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1. Innledning 

 
Åkerblå AS har på oppdrag fra Måsøval Settefisk AS utført modellering av fortynning og 
spredning av utslippsvann ved det planlagte postsmoltanlegget ved Skjelvika i Frøya kommune. 
 
Formålet med rapporten er å avgjøre hvor utslippsvannet fra anlegget vil bevege seg og finne 
området som er best egnet for inntak av vann til anlegget. Det planlegges inntak og utslipp av 
ca. 80 m3/min. sjøvann ved anlegget.  
 
To mulige posisjoner er planlagt for utslipp fra anlegget, og en posisjon med utslipp fra 
smoltanlegg. Modelleringen vil gi grunnlag for å finne ut hvilken av de to posisjonene som er 
best egnet som utslippspunkt i forhold til posisjon for inntak av vann.  
 
Modelleringen presenterer en tilnærming av forholdene basert på inngangsdata. Resultater bør 
også vurderes ut fra lokalkunnskap og erfaring.  
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2. Områdebeskrivelse 

 
Skjelvika ligger i Frøya kommune i Trøndelag, på nordsiden av Frøyfjorden som er 36 km lang 
fra øst til vest. Et oversiktskart over området er vist i Figur 2.1. Plasseringen er åpen mot 
Ramsøyfjorden og storhavet i vest.  Frøyfjorden er åpen mot de sørlige delene av Frohavet i øst. 
Det er mange holmer og skjær langs begge sider av fjorden. Bunnen utenfor anlegget skråner 
mot sør.  
 

 
Figur 2.1. Oversiktskart over området rundt Skjelvika og anleggsposisjon anvist med . Kartet 
er hentet fra Fiskeridirektoratets kartverktøy. Kartdatum: WGS84. 
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Figur 2.2 viser bunnforholdene i området. Posisjonen for inntak av vann er planlagt ved 60 m 
dyp, sørvest for Seibarden (vist med ). To alternative utslippsposisjoner, A1 ved 10 m dyp og 
A2 ved 20 m dyp, er vist med   nordøst for Seibarden.  
 
Like utenfor inntakspunktet flater bunnen ut ved ca. 75 m dyp, i en fjordarm som strekker seg 
videre østover ned til et maksimalt dyp på 98 m ca. 500 m fra inntakspunktet. Mot sørøst er det 
grunnere opp mot Kollskjæret, som befinner seg 350 m fra inntakspunktet. Vest for 
inntakspunktet blir det grunnere til omtrent 60 m, før fjordarmen bøyer av mot sørvest og det 
igjen blir dypere. 
 
 

 
Figur 2.2  Oversiktskart over området utenfor Skjelvika. Kompasspila øverst i venstre hjørne 
indikerer kartets orientering. Planlagt posisjon for inntak av vann er vist med .  To alternative 
posisjoner for planlagt utslipp (A1 og A2) er vist med . Posisjoner der det er foretatt 

strømmålinger vist med og . Kartet er hentet fra Olex. Kartdatum: WGS84. 
 

 

A1 
A2 Seibarden 
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Figur 2.3 3D-bilder av bunntopografien i området sett vestfra (øverst) og østfra (nederst). 
Planlagt posisjon for inntak av vann er vist med . To alternative posisjoner for planlagt utslipp 

(A1 og A2) er vist med . Posisjoner der det er foretatt strømmålinger vist med og . Kartet 
er hentet fra Olex. Kartdatum: WGS84. 
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3. Metodikk 

3.1 Spredning og fortynning 

Ved utslipp til en resipient er det vanlig å skille mellom to prosesser, primærfortynning og 
sekundærfortynning (Ranneklev m. fl., 2013). I den umiddelbare nærheten av utslippet foregår 
primærfortynningen. Den bestemmes hovedsakelig av hastigheten til avløpsvannet og 
tetthetsforskjellen mellom avløpsvannet og resipienten. Her foregår fortynningen som regel 
raskt ved horisontal bevegelse drevet av avløpsvannets hastighet ut av avløpsrøret og ved en 
vertikal bevegelse drevet av tetthetsforskjeller mellom avløpsvann og resipient. Når 
utslippsvannet fortynnes og tetthetsforskjellen er utjevnet, vil den vertikale bevegelsen stort 
sett opphøre og utslippet har da nådd innlagringsdypet. Etter innlagring starter 
sekundærfortynningen som hovedsakelig foregår ved horisontal spredning i resipienten. 
Sekundærspredningen er avgjørende for hvor stort område som påvirkes av utslippet og om 
f.eks. strandsoner kan bli påvirket. 
 
Utløpsvannet ved Skjelvika vil bestå av sjøvann som er planlagt hentet fra 50 m dyp og sluppet 
ut på et dyp mellom 10 m og 20 m. Sjøvannets egenvekt øker med dypet og utslippsvannet er 
dermed forventet å være tyngre en resipienten ved utslippspunktet. Det vil dermed være 
forhindret fra å nå direkte opp til overflaten. Utslippsvannet vil i løpet av primærfortynningen 
følge bunnens helning nedover samtidig som det blander seg med resipienten og fortynnes slik 
at tettheten avtar. Bevegelsen nedover vil foregå helt til det fortynnede utslippsvannet får en 
tetthet som er utlignet med tettheten til resipienten.  Utslippsvannet vil deretter følge 
strømmen i fjorden og fortynnes videre.  
 
For å bestemme transporten og spredning av utslippet er det laget en strøm- og 
spredningsmodell for lokaliteten ved hjelp av programvaren Delft3D-FLOW (Deltares, 2018). 
Delft3D-FLOW er en tredimensjonal, hydrodynamisk modell som gir strømfelt over et stort 
område og flere dybdenivå. At modellen omfavner et stort horisontalt område gjør at man får 
med variasjoner og unike forhold innad i området. Modellen kan kjøres over lengre 
tidsperioder, noe som gir mulighet for å se variasjon over sesonger og år. I modellen løses 
Navier-Stokes-ligningene for strømmen basert på Boussinesq-tilnærmelsen (Lesser m.fl., 
2004), sammen med ligninger som beskriver temperatur, saltholdighet og spredning av utslipp.  

3.2 Spredning av utslipp i Delft3D-FLOW 

Delft3D-FLOW benytter atmosfæriske inngangsdata som vind, temperatur, lufttrykk og 
luftfuktighet, og regionale havdata som havnivå, strøm, temperatur og salinitet (Delft3D-FLOW, 
2018). Ved hjelp av disse inngangsdata løses Navier-Stokes ligninger for strømmen i tre 
dimensjoner. Den vertikale bevegelsen antas å være liten i forhold til den horisontale slik at 
vertikal akselerasjon kan neglisjeres. Bevegelsen styres av trykkgradienter beregnet fra 
variasjon i havnivå, temperatur og salinitet. Effektene fra jordrotasjon er inkludert ved hjelp av 
Corioliskraften. Turbulensegenskaper for strømmen er tatt hensyn til ved en såkalt k-
epsilonmodell som er tilgjengelig i Delft3D-FLOW.  

3.2.1 Bunndata og modellstørrelse 

En tredimensjonal strømmodell er laget for området i form av horisontalt rutenett rundt 
utslippspunktet, vist i Figur 3.1. Det dekker et område rundt de vestlige delene av Frøya i en 
radius på 16 km fra utslippspunktet. For å oppnå stabilitet og numerisk effektivitet har 
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modellen størst oppløsning med 25 m × 25 m ved utslippsposisjon utenfor Skjelvika.  Herfra 
avtar modellens oppløsning gradvis til 650 m × 650 m mot ytterkantene. 
 
For å beskrive variasjon i dybden er det valgt en såkalt sigmamodell med 15 dybdelag. 
Dybdelagene følger terrenget og varierer i tykkelse proporsjonalt med dypet (se Tabell 3.1). 
 

 
Figur 3.1 Rutenett benyttet for å modellere strøm og utslipp ved Skjelvika.  Kartet er hentet fra 
Norgeskart.  Kartdatum: WGS84. 
 

Tabell 3.1  Fordeling og prosentvis tykkelse av vannlag i modellen for et utvalgt dyp på 50 m. 
Nederst er det i alt 10 vannlag som hver utgjør 8% av den totale dybden. 

Vannlag Tykkelse (%) Tykkelse for 50m dyp(m)  Dybde (m)  

1 2 1.0   0.0 - 1.0   

2 3 1.5   1.0 - 2.5   

3 4 2.0   2.5 - 4.5   

4 5 2.5   4.5 - 7.0   

5 6 3.0   7.0 - 10.0   

6-15 80 40.0   10.0 - 50.0   
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3.2.2 Inngangsdata for strømmodellering 

Den hydrodynamiske modellen er drevet av randbetingelsene, dvs. strøm over ytre grenser, 
tidevann, vind og varmeutveksling med atmosfæren. Inngangsdata for havstrøm hentes fra 
«ROMS NorKyst800 coastal ocean fields» ved Havforskningsinstituttet (NK800,2018; Albretsen 
m.fl., 2011). Dette er timesdata med oppløsning på 800 x 800 m som omfatter havnivå, 
strømhastighet, temperatur og saltholdighet. En kombinasjon av havnivå og strøm fra 
NorKyst800 benyttes som inngangsdata for modellen ved å benytte en såkalt Riemann 
randbetingelse (Delft3D-FLOW, 2018). 
 
Atmosfæriske data er hentet fra Meteorologisk Institutt, MEPS (MetCoOp Ensemble Prediction 
System, 2020).  Atmosfæriske data for vind, temperatur, luftfuktighet og skydekke er hentet ut 
med 3 timers intervall og med oppløsning på 2.5 x 2.5 km.  
 
Fordi modellområdet ligger relativt langt fra fastland og områder med stort ferskvannstilsig, er 
dette neglisjert i denne modellen. Dermed er det bare saltholdigheten og temperaturen i 
inngangsdataene som styrer lagdelingen i overflatelaget. 
 
For å unngå ustabilitet i starten av modellkjøringen, er modellen startet med en spin-up-
periode på en måned (desember 2018). Resultatene fra denne kjøringen er deretter brukt som 
inngangsverdi for den endelige modellkjøringen. Etter spin-up er strømmodellen kjørt for 
perioden januar til og med desember 2019. 
 
Flere parametere er benyttet i modellen blant annet for å modellere turbulens i Delft3D-FLOW, 
disse er oppgitt Tabell 3.2. 
 
Tabell 3.2 Modellparametere i Delft3D-FLOW. 

Parameter Verdi 

Horizontal eddy viscosity 1 m2/s 

Background vertical eddy viscosity 1.0 × 10-4 m2/s 

Horizontal eddy diffusivity 1.0 × 10-4 m2/s 

Background vertical eddy diffusivity 1.0 × 10-4 m2/s  

Time step  60 s 

3.2.3 Utslippsmodellering 

Posisjon for inntak og utslipp av vann er vist i Figur 2.2 og Tabell 3.3. Vannføring ved inntak og 
utslipp er 80 m3/minutt.  I simuleringene er salinitet og temperatur på utslippsvann identisk 
med inntaksvannet.  
 
Tabell 3.3 Posisjoner for simulert inntak og utslipp.   

 Posisjon (N) Posisjon (Ø) Dyp (m) 

Inntak 63° 39.746’           8° 20.555’ 50 

Utslipp A1  63° 39.812’ 8° 20.757’ 10 

Utslipp A2 63° 39.796 8° 20.749 20 
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4. Resultater  

Det er foretatt simulering med utslipp av 80 m3/minutt avløpsvann gjennom månedene mai og 
september 2019.  
 
Resultatene er vist med spredning og fortynning på utvalgte dager, og total spredning i løpet av 
mai og september. Disse månedene ble valgt på grunn av ulike strømforhold. September er en 
av månedene med sterkest strøm ved inntakspunktet, mens mai er en av månedene med minst 
strøm (se Vedlegg 7).  
  
Resultatene for spredningen og fortynningen er vist ved overflaten og bunnen. Ettersom 
inntaket av vann til anlegget skjer langs bunn, er det her det er viktigst at det er stor fortynning 
og at lite utslippsvann spres langs bunn til inntakspunktet.   

4.1 Utslipp fra posisjon A1 

Posisjon A1 er utslippspunktet nærmest land på 10 m dyp, vist i Figur 2.2.  

4.1.1 Fortynning langs bunn  

Spredningen av utslipp varierer mye i løpet av de simulerte periodene og påvirkes sterkt av 
tidevannet. Figur 4.1 viser spredning langs bunn av utslipp fra utslippspunkt A1 for utvalgte 
dager, to dager i mai og to dager i september. Figuren viser fortynningen ved bunnen ved 
inngangen til angitt dato (kl. 00:00). Den 06.05 er utslippet spredt mot øst og er fortynnet >10 
ganger 200 m og >100 ganger 300 m øst for utslippspunkt. Fortynningen er >1000 ganger 2 km 
øst for anlegget. Det er ikke signifikant spredning av utslipp mer enn 100 m sørvest for anlegget.   
Den 28.05 er det spredning vestover og fortynningen er 10 ganger ca 200 m vest for 
utslippspunkt. Fortynningen er mer enn 1000 ganger 300 m vest for utslippspunktet. 
Inntakspunktet befinner seg nå i randsonen for utslippsskyen. 
 
Den 05.09 er det meste av utslippet langs bunnen spredt østover. Det er ikke signifikante 
utslippsmengder i nærheten av inntaket.  
 
Den 30.09 befinner utslippet seg vest og sør for anlegget. Fortynningen er mindre enn 30 
ganger ved inntaket.  
 
Spredningen av utslipp varierer sterkt i løpet av døgnet og påvirkes i stor grad av tidevannet. 
De utvalgte tidspunktene viser bare en liten del av variasjonen som kan forekomme. Ved et gitt 
tidspunkt har som regel utslippsskyen en relativ begrenset utbredelse, men kan forflytte seg 
langt i løpet av få timer. Utslippsskyen veksler blant annet mellom å bevege seg østover og 
vestover.  For å finne ut hvilke områder som kan bli berørt av utslipp er minimal fortynning 
registrert langs bunnen i hele modellområdet i løpet av en simulert måned.  
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Figur 4.1 Fortynning langs bunn fra utslippspunkt 1, på dagene 06.05.2019, 28.05.2019, 
05.09.2019 og 30.09.2019. Punkter for utslipp og inntak er vist med hhv. rød og grønn prikk. 
Fortynning opptil 1000 ganger er vist. 
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Minimal fortynning registrert i løpet av mai og september langs bunnen er vist i  Figur 4.2. 
Figuren viser hvilke områder som i løpet av månedene har vært berørt av utslipp. Utslippet 
spres i flere ulike retninger og dekker bare en liten del av området om gangen. 
 
I mai 2019 (øverst i Figur 4.2)  har utslippet spredt seg opptil 500 m østover og 300 m vestover 
før det er fortynnet mer enn 10 ganger. Det har også nådd inntakspunktet før det er fortynnet 
mer enn 10 ganger.  
 
Opptil 1 km vestover og 700 m østover er fortynningen rundt 50 ganger. Utslippet kan følge 
dypet sørvestover i fjorden inntil 1 km før det fortynnes mer enn 100 ganger. Det har også 
spredt seg langs land nordøstover, inntil 1.5 km, før det har blitt fortynnet mer enn 100 ganger. 
Spredning vestover opptrer sjelden og er mer kortvarig enn østover, og allerede 1.1 km vest for 
anlegget er fortynning mer enn 100 ganger.  
 
I september 2019 (nederst i Figur 4.2) er utslippet fortynnet 10 ganger før det har beveget seg 
400 m østover. Fortynningen videre østover går raskt og 700 m øst for utslippspunkt er 
utslippet mer enn 100 ganger fortynnet. 
 
Vestover har utslippet spredt seg 300 m før det er fortynnet mer enn 10 ganger. Fortynningen 
videre vestover er noe lavere i september enn i mai, med ca. 30 ganger opptil 1 km vest for 
utslippspunkt. 1.6 km vest for utslippspunktet er fortynningen mer enn 100 ganger. Videre 
vestover er fortynningen høy.  
  



Modellering av utslippsvannets spredning: Skjelvika, Frøya kommune ÅkerblåAS

Side 14of 36

Figur 4.2 Minimal fortynning langs bunn fra utslippspunkt A1 (rød prikk), i løpet av mai og
september 2019. Fortynning opptil 1000 ganger er vist. Punkter for utslipp og inntak er vist
med hhv. rød og grønn prikk.
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4.1.2 Fortynning ved overflaten  

Figur 4.3 og Figur 4.4 viser spredningen av utslippsvann ved overflaten. Dette er den delen av 
utslippsvannet som gjennom blanding med resipienten får lav nok tetthet til at det kan nå 
overflaten.  
 
Figur 4.3 viser fortynningen ved overflaten ved starten av de utvalgte datoene. Fortynningen 
varier sterkt i løpet av døgnet, og de utvalgte tidspunktene viser bare en liten del av variasjonen 
som kan forekomme.  
 
Ved et gitt tidspunkt har som regel utslippsskyen en relativ begrenset utbredelse, men kan 
forflytte seg langt i løpet av få timer. Det meste av tiden veksler utslippet mellom å 
transporteres vestover og østover langs land. Spredningen vestover er som regel mer kortvarig, 
mens spredningen østover foregår over noe lengre tid der fortynningen er mer gradvis (06.05 
og 28.05).  
 
Utslipp beveger også sørover i kortere perioder. Et slik tilfelle er vist 05.09. Det er ingen tegn 
på at utslippet akkumuleres over tid i området. Ved slutten av september (30.09) er det ikke 
signifikante utslippsmengder ved overflaten i området utenfor utslippspunktet. 
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Figur 4.3 Fortynning i overflaten fra utslippspunkt A1, på dagene 06.05.2019, 28.05.2019, 
05.09.2019 og 30.09.2019. Punkter for utslipp og inntak er vist med hhv. rød og grønn prikk. 
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Figur 4.4viser hvilke områder som har vært berørt av utslipp ved overflaten,i løpet av mai og
september. Figuren viser hvilke områder som i løpet av månedene har vært berørt av utslipp.
Utslippet spres i flere ulike retninger og dekker bare en liten del av områdetom gangen.

Fortynningen ved i overflaten i mai er noe lavere enn i september. Fortynningen ved land nord
for utslippspunktet kan i perioder være lavere enn lavere enn 10 ganger. Sør for
utslippspunktet fortynnes utslippet raskt.

Figur 4.4 Minimal fortynning i overflaten fra utslippspunkt A1, i løpet av mai og september
2019. Punkter for utslipp og inntak er vist med hhv. rød og grønn prikk.
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4.2 Utslipp fra posisjon A2  

Utslippspunkt A2 er plassert på 20 m dyp, noe lengre ut enn posisjon A1 og dermed nærmere 
punktet for inntak av vann.  

4.2.1 Fortynning langs bunn  

Figur 4.5 og Figur 4.6 viser spredningen langs bunn med utslipp fra posisjon A2.  
 
Figur 4.5  viser fortynningen ved starten av fire utvalgte dager. Resultatene skiller seg ikke 
nevneverdig fra det fra posisjon A1 (Figur 4.1). Forskjellene er bare signifikante nærmest 
utslippspunktet, der fortynningen blir noe høyere nærmest land nord for utslippspunktet. 
Fordi utslippspunkt A2 er nærmere inntaksposisjonen blir fortynningen lavere ved 
inntaksposisjon. 
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Figur 4.5 Fortynning langs bunn fra utslippspunkt A2, på dagene 06.05.2019, 28.05.2019, 
05.09.2019 og 30.09.2019. Punkter for utslipp og inntak er vist med hhv. rød og grønn prikk. 
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Minimal fortynning langs bunnen av utslipp fra posisjon A2 registrert i løpet av mai og 
september er vist i Figur 4.7. Figuren viser hvilke områder som i løpet av månedene har vært 
berørt av utslipp. Utslippet spres i flere ulike retninger og dekker bare en liten del av området 
om gangen. 
 
På samme måte som utslipp fra posisjon A1, spres utslippet østover og vestover langs land. I 
både mai og september er fortynningen nærmest utslippspunktet langs land er fortynningen 
høyere for utslipp fra posisjon A2 enn for utslipp fra posisjon A1. I september er det lavere 
fortynning vest for inntakspunktet med utslipp fra posisjon A2 enn fra posisjon A1. Området 
med mindre enn 10 gangers fortynning strekker seg i september opptil 200 m vest for 
inntakspunktet.  
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Figur 4.6 Minimal fortynning langs bunn fra utslippspunkt A2, i løpet av mai og september
2019. Punkt for vanninntak vist med grønnprikk.
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4.2.2 Fortynning ved overflaten  

Figur 4.7 viser spredning og fortynning av utslipp fra A2 ved overflaten på de fire utvalgte 
dagene. Fortynningen ved overflaten er generelt litt høyere enn ved utslipp fra posisjon A1 
(Figur 4.3) Den største forskjellen er nærmest utslippspunktet og innover mot land, mens 
lengre borte fra utslippspunktet er det ikke signifikante forskjeller.  
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Figur 4.7 Fortynning ved overflaten fra utslippspunkt A2, på dagene 06.05.2019, 28.05.2019, 
05.09.2019 og 30.09.2019. Punkter for utslipp og inntak er vist med hhv. rød og grønn prikk. 

 
Figur 4.8 viser hvilke områder som har vært berørt av utslipp fra posisjon A2 ved overflaten i 
løpet av mai og september. Figuren viser hvilke områder som i løpet av månedene har vært 
berørt av utslipp. Utslippet spres i flere ulike retninger og dekker bare en liten del av området 
om gangen. 
 
Fortynningen mellom utslippspunktet og inn mot land er vesentlig større enn ved utslipp fra 
posisjon A1. Lenger unna utslippspunktet (> 1 km) er det ikke signifikante forskjeller i 
fortynning ved overflaten mellom de to alternativene. 
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Figur 4.8 Minimal fortynningen ved overflaten fra utslippspunkt A2, i løpet av mai og september 
2019. Punkter for utslipp og inntak er vist med hhv. rød og grønn prikk.  
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4.3 Konsentrasjon av utslippsvann ved inntakspunkt og målepunkt 

De to posisjonene som er valgt for utslipp ligger relativt nært inntakspunktet. Simuleringene 
viser at fortynningen av utslippsvannet nær posisjon for inntak kan variere sterkt med tiden, 
og kan i kortere perioder være mindre enn 10 ganger. For å få et mer detaljert bilde av hvor 
ofte det skjer, er konsentrasjonen av utslippsvann ved inntaksposisjon registrert hvert 10. 
minutt i simuleringene.  
 
Figur 4.9 viser et tidsdiagram av konsentrasjonen til utslippsvannet ved inntaksposisjon for 
mai og september. Konsentrasjonen er i prosent slik at 100% svarer til utslippsvannet i 
ufortynnet tilstand og 1 % svarer til 100 ganger fortynning. Den røde stiplede linjen viser 
konsentrasjonen av utslippsvann som kommer fra posisjon A1, og den svarte heltrukne linjen 
viser konsentrasjon av utslipp fra posisjon A2.  
 
I enkelte perioder er det en sterk økning i konsentrasjonen av utslippsvann flere ganger i 
døgnet, med en hyppighet som kan relateres til tidevannet. Toppene har en kort varighet på 
opptil 2 timer før konsentrasjonen avtar til under 1%. Økningen i konsentrasjon opptrer i 
forbindelse med at tidevannet snur.  
 
Det er som regel noe høyere konsentrasjon av utslippsvann fra A2 enn fra A1. Dette er forventet 
siden posisjon A2 ligger nærmere inntakspunktet og på dypere vann enn posisjon A1. Høyeste 
konsentrasjon av utslippsvann fra A2 opptrer 09.05 kl. 14:50 og er på 20%, som svarer til 5 
ganger fortynning. Høyeste konsentrasjon av utslippsvann fra A1 er på 15% (7 ganger 
fortynning) og opptrer en halv time senere, 09.05 kl. 15:20.    
 
I september er det som regel sterkere strøm enn i mai og utslippsvannet blir derfor mer 
fortynnet. Høyeste konsentrasjon av utslippsvann fra A2 i september er 17 % (6 ganger 
fortynning) , som opptrer 26.09 kl. 08:10. Mens høyeste konsentrasjon av utslippsvann fra A1 
er 11% (9 ganger fortynning) og opptrer 29.09 kl. 22:10. Det er også færre og kortere perioder 
med vedvarende høy konsentrasjon i september enn i mai. 
 
Det er perioder på opptil 3 dager i mai og 2 dager i september der konsentrasjonen av utslipp 
er vedvarende over 1 %, (mindre enn 100 ganger fortynning). Disse periodene er skravert 
grønne på figuren.   
 
Det er også perioder på opptil 6 dager i mai og 4 dager i september der konsentrasjonen av 
utslippsvann er lavere enn 1% (større enn 100 ganger fortynning).  
 
Simuleringene viser at konsentrasjonen ved inntakspunktet er lav i perioder med høy strøm.  
 

Posisjonen der det er foretatt målinger ligger litt lengre sør enn inntakspunktet (  i Figur 2.2) 
hvor det er 72 m dypt. Konsentrasjonen av utslippsvann er registrert i simuleringene også ved 
denne posisjonen. Resultatet er vist i Figur 4.10. Det er vesentlig færre topper med høy 
konsentrasjon i denne posisjonen. Simuleringene viser at strømmen langs bunnen er vesentlig 
høyere ved måleposisjonen enn ved posisjonen for inntak. 
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Figur 4.9Konsentrasjon (gitt som prosent av mengdensom blir sluppet ut) av utslippsvann ved
inntakspunkt i løpet av mai og september 2019. Rød stiplet linje linje viser utslipp fra posisjon
A1, og svartheltrukken linje viser utslipp fra posisjon A2.

Konsentrasjon ved inntakspunkt mai 2019

Konsentrasjon ved inntakspunkt september 2019



Modellering av utslippsvannets spredning: Skjelvika, Frøya kommune ÅkerblåAS

Side 24of 36

Figur 4.10 Konsentrasjon av utslippsvann ved målepunkt i løpet av mai og september 2019.
Rød stiplet linje linje viser utslipp fra posisjon A1, og svart heltrukken linje viser utslipp fra
posisjon A2.

Konsentrasjon ved målepunkt mai 2019

Konsentrasjon ved målepunkt september 2019
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5. Konklusjon 

 
Utslippet av avløpsvann fra anlegget i Skjelvika spres hovedsakelig langs en akse øst vest i 
fjorden. Strømmen østover er sterkere og opptrer oftere enn den vestover. Det meste av 
utslippet transporteres derfor østover, men kan i perioder også transporteres vestover.  
 
Utslipp kan i kortere perioder også spres sørover.  
 
De høyeste konsentrasjonene av utslipp opptrer i kortere perioder i forbindelse med 
tidevannet når det snur.  Det er ikke tegn på at utslipp akkumuleres i fjorden over tid. 
 
Alternativ 1 for utslippsposisjon gir noe mindre fortynning inn mot land sammenlignet med 
alternativ 2. Fordi utslippsvannet har høyere salinitet enn resipienten, vil utslippsskyen følge 
bunnvannet umiddelbart etter utslipp og bruke relativt lang tid på å nå overflaten.  Det er ikke 
signifikante forskjeller mellom de to utslippsalternativene når det gjelder spredning over 1 km 
unna anlegget. 
 
Konsentrasjon av utslipp ved inntaksposisjon kan i kortere perioder (mindre enn 2 timer) bli 
større enn 10%) i perioder med lav strøm. Alternativ 2 for utslipp, som ligger nærmest inntaket, 
gir høyeste konsentrasjon av utslippsvann ved inntaksposisjon.  
 
Fordi utslippet spres hovedsakelig spres langs bunnen i en akse Ø-V fra utslippspunktet vil det 
være hensiktsmessig å plassere inntak og utslipp lengst mulig fra hverandre i retning nord–sør. 
Alternativ 1 er derfor vurdert å være best egnet som utslippsposisjon. 
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6. Vedlegg – Havnivå    

 
I Figur 6.1 er havnivå i simuleringene fra Delft3D-FLOW sammenlignet med observert tidevann 
ved utslippspunkt A1 i perioden 20.01.2019 – 31.01.2019. Målingene av tidevann er gjort i 
Kristiansund av Kartverket. Disse målingene er gjort 70 km unna Skjelvika i luftlinje mot 
sørvest (se Figur 6.2), og av den grunn er det gjort beregninger for å rette opp for forskjell i fase 
og amplitude mellom målepunkt i Kristiansund og modelleringsområde ved Skjelvika. 
Tidsforskjellen er 0 min, og amplituden er korrigert med en høydefaktor på 1.03.  
 
Det er noe avvik mellom modellresultatene og målingene, men ikke mer enn det som kan 
forventes når en tar avstanden mellom målepunkt og lokaliteten i betraktning. Det er ingen 
signifikant forskjell mellom randbetingelsene fra NorKyst800 og resultatene fra Delft3D-FLOW.  

Figur 6.1 viser at det ikke er noen entydig trend i forskjellen mellom modellresultat og 
observasjon. Signifikante avvik opptrer i kortere tidsrom og det er vurdert til å være av liten 
betydning for resultatene for strøm- og utslippsmodellering. Det er ingen signifikant 
tidsforskjell mellom simuleringer og observasjoner. 

 

 
Figur 6.1 Havnivå ved utslippspunkt A1 i perioden 20.01.2019 – 31.01.2019. Svart linje er 
resultatene fra modellering med Delft3D-FLOW. Rød stiplet linje er tidevannstabell. 
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Figur 6.2 Oversiktskart fra Skjelvika og sørvestover. Punkt for vannstandsmåling markert og
punkt med korreksjon markert . Kartet er hentet fra Norgeskart. Kartdatum: WGS84.
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7. Vedlegg – Strømresultater  

7.1 Resultater fra strømmodellering  

Strømresultatene fra modelleringen er hentet ut fra posisjon for inntak, markert  i Figur 2.2. 
Resultatene fra strømmodelleringen er vist i Tabell 7.1, Figur 7.1 og Figur 7.2.  
 
Tabell 7.1 viser verdier for strøm på seks ulike dyp, basert på strømmen i perioden 01.01.2019 
til 01.01.2020. Strømmen er sterkest ved 5 m og er noe mindre ved 12 m. For de øvrige dypene 
er det små variasjoner. Strømmen er svakest ved 46 m og noe sterkere for de to dypeste 
vannlagene.  
 
Tabell 7.1 Strømresultater fra simuleringer ved Skjelvika for perioden 01.01.2019 - 01.01 2020. 

Verdier fra punkt utenfor inntak, markert  i Figur 2.2.  

Dyp (m): 5 m  12 m 23 m 46 m 57 m Bunn 

Gjennomsnitt [cm/s]   7.4 5.3   3.8   3.2   3.8   4.3 

Sign. maks [cm/s] 14.0 9.9   7.2   5.9   7.1   8.3 

Sign. min [cm/s]   2.2 1.7   1.2   1.0   1.0   1.1 

Std. Avvik [cm/s]   5.7 4.0   3.0   2.5   3.0   3.4 

% < 1 cm/s   4.8 7.5 12.9 16.8 16.1 15.8 

% > 30 cm/s   0.3 0.0    0.0   0.0   0.0   0.0 

 
 
I Figur 7.1 er strømroser for den modellerte strømhastigheten gjennom hele 
modelleringsperioden vist for de seks dypene. Strømmen veksler langs en akse Ø-V, der østlig 
retning er den mest framtredende. Strømmen mot vest er svakest for de tre øverste vannlagene.  
 
Figur 7.2 viser tidsserie av strømmen på de ulike dypene, gjennom hele modelleringsperioden. 
Det er hyppige variasjoner i strøm som kan knyttes til tidevannet.  
 
Ved 5 m varierer strømmen mellom 0 cm/s og 30 cm/s, men størstedelen ligger i underkant av 
eller rundt 15 cm/s. Alle måneder har strømtopper over 20 cm/s. Det er færrest strømtopper 
(over 20 cm/s) i april og mai. De høyeste strømtoppene opptrer i september og oktober. I tillegg 
er det vedvarende sterk strøm i slutten av mars.   
 
Ved 12 m og 23 m er det relativt svak strøm fra april til siste del av juli. Det er ingen strømtopper 
over 20 cm/s i dette tidsrommet. De sterkeste strømtoppene ved disse dypene opptrer i mars 
og september.  
 
Ved 46 m er det gjennomgående svak strøm, unntatt i slutten mars hvor det er en strømtopp 
over 20 cm/s. Alle måneder har lengre perioder der strømmen ikke overstiger 10 cm/s.  
 
Ved 57 m er strømmen generelt litt sterkere enn ved 46 m. Den høyeste strømtoppen opptrer i 
mars. Det er lengre perioder uten at strømmen overstiger 10 cm/s i april, mai og november. 
Nærmest bunn er strømmen sterkest i månedsskiftet juli - august. Det er stor variasjon i strøm 
og kort tid mellom strømtopper over 10 cm/s fra juni til november. 
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Figur 7.1 Strømroser ved Skjelvika fra simuleringer for perioden 01.01.19 – 01.01.20. 
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Figur 7.2 Tidsserier av modellert strøm på bestemte dyp, fra Skjelvika, for hele den modellerte 
perioden.  
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7.2 Sammenligning med strømmålinger 

I Tabell 7.2 og Figur 7.3 er modellert strøm sammenlignet med målinger gjort ved lokaliteten. 
Målingene ble gjort i perioden 18.06.2020 til 07.08.2020. For å kunne sammenligne modellen 
med målingene er perioden 18.06.2019 til 07.08.2019 brukt i vurderingen av 

modellresultatene. Strømmålinger er foretatt ved 6 m og 20 m dyp ved utslippsposisjon ( ) 

og ved 59 m dyp ved inntaksposisjon (  vist i Figur 2.2). Resultater fra simuleringene er hentet 
fra de samme posisjonene.  
 
Tabell 7.2 viser at modellen har noe lavere strøm enn det målingene viser. Både målingene og 
simuleringene viser at strømmen er svak nærmest land ved 6 m og ved 20 m og at strømmen 
ved 56 m som er registrert lengre ute, er sterkere.  
 
I Figur 7.3 er strømroser fra modellresultatene vist, sammen med roser fra målingene. Både 
målt strøm og simulert strøm veksler langs en akse Ø-V. I Målingene ved 6 m dominerer 
strømmen mot vest, mens i simuleringene dominerer strømmen mot øst.  
 
Til tross for noe lavere strøm i modellen enn i målingene, gir modellen en tilfredsstillende 
representasjon av strømforholdene i området. Modellen fanger opp retninger og hastigheter 
som en finner i målingene, innenfor akseptabel usikkerhet.  
 
Grunner til avvik mellom målinger og modellresultater: 

• Simuleringene har en oppløsning på 25 m × 25 m ved måleposisjon og det kan være 
variasjoner i strømmen innenfor denne skalaen som strømmodellen ikke fanger opp.  

• Kompliserte bunnforhold: Størst avvik kan forventes å opptre i måleposisjoner som er 
nært land, hvor det er relativt komplisert batymetri. En komplisert bunntopografi vil i 
tillegg føre med seg variasjoner i strøm over ganske korte avstander, noe som gjør det 
enda viktigere å vurdere strømmen over et område og ikke bare i et punkt.  

• Modellen har en vertikal oppløsning på 15 dybdevarierende lag med størst tetthet nær 
overflaten der den fanger opp en detaljert sjikting i vannlagene. Nær bunnen er det 
grovere oppløsning dette kan påvirke resultatene i områder med komplisert og 
varierende bunntopografi.  

• Simuleringer og strømmålinger er fra forskjellige perioder, hhv. 2019 og 2020. 
Forskjellig værforhold kan påvirke strømmen i området. 

  
  

.

. .
. 
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Tabell 7.2 Modellert strøm fra perioden 18.06.2019 til 07.08.2019 og målt strøm fra perioden 

18.06.2020 til 07.08.2020. Posisjoner for strømmålinger vist i Figur 2.2 med  (6 m og 20 m) 

og  (59 m). 

  

 
Gjennomsnitt 

(cm/s) 
Sign. Max 

(cm/s) 
Sign. Min 

(cm/s) 
Standardavvik 

(cm/s) 

7 m 
/ 
6 m 

Modell 3.1 5.8 1.0 1.9 

Måling  4.6 8.1 1.7 3.2 

19 m 
/ 
20 m 

Modell 2.1 3.8 0.7 1.5 

Måling  3.2 5.4 1.4 2 

79 m 
/ 
59 m 

Modell 4.3 10.3 1.3 4.2 

Måling  8.2 15.1 2.4 5.8 
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Målinger 18.06 - 07.08 2020 Modellresultat 18.06.-07.08 2019 

6 m  

 

7 m 

 

20 m  

 

19 m   

 

59 m  

 

57 m 

 

Figur 7.3 Modellert strøm fra perioden 18.06.-07.08 2019 og målt strøm fra perioden 

18.06 - 07.08 2020. Posisjonene er vist med  og  i Figur 2.2. 
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8. Vedlegg –Usikkerhetsvurdering 

 
Usikkerheter i resultater fra modellering kommer fra usikkerhet i inngangsdata til modellene 
og fra modellene selv. Modellresultatene blir sjekket opp mot havnivå for verifisering og 
kalibrering, og vurdert hvorvidt de er egnet til videre bruk eller ikke. 
 

8.1 Inngangsdata for strømmodell 

Usikkerhetsmomenter i inngangsdata kommer fra: 
• Værdata 
• Randbetingelser i havnivå, strøm, ferskvannsdata, salinitet og temperatur   
• Bunndata 

 
Usikkerhetene er fanget opp ved å modellere strømforholdene i et stort område rundt 
utslippspunket med en høyere oppløsning i nærheten av utslippspunkt. Initialverdier for både 
hav og atmosfære er interpolert fra et gitter med lavere oppløsning, noe som vil føre med seg 
usikkerhet. 
 

8.2 Strømmodell 

Det kan være variasjon innenfor rutenett som ikke er fanget opp av modellen. 3D-modellen har 
en maksimal oppløsning på omtrent 25 x 25 m horisontalt i 15 dybdevarierende lag. 
Havstrømmen kan være mer kompleks enn det som fanges opp med denne oppløsningen. 
Modellen har størst oppløsning nær overflaten der den fanger opp en detaljert sjikting i 
vannlagene. Nær bunnen er det grovere oppløsning. Dette kan påvirke resultatene i områder 
med komplisert og varierende bunntopografi. 
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