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Det forutsebtes at det folgende forslag til program for undersøkelser i

1975 sees SOB ledd i et 5-årsprograa, Det bygger på "Rammeprogram for

1975" (GOK/KKS 17/12-197Ui vedlagt) hvor det er formulert to viktige

målsetninger for det fortsatte arbeitet:

Legge det teoretiske og praktiske grunnlag for å utnytte

tilgjengelig energi til f jordforbedrende tiltnk.

Bedftøie skadevirkninger på økologiske forhold.

Internasjonalt har det hittil vart lagt mest vekt på det andre av disse

punktene. Hår det gj elder fs&rste punkt vil i 1975 derfor oppnerksom-

heten aåtte konsentreres on de teoretiske sider av saken, og dette vil

gå inn i punktene 2,1, 2.U og kt men som det fremgår av pkt. 2.U, vil

en rekke av de foreslåtte praktiske unders^kelser vsre nødvendige i denne

samnenheng.

2. LOKALISERUïGSUAVEEÎîGIGE UHDERS0KELSER

2.1 Teoretisk kompetanseoppbygEing

Teoretisk koopetansoppbygging vil i første rekke inkludere litteratur^

studier, men i tillegg vil vi utnytte. og Jitvide de kontaktene vi har .

aed nøkkelinstitusjoner i andre land. Instituttet vil delta på IAEA

symposium i Stokhol» 2-6. juni d.å. (Symposium on the Combined Effects

on the Ûiyirqnmènt of Hadioactive, Chemical and Thermal-Releases from

2.2 Eksperimentelle undersøkelser

Eksperimentelle undersøkelser kan legges opp for å svare på generelle

problemstillinger ,c dve. reeultateâe vil vare nyttige uavhengig av den

lokaliseriog laraftverket skulle få. De vil ogsi vore njWvendige for å

rfjøre geaerelle erfaringer til speaielle norske forhold.

'+&*• - —
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2.2.1

Prisaerproduks jonen eller fotosyntesen, som i havet stort sett er knyttet

til alger, gir næringsgrunnlaget for alt annet liv. .En enoring av pri-

naerproduksjonen vil derfor kunne få gjennomgripende virkninger, og det

er viktig å studere hvordan bruk av store kjølevannsmengder kan slå ut.

I forurensede områder kan primærproduksjonen tildels karakteriseres som

ugunstig høy, mens den i andrs områder godt kunne være større.

I 1973-7^ har temperaturens virkning på prissrprodüksjone.n i planteplank-

tonprøver fra Drøbaksundet vært studert. Besultatene er iateresvs;inte,

men awikende fra det en skulle vente som normalt. Det ansees \ri>. tig å

fortsette disse undersøkelsene også i 1975» da med en metodikk som bl.a,

vil gi sikrere resultater og gir mulighet til å beregne primasrproduksjo-

nens absolutte og ikke bare relative størrelse.

Det er ikke enkelt å overføre resultatene fra rene laboratorieforsøk

til ̂ feltforhold. Problemstillingen temperatur og prinarproduksjon kan

også behandles med utgangspunkt -ir.at temperaturen varierer gjennoo. året

og fra år "til år.. Ved å sansnéniikne primærproduksjonen et forholdsvis

varnt år ned et forholdsvis kaldt år vil dét være mulig, hvis diet kan

tes hensya til andre miljøfaktorer, å komme frem til om'en "naturlig" -

liten tenperaturøkningvii "påvirke primàerproduksjonen. I dette arteidet

er det nødvendig å benytte matematisk kdmpetanse og databehandling. I

1975 tas det sikte på-å starte, undersøkéiser av prinærproduksjonen i

Drøbaksundet som skal gå over en 5-års-perioae med samme metodikk som

ovenfor. Prøvene foretas hver lU. dag, og samtidig måles temperatur,

lys, salinitet, spranglagets beliggenhet, "vannmassenes stabilitet, vind,

næringssalter, vekstpotensial, klorofyll, organisk karbon. De ulike

miljøfaktorenes innvirkning, og spesielt tempérâturan, kan derstter

analyseres i et dataprogram.

2.2.2 Nedbrjrtningsnros esser

Disse prosessese omfatter all bruk av aaringestoffer Bom leder til fri-

gjøring av energi og frigjøriag av de norganiake komponenter som igjen

kan bli gruonlag for prinerproânfeejon. X etoff^klueene i de biologiske

eyetener er alteå priaaerpredfiksjon og neaiMPytoiBgepreeeeeer evbeagige

av hverandre.
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Mena primxrproduksjonen leder t i l frigjøring av oksyeen» fører nedbryt-
niaesprosessene t i l forbruk av oksygen så lenge det er oksygen t i l stede,
og deretter t i l oppbygging av en oksygengjeld bestående av komponenter
som forbruker oksygen når dette igjen blir tilgjengelig. I norske terskel-
fjorder er imidlertid tilgangen' på oksygen t i l dyplagene neget begrenset
og er hovedsakelig knyttet t i l spesielle dypvannsinnstrømningar. I fjor-
der der hydrografiske forhold fører t i l sjeldne innstrømninger og/eller
tilførselen av organisk stoff t i l dypet er åeget stor, kan det oppstå .
oksygenmangel og utvikling av hydrogensulfid (ratten bunn). Det er vel
kjent at temperaturen påvirker nedbrytningsproaessenes hasti,ghet, og
dette er også studert av KIVA i 197**. Sn økning av oksygenforbruket i
seäimentene kan jSte problemene med ratten bunn. Ifølge VEL kan nan få .

- teaperaturøkcing også ved bunnen' om kraftverket lokaliseres ved en ters-
kelfjord. Dette-;gjelder spesielt indre Oslpf jord ved lokalisering ved
Brenntangen, ' *' • . - ''. -

MVA's laboratorieundersøkelser i 19T1* ned sedimenter fra indre Oslofjord
må betraktes son innledende, og det foreslås at de fortsettes også i
1975 med samme metodikk.

Temperaturen i innstrjJmningsvannet t i l dypet av terskelfjorder varierer
bl.E. i forhold t i l årstiden den foregår. En systeciatisk undersøkelse
av rsdox-forholdene i bunnsedimentene eiter dypvannsinnstrøraninger med
uli-t temperatur, skulle derfor gi aulighet t i l å avklare temperaturens
betydning for oksygenforbruk og oppbygging av oksygengjeld under natur-
lige forhold. Det tas i 1975 sikte på å utvikle metodikk og starte inn-
ledende undersøkelser i et 5-arsprogram, der oksygenforbruk og oksygen-
gjeld i sedimentene i indre Oslofjord studeres i relasjon t i l tempera-
tur. Disse unders#£elsene vil des sut en vore viktige også foruden modell
for oksygenforbruk i terskelf jorder som er undtr ut vikling, og vi l i
jrinsippet ejeide for terskelf jorder generelt.

2.2.3

Letaltemperaturer ear fastlagt for/en rekke enkeltarter. Imidlertid er
subletale~ effekter av tançeratenaoia^r aer-xolevante i forbindelse med

*»:• • - \v :v" ' •

de tenperaturjfcninger sen kan Testes i forMsdelee med brtfc" av etore
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kjølevannsmengder. Slike ikke,α^deliee virkninger, kan vasre nedsettelse

av viktige livsektiviteter eller forandring av vekst og modning. (Begge

forhold studert av HIVA i"197
1
».) (.Viktig er det A undersøke forholdene i

aer komplekse systemer der flure arter inngår, fordi subletale effekter

kan gi seg utslag ved & endre konkurranseevner eller evne til å unngå

f.eks. predatorer. -Unders^kuïsér med flerartsysteaer vil derfûr: fort-
:settVi 1975/: '." 'Y~ • ',\\ .:'.'' "Vi;";:.^;;: .'-'•.;'hv'.:-3' "."' ':-•'.•'

Organismer soia lever under ellers ikkeoptimale forhold, må forventes å

ha nedsatt teaperaturtolerft&Siai Dette betyr at det er viktig & under-

søke brganisaenes tempëratùH&leranse i forhold til andre mii^para-

metre. De miijiiparaaetre:spi;i i denne forbindelse synes viktige, er salt-

holdighet (fordi flere lok^iserinsaalternativer ligger ved brakkvanns-

omrader), tilførsel &v plaj^erwringestoffer (fordi én temperatïur^kning

kan ^ke eutrof iprobleaaer)'.jb| giftstof fer."{fordi, det er kjent at stoffers

giftichet kan endres i, forj'iiplå til -temperatur og en fellesbruk av et om-r

råde til industriutslipp Af kj^levânn er mulig). , , , ;

' " " ••''•'". :' i'ji '•'''•• , -' - -"' "' ' '• ;" -" •-•• ':' ' -~:, ''->
I 19T5 skal samvirkning<ir jjaellom temperatur og saltholdighet undersjiikes,

og forsjSt med samvirknipKjikellom temperatur og plantenaringsstoffep • "ut-

i forbindelse."ned"yffi* 2.2.1.; "•. . •,•"'•.' J ' .. " '"if.1 ;

Slike problemstillanEer.: |jb|rogsâ inngä. i et S-årsprogram.

Selv om 'en>kjçii»è^S^^|til /hvordan /enkeltar'ter: reagerer; på en påvirkning,

kan det vare vans) elif ,L avgjj«re hvordan hele organismesamfunn påvirkes.

Bette problemet ton argripes som beskrevet under 2.2.1 og 2.2.2 og 2,7, der

naturlige vekslinger :. tmperaturen utnyttes. En annen metode er å

bygge opp ejkle Oi'gan'Lsmiseamfunn som bestir av få arter som kan kontrol-

leres (pktTiT2.3),

BesMforsffeene aca ble rarøortet i 197*», er en tredje eagrepsmäte. I
1975 skal elike lorsøk utfjSres med naturlig belysning.

Det tae eikte på i 197T> å

f
stoaier av mer komplete»

feltfartøW de* jùmlarte

11 i !•
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2.3 Virninger av gjennomsugning

Hår det gjelder dødelighet i. kjølevannsysteaser er det for tiden oiiifat-

tende arbeider igang i utlandet« Fordi man der kan studere virkninger

i anlegg som er i drift, ansees det mindre fcmålstjenelig #or oss.i

fyrste omgang å starte slike undersøkelser. I 1975 kan det:arteidés med

muligheter for à lage opplegg ned eksperimenter i kjølesystesaodeller.

Her viktig er det å studere hvordan dødelighet i kjølevannsysten vil

påvirke biologiske forhold i resipienten. Bå dette feltet har en ikke

kommet særlig langt. I 1975 skal det arbeides teoretisk med dette

problemet, v - ; ;.

Ved I,ista aluminiumsverk brukes vannet fra en Ilten', innŝ pf son kjølevann,

og endel vann slippes oppvaraet og klorert men ellers ubehandlet tilbake

i innsjøen. Forholdet mellom kjølevaansmengde og vanrtvolujn i innsjj^en er

større enn for et kraftverk ved Oslofjorden, og fordi,ieri;fjordresipient

dessuten står i mer åpen forbindelse med andre områder, fâpn innsjøen, må på-

virkningen på bestander og prbdüksjbnsforhold ventes å'ijfar'e større i den-

ne innsjøen enn den vil bli i fjorden. KjølevanrisbrUkeii ved Lista alumin-

lumsverk skulle derfor være en velegnet modell for studiet avgjennomsug -

ningsvirkninger. I 1975 startes undersøkelser, og disse kan bygge på

data fra tidligere NIVA-undersøkelser i de to berørte innsjøene. ......

2.U Studiet av prosesser i kystvanh ok fjorder < ;''

2, h. 1 Oksjrgenbuds^ett _fOr_dyjgyannet

På grunnlag av eksisterende og nye hydrografiske feltdata vil en forsøke

à beregne empirisk oksygenforbruk og tilførsel for dypvannet og finne ut

hvordan forbruXet avhenger av mengde organisk stoff i dypvannet, og mil-

jøfaktorer som f.eks. temperatur. På den maten Kan en eventuelt få in-

formaajon om hvordan temperaturendringer i dypvannet kan påvirke oksy-

genforholdene. Beregningene vil kunne supplere de eksperimentelle sedi-

mentundersøkelsene under punkt 2.2(.2.

«SS
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2.1J;2 Prosess-studier .

De eksperimentelle unders^kelser og feltstudier vil hver for seg gi del-

inforraasjon on virkningen" av kjølevannsbruken for utslippsonrådet. For

à bedønme den totale virkningen på systemet, må de forskjellige deleffek-

tene sees i sammenheng. En vil.i første omgang forsøke a korame fren til

et kvalitativt bilde av samspillet mellom de enkelte virkninger ved å

kombinere resultatena av pkt. 2.1».l med resultatene fra eksperiisental-

og felt-studier, spesielt avsnittens. 2.2.1, 2.2.2 Oβ 3.1.3.V Dette kan

si brukes son utgançspunkt for en kvantitativ formulering, hvor total-

effekten kan •faerecnes tallmessiG. Slike beregninger vil være et hjelpe-

niddel ved: . •

i) bedømmelsen av samtfirkning/motvirkning melloa-deleffekter

ii) vurderingen av hvilke effekter som er viktigst

"" iii) planlegging av videre detaljarbeid -' eksperimentelt og.

feltnessig : . • ..-.,.. ' ' .

. . . - iv ) vurdering av hvordan usikkerhèter bg forenklinger med hensyn

delprosessene kan innvirke på totalresultatet..

Resultatet av slike beregninger er;:,usikkert. Mange forenklinger og an-
tagelser må gjøres, og det b l i r ikke tale om å sette opp noen fullsten-
dig modell for et resipientsysiem. ; iI forbindelse med bruk av,energien i
kjølevannet t i l å oppnå positive virkninger, i en resipient er nettopp en
slik bedønaaelse av totalvirkningen nødvendig. ."

2-5. Studier av eksisterende kjølevannsutslipp , . '

:1 1975 v i l eventuelle egnede,steder for slikexunders^kelser i Vprge vel- \

ge8^ut..-^'£%;iy^èVaTOSutsiirø'vlrà-LÏsfaValtuniniuInsyèrk studeresVi 1975,
som beskrevet under pkt. 2 .3.

2.6 Begroing

Studiet av "begroingsproblemene fortsetter eksperimentelt og teoretisk.

Det tas sikte pi, i sammenheng med pkt. 2.2.1, & studere virkning av

klorering pi primsrproduksjoa.

Set er nuligheter for en redusert bruk av klor ved i ha dypt inntak. \

r
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Dette skal studeres ved à puiipe vann fra ulike dyp og undersøke begrp-

ingens karakter og intensitet, 1,. -: •'..-•-•;", -v/. '"•';,: ' . '„'.''"'.'

2.7 Observas joner av teaperaturpavirknin^er i naturlige lokaliteter.

ïeBperaiuren varierer med tiden og fra sted til sted.;; Undersøgelser av

naturliae saafunn,-santidiß ned registrering av.teisperatur, .vil'.derfor

kunne gi gode kunnskaper oa effekten av en liten temperaturjîkning'hvis '

undersj^kelsene strekker seg over en lengre periode»; Uår det: gjelder;

primærproduksjon og nedbrytningsprosesser, erslike undersøkelser beskre-^

vet under^pkt. 2.2.1 og 2.2.2. ;V -|! -.-"•'"'.",'' :- • " '-'-:' •"'.. -. • -

Det velges i;19,75 egnede lokaliteter, og slike undersøgelser startes på

en stasjon i strandsonen i Drjibaksundet og en dyp bløtbunnstasjon i V"

: indre Oslofjord, rpet legges særlig vekt på â studere vekst, modning,.

;produksjon-, forplantningstider . Temperatur og øvrige ffiiljøparametre . ;:

registreres saatidig. -. •-. " ; i , .' \ ..;.;_"

2 . 8 F e l t l a b o r a t o r i u n ;;•"' :'^': - •_. ;-• :,''•.": '- .,'.;;-. ' ;~Ù ~ •::?•-,- /.-\ ' ;,:'•-...",..

jJet naværende feltlaboratoriùri på Torkildstranda er bliebt "trangt og" uhen-

..siktsmessig, særlig når flere forsøk skal-utføres.samtidig. :. ..

Instituttet kan overta et nedlagt fiskekulturanlegg nær Drøbaksundetv. "';:

(Solbergstranda),''soa ned; fdrhoïdsvis;snÂ.onkostninger yil bli. velegnetr

fer å utføre samtlige eksperimentelle undersøkelser og også som base for

feltundersøkelser. Særlig viktig er det at mulighetene ligger til rette

for studiet av simulerte utslipp. Hvis aalegget settes istand fra våren,

1975, vil endel eksperimenter kunne utføres her fra sommeren 1975 og all

virksonbet på Tûrkildstranda kan overflyttes fra 1976. Alt utstyr fra

Torkildstrenda, (bortsett fra endel fast røropplegg i PVC-plast) kan

overflyttes.

Også andre prosjekter som instituttet bar, må være med å dekke omkost-

ningeoe, men det vil vare av veøeatlig betgrdniag m det kan bli en del-

fiaaaieeriag fra 8tatstaraftverkeae. Porm&let med laboratoriet er å

sikre et den heapetanse son n& er bygg«* e ^ . tår fortsatte «tviklings-

r tf



nulicsheter. I fremtidige studier bør man,i økende grad søke å.tolke

observasjoner for naturlige lokaliteter på bakgrunn av felteksperinenter.

Btablering av en forsøksstagjon på Solbergstranda v i l ogsi hurtig.kunne

gi en formålatjenelic base for referansestudier og .overyåkine rundt

kj01evann3utslipp i Oslof jordoairådet.

«T

3. LOKALISERINGSAVHENGIGE UrøERSØICELSER ; '.

' DisseSinderspikeVséne. er; direkte knyttet -til aktuelle, résipienter.

3.1: Feltundersøkelser i Oslof.iordomrâdet r .

: Det foreslås et begrenset feltprogram ved de, ulike alternativer ..av'loka-

liteter, son etter at et sted eventuelt er valgt, avløses av spesielle

lokaligeringsundersjfltelser der før og etter at kraftverket er i drift.

For 1975 foreslås følgende prograia:

3.1.1 ??alïeiding_av_eksisterende_biologisk__5ateriale.

Det er samlet inn et onfattende biologisk materiale. Resultatene fra

dette bør sikres ved videre bearbeidelse. Samtidig er det behov for å

utvikle metoden teoretisk.

3.1.2 YlSnetsjrekstjiotensial

Disse underaøkelsene bør fortsette som t i l nå med månedlige prøver.
Effekten av tilblanding av dypvann t i l overflatevann studeres spesielt ,
og det samme gj elder biandprjzfver mellom lengangs f jordvann og Naverf jord-
vaan for å studere eventuelle effekter av pumping av vann fr* Langangs-
fjorden t i l Naverfjorden.

3.1.3 S£a£9kJe™i8ke_under8^kelser

I indre Oslofjord foreslås 6_tokt som koml)ineTe6=med ins t i t u t t e t s øvrige

tokt i området. På denne maten v i l feltdata fra, månedlige tojet kunne

utnjrttee. Por å få t i l en videre u&redaiag ev oteygeaforholdene og tem-
peratur er et tet€' ua&pettgtm rtff&v&Ms (Sβ gtet. 2,1»),' Til

fjorden/Haverfjorden foreaOâe k tekt am tooDineres med iBflti
rige «ekt t i l oor&et. an veaeatlie probleaeti^is« i «um»

*-v
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er om forholdene i Langangsfjorden kan forbedres på grunn av kjølevanns-
bruk, og hvordan Langangsfjordvann kan virke ved Haverfjorder« hvis det
slippes ut der.

3.2 Undersjflcelser i øvrige regioner

Siden fremdriften her er mer usikker, nå det langsiktige perspektiv av-
klares etterhvert. For 1975 kan det utføres en beskrivelse av lokalitet-
ene som bycger på befaringer og samtaler med lokalkjente personer. Det
forberedes undersøkelser av vannkvalitet e t t t r monster av tilsvarende
undersøgelser i Oslofjordområdet (pkt, 3.1.2),

3.3 Feltunders^kelser ved Karmcty

Program er oversendt t i l Statskraftverkene.

U. IÎASJOHALT OG INTERNASJONALT SA1-IARBEID

For 1975 fores lås a t det arrangeres e t arbeidsmøte mellom forskere f ra

Norge, Sverige og Danmark hvor de foreliggende e r fa r inger f ra forsknings-

virksomhet d rø f t e s .

Fortsatt publisering av resultater v i l b l i gjennomført.

5. RAPPORTERING

Det v i l ved gjenribaftfring av programmet "bli holdt nær kontakt med

Statskraftverkene.

Hesultatene rapporteres 1. halvår 1976. For de undersøkelser som b l i r

ledd i 5-årsprogram,- blir aet fremdrift erapporter."
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VAHN- OG FOBUBENSSINCSSPROBLEMER VED KJERHEKRAFTVERK

v { > ' • > P R O G R A M Ï O B 1 9 7 5 .'-. -.•'.'.. ,'• ."-•••

:.--r-.:-~;J.y. ' K o B t n a d a r e

ibuàsjëîitïôralae er knyttet t i l "Programforslag for 1975"
:(GON/IBO. 17/2T1975) og avl^ser biadsjettforslaget i forbigåelse med
"Raanneprogran for 1975!1 «r YJ. desember 1971*. Utgifter t i l under-

ved Kazm̂ y er ikke inkliidert her.

Arbeidsljton

Utstyr

Forskningsbåt

Analyser

Andre utgifter

kr. 992.000,-

" lUO.000,-

" 30.000,-

" U5.OOO,-

" '•''0.000.-

kr. . 0 0 0 T -

-Oppbygging ar nytt feltlaboratoriw avtales spesielt.

O ^
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Fordelingen på delprosjektene er:

1. Administras jon og d i i f t .

Faglig råd. Konsulenter
2. Lokaliseringsuavhengige undersfflcelser
2.1 Litteraturstudi er
2.2 Eksperimentelle undersøkelser
2.2.1 Prinærproduksjon

"2.2.2 Hedbrytningsprosesser
2.2.3 Subletale og kombinerte effekter
.2.2.1* Eksperimentelle organisesamfunn
,2.3 . Virkninger av gjennomsugning
2.U Studiet av prosesser i kystvann og fjorder
2.5 Studiet av eksisterende kj^levannsutslipp,

;;;- (inkludert i 1 og 2.3)
2.6 Begroing
2.7 Observas jon i temperaturvirkninger i

naturlige lokaliteter
3. Lokaliseringsavhengige undersøkelser
3.1 Feltundersjikelaer i Oslofjorden
3.1.1 Bearbeiding av innsamlet materiale
3.1.2 Vekstpotensialundersjikeiser

. 3.1.3 Hydrokjemiske undersøkelser

3.2 Undersi&elser i andre regioner

1*. Hasjonalt og internas jonalt samarbeid

.: 5- Spes. utg. t i l rapportfremstilling

2.8 Feltlaboratorium avtales spesielt.

3.3 Feltundersøkelse ved Karmøy
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