellomlaget er også her i de indre fjordene i
likhet med forholdene på kysten og i Jelsafjorden mindre salt
sommeren 1973 sammenlignet med samme tidsrom 1974 og 1975.
Temperatur-og saltholdighetsisopletene nr

alle tre årene ned

til de samme dyp i mellomlaget i alle fjordene. I Erfjorden
går isopletene dypere enn i Sandsfjordsystemet og Jøsenfjorden
på grunn av Erfjordens uhindrede kontakt med det ytre fjordområdet.
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Under terskelnivået Økte temperaturen i alle fjordene nesten
uavbrutt i 20-2l m&neder fra underskelsen

tok til og frem til

dypvannsfornyelsen i mai-juni 1974. Da strømmet litt kaldere
vann inn i fjordbassengene. Etter den tid er det igjen stigende
tendens i temperaturen.

11

SAMMENDRAG
I tiden september 1972 til november 1975 ble det utført en
omfattende underskelse

av de fysisk-oseanografiske forhold

i Sandsfjordsystemet (Sandsfjorden, Hylsfjorden, Saudafjorden),
Jøsenfjorden, Erfjorden og Jelsafjorden. Formålet med underskelsen

var å få kjennskap til de hydrografiske forhold i de

fjordene i Ryfylke som vil bli berrt

av Ulla-rre

utbyggingen.

Undersøkelsen omfattet:
Månedlige observasjoner av saltholdighet, temperatur og oksygen
i utvalgte dyp på ni stasjoner fordelt på tre i Sandsfjordsystemet, to i Erfjorden og Jsenfjorden
Detaljert underskelse

av det vre

og en i Jelsafjorden.

lag (saltholdighet og tempe-

ratur) ialt 27 stasjoner.
Strømmålinger i det øvre lag fra to byerigger,

en i Sandsfjorden

og en i Hylsfjorden.
Strømmålinger på terskelen til Sandsfjorden, 4 mover

bunnen.

Vindmålinger på tre stasjoner, på Drarvikneset i Hylsfjorden,
ved Nævøy i Sands.fjorden og på Kvitholmen i munningen av
Sandsfjorden.
Tidevannsregistreringer ved Sand.
I tillegg er observasjonsmateriale innsamlet av andre institusjoner i samme tidsrom benyttet; vindobservasjoner fra Utsira
(Met.inst.), hydrografiske observasjoner fra en stasjon utenfor
Utsira (HFI) samt beregnede verdier av ferskvannsavrenningen til
Sandsfjordsystemet og Jøsenfjorden (NVE).
For å få et bedre grunnlag til vurdering av de dynamiske prosessene i en fjord enn det hydrografiske rutineprogrammet tillot
ble det i 26 dager i juni l974 utfrt

en intensiv underskelse

av Jøsenfjorden. Måleprogrammet omfattet hydrografiske observa-
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sjoner i utvalgte dyp 2 ganger pr. dgn
4 ganger pr. dgn

i det vre

i hele vannsøylen og

lag, strmm@linger

i 28 m&le-

punkter fordelt på 5 stasjoner samt måling av vind, vannstand
og ferskvannsavrenning.

I ca et år etter at hovedundersøkelsen var avsluttet ble det
utfort strmm&linger i 8 punkter ved Navy og i m&lepunktet
like over terskelsen for & skaffe tilleggsdata til vurdering
av vannutvekslingen i Sandsfjordsystemet. Da det oftest ikke
er de samme årsaker til hydrografiske variasjoner i det øvre
lag som i vannmassene under, og at vannmassene under terskelnivået er forhindret fra fri kommunikasjon med vannmassene
utenfor, er det naturlig å dele vannmassene i en terskelfjord
i tre lag. Øverst et lag med lav saltholdighet (brakkvannslag).
Under dette et mellomlag som når ned til terskeldypet og dypvannet (bassengvannet) under terskelnivået.
Underskelsen

viser at det er ner sammenheng mellom vind-

forholdene på kysten og den hydrografiske utviklingen i mellomlaget og dypvannet i fjordene. Fremherskende vinder mot nord
stuver lett vann inn i fjordområdet. Forandringene i tetthetsfeltet resulterer i.utstrmning
innstrmning

i vre

i nedre del av mellomlaget og

del.

De vannmassene som strømmer inn i øvre del av mellomlaget
kommer fra det øvre lag utenfor fjordene. Innstrømningene
resulterer vanligvis i en reduksjon av saltholdigheten i mellomlaget. Hvor stor reduksjon avhenger blant annet av ferskvannsmengden i det øvre lag i de områdene nedstrømningene finner
sted (konvergenssoner).
Ved fremherskende vinder mot sir dannes det motsatte strmningsmønster. Tyngre vann heves opp langs kysten og strømmer inn i
fjordene i nedre del av mellomlaget og kompenseres av utstrømning
i

øvre del. Er vannet tilstrekkelig tungt vil det trenge ned i

dypvannet, ofte betydelig dypere enn det tettheten skulle tilsi
på grunn av tregheten i de nedstrmmende

vannmassene.

Unntak fra den beskrevne sammenheng mellom vindforholdene på
kysten og sirkulasjonen i mellomlaget og dypvannet kan inntreffe.
For eksempel hvis vindgenert oppstrmning

lokalt i fjordene

omfatter deler av mellomlaget eller det opptrer vannmasser på
kysten som ikke har sammenheng med vindforholdene lokalt på
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kyststrekningen utenfor fjordene.
Bunnplatået mellom det ytre fjordområdet og kysten er tilstrekkelig dypt til at det hver v&r i underskelsesperioden,
i forbindelse med de fremherskende vinder mot sør, var fornying
av dypvannet i Jelsafjorden. Terskeldypet til de indre fjordene
(Sandsfjordsystemet, Jsenfjorden

og Erfjorden) er omtrent det

halve av dybden til bunnplatået mot kysten.
Flgelig

m& vannmasser fra de dypere lag

p

kysten heves opp

til et høyere nivå for å kunne fornye bassengvannet i disse
fjordene sammenlignet med det nivå som er nødvendig for Jelsafjorden.
V&ren 1974 var de vannmassene som ble trukket opp langs kysten
tilstrekkelig tunge til & trenge ned, sannsynligvis til bunnen,
i de indre fjordene.
I 1973 var det bare de vre

100-150 m av bassengvannet som ble

berørt av innstrømninger, mens det i 1975 var en svak fornying
også under dette nivået.
Mellom hver fornying forårsaket turbulent og i mindre grad
advektive prosesser, en tilnermet uavbrutt reduksjon i salt=
holdighet og heving av temperatur.
Den midlere sirkulasjonen i mellomlaget danner, med få unntak,
en to-lags strøm i de perioder vindkomponenten langs kysten
har uendret retning. I kortere perioder, spesielt i forbindelse
med endringer i vindfeltet, kan det opptre flere lag.
Retning og hastighet av to-lag sirkulasjonen i mellomlaget er
vekslende. Varigheten

av en bestemt retning varierer fra noen

timer til flere uker avhengig av varigheten av retningen og
hastigheten til vindfeltet på kysten som er årsak til sirkulasjonene. I vår og sommermånedene er det en overvekt
i nedre del av mellomlaget og utstrmning

i vre

av innstrømning

del, i sammen-

heng med at den dominerende retning av vindkomponenten langs
kysten er mot sør i denne tiden.
Oppstrømning i forbindelse med innstrømning av relativt tungt
vann i nedre del av mellomlaget resulterer i Økning i saltholdigheten i deler av eller i hele mellomlaget avhengig av
omfanget av innstrømningene. Motsatt .sirkulasjonsretning trekker
lettere vann fra de øvre vannlag nedover og reduserer saltholdigheten.
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Datamaterialet er ikke tilstrekkelig omfattende som grunnlag
for å beregne tiden fra en begivenhet inntreffer på kysten til
virkningen av denne spores i fjordene. Av de hydrografiske
dataene kan vi likevel slutte at responstiden mellom Jelsafjorden
og de indre fjorder er forholdsvis kort. Tendensen i den hydrografiske utviklingen var stort sett den samme på alle stasjonene
mellom hvert tokt og flgelig

m% det ha vrt

samme sirkulasjons-

retning i mellomlaget i omtrent de samme tidsrommene i hele
fjordområdet.
Prosessene i det øvre lag styres hovedsaklig av lokale ytre
krefter i den enkelte fjord. De viktigste faktorene er vindstresset på overflaten, ferskvannstilførselen
Overflatevannet

og lufttemperaturen.

har i likhet med luften en årlig temperatur-

periodisitet. Blandingsprosesser,

vesentlig vindgenererte,

medfører samme periodisitet nedover i det øvre lag, men amplitudene er mindre og tiden for ekstremalverdiene

er forskjøvet

i tid i forhold til overflaten. Det tilf&rte ferskvannet har
en dobbel innflytelse på temperaturutviklingen

knyttet til

ferskvannets temperatur og dets innvirkning på stabiliteten og
dermed varmetransporten.
I tillegg til vindstresset og ferskvannstilførselen

er fersk-

vannets oppholdstid av betydning for saltholdighetsutviklingen.
Blanding av tilfort ferskvann med sjvann
del ved vindblanding og blandingsprosesser

foreg&r for en stor
utenfor ferskvanns-

kildene (nærsoneblanding).
Sesongmessige variasjoner i saltholdigheten viser klar sammenheng med tilsvarende variasjoner i ferskvannstilførselen.
I kortere perioder kan denne sammenhengen opphøre ved at vindgenererte blandingsprosesser

dominerer over effekten av fersk-

vannstilfrselen.
Ferskvannstilførselen

til Jelsafjorden og Erfjorden er liten,

men på grunn av tilført brakkvann fra de andre fjordene er det
et markert brakkvannslag i begge fjordene i tiden mai-september.
Sandsfjordsystemet

f&r tilf6rt strre

ferskvannsmengder enn

Jøsenfjorden. I tillegg er oppholdstiden for ferskvannet lengre

i Sandsfjorden. Brakkvannslaget er derfor dypere og mer markert
i Sandsfjorden. Også i årets første måneder er saltholdigheten
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vanligvis lavere i Sandsfjordsystemet enn i Jsenfjorden.
skyldes vesentlig ferskvannstilførselen

Dette

fra regulerte kilder

til Saudafjorden og Suldalslågen og at fallvindene ut fjordene
har strre

styrke i Jsenfjorden

Vannbevegelsene

(oppstrmning).

i det øvre lag dannes primært ved påvirkning

av de ytre kreftene vind, ferskvannstilførsel og tidevann.
De vindgenererte strømkomponentene dominerer i alle de undersøkte fjordene unntatt Sandsfjorden utenfor Sand hvor den
ferskvannsdrevne strømkomponenten dominerer i perioder med
stor ferskvannsavrenning.
I området der de tre fjordarmene i Sandsfjordsystemet møtes
danner vannutvekslingen mellom fjordene, horisontale medrivningsprosesser og ferskvannstilfrselen
som i perioder omfatter

fra Suldalsl&gen, hvirvler

hele området fra fjordmunningen til

et par kilometer sdr for Sand.
Strmforholdene

i Jelsafjorden er sterkt p@virket av vann-

transporten ut fra de tilstøtende fjordarmer. Brakkvannet fra
de indre fjorder strømmer gjennom fjorden ut mot kysten. I
perioder med lite vind foregår den største vanntransporten

på

nordsiden av fjorden.

12

KONKLUSJON
Det går klart frem av undersøkelsen at det, med unntak av
korte perioder, er den vinddrevne komponenten av strømmen som
dominerer i det øvre lag i Ryfylkefjordene. Tidevannet og den
ferskvannsdrevne strømkomponenten er vanligvis noe mindre enn
den vinddrevne komponenten, unntatt i ytre deler av Sandsfjorden hvor den ferskvannsdrevne komponenten dominerer. Ferskvannstilfrselens

innvirkning p& stromforholdene gir seg

vesentlig til kjenne ved at den har avgjørende betydning for
den vertikale strømstruktur og den vertikale vannutveksling
i det øvre lag.
Ved nedstrmning

av brakkvann fra konvergenssoner utenfor

fjordområdet vil ferskvannsavrenningen

også ha innvirkning på

den hydrografiske utviklingen og dermed sirkulasjonen i mellomlaget og periodevis under terskelnivået.
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Det er ikke mulig på bakgrunn av resultatene fra forundersøkelsene
i Ryfylkefjordene & forutsi med sikkerhet hvilke fysiske endringer
Ulla-Førre utbyggingen vil medføre i de berørte fjorder. Det
er heller ikke gitt at resultater fra tilsvarende undersøkelser
i andre fjorder kan benyttes til vurdering av hvilke endringer
som vil inntreffe i Ryfylkefjordene, da alle norske fjorder har
karakteristiske særtrekk med hensyn til topografi, ferskvannstilførsel, tidevann og meteorologiske og hydrografiske forhold.
Bare en etterunderskelse

kan derfor gi svar p$ disse spirsml.

Forfatterne vil likevel antyde noen forventede endringer som
reguleringen av Ulla-Førre vassdragene kan medføre: Hylsfjorden
vil etter reguleringen få en meget stor Økning i ferskvannstilførselen i månedene januar-april og oktober-desember. I
tiden mai-september vil det ikke bli noen vesentlig endringer
i ferskvannstilfrselen.

I m&nedene januar-april er det

fr

reguleringen vanligvis liten stabilitet i det øvre lag i Hylsfjorden, spesielt i indre del av fjorden. Dette fordi ferskvannstilfrselen

til fjorden sjelden overstiger 10 m/s

og at vann-

føringen i Suldalslågen er liten. I tillegg er retningen til
middelvinden overveiende ut fjorden og således virker hindrende
på brakkvann utenfor munningen i å trenge innover fjorden.
Reguleringen vil medføre betydelige endringer i Hylsfjorden.
Ferskvannstilfirselen vil dke til 160-200

m/s

og et markert

øvre lag vil utvikles på en tid av året det før reguleringen
var liten stabilitet. Selv om vannføringen i Suldalslågen
samtidig blir redusert vil Økningen i ferskvannstilførselen
til Sandsfjordsystemet som helhet bli 100-140 m?/s i disse
månedene.
En endret tetthetsfordeling vil medføre endring i den vertikale
strømstruktur. Strømmen i de øvre metrene som før reguleringen
overveiende var vinddrevet ut fjorden, vil etter reguleringen
få Øket hastighet både på grunn av den sterke Økningen i
ferskvannstilførselen og av at større stabilitet vil redusere
friksjonen. Temperatur-og
endret som flge

saltholdighetsfordelingen vil bli

av kningen

i ferskvannstilfrselen

og av at

en Økning i stabiliteten vil redusere turbulent vannutveksling
med de underliggende vannmassene.
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Tilsvarende endringer som beskrevet ovenfor, om enn i mindre
grad, vil inntreffe i hdstm&nedene da reguleringen vil medfre
en »kning i ferskvannsavrenningen til Hylsfjorden p& 120-150 m?/s.
Selv om altså Økningen er betydelig vil endringene ventelig
bli mindre enn i vintermånedene. Hylsfjorden har før reguleringen
en markert lagdeling i denne tiden som flge

av at brakkvanns-

dannelsen i Sandsfjorden er av et slikt omfang at det brer seg
innover Hylsfjorden delvis ved hjelp av middelvinden som for en
stor del har retning inn fjorden i hstmnedene.
I sommermånedene blir det omtrent samme ferskvannstilførsel til
Hylsfjorden etter reguleringen, mens den totale tilfrselen
til Sandsfjordsystemet blir redusert noe som vil medføre en
reduksjon av brakkvannsmengden i fjordsystemet.
Ferskvannstilforselen til Jsenfjorden
er vanligvis liten. Ulla-Frre

i tiden februar-april

utbyggirgen ventes derfor ikke

& ha noen vesentlig innvirkning på de fysiske forhold i fjordene

i disse månedene.
Sterk reduksjon av ferskvannstilførselen vår, sommer og hst
vil redusere stabil iteten i det vre

lag og dermed endre strøm-

forholdene, særlig den vertikale strømstruktur. Vertikal varmetransport vil sannsynligvis Øke på grunn av at lavere stabilitet
vil Øke den turbulente diffusjon.

I Erfjorden og Jelsafjorden vil virkningen av vassdragsreguleringene ventelig bli mindre merkbar enn i Sandsfjordssystemet
og Jdsenfjonden,
men forandringer
i tilfdrselen
av
brakkvann vil endre stabiliteten også i disse fjordene.
I hvor stor grad vassdragsreguleringene vil ha innvirkning på
de hydrografiske forhold i mellomlaget i fjordene er avhengig
av hvor mye ferskvannsmengden i det ytre fjordområdet og kysten
vil endres etter reguleringen. Den markerte Økningen i ferskvannsavrenningen fra Sandsfjordsystemet i februar-april vil
medføre en Økning i ferskvannsmengden i de områdene hvor nedstrømninger finner sted (konvergenssoner) i forbindelse med
vindoppstuving. Muligheten for at det blir lavere saltholdighet
i mellomlaget i februar-april er således tilstede. På den annen
side vil en markert reduksjon av ferkvannstilfrselen

i de øvrige

månedene kunne resultere i den motsatte virkning, en Økning i
saltholdigheten.
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En endring i de hydrografiske forhold i mellomlaget vil også
medføre endringer i dypvannet, men i mindre grad enn i mellomlaget.
Forundersøkelsen har vist at det er store laterale forskjeller
i strømforholdene i det øvre lag. Strømmålinger fra en fast
innstalasjon midtfjords er ikke tilstrekkelig som grunnlag
til beregning av den lokale vanntransporten i laget. Ved planlegging av etterundersøkelsen må det taes omsyn til dette. I
tillegg til stromm&linger fra boyer m& det ogs% i korte perioder
til forskjellig årstid benyttes drivlegemer satt ut etter linjer
p& tvers av fjordene. Videre er det nddvendig med tettere
(i tid) observasjoner av saltholdighet og temperatur i det
øvre lag for å registrere korttidssvariasjoner i sprangsjiktsdybden.
Forundersøkelsen har også vist at hydrografiske forandringer i
mellomlaget er på en kortere tidsskala enn tidligere antatt og
nært knyttet til vindgenererte hydrografiske forandringer i
kystvannet. En nærmere undersøkelse av denne sammenheng fordrer
at det i tillegg til strømmålinger i utvalgte dyp også blir
utført oftere temperatur-og saltholdighetsmålinger i fjordene
og i kystvannet enn tilfellet var i forunderskelsen.

Innen

etterundersøkelsen tar til vil det sannsynligvis være på markedet
saltholdighetskjeder som sammen med termistorkjeder kan knyttes
til dette formål. Slike kjeder kan også benyttes

til observasjoner

i det øvre lag.
Den meteorologiske stasjonen på Utsira gir tilfredsstillende
opplysninger om vindforholdene p& kysten. I

fjordene er vind-

målingene fra landstasjonene sterkt påvirket av topografiske
effekter. Vindm@lingene i etterundersdkelsen bdr foretas fra
byer

(fl&ter) midtfjords.

Konvergenssoner som er antatt opptrer utenfor fjordene i forbindelse med nedstrmninger

i mellomlaget, vil i etterundersøkelsen

kunne påvises ved satelittbilder supplert med temperatur-og saltholdighetsmålinger i overflaten fra fjordene og ut i kystvannet.
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Forfatterne vil takke alle som har vært behjelpelig i forbindelse
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Vi vil også takke Herman G.Gade og Erik Hansen for stimulerende
diskusjoner i forbindelse med underskelsen.
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