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1 INNLEDNING 

Nordic Mining ASA har forespurt DNV om å komme med forslag til program for utredning av 

strømforhold og hydrografi i Førdefjorden. Et program ble utarbeidet 10. september 2012. 

Vedlagte program er et oppdatert program basert på brevet fra Miljødepartementet 13.mars, og 

møte med Miljøverndepartementet 11. april og 8.mai 2013.  

  

1.1 Formål 

Formålet med utredningen er å øke kunnskapen om fjordens sirkulasjonsmønster samt innhente 

mer kunnskap om strømforholdene i nærheten av det foreslåtte deponiet og dets randsone.  

 

2 ARBEIDSOMFANG 

Aktivitet 1: Hydrografimålinger 

Hydrografiske målinger vil bli gjennomført på et nettverk av 10 stasjoner. Disse vil dekke ytre 

Førdefjord; deponiområdet samt områder nær deponiet (Figur 2-1). Profilmålinger av temperatur, 

salinitet, tetthet, trykk, turbiditet og oksygen vil bli gjennomført med en CTD (Conductivity, 

Temperature, Densisty). Målingene vil bli gjennomført i hele vannsøylen på alle stasjoner ved 

syv prøvetakingsganger fordelt over ett år. Dette vil dekke sesongmessige variasjoner og gi et 

godt bilde på vannmassenes stabilitet. I tillegg vil det på to stasjoner bli plassert ut tre målere for 

kontinuerlig måling av temperatur og saltholdighet på henholdvis 20m og 50m dyp, samt ca 10m 

over bunnen. De kontinuerlige målerne vil bli plasser på riggene ved stasjon 1 helt nordøst i 

fjorden og stasjon 3 inne i deponiet. 

Plasseringene av CTD stasjonene er gjort for å få en god oversikt over sjiktning i vannsøylen 

både i deponiet, områder nær deponiet og ytre Førdefjord. I tillegg vil stasjonsnettverket gi en 

god oversikt over bakgrunnsverdier for turbiditet i fjorden.  

Til sammen vil de hydrografiske målingene gi økt kunnskap om vannmassenes stabilitet, som er 

svært viktig da tettehetsforskjeller i vannsøylen har stor innvirkning på sirkulasjonsmønsteret, 

vertikal miksing av ulike vannlag og utskiftning av dypvann. Dataene vil være input til en 

fjordmodell, og stasjonsnettet vil gi et godt grunnlagfor å kjøre en slik modell. Der modellen 

indikerer mye vannutskiftning/sterke strømmer, kan det være behov for ytterligere CTD målinger 

i dette området. 

 

Aktivitet 2: Strømmålinger 

Det vil bli utplassert strømmålere på seks lokaliteter (Figur 2-1). Fem av disse vil ha profilerende 

strømmålere som måler strømretning og hastighet gjennom hele vannsøylen fra bunnen til 

havoverflaten. På en lokalitet, inne i foreslått deponiområde, vil en benytte en profilerende måler 

med høyere detaljer (oppløslighet) som måler fra bunnen og opp til ca 70m over bunnen (Tabell 

2-1). Dette for å dekke strømsituasjonen i deponiområdet. 

De profilerende strømmålerne gjør det mulig å differensiere mellom ulike strømninger i ulike 

dyp. Disse målere vil derfor gi et godt bilde på sirkulasjonsmønsteret i fjorden (retning, styrke og 

varighet på forflytning av vannmassene = strøm). Strømmålerne vil logge strøm gjennom ett helt 

år.  
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Strømmålere er foreslått plassert ut som følger: 

Profilerende strømmålinger  

 Stasjon 1: ved inngangen til ytre del av Førdefjorden (ligger ved terskelen inn til 

Førdefjorden) 

 Stasjon 2: ved Hegreneset og er plassert ved terskelen 

 Stasjon 3, 4 og 5 ligger alle i det foreslåtte deponiet og vil gi en god oversikt over 

strømforholdene i deponiområdet.  

- St. 3; sentralt i foreslått deponi 

- St. 4; østsiden av foreslått deponi 

- St. 5; ved inngangen til Ålsundet og syd i forslått deponie (Dette området er 

strategisk i forhold til hvordan strøm-pumpen inn og ut av Ålasundet kan påvirke 

deler av deponiområdet.  

 Stasjon 6: ved terskel i Ålsundet (vil gi informasjon mengden,  hastigheten  og retningen 

på vannbevegelsen til enhver tid. Plasseringen er gitt på bakgrunn av batymetrien og 

landformasjonen. Med et dyp på 60 meter kan kan en profilerende måler gi et forholdsvis 

detajert bilde av vannstrømmen og blindsonen (blankingzone: refleksjons sonen mot 

sjøoverflate eller sjøbunn som forstyrrer strømdataene) blir minimert) 

 

Strømmåleren ved inngangen til ytre del av Førdefjorden vil gi et mål på i hvilke utstrekning 

fjorden påvirkes av kyststrømmene utenfor fjorden. Den vil gi et godt bilde av fjordens 

vannutskiftning, og sammen med strømmålinger fra indre stasjoner, hydrografiske målinger og 

metrologiske observasjoner (se under) danne et godt bilde av hvilke variable som driver 

sirkulasjonsmønsteret i fjorden.  

Kontinuerlige salinitet og temperaturloggere vil måle de hydrografiske forhold som oppstår i 

periodene mellom hver CTD måle runde. Slike loggere etableres i tre dyp  (20 og 50m dyp, samt 

rett over bunnen) på riggene ved stasjon 1 helt nodrøst i fjorden og stasjon 3 inne i deponiet. 

Dette vil kunne gi informasjon om når og hvor fort en vannutskiftning skjer i fjorden. 

Aktivitet 3: Metrologiske stasjoner 

I tillegg vil hydrografiske målinger og strømmålinger vil meteorologiske data bli innhentet fra 

meteorologisk stasjon i nærområdet. Med disse observasjonene vil det være mulig å se på 

sammenhenger mellom metrologiske forhold og eventuelle endringer i strømningsmønster i 

fjorden. Meteorogiske data vil bli innhentet fra offentlig tilgjenglige kilder, evntuelt at en 

plasserer ut to metrologiske stasjoner, en ytterst i fjorden, samt nær deponiet.  
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Figur 2-1. Forslag til nettverk av hydrografiske stasjoner og lander lokalitet (OR= 

overvåkingsrigg m/strømmålinger, CTD=profilerende salinitet, temperature, oksygen og 

turbiditetsmålinger). NB: OR/CTD= konbinert overvåkingsstasjon + CTD stasjon. 
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 Tabell 2-1. Stasjonsbeskrivelse med posisjon (+/- 30 m) og dyp, Førdefjorden 2013. 

Stasjon N(WGS84) Ø (WGS84) Dyp (m) Beskrivelse 

St. 1 61,512374 5,155519 200 Strømprofil/CTD profil/ 

kontinuerlig salinitet og temperatur loggere 

St. 2 61,484102 5,367896 240 Strømprofil/CTD Profil  

St. 3 61,487061 5,42037 320 Strømprofil/CTD profil/ 

kontinuerlig salinitet og temperatur loggere 

St. 4 61,484192 5,457997 290 Strømprofil/CTD Profil  

St. 5 61,47566 5,437192 270 Strømprofil/CTD Profil  

St. 6 61,463373 5,436509 60 Strømprofil/CTD Profil  

St. 7 61,454003 5,476629 260 CTD profil 

St. 8 61,487585 5,478798 50 CTD profil 

St. 9 61,470065 5,323303 110 CTD profil 

St. 10  61,487755 5,281223 375 CTD profil 

Oppsumert danner aktivitetene 1 til 3 et program som gir en god forståelse av sirkulasjons-

mønsteret i fjorden samt forhold som direkte eller inndirekte kan påvirke deponi og spredning av 

deponert materiale. I tillegg vil det gi et godt grunnlag for modellsimulering av strøm og 

partikkelspredning. 

 

2.2 Utstyr 

Her forklares litt mer inngående type og funksjon av utstyr som er foreslått brukt til innhenting av 

data. På lokaliteter hvor det vil bli benyttet flere typer instrumenter vil disse bli sammenmontert 

på en overvåkningsrigg; lander (bilde til høyre). Dette er en komstruksjon (rustfritt stål) hvor en 

kan montere på ulikt utstyr og som optimalt for å sette ut og ta opp utstyr. 

 

 

Hydrografiske målinger 

Profilmålinger av temperatur, salinitet, tetthet, 

turbiditet og oksygen gjennom hele vannsøylen 

vil bli gjort med en SBE 19 Seacat CTD 

(Seabird) måler (bilde til høyre). Målerenen har 

en frekvens på to målinger per sekundet. I 

tillegg vil det bli benyttet kontinuerlige 

saltholdighets- og temperaturmålere på to av 

riggene.  
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Profilerende strømmålere er av typene 400 

KHz og 190 KHz profilerende aquadopp 

current meeter (Nortek) vil bli brukt (bilde til 

høyre). Disse tar målinger i hele vannsøylen. 

Oppsettet for måling vil være hver 2. meter i 

vannsøylen i et tidsintervall på 15 min. (fra 0 til 

350m dyp). Strømmålerne inkluderer også 

trykksensor. 

 
 

 

 

 

2.3 Foreslått tidsplan 

Målingene skal foregå i en periode av ett år for å få med alle sykluser. Overvåkning av hydrografi 

vil skje ved syv anledninger i løpet av året.  

Forslag til feltplan er som følger: 

- i 2013: 

o Juni: (Hydrografi og utsetting av strømmålere) 

o August: (Hydrografi) 

o Oktober: (Hydrografi) 

o Desember: (Hydrografi, opptaging og kontroll av strømmålere)  

- i 2014 

o Februar: (Hydrografi) 

o April: (Hydrografi) 

o Juni: (Hydrografi og innhenting av strømmålere) 

 

3 LEVERANSE 

For å sikre data, samt kontrollere at logging av strømdata går som normalt, vil disse kunne 

nedlastes jevnlig på et utvalg av stasjoner ved hjelp av et akustisk modem . Hvis denne løsningen 

velges vil datarapporter som kort oppsummerer den foreløbige kartlagte situasjone oversendes 

hver tredje måned fra oppstart. 

 

 



 

 

 

 

 

Det Norske Veritas: 

 
Det Norske Veritas (DNV) er en ledende, uavhengig leverandør av tjenester for risikostyring, med 
global virksomhet gjennom et nettverk av 300 kontorer i 100 ulike land. DNVs formål er å arbeide for 
sikring av liv, verdier og miljø. 
 
DNVs kunder er hovedsakelig innen maritim industri og olje- og gassindustrien, men selskapet leverer 
også tjenester til en rekke andre industrier. DNV bistår sine kunder gjennom skipsklassifikasjon, 
verifikasjon, sertifisering og konsulentvirksomhet. Siden etableringen som en uavhengig stiftelse i 1864 
har DNV blitt en internasjonalt anerkjent leverandør av tjenester innenfor risikostyring, og er et av 
verdens ledende skipsklassifikasjonsselskaper. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Global impact for a safe and sustainable future: 
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