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1. FORORD

Denne rapport er en sammenstilling av resultater fra biolo-

giske, kjemiske og fysiske vurderinger av fem byggesteds-

områder for kjernekraftverk i Oslofjordområdet. Arbeidet

er utført etter oppdrag fra Norges vassdrags- og elektrisi-

tetsvesen/Direktoratet for statskraftverkene. Oppdraget

har gått ut på å vurdere kvalitet og virkninger av kjeile-

vann anvendt til drift av termiske kraftverk for ulike lokali-

seringsalternativer og å gi en innbyrdes rangering av disse.

De biologiske undersøkelser er utfdrt av Norsk institutt

for vannforskning (NIVA), Oslo, og Fiskeridirektoratets

Havforskningsinstitutt (HI), Bergen/Arendal, mens de fysi-

ske undersøkelser er utført av Vassdrags- og havnelabora-

toriet ved Norges tekniske høgskole (VHL), Trondheim. En

rekke forskere ved de tre institusjoner har vært engasjert

i dette arbeidet. Følgende forskere har vært engasjert i

redigeringen av samlerapporten:

T. Audunson, VHL
B. Bøhle, HI
D. Danielssen, HI
I. Haugen, NIVA
G. Nilsen, NIVA
H. Rye, VHL
A. Thendrup, VHL
S. Tveite, HI

De undersøkelser som var gjennomført frem til og med 1972 er

• sammenfattet i en Fellesrapport utarbeidet av NIVA og VHL

med tittelen: "Kjernekraftverk i Oslofjordområdet. Bygge-

stedsområdene Brenntangen, Vardeåsen og Hurum. Resipient-

vurderinger januar 19 73".

Den foreliggende rapport bygger på resultatene i den rap-

porten samt på resultater presentert i fdlgende hovedrap-

porter:
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Norsk institutt for vannforskning:

"Undersøkelser av vann- og forurensningsproblemer ved

kjernekraftverk. Resultater fra Oslofjordområdet for peri-

oden 1973-74".

0-177/70, 0-109/73, 0-184/73. NIVA, desember 1974.

Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt

Bergen/Arendal:

"Fiskeribiologiske undersøkelser i forbindelse med kjøle-

vannsutslipp".

Rapport nr. 1, 1973-74. HI, november 1974.

Vassdrags- og havnelaboratoriet, Trondheim:

"Kjernekraftverk i Oslofjordområdet, Rapport 13.

Sammendrag av hydrofysiske resipientvurderinger ved

byggestedsalternativene Naverfjorden og Langangsfjorden-

Saga".

VHL, februar 1974.

Vassdrags- og havnelaboratoriet, Trondheim:

"Kjernekraftverk i Oslofjordområdet, Rapport 14.

Hydrofysiske resipientvurderinger ved byggestedsalterna-

tivene Brenntangen, Vardeåsen og Hurum".

VHL, november 19 74.

I den grad det har vært mulig, er også resultater fra

følgende rapport inkludert:

Vassdrags- og havnelaboratoriet, Trondheim:

"Kjernekraftverk i Oslofjordområdet, Rapport 15.

Hydrofysiske resipientvurderinger ved byggestedsalterna-

tivene Naverfjorden og Langangsfjorden-Saga". Under utar-

beidelse.

Formålet med undersøkelsene har vært å beregne og beskrive

for hvert av de 5 aktuelle byggestedene:

1) De fysiske forhold i sjøområdet (strøm, tempera-
tur og lagdeling).



2) Hvordan et kjølevannsutslipp vil blandes og spres
i resipienten, samt mulige fysiske påvirkninger
på sjøområdet som følge av kjølevannsutslipp.

3) De biologiske forhold og ressurser i sjøområdet.

4) Hvordan de biologiske forholdene kan bli influ-
ert av kjølevannsbruk ved termiske kraftverk.

I undersøkelsen hadde en fra begynnelsen følgende antagelser

om kjølevannsystemets inntaks- og utslippsarrangement, ut-

slippets fysiske dimensjoner samt kjølevannets utslippshas-

tighet og utslippstemperatur:

a) maksimalt inntaks- og utslippsdyp er 30 m,
b) maksimal utløpshastighet for dykket utslipp

og for overflateutslipp er henholdsvis 4 m/s
og 2 m/s,

c) temperaturøkning på kjølevannet gjennom konden-
satorene er 10°C,

d) maksimal kjølevannsmengde er satt til 200 m^/s.

Senere har en fraveket noe fra disse antagelsene når det

gjelder maksimalt inntaks- og utslippsdyp og maksimal has-

tighet for overflateutslipp. Dermed har en fått illustrert

betydningen av endringer i inntaks- og utslippsarrangemen-

tet klarere. Dessuten har teknisk/økonomiske rammer for

arrangementet endret seg noe over tid.

En har antatt følgende fire kombinasjoner av inntaks- og

utslippsnivåer: (i) Dypinntak/dyputslipp, (ii) Over-

flateinntak/dyputslipp, (iii) Dypinntak/overflateutslipp

og (iv) Overflateinntak/overflateutslipp.

Etter at et stort antall byggestedsområder var behandlet

av forskjellige faggrupper, valgte NVE/S i 1971 etter en

helhetsvurdering ut to byggestedsområder til videre under-

søkelser. Disse byggestedene var Brenntangen/Mørk og

Vardeåsen. I 1972 anmodet NVE/S om at også et byggcsteds-

område i Hurum ble tatt opp til videre vurdering. I 1975



ble alternativene Langangsfjorden-Saga og Naverfjorden in-

kludert i vurderingene. De fem byggestedsområdene er vist

i fig. 1. NIVA og VHL ble engasjert i arbeidet i 1970, mens

HI kom med fra 1973. Denne tidsforskjellen, sammen med at

de enkelte alternative byggeområdene ble aktuelle til for-

skjellige tidspunkter, gjør at grunnlagsmaterialet er av

noe varierende omfang. Den tid en har hatt til rådighet

både til innsamling av data og særlig til vurdering av disse

har vært knapp. En stor del av datamaterialet er ennå ikke

fullstendig bearbeidet, og resultatene kan derfor fremdeles

bli modifisert.

I denne rapporten er materialet redigert som følger:

Kapitlene 2-4 inneholder generelt bakgrunnsstoff om Oslo-

fjordområdet og vurdering av resipientforhold ved utslipp

av kjølevann.

Kapitlene 5 og 6 gir en sammenfatning av resultatene samt

vurderinger og konklusjon.

I rapportens siste del kalt "Vedlegg" finnes en mer utdyp-

ende beskrivelse av målsettingen for undersøkelsene. Videre

finnes det i denne del også en mer utdypende beskrivelse

av resultatene som omhandler de marinfysiske forhold både

generelt og ved de enkelte byggestedsalternativene. Det

er foretatt en viss grad av popularisering av dette stoffet

for å lette tilgjengeligheten av hovedpunktene for de marin-

fysiske resultater omtalt i hovedrapporten. For de marin-

kjemiske og marinbiologiske forhold har en imidlertid ikke

funnet det nødvendig å lage en tilsvarende popularisering.

Ved utarbeidelsen av denne rapporten har en bestrebet seg

på at de forskjellige kapitlene samlet skal utgjøre et hele.

Rapportens korte oppsummering av byggestedsområdenes resi-

pientforhold gir nødvendigvis bare en skjematisk fremstil-

ling av vurderingsgrunnlaget. Det understrekes derfor at

resultatene ikke må tas ut av sin sammenheng men behandles

sammen med rapportens øvrige innhold.



11 FORSLAG TIL
LOKALISERING AV
KJERNEKRAFTVERK

Fig. 1. Oversiktskart for lokaliseringsalterna-
tivene av termiske kraftverk.
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2. NATURFORHOLD OG RESSURSER

Topografi

Figur 2 er et oversiktskart over Oslofjorden. Fra Ferder

i syd, hvor Oslofjorden grenser til Skagerrak, og til Oslo

i nord er fjorden ca. 100 km lang.

Fjorden består av mange større og mindre bassenger og fjord-

armer. Etter topografien deler en gjerne fjorden inn i

tre hovedområder:

(i1) YTRE FJORD er det åpne området som strekker seg

fra Ferder til den markante innsnevring mellom

Jeløya og Horten. Dette området består av et

sammenhengende basseng, som i syd begrenses

av en rygg som strekker seg fra Struten og vest-

over. Største dyp i bassenget er ca. 370 m.

Terskeldypet på Strutenryggen er ca. 85 m. For-

di dette er den grunneste terskel mellom ytre

Oslofjord og Skagerrak, virker den i avgjørende

grad inn på de fysiske forhold i bassengene innen-

for. Lengden av ytre fjord er ca. 46 km, og

bredden varierer mellom 8 km og 20 k"i. Langs

land på begge sider er det store gruntvannsom-

råder.

(ii) MIDTRE FJORD er fjordområdet mellom Horten i syd

og terskelen ved Drøbak i nord. Lengden er ca.

27 km, bredden varierer mellom 2 km og 20 km.

Til midtre fjord regner en også de ytre deler

av Drammens fjorden. Mellom Jeløya-Horten og

Hurumlandet er det et stort, åpent område som

kalles Breiangen. Dybden i den østre delen er

ca. 130 m, mens dybden i den vestre delen er

ca. 200 m. En undersjøisk rygg mellom Hurum-

landet og øya Mølen virker som et skille mellom
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de to delene. Dybdene på ryggen er for det meste

mindre enn 10 - 20 m.

Vest for Breiangen ligger Holmestrandsfjorden

og Sandebukten. Sandebukten er uten terskel

til Ereiangen.

Drammensfjorden er avgrenset fra Breiangen med

terskeldyp på 10 m. Største dyp i Drammensfjor-

den er 117 m. Bunnen er relativt jevn, og det

er store volumer under 80 m.

I nord, mellom Filtvet og DreJbak, ligger Drøbak-

sundet. Lengden er ca. 12 km, og bredden vari-

erer fra 2 - 2,5 km. Sundet er kanalformet med

en dyprenne ca. 220 m dyp. Drøbaksundet er av-

grenset i syd med en terskel på om lag 112 m.

Ciii) INDRE FJORD er fjordområdet innenfor Drøhakters-

kelen, som har et største terskeldyp på 19,5 m.

Lengden fra Drøbak til Oslo er ca. 27 km, og

bredden varierer i den vestre del (Vestfjorden)

mellom 3 og 8 km. Indre Oslofjord er delt i

to hovedbassenger, Vestfjorden og Bunnefjorden,

som er adskilt med en 50 m dyp terskel mellom

Nesoddlandet og Bygdøy. Vestfjorden består av

en rekke bassenger, som er skilt med undersjø-

iske rygger. Største dyp, 160 m, finnes i en

dyprenne i den sydlige del. I den vestre del

av Vestfjorden er det store gruntvannsonrråder.

Bunnefjorden har et dypbasseng med et steirste

dyp på ca. 160 m. I nord er det relativt store

grunne områder.

De aktuelle lokaliseringsalternativene tor et kjernekraft-

verk i Oslofjorden er angitt med navn i rektangler i figur 2,



Bygdri OSLO
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Fig. 2. Oversiktskart over Oslofjorden
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Figur 3 er et oversiktskart over fjord- og kystområdene om-

kring Langesundsbukta og viser også de mest aktuelle alter-

nativene for lokalisering av kraftverk i dette området, nem-

lig Langangsfjorden - Saga og Naverfjorden.

Farvannet er urent, og dypene utenfor skjærgården er rela-

tivt store. Vest for Larvikfjorden finnes gruntvannsarea-

let Rakkebåene, og videre vestover er det gruntvannsarealer

utenfor Nevlunghavn. Mellom Larviksfjorden og Nevlunghavn

ligger to korte fjorder, Naverfjorden og Hummerbakkfjorden,

med lengder på under 2 km. En dypvannsrenne med dybder over

100 meter trenger seg inn mot Hummerbakkfjorden vest for

Tvistein fyr og dreier østover i retning mot Naverfjorden.

Innenfor Langesundsbukta ligger et fjordsystem med relativt

komplisert topografi. Mot øst ligger Helgerofjorden, Mdr-

jefjorden, Håøyfjorden, Langangsfjorden, Kalven og Orme-

fjorden. Alle disse fjordene har dyp over 50 meter, og

største dyp finnes i Håøyfjorden (209 m). Overflateareal-

et er om lag 25 km . Det finnes trange sund mellom Kalven

og Ormefjorden og største terskeldyp er omtrent 20 m.

Mellom Kalven og Håøyfjorden finnes og en terskel på om lag

20 meters dybde. Rundt Helgerofjorden finnes gruntvanns-

arealer som stammer fra det store raet. De fleste av

fjordene er orientert nord-syd.

J



-10-

2 3 **•»

. ' > " . J i I vj -7( k__

Fig. 3. Oversiktskart over fjord- og kystområdene

omkring Langesundsbukta
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Disse fjordene er forbundet vestover med Langesundsbukta og

Breviksfjorden gjennom tre stirre sund og noen mindre. De

tre er sundet ved Helgerofjorden, Linnarenna og Kalvsundet.

Sundet ved Helgerofjorden er det bredeste og dypeste med et

terskeldyp på om lag 30 m.

Breviksfjorden er avgrenset fra Langesundsbukta med en ter-

skel på om lag 50 m's dybde. I nord danner Eidangerfjorden

en naturlig forlengelse av Breviksfjorden; stdrste dyp er

121 m.

Vestover fra Breviksfjorden danner Breviksundet forbindelse

til Frierfjorden. Denne er om lag 100 m dyp, mens terske-

len i Breviksundet er om lag 23 m dyp. Overflatearealet

til Frierfjorden er 21 km .

I Langesundsbukta faller dybden relativt raskt ned til

200 m.

Hydrografi

Kyststrømmen beveger seg nordover langs svenskekysten og

bøyer vestover syd for Hvaler og renner videre syd-vestover

langs norskekysten. Strømforholdene utenfor Tvistein fyr

er preget av denne strømmen. I fjordområdene styres den

hydrografiske situasjon av tilførsel av ferskvann i over-

flatelaget inne i fjorden, fordamping, tilførsel av ulike

vanntyper fra Skagerrak, meteorologiske taktorer, tidevann

og topografi. Som de viktigste ferskvannskildene for Oslo-

fjorden kan en nevne:

1. Dramselva som renner ut i Breiangen gjennom Drammens -

fjorden og har en midlere vannføring på vel 300 m /sek.

2. Glåma som renner ut i den ytre del av fjorden gjennom

Hvalerområdet. En del av elvevannet går ikke ut i Oslo-

fjorden men renner sydøstover og sydover langs Bohuslen-
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kysten før den fanges opp av Kyststrømmen. Midlere vann-

føring er i underkant av 700 m /sek.

Da ferskvann er lettere enn saltvann, vil elvevannet danne

et utoverstrømmende brakkvannslag i overflaten, mens medriv-

ning av saltere vannmasser setter opp en motgående under-

strøm. Medrivningen av saltere vannmasser fører til at

brakkvannet blir saltere. Dette strømmønsteret benevnes

gjerne for estuarin sirkulasjon og er skissert på fig. 4.

Brakkvannet vil på grunn av jordrotasjonen ha en tendens

til å bevege seg utover på høyre side av fjorden (sett i

brakkvannets bevegelsesretning). Avvik fra denne regelen

på grunn av lokale særtrekk i topografien, samt virkninger

av vind vil selvsagt forekomme.

Oslofjorden er imidlertid noe spesiell fordi den domin-

erende ferskvannstilrenningen skjer midt i fjorden (Dram-

mensvassdraget, og i fjordens munning mot Skagerrak, Glåma).

Dette medfører blant annet at ferskvanns- og brakkvanns-

strømmen fra Drammensfjorden spiller en dobbelt rolle. For

det første forårsaker dette en brakkvannsstrøm utover fjor-

den, som kompenseres av en underliggende inngående strøm.

Men denne underliggende strøm vil som regel frakte vann-

masser inn i fjorden som allerede er blandet opp med brakk-

BtUKKVANN

1 ^ - 4 > -
HAVVANN

_-^ ^ ji)5PRANGSJIKt> 3 " *

TERSKEL

VANN MED STOH TETTHET
SKIFTES UT MED WRIER-

MEU.0MR0M

FJORDBUNN

— — FEBSKVAWN

ELVEUTLØP

Fig. 4. Skisse av estuarin sirkulasjon
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vann både fordi Glåma renner ut i fjordmunningen, og fordi

leyststrømmen ligger i overflaten som en barriere mot Skager-

rak-vannet. Dette medfører at under perioder med sydlig

vind kan det ligge et meget dypt brakkvannslag i fjorden,

forårsaket av ferskvannstilførselen direkte til fjorden, og

av den estuarine kompensasjonsstrøm.

For det annet virker brakkvannsstrømmen fra Drammens fjorden

som drivkraft for sirkulasjonen i overflatelaget gjennom

Drøbaksundet og områdene innenfor. Ca. 75 % av ferskvanns-

tilførselen til indre Oslofjord skjer i form av brakkvanns-

transport inn gjennom Drøbaksundet og over Drdbakterskelen.

Transporten er imidlertid til dels meget avhengig av vind-

forholdene.

For fjordområdene rundt Langesundsbukta regnes de viktigste

ferskvannskilder for å være:

1. Skiensvassdraget som renner ut i Frierfjorden og videre

som en brakkvannsstrøm gjennom Breviksundet og sydover Bre-

viksfjorden, forbi Langesund og ut i Langesundsbukta. En

arm av bralckvannsstrøramen tar veien gjennom Kalvsundet og

videre gjennom Hådyfjorden, Helgerofi orden og ut i Lange-

sundsbukta. En kompensasjonsstrcSm til brakkvannsstrømmen

fra Skiensvassdraget beveger seg som en understrdm inn Hel-

gerof j ordcTi samt inn i Breviksfjorden. Midlere vannføring

i Skiensvassdraget er om lag 300 m /sek.

2. Numedalslågen som renner ut i Larviksfjorden antas å

fdlge kysten stort sett vestover mot Naverfjorden og Tvi-

stein. Midlere vannføring er om lag 125 m /sek. Brakkvan-

net vil raskt blandes med underliggende saltere vannmasser,

hvilket gjør at lagdelingen i de cSverste vannmassene omkring

Naverfjorden er liten sammenlignet med de indre fjordområd-

ene.



Grunne terskler ved munningen av fjordene samt i trange

sund gjør at dypvannsmasser innenfor under visse forhold

blir isolert og utsatt for oksygenmangel. De fjordarmer

i Oslofjorden som er mest utsatt for oksygenmangel er Bunne-

fjorden, Vestfjorden og Drammens fjorden. De fjordarmene i

Langesundsområdet som er mest utsatt for oksygenmangel er

Frierfjorden, Ormefjorden og Håøyfjorden.

Saltvann tilføres fjordområdene ved innstramning fra Skager-

rak. Tettheten ^egenvekten) av det innstrømmende saltvannet

varierer med mnstrømningsdyp og årstid. Tettheten i sjø-

vannet avhenger av dets temperatur og saltholdighet. Salt-

holdigheten er den dominerende faktor. Da tettheten øker

med dypet, vil terskeldypet være av stor betydning for hvor-

dan innstrømningen vil arte seg. Fra dypere vannlag i et

basseng transporteres salt mot overflaten ved vertikale

blandingsprosesser og vertikal bevegelse. Tettheten i dyp-

vannsmassene blir dermed redusert. Denne tetthetsreduk-

sjonen fortsetter inntil dypvannsmassene blir skiftet ut

med tyngre vann som kommer inn over" terskelen. Omfanget

av dypvannsutskiftningene i bassengene varierer fra år til år,

De årlige temperaturvariasjonene i overflatelagene er rela-

tivt store, fra under 0°C om vinteren na?r overflaten til

periodevis over 20 C om sommeren. Variasjonene er størst

lengst inne i fjordarmene ved overflaten og avtar nærmere

Skagerrak og nedover i dypet. Den årlige temperaturbølgen

vil videre forsinkes med dypet fordi varmen trenger tid til

å forplante seg nedover. Lagdelingsforholdene i vannmassene

er svært avgjørende tor dette forløpet. Typiske temperatur-

er i dypvannsmassene ligger mellom 5°C og 8°C. Om vinter-

en er dermed temperaturen i overflatelaget lavere enn i

dypet og varme vil da bli transportert fra de dypere lag

mot overflaten.
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I dypvannsmassene er ofte temperaturforskjellen mellom

"gammelt" og "nytt" dypvann (ved dypvannsinnstramning over

utenforliggende terskel) større enn temperaturendringer som

skyldes varmetransport til og fra overflaten.

Ved siden av de årlige temperaturvariasjoner vil også mer

kortperiodiske temperaturvariasjoner finne sted (perioder

på 0,5 - 20 døgnj. Disse skyldes gjerne variasjoner fra

tidevann samt meteorologiske variasjoner, og er steirst om

sommeren nær overflaten.

Også lagdelingen av vannmassene viser en årlig variasjon.

Fig. 5 viser 5 eksempler på vertikal fordeling av tetthet

ved Bastø. Lagdelingen er mest utpreget i juni i forbind-

else med vårflommen, men lite utpreget i periodsn november

- mars, da det meste av nedbøren faller som snø.

1025 102? »025 1027 1013

TETTHET (kg/m*) ?>

1015 1017 1019 1021 1023 1025 1027

n.
>-
a

VERTIKALFOROELING AV

TETTHET BASTØ 1971

Figur 5. Vertikalfordeling av tetthet ved

Bastø. Figuren viser hvorledes den

sterke lagdelingen i sommerhalvåret

gradvis svekkes utover høsten og

vinteren.
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Vindforholdene i Langesundsområdet viser en årlig variasjon.

Om sommeren vil vinden ha en utpreget døgnlig periode (sol-

gangsbris), mens vinden vil være kraftigere med perioder på

noen døgn om vinteren. Videre har vinden en tendens til å

ligge mest på sydvest om sommeren, mens nordøstlige vinder

kan v-?re fremherskende om vinteren.

Meteorologiske trykkvariasjoner vil virke inn på vannstand

og strømforhold. Ved økende lufttrykk vil vannstanden ha en

tendens til å synke, hvilket igjen resulterer i utoverret-

tede transporter (1 millibar trykkendring tilsvarer omtrent

1 cm vannstandsendringj.

Tidevannsvariasjonene for området er halvdøgnlige. Forskjel-

len på midlere lav- og høyvann er om lag 70 cm, mens forskjel-

ler på over 150 cm har vært registrert.

Biologi

Oslofjorden er et område som er relativt godt undersøkt i

biologisk sammenheng. Fjorden ligger i den såkalte boreale

klimasone, som er karakterisert av store temperaturforskjell-

er i overflaten gjennom året. De organismene som lever her,

må derfor være tilpasset store temperaturvariasjoner. Gene-

relt gjelder det at variasjonen i temperaturen blir mindre

med dypet.

Temperaturen i de dypeste delene av Oslofjorden (5-8 C) er

slik at både enkelte kaldtvannsarter og mer varmekjære arter

kan finne levelige forhold. Høyere i vannet er temperaturfor-

løpet slik at varmtvannsarter kan forplante seg i sommerhalv-

året. Arter som utenom forplantningssesongen tåler vekslende

temperaturer, kan på denne måten opprettholde bestander i om-

rådet. I Oslofjorden kan vi som ellers i den boreale sonen,

altså finne både kaldtvanns- og varmtvannsarter og boreale

arter.
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Et annet karakteristisk trekk ved Oslofjordens ytre forhold

er brakkvannet som preger overflatevannet i sommerhalvåret.

Brakkvannsområder er kjennetegnet av en sterk reduksjon i

artsantallet. Flere arter i Oslofjorden lever derfor under

ugunstige livsforhold når det gjelder saltholdighet, noe som

har ført til at enkelte arter som vanligvis lever i overfla-

ten, i Oslofjorden lever på større dyp.

I dypet av fjorden er forholdene slik at man vil finne arter

som er avhengig av høye og stabile saltholdigheter (stenoha-

line arter).

Bunntypene preger de biologiske forhold. Stor tilførsel

av partikler, stor organisk produksjon og svake vannbeveg-

elser fører til sedimentering og dannelse av bløtbunnsom-

råder. I Oslofjorden finner man derfor bløtbunnsarter på

grunnere vann enn i åpne kystområder. Bare i strandsonen

og på bratte eller strømharde steder er det muligheter for

hardbunnsarter.

Arter som krever sterke vannbevegelser, vil ikke finne

gode forhold i Oslofjorden. Av denne grunn mangler enkelte

av de artene som i våre mer åpne farvann kan være karakteri-

stiske for strandsonen. Arter som tåler lite av bdlgeslag,

får imidlertid muligheten til å opprette bestander inne i

den beskyttende fjorden. Det utpregede mønster i den verti-

kale fordeling man kan finne i strandflora og -fauna på

kysten for øvrig er lite fremtredende i Oslofjorden blant

annet på grunn av liten bølgebevegelse og små tidevannsfor-

skjeller.

Som ellers på heiye breddegrader, er det om vinteren lite lys

til planteproduksjon i området. Lysmengden dker utover vår-

en, og vi får en kraftig oppblomstring av planteplankton.

Grunnet rikelig tilgang på plantenæringsstoffer er plante-

veksten særlig stor i Oslofjorden. Overflatevannet er der-

for til sine tider farget o? lite gjennomskinnelig. De fast-
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sittende algene går derfor ikke så dypt i Oslofjorden som

i mer åpne kystfarvann.

Karakteristisk for Oslofjorden er den sterke forurensningen

fra de befolkede områdene rundt fjorden. Forurensningspå-

virkningen er størst ved Oslo og avtar utover. I store

trekk fører forurensningen til at antall arter reduseres

innover mot Oslo. Forurensningstolerante og næringselsk-

ende arter overtar og kan oppnå en betydelig bestandtetthet.

Produksjonen i indre Oslofjord er meget høy. Det organiske

materialet som dannes i overflaten, nedbrytes under forbruk

av oksygen. I dypet kan imidlertid tilgangen på oksygen

være begrenset. Nedbryting av organisk materiale kan der-

for føre til at all oksygen blir forbrukt. Da overtar bak-

terier stoffomsetningen under dannelse av hydrogensulfid.

Et forhold som er velkjent både i Vestfjorden og Bunnefjor-

den.

Langesundsområdet er ikke tidligere så godt undersøkt som

Oslofjorden. For områdene rundt Langangsfjorden har foru-

rensningstilførselen delvis en annen karakter enn i Oslo-

fjorden og domineres av industriutslipp.

De mer åpne forhold rundt Naverfjorden med store utvekslin-

ger av vannmasser gjør at hardbunns- og sandbunnssamfunn

dominerer i de dyp hvor en i fjordene kan finne bløtbunns-

arter.

Siden saltholdigheten i overflaten aldri blir så lav som i

fjordene vil få marine arter utelukkes.

Fiskeriressurser

En oversikt over de viktigste fiskerier i Oslofjordområdet,

fra Østfold til Telemark, er utarbeidet på grunnlag av Nor-

ges fiskeristatistikk. Fangstene er beregnet som gjennom-
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snittlige mengde av ilandbragt fisk pr. år for 10-årsperi-

oden 1961-1970. På grunnlag av fiskeristatistikken er det

vanskelig å skille mellom områder av forskjellig fiskeri-

messig betyd,..uiS, da denne ikke angir hvor fangstene er

tatt, bare hvor de er levert.

I Oslofjordområdet var det 671 eneyrkesfiskere i 1970 eller

2,2 I av antall eneyrkesfiskere på landsbasis. Fra Østfold

til Telemark ble det i denne perioden ilandbragt en gjen-

nomsnittlig totalfangst av fisk og reker på ca. 7,5 mill.

kroner eller 1,5 % av gjennomsnittet for hele landet i

samme periode. Gjennomsnittsverdiene av henholdsvis reker

og fisk fanget og registrert i ytre (Østfold-Vestfold-

Telemark) og indre ^Oslo-Buskerud-^kershus) område i perio-

den 1961-1970 er vist i tabell I.

Tabell I

FYLKER

Oslo-Buskerud-
Akershus

Østfold-Vest-
fold-Telemark

Total

FISK

Tonn 1000 kr.

1'313 1555

5132 7041

6445 8596

^EKER

Tonn 1000 kr.

8 106

1037 6407

1045 6513

Fangster fra området innenfor Bastø (ikke sild og brisling)

er fritatt for registreringsplikten og blir til dels omsatt

ved direkte salg fra båtene. I tillegg til de registrerte

fangstene kommer derfor de ikke-registrerte fangstene tatt

innenfor Bastd, og dessuten fangster tatt ved sportsfiske.

En beregning av sportsfiskets betydning viste at det ble

tatt ca. 20 tonn pr. år i området innenfor Drøbak i begyn-

nelsen av 1960-årene. Med den store økning som har fore-

gått i antall lystbåter de siste årene vil sportsfisket og

hjemmefisket til sammen, i hvert fall for enkelte arters
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vedkommende, muligens komme opp i samme størrelsesorden som

for yrkesfisket.

Førstehåndsverdien for enkelte fiskearter og reker for hele

området i perioden 1961-70 fremgår av tabell II.

Tabell II

Art

Reker
Brisling
Sild
Al
Makrell
Torsk

Mill.
kroner

6,5
2,2
1,4
1,2
0,8
0,8

\ av
totalverdi

43,0
14,3
9,5
8,0
6,0
6,0

Reker

Rekefisket er det økonomisk viktigste i området. I peri-

oden 1961-1970 var førstehåndsverdien av dette fisket på ca.

6,5 mill. kroner. Av dette ble nesten alt (98 %) landet i

fylkene Østfold, Vestfold og Telemark. Denne verdien gir

imidlertid ikke et reelt bilde av forholdet mellom fangst

tatt i ytre og indre område. Grunnen til dette er at reke-

fangstene som tas innenfor Bastø selges med dispensasjon

direkte til forbruker og kommer ikke med i fangststatistik-

ken. Det er derfor meget vanskelig å angi verdien av dette

fisket.

Det er ca. 100 båter engasjert i rekefisket, herav 20-25

båter innenfor Bastø. Disse har i alt en besetning på

ca. 200 mann eller ca. 30 I av antall eneyrkesfiskere i om-

rådet.
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Brisling

I Oslofjorden ,. ger brislingfisket verdimessig som nr. 2.

For perioden 1961-1970 utgjorde verdien 14,3 % av total før-

stehåndsverdi av fisk og reker. Av den totale brislingfangst

i disse årene kommer gjennomsnittlig 58 I fra området Østfold-

Vestfold-Telemark.

I brislingfisket er det store variasjoner fra år til år.

Dette skyldes at fisket vesentlig er basert på én årsklasse

og utbyttet vil derfor i stor grad være avhengig av denne

årsklassens størrelse.

Den gjennomsnittlige årsfangst for Oslofjordområdet innen

lo-årsperioder viser at utbyttet i tonn ikke er vesentlig

endret.

1943 -
1953 -
1963 -

1952
1962
1972

2029
2665
1672

tonn

M

I Oslofjordområdet er ca. 20 bruk (snurperej engasjert i

brislingfisket; og i tillegg kommer 20-30 bruk fra Vest-

landet i gode sesonger.

Sild.

Gjennomsnittlig utbytte av sildefisket for perioden 1961-

1970 utgjorde 1,4 mill. kroner eller 9,5 % av den totale

førstehåndsverdi i området. Det stdrste fisket foregikk i

det ytre område og ca. 75 % av fangsten kom herfra. Enkelte

år foregår det et bra fiske i fylkene Oslo, Buskerud og Akers-

hus, men dette fisket er i vesentlig grad basert på småsild.

Når det gjelder fangstmengden, har den etter siste krig ikke

vist noen store variasjoner.

Silda fanges i vesentlig grad med snurpenot og lys, og til
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dels av de samme bruk som fisker brisling.

Fisket etter sild og brisling karakteriseres ved at det er

påkrevd med stengeområder for fangstene. Fire av de viktig-

ste stengeområdene er Emmerstadbukta og Kjøvangen i Son/

Brenntangen-området og Evjesundet og Rørvik i Vardeåsenom-

rådet. I Emmerstadbukta og Kjøvangen lagres så godt som all

fangt fra Hurum/Drøbakområdet.

Al

Østfold er det fylket i landet hvor det fiskes mest ål.

Mellom 20 og 30 % av totalfangsten for hele landet er i de

siste årene ilandført her. Verdien av ilandbragt fangst av

ål i perioden 1961-1970 representerte ca. 1,3 mill. kroner.

Ålen er en høyt betalt vare og alt eksporteres.

Makrell

I den undersøkte perioden utgjorde verdien av makrellfisket

gjennomsnittlig ca. 6 % av totale førstehåndsverdi, og

henimot 90 % ble tatt i det ytre området.

Makrellen som fiskes i Oslofjordområdet tilhører Nordsjø-

bestanden. Denne bestanden er i årene etter 1965 blitt

sterkt redusert. Fisket i Oslofjordområdet de siste årene

har derfor vært relativt beskjedent i forhold til tidligere

år. I 1959 ble det f.eks. tatt vel 1500 tonn makrell og pir,

mens det i 1970 ble tatt vel 400 tonn.

Torsk

Førstehåndsverdien av torskefisket utgjorde gjennomsnittlig

ca. 6 I av totalfangsten for perioden 1961-1970, mens den tør

krigen utgjorde ca. 14 %. Av torskefisket ble omtrent 95 I

av fangsten registrert på mottakersteder i ytre område, og

dette skyldes da at torskefangstene i indre område ikke er
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tatt med i fiskeristatistikken.

Torsk er nok den av artene som er sterkest beskattet av

sportsfiskerne. I Oslofjordområdet er det registrert ca.

T> 000 lystbåter. Det gjennomsnittlige kvantum for hver

lystbåtfisker behøver ikke være stort frir en kommer opp i

samme kvantum som yrkesfiskerne tar.

Blåskjell

Bra forekomster av blåskjell finnes på en rekke lokaliteter

i Oslofjorden og Langesundsområdet, men omsetningen er ube-

tydelig. Dette er imidlertid en potensiell ressurs når det

gjelder akvakultur.
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3. GENERELT OM KJØLEVANNSPROBLEMATIKK VED TERMISKF KRAFTVERK

Et termisk kraftverk omdanner varme til elektrisk energi.

Omvandlingsprosessen finner sted ved at forbrenningsvarme

anvendes til produksjon av damp med høy temperatur og hdyt

trykk. Dampen ledes gjennom turbiner og driver disse. Ved

passasjen gjennom turbinene synker trykket i dampen og tem-

peraturen blir redusert ned mot omgivelsene. Det meste av

varmen som ikke kan utnyttes i turbinene må deretter fi er-

nes i såkalte kondensatorer hvor dampen går over i væske-

form igjen. Det er den varmen som avgis i kondensatorene

som blir fraktet med kjølevannet ut i resipienten.

En undersøkelse av mer enn 61 kraftverk i USA har vist at

kjølevannets temperaturøkning gjennom kondensatorene vanlig-

vis er om lag 10°C. En vil for kjernekraftverk trenge

om lag 50 m3/s kjølevann pr. 1 000 MW elektrisk effekt (MWeJ

produsert, mens et olje- eller gassfyrt kraftverk med kon-

vensjonelle turbiner vil trenge om lag 30 m /s kjdlevann for

samme energiproduksjon. Økes temperaturhevningen gjennom

kondensatorene senkes kjdlevannsbehovet tilsvarende.

3.1 Fysiske forhold

Generelt om kjølevannssirkulasjon

De termiske kraftverk som planlegges her i landet er tenkt

lagt til fjord- og estuarområder eller til åpen kyst. Kjdle-

vani>et forutsettes å passere gjennom kondensatorene kun én

gang. Kjølevannet trekkes vanligvis inn i kraftverket gjen-

nom siler eller filtre.

Kjølevannet og de organismer som trekkes gjennom silene

passerer så pumper og varmeveksler hvor vannet oppvarmes.

Typiske vannhastigheter gjennom pumper og varmeveksler er

mellom 0,3 og 2,4 m/s og passeringstiden er rundt 2 min. Av-

løpsvannet fortsetter så gjennom utslippskanalen og oppholds-

tiden der vil avhenge både av kanalens lengde og kjølevan-

nets hastighet. Vanligvis kan en anta at temperaturen i ut-
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løpskanalen ikke endres nevneverdig. Kjølevannet fort-

setter deretter ut i sjøen hvor innblanding med ue om-

kringliggende vannmassene fører til en relativt rask

temperaturreduksjon. Temperaturen reduseres bådt på grunn

av innblanding av resipientvann og på grunn av varmetap

til atmosfæren.

Området nær avløpsstedet refereres ofte til som nærsonen.

I dette området har utslippet markert egenbevegelse i for-

hold til sine omgivelser, og en såkalt "utslippsstråle"

kan defineres. Fordi strålen har stor hastighet i forhold

til omgivelsene rives omgivende vannmasser med, og intense

hvirvelbevegelser i selve strålen sdrger for god innblanding

av det medrevne resipientvann. Denne fortynningsprosessen

refereres ofte til som en "medrivningsprosess". Innbland-

ingen av resipientvann i utslippsstrålen er rask. Utstrek-

ningen på nærsonen varierer sterkt, men vil sjelden være mer

enn 1 km .

Når utslippsvannet er ført tilstrekkelig langt vekk fra

avløpsstedet vil hastigheten være redusert ned til omgivel-

senes og kjølevannet føres passivt avsted med de strdmmer som

er i området. Fortynningen i dette området er et resultat

av resipientens egne blandings- og fortynningsforhold. For-

tynningshastigheten er langsommere enn i nærsonen. Varme-

tapet til atmosfæren er her viktig. Dette området kalles

gjerne for fjernsonen.

En deler gjerne transportmekanismene i fjernsonen inn i

blandingsprosesser (diffusjon) og strømning (adveksjon).

Mens strøm i resipienten fdrer utslippsskyen bort fra ut-

slippsområdet er diffusjon en sprednings- og fortynnmgs-

prosess.

Utslippets varmetap til atmosfæren er som allerede nevnt
av betydning i fjernsonen. Denne varmetransporten kan
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grovt inndeles i fordampning, varmeledning og varmestrå-

ling. Vind, luftfuktighet, lufttemperatur og vanntemperatur

er viktige størrelser i denne sammenheng.

Ved vurderinger av temperatureffekter må en betrakte hele

kjøleprosessen som en enhet, dvs. en må se på kjølevannstrans-

porten gjennom inntak, pumper, og utslippskanal og på fortyn-

ningen av kjølevannet i nærsonen og fjernsonen. Figur 6

illustrerer typiske tidsaspekter ved et slikt kjølevannsan-

legg. I figuren representerer ( AT/ ATQ) den lokale over-

temperatur ( A T ) i forhold til temperaturhevningen etter opp-

varmingen ( A T Q ) .

PUMPER

VARME-
VEKSLER

TID I t i m e r l •
10

AVLØPSKANAL NÆRSONE FJERNSONE

Figur 6. Typiske tidsaspekter ved kjølevannsutslipp

Det er verd å merke seg at norske fjorder står i en særstil-

ling som kjølevannsresipienter. Lignende områder har hittil

ikke vært aktuelle for slike formål. De erfaringer, bereg-

ningsmetoder og observasjoner som foreligger er som regel til-

knyttet relativt grunne områder med svak sjiktning og ofte

uten at strømbildet kompliseres f.eks. av tidevann. Dette

gjør at en ikke uten videre kan overføre utenlandske erfar-

inger og metoder til norske forhold, og egne vurderingsmeto-
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der vil ofte måtte utvikles.

Erfaringer fra utlandet

Dykket_utsl:i£p_

Utslipp av kjølevann under overflaten har vært forsdkt blant

annet enkelte steder i USA, i hovedsak for å kunne imcitekom-

me de krav til temperaturreduksjon i nærsonen som myndighet-

ene der har satt. Generelt er temperaturreduksionen ved dyk-

kede utslipp hurtig, og dette muliggjør at områder med høy

overtemperatur reduseres. Dykkede utslipp til vannmasser

med vertikale tetthetsgradienter muliggjcir også en innlagring

av avløpsvannet under overflaten.

Når utslippet finner sted til områder hvor strdmmene er tide-

vannsstyrte vil fortynningen av kjølevannet og dermed over-

temperaturene variere gjennom tidevannsperioden. De stdrste

overtemperaturer kan forventes idet tidevannsstrd'nmen snur.

Utslipr» vil ofte fortynnes med vann som allerede er tempera-

turpåvirket, slik at utslippets temperaturfall i nærsonen

blir redusert ^gjenmedrivning).

Ove rf la t e_ut s 1. ipp_

Den mest nyttede utslipps form i forbindelse med kjdlevanns-

utslipp fra varmekraftverk er overflateutslipp. Karakteri-

stisk for slike utslipp når også inntaket er i overflaten,

er at utslippsvannet er lettere enn vannet i resipienten.

Derved flyter varmtvannet som et teppe oppå disse vannmas-

sene. Ved et overflateutslipp vil i regelen fortynnings-

hastigheten være lavere enn for et tilsvarende dykket ut-

slipp, slik at arealer i resipienten omsluttet av gitte

overtemperaturer da også blir steirre enn for det dykkede ut-

slipp. Varmetapet til atmosfæren er imidlertid stdrre enn

for utslipp under overflaten. Den totale varmemengde til-

fefrt vannmassene i utslippsområdet blir dermed mindre.
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Fordi sprednings forløpet er svært komplisert nyttes i rege-

len numeriske beregningsmodeller. Beregningsresultater fra

slike modeller er testet mot observasjoner av eksisterende

utslipp ved flere kjernekraftverk i Sverige, England og USA.

Resultatene viser at beregningsmetodene gir en rimelig grad

av overensstemmelse med observerte fortynningsforløp. Ved

kraftig tidevannsstrøm ble overensstemmelsen funnet å være

tilfredsstillende med unntagelse av de deler av tidevannsfor-

løpet hvor vannstands- og hastighetsendringene var størst.

Likevel påpekes det behov for økt kjennskap til de prosesser

som innvirker på fortynningsforløpet. Blant annet viser ob-

servasjoner at et utslipp som på grunn av strøm presses mot

land vil få sin fortynning betydelig redusert; at utslippets

fortynning blir uventet sterkt påvirket av graden av "opp-

rørthet" i resipienten og at en rent fortynningsmessig opp-

når lite ved å fordele utslippet på to avløp.

Alle observasjoner (og beregninger) nevnt hittil var for om-

råder hvor sjiktningen enten var svak eller helt fraværende.

Numeriske beregninger for et overflateutslipp til et sjiktet

vannområJe viser at et slikt utslipp vil kunne rive med seg

resipientvann fra vannlaget under sprangsjiktet, forutsatt at

utslippets hastighet er stor nok. Selv et opprinnelig under-

vektig lett overflateutslipp vil dermed kunne synke ned under

overflaten.

Tidevannseffekter

Observasjon av kjølevannsutslipp til sjøområder med tide-

vannsstrømmer har vist at hvis reststreSmmen (nettostreSmmen)

i området var liten, sl:k at utslippsvannet bare pendler frem

og tilbake med tidevannsstrcimmene uten å fdres vekk, ble det

dannet en stor "dam" av oppvrarmet kjølevann i utslippsområdet.

De naturlige blandingsprosesser i vannmassene førte til at

"dammen"'s utbredelse ut fra kysten ctkte. Var imidlertid

reststrømmen (nettostrømmen) i området stor, ble utslipps-
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vannet ført langs kysten i rests trammens retning. I leipet

av en tidevannsperiode ble utbredelsen ut fra kysten da fun-

net å være liten.

Med resirkulasjon menes inntak av allerede temperaturpåvir-

ket vann. Problemer med resirkulering av kjølevann ved over-

flateutslipp (og overflateinntak) er nevnt av flere forfat-

tere. Særlig må dette forventes når kjølevannet slippes ut

i en strøm som pendler forbi utslippsstedet. Inntakets og

utslippets innbyrdes avstand og konstruktive utforming vil

være viktig i denne sammenheng. Et eksempel på stor tempe-

raturøkning på inntaksvannet på grunn av resirkulasjon er

rapportert fra Karl̂ hamnsverket i Sverige, hvor temperaturen

på inntaksvannet under ugunstige forhold har dkt med over

7°C. Generelt vil slike forhold føre til lavere virknings-

grad og høyere overtemperaturer på utslippsvannet.

Tempera.t_urhevn_ing _i ̂fj jirrisone_n_

Flere forfattere påpeker betydningen av å vurdere fjernsone-

effektene ved utslipp. Slike effekter vil ftfrst gjøre seg

gjeldende etter noen tids drift og vil være særlig viktige

i områder hvor enten alt eller deler av kjølevannet får lang

oppholdstid fordi vannutskiftingen er langsom. De tempera-

turhevninger som hele utslippsområdet da kan utsettes for vil

komme som et tillegg til temperaturhevningene i nærsonen.

Figur 7 nedenfor illustrerer dette forhold.

Beregninger av overtemperaturer i fiernsonen er usikre og

betraktes i regelen som veiledende overslag. Ofte nyttes

fysiske modeller for slike vurderinger.
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TEMPERATUR

N£RSONE

MIDLERE TEMPERATURNIM
FJERNSONEN

OASENS TEMPERATURNIVA

'. TEMPERATURFOftlSP 1
N/ERSONEN

FJERNSONE

Figur 7. Skisse av det midlere temperaturforldp

i nærsonen og i fjernsonen.

Samspill med naturlige temperaturvariasjoner

De fleste vurderinger av temperaturhevnmger både i nærsonen

og i fjernsonen resulterer i overtemperaturer som må betrak-

tes som midlere verdier. Av naturlige årsaker varierer imid-

lertid som oftest sjøtemperaturen innen ganske vide grenser.

Det er viktig at størrelsen på temperaturvariasjonen holdes

innenfor det biologiske miljøs toleransegrenser. Disse gren-

sene kan ofte være snevre, og da særlig i dyplagene. En

økning av middeltemperaturen vil kunne innvirke på hyppig-

heten av overskridelser av uheldige temperaturnivåer i vann-

massene. Effekten av de kjølevannsinduserte overtemperaturer

kan derved forsterkes ved at de virker sammen med de natur-

lige temperaturvariasjoner i sjøen.

3.2 Biologiske forhold

Dødelighet i kjølevannssystemet

Vannet som pumpes gjennom kjølevannssystemet vil inneholde

en rekke organismer som ikke har stoT nok egenbevegel?e til
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å motstå strømmen mot inntaket, de grupperes under samle-

betegnelsen plankton og omfatter både planter og dyr. I

kjølevannssystemet vil disse organismene bli utsatt for en

rekke påvirkninger som hver for seg kan være dødelige: de

mekaniske påkjenninger gjennom hele systemet, temperatur-

sjokk i kondensatorene fulgt av kortere eller lengre tid med

forhøyet temperatur (se figur 6) og eventuelt giftstoffer i

systemet. For å forhindre begroing er det vanlig å sette

klor til kjølevannet, men dette er også til skade for andre

organismer enn de som skal bekjempes.

Undersøkelser over dødelighet i kjølevannssystemet for en

rekke arter av fiskelarver og krepsdyr larver, muslinglarver

og andre arter viser en betydelig dødelighet som forsterkes

ved tilsetting av antibegroingsmidler som f.eks. klor.

Hvordan dødeligheten i kjølevannssystemet vil virke på fauna

og flora i resipienten er avhengig av flere forhold, f.eks.

de lokale bestandenes utbredelse, verkets størrelse og kjøle-

vannssystemets konstruksjon. Det er på det nåværende kunn-

skapsgrunnlag ikke mulig å forutsi omfanget av påvirkning på

de planktoniske samfunnene.

Gjødslingseffekt

Som nevnt kan forskjellige alternativer for inntakets og ut-

slippets lokalisering i dypet være aktuelle. Legges inntaket

i dypet og utslippet i overflaten, eller omvendt, vil kjøle-

vannspumpingen av de så vidt store vannmasser som kraftverk-

ene fordrer, resultere i en økning i den vertikale transport

av næringsstoffer i fjorden. Dette kan føre til økt plante-

produksjon i overflatelaget i de perioder næringssaltene er

minimums faktor. For begrensede sjøområder eller fjorder med

dårlig utskifting vil dette kunne være et vesentlig moment

i resipientvurderingen.

Temperaturøkning

Temperaturen er en av de miljøfaktorer som er best undersøkt
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i biologisk sammenheng. Den virker på fysiologiske proses-

ser og bestemmer deres hastighet. Noen organismer har stor

evne til temperaturtilpasning og finnes derfor i klimatisk

ulike områder, eller i områder som har vekslende temperatur-

er. Andre arter har dårlig tilpasningsevne og finnes derfor

i klimatisk begrensede soner og der temperaturene er stabi-

le. Dette er tilfelle i dypet av våre fjorder, og selv en

liten temperaturøkning der kan få konsekvenser for enkelte

dypvannsarter. I spesielle tilfeller kan en del av kjølevan-

net gå til bunns i nærliggende terskelfiorder. Dette kan øke

hastigheten av oksygenforbruket og medføre hyppigere fore-

komst av råtten bunn.

Vekst av fisk og andre dyr er avhengig av temperaturen, og

det er ulike temperaturoptima for ulike arter. Med økende

temperatur øker ofte veksten, men også kjønnsmodningen kan

inntre tidligere. Etter modningen er veksthastigheten min-

dre fordi mye energi går til oppbygging av kjønnsprodukter,

slik at maksimal størrelse kan nedsettes. Temperaturoptimum

for vekst er også avhengig av næringstilgangen, og finnes ved

lavere temperaturer når næringstilgangen er dårlig, ved høy-

ere temperaturer når næringstilgangen er god.

Utenlandske erfaringer

fin rekke forskere konkluderer med at det ikke er påvist vesentlige end-

ringer i biologiske forhold som kan tilskrives inntak og ut-

slipp av kjølevann fra varmekraftverk. I engelske brakkvanns-

områder (.estuarområder) kunne man etter sammenligning av fau-

na ved inntak og utslipp og undersøkelse av organismer som pas-

serte kjølevannssystemet, ikke påvise noen negative virknin-

ger. Ved et kraftverk ved Potomac River ble det utført bio-

logske undersøkelser av sammensetning av bl.a. insektlarve-

fauna og fiskebestander. Konklusjonen er at det ikke er på-

vist endringer som kan tilskrives kraftverkene. Overtempe-

raturene der synes å variere mellom 4°C - 8 C om vinteren og

2 C - 6 C som sommeren.
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I Colombio River (USA) kunne det ikke påvises effekter på

fiskeressursene som følge av varmtvannsutslipp fra Hanford-

reaktoren. Andre forskere påviser at forandringer har

skjedd som følge av-varmekraftverkets kjølevannssirkula-

sjon: En kraftig reduksjon både i artsantall og individ-

mengde i bunnfaunaen ble påvist nær utslippet fra et varme-

kraftverk ved Delaware River. Mengden av levende organismer

(.biomassen) ble redusert til 1/iO. Ved Turkey Point i Flo-

rida førte en 3 hevning av vanntemperaturen til at bl.a.

store alger forsvant, noe som medførte at en rekke tilknyt-

tede dyrearter ble borte. Algebestanden ble sterkt redu-

sert over et område på om lag 0,5 km".

Eksemplene gjengitt over var fra områder med relativt hciye

vanntemperaturer. I vannmasser med lavere temperatur er de

påviste bestandsendringene oftest mindre. Det var ingen

store forandringer i bakterieflora ved et kjernekraftverk i

Connecticut River (USAJ, men like ved utslippet var det en

viss forandring med hensyn til dominerende arter. 1 utslipps-

området for dette kraftverket var det en forandring fra ki-

selalger til blågrønnalger i utslippsområdet. I Long Island

Sound ble det observert at innenfor et område på 1 km fra

utklippet var mengden av bunndyr forholdsvis lav.

Endring i tilvekst hos fisk er påvist av flere; det dreier

seg både om tilfeller av vekstsstimulering og av -hemning.

Ved Hunterstone kjernekraftverk i Skottland hvor overtempe-

raturene i tidevannsområdet utenfor kommer opp i 5 C, er

det påvist raskere vekst hos en muslingart. tn snegleart

fikk fremskutt gytingen med flere uker. Også andre arter

ble betraktelig tidligere kjønnsmodne i de oppvarmede områ-

dene. Sammenlignet med et referanseområde var larvedødelig-

heten hos en krepsedyreart meget stor tidlig i gyteperioden,

fordi det da ikke var tilgang på passende næring.

Fiskedød er påvist i forbindelse med varmekraftverk i en del

tilfeller hvor kjølevannsutslippet stanser. Fisk som samler



seg ved kjølevannsutslippet, kan om vinteren dø av kulde-

sjokk under slike forhold. Det er vanlig at noen fiskearter

samler seg i utslippsområdet, mens andre arter trekker bort.

Oppførselen henger sammen med fiskenes temperaturpreferanse.

Forskjellige arter kan ventes å opptre til forskjellige tider

av året.

Hovedinteressen ved termisk forurensning er den eventuelle

virkning på resipientens produksjonssystem. Dette system

består av to hovedledd: Plantenes produksjon av organisk

materiale, og transport og utnyttelse av dette primærprodu-

serte materiale gjennom næringskjeder bestående av en rekke

arter.

Størrelsen av planteproduksjonen kan endres ved temperatur-

påvirkninger, både i positiv og negativ retning avhengig

av graden av påvirkning. Imidlertid vil ikke nødvendigvis

denne endringen påvirke den årlige planteproduksjon, som

vanligvis er begrenset av andre faktorer, som næringssalter

og lys. Produksjon av fisk og andre dyr er avhengig av

primærproduksjon og av algebestandens sammensetning. Den

er imidlertid også direkte avhengig av temperaturen; hver

art vokser best innen sitt bestemte temperaturområde.

Norske forhold

Et vesentlig spørsmål i sammenheng med erfaringene fra ut-

landet er om de kan brukes til å forutsi eventuelle virknin-

ger i norske farvann. I sammenheng med dette er det to for-

hold som begrenser nytten av slike informasjoner. De verk

man har lange driftserfaringer fra, er til dels betydelig

mindre enn det som planlegges i Norge . Ifølge en oversikt

utgitt av IAEA var det sitørste kjernekraftverk i drift før

1970 på 790 MWe (Hanford N-reaktor, USAJ, mens de neste på

listen lå mellom 500 og 600 MWe. Norske planer går ut på

4000 MWe, eventuelt 2000 MWe. En må regne at virkningene

øker med størrelsen, uten at det kan angis noe bestemt for-
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hold mellom størrelse og virkning; dette vil i høy grad

være avhengig av resipientens karakter.

Også i biologisk sammenheng står norske fjorder i en sær-

stilling som kjølevannsresipienter. Lignende områder finnes

bare få steder, men de er ikke tatt i bruk som kjølevannsre-

sipienter. Drastiske temperatureffekter synes å være knyttet

til varme og grunne områder, som f.eks. Turkey Point ved

Floridakysten. Her er temperaturen så høy at mange arter

ikke tåler særlig økning før dødelighetsgrensen er nådd.

Erfaringer fra slike områder er derfor mindre anvendbare for

norske forhold, uten muligens hvis overflateinntak skulle

bli brukt om sommeren, da kan temperaturen også her komme

over 20 C, og temperaturen i kjølevannet etter oppvarming

kommer da opp i temperaturer som kan gi akutt dødelighet.

Akvakultur

En rekke steder arbeides det med mulighetene for å utnytte

energien i kjølevannet, f.eks. i akvakultur. Ved et olje-

fyrt anlegg på Long Island, USA (Northport) utnyttes kjøle-

vannet til dyrking av østersyngel, som siden settes ut på

østersbankene. Ved Hunterston kjernekraftverk i Skottland

utnyttes en del av spillvarmen til å øke tilveksten hos fisk

og muslinger.

Det er klart at det finnes muligheter til å utnytte spill-

varmen på denne måten. Imidlertid reduseres ikke tempera-

tureffektene i resipienten ved hjelp av slike anlegg, hvis

ikke arealet på anlegget er så stort at det samtidig kan

fungere som en kjøledam.

Positive virkninger

Ved bevisst å velge lokalisering for å nytte energien i kjø-

levannet, skulle en ha muligheter for å forbedre forholdene

i enkelte belastede sjøområder. Dette kan tenkes oppnådd ved

økt utskiftning av dypvann i fjorder, transport av nærings-

rikt vann til områder der det ikke gjør skade, økt nedbryt-

ning av organisk stoff i vannmasser der oksygentilgangen er

god osv. I det aktuelle tilfelle er slike muligheter vur-

dert for Langangsfjorden.
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4. MOMENTER VED RESIPIENTVURDERING

Et termisk kraftverk bør legges til områder hvor tilførselen

av kjølevann av brukbar kvalitet er tilfredsstillende og hvor

inntak og utslipp av de store kjdlevannsmengdene som slike

verk krever, vil kunne finne sted uten at andre interesser

blir vesentlig skadelidende.

I motsetning til de driftsmessige konsekvenser som for eksem-

pel variasjoner i inntaksvannets temperatur vil kunne få, er

de miljømessige konsekvenser ved inntak og utslipp av store

mengder kjølevann vanskelige å forutsi. En rekke ulike for-

hold kan virke sammen eller mot hverandre, slik at det på for-

hånd er vanskelig å avgjøre hvordan totalvirkningen blir i en

gitt resipient. Virkningen vil være avhengig av de aktuelle

naturforhold, verkets størrelse, kjølevannssystemets konstruk-

sjon, inntaks- og utslippsdyp, etc.

Interessene som knytter seg til bruken av et sjøområde, kan

være forskjellige. Hensynet til bioxogisk produksjon kan være

avgjørende i noen tilfelle; andre ganger kan det legges mer

vekt på et områdes rekreasjonsegenskaper eller dets vernever-

di. Hvordan de ulike bruksinteressene i en resipient skal

vurderes i sin sammenheng er ikke av klart faglig karakter,

men krever avveiinger vedrørende ressursforvaltning.

I utlandet har en enkelte steder forsøkt å leSse dette pro-

blemet ved, ut fra visse kriterier, å fastlegge standarder

for kjølevannets sprednings- og fortynningsforløp. I regel-

en vil disse standardene gi retningslinjer for tillatte tem-

peraturøkninger innen gitte områder både lokalt ved utslipps-

stedet og i resipienten for øvrig. I Norge som i de øvrige

skandinaviske land har en imidlertid ikke funnet det riktig

å innføre temperaturstandarder eller kriterier i forbindelse

med utslipp av kjølevann. Ved vurdering av alternativene

har en imidlertid tatt utgangspunkt i "Lov om vern mot vann-

forurensning".
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Lov om vern mot vannforurensning av 26. juni 1970 setter en

ramme for disponeringen av vannressursene i Norge, og angir

retningslinjer for bekjempelse av vannforurensninger. Be-

grepet "forurensning" er nærmere definert i § 2: Som vann-

forurensning regnes i denne lov når grunnvannsforekomster,

vassdrag eller sjøområder - heri innbefattet bunnen og stran-

da - ved utslipp eller på annen måte blir tilfcirt avfall,

gjenstander eller andre faste stoffer, kloakkvann, urent

vann, andre væsker eller gass, eller når vannet gjøres til

gjenstand for temperaturendringer. Som forurensning reg-

nes også at ting bringes ut i vassdrag eller sjelen til skyl-

ling, bløting, kjøling eller lignende."

Fritak fra denne regelen gjelder bare (§ 4) tiltak som ikke
vil kunne

"a) volde skade for folks helse eller gjcSre vannet
mindre skikket til drikkevann eller annen van-
lig bruk, medføre skade eller ulempe for eien-
dom eller rettigheter eller for fløting, ferd-
sel, fiske eller bading, eller være til ulempe
for friluftsliv eller andre almene interesser.

bj medføre stank eller skjemmet utseende

c) ha skadelige innvirkninger på bunnen eller
stranda eller volde ulempe ved å bli liggende
der,

d) medfeire skadelige endringer med hensyn til vann-
standen, avløpet eller vannets temperatur."

Det er på nåværende tidspunkt vanskelig å angi omfanget av

eventuell skade eller ulempe påført sjci eller fjordområdet

av kjernekraftverkets kjeilevanns-sirkulasjon. En har derfor

valgt å ta som utgangspunkt at endringene i sjøområdets til-

stand bør bli så små som mulig.

Til støtte for vurderingene er det listet opp en rekke mom-

enter som sammen eller hver for seg kan legges til grunn for

resipientvurderingene ved det enkelte byggested. Disse
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momentene er:

a) Strøm-, transport-, utskiftningsforhold og
strømmens variasjonsmønster.

b) Det naturlige temperaturmiljø (inkludert tempera-
turbildets variasjonsmønster).

c) Sjiktnings- eller lagdelingsforholdene, særlig

med hensyn på muligheten til innlagring og for-

tynning av avløpsvannet.

d) Utslippets innvirkning på dyp- og/eller bunnvann

i tilstøtende vannområder.

e) Utslippets innvirkning på eksisterende strøm,
transport- og utskiftningsforhold.

f) Meteorologiske forhold, særlig med hensyn på vind-

forholdene og varmetransporten til atmosfæren.

g) Driftsmessige forstyrrelser ved innsuging av

planter og dyr samt blokkering av is.

h) Topografiske forhold, f.eks. topografiske begrens-

ninger for kjølevannets fortynning, vanndybder ved

inntaks- og utslippsstedet, påvirkning av viktige

gruntvannsområder (.gyte- og oppvekstområder).

i) Virkningen på biologiske ressuser, f.eks. fast-

sittende alger, bunndyr, plankton og fisk.

j) Grad og type av eksisterende forurensningsbe-

lastning. Muligheten av forsterkende (synergis-

tiske) effekter, økt planteproduksjon, økt sedi-

mentering av organisk stoff, og dyplagenes oksy-

gentilstand.
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k) Forstyrrelser av fiskens vandringsmønster.

1) Muligheter for å utnytte energien i kjøle-

vannssysternet (varme og/eller bevegelse).

Generelt kan en merke seg at kjølevannssystemets konstruk-

sjon kan være en vesentlig faktor for virkningen i resipi-

enten. Tiltak som forhindrer innsuging av organismer og

faste legemer, konstruksjoner som skåner de organismene

som pumpes inn, utslippsanordninger som optimaliserer for-

tynningen av kjølevannet, valg av hensiktsmessig inntaks-

og utslippsdyp og inntaks- og utslippsarrangement som i

størst mulig grad reduserer resirkulasjon er forhold som

alle bør vurderes når kjølevannssystemet utformes.



-40-

5. SAMMENFATNING AV RESULTATENE

Den følgende sammenfatning bygger på resultatene presen-

tert i hovedrapportene og i vedlegg. Den undersdkelses-

perioden som ligger til grunn for vurderingene er for kort

til å gi noe fullstendig bilde av de virkninger og konse-

kvenser bruken av sjøområdet for kjølevannsformål vil kunne

få. Særlig for de marinbiologiske vurderinger tilknyttet

fiskeri-ressursene har det for enkelte forhold vært vanske-

lig å skille mellom byggestedsalternativene. I sammenfat-

ningens del 5.1 vil en derfor gi en oppsummering av de re-

sultater som vedrører firskeriressursene i Oslofjorden som

helhet, og resultater av de eksperimentelle biologiske undersøkelser som

har betydning for bedømmelse av generelle biologiske konsekvenser av et

kjølevannsutslipp til Oslofjorden. Del 5.2 gir en sammen-

fatning av resultatene tilknyttet marinfysiske, marinkie-

miske og marinbiologiske forhold ved de fem aktuelle bygge-

st edsområdene.

5.1 Generelle biologiske resultater

Biologiske ressurser

Mengder og sammensetning av planteplankton har variert betyde-

lig i Oslofjorden i den undersøkte perioden. Slike store

variasjoner i fjorden er vanlig, og de har sin årsak både i

naturgitte forhold og påvirkning fra menneskets aktiviteter.

Primærproduksjon, planteplankton-konsentrasjoner og kloro-

fyllmengde har stort sett variert på samme måte i hele Oslo-

fjorden, men det har vært en tydelig tendens til at bestan-

dene går dypest i de ytre områder på grunn av mindre lag-

deling. Vår-oppblomstringen startet tidligst i den ytre

delen av fjorden (.februar/mars), og ble også avsluttet tid-

ligst der (.mars/april). På dette tidspunkt var det stor be-

stand og produksjon fra Brenntangen og innover. (Fig. 25 )

I juni var det relativt liten produksjon og planktonkonsen-
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trasjon i hele Oslofjorden, men med varierende artssammen-

setning.

Langesundsområdet har fellestrekk med Oslofjorden. Indre

deler er til dels sterkt forurenset med uønsket stor primær-

produksjon, mens området rundt Naverfjorden viser stor lik-

het med ytre Oslofjord når det gjelder artssammensetning og

produksjon. Skiftende vind- og strømforhold kan imidlertid

gi betydelig lokale variasjoner.

Også i dette området går planteplankton dypest ned i den

ytre delen på grunn av mindre lagdeling.

I februar/mars var vår-oppblomstringen også i gang i Lange-

sundsområdet. Som i Oslofjorden var den kommet lengst i

ytre deler. Vår-oppblomstringen var over i mars/april, men

artssammensetningen var lite forandret fra februar. Nærings-

mangel eller stoff med hemmende virkning for planktonvekst

i sjøen kan spille en rolle på denne tiden.

I slutten av april var det størst produksjon i indre deler

av Langesundsområdet, men ikke så høy som i Oslofjorden på

samme tid. (Fig. 25)

Den største produksjonen i Langesundsområdet ble funnet i

indre deler i juni. Artssammensetningen i indre del var

annerledes enn i ytre del, hvor produksjonen og cellekon-

sentraujonen samtidig var betraktelig mindre.

Det ble i perioden januar-april 19 74 funnet små mengder

dyreplankton i Oslofjorden, og det var ikke noen vesentlig

forskjell i planktonmengde mellom de ulike lokaliteter innen

fjordområdet. I juni var det relativt store planktonmeng-

der, med økende mengde innover i fjorden.

Det var ikke noen vesentlig forskjell mellom dyreplankton

i Oslofjorden og i Langesundsområdet før i juni. Det var
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da en markant forskjell mellom Oslofjordens indre og midtre

områder, og Langesundsområdet, med en betydelig større

mengde i Oslofjordens indre og midtre deler. På de ytter-

ste stasjonene i begge områdene var det små og tilnærmet

samme verdier for observerte planktonmengder.

Det var brislingegg i hele Oslofjorden fra månedsskiftet

mars/april og ut undersøkelsesperioden, men i varierende

mengde. Brislingens hovedgyting synes å begynne på et tid-

ligere tidspunkt i Bunnefjorden (mars/april) enn i områdene

utenfor (juni). I juni synes det å være gode forekomster

av makrellegg i hele Oslofjorden. Egg av torsk og rødspet-

te ble funnet i perioden januar-april, men bare i lite an-

tall. Det ser ut som om torskens gyte-aktivitet ble inten-

sivert noe i mars måned, først og fremst på lokaliteter

i indre Oslofjord, men noe utpreget maksimum ble ikke obser-

vert. Dette kan ha sammenheng med at torsk har en lang gyte-

periode og at den gyter i hele utbredelsesområdet.

I Langesundsområdet ble det funnet brislingegg i perioden

april/juni, men i varierende mengder. I juni var det mak-
2

rellegg på alle lokalitetene, med flest egg pr. m over-

flate i området Naverfjorden - Langesundsbukta. Egg av

torsk og rødspette ble funnet i et lite antall i Langesunds-

området.

I perioden februar/april var det gode registreringer av

pelagisk fisk i Bunnefjorden, som om dagen sto i 40-50 m

dyp. I mars besto registreringene vesentlig av brisling,

foruten litt småsild og hvitting, mens det i april ikke

var noe innblanding av sild i fangstene. I juni derimot,

var det bare små registreringer av pelagisk fisk. På dette

tidspunkt gikk brislingen i stim nær overflaten, og ble der-

for ikke registrert. Drøbaksund og Sandebukta hadde også

relativt gode registreringer av fisk i februar/mars. Fore-

komstene besto av lysing, brisling, hvitting og cfyepål, mens

sei bare ble påvist ved Drøbakterskelen. Det ble registrert



svært lite bunnfisk. Bunnforholdene er imidlertid av en

slik karakteT at de maskerer eventuelle forekomster av bunn-

fisk.

Fra januar til mars var det i Frierfjorden gode registrer-

inger av fisk i om lag 30 m dyp. I alt vesentlig besto det-

te av brisling, men også en del hvitting, torsk, sei og

hyse. Årsaken til at typisk bunnfisk ble fanget så pass

høyt oppe i vannmassene, var at de dypere delene var svært

oksygenfattige, og at det derved oppsto en "falsk bunn" i

dette dypet. I april ble det ikke registrert fisk. Det vis-

te seg at det hadde vært innstramning av friskt vann til

bunnlagene, og det oksygenfattige dypvannet var derfor blitt

løftet opp. Fisken syntes derfor å ha trukket ut av fjorden.

I området for øvrig var det små registreringer av fisk. I

likhet med Oslofjorden ble det registrert svært lite bunnfisk

på grunn av vanskelige bunnforhold.

Biologiske eksperimenter

I det følgende gis en oppsummering av enkelte resultater fra

de eksperimentelle biologiske undersøkelsene. Beskrivelse

av forsøksopplegg, forutsetninger og problemstillinger fin-

nes i vedlegget. P"/imærproduksjon (algevekst) hos plante-

plankton var temperaturavhengig i de utførte eksperimentene.

Små temperaturøkninger (2°C) førte alltid til økning av pri-

mær produksj o nen.

Tilveksten av fastsittende alger <zikte klart ved 4°C over-

temperatur, og overtemperaturen førte også til større utvik-

ling av grønnalger og blågrønnalger ("grønske"). (Fig. 26)

Oksygenforbruket i sedimentlagene fra indre Oslofjord økte

med økende temperatur (2-3-dobling pr. 10°C dkning).

Rødspette-egg fikk sterkt økt dødelighet ved temperaturer

over ca. 10°C. For egg av torsk og sild syntes denne gren-

sen å ligge ved ca. 12 C. Rødspettelarvene forbrukte plom-

mesekken betydelig hurtigere ved temperaturer som lå 2-6°C



hø/ere enn de naturlige. Larvene må derfor finne mat innen

kortere tid ved disse høye temperaturene. Dette vil ha be-

tydning for larvenes mulighet til å overleve.

Dødelighetstemperaturen for torsk tilvendt 9 og 16 C var hen-

Tilsvarende for reker tilvendt 6,8°C

Muligens senkes denne temperatur-

grensen ved lengre tids opphold i høy temperatur.

holdsvis 19,5°C og 21°C.

og 9°C var 15,5°C og 16°C.

Forsøk med 1 år gammel tungeflyndre og bastarder av rødspet-

te og skrubbe viste at over en forsøksperiode på et par måned-

er var dødeligheten høyere ved alle overtemperaturer (laveste

overtemperatur ca. 4°C over normaltemperatur som lå cå 8 -

9 C). Dødeligheten var større blant de minste individene enn

blant de største. Kombinasjonen dødelighet/vekst syntes å

være gunstigst ved 15°C til 18 C for 1 år gammel tungeflyndre

og ved 15°C for 1 år gammel krysning av rødspette og skrubbe.

Største vekt og lengdetilvekst for blåskjell ble funnet ved

16-18°C og høy næringskonsentrasjon, mens veksten var tempe-

raturuavhengig ved lav næringskonsentrasjon. (Fig.27)
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Tilveksten tor trepigget stingsild syntes å være optimal

mellom 14°C og 20°C. Kjønnsmodning inntraff tidligere ved

høyere temperatur. Dette synes også å gjelde flere arter,

og kan ha konsekvenser for overleving av larver. (Fig. 28)

5.2 Resultater for byggestedsalternativene

_B renn t jingeri

Brenntangen ligger på østsiden av Oslofjorden, ved munnin-

gen til Drøbaksundet. Av de fem aktuelle byggestedsalterna-

tivene ligger dette lengst inne i Oslofjorden.

Målingene av strøm ved Brenntangen har vist at den ukentlige

netto reststrøms-transport i de eiverste 20 m ±ra uke til uke

vekslet mellom nordlig og sydlig, med om lag halvparten i

hver retning. Denne transporten langs Drøbaksundets eist-

side synes anslagsvis å ha ligget mellom 260 m /s til

520 m /s nordover, og 150 til 300 m /s sydover med ekstrem-

verdier opp mot 1200 m /s. En stor del av et eventuelt kjdle-

vannsutsiipp ved Brenntangen kan derfor forventes å bli

transportert inn mot Vestfjorden.

Observasjonsresultatene viste videre at vannmasser Helt opp

mot overflaten ved Brenntangen kan ta del i dypvannsutskift-

n m g e n til Vestfjorden. Dette understøtter tidligere vurde-

ringer, hvor det er forutsatt at et kjcflevannsutslipp inn-

lagret i selv de øverste metrene vil kunne heve temperaturen

på det innstrdmmende dypvannet både ved overflate- og dyput-

slipp. Under visse forutsetninger har en, for et utslipp på

200 m /s beregnet at en slik temperaturhevnmg av det vannet

som strømmer inn til Vestfjorden vil føre til en midlere tem-

peraturefkning på ca. 1°C i hele Vestfjordbassenget. Denne

temperaturen kan også betraktes som et tilnærmet overslag

over den temperaturøkning Vestfjorden maksimalt kan få ved

et utslipp på 100 m /s. En slik temperaturøkning ved et

100 m /s utslipp ansees imidlertid på det nåværende grunn-

lag som lite trolig.
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Strømmønsteret i både 5 m nivå og i 20 m nivå ble funnet å

være dominert av det halvdøgnlige tidevann. En kan derfor

forvente at avløpsvannet vil pendle frem og tilbake med tide-

vannet, og organismesamfunnene i nærheten av utslippet vil

dermed bli utsatt for relativt hyppig vekslende overtempe-

ratur.

For overflateutslipp av kjdlevann som er lettere enn sjø-

vannet (undervektig utslippj viser utførte beregninger for

et 200 m /s utslipp at en midlere fortynning av kjølevannet

med omgivende sjøvann med en faktor på fem vil kunne oppnåes

innenfor et overflateareal på om lag 0,5 km hvis utslipps-

hastigheten settes lik 1 m/s, eller innenfor et overflate-

areal på 0,03 km hvis utslippshastigheten økes til 2,8 m/s.

For et 100 m /s's utslipp blir tilsvarende arealer om lag

0,3 km hvis utslippshastigheten settes lik 1 m/s og 0,02

hvis utslippshastigheten økes til 2,8 m/s.

Det er store variasjoner gjennom året i sjøvannets vertikale

tetthetsfordeling. Ved utslipp i dypet kan derfor innlag-

ringsnivået forventes å variere sterkt gjennom året, og mest

hvis kjølevannsinntaket legges til overflaten. Legges kjøle-

vannsavløpet grunnere enn 20 m, må en vente at utslippet

når opp til overflaten store deler av året selv om også inn-

taket legges i 20 m.

De mest stabile innlagringsnivå oppnås ved overflateutslipp,

enten med inntak i overflaten eller med inntak i dypet. Be-

regninger antyder at innlagringsnivået ved utslipp i over-

flaten og inntak i dypet stort sett ligger mellom overfla-

ten og 15 m dyp, både for inntak i 30 m dyp og for inntak i

80 m dyp. Muligheten for å unngå direkte resirkulasion

synes størst ved utslipp i overflaten og inntak i dypet.

Ved sydoverrettet strøm kan midlere overtemperatur i kjøle-

vannet utenfor Rambergbukten ved Jeløy for et 200 m /s over-

flateutslipp anslås til mellom 1 og 1,5°C for et inntak og
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utslipp i overflaten. Temperaturhevningen synes maksimalt

å nå ned i 20 m dyp. Dersom inntak og utslipp legges til 30

m, anslåes midlere overtemperatur ved samme sted til mellom

0,7°C og 2°C i overflaten. Imidlertid vil de forventede tem-

peratur-hevninger i dypet eike ved et innlagret utslipp. Når

utslippet ved nordoverrettet strøm, transporteres inn gjen-

nom Drøbaksundet, vil sundets smale bredde virke hemmende på

avløpsvannets temperaturreduksjon. Et overflateutslipp på

200 m /s kan forventes å gi midlere overtemperatur på om lag

2°C ved Drøbak. En halvering av utslippsmengden vil redusere

de angitte overtemperaturer med om lag en faktor av to.

I forbindelse med de angitte temperaturhevninger forårsaket

av kjølevannsutslippet, kan det være nyttig å merke seg stør-

relsen på de naturlige temperaturvariasjoner i dette sjøom-

rådet. Målingene tyder på at endringer år om annet i den år-

lige middeltemperaturen ligger i området + 2.0°C, noe større

i overflaten, noe mindre i dypet. De årlige sesongmessige

temperaturvariasjonene synes å ligge i området + 10°C i over-

flatelagene, og fl til +2 C i dyplagene. Hurtigere tempera-

turvariasjoner av varighet timer og/eller døgn, synes i over-

flatelaget å ligge i området +2,0 C i sommerhalvåret og rundt

+0,2 C i perioder i vinterhalvåret. Disse relativt raske tem-

peraturvariasjonene var sterkt tidevannspreget.

Som tidligere nevnt, kan innstrømming av kjølevann til Vest-

fjorden over Drøbak-terskelen forventes å gi temperaturøkning

også i Vestfjordens dyplag. Dette vil føre til at hyppighet-

en av ekstremt høye temperaturer i dypvannsmassene dermed vil

kunne øke fordi den påførte temperaturhevning vil komme som

et tillegg til de naturlige temperaturvariasjoner.

Drøbaksundets overflatelag mottar betydelige mengder nærings-

salter, blant annet ved en uttransport fra indre fjord. Det

er således funnet en klar gradient med avtagende næringssalt-

innhold mot Breiangen.
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Som for indre fjord har næringssaltinnholdet vært så vidt

høyt at produksjonen av planteplankton trolig bare var svakt

begrenset av dette. 1 1974 har mengden organisk stoff vært

større i Drøbaksundet enn i indre fjord. Vekstpotensialet

(algenes vekstmulighet) i overflatevannet er en del høyere

enn ved Hurum og Vardeåsen.

Dypvannet i området har vært middels rikt på næringssalter.

Forholdet mellom dypvannets innhold av organisk karbon og

oksygen har vært tilfredsstillende i undersøkelsesperioden.

Oksygenmålinger viser imidlertid at vannmassene tilføres be-

tydelige mengder nedbrytbart organisk materiale. Endringer

i de hydrokjemiske forhold har stort sett vært i takt med

endringer i områdene utenfor.

Legges et 200 m /s kjølevannsinntak til 40 m dyp og utslip-

pet i overflaten vil disse medføre en fosfortransport til

overflaten tilsvarende det som finnes i urenset avløpsvann

fra ca. 140 000 personer. Om sommeren økte vekstpotensialet

i overflatevann med ca. 13 % etter en innblanding av 10 %

vann fra 30 m.

Drøbaksundet karakteriseres av bratte lokaliteter med fjell

og sand. Faunaen domineres av blåskjell, vanlig sjøstjerne

og kråkebolle.

Vertikalutbredelsen av de fastsittende algene går ned til

9 - 11 m. Algevegetasjonen for øvrig domineres av tang og

tare, samt rødalger. Sjøsalat er vanlig i overflaten.

Hurum

Dette alternativet ligger ut mot vestre Breiangen noe øst

for der hvor Svelviksundet munner ut i Breiangen.

Strømmålinger i 5 m dyp ved Haraldstangen (Hurum) viste

at strømbildet der stort sett fulgte land, og vekslet mellom

østlig og vestlig. En har vurdert utskiftning i de øvre
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vannlagene som tilsvarende Brenntangen.

Som ved Brenntangen var strømmønsteret utenfor Haraldstangen

i fem meter dyp sterkt påvirket av det halvdøgnlige tidevan-

net. Denne tidevannskarakteren i strømbildet synes å opp-

rettholdes under varierende forhold. En vil derfor vente at

et kjdlevannsutslipp i overflatelaget ved Haraldstangen vil

pendle frem og tilbake med tidevannsstrømmen. For overflate-

utslipp av kjølevann lettere enn sjøvannet viser resultat-

ene for et 200 m /s utslipp at en midlere fortynning av kjø-

levannet med omgivende sjøvann med en faktor på fem vil kun-

ne oppnåes innenfor et overflateareal på om lag 0,85 km

hvis utslippshastigheten settes lik 1 m/s, eller innenfor

et overflateareal på 0,04 km hvis utslippshastigheten dkes

til 2,8 m/s. For en utslippsmengde på 100 m /s blir til-
2

svarende overflatearealer om lag 0,49 km hvis utslippshas-

tigheten settes lik 1 m/s, og 0,02 km hvis utslippshastig-

heten dkes til 2,8 m/s. Under ellers like forhold er dermed

omfanget av overflateutslippets nærsone noe større enn ved

Brenntangen.

Som ved Brenntangen preges også her de vertikale temperatur-

og tetthetsfordelinger i sjøområdet utenfor byggestedsalterna-

tivene av betydelige endringer gjennom året. Imidlertid var

vertikale tetthetsforskjeller i de øvre vannlagene mer mark-

erte ved dette byggestedsalternativet enn ved Vardeåsen og

Brenntangen, noe som skyldes den sterke innflytelsen av brakk-

vannsutstrdmningen fra Drammens fjorden.

Innlagringsdyp for utslipp i dypet med inntak i både dypet

og i overflaten, viser samme kvalitative trekk som ved de

øvrige alternativer. Ingen av de utfrirte beregninger ga imid-

lertid som resultat at utslippet vil bryte gjennom til over-

flaten. De mest stabile innlagringsnivå oppnås ved overfla-

teutslipp, enten med inntak i dypet eller med inntak i over-

flaten. Mulighetene til å unngå direkte resirkulasjon synes

størst for inntak i dypet og utslipp i overflaten.
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Legges inntaket til 30 in dyp og utslippet i overflaten,

viser overslagsmessige beregninger at kjølevannet, fordi

det da er t ngre enn overflatevannet ved byggestedsalterna-

fchret, vil synke ned og under overflaten og innlagres.

Dersom en forutsetter at kjølevannet etter nærsonefortyn-

ningen føres med brakkvannstransporten ut i vestre Brei-

angen og videre ut i området øst for Mølen utenfor Horten,

vil midlere overtemperatur der fra et 200 m /s overflate-

utslipp med kjølevann som er lettere enn sjøvannet ligge

i området 1°C til 1,5°C. For et 100 m3/s utslipp blir de

tilsvarende overtemperaturer liggende i området 0,5°C til

1 C. Temperaturhevningen synes maksimalt å nå ned i om

lag 20 m dyp. For tilfeller hvor avløpsvannet føres dir-

ekte inn mot Sandebukta, kan en vente at fortynningen svek-

kes, slik at overtemperaturene der blir noe høyere enn de

ovenfor angitte. Innlagring i dypet vil visse deler av

året kunne resultere i en transport av oppvarmet vann til

Drammens fjorden. Denne fjordens forurensningsgrad kan

gjøre en slik påvirkning uønsket. De naturlige temperatur-

variasjonene i utslippsområdet ble stort sett funnet å være

av samme størrelse som variasjonen beskrevet for Brenntan-

gen-alternativet, med unntak av de mer kortperiodiske end-

ringene. I fem meter dyp ble disse funnet å være sterkt

preget av både det halvdøgnlige tidevannet og svingninger

med perioder fra 3 - 7 døgn.

Breiangen-området mottar betydelige mengder næringsstoffer

fra Drammensfjorden og Sandeområdet. Dessuten påvirkes om-

rådet av industri- og kloakkutslipp fra Tofte, Horten og

fra Moss-Son-området.

Den produktive sone strekker seg dypere ned enn i områder

innenfor. Vannmassene i sprangsjiktnivået har gjennomgåen-

de vært fattigere på næringssalter enn de øverste metrene
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i overflatelaget. Overflatelaget har gjennomgående et und-

erskudd av fosfor. Dette betyr at en fosfortilfdrsel til

Breiangens overflatevann vil gi et større vekstutslag enn

om tilsvarende fosfortilførsel fant sted i Drøbaksundet.

Endringer i dypvannet ser ut til å skje parallelt med end-

ringer i Drøbaksundets dypvann. Dypvannet i Breiangen-om-

rådet har imidlertid gjennomgående hatt et noe lavere inn-

hold av nitrogen i forhold til fosforforbindelser mens inn-

holdet av organisk karbon har vært av samme st rrelsesorden

som i Drøbaksundet.

Fosfortransporten ved et 200 m /s kjølevannsinntak i 40 m

og utslipp i overflaten er beregnet til å tilsvare den meng-

de som vil tilføres ved utslipp av urenset avløpsvann fra

ca. 120 000 - 130 000 personer. Utslipp av kjølevann med

høyt innhold av næringssalter vil kunne dke primærproduksjo-

nen og derved redusere siktedypet.

Stasjonene i Hurum-området preges av ulike bunntyper med

varierende helning. Stort sett består bunnen av fjell og

sand, men det finnes også leire og mudder, spesielt på dypt

vann og inne i buktene. Faunaen er noe mer variert enn i

foregående område, og det er en mindre dominans av blåskjell

og kråkeboller. Vertikalutbredelsen av algene går ned til

9 - 10 m og dette tyder på liten lysgjennomgang som resultat

av stor produksjon i overflatelaget. Artssammensetning og

utvikling skiller seg lite fra Brenntangenområdet.

Alternativet Vardeåsen ligger på fjordens østside om lag 6

km syd for Moss. Av alternativene ved Oslofjorden ligger

dette lengst ute i fjorden.

I motsetning til strømmønsteret ved Brenntangen og Hurum, var

strømmene i fem meters dyp utenfor Vardeåsen lite preget av
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det halvdøgniige tidevann. Resultatene viste at strømbildet

var dominert av variasjoner med en periode rundt tre døgn

om sommeren og utover høsten, og noe lengre perioder senere

på året og utover vinteren.

I sommermånedene vil strømbildet påvirkes relativt kraftig

av solgangsvinden. For et lett overflateutslipp eller hdyt

innlagret dykket utslipp, tyder dermed resultatene på at det-

te kan forventes å være mer retningsstabilt enn et utslipp

ved Brenntangen.

For overflateutslipp av kjølevann lettere enn sjøvannet

viser utførte beregninger for et 200 m /s utslipp at en mid-

lere fortynning av kjølevannet med omgivende sjøvann med

en faktor på fem vil kunne oppnåes innenfor et overflate-

areal på om lag 0,65 km hvis utslippshastigheten settes lik

1 m/s eller innenfor et overflateareal på 0,035 km . hvis

utslippshastigheten økes til 2,8 m/s. For et 100 m /s ut-
2

slipp blir tilsvarende arealer om lag 0,35 km hvis utslipps-

hastigheten settes lik 1 m/s og 0,020 km hvis utslippshas-

tigheten økes til 2,8 m/s. Dette ligger svært nær de til-

svarende resultater for Brenntangen-alternativet.

Som ved Brenntangen var det store variasjoner i sjøvannets

vertikale tetthetsfordeling. Innlagringsdyp både for ut-

slipp i dypet med inntak i samme nivå og for inntak i over-

flaten viste da også mye av de samme trekk som resultatene

fra Brenntangen. Forskjellen i innlagringsnivå mellom dette

alternativet og Brenntangen var av liten betydning sammenlik-

net med de endringer som forventes å opptre gjennom året.

For utslipp grunnere enn 30 m dyp kan en forvente at utslip-

pet i korte perioder bryter opp til overflaten selv om også

inntaket legges til dypet.

Variasjonene i innlagringsnivå gjennom året er størst for

inntak i overflaten og utslipp i dypet. De mest stabile inn-

lagringsnivå oppnås ved overflateutslipp enten med inntak i
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overflåten eller med inntak i dypet. Mulighetene til å unn-

gå direkte resirkulasjon synes størst for utslipp i overfla-

ten og inntak i dypet.

På generelt grunnlag har en tidligere antatt en hovedsakelig

nordoverrettet strøm utenfor Vardeåsen (dvs. lanes fjordens

østside,) . Strømmålingene gir imidlertid ikke støtte for den-

ne antagelsen. Strømbildet veksler og viste for perioden

73/74 en sydoverrettet nettotransport her.

En har vurdert vannutskiftningen ved Vardeåsen som bedre enn

ved Brenntangen og Hurum. Med et 200 m /s overflateutslipp

ved nordoverrettet strøm kan en vente midlere overtemperatur

ved Jeløyas sydspiss på mellom 0,5°C og 1°C. Ved sydoverret-

tet strøm kan en for et tilsvarende utslipp vente liknende

overtemperaturer ved Sletter. Temperaturhevningene synes

stort sett å ville nå et dyp av om lag 20 m. For dykkede

utslipp antyder beregningene omtrent de samme overtemperatur-

er. Imidlertid vil temperaturhevningene i dypet dke ved et

innlagret utslipp. Utslippet må ventes tidvis å bli ført

tett langs land både nordover og sydover. Dette vil hemme

fortynningshastigheten, og overtemperaturene vil da bli noe

høyere enn verdiene angitt over. For et utslipp på 100 m /s

vil de angitte overtemperaturer stort sett bli halvert.

De naturlige temperaturvariasjonene i utslippsområdet ble

stort sett funnet å være av samme størrelse som variasjon-

ene beskrevet for Brenntangen-altcrnativet. De mer kort-

periodiske temperaturvariasjonene i fem meter dyp var domin-

ert av endringer med perioder rvindt 3 - 7 døgn.

Foruten at bebyggelsen på begge sider av fjorden tilfører

ytre fjord næringssalter i form av kloakkvann, influeres

området av Glåma, som transporterer betydelige mengder næ-

ringssalter. Glåma gjør seg særlig gjeldende utenfor Slet-

ter. Næringssaltene omsettes hurtig. I overflatelaget

foreligger et underskudd på fosfor i forhold til nitrogen.
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Siktedypet er gjennomgående bedre enn i områdene innenfor.

Vekstpotensialet i overflatevannet er noe lavere enn for Hu-

rum og Drøbaksundet.

Et kjølevannsinntak i 40 m dyp på 300 m /s med utslipp i

overflaten vil gi en transportverdi for fosfor av samme stør-

relsesorden som urenset avløpsvann fra ca. 116 000 personer.

Lokalitetene i området ved Vardeåsen preges stort sett av

langgrunne områder med sand og leire. Faunaen er dominert

av fjæremark, slangestjerner og eremittkreps på stasjonene

ved Larkollen og av sjøstjerne og slangestjerner på Sletter.

Vertikalutbredelsen av algene går ned til omkring 11 m.

Dette tyder på forholdsvis liten lysgjennomgang som resultat

av stor produksjon i overflatelaget. Forholdene synes like-

vel å være noe bedre enn i Brenntangen og Hurumområdet. Arts-

sammensetning og utvikling skiller seg lite fra de to andre

områdene.

Dette byggestedsalternativet ligger på den vestlige siden

av munningen til Oslofjorden, på kysten mellom Larviksfjor-

den og Langesundsbukta, og dette alternativet er det som lig-

ger nærmest åpent hav.

Den dominerende strømretning i overflatelaget utenfor Naver-

fjorden og omkring Tvistein fyr er mot vest. Omkring 15 m

dyp kan strømforholdene være noe varierende. Målinger har

vist at strømbildet utenfor Naverfjorden bare i liten grad

var preget av det halvdøgnlige tidevann. Variasjoner med perio-

der mellom 3-7 døgn var fremherskende. Utslippsstrålen er

derfor forventet å være relativt retnmgsstabil.

Ved vedvarende nordøstlig vind kan det dannes en lokal
strømhvirvel utenfor Tvistein fyr og Langesundsbukta. Hvir-
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velen vil forårsake en vending av overflatestreimmen mot dst

innenfor Tvistein.

Netto transport av vannmasser over 20 meters dyp innenfor

Tvistein fyr er forventet å variere kraftig, men er grovt

anslått til å være i underkant av 2 000 m /s i gjennomsnitt.

Utenfor Tvistein fyr er tilgjengelig tortynningsvannmengde

større.

Lagdelingen i vannmassene synes å være svært avhengige av

vinden.

Beregninger av kjølevannsutslippets forldp i nærsonen an-

tyder et innlagringsdyp på 15 - 25 P for et inntak og utslipp

lagt til 30 m dybde. Gjennombrudd til overflaten må imidler-

tid forventes.

For et overflateutslipp og -inntak må en forvente at vind

vil kunne presse utslippsstrålen inn mot land, og dette kan

føre til resirkulasjon av kjølevannet. Som for Oslofjorden

viser foreløpige beregninger at resirkulasjonsrisikoen kan

bli betydelig redusert ved å legge inntaket i dypet og ut-

slippet i overflaten.

På generelt grunnlag vil mulighetene for fortynning ansees

for å være gode. Fortynninger i tjernsonen har det ikke vært

mulig å vurdere beregningsmessig. Transportveiene tor et inn-

lagret utslipp i 15 - 25 m dyp er usikre, men det antas at det

meste vil bli transportert vestover. Et overflateutslipp

vil det meste av tiden bli transportert vestover forbi Tvi-

stein fyr. Det vurderes som en mulighet at temperaturpåvir-

ket vann kan vandre med kompensasjonsstrcimmen til Skiens-

vassdraget inn i Håøyfjorden og Breviksfjord-bassenget.

Naverfjordområdet er påvirket av nitrogenrikt brakkvann fra

Frierfjorden og Larviksfjorden. Nitrogenforbindelser finnes
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i overskudd, mens det til tider er lave fosfatverdier,

Dette indikerer at planteplanktonprodulcsjonen i overflate-

laget overveiende er fosforbegrenset. De topografiske for-

hold og sterke strømmer og bølgebevegelser i området med-

fører at fosfat kan transporteres opp fra dypere lag og gi

tilskudd til overflatelagets vekstpotensial som derved til

tider kan være forholdsvis hciyt.

Naverfjordområdet karakteriseres av fjellgrunn med sandslet-

ter innimellom. Hvor sand finnes, er denne ganske grov. Lei-

re, mudder og detritus (organiske småpartikler) forekommer

bare i beskyttede bukter og innerst i fjordene. Faunaen er

variert, og det er vanskelig å fremheve dominerende arter,

men vanlig sjøstjerne og kalkrørsormer er meget vanlige.

Forekomster av stortare er i regelen dekket med mosdyr. Ver-

tikalutbredelsen av algene ned til 19-22 m tyder på god lys-

gjennomgang, og dette antyder at området er relativt upåvir-

ket.

Langangsfjorden - Saga

For dette alternativet er bare inntak i Langangsfjorden/

Mørjefjorden og utslipp langs kysten ved Naverfjorden vur-

dert; en har ved et slikt kjølevannsarrangement sett mulig-

heten til å forbedre forholdene i dypvannet i Langangsfjord-

området. Utslipp i selve Langangsfjorden er tidligere be-

dømt å gi uakseptable høye temperaturhevninger i sjøvannet.

De hydrografiske forhold i øverste vannlag i Håøyfjordbas-

senget med tilgrensende fjordarmer er preget av en brakkvanns-

strøm fra Skiensvassdraget som kommer gjennom Kalvsundet.

Under denne brakkvannsstrøm beveger det seg en underliggende

strøm motsatt vei fra LangesundsbuJcta gjennom Helgerofiorden

og inn i Håøyfjorden. Omfanget av denne utvekslingen gjen-

nom Langesundsbukta er funnet å være om lag 85 m /s.

Legges inntaket til Langangsfjorden ot utslippet til Naver-

fjorden, forventes risikoen for resirkulasjon av kjølevannet
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å være ubetydelig. For et inntak i 30 m dyp eller dypere

i Mørjefjorden eller Langangsfjorden vil en pii grunn av

lagdelingstorholdene i vannmassene trekke inn kjølevannet

som en indre strøm av en viss lagtykkelse like over tersk-

lene ved Helgerosundet, Lmnarenna og Kalvsundet. Det mes-

te vil trolig komme gjennom Helgerosundet. Ved vedvarende

kraftig vind er det mulig at brakkvann fra Skiensvassdraget

vil blandes inn i dette inntaksvannet, men ellers er trolig

mulighetene for inntak av forurenset brakkvann relativt små.

Resultatene viser for øvrig at utskiftningene av dypvanns-

massene i Håøyfjordbassenget vil tilta ned til nivået for

et eventuelt dypinntak i Langangs fjorden eller MeSrjefior-

den. Det er imidlertid usikkert på det nåværende tidspunkt

om et slikt inntaks- arrangement vil virke forbedrende på

det lave oksygennivået i dypvannsmassene under inntaksnivå-

et.

Fjordområdet ved Langangsfjorden var i observasjonsperio-

den under påvirkning av næringsrikt brakkvann fra Frierfjor-

den. Dette ga gode muligheter for algevekst. Nitrogen-

næringssaltene var i overskudd. Fosfor kan i noen tilfelle

ha vært begrensende for vekstpotensialet. Imidlertid var

det indikasjoner på andre begrensende eller veksthemmende

komponenter i vannet. De indre fjordområdene (Langangsfjor-

den, Mørj ef jorden) er mindre påvirket av Frierf jordvannet

enn øvrige deler av området. Ved srfrlig vind presses imid-

lertid overflatevannet fra Frierfjorden også inn i de indre

områdene.

Oksygeninnholdet i dypvannet var meget lavt i løpet av vin-

teren 1974 (mindre enn 1 ml/l) for dyp større enn 150 m, men

en dypvannsinnstrømning i løpet av ettervinteren eller våren

bedret forholdene. Det var overskudd av fosfor i dypet.

Langangsfjordområdet karakteriseres av bratte lokaliteter

med fjell og leire. Tomme blåskjellskall og store mengder

detritus preget bunnen, bortsett fra ytterst ved Fugløy.
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Faunaen er variert, men området karakteriseres ved en kraf-

tig dominans av blåskjell, sjøroser og sekkedyr.

Vegetasjonen viser at området er uensartet. I de indre om-

rådene som selve Langangen og Mørjefjorden gikk dybdegrens-

ene for algevegetasjon ved 14 - 19 m. Her virker forurens-

ningsbelastningen liten. Kalvsundet og vestre del av HåcSy-

fjorden er mer preget av forurensning, her gikk de fastsit-

tende algene bare ned til 8,5 - 10 m dyp, noe som indikerer

ar vannmassene er lite gjennomskinnelige.
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6. VURDERING OG KONKLUSJON

I det følgende skal det kort g is en redegjøre lse for de

avvei inger som l igger t i l grunn for p r i o r i t e r i n g e n av

bygges tedsa l t e rna t ivene . .

Det unders t rekes at vurdering og konklusjon h v i l e r på en

rekke us ikre faktorer og fo ru t s e tn inge r . En nærmere u t -

dyping av disse er g i t t i hovedrapportene og i denne rap-

por tens Vedlegg. Et utgangspunkt har vært e t kjølevanns-

u t s l i p p på 200 m / s e l l e r 100 m3/s oppvarmet 10°C.

6.1 Vurdering av bygges tedsa l t e rna t ive r

Naverfj_o£d^n_o)| '.anga.ng_sj?jo_rden

For begge disse alternativene forutsettes utslippet lagt

t i l Naverfjord-området.

Tilgjengelige fortynningsvannmengder anslåes å være rela-

tivt store, topografiske begrensninger antagelig ikke t i l

stede, utslippsstrålen er funnet å ville være relativt ret-

ningsstabil, vind og bølger vil fremme blanding og fortyn-

ning av utslippet. Imidlertid har Naverfjord-alternativet

de største gruntvannsområdene, men dette er ikke antatt å

være av vesentlig betydning. Videre foreligger det mulig-

heter for at fjordbassengene rundt Håøyfjorden og Brevik-

sundet under særlige værforhold kan bli temperaturpåvirket,

men det vil antagelig bare være en del av utslippet som

periodevis vil finne veier opp t i l disse områdene i fortyn-

net form.

Området rundt Naverfjorden er l i te preget av forurensning

og gruntvannssamfunnene er som ventet i et upåvirket kyst-

farvann. En eventuell moderat stimulering av algeveksten

ved tilførsel av næringsrikt dypvann kan antagelig ikke an-

tas å ha ugunstig virkning, og de øvrige biologiske ressur-

ser vil sannsynligvis bli l i te påvirket.

J
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En har også vurdert muligheten av å plassere inntaket til

Håøyfjordbassenget og den virkning som et inntak her kan ha

på de fysiske forhold i sjøvannet og vannkvaliteten i om-

rådet. En har funnet at ned til inntaksnivå vil utskiftnin-

gen av vannmassene tilta, mens en i dag er usikker på hvil-

ken virkning et slikt inntaksarrangement vil få dypere enn

inntaksnivået.

Sjøvannets oksygeninnhold i Håøyfjordbassenget er bedømt

som god (større enn 4 ml/l) ned til om lag 40 m. Et eventu-

elt inntak i Mørje- eller Langangsfjorden må derfor legges

dypere enn 40 m hvis en ønsker å dra nytte av kjcilevannssir-

kulasjonen til forbedring av dypvannsmassene i dette området.

I Langangsfjord-området preges de biologiske forhold i over-

flaten av det sterkt forurensede brakkvannet fra Skiensvass-

draget. I dypere partier kan oksygenmengden være meget lav,

men som tidligere nevnt er det usikkert om et dypinntak kan

forbedre disse forholdene.

Var_de_å̂ en

Tilgjengeligefortynningsvannmengder er anslått å være steirre

enn for de øvrige to byggestedsalternativer i Oslofjorden,

men mindre enn for Naverfjord-alternativet. Utslippsstrålen

forventes å bli relativt retningsstabil, og muligheten for

særlig dypvannspåvirkning av Vestfjorden ansees som liten.

Imidlertid har også dette lokaliseringsalternativet relativt

store gruntvannsarealer. Topografiske begrensninger forven-

tes tidvis å virke hemmende på nærsonefortynningen. Et

200 m /s kjølevannsutslipp ved Vardeåsen er i en avstand av

om lag 10 km fra utslippsstedet forventet å kunne påføre

Breiangenområdet midlere tilleggstemperatur i overflaten

på om lag 0,5 - 1,5°C. For et 100 m /s utslipp forventes

overtemperaturen stort sett å bli halvert.
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Bunntype avviker fra de øvrige alternativene. Det er over-

veiende bløtbunns fauna. Forurensningsbelastningen er bedømt

å være større enn ved Naverfjorden. Eventuelt stimulert

algevekst bedømmes som mer ugunstig enn ved Naverf -jorden.

De anslåtte overtemperaturene antas ikke å få vesentlig be-

tydning for fiskeriressursene.

Ut fra momentene over er dette lokaliseringsalternativet

blitt prioritert etter Naverfjorden.

Hurum

For dette lokaliseringsalternativet er muligheten for topo-

grafiske begrensninger, påvirkning av biologisk betydnings-

fulle gruntvannsområder (Sandebukten) og påvirkning av dyp-

vannet i Vestfjorden funnet å være relativt små. Det fore-

ligger en viss mulighet for tidvis transport av temperatur-

påvirket vann inn til Drammensfjordens dypvann. Temperatur-

påvirkningen utover i Breiangenområdet om lag 10 km fra ut-

slippsstedet forventes å bli noe hdyere enn lokaliserings-

alternativet Vardeåsen. Den tidevannsdominerte strømmen

i overflatelagene vil gjøre utslippsstrålen relativt lite

retningsstabil. Tilgjengelig fortynningsvannmengde er an-

slått å være mindre enn ved Vardeåsen.

Forurensningen i Breiangen-området synes å være økende, og

er antagelig større ved Hurum enn ved*Vardeåsen-alternati-

vet. Økt algevekst soir kan bli følgen av bruk av sjøområ-

det til kjølevanns formål bedømmes som ugunstig. De omtalte

temperaturforhøyelser vil sannsynligvis ikke ha vesentlig

innflytelse på fiskeriressursene.

Ut fra momentene over er dette lokaliseringsalternativet

blitt prioritert etter Vardeåsen.
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Brenntangen

Påvirkningen av gruntvannsarealer er for dette alternativet

ansett å være av liten betydning. Imidlertid kan det rela-

tivt trange farvannet virke hemmende på fortynningen i nær-

sonen, og utslippet vil trolig føre til at en viss strømdan-

nelse, særlig i Drøbaksundet, vil kunne forekomme. Den tide-

vannsdominerte strømmen i overflatelagene vil gjøre utslipps-

strålen relativt lite retningsstabil. Tilgjengelig fortyn-

ningsvannmengde er anslått til å være som ved byfjgestedsal-

ternativet Hurum. Midlere temperaturhevninger innover DreS-

baksundet er forventet å bli relativt høye. Temperaturhev-

ningene utover i Breiangenområdet er anslått å bli tilsvar-

ende et utslipp ved byggestedsalternativet Hurum. Innstram-

ning av temperaturpåvirket vann gjennom Drøbaksundet til Vest-

fjorden er anslått å føre til en temperaturhevning på om lag

1°C i hele Vestfjordbassenget, for et utslipp på 200 m/s.

Denne temperatur kan også betraktes som et tilnærmet over-

slag over den maksimale temperaturøkning i Vestfiordbassen-

get ved et utslipp på 100 m/s. Hyppigheten av ekstremt heiye

temperaturer i Vestfjordens clyplag vil dermed øke betydelig,

og dette vil kunne få uheldige følger for kaldtvanns faunaen

der. Denne temperaturøkningen i dypet ventes også å kunne

feire til økt oksygenbehov og dermed hyppigere tilfeller med

råtten bunn og råttent bunnvann, noe som kan være ugunstig

for blant annet rekebestanden. Økt algevekst, som kan bli

følgen av bruk av sjøområdet til kjølevannsformål, bedømmes

som ugunstig.

Bortsett fra at to stengeområder for brisling vil kunne bli

uheldig påvirket av kjeilevannsutslippet, ventes ikke direkte

effekter på fiskeriressursene.

Ut fra momentene over er dette byggestedsalternativet blitt

prioritert etter Hurum.
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6.2 Vurdering av inntaks- og utslippsdyp

Stabil temperatur på kjølevannet

Ut fra forutsetningen om at inntaksvannets temperatur skal

være så stabil som mulig, bør inntaket legges så dypt som

mulig. Målingene ved samtlige av lokaliserings-alternativ-

ene viser at variasjonene i temperatur-miljøet minsker med

dypet på de tidsskalaer som har vært i betraktning.

Resirkulasjon av kjølevann

Ved samtlige lokaliseringsalternativer vil en kunne forhind-

re direkte resirkulasjon mellom utslipp og inntak ved at inn-

taket legges til dypet (30 meter), og utslippet i overflaten.

Oppvarmingen av kjølevannet og innblanding av brakkvann (over-

flatevann) vil da sammen motvirke at kjølevannet synker ned

til inntaksnivå.

Stabilt innlagringsnivå

For samtlige byggestedsalternativer ble det funnet at et ut-

slipp i overflaten ga de mest stabile innlagringsnivå.

Lave overtemperaturer i fjernsonen

Det ble funnet at temperaturhevningen i overflaten er rela-

tivt uavhengig av innlagringsnivå. Temperaturhevningen i

dyplagene blir imidlertid minst når utslippet innlagres over

sprangsj iktet.

Begroing i kjølevannssystemet

Faren for stor begroing er minst ved inntak i dypet. Et

slikt inntak vil dermed redusere eventuell bruk av begroings-

hindrende midler.
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Pumping av næringssalter fra dypet

Tilførsel av næringssalter fra dypvannet t i l den produktive

sonen forventes å være størst ved alternativet overflateinn-

tak/dyputslipp fordi utslippet på sin vei mot overflaten vil

rive med seg relativt store mengder dypereliggende vannmas-

ser. Alternativet dypinntak/overflateutslipp vil også med-

føre betydelig transport av næringssalter.

Dødelighet i kjølevannssysternet

En har på det nåværende tidspunkt ikke nok data når det gjel-

der utbredelse av egg, larver og andre planktonorganismer

t i l å skille mellom virkningen av de ulike inntaks/utslipps-

arrangementer.

Ut fra momentene l is tet over og vår aweiing av disse, peker

arrangementet med inntak i dypet C30 m) og utslipp i over-

flaten seg ut som det mest egnede alternativet. Ved dette

alternativ har en, som nevnt, mest mulig stabil temperatur

på kjølevannet. Innlagringsnivået er ganske stabilt , og en

regner med at faren for direkte resirkulering av kjølevannet

er sterkt redusert. Utslippsalternativet vil imidlertid gi

transport av næringssalter t i l overflaten, noe som for visse

lokaliseringsalternativer er bedømt som ugunstig.

Vi har l ikest i l t utslipps-arrangementene inntak/utslipp i

dypet og inntak/utslipp i overflaten. Temperaturen på kjøle-

vannet vil være stabil for alternativer med dypinntak. For

begge arrangementene er det relativt store muligheter for

direkte resirkulering av kjølevann. Innlagringsnivået vil

være l i te stabilt for dyputslippet. Likeledes kan overtem-

peraturene i dyplagene bli relativt store ved inntak og ut-

slipp i dypet.
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Alternativet med inntak i overflaten og utslipp i dypet er

blitt vurdert til å være det minst egnede alternativ. Det

er lite stabile temperaturer på kjølevannet, og en kan peri-

odevis regne med direkte resirkulering. Dette alternativet

har minst stabilt innlagringsnivå, og en vil derfor periode-

vis også få høye overtemperaturer i dyplagene.

6.3 Konklusjon

På foreliggende grunnlag har en kommet frem til følgende

innbyrdes rangering av de fem foreliggende byggestedsalter-

nativene:

1. Naverfjorden eller Langangsfjorden - Saga;
i begge tilfelle med utslipp til Naverfjord-
området.

3. Vardeåsen

4. Hurum

5. Brenntangen

Ut fra vurdering av resultatene av de utførte undersøkelsene

har følgende rangering av de fire forskjellige inntaks/

utslippsalternativene fremkommet:

1. Inntak i dypet - utslipp i overflaten

2. Inntak i dypet - utslipp i dypet

Inntak i overflaten - utslipp i overflaten

3. Inntak i overflaten - utslipp i dypet.
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VEDLEGG

V.I Beskrivelse av feltundersøkelser

V.1.1 Fysiske forhold

Et utgangspunkt for målingene har vært reservasjonene i

de tidligere rapporter, særlig med hensyn på manglende data-

grunnlag. Spørsmål som en anså det viktig å besvare på mer

enn et generelt grunnlag, knyttet seg i første rekke til det

storstilte transportmønster i de midtre deler av Oslofjorden;

til vurderinger av netto vanntransport ved de enkelte bygge-

steder, og til det hydrografiske miljø ved byggestedsalterna-

tivene.

I tabell III er vist en oversikt over utførte målinger i

perioden juni 1973 til desember 1974.

For de fleste hydrografiske målinger, saltholdighet, tempera-

tur og kjemiske størrelser ble vannhentere med vendetermome-

ter benyttet. Vannprøver ble analysert med hensyn på oksygen

og saltholdighet. Ved utvalgte stasjoner ble også utført

vertikale temperatursnitt med frittfallende temperatursonde.

Utenfor byggestedsalternativene ble temperaturen i utvalgte

dyp registrert kontinuerlig gjennom måleperiodene.

Strømmålinger med selvregistrerende målere ble hovedsakelig

utført i fem og tyve meters dyp. Målinger av tidevann samt

atmosfæriske parametre som vind, temperatur, fuktighet,

stråling og trykk, ble utført samtidig med de øvrige målin-

ger.

Ved målinger av strøm, vind, temperatur, etc. med selvregis-

rerende målere får en lett et omfattende datamateriale. Det

kan da ofte være fordelaktig å analysere datamengden ved hjelp

av statistiske metoder. Her er benyttet den såkalte spektral-

(Fourier)-analyse. Ved denne metode får en frem variasjons-

mønstre for den målte størrelsen i det aktuelle tidsrom.
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TABELL III Oversikt over utførte

OSLOFJORDEN:

HI

NIVA Hydrokjemi

NIVA Grxmtvannsorga-
nismer

VHL Hydrograf!

VHL Strømmålinger

LANGESUNDSOMRÅDET:

HI

NIVA Hydrokjemi

NIVA Gruntvannsorga-
nismer

VHL Hydrografi

VHL Strømmålinger

tokt og strømmålinger i perioden

1973

Jun.

X

X

X

Jul.

X

X

X

X

Aug.

X

X

L x

Sept

X

X

X

X

X

X

Okt.

X

X

X

X

Nov.

X

X

X

Des

X

X

X

X

juni 1973 til november 1974.

1974

Jan.

X

X

X

X

X

X

rebr

X

X

X

X

X

X

X

!

fers

X

X

X
X

X

X

Apr.

X

X

X

X

Mai

X

X

X

X

Jun.

X
X

X

X
X

X
X

Jul.

X

Aug

X

Sept

X

Okt.

X

Nov.

X

X

X

o
I
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For hvert måledyp på de lokaliteter hvor det er målt strøm,

har en også regnet ut den midlere strømhastighet gjennom de

enkelte uker. For de måledyp hvor det foreligger gode måle-

serier gir dette et gode bilde av de dominerende transport-

veier, samt hvilken størrelsesorden de mer langperiodiske

strømkomponenter har.

De hydrografiske dataene ble analysert både med hensyn på å

beskrive utskiftningsprosesser, både i ytre Oslofjord, i

Breiangenområdet og i indre Oslofjord samt med hensyn på å

beskrive variasjoner i sj iktningsf orhold og temperaturmil jei.

V. 1.2 Kjemiske forhold

De hydrokjemiske undersøkelser er ment å beskrive hovedtrek-

kene i fjordens utvikling i undersøkelsesperioden, samt å

karakterisere de forskjellige fjordområder. En har tatt sik-

te på å få frem variasjoner av næringssalter samt transpor-

ter av næringssalter ved et eventuelt kjølevannsinntak og -

utslipp i området. For å få et bilde av forurensningsgra-

den ble konsentrasjonen av en del tungmetaller undersdkt.

Det innsamlede materiale omfatter følgende parametre: Salt-

holdighet, temperatur, siktedyp, oksygeninnhold, total fos-

for, ortofosfat, jern, total nitrogen, nitritt, nitrat,

ammonium, total organisk karbon, sink, kobber, kobolt og

bly.

V.1.5 Biologiske forhold

(jrmvtvannsj[l(3ra £g_-j[auna er undersdkt ved hjelp av dykking.

Det er tatt sikte på å dokumentere den eksisterende tilstand

i resipienten i de senere år. Materialet vil kunne bli be-

nyttet som referanse ved senere undersøkelser for å dokument-

ere forandringer i resipienten etter at et eventuelt kjerne-

kraftverk er kommet i drift.
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Vannets_ ve]<s_tpo_tens_ia.lj_ Disse undersøkelser gir opplysning

om årstidsvariasjonene i vannets vekstpotensial og regionale

forskjeller i vannets næringsinnhold. Som supplement til

disse kommer bestemmelse av organisk karbon og fosfo - og

nitrogen-næringsstoffer. Foruten algevekstforsøkene er det

gjort kjemiske analyser av bl.a. plantenæringsstoffene fos-

fat og oppløste nitrogenforbindelserj samt organisk karbon.

Næringsforholdene i overflatevannet ble undersøkt ved vekst-

forsøk med alger i vann fra forskjellige deler av Oslofjor-

den. Prøvetaking hver måned er blitt foretatt i to år på

stasjonene Brenntangen, Sonsåsen, Hurum og Larkollen, og

gjennom ett år i Langesundsområdet.

Studier av planteplankton er en viktig

støtte for fiskeribiologiske undersøkelser idet planktonets

produksjon utgjør det næringsmessige grunnlag for fiskepro-

duksjonen. Samtidig er resultatene vurdert separat fordi

for kraftig vekst av planteplankton allerede er et problem

(sekundær forurensning] i deler av Oslofiorden og Langesunds-

området .

I undersøkelsene inngikk også målinger av klorofyll a, som

er det viktigste av flere farvestoffer som er aktive ved

fotosyntesen. Forholdet mellom primærproduksjon og kloro-

fyll a-mengde gir en produksjonsindeks som indikerer hvor

effektivt klorofyllet produserer. Den er liten dersom alg-

ene lever under næringsmangel, evt. giftpåvirkninger. Indek-

sen er i noen grad også lys- og temperaturavhengig. Mengder

og sammensetning av planteplankton er også blitt undersøkt.

For de viktigste fiskeartene vil en ved å kartlegge forde-

lingen av fiskeegg og -larver i Oslofjorden og Langesunds-

området på lengre sikt prøve å få en oversikt over rekrut-

tering, gytetid og eventuelle gyteområder.
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Akustiske instrumenter (ekkolodd og integrator) er brukt

for å kartlegge pelagiske fiskebestanders utbredelse og meng-

de. For å identifisere de arter som ble registrert ble det,

dersom det var mulig, foretatt fiske på disse. For å under-

søke fiskebestandenes alderssammensetning og årsklassenes

styrke, har en også tatt prøver fra kommersielle fangster.

Resultatene er imidlertid ikke tatt med i denne rapporten,

da de forutsetter lengre tidsserier.

V. 2 Matematiske modeller av fysiske forhold

V. 2.1 Utslippets n̂ -rsone

Som nevnt i kap. 3 er nærsonen det området der utslippets

egne transport- og blandingsegenskaper dominerer. Fortynning

og forløp av kjølevannet i nærsonen er beregnet for dykket

utslipp og for utslipp i overflaten. En har særlig lagt

vekt på å få frem de variasjoner en kan vente i beregnings-

resultatene som følge av hydrofysiske variasjoner i resipi-

enten.

Det er utført beregninger av overflateutslippets fortynning

i nærsonen når utslippsvannet er lettere enn resipient-

vannet (undervektig utslipp). Slike utslipp vil forekomme

når både inntak og utslipp legges i overflatenivå. Bereg-

ningene tar hensyn til at kjølevannet er lettere enn de ytre

vannmasser. En har dessuten tatt hensyn til strøm i resi-

pienten. En slik ytre strøm vil kunne modifisere både

utslippets bane og dets temperaturforløp. Effekten av resi-

pientens lagdeling på fortynningen av undervektige overfla-

teutslipp er lite kjent. Under forhold med sterk lagdeling,

antas fortynningen i nærsonen å bli mindre enn beregningene

antyder.

Variasjoner i strømmen, f.eks. på grunn av tidevann, vind

og trykkvariasjoner, vil føre til at utslippsstrålen pend-

ler frem og tilbake forbi utslippspunktet. Dette tidsvarie -
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forløp er beregnet tilnærmet på grunnlag av observer-

te hastighetsvariasjoner i resipienten.

Legges varmekraftverkets kjølevannsinntak i dypet og utslip-

pet i overflaten vil en, med den tetthetssjiktning en van-

ligvis har i norske fjorder, få et utslipp som er tyngre enn

overflatevannet i resipienten. En vil dermed få et synkende

utslipp. Med stritte i laboratorieforsøk er det utviklet en

metode for beregning av innlagringsnivå og forventet over-

temperatur. Fig.29viser et laboratorieforsøk med synkende

overf1ateutslipp.

VANNSPEIL INNLAGRET UTSLIPP UTSLIPPSKANAL

Fig. 29 Laboratorieforsøk med synkende overflateutslipp.

Det er også utført beregninger av dyputslippets fortynning i

nærsonen. Det tas i beregningene hensyn til den vertikale

tetthetsfordelingen.

En har i vurderingene av dyputslipp hatt begrenset støtte i

laboratorieforsøk. Figur 30 viser et forsøk med dykket strå-

le. Tettheten i de omkringliggende vannmasser er større enn

utslippsvannets og øker med økende dyp. Figuren gir et inn-

trykk av strålens effektive medrivning og innblanding med van-

net omkring. Strålebanens krumning er en fdlge av strålens

oppdrift.
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Fig. 30 Forsøk med dykket stråle i lagdelt vann.

V.2.2

Fjernsonen er av vesentlig større tids- og romomfang enn

nærsonen. Nøyaktige beregninger krever selv for relativt

enkle topografiske og strømningsmessige forhold spesielt

utviklede og svært omfattende regnemaskinrutiner. For for-

skjellige områder kan det være forskjellige fenomener (topo-

grafi og hydrofysikk) som er dominerende. Problemet kan og-

så endres alt etter hvilke tids- og lengdeskalaer en benytter.

Dette har ført til at det i dag finnes et stort antall lø -

ningsmetoder for utslippets fjernsone.

En benyttet beregningsmetode forutsetter at strømmen i resi-

pienten fører utslippsvannet vekk fra utslippsstedet, samti-

dig som de naturlige blandingsprosesser i vannmassene øker ut-

slippets utbredelse i bredden og dypet. Både hastigheten og

de vertikale blandingsmekanismer er forutsatt å variere med

dypet. Kjølevannet, enten det er innlagret i dypet eller

ligger i overflaten, taper varme både direkte til atmosfæren
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og til resipientens vannmasser. Beregninger er utført for

avstander opp til 10 km fra utslippsstedet.

En annen benyttet beregningsmodell for beregning av overtem-

peraturer tar utgangspunkt i forventet vannutskiftning og

vertikale blandingsprosesser. Vannmassenes vertikale salt-

holdighetsfordeling som funksjon av tiden og vannarealer som

funksjon av dypet er tatt med. I modellen er det forutsatt

at fjordens vertikale saltholdighetsfordeling ikke påvirkes

av kjølevannsutslippet. En vil anta at denne antagelsen er

av mindre betydning for et overflateutslipp, mens den vil gi

noe for høye overtemperaturer for et dykket utslipp. Sammen-

lignet med den første modellen gjelder de sistnevnte bereg-

ninger for vesentlig lengre tids- og romskalaer. Beregning-

ene ble gjennomført både for et fjordområde tilsvarende Brei-
2angen (overflateareal 187 km ) og et fjordområde tilsvarende

Oslofjorden fra sydenden av Jeløya til Bolerne (overflateare-

al 327 km ). Modellen ble først sammenholdt med observerte

årlige temperaturforløp (Breiangen) i enkelte dyp. Modellen

ble kalibrert inntil overensstemmelsen med de observerte tera-

peraturprofiler ble bedømt som tilfredsstillende. For eksem-

pel ble det funnet best overensstemmelse med observasjoner

når dypvannsinnstrømningen til området ble satt til 500 m /s

i vår- og sommerhalvåret, og 1500 m /s i høst- og vinterhalv-

året.

Temperaturene på dypvannsinnstrømningen ble satt mellom 6 og

7°C fra januar til mai og mellom 9°C og 13°C fra juni til

september og deretter fallende til januar-verdien. Innstrøm-

ningsdypet ble satt lik 50 m. Overensstemmelsen mellom ob-

servasjon.-r og beregninger vises i fig. 31.
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NUMERISK MODELL UTEN INNSTRØMNING
NUMERISK MODELL MED INNSTRØMNING
ETTER OBSERVASJONER I6ADE.1970)

III SPREDNING I MÅLERESULTATER

Fig.31 Beregnede og observerte temperaturer i Breiangenområdet



Et inntak av kjølevann i en sjiktet resipient vil indusere

en strrém med definert tykkelse mot inntaket enten inntaket

legges i dypet eller til overflaten. Jo kraftigere siikt-

ningen er dess "tynnere" blir inntaksstrømmen, og dess hdy-

ere blir hastighetene i inntaksstrømmen.

Betydningen av kunnskap om inntaksstrømmens hastighet og

vertikale utbredelse for forskjellige perioder av året er

viktig både i biologisk sammenheng og ut fra et resirkula-

sjonssynspunkt.

Litteraturen viser at inntaksstrømmer til nå bare kan be-

handles under idealiserte forhold.

Lidevel gir teoiren innsikt i problemet, og kvalitativ

overensstemmelse mellom teori og observasjoner har støttet

de konklusjoner som er trukket ut fra analytiske betrakt-

ninger.

Teorien viser blant annet, at inntaksstrømmens tykkelse

eJker med økende avstand fra inntaket; at inntaksstrømmens

tykkelse er omvendt proporsjonal med 3, eller 4, roten av

den vertikale tetthetsgradienten; at tykkelsen er proprosjo-

nal med roten eller 3. roten av inntaksvolunet; og at dkende

vertikal blanding i resipienten vil føre til tykkere inntaks-

strøm.

Nå skal en for dvrig merke seg at medrivningen av resipien-

tens vannmasser i utslippets nærsone også vil sette opp en

strøm mot utslippsstedet. Denne vil i volum overstige kraft-

verkets inntak. Karakteren av denne strømmen er det på det

nåværende tidspunkt vanskelig å si noe om.
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V.3 Beskrivelse av biologiske eksperimenter

Undersøkelser viser at temperaturøkninger kan føre til end-

ret primærproduksjon (stimulering eller hemning). Disse

ulike effektene kan ventes å være avhengig av sesong, plank-

tonsamfunnets artssammensetning og temperaturøknings størr-

else. Resultater fra undersøkelser i et system kan derfor

ikke direkte benyttes i et annet system. For å studere effek-

tene av små temperaturøkninger på primærproduksjonen i Oslo-

fjorden ble det i 1973 og 1974 gjort eksperimenter med mål-

ing av produktiviteten i naturlig planteplanktonsamfunn fra

0,5 til 1 m dyp ved forskjellige temperaturer under natur-

lige lysforhold. Utgangstemperaturen var den samme som i

overflaten der prøven ble samlet inn og produksjonen ble

målt ved denne temperaturen og overtemperaturer på henholds-

vis 2, 4 og 6°C.

For å få bedre forståelse for hvordan en moderat temperatur-

økning kan påvirke benthiske samfunn i strandsonen, er for-

søk utført ved et feltlaboratorium på Torkildstranda ved

Drøbak. Samfunnene ble observert i langtidseksperimenter

i renner med gjennomstrømmende vann. Vann fra 1 m dyp i

Drøbaksundet ble pumpet inn i laboratoriet, hvor en del

ble varmet opp 4 C i forhold til temperaturen i inntaksvan-

net. Effekten av temperaturøkning på mengden av levende orga-

nismer og artssammensetning ble undersøkt.

V.3.2 Effekt i økt temperatur på oksygenforbruk i sedimenter.

Forbruket av oksygen i bunnsedimentene er vist å øke med

temperaturen i overliggende vann uansett type av sedimenter.

Økt temperatur kan derfor føre til forverrede oksygenforhold

i område med begrenset oksygentilgang.

Oksygenforholdene i indre Oslofjord er dårlige, ofte med

F^S-utvikling i dypvann og sedimenter. Det er videre vist at



stort kiølevannsbruk vi»t3 Br&Jintangen kan gi temperaturøk-

ning også i dypet tier. .; llerfar ble det utført forsøk med

sedimenter fra indre' f-sIoFtord ved ulike temperaturer.

Sedimcntkferner med tilhørende bunnvann fra indre Oslofjord

ble plassert"i termostatbad ved 7°, 10° og 13°C. Oksygen-

forbruket vbl<? kontinuerlig registrert over en periode på

36 timer, iij&y.legg ble prdvene analysert på næringssalter

.og en del biologiske parametre.

V.3.3 Effekter av økt temperatur på 0-skjell, blåskjell og

vanlig sjdstjerne.

For en rekke organismer er det utført undersøkelser for å

bestemme deres dødelighetsgrense ved økende temperatur

(letaltemperaturerJ. Disse temperaturgrensene kan imidler-

tid ikke oppfattes som deres utbredelsesgrense i naturen.

Ofte vil en miljøendring først føre til knarct registrerbare

endringer i enkelte av organismenes livsaktiviteter, som

først gir seg utslag i bestandsstørrelsen etter lengre tids

påvirkning og i det naturlige miljø.

Den foreliggende undersøkelse tok sikte på å bestemme hvor-

dan visse livsaktiviteter hos forsøksdyr er avhengig av tem-

peraturen. 0-skjell, blåskjell og vanlige sjøstjerner ble

valgt som forsøksorganismer.

På skjellene ble antall nydannede byssustråder (skjellenes

feste til underlaget) talt. Det har vist seg å være et godt

mål på skjellenes trivsel. Det ble også notert om dyrene

åpnet seg og filtrerte normalt og om åpne dyr reagerte nor-

malt med å lukke seg ved berøring av kapperanden. Et gap-

ende skjell som ikke reagerer på berøring av kapperanden be-

traktes vanligvis for dødt.

Alle sjøstjernene ble snudd på aboralsiden ("ryggsiden") , og

tiden til de enkelte hadde snudd seg om på oralsiden ("munn-
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siden")> målt. Sjøstjerner uten tegn på armbevegelse og

uten bevegelse av sugeføttene ble betraktet som ddde.

X • 1 • i. _Tem£e£a;t ur_ens_innvi rkn in g_p å.

Under utviklingen er fiskeegg avhengig av vann og visse kva-

liteter når det gjelder oksygen, saltholdighet og temperatur.

De forskjellige artene har svært uensartet klekkeperiode

(inkubasjon) under naturlige forhold.

Temperaturen spiller en vesentlig rolle under inkubasjonen

og vil kunne forkorte eller forlenge denne. Under mer eks-

treme temperaturforhold vil utviklingen stoppe helt. Da

et kjernekraftverk vil forandre de naturlige temperaturfor-

holdene i resipienten er det vesentlig å klarlegge effekten

dette vil ha på utviklingen av egg og larver som kan finnes

i disse områdene.

Eksperimentene har i første omgang omfattet rødspette, torsk

og vårgytende sild. Disse artene ble valgt delvis fordi de

betyr en del økonomisk i Oslofjorden (spesielt da torsk og

sild) og delvis fordi dette er arter man har god laboratorie-

erfaring med. Dessuten representerer de både f^sk med pela-

giske egg (rødspette og torsk) og fisk med fastklebede egg på

bunnen (sild).

En har gått ut fra at fisken iil gyte i vann med normal gyte-

temperatur, og at eggene etter befruktningen vil kunne komme

inn i høyere temperaturer. Eksperimentene er utfdrt ved 6,

8? 10, 12, 14, 16 og 18°C. Eggene ble overført momentant

fra en tilnærmet normal utviklingstemperatur (6 C) til eks-

perimenttemperaturene. For alle tre artene ble nybefruktede

egg overfdrt. Torsk og rddspetteegg ble også overfdrt ved

senere utviklingsstadier.
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av en

Undersøkelser har vist at en temperaturøkning gir økt vekst-

hastighet, en fremskynding av kjønnsmodningen, og større

dødelighet hos vekselvarme dyr.

Blir temperaturene for høye, kan det føre til redusert vekst-

hastighet og senere kjønnsmodning fordi det meste av den til-

gjengelige energi brukes til det høye stoffskifte og aktivi-

teten individene da vil få.

Med bakgrunn i dette ble det utført forsøk med hensikt å

undersøke virkninger av temperaturøkning på vekst, kjønnsmod-

ning og dødelighet hos dyr. Til forsøksorganismer ble tre-

pigget stingsild og tanglopper (Gammarus oceanicus) valgt, da

da en har god erfaring med disse som forsøksdyr i akvarier.

Vann fra 40 m dyp ble. pumpet opp$ oppvarmet 8°C og sendt ut

i akvarier.

Med stingsildene ble det også utført eksperimenter med over-

flatevann oppvarmet 4°C. Forsøkene strakk seg over et helt

år. Lengdetilveksten ble målt og dødeligheten sa^t kjør

modning ble observert.

£g_v£ks_t_på.

?Snns-

Det er blitt utført eksperimenter som tar sikte på å belyse

eventuelle positive og negative virkninger som en forhøyet

sjøtemperatur kan ha på fisk i naturlig miljø eller i kulti-

veringsanlegg. Effekten av en gradvis økning i temperaturen

og høye konstante temperaturers innvirkning er blitt under-

søkt hos ett år gammel tunge og krysning mellom rødspette og

skrubbe (bastard). Disse artene ble valgt da de var tilgjen-

gelig på det aktuelle tidspunkt for eksperimentene.
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Forsøkene ble utført i perioden april til september i tem-

peraturene 12, 15, 18 og 21°C og varierende temperatur som

tilsvarte temperaturvariasjonen i 20 m dyp ved Flødevigen

(her kalt "variabel"temperatur). Dette vannet er brukt for

å prdve så langt som mulig å simulere naturlige forhold.

Temperaturene i de forskjellige forsøkene ble hevet meC

ca. 1°C pr. døgn til de ønskede temperaturnivå.

For å kunne forutsi eller forklare observert dddelighet

som følge av høy temperatur på organismer, må en ha kjenn-

skap til dyrenes resistens mot høye temperaturer, Dette

er blitt undersøkt ved å overfdre torsk og dypvannsreke,

som på forhånd var tilvendt visse temperaturer, rastk til

oppvarmet sjøvann med forskjellig temperatur.

Tiden inntil hver fisk døde ble målt. Således kunne en ved

hver temperatur beregne

1. GJENNOMSNITTLIG RESISTENSTID, dvs. den tid
innen 50 I av individene ddde.

2. LETALTEMPERATUR (LT 5 0), dvs. den temperatur
ved hvilken 50 I av individene fikk en akutt
deid p.g.a. den forhdyede temperatur innen
eksperimenttiden.

Hvert forsøk varte ca. 10 ddgn.

hos torsk.

Fisk har en godt utviklet temperatursans. Når en fisk blir

utsatt for en temperaturgradient i sjden, vil den således ha

mulighet til å velge å unnvike temperaturer som feiles ubehage-

lige. Preferanse for visse temperaturer hos fisk er i hdy

grad bestemmende for hvor i sjøen de vil oppholde seg. Andre

viktige medbestemmende faktorer er bl.a. næringstilgang, lys

og flukt fra naturlige fiender (f.eks. større fisk).

For å undersøke hvilke temperaturer torsk foretrekker å opp-

holde seg i, er eksperimenter blitt utfdrt i et todelt ak-
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varium. Mellom de to delene var det en temperaturforskjell

på 2 C. Metoden er basert på at fisken lærer hvor kaldere

henholdsvis varmere vann er å finne. Ved å la fiskens unn-

vikelsesreaksjon mellom de to akvariedeler styre oppvarming

henholdsvis avkjøling, kunne en registrere de temperaturer

eksperimentfisken lot seg utsette for innen de foretrakk å

svømme til kaldere (henholdsvis varmere) vann.

Y-l-9 _v£kst_av blåskjell.

Blåskjell ernærer seg ved å filtrere organiske rester av

planter og dyr og planteplankton. Fordi næringstilgangen

er forskjellig sommer og vinter er det nødvendig å ta nærings-

forholdene med i vurderingen av temperatureffekten på bl.a.

blåskjellenes vekst. For å få data om den kombinerte effekt,

ble blåskjellenes vekst undersøkt i ulike kombinasjoner av

temperatur og næringstilgang. Dyrene ble kontinuerlig foret

med en liten encellet algeart som ved tidligere undersøkelser

har vist seg å gi tilfredsstillende vekst. Algekonsentrasjo-

nene var 0, 5, 10, 20, 30, 40, 60 og 80 millioner celler pr.

liter ved temperaturene 8°, 12°, 16°, 20° og 24°C.
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V.4 ENKELTE RESULTATER TILKNYTTET DE MARINFYSISKE FORHOLD

V._4._l _Gejierjille_f<;l;tr£sultajter for OsJ.o_fjorden

Meteorologi

Ved vurderinger av de meteorologiske forhold har en særlig

sett på hvorledes varmeutvekslingen med atmosfæren kan for-

ventes å variere gjennom året. Det er først og fremst tem-

peraturforløp i fjernsonen som direkte påvirkes av varmeut-

vekslingen med atmosfæren.

Beregninger av varmeutvekslingskoeffisienten vann/luft for

Oslofjorden er gjennomført med utgangspunkt i meteorologiske

data både fra perioden 1931 - 1960, og fra perioden 1973/74.

Resultatene viser at utvekslingskoeffisienten varierer mellom

9,8 og 19,0 (W/m °C), størst om sommeren, minst om vinteren.

I den grad varmetransporten til atmosfæren er bestemmende for

de kjølevannsinduserte tilleggstemperaturer kan en derfor for-

vente de høyeste overtemperaturer i vinterhalvåret.

Vindforholdene i området (observert i tidsrommet 1957 - 66)

viser typisk nord-syd-orienterte vinder gjennom hele året.

I perioden november - april dominerer vinder fra nord. Syd-

lige vinder er fremherskende resten av året. Hyppigheten av

vindstyrker større enn 4,4 m/s (Beaufort 3) er størst for

vinder fra syd.

Hydrografi

Det har vært store variasjoner i brakkvannslagets hydro-

grafiske karakter (lagdeling, vannmassenes tykkelse) i ob-

servasjonsperioden, og dette understreker både betydningen

av områdets kommunikasjon med Skagerrak og betydningen av

ferskvannstilførsel fra Glåma-vassdraget. Vindpåvirkning

av overflatelaget førte også til store variasjoner i brakk-

vannslagets tykkelse. Mens nordlige vinder ofte resulterte

i en utstrømning av brakkvannslaget og tilførsel av tyngre

vannmasser, førte sydlige vinder ofte til en sterk økning



i brakkvannslagets tykkelse. En slik situasjon er vist i

figur 32 , som viser tetthetsfordelingen på en stasjon uten-

for Raud, før og etter en periode med sydlig vind. Figuren

viser at det har foregått en omfattende tilførsel av brakk-

vann helt ned til om lag 80 m.

TETTHET! kg/m3 i >

1013 1015 1017 1019 1021 1023 1025 1027

100
DYP
(m)
I 125

150

23. JUNI 1973
6. AUGUST 1973

Fig. 32. Vertikal tetthetsfordeling ved RaucS.

Gjennom måleperioden er det registrert to perioder med inn-

stramning til dyplagene i Drøbaksundet, mens det i Rauer-

bassenget har vært observert minst fem. Dette viser blant

annet hvorledes de enkelte terskler virker som buffere mot

innstramning til innenforliggende bassenger. Bare ved massiv

innstramning fra Skagerrak kan en vente utskiftning i alle

dypbassenger (.Drammens f jorden unntatt) .

En relativt enkel budsjettmetode ble anvendt for å beregne

volumtransporter i Oslofjordområdet ved hjelp av temperatur -

og saltholdighetsobservasjoner fra perioden 24/7-7/8 1973.



-87-

Beregningene viser en situasjon med innoverrettet transport

i overflatelaget og utoverrettet transport i underliggende

vannmasser. Volumtransporten øker i størrelse utover fjor-

den; fra om lag 650 m /s ved Drdbak til over 2000 m /s ved

Vardeåsen. Resultatet ved Drdbak er i kvantitativ overens-

stemmelse med tidligere resultater. For Oslofjorden ved

Vardeåsen foreligger ingen tidligere beregninger som kunne

tjene som sammenligningsgrunnlag.

Temperaturmålingene i 1973/1974 med registrerende målere

i fem meter dyp indikerer at typiske temperaturvariasjoner

med perioder 3 - 7 døgn varierer mellom +1,8°C og +0,2°C,

størst i juni/juli, minst i februar/mars. Over den samme

måleperioden sank den midlere temperatur med om lag 16 -

17°C. Langtidsobservasjoner fra Ferder viser at årlige varia-

sjoner i månedlige middeltemperaturer i fire meters dyp ligger

rundt +2 C. Typiske verdier for de kjdlevannsinduserte over-

temperaturer i utslippsområdet kan være rundt 2°C for et ut-

slipp på 200 m /s. For et utslipp på 100 m /s kan typiske

verdier være rundt 1°C.

Temperaturregistreringene i fem meter dyp ved Sletter, Varde-

åsen, Hurum og Brenntangen viste forholdsvis små verdier av

temperaturvariasjoner tilknyttet tidevannsperioden. Dog rar

betydningen av temperaturvariasjoner rundt tidevannsperioden

stdrst ved Hurum og Brenntangen.

Strøm og transport

På grunnlag av utførte strømmålinger har en for de enkelte

måledyp beregnet netto strømhastighet (reststrøm) for hele

måleperioden. De høyeste verdier ble registrert ved Sletter,

ved Neskrakken (i østre del av Breiangen) og ved LrfveSya (i

vestre del av Breiangen). Reststrømretningene i disse måle-

punktene varierte stort sett mellom nord og syd. ReststreSm-

hastighetene var særlig små ved Vardeåsen og ved Slagentangen,
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Ved hovedsakelig nordoverrettet strøm antyder resultatene

blant annet at en vesentlig del av brakkvannstransporten

ut av Drammens fjorden og sydøstover gjennom den vestre del

av Breiangen bøyes av mot Drøbaksundet. I Drøbaksundet har

tidligere målinger vist at det opptrer nordgående strøm på

østsiden og sydgående strøm på vestsiden. Strømbildet uten-

for Vardeåsen er usikkert, men målingene indikerer en ten-

dens til sydoverrettet motstrøm langs land.

Ved hovedsakelig sydoverrettet strøm antyder resultatene at

brakkvannet fra Drammensfjorden stort sett går ut av Brei

angen mellom Gullholmen og Hortenlandet. En viss nordover-

rettet brakkvanntransport mot Drøbaksundet kan 'imidlertid

ofte finne sted langs Jeløyas vestside. I Drøbaksundet er

det også under slike situasjoner en nordgående strøm langs

østbredden, men den er langt svakere enn for situasjonen be-

skrevet over. Målingene utenfor Vardeåsen indikerer en ten-

dens til nordoverrettet motstrøm langs land.

Nå skal en merke seg at strømbildet i Oslofjorden er ytterst

komplisert og karakterisert ved store variasjoner i både strøm-

mens fart og retning. Det kan i den forbindelse vært' inter-

essant å sitere "Den Norske Los", som sier om strømforholdene

i Oslofjorden: "Noen regelmessig strøm finnes ikke i Oslo-

fjorden; som oftest går strømmen utover i rolig vær, men

sterk S-lig vind jager vannet inn". I det følgende skal kort

behandles noen karakteristiske egenskaper i strømbildets

variasjonsmønster ved enkelte av målestasjonene både i E m

og 20 m dyp.

De to kurvene i figur 33 illustrerer observerte periodemes-

sige fordelinger av strømvariasjonene. Mens "toppene" i kur-

vene markerer karakteristiske variasjonsperioder gir arealet

under de enkelte kurvesegmenter et inntrykk av den relative,

betydning av disse variasjonsperiodene.



Som det også fremgår av kurvene i figur 33 domineres strøm-

men ved Brenntangen (og Haraldstangen) av tidevannsstrømmen,

mens den ved Sletter (Slagen, Gullholmen og Vardeåsen) i ho-

vedsak er dominert av mer langperiodiske x) variasjoner av

strømmene.

Den innledende behandling av strømmålerdata fra målestasjon-

ene ved Slagen og Sletter viste relativt god samhørighet mel-

lom strømvariasjonene i fem meters nivå og i tyve meters nivå.

Særlig var dette tilfelle for delangperiodiske variasjoner.

Målingene viste videre at mens strømmen i topplaget stort

sett hadde samme retning ved de to ovennevnte målestasjonene,

var det i tyve meters nivå tendenser til motsatte transport-

retninger langs fjordens øst- og vestside.

Strømmålerregistreringene sammen med vindobservasjonene vis-

te en relativt sterk vindvirkning på strømbildet i de øverste

vannmassene. Stort sett hadde strømmene i fem meters nivå

samme retning som vinden.

Tendensen til langperiodiske variasjoner i strømbildet synes

å øke utover høsten og vinteren. Dersom dette er et typisk

trekk for strømforholdene i overflatelaget i Breiangen og

Ytre Oslofjordområdet, kan en altså utover vinterhalvåret

der forvente noe mer retningsstabile transportforhold enn i

sommerhalvåret.

Også registreringene fra 20 meters nivå tor de ytre stasjon-

ene viser et strømbilde som er mer preget av de langperiodiske

variasjoner enn av tidevannsstrømmene. Målingene i tyve met-

ers nivå ved Brenntangen viser liten kvalitativ endring fra

målingene i fem meters nivå. Tidevannsvariasjonene dominerer

x) Med langperiodiske variasjoner menes her variasjoner
rundt 3 - 7 døgn.
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20 30 40 50 60 70 8D 90100 ZOO 300

PERIODE I TIMER *

BRENNTANGEN. STRBMSPEKTER
PERIODE H/2-30/3-1174
NORO-SYD STRW. 5m DYP

5 6 7 8 9 tO 20 30 40 50 60 70 8090100 200 300

PERIODE I TIMER •

Figur. 33. Variasjonsmønster (spekter) i strømbildet ved
Sletter og Brenntangen observert i fem meters
dyp i perioden februar/mars 1974.
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strømbildet. I utslippssammenheng er det viktig å merke seg

de konsekvent mindre intense strømvariasjoner i de dypere

vannmassene og en relativ reduksjon av størrelsen på strøm-

mens mer langperiodiske variasjoner. Kjølevann innlagret

i disse dypene kan derfor forventes å ha lavere fortynnings-

hastighet og lengre oppholdstid i fjernsonen enn et utslipp

fordelt i de øvre vannlag.

V.£._2 _T£m£e_rajturhe_vning£r_i_fj_e_rn£onen £or_ Oslofjorden:

Beregningsresultatene for et kjølevannsutslipp på 200 m /s

som spres i overflaten i et fjordområde tilsvarende Breian-

gen viser overtemperaturer som gjennom året varierer mellom

1 C og 2,5 C. For innlagrede utslipp viser beregningene

overtemperaturer i overflaten på om lag 1 C gjennom hele

året. Imidlertid vil de forventede overtemperaturer i dypet

øke kraftig ved et innlagret utslipp. Beregningene viser

maksimale overtemperaturer på 2,S°C i 20 meter dyp for et ut-

slipp innlagret i 15 til 25 meter dyp. Typiske beregnings-

resultater er vist i figur 3^ . Ved innlagring av avldns-

vannet i 40 til 50 m ble det beregnet maksimale overtempera-

turer på 4,5°C i 35 m dyp.

For et 100 m /s utslipp viser beregningene at overtempera-

turene stort sett blir halvert.

Beregninger av overtemperaturer for et fjordområde tilsva-

rende Oslofjorden fra sydenden av JeleSya til Bolærne viser

at overtemperaturene reduseres med om lag 30 % i forhold til

foregående beregninger.

Resultatene illustrerer virkningen på overtemperaturene både

av forskjellige innlagringsnivå og av gode horisontale spred-

ningsmekanismer slik at kjølevannet raskest mulig kan spres

utover størst mulig fjordområde, samt av god volumutveksling

med utenforliggende vannmasser. Eksempelvis vii de maksimale

overtemperaturer mer enn fordobles om en forutsetter ingen
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Niv l FOR INNUGRING AV KJM.EVANNET:1-11m

J I F I M I A I M I J

- MÅNED-

NIVA FOR INNLAGRING AV KJØLEVANNET: 15-25m

J I F I M I A I M l J l J l A l S l O l N l D

MÅNED-

Figur 3!+ Beregnede overtemperaturer C C) f°r e t 200 m /s
kjølevannsutslipp til et område tilsvarende Brei-
angen (med dypvannsutskiftning).
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volumutveksling med tilgrensende fjordområder.

Som nevnt i avsnitt V.2.2 er det gjennomført overslagsmes-

sige beregninger av kjølevannets spredning og fortynning om

lag 10 km fra utslippsstedet.

For innlagrede utslipp viser resultatene for 200 m /s og

100 m /s utslipp at de etter om lag 10 km kan forventes å nå

en bredde på rundt 5000 m, henholdsvis 3000 m. Beregnin-

gene viser som ventet størst vertikal utbredelse i perioder

med små vertikale tetthetsgradienter. Generelt vil en ven-

te den svakeste sjiktning i vintermånedene.

For utslipp i overflaten viser beregningene at bredden på ut-

slippet omtrent fordobles over de betraktede 10 km. Både

et utslipp på 200 m /s og et utslipp på 100 m /s kan etter

10 km forventes å ha en bredde på om lag 2000. Som for dyk-

kede utslipp blir vertikalutbredelsen steirst under forhold "ied

svak sjiktning og minst under forhold med sterk sjiktning.

Avløpsvannets overtemperatur i en avstand av 10 km fra ut-

slippsstedet er beregnet ut fra to metoder. Begge metoder

søker å anslå hvorledes resirkulasjon og oppmagasinerinp

av kjølevannet kan påvirke kjølevannets fortynningsforlcip.

Den ene metoden antas å gi nedre grense for forventede over-

temperaturer. For innlagrede utslipp viste beregningsresul-

tatene midlere overtemperatur etter 10 km, varierende mellom

0,8 og 0,2°C. De laveste verdier var tilknyttet et 100 m /s

utslipp og den største netto vannutskiftning i utslippsområ-

det. For overflateutslipp viste beregningsresultatene til-

svarende verdier på overtemperaturene.

Den andre metoden antas å gi øvre grense for forventede over-

temperaturer. Beregningsresultatene ga for dette utgangs-

punktet midlere overtemperaturer varierende mellom 2,5°C

og 0,5 C. De laveste verdiene på overtemperaturene var
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for denne beregningsmetodikken gjennomgående tilknyttet over-

flateutslippet. Dette haT sin årsak i at den totale effekt

på vannvolumene i resipienten er mindre for et overflateut-

slipp enn for dyputslipp. Ved valg av kjcflevannsarrangement

vil dette kunne være av betydning.

l'1-l _Hy_drofysisk£ vurderinger av_byj£est£dsa_lt£rnat:iyet.

J5renn tangen.

Sommeren 1973 viste målingene (se fig.35 ) a t d e t i topplaget

utviklet seg et markert temperatursprangsjikt. Kraftige vind-

blandingseffekter og tilførsel av nye vannmasser fra utenfor-

liggende områder førte imidlertid til en vesentlig reduksjon

i de vertikale temperaturgradienter i overflatelaget i løpet

av august. Utover høsten ble overflatelaget avkjølt i hoved-

sak på grunn av varmetap til atmosfæren. Denne overflateav-

kjølingen fortsatte i 1974 og laveste overflatetemperatur

(1,1°C) ble observert i midten av februar 1974. I den samme

perioden ble det i de underliggende vannmasser observert

markerte horisontale vanntilførsler av varmt vann til området.

Figur 35 Temperaturen ved Brenntangen som funksjon av dyp
og tid.
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Fra februar og utover til mai 1974 fant det deretter sted

en ny og relativt langvarig utskiftning av vannmassene i

Drøbaksundområdet. Denne innstramningen fdrte til en kraf-

tig reduksjon av vanntemperaturene og en svekkelse av lag-

delingen. Tettheten på det innstrømmende vannet var hdy.

De hydrografiske dataene fra hele fjorden indikerer at det

i denne perioden fant sted en massiv innstrømning av vann

fra Skagerrak. Denne innstramningen synes å ha sin årsak

i at storstilte meteorologiske fenomener fører til transport

av brakkvann ut fra både Østersjøen, Kattegat, Skagerrak og

Oslofjorden. Hvis dette brakkvannet føres bort fra områ-

dene utenfor Oslofjorden vil det strømme relativt tungt

vann tilbake inn i fjorden. Dersom denne innstramningen av

tungt vann er stor og omfattende, vil forholdene legges til

rette for en utskiftning av dypvannsmassene i indre Oslo-

fjord. Målingene antyder således at lokale vindforhold

vanskelig vil kunne utløse noen dypvannsutskiftning slik

som tidligere antatt. Vinden vil snarere bare virke inn

på omfang av utskiftningen. Dersom vinden for eksempel

blåser fra nord, vil transporten ut fjorden av det utskift-

ede dypvannet fra indre Oslofjord kunne forsterkes, mens en

vind fra sør vil hemme en slik transport.

Målingene viste videre at middeltemperaturen i vannmassene

ved Brenntangen gjennom året (73/74) lå over 9 C i over-

flatelaget ned til 8 m dyp, og over 8°C mellom 12 og 50 m

dyp. Temperaturobservasjoner i området tyder på at de år-

lige variasjonene i middeltemperaturen ligger i området

+2°C, noe større i overflaten, noe mindre i dypet. De år-

lige sesongmessige temperaturvariasjoner synes å ligge i om-

rådet +10°C i overflatelagene og +1 - + 2°C i dyplagene.

De mer kortperiodiske variasjonene i overflatelaget synes

fra de foreliggende resultater å ligge i området +2 C i

sommerhalvåret og rundt iO, 2 C i perioder i vinterhalvåret.

Variasjonsmønsteret i 5 m dyp av de kortperiodiske fluktua-

sjoner ved Brenntangen er tidevannspreget. Utover hdsten og

vinteren ble imidleTtid variasjonsbildet i økende gTad pre-
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get av endringer med perioder lengre enn tre ddgn. Fordi

strømbildet ved Brenntangen synes å beholde sin tidevanns-

karakter gjennom hele året vil en vente at et kjølevannsut-

slipp i dette området vil pendle frem og tilbake med tide-

vanns strømmen, og dermed føre til at fluktuasjonsmønstret

i resipientens temperaturfelt, lokalt i alle fall, vil kunne

få en kraftig økning i bidraget ved tidevannsperioden, da

særlig i vinterhalvåret.

Ukentlige middelverdier av strømmen i 5, 12,5 og 20 m dyp

er gjengitt i figuT 36- Størrelsen på de ukemidlede has-

tighetene synes stort sett å ligge rundt 3 - 5 cm/s. Målin-

gene viser bare få tilfeller med samme strømretning i alle

tre dyp. Situasjoner med samme strømretning i 5 og 20 m

nivå og motsatt strømretning i 12,5 m nivå ble for eksempel

observert relativt hyppig. Innstrømningen av relativt varmt

vann til indre Oslofjord som fant sted i november/desember

1973 foregikk med vann fra mellom 5 m og 20 m dyp ved Brenn-

tangen. Også ved den neste kraftige innstrømningsperiode

til indre Oslofjord fra månedsskiftet mars/april viste må-

lingene at det mest vesentlige av innstrømningsvannet be-

fant seg over 20 m ved Brenntangen.

Resultatene antyder at reststrømtransport på østsiden av

fjorden (midlet over en uke) har ligget mellom 260 og

Eks-520 m /s nordover og mellom 150 og 300 m /s sydover.

tremalverdiene ble funnet å ligge i området 600 - 1200 m /s

nordover og 400 - 800 m /s sydover. Nordoverrettet og syd-

overrettet reststrømstransport i de øverste 20 m foregikk

like ofte i de to retninger.

Strømmønsteret i både 5 m nivå og i 20 m nivå ble funnet å

være dominert av det daglige tidevann. Bare i mindre grad

gjenspeilte målingene særlige andre effekter, for eksempel

fra solgangsvinden om sommeren. Resultatene viste imidler-

tid en økende tendens til større betydning av mer langperi-

odiske variasjoner i strømmen i høstmånedene og særlig i de
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perioder hvor det ut fra hydrografiske observasjoner var

registrert dyputskiftningshendelser i indre Oslofjord.

Transport jtil indre^ 2si°^3£r^

Med hensyn på vannutskiftningene i indre Oslofjord skiller

en gjerne mellom:

1. Dypvannsutskiftning: som refererer til utskift-

2.

ning av vann vesentlig under sprangsjiktet i indre
Oslofjord, og

Utskiftning av overflatevann: som refererer til
utskiftning av vannlag i rg over sprangsjiktet.

Målingene i perioden 1973/1974 viste at det i to perioder,

nemlig i slutten av november og begynnelsen av desember 1973

og i april/mai 1974, opptrådte situasjoner hvor tettheten i

vannmassene over terskelnivå (19,5 m) i Drøbaksundet var stør-

re enn tettheten på dypvannsmassene i indre Oslofjord (se

fig-37).

Forholdene lå dermed til rette for en utskiftning av dypvanns-

massene i indre Oslofjord. De øvrige målinger bekreftet da

også at slike utskiftninger fant sted i disse periodene, og

understøtter dermed den betydning som tetthetsfordelingen

utenfor terskelen har på eventuelle utskiftninger.

Dypvannsinnstrømningen i april - mai førte til en total ut-

skiftning av det meste av vannmassene under terskelnivå.

Temperaturen på det innstrømmende vannet var lav, (rundt 6 C).

Innstrømningen førte dermed til at temperaturen i vannmassene

under 50 m dyp i Vestfjorden ble redusert fra om lag 9°C i

januar til mellom 6 og 6,5°C i mai.
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1973

Figur 36. Ukentlig middelverdi av nora/syd-strøm.

1973'1974

Figur 3T.Dyp utenfor Drøbakterskelen (ved Elle) med tett-
het lik tettheten i 80/90 m dyp i Vestfjorden.
I nov./des. 1973 og april/mai 1974 ligger for-
holdene til rette for innstramning av dypvann.
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Kjølevannets forløp i nærsonen

En har vurdert forløpet i nærsonen av kjølevannsutslipp i

dypet og i overflaten. Beregningsresultatene antyder at

de mest stabile innlagringsnivå oppnås ved overflateut-

slipp enten med inntak i overflaten eller med inntak i

dypet. Mulighetene til uten videre å unngå direkte resir-

kulasjon synes størst for det sistnenvte alternativet.

Resultatene viser videre at de dypeste innlagringsnivå

oppnås ved å legge både inntak og utslipp i dypet.

Pyj3utslipj3: For utslipp i dypet kan innlagringsnivået for-

ventes å variere sterkt gjennom året. Variasjonene er størst

for tilfellet med inntak i overflatenivå. Selv for utslipp

i 50 m dyp kan en da vente gjennombrudd til overflaten,

særlig i høst- og vintermånedene.

For utslipp og inntak i dypet viste beregningsresultatene

(se figur 38 ) at fluktuasjonene i innlagringsnivået økte

når utslippet ble plassert dypere enn 30 m. For et utslipp

i 30 m og 50 m viste resultatene videre midlere innlagrings-

nivå på 20 m henholdsvis 40 m.

Ved inntak i overflaten vil innlagringsnivået heves for samt-

lige utslippsdyp. Virkningen på innlagringsnivået av å

senke utslippsdypet er imidlertid da relativt beskjeden.

Innlagringsdypet for de beregningstilfellene som ble be-

handlet ble ofte funnet å ligge rundt 10 m. Imidlertid vil

den større avstand fra utslippsdyp til innlagringsnivå med-

føre økt nærsonefortynning. Tidligere beregninger for et

utslipp i 30 m dyp med inntak i overflaten antydet midlere

overtemperaturer ved innlagring på mellom 1,5°C og 0,4°C.
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BRENNTANGEN INNTAK OG UTSLIPP

60

Figur 38

1973 1974

Innlagringsnivå for inntak og utslipp i samme

nivå. Utslippsmengde pr. avløp = 50 m /s, og

utslippshastighet = 4 m/s.

Overflateutsligg: For tilfellet med inntak i dypet og ut-

slipp i overflaten viser overslagsmessige beregninger at

innlagringsnivået stort sett ligger mellom overflaten og

15 m dyp både med inntak i 30 m og med inntak i 80 m dyp.

Variasjonene i innlagringsnivået er størst for det største

inntaksdypet. For begge tilfeller gir beregningene til-

knyttet sommersituasjoner høyere innlagringsnivå enn til-

svarende beregninger for vintersituasjoner. Overtempera-

turene ved innlagring er anslått til mellom 2°C og 3 C, og

0°C og 4°C for 30 m henholdsvis 80 m inntaksdyp. Labora-

torieforsøket gjengitt i figur29 illustrerer forøvrig et

slikt synkende (overvektig) overflateutslipp.

For inntak og utslipp i overflaten på 200 m /sek viser ut-

førte beregninger (for perioden juni 1973 til mars 1974) at

arealet begrenset av linjen for 2°C midlere overtemperatur

vil være omlag 0,5 km (se figur 39). Dette gjelder for et

utløpskanaltverrsnitt på 200 m . For et kanaltverrsnitt på

72 m øker selvfølgelig utslippets hastighet, mens arealet

begrenset av linjen for 2 C midlere overtemperatur reduseres
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\

til omlag 0,03 km*. \Observerte strømhastigheter ved

Brenntangen gjennom ifet angitte tidsrom ble knyttet

direkte i disse beregningene.

UTSLIPPSHASTIGHET 1,0m/SGk UTSLIPPSHASTIGHET ZB m/sek

- 0 Q2 0 -

ISOTERMER FOR
I°C, 2°C,3°C OG t"C

Figur 39 Midlere overtemperaturer for perioden juni-75

til mars-74. Kanaltverrsnittet er 20x10 m for

figuren til venstre og 6x12 m for figuren til

høyre. Utslippsmengde er 200 m /s. Utslippets

initielle overtemperatur er satt til 10°C. (Ut-

slippets plassering er tilfeldig valgt, og må

ikke oppfattes som en anbefaling av hvor utslippet

bør ligge).

Med støtte i de samme strømhastighetsobservasjoner har en og-

så utført beregninger som viser hvor ofte områdene nær

Brenntangen har en overtemperatur på mer enn 1 C og 3°C.

Beregningene er gjennomført for en sommerperiode, en høst-

periode og en vinterperiode, men resultatene viser liten
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avhengighet av årstiden. På grunn av de store variasjoner i

strømhastigheten er det relativt små områder som konstant ut-

settes for de gitte overtemperaturer. For det største kanal-

tverrsnittet vil for eksempel bare omlag 0,1 km være utsatt

for en overtemperatur på 1°C eller større 100% av tiden for

et 200 m3/sek utslipp.

De utførte nærsonevurderinger er eventuelle resirkulasjons-

effekter ikke inkludert i beregningene. Dette medfører at

de temperaturhevninger som skyldes gjenmedrivning, fjern-

soneeffekter og direkte resirkulasjon kommer i tillegg. Disse

effekter blir behandlet under avsnittet om utslippets fjern-

sone.

Utslippets fjernsonefortynning

Når kjølevannet transporteres ut mot midtre fjord, viser

resultatene at overtemperaturen i kjølevannet utenfor

Rambergbukten ved Jeløy for et overflateutslipp kan anslås

til mellom 1°C og 1,5°C. Overslagene gjelder for et 200 m /s

utslipp. Dersom inntak og utslipp legges til 30 m dyp, viser

beregningene tilsvarende overtemperaturer mellom omlag 0,7°C

og 2°C.

Når utslippet transporteres inn gjennom Drøbaksundet vil

sundets smale bredde virke hemmende på avløpsvannets tempera-

turreduksjon. Eksempelvis viser resultatene at et 200 m /s

overflateutslipp fortynret til en midlere overtemperatur på

2,5°C i nærsonen, stort sett kan forventes å ha en midlere

overtemperatur på omlag 2°C ved Drøbak.

En halvering av utslippsmengden vil også omtrent halvere de

angitte overtemperaturer.

Under gitte forutsetninger og antagelser er det tidligere

beregnet at et kjølevannsutslipp på 200 m /s vil kunne med-

føre en midlere temperaturøkning på omlag 1°C i Vestfjorden.

En slik økning av middeltemperaturen vil medføre at ekstreme

temperaturer vil forekomme hyppigere (gjentagelsesintervallet
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avtar) i Vestfjordens dyplag enn de gjør idag.

I tabell IV og V er gjentagelsesintervallet gitt i tre

dyp og for fire årstider. Gjentagelsesintervallet er gitt

i år (G = gjentagelsesintervall for temperatur>T uten

Varmetilførsel fra kjernekraftverk, Gm = gjentagelsesinter-

vall for temperatur > T med varmetilførsel fra kjernekraft-

verk) .

Tabell IV Gjentagelsesintervall Gm og Gu i år for tempera-

turer høyere enn 9°C ved utslipp på 200 m /s

fra kjernekraftverk ved Brenntangen.

T = 9°C

MÅNED

Februar

Juli

Oktober

Desember

. D Y P

40 m

Gm

7

> 100

3

3

Gu

> 100

> 100

> 6

> 100

60 m

Gm

> 100

> 100

37

> 100

Gu

> 100

> 100

> 100

> 100

80 m

Gm

10

> 100

> 100

12

Gu

> 100

> 100

> 100

> 100

Tabell v Gjentagelsesintervall Gm og Gu i år for tempera-

turer høyere enn 8,5°C ved utslipp på 200 m /s

fra kjernekraftverk ved Brenntangen.

T = 8,5°C

MÅNED

Februar

Juli

Oktober

Desember

D Y P

40 m

Gm

3

> 100

2

2

Gu

> 36

>100

4

30

60 m

Gm

> 100

> 100

11

25

G
u

> 100

> 100

> 100

> 100

80 m

Gm
4

> 100

> 100

5

Gu

32

> 100

> 100

45



Beregningene indikerer at en i tiden rundt årsskiftet i

40 m og i 80 m dyp kan vente en vesentlig økning i hyppig-

heten av de angitte temperaturnivåer.

V.4.4. Vardeåsen

Hydrografi

Datagrunnlaget for vurdering av de hydrofysiske forhold i

Vardeåsenområdet er i alt vesentlig det materialet som ble

innhentet fra juni 1973 til juni 1974. Som ved Brenntangen

preges også her de vertikale temperatur- og tetthetsfordel-

inger av store endringer gjennom observasjonsperioden. Til-

førsel av nye vannmasser fra områdene både utenfor og innen-

for Vardeåsenområdet var i en stor grad medvirkende til det

observerte variasjonsmønster.

I overflatelaget utviklet det seg utover sommeren et rela-

tivt sterkt temperatursprangsjikt (se fig. 40 } .På denne tiden

var også de vertikale tetthetsgradienter kraftige. Som ved

Brenntangen førte kraftig vindblanding og tilførsel av nye

vannmasser i august til en sterk endring i de hydrografiske

forhold. De vertikale temperatur- og tetthetsgradienter

ble sterkt svekket. Denne vertikale homogenitet i de øverste

40 - 50 meter gikk deretter igjen som et karakteristisk trekk

i vannmassene utover høsten og tyder på at det var god bland-

ing i disse vannmassene. På slutten av året 1973 og i første

del av 1974 begynte det påny å danne seg et svakt sprangsjikt

mellom 10 m og 50 m dyp.

Avkjølingen av de øverste vannlagene nådde i første del av

1974 sitt maksimum og temperaturene der kom ned i omlag 1°C.

I de dypere vannmasser satte det fra midten av februar inn

en kraftig utskifting med tyngre vann utenfra, og i midten

av mars ble det meste av vannet under 20 m dyp skiftet ut

med tungt, kaldt vann (6°C) (jfr. innstramning til dyplagene

i indre Oslofjord). Det dannet seg da et markert sprang-

sjikt i de øverste metrene.
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Oppvarmingen av toppvannmassene startet også i denne perioden.

Observasjonsperioden var dermed preget av tildels store og

raske variasjoner i de hydrografiske størrelsene, noe som

igjen kan indikere i alle fall livlige lokale utskiftnings-

forhold.

SE»f i OwT ) NO¥ i MS I HM i F [ | >Wit t "**•&

Figur 40 Temperatur ved Vardeåsen som funksjon av dyp og

tid.

Kontinuerlig temperaturobservasjoner fra 5 meter dyp ved

byggestedsalternativet Vardeåsen viser at temperaturvaria-

sjonene der hadde relativt god samhørighet med samtidige

hastighetsobservasjoner i 5 m dyp. Temperaturvariasjonene

i måleperioden synes dominert av variasjoner mellom 3 og 7

døgn.
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Størrelsen på disse temperaturvariasjonene lå rundt - 2°C

i sommermånedene, men sank så utover høsten og vinteren og

var i perioden februar/mars mindre enn - 0,2°C. Gjennom

den samme måleperioden sank den midlere vanntemperaturen i

5 m dyp med omlag 16°C. Målingene kan tyde på at et kjøle-

vannsutslipp i overflaten ved Vardeåsen ikke vil endre tempe-

raturvariasjonens periodiske karakter, men størrelsen på

temperaturvariasjonene vil øke.

Strømforhold

Utførte beregninger av ukentlige midlere hastigheter gjennom

måleperioden juni 1973 - mars 1974 viser at strømmene i fem

meter nivå stort sett varierer om en nordlig og sydlig retning.

De største midlere hastigheter var nordoverrettet og lå ofte

mellcn 5 og 10 cm/s. Sydoverrettede midlere hastigheter mot

sundet mellom Eløya og Larkollen forekom imidlertid hyppigere

enn de nordoverrettede. I 20 m nivå hadde også de ukemidlede

Hastigheter en nord-syd karakter. Hastighetene var gjennom-

gående mindre enn i 5 m nivå, og det var mange tilfeller med

tildels svært små midlere hastigheter ( < 2 cm/s).

I motsetning til strømmønstret ved Brenntangen, var strømmene

i fem meter dyp utenfor Vardeåsen lite preget av det daglige

tidevann. I juni/juli viste målingene en relativt kraftig

påvirkning fra solgangsvinden. Resultatene viste for øvrig

en dominerende tendens til mer langperiodiske variasjoner

med varighet rundt tre døgn om sommeren og utover høsten,

noe lengre senere på året og utover vinteren. Målingene i

20 m dyp viste ikke noe klart variasjonsmønster. For et

overflateutslipp eller høyt innlagret dykket utslipp tyder

dermed resultatene på at dette kan forventes å være mer

retningstabilt enn et utslipp ved Brenntangen.

Kjølevannets forløp i nærsonen

Utførte beregninger?av innlagringsdyp for utslipp i dypet med inntak i både

dypet og overflaten viste ingen betydelig forskjell fra de resultatene
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en fant for Brenntangen (se fig. 38 ) • Også her kan inn-

lagringsnivåenes variasjoner med tiden forventes å bli

betydelige. For inntak / utslipp i 20 m og inntak/utslipp

i 30 m dyp kan en forvente at utslippet i korte perioder

bryter opp til overflaten. Variasjonene i innlagringsnivå

er stprst for inntak til overflaten og utslipp i dypet.

Midlere overtemperatur ved innlagring er avhengig av både

fortynningen og av den vertikale temperaturfordeling i

resipienten. Fluktuasjonene i de midlere overtemperaturer

kan derfor bli store.

Legges utslipp i overflaten og inntaket til 30 m dyp, viser

overslagsmessige beregninger at innlagring ville finne sted

mellom overflaten og omlag 15 m dyp. Selv om inntaksdypet

økes til 80 m fører dette bare til at innlagringsnivået i

middel senkes med omlag 5 m. En har anslått at overtempera-

turene ved innlagring vil kunne ligge mellom 2 C og 3°C for

inntak i 30 m dyp og mellom 0 C og 4°C for inntak i 80 m

dyp.

For undervektige overflateutslipp (200 m /s) viser utførte

beregninger (for perioden -73/74) at arealet begrenset av

linjen for 2°C midlere overtemperatur vil være omlag 0,65 km .

(Se fig. 41 ) . Dette gjelder for et kanaltverrsnitt på 200 m

Reduseres utløpskanalen til et tverrsnitt på 72 m reduseres

arealet begrenset av linjen for 2°C midlere overtemperatur

omlag 0,035 km . Strømobservasjonene ved Vardeåsen -73/74

ble nyttet direkte i disse beregningene. Med støtte i de

samme strømobserva?joner er det også utført beregninger som

viser hvor ofte områdene nær Vardeåsen har en overtemperatur

på mer enn 1°C og 3°C. De mest stabile forhold ble funnet

for tidsrommet februar - mars. Beregningene for det største

kanaltverrsnittet antyder da at et areal på omlag 0,45 km

vil være utsatt for en overtemperatur på minst 1°C 100°6 av

tiden, for et 200 m /sek utslipp. Senkes kanaltverrsnittet

blir utslippsforløpet .ner stabilt samtidig som arealer med

høy overtemperatur reduseres.
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UTSLIPPSHASTIGHET 1.0 m/sek UTSUPPSHASTIGHET 2,8m/sek

Figur 41 Midlere overtemperaturer for perioden juni-73 til

mars-74. Kanaltverrsnittet er 20 x 10 m for

figuren til venstre og 6 x 12 m for figuren til

høyre. Utslippsmengden er 200 m /s og utslippets

initielle overtemperatur er satt til 10°C. (Ut-

slippets plassering er tilfeldig valgt, og må

ikke oppfattes som en anbefaling av hvor utslippet

bør ligge).

De mest stabile innlagringsnivå oppnås ved overflateutslipp,

enten med inntak i dypet eller med inntak i overflaten.

Muligheten til uten videre å unngå direkte resirkulasjon

synes størst for det første alternativet.
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De dypeste innlagringsnivå derimot oppnås når inntak og ut-

slipp er i dypet. I de utførte nærsonevurderinger er eventuelle

resirkulasjonseffekter ikke inkludert i beregningene- Dette

medfører at de temperaturhevninger som skyldes gjenmedrivning,

fjernsoneeffekter og direkte resirkulasjon kommer i tillegg.

Disse effekter blir behandlet under avsnittet om utslippets

fjernsone.

Utslippets fjernsonefortynning

De utførte beregninger antyder at en for et 200 m /s overflate-

utslipp ved nordoverrettet sfrøm kan vente en midlere over-

temperatur ved Jeløyas sydspiss på omlag 0,5°C til omlag 1°C.

Ved sydoverrettet strøm kan en for et tilsvarende utslipp

vente overtemperaturer på omlag 0,5°C, til 1°C ved Sletter.

For de tilfeller hvor avløpsvannet føres tett langs land

nordover mot Verlebukta eller sydover gjennom sundet mellom

fastlandet og Sletter, vil nok fjernsonefortynningen svekkes

slik at overtemperaturene da blir noe høyere enn de ovenfor

angitte. For dykkede utslipp antyder beregningene omtrent

de samme overtemperaturer.

For et utslipp på 100 m /s vil overtemperaturene omtrent bli

halvert i forhold til de verdier som er gitt over.

Hydrografi

Datagrunnlaget for vurdering av de hydrofysiske forhold ved

Hurumalternativet er i alt vesentlig det materialet som ble

innhentet fra juni 1973 til juni 1974. Som ved de øvrige to

byggestedsalternativer preges også her de vertikale tempera-

tur- og tetthetsfordelinger av betydelige endringer gjennom

observasjonsperioden (fig.42 ). Observasjonene viser at også

for venstre del av Breiangen må disse endringene for en stor

del tilskrives utskiftning av gamle og tilførsel av nye vann-

masser samt vindblandingseffekter. Som ved de øvrige to

byggestedsområder var det i begynnelsen av måleperioden et

sterkt temperatursprangsjikt mellom 4 m og 12 m dyp.
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Tetthetsgradientene i overflatelaget var også markerte i

denne perioden med et sprangsjikt beliggende mellom 4 m og

16 m dyp. Den kraftige vindperioden i august førte også her

til en svekking av de vertikale temperatur- og tetthetsgradi-

enter. Observasjonene tydet også på at nye vannmasser i

denne perioden ble tilført området. Utover høsten økte så

sjiktningen gradvis inntil en ny kraftig vindperiode i

slutten av september igjen førte til gjennomblanding av de

øvre vannmasser. I november fant det deretter også til

Breiangen sted en massiv innstrømning av relativt varme vann-

masser fra Skagerrak. Dette førte blant annet til at tempera-

turen nesten fra overflaten og ned til 100 m dyp steg til

over 11°C. På nyåret 1974 førte vinteravkjølingen av topp-

vannmassene til at temperaturen i overflaten i januar nådde

et minimum på omlag 1°C. Etter denne perioden ble vann-

massene i overflaten gradvis varmere.

I MS_1 JUU I »U5 I SEP! I OKI I NOV [ D u I

Figur 42 Temperaturen ved Rødtangen som funksjon av dyp

og tid.
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Den tidligere omtalte massive d>pvannsutskiftning i Oslo-

fjorden med tungt, kaldt vann fra Skagerrak ser for Breiangen

ut til å ha startet i månedsskiftet februar - mars. Denne

innstrømningen førte også til en homogenisering av vannmas-

sene under overflatelaget. Fordi temperaturen på disse inn-

strømmende vannmasser var såvidt lav og tettheten såvidt

høy, resulterte innstrømningen av nytt vann kombinert med

utstrømning av det "gamle" dypvannet at det i denne perioden

dannet seg et kraftig tetthets- og temperatursprangsjikt i

overflatelaget. Denne kraftige sjiktningen holdt seg til

midten av juni, hvoretter økende vindblanding gradvis

svekket vertikalgradientene.

Kontinuerlige temperaturobservasjoner fra fem meter dyp ved

Hurum foreligger analysert foreløpig bare fra oktober 1973

og ut mars 1974. Selv om temperaturvariasjonene hadde bi-

drag både fra tidevannsperioden og fra variasjoner med peri-

ode rundt 24 timer, var det også her et forholdsvis stort

bidrag fra mer langperiodiske variasjoner med perioder fra

3 - 7 døgn. Størrelsen på variasjonene lå rundt - 1°C i

høstmånedene, mens de i februar/mars ofte må ha vært mindre

enn - 0,2 C. Temperaturvariasjonene viste en mindre saær :n-

heng med samtidige hastighetsobservasjoner enn hva som var

tilfellet for Brenntangen og Vardeåsen. Dette kan muligens

tyde på dårligere horisontale blandingsegenskaper i dette

måleområdet. En kan vente at et kjølevannsutslipp i over-

flaten ved Hurum vil være sterkt påvirket av tidevanns-

fluktuasjoner. Resultatene tyder derfor på at et kjølevanns-

utslipp her vil kunne endre temperaturvariasjonsmønsteret,

lokalt i alle fall, både kvalitativt og kvantitativt.

Strømforhold

Ukentlige middelstrømmer gjennom måleperioden oktober 1975/

mars 1974 viser at strømmene i fem meter nivå stort sett

orienterte seg langs en østlig og en vestlig hovedakse.

Størrelsen på middelhastighetene i disse to hovedretninger •

lå stort sett mellom 5 cm/s og 10 cm/s. De østoverrettede
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hastigheter viste som regel noe større verdier enn de vest-

overrettede. Transporten mot øst antas enten å være brakkvanns-

transport fra Drammensfjorden eller muligens også vinddreven

transport ved sydlig vind som avbøyes mot øst i nærheten av

land. Den vestoverrettede transporten synes ut fra observa-

sjonene å være en del av de sydvestrettede strømmer langs

Drøbaksundet og Hurumlandet.

Målingene viser at den ukentlige midde1strømmen ofte kan

være rettet i samme retning gjennom et lengre tidsrom. Både

i 1973 og 1974 ble det observert situasjoner med konstant

reststrømsretning i mer enn fire uker på rad.

Det foreligger få observasjoner fra 20 m dyp. De ukemidlede

hastigheter som foreligger er små, rundt 2 cm/s. Strømret-

ningene er ofte nord-syd. Den undersjøiske ryggen mellom

Haraldstangen og Mølen styrer topografisk strømmen og hindrer

kommunikasjonen i de dypere lag mellom østre og vestre del

av Breiangen.

Som ved Brenntangen var strømmønsteret utenfor Haraldtangen

i 5 m nivå svært påvirket av de daglige tidevannsvarisjoner.

Denne tidevannskarakteren i strømbildst synes å opprettholdes

under varierende hydrografiske forhold. En kan imidlertid

merke seg at mer langperiodiske variasjoner med varighet rundt

tre døgn dog var vesentlig mer markante ved Hurum enn ved

Brenntangen.

Kjølevannets forløp i nærsonen

Utførte beregninger av innlagringsdyp for utslipp i dypet

med inntak i både dypet og i overflaten, viser de samme

kvalitative trekk som beregningene for Brenntangen (se fig. 43).

Ingen av de utførte beregninger ga imidlertid som resultat

at utslippet vil bryte gjennom til overflaten. Variasjonene

i innlagringsnivå ble funnet å øke med økende utslippsdyp.

Det midlere innlagringsdyp over året kan for et utslipp/

inntak i 20 m ventes å ligge rundt 15 m, mens det kan ventes

å ligge rundt 20 meter for inntak/utslipp i 30 m.



-113-

Legges inntaket i overflaten og utslippet i dypet viser

resultatene god overensstemmelse med de øvrige alternativer

for utslippsdyp større enn 30 m. For utslipp i 30 m viser

imidlertid beregningene at en kan vente en noe dypere inn-

lagring enn ved tilsvarende utslipp ved Brenntangen. Hyppig-

heten av delvise gjennombrudd til overflaten vil derfor vente-

lig være mindre enn for de øvrige alternativer. Som for de

øvrige alternativene viser beregningene for utslippsdyp

dypere enn 30 m store fluktuasjoner i innlagringsnivået.

Midlere overtemperatur ved innlagring er avhengig av både

fortynningen (som øker med utslippets stigehøyde) og den

vertikale temperaturfordeling i sjøen. Variasjonene i de

midlere overtemperaturer kan derfor bli store.

HURUM
INNTAK UTSLIPP-

E
Q.

&

z
a.

JUNI JULI AUO SEPT OKT NOV DES
1973

Figur 43 Innlagringsnivå for inntak og utslipp i samme nivå.
Q o = 50 m /s og u Q = 4 m/s. Det er vist innlag-
ringsnivå for inntak - utslipp i 20 m, 30 m, 50 m
og 80 m.



Legges utslippet i overflaten og inntaket til 30 m dyp viser

overslagsmessige beregninger (200 m /s) at innlagring vil

finne sted mellom overflaten og 15 m dyp. En vil anta at ut-

slippet bare sjelden vil forbli i overflaten. Selv om inn-

taksdypet økes til 80 m fører dette bare til at innlagrings-

nivået senkes med omlag 5 m. Under visse forutsetninger

har en anslått at overtemperaturene ved innlagring vil kunne

ligge mellom 2°C og 3°C og mellom 0°C og 4°C for inntak i

henholdsvis 30 m og 80 m dyp.

For undervektig overflateutslipp (200 m /s) viser utførte

målinger for perioden 1973/74 at arealet begrenset av linjen

for 2°C midlere overtemperatur vil være omlag 0,85 km (se

figur 44 ) . Reduseres utslippskanalen til et tverrsnitt på

72 m reduseres arealet begrenset av linjen for 2°C midlere
2

overtemperatur til omlag 0,04 km . Strømobservasjonene ved

Hurum fra oktober 1973 til mars 1974 ble knyttet direkte

i disse beregningene. Med støtte i de samme strømobserva-

sjoner er det også utført beregninger som viser hvor ofte

områdene nær Hurum har en overtemperatur på mer enn 1°C og

3°C. De mest stabile forhold ble funnet for tidsrommet

oktober - november 1973. Beregningene for det største

kanaltverrsnittet antyder da at et areal på omlag 0,35 km

vil bli utsatt for en overtemperatur på minst 1°C i 1001

av tiden for et 200 m /sek utslipp. Med mindre kanaltverr-

snitt blir utslippsforløpet mer stabilt, samtidig som arealer

med høy overtemperatur reduseres. LJtslippshastighetene blir

imidlertid da så store at strømmønsteret i utslippsområdet

nok vil kunne endres.

Beregningsresultatene viser at de mest stabile innlagrings-

nivå oppnås ved overflateutslipp, enten med inntak i dypet

eller med inntak i overflaten. Mulighetene til uten videre

å unngå direkte resirkulasjon synes størst for det første

alternarivet. De dypeste innlagringsnivå oppnås når inntak

og utslipp er i dypet.
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UTSLIPPS HASTIG HET 1,0 m/sek UTSLIPPSHASTI6HET 2.8 m/sek

Figur 44 Midlere overtemperaturer for perioden

oktober-73 til mars-74. Kanaltverrsnittet

er 20 x 10 m for figuren til venstre og

6 x 12 m2 for figuren til høyre. QQ = 200 m
3/s,

Ap /p = 2"10 og utslippets initielle over-

temperatur er satt til 10°C. (Utslippet?

plassering er tilfeldig valgt, og må ikke opp-

fattes om en anbefaling av hvor utslippet bør

ligge).

I de utførte nærsonevurderinger er eventuelle resirkulasjons-

effekter ikke inkludert i beregningene. Dette medfører at

de temperaturhevninger som gjenmedrivning, direkte resirkula-

sjon samt fjernsoneeffekter gir kommer i tillegg. Overslags-

messige beregninger av disse effektene er gjengitt i avsnittet

for utslippets fjernsone.
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Utslippets fjernsonefortynning

Dersom en forutsetter at kjølevannet etter nærsonefortynningen

føres ut i vestre Breiangen og videre ut i området øst for

Mølen utenfor Horten, vil overtemperaturene der fra et 200 m /s

overflateutslipp ligge i området 1°C til 1,5°C. For et

100 m /s utslipp blir de tilsvarende overtemperaturer liggende

i området 0,5°C til 1°C. For tilfeller hvor avløpsvannet

føres direkte inn mot Sandebugten, vil en vente at fjernsone-

fortynningen svekkes, slik at overtemperaturene der blir noe

høyere enn de ovenfor angitte.

Innlagringsmulighetene for et dyputslipp av kjølevann ble

tidligere funnet å være gode. Visse deler av året vil imidler-

tid en slik løsning kunne resultere i en transport av opp-

varmet vann til Drammensfjorden.

Yil^^^Nayerfiorden

Observasjonsmaterialet for dette alternativet er sparsomt

sett i forhold til de tre lokaliseringsalternativene i

Oslofjorden. Tre korttidstokt har vært foretatt til området.

For to av toktene er datamaterialet ennå ikke ferdig analysert.

Denne rapport sammenfatter derfor bare resultater av analysen

foretatt av data fra det første toktet, samt en vurdering av

datamaterialet innsamlet under de to siste tokt.

For områdene rundt Langesundsbukta er beregninger av varmeut-

vekslingskoeffisienten mellom luft og vann gjennomført med

utgangspunkt i meteorologiske data fra perioden 1970 - 1971.

Resultatene viser at utvekslingskoeffisienten ligger i området

15 - 35 (W/m2 °C, eller MW/km2 °C); størst verdier om sommeren,

lavest om vinteren. Utvekslingskoeffisienten er dermed noe

høyere rundt Lnagesundsbukta enn for Oslofjorden.

Vindmalinger (foretatt høsten 1974) samt meteorologiske vind-

observasjoner (foretatt 1970 - 71) viser at fremherskende

vindretning er nord og syd-sydvest. I vinterhalvåret domi-

nerer vinder fra nord og norøst, mens vinder fra syd-sydvest

dominerer i sommerhalvåret. Vindstyrkene er jevnt over større
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enn ved Oslofjorden. Målingene høsten 1974 viste at vind

fra nord-nordøst var mest stabil gjennom måleperioden.

Innen en radius av 1 km fra foreslått utslippssted ved

Hummerbakkfjorden er arealet av gruntvannsområdene ned

til slaggrunnslinjen *•' omlag 1 km . Innen en radius av
2

3 km er arealet omlag 5 km . Dette er langt større arealer

enn ved alternative i Oslofjorden.

Hydrografi: En kan i området rundt Tvistein fyr skille

mellom tre vannmasser. I de øverste omlag 15 m finner en

overflatevann. Dette er karakterisert ved saltholdigheter

som er mindre enn 32 /oo. Overflatevannet er påvirket av

ferskvannstilførsel og meteorologiske forhold og viste

under toktet høsten 1973 store variasjoner over korte tids-

rom.

Mellom omlag 15 m og 60 m finner en ofte et lag med kyst-

vann. Dette har saltholdigheter mellom 32 °/oo og 34 °/oo

og kan vise forholdsvis store variasjoner. Under omlag

60 m er det vann med saltholdighet over 34°/oo. Dette

kalles Skagerrakvann. Temperaturen i denne vannmassen kan

variere til dels kraftig. Disse variasjonene har betydning

for de hydrografiske forhold også over 60 m dyp da disse

vannmassene har betydelig vertikale bevegelser.

For områdene både innenfor og utenfor Tvistein fyr kan

vinden forårsake en blanding av overflatevann og kystvann.

Ved toktet i september 1973 ble både blanding og vinddrevet

transport observert ned til ca. 30 meters dyp under en syd-

vestlig kuling.

Slaggrunnslinjen angir ifølge sjøkartverket områder med

"dybder mindre enn 6 meter eller 10 meter". Disse

grenser skal altså ikke oppfattes som en absolutt grense

for en viss dybde, men snarere som grenser for områder

med grunner og små dyp.
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Brakkvann fra Numedalslågen vil periodevis blandes inn i

de øverste metrene av vannmassene innenfor Tvistein fyr, og

således forårsake mer sjiktede vannmasser enn hva som er til-

fellet utenfor.

Det kan også nevnes at isdannelser forekommer ved Nevlunghavn.

Dette kan være av interesse for vurderingen av inntakets ut-

forming.

Strøm og transport

Som nevnt er strømmålingsmaterialet for dette området mer

begrenset enn materialet fra Oslofjorden. Det synes som at

midlere transport går vestover i hele området omkring

Tvistein fyr. Et strømbilde som vist på figur 45 er antatt

å være typisk for området.

Figur 45 Overflatesaltholdighet i Naverfjordområdet 13.6.74.

Pilene antyder transportveien i overflaten samt

strømmer i 4 m dyp.
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To strømmålere plassert i kyststrømmen 13 km syd for

Tvistein fyr viste at strømmen i 4 og 15 m dyp gikk mot

vest i måleperioden 10 - 25 juni 1974.

I dyprenna innenfor Tvistein fyr ble det målt en vestover-

rettet transport i 30 - 45 meters dyp med hastighet på omlag

15 - 20 cm/s. I 15 meters dyp varierte strømretningen, mens

strømmen i 4 meters dyp gikk vestover med hastigheter på

20 - 30 cm/s. Strømmålinger utenfor Hummerbakkfjorden viste

et sterkt vekslende strømbilde, noe som antagelig skyldes

topografiske effekter. Målinger nær dybrenna vest for

Tvistein fyr antydet sydvestlig transport med hastigheter

20 - 30 cm/s i 4 m og 5 - 15 cm/s i 30 m dyp. Det bør

imidlertid understrekes at strømmålingene kun dekker en

observasjonsperiode på 1 måned og sesongmessige variasjoner

i strømbildet må forventes å forekomme.

Målinger utført i november 1974 tyder på at det under spesi-

elle værforhold kan dannes en lokal strømhvirvel utenfor

Tvistein fyr og Langesundsbukta. En slik hvirvel vil for-

årsake en vending av overflatestrømmen mot øst innenfor

Tvistein fyr. Utsagn og observasjoner foretatt av lokal-

kjente fiskere tyder på at denne hvirvelen kan bestå over

lengre tidsrom, spesielt om våren og om høsten, men at den

dominerende strømretning i overflaten er mot vest.

Håndmålinger utført våren 1974 tyder på at lokale hvirvel-

dannelser og rotete topografi vil bidra til å redusere den

effektive transport av vannmasser innenfor Tvistein. Over-

slag antyder at netto transport av vannmasser over 20 m dyp

innenfor Tvistein fyr typisk er i underkant av 2000 m /sek.

Utenfor Tvistein er transporten meget større. Det bør pre-

siseres at store variasjoner forventes å forekomme.

Fortynning i nærsonen

En har for Naverfjorden innledningsvis bare kunnet vurdere

de to alternativene dypvannsinntak - dypvannsutslipp og over-

flateinntak - overflateutslipp.
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Vurderingene av initialfortynning og innlagringsnivå foT et

dypvannsutslipp i 30 m og inntak i samme dyp er foretatt.

Beregningene er basert på observerte tetthetsprofiler utføTt

i området under toktet i 1973, samt i Langesundsbukta 1970-71.

For utslippshastigheter på 4 m/s ble innlagringsdyp bestemt

til omlag 15 - 25 m dyp, og overtemperaturen ved innlagring

ble funnet å være 2 - 3°C. Vindblanding kan føre til at

gjennombrudd til overflaten finner sted.

De uregelmessige strømforhold observert omkring 15 m dyp

samt forekomsten av østlige strømmer innenfor Tvistein fyr

gjør at muligheten for resirkulasjon synes å være tilstede.

Tilgjengelige fortynningsvannmengder er trolig begrenset på

grunn av topografien, men det er vanskelig å si noe om om-

fanget av denne begrensning. På grunn av utslippets dimen-

sjoner kan endringer av de eksisterende strøm- og transport-

forholdene innenfor Tvistein fyr forekomme. Omfanget av

denne endring vil blant annet være avhengig av utslippets

utforming.

En har gjort vurderinger av initialfortynning for et overflate-

utslipp med inntak i samme nivå basert på observerte tetthets-

profiler utført i området under toktet i 1973.

Beregningene viser at utslippet vil innlagres i overflaten

i et 5 - 15 i tykt sjikt med en initialfortynning på 1:5 -

1:10 i en avstand 500 meter fra utslippet. Tilgjengelig

fortynningsvann innenfor Tvistein fyr er antatt som regel å

være i underkant av 2000 m /s ned til 20 m dyp. Dette skulle

muliggjøre en maksimal initialfortynning på 1:10 for et

utslipp på 200 m /s. ,

En må vente at sterk vind vil endre de anslåtte verdier

betraktelig. Sterk sydvestlig vind vil kunne presse avløps-

strålen inn mot land, og gi oppstuving (og redusert for-

tynning) i utslippsområdet. Kjølevannsinduserte temperatur-

variasjoner i nærliggende bukter og fjorder kan dermed for-

ventes .
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Sydvestlige vinder er som nevnt relativt hyppige i området.

Et bilde av nærsonenes omfang kan fåes fra figur 46 der linjer

for beregnede overtemperaturer er tegnet inn på kart over om-

rådet. Det understrekes at endringer i utslippets geometri

kan endre utslippets forløp, (se f.eks. figur 39 ).

En vil måtte; regne med en viss resirkulasjon av kjølevannet.

Dannelsen av den lokale strømhvirvel med østoverrettet trans-

port innenfor Tvistein kan føre til en resirkulasjon av kjøle-

vannet .dersom inntaket legges ved Naverfjorden. Omfanget av

denne resirkulasjon er på det nåværende datagrunnlag vanskelig

å fastslå. Som for nærsonevurderingene foretatt for utslipps-

alternativet i Oslofjorden, har det ikke vært mulig å inklu-

dere eventuelle resirkulasjonseffekter i beregningene. Dette

gjelder både direkte resirkulasjon mellom utslipp og inntak

°g gjenmedrivning (som fører til økt temperatur på fortynnings-

vannet). De temperaturhevninger dette vil kunne medføre vil

derfor komme i tillegg til de overtemperaturer som er angitt

i dette kapittel.

Fortynning i fjernsonen

Kjølevannets spredning og fortynning i fjernsonen bestemmes,

som tidligere nevnt, hovedsaklig av resipientens blandings-

og transportmekanismer, samt av varmeavgang til atmosfæren.

Det sparsomme datameterialet fra området har ikke vært til-

strekkelig til å bestemme de parametre som kreves for å

gjennomføre fjernsonebetraktninger med avanserte beregnings-

modeller, slik en har gjort for Oslofjorden.

For nærsonen ble innlagringsnivået for et dyputslipp/dypinntak

i 30 m dyp ved henholdsvis Hummerbakkfjorden/Naverfjorden

funnet å være i omlag 15 - 25 m dyp. Transporten av det opp-

blandede kjølevannet vil derfor være avhengig av strømretningen

i disse dyp. Strømmålinger utført juni 1974 i 15 m dyp innen-

for Tvistein viste sterk varierende strømretning i dette dyp,

mens i 50 m dyp var strømretningen vestlig. En vil derfor

anta at det meste av kjølevannet vil transporteres vestover
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UTSLIPPSHASTIGHET: 2.0 m/sek

10 km

TVISTEIN

Figur 46 Overflateutslipp ved Naverfjorden på 200 m /s

i vestoverrettet (heltrukket) og sydoverrettet

(striplet) strøm. Strøm i resipienten er satt

til 0,20 m/s, og det benyttede tetthetsprofil

er fra 28.8.1973 (sjiktet resipient). Det er

vist isotermer for overflaten der T/T = 0,1,

0>2 og 0,3. (Utslippets plassering er til-

feldig valgt, og må ikke oppfattes som en an-

befaling av hvor utslippet bør ligge).
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forbi Tvistein fyr, noe kan også bli transportert vekk i

andre retninger, særlig omkring 15 m dyp. Fortynninger i

fjernsonen har en på det nåværende tidspunkt ikke kunnet

fastslå.

For et overflateutslipp ved Hummerbakkfjorden og et over-

flateinntak ved Naverfjorden er kun overslagsmessige vurder-

inger blitt foretatt for å antyde mulige overtemperaturer

og transportveier.

Generelt kan sies at fremherskende strømretning i området

utenfor Tvistein fyr er vestover. En vesentlig del av kjøle-

vannet vil trolig blandes i denne strømmen og føres langs

kysten mot Jomfruland og Risørtraktene. Mulighetene for

temperaturpåvirkninger på dette kystområdet er således til

stede, men overtemperaturene må ventes å bli små (stort sett

mindre enn 1°C).

Det kan også tenkes at deler av kjølevannet ved spesielle

værforhold føres inn i Langesundsbukta, over terskelen ved

Helgerofjorden og inn i den organisk belastede Håøyfjorden.

Noe av kjølevannet kan også tenkes å periodevis vandre med

kompensasjonsstrømmen til Skienselva opp mot Brevikfjorden.

Slike muligheter er på det nåværende tidspunkt ikke analysert,

Videre kan utslippet innlagres under brakkvannet fra Skiens-

vassdraget. For å illustrere størrelsen på de arealer som kan

tenkes å bli påvirket av et overflateutslipp på 200 m /s ved

Hummerbakkfjorden er en enkel modell for beregning av over-

temperaturer anvendt.

Resultatet er fremstilt i følgende tabell:

TABELL VI Arealer med overtemperaturer for utslipp ved

Naverfjorden

Overtemperatur

i °C

2.0

1.5

1.0

Vintersituasjon

60 km2

79 "

106 "

Typisk situasjon

31 km2

41 "

55 "
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For et utslipp på 100 m /sek. vil beregningene gi arealer

som er halvparten så store.

Tabellen er å forstå slik at arealene representerer omfanget

av området hvor overtemperaturen ventes å bli større enn

angitt på skalaen til venstre.

På figur 4 7 er arealene oppgitt i tabell nr. VI illustrert

på et kart over området (vintersituasjon). Det presiseres

at figuren er bare ment som en illustrasjon av arealenes

størrelse. Utformingen vil variere med de hydrofysiske

forhold. Størrelsen på arealene er så godt som mulig i

overensstemmelse med de erfaringer en har for riktigheten

av slike arealberegninger fra eksisterende kjølevannsutslipp.

en_-_Saga

Det er innsamlet et relativt omfattende observasjonsmateriale

i 1970-1971 for alternativet Langangsfjorden. Det er også

utført supplerende målinger høsten 1973. Resultater i det

foreliggende avsnittet baserer seg på analyser av dette

observasjonmaterialet.

Beregningene av varmeutvekslingskoeffisienten luft/vann er

de samme som for Naverfjorden (15 - 35 W/m2 °C eller MW/km2 °C)

Det kan tenkes at koeffisienten har noe lavere verdier om-

kring Langangsfjorden fordi lokal topografi antagelig vil

redusere vindstyrken i forhold til vindstyrken ute ved

Naverfj orden.

Vindmalinger (foretatt 1970 - 71 og høsten 1974) viser at

fremherskende vindretning er nord og syd-sydvest. I vinter-

halvåret dominerer vinder fra nord og nordøst, mens vinder

fra syd-sydvest dominerer i sommerhalvåret. Målingene høsten

1974 viste at vinder fra nord-nordøst var mest stabile.
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Figur 47 Overslag over temperaturpåvirkede arealers

størrelse. Arealene er valgt fremstilt som

ellipser hvor forholdene mellom aksene er

vilkårlig satt lik 1:3. Arealbeskrivelsen må

ikke oppfattes som noen illustrasjon av hvordan

en tenker seg utslippets forløp i fjernsonen.
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Hydrografi

De hydrografiske forhold i de øverste vannlag i Håøyfjord-

bassenget er preget av forurenset brakkvannsstrøm fra

Skiensvassdraget som kommer inn Kalvsundet, renner gjennom

Kalven og Håøyfjorden og ut ved Helgerofjorden. Under denne

brakkvannsstrøm beveger det seg en underliggende strøm motsatt

vei fra Langesundsbukta gjennom Helgerofjorden og inn mot

Håøyfjorden.

For fjordsystemet innenfor Langesundsbukta viser temperatur-

og saltholdighetsmålinger utført 1970 - 71 at brakkvanns-

innholdet i overflatelagene stort sett styres av vannføringen

i Skiensvassdraget. Figur'48 viser den observerte sammen-

heng mellom vannføring og overflatesaltholdighet observert

på 3 steder i Håøyfjordområdet 1970 - 71. For øvrig er det

gjort et overslag som viser at vinden er den dominerende

årsak til blanding av brakkvann med underliggende tyngre

vannmasser i Håøyfjordområdet og Kalven. Variasjoner i

vinden kan derfor forventes å føre til tilsvarende varia-

sjoner i brakkvannets oppførsel i Håøyfjorden og tilgrensende

fjordarmer.

SALTHOLDIGHET I OVERFLATEN.
3 MND. GLIDENDE MIDLER

a 10
o

X X SALTHOLOIGHET

. • VASSFØRING I
SKIENSVASSORAGET

1-400

„«

200 5

•100

OKT NOV. DES. JAN FEB MARS *PR. MAI JUNI JULI AUG SEPT.

1970 1971

Figur 48 3-måneders midler for overflatesaltholdigheter

og vannføring i Skiensvassdraget 1970-71.
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Ut fra generelle betraktninger har en kommet til at de sesong-

messige variasjonene gjør seg mest gjeldende i vannmassene

over 40 m dyp og bare i liten grad kan spores i dypvannet.

Temperaturmaksimum i 15 - 20 m dyp finner sted om høsten.

Det forurensede Skiensvassdraget har ført til at dypvannet i

Håøyfjordbassenget er oksygenfattig. Fra 1952 til 1974 har

oksygeninnholdet i 125 m dyp blitt bestemt til verdier vari-

erende mellom omtrent 1 og 6 ml/l. Variasjonene er betinget

av utskiftningen av dypvannet som finner sted med varierende

omfang fra år til år.

Under VHL's tokt høsten 19 73 fant en i Ormefjorden hydrogen-

sulfid under ca. 40 m. Bunnvannsutskiftningen i Ormefjorden

og Håøyfjorden kan føre til'at oksygenfattig vann løftes

opp og bringes ut i Langesundsbukta.

Strøm- og transportforhold

Inne i fjordområdet er strømhastighetene under 4 m dyp

funnet å være svært lave. I sundene ut mot Langesundsbukta

og Breviksfjorden er strømmen sterkere og synes å være

knyttet til vindforholdene og den elvevannsdrevne sirkula-

sjon. Det er grunn til å anta at den østlige brakkvanns-

strømmen i Kålvsundet begrenser seg til et dyp av 1,5 - 2,0 m.

En utveksling av vannmasser finner sted gjennom Helgero-

fjorden mellom Håøyfjorden og Langesundsbukta fra Håøy-

fjorden, mens en understrøm beveger seg fra Langesundsbukta

og over den 30 m dype terskelen inn til Håøyfjorden. Om-
3

fanget av utvekslingen er funnet til a være omlag 85 m /s
i gjennomsnitt.

I sundet mellom Langesundsbukta og Helgerofjorden ble det

målt strøm med registrerende målere høsten 1973 i 2 m og i

15 m dyp. Resultatene tydet på at strømvendinger som ble

observert er sterkt koblet til endringer i vindforholdene.

Kraftig vind førte gjerne tilstrømvending, og vendingene

var helst karakterisert ved at strømmen i 2 m og 15 m dyp

gikk motsatt vei.
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I perioder med dypvannsutskiftning i Håøyfjordbassenget,

vil trolig utvekslingen av vannmassene gjennom Helgero-

sundet tilta kraftig. Strøm- eller transportmålinger

under slike utvekslingsforhold er imidlertid ikke blitt

foretatt.

Vurdering av utslipp

Da områdene rundt Langangsfjorden er preget av trange sund

og dype fjorder, ventes topografi?ke effekter å spille en

vesentlig rolle for utslippets forløp. Et kjølevannsutslipp

på 100 - 200 m /s må forventes å gi vesentlige endringer

i de eksisterende marin-fysiske forhold rundt Langangsfjorden.

En har vurdert overtemperaturer forårsaket av et kjølevanns-

utslipp på 200 m /s oppvarmet 10°C for Håøyfjordbassenget

med tilgrensende fjorarmer. En har imidlertid på det eksi-

sterende datagrunnlag funnet at overtemperaturene ble

relativt høye. Det er derfor forutsatt at kjølevanns-

utslipp i dette området på det nåværende tidspunkt ikke er

aktuelt. En har derimot funnet at det fortsatt kan være

aktuelt med et inntak i dette området under forutsetning

av at utlippet legges til Naverfjord-området. Et slikt

kjølevannsarrangement er nærmere omtalt i neste avsnitt.

For nærmere omtale av beregnede overtemperaturer forårsaket

av et utslipp i Langangsfjorden, se KIO Nr. 13.

V.4.8. Yyrdering_av_inntak_i_Langangsf2orden/Mørjefjorden

I vurderingen av Naverfjordalternativet ble det nevnt at re-

sirkulasjonen kunne være et problem dersom inntak og utslipp

legges til samme nivå.

Dersom inntaket legges til Langangsfjorden/Mørjefjorden, mens

utslippet legges til Naverfjord-området, vil avstanden mellom

inntak og utslipp økes slik at eventuell risiko for resirkula-

sjon av utslippet kan ansees å være ubetydelig.
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Dypinntak i Langangsfjorden/Mørjefjorden

På grunn av utilstrekkelig kjennskap til det hydrografiske

miljø er det ikke utført egne beregninger for utslippets

forløp ved Naverfjorden for et dypvannsinntak i Mørjefjorden/

Langangsfjorden i 30 m dyp. Vurderingene er derfor bare

kvalitative og rent foreløpige.

Temperatur- og saltholdighetsprofilene målt i august/september

1973 antydet at for denne situasjonen ville innlagringsnivået

være noenlunde ens med det innlagringsnivå en hadde oppnådd

ved å legge inntaket til Naverfjorden.

Ved dypinntak i Langangsfjorden og dyputslipp i Naverfjorden

vil en på grunn av sjiktningsforholdene trekke inn kjøle-

vannet for det meste over tersklene, og trolig mest gjennom

Helgerosundet fra Langesundsbukta. Ved vedvarende kraftig

vind kan brakkvann fra Skiensvassdraget kunne blandes inn

i inntaksvannet, men ellers er trolig mulighetene for inntak

av forurenset brakkvann relativt små.

Inntak av oksygenfattig bunnvann i Langangsfjorden kan fore-

komme i perioder med innstrømning av tyngre vann over

tersklene da denne innstrømningen må forventes å løfte opp

dyplagene nær inntaket i Langangsfjorden.

Laboratiorieforsøk som tar sikte på å studere endringer i de

hydrofysiske forhold forårsaket av et kjølevannsinntak i

Langangfjordområdet er blitt gjennomført. Eksperimentene

tyder på at vannmassene under terskelnivå i meget liten

grad påvirkes om inntaket legges i terskelnivå, fylles

volumet mellomterskel- og inntaksnivå opp med vann fra

terskelnivå fra områdene utenfor terskelen. Utskiftnings-

hastigheten av vannmassene ned til inntaksnivået kommer der-

for til å øke vesentlig. Under inntaksnivået indikerer

laboratorieforsøkene imidlertid at utskiftningshastigheten

av vannmassene ikke blir nevneverdig påviket.
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Laboratorieresultåtene kan imidlertid ikke anvendes på proto-

typforholdene umiddelbart. På det nåværende tidspunkt vil

en derfor konkludere med at en er fortsatt usikker på hvordan

et inntaksarrangement i 30 m dyp (eller dypere) i Langangs-

fjorden eller Mørjefjorden kan tenkes å påvike oksygen-

forholdene i dypvannsmassene i Håøyfjordbassenget.

Overflateinntak i Langangsfjorden/Mørjefjorden

Et overflateinntak i Langangsfjorden/Mørjefjorden (med utslipp

ved Naverfjorden/Hummerbakkfjorden) vil kunne trekke inn for-

urenset brakkvann fra fjordområdet utenfor, muligens både fra

Breivikfjorden og Dangesundsfjorden. Dette kan tenkes å virke

uheldig inn på det forurensende Håøyfjordområdet og muligens

også forårsake driftstekniske problemer.

J


