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1 Innledning
1.1 Bakgrunn og formål
Statens vegvesen skal utarbeide en kommunedelplan for ny linjeføring for Europaveg 8 (E8)
langs Ramfjorden i Tromsø kommune. Ett av i alt 4 nye traséalternativ går på vestsida av
indre del av fjorden (Sørbotn) og krysser fjorden med bru mellom Hanslarsaneset og
Leirbakken (vist med blå linje i figur 1). I tillegg til selve brua omfatter dette alternativet ei
fylling i sjøen på nordsida av fjorden.
Formålet med prosjektet var å undersøke i hvilken grad veifylling og bru vil påvirke
vannutskiftningen i fjorden, resipientkapasitet og islegging/isdrift. Dette er undersøkt ved
hjelp av feltmålinger og beregninger med matematisk-numeriske modeller for sirkulasjon,
vannutskiftning og okygenforhold. Ramfjorden er en terskelfjord, og har dermed naturlig
begrensa vannutskiftning. Terskeldypet er 38 meter, og største dyp i bassenget innafor
terskelen er 53 meter. Brua er planlagt å krysse fjorden i terskelområdet (figur 1).

Figur 1: Ramfjorden i Tromsø kommune. Den blå linja marker traséen for planlagt bru.

1.2 Planlagt bru og innsnevring av fjordløpet
Opplysninger om traséen for planlagt bru og dimensjoner på fylling og brupilarer er gitt av
oppdragsgiver (Statens vegvesen Region nord (seksjon: bru- og tunnel/elektro) ved L. Hansen
og E.B. Hammer). Brua vil ha et spenn på totalt ca. 900 m, og bæres av 12 pilarer med
dimensjon 6m x 6m i sjøen. I tillegg legges veien på ei fylling i langfjæra på nordsida av
fjorden. Fyllinga vil strekke seg om lag 130 m ut i vannet (i forhold til sjøkartnull / laveste
astronomiske tidevann). Basert på denne informasjonen, samt detaljerte dybdedata og
posisjoner for brupilarene (fra oppdragsgiver), har vi beregna at tverrsnittsarealet av fjorden
langs brutraséen blir redusert med 9% dersom brua bygges.
1.2.1 Eksisterende inngrepssituasjon og bruk av fjorden
Området rundt Ramfjorden er preget av spredt bebyggelse og mindre jordbruksområder (bilde
1 og 2). Deler av området er skog og bratte fjellknauser. Dagens trasé for E8 er, på en ca 1 km
lang strekning langs Nordbotn, etablert på en fylling øverst i fjæra. Dette er det eneste større
Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø
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tekniske inngrepet knyttet til fjorden innenfor den planlagte bru. Det er ingen industri- eller
havneanlegg i fjorden. Marinebasen Olavsvern er lokalisert om lag 5 km vest for den
planlagte bru.

Bilde 1:

Bortsett fra vei og kraftlinjetraseer er det få tekniske inngrep i området rundt
Ramfjorden. Selve fjorden er uten tyngre inngrep. Fjorden islegges hvert år, og ved
maksimal utbredelse dekker isen hele området innenfor den planlagte bru. Bildet er tatt
fra Laukslett i april 2006 og Hanslarsanesset ligger til venstre (Foto Lars-Henrik Larsen,
Akvaplan-niva)

Bilde 2:

Ramfjorden benyttes til hobbyfiske/fiske til privat konsum, om vinteren fra isen og om
sommeren fra båt. Det er ikke kommersielle fiskerier av betydning i Ramfjorden. Foto
Lars-Henrik Larsen, Akvaplan-niva).

Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø
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2 Metode
2.1 Feltmålinger
Målinger av vertikalfordeling av temperatur, saltinnhold og tetthet ble gjort med en SAIV
Mini STD/CTD på fem stasjoner i Ramfjorden sommeren 2006; to stasjoner vest for
terskelen, en stasjon på terskelen, og to stasjoner innafor terskelen (figur 2). I tillegg ble det
gjort en måling fra fjordisen 9. april 2006. Posisjonene er gitt i tabell 1.
Strømmålinger (Sensordata SD6000) ble gjort på 5 m og 25 m dyp over terskelen i
Ramfjorden på stasjon 3 (figur 2 og tabell 1) i perioden 12/7 – 16/8 2006.
Tabell 1: CTD stasjoner i Ramfjorden
Stasjon

Dato

1 Tømmerneset
2 Nordbotn
3 Terskel
4 Hjellneset
5 Lauksletta
6 Tømmerneset

12/7 og 16/8 2006
12/7 og 16/8 2006
12/7 og 16/8 2006
12/7 og 16/8 2006
12/7 og 16/8 2006
9/4 2006

Bredde (N)
69° 32,814'
69° 33,941'
69° 33,426'
69° 33,334'
69° 33,189'
69º 32,560'

Posisjon
Lengde (Ø)
19° 11,145'
19° 10,053'
19° 08,636'
19° 07,190'
19° 05,303'
19º 11,950'

Dyp (m)
56
31
37
60
110
53

Målestasjoner
1 Tømmerneset
2 Nordbotn
3 Terskel
4 Hjellneset
5 Lauksletta
6 Tømmerneset

Figur 2: Posisjoner for hydrografiprofiler (1, 2, 3, 4 og 5) og strømmålinger (3) 12/7 16/8 2006, og hydrografiprofil 9/4 2006 (6).
Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø
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2.2 Modellberegninger
2.2.1 RMA2
For beregning av sirkulasjon og vannutskiftning i fjorden med og uten bru benyttet vi
modellen RMA2. RMA2 er en numerisk modell for simulering av todimensjonal
hydrodynamikk. Beregningene er gjort for brakkvannslaget i fjorden, og gir sammen med
fjordmiljømodellering (FjordEnv) grunnlag for vurderinger av endringer i den
tredimensjonale sirkulasjon og vannutskiftning (estuarin sirkulasjon1). RMA2 er utvikla av
the Resource Management Associates (RMA) og WES Coastal & Hydraulics Laboratory.
Basislikningene i modellen er Navier Stokes likninger, som løses ved hjelp av endelig
element metode på et ustrukturert gitter. Bruk av ustrukturert gitter gjør at dynamikken rundt
brua og brupilarene blir godt representert i modellen. Denne modellen har tidligere blitt
benyttet i bl.a. Kåfjordprosjektet (Molvær & Golmen 1999). Inngangsdata til modellen er
bunntopografi, strøm, hydrografi og tidevann. Bunntopografien til Ramfjorden er hentet fra
sjøkart. For selve terskelområdet er detaljerte topografidata fra Statens vegvesen benyttet.
Data for strøm- og hydrografi er basert på feltmålinger fra sommeren 2006 (kapittel 3.1), og
tidevannsdata er hentet fra sjøkartverkets tidevannstabeller. Tall for tilførsel av ferskvann er
hentet fra NVE Atlas (http://arcus.nve.no/website/nve/viewer.htm).
2.2.2 FjordEnv
For beregning av endringer i oksygenforhold i bunnvannet som følge av endret
vannutskiftning har vi benyttet fjordmiljømodellen FjordEnv 3.3 som er utvikla ved
Gøteborgs Universitet (Stigebrandt 2001). FjordEnv er en såkalt ”boksmodell” som beregner
oppholdstid for vann over og under terskeldypet, nedsynkning av partikulært organisk
materiale til bunnen av fjorden, oksygenforbruk og minimums oksygenkonsentrasjon under
terskeldypet. Inngangsdata til FjordEnv er bunntopografi, strøm, hydrografi, tidevann,
ferskvannstilførsel, og tilførsel av næringssalter (naturlig tilførsel og antropogene utslipp).
Tall for næringssalttilførsel er henta fra tilførselsmodellen TEOTIL (Tjomsland, NIVA).
Kilder for øvrige inngangsdata er beskrevet i kapittel 2.2.1.

1

Estuarin sirkulasjon er karakterisert av en overflatestrøm (av brakkvann) som er retta ut fjorden, og en
kompensasjonsstrøm inn fjorden dypere ned.
Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø
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3 Resultater
3.1 Feltmålinger
3.1.1 Hydrografi
Hydrografimålingene viste at fjorden var lagdelt i juli og august 2006, med et relativt ferskt
og varmt overflatelag (figur 3 og 4). Overflatelaget var om lag 7 m tykt 12/7-06 (figur 3), og 3
m tykt 16/8-06 (figur 4).
På den dypeste stasjonen innafor terskelen, Tømmerneset, viste målingene et sprangsjikt2 på
ca. 30 m dyp. Oksygenmetningen var ca 60% under dette sprangsjiktet og større enn 80%
over sprangsjiktet (målt kun i august). Temperaturen og saltinnholdet var henholdsvis 4ºC og
33,3‰ under 40 m dyp. Dette viser at vannmassene bak terskelen er stagnante under
terskeldypet om sommeren. På de to stasjonene vest for terskelen (Hjellneset og Lauksletta)
var det ikke observert noe tilsvarende dypt sprangsjikt, og her var temperaturen og
saltinnholdet om lag 7ºC og 33,0‰ på 40 m dyp, og oksygenforholdene var gode (over 80%
metning).
Hydrografimålingen fra april 2006 (figur 5) viser ingen lagdeling, men at temperatur og
saltinnhold endret seg svakt med dypet. Temperaturen økte fra 2,1ºC ved overflata til 3ºC ved
bunnen (54 m), og saltinnholdet økte fra 32,8‰ ved overflata til 33,2‰ ved bunnen.
Oksygenforholdene var gode i hele vannsøyla, med oksygenmetning større enn 80%. Dette
tyder på at bassengvannet i fjorden skiftes ut om høsten/vinteren.
Oksygenforholdene i bunnvannet i terskelfjorder er styrt av dels mengden oksygen som
forbrukes under omsetning av organisk materiale (produsert i fjorden eller tilført fra land via
elver, avrenning og kloakk) og dels av hvor ofte bunnvannet skiftes ut. Terskeloverskyllinger,
som medfører utskiftning av bunnvannet skjer som regel om høsten. Det er derfor mest
sannsynlig at målingene i april og august er gjort i det samme (stagnante) bunnvannet.
Oksygenmetningen var fallet fra 80% i april (Figur 5 ) til 60% i august, noe som egentlig er
veldig bra i et terskelbasseng. Det finnes eksempler på fjorder der bunnvannet er permanent
oksygenfritt på grunn av sjeldne terskeloverskyllinger og/eller på grunn av for store tilførsler
av kloakk. Basert på målingene i Ramfjorden i 2006 er miljøtilstanden god, noe beregningene
med FjordEnv også bekrefter (kapittel 4).

2

Et sprangsjikt er et overgangslag mellom to forskjellige vannmasser, dvs. et sjikt med store vertikale gradienter
i temperatur, saltinnhold og egenvekt.
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Figur 3: Vertikalfordeling av temperatur, saltinnhold og tetthet i Ramfjorden 12/7 2006.
Stasjonene er markert med stasjonsnummer på kartet nede til høyre.
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Figur 4: Vertikalfordeling av temperatur, saltinnhold, tetthet og oksygenmetning i
Ramfjorden 16/8 2006. Stasjonene er markert med stasjonsnummer på kartet nede til
høyre.
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Figur 5: Vertikalfordeling av temperatur,
saltinnhold, tetthet og oksygenmetning på
stasjon 6 Tømmerneset i Ramfjorden 9/4
2006.
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3.1.2 Strøm
Hydrografiprofilene viser at tykkelsen på overflatelaget var forskjellig på begynnelsen og
slutten av måleperioden (se avsnitt 3.1.1), noe som betyr at strømmåleren (5 m dyp) befant
seg over sprangsjiktet i begynnelsen av måleperioden, og like under sprangsjiktet siste del av
perioden. De målte strømhastighetene på 5 m dyp blir markert svakere etter 24/7, og vi går
derfor ut fra at måleren befant seg under sprangsjiktet etter denne datoen. Slike endringer i
tykkelse på overflatelaget i en fjord kan være relatert til endringer av vindfelt på kysten
og/eller avrenning til fjorden, som påvirker fjordsirkulasjon og vannutskiftning. På grunn av
denne endringen i målerens posisjon i forhold til sprangsjiktet har vi presentert
strømmålingene for overflatelaget i to tabeller. Statistikk for hele måleperioden (12/7-16/8
2006) og begge måledyp er vist i tabell 2. Statistikk for målingene i 5 m dyp for kun den
første delen av perioden (12-24/7) er vist i tabell 3, og representerer dermed strømforholdene
over sprangsjiktet.
Gjennomsnittlig strømhastighet på 25 m dyp var 3 cm/s, og 95-prosentil strømhastighet var
8,2 cm/s på 25 m dyp (95% av målingen har lavere hastighet enn 8,2 cm/s) (tabell 2).
Gjennomsnittlig strømhastighet over sprangsjiktet (måledyp 5 m 12-24/7) var 6 cm/s, mens
95-prosentil strømhastighet var 16,4 cm/s (tabell 3). Strømretningen ved 5 m dyp varierte
hovedsakelig mellom 60-90º (mot øst) og 255-285º (mot vest) i hele måleperioden, som
tilsvarer inn og ut fjorden (figur 6). I overflatelaget (måling fra 5 m dyp) var vanntransporten
større i retning ut fjorden enn inn, mens det motsatte var tilfelle på større dyp (måling fra 25
m), se figur 7. Dette er typisk for estuarin sirkulasjon.
Tabell 2: Statistikk for strømmålinger i Ramfjorden 12/7 - 16/8 2006.
Ramfjord
Max
Min
Gj.snitt
% av målinger < 10 > 3 cm/s
% av målinger < 3 cm/s
% av målinger < 1 cm/s
95-prosentil (95% av målingene
ligger mellom 0 og ant cm/s)
Residual strøm (cm/s)
Residual retning

5 m dyp
Hastighet
Temperatur
(cm/s)
(ºC)
24.8
12.7
0.4
7.4
3.1
9.1
20 %
73 %
48.8 %
11.8
0.5
60.8

25 m dyp
Hastighet
Temperatur
(cm/s)
(ºC)
21.4
8.1
0.2
5.8
3.0
6.7
29 %
68 %
16.2 %
8.2
0.6
293.8

Tabell 3: Statistikk for strømmålinger i 5 m dyp Ramfjorden 12/7 - 24/7 2006
Ramfjord
Max
Min
Gj.snitt
% av målinger < 10 > 3 cm/s
% av målinger < 3 cm/s
% av målinger < 1 cm/s
95-prosentil (95 % av målinger
ligger mellom 0 og ant cm/s. =>
Residual strøm
Residual retning

Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø
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Hastighet
(cm/s)
24.8
0.4
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46 %
35 %
9.1 %
16.4
1.5
81.2
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Figur 6: Strømretninger i Ramfjorden 12/7 - 16/8 2006.
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Figur 7: Vanntransport i Ramfjorden 12/7 - 16/8 2006.
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3.2 Modellberegninger
3.2.1 Inngangsdata
Inngangsdata som brukes i begge modellene (FjordEnv og RMA) er topografien til
Ramfjorden, utforming av terskelområdet med og uten bru, ferskvannstilførsel og
tidevannsforskjell.
Topografidata til fjorden er avlest fra sjøkart og kombinert med et mer detaljert kart fra
oppdragsgiver over brutraséen i terskelområdet. Volum av fjorden og tverrsnittareal av
innløpet er beregna relativt til middel vannstand.
Sørbotnelva er den største elva som renner ut i Ramfjorden innafor brutraséen. Sørbotnelva
har et årlig tilsig på 70 millioner m3/år. Resten av nedbørsfeltet til indre Ramfjorden er anslått
å gi samla tilsig på samme størrelsesorden totalt, slik at det totale årsmiddelet utgjør 4,4 m3/s
(http://arcus.nve.no/website/nve/viewer.htm, NVE Atlas). Vi har ingen tallfesta informasjon
om årstidsvariasjon for avrenning, men vi antar at det er stor vannføring i sommerhalvåret og
lite om vinteren.
Tidevannsforskjellen mellom middel høyvann og middel lavvann for Tromsø er 168 cm, og er
benyttet som drivkraft i begge modellene.
3.2.2 RMA2
Modelleringen begynner med å konstruere et nettverk (grid) med diskrete punkter, dvs. data
over posisjon og dyp for punktene i et nettverk (figur 8). I denne undersøkelsen ble det
benyttet et nettverk med oppløsning omkring brupilarene på 5-6 m, mens det i større avstand
ble benyttet 50 m og 100 m oppløsning.
Ved analysene må nettverket tilegnes en begynnelsestilstand (tilstand ved oppstart av
modellsimuleringen). Dette gjøres ved å legge en horisontal, plan overflate over hele
nettverket. Ved hjelp av topografiske data, grenseflatebetingelser og initialbetingelser
beregner modellen løsninger i tidssteg. Modellen beregner verdier for fart, retning og
vannstand i hvert av punktene i gridet der det er lagt inn posisjon og dyp.
Som vist i kapittel 3.1 har Ramfjorden et utstrømmende brakkvannslag av tykkelse 3-5 m
over et sjøvannslag om sommeren. Disse to vannmassene er skilt av et overgangslag
(sprangsjikt). For beregningene med RMA2 fokuserer vi på brakkvannslaget og setter
tykkelsen til 3 m. I denne sammenhengen anser vi sommerhalvåret som viktigere enn
vinterhalvåret og bruker derfor en relativt høy ferskvannstilførsel: 5 m3/s for Sørbotnelva og
1 m3/s i bukta nordøst for den planlagte brua.
Innstrømming og utstrømming av tidevann foregår over hele vannsøylen. Hvis man lar
vannstanden i et 3 m tykt vannlag variere med 168 cm (middels tidevannsvariasjon) vil det
derfor skape urealistisk sterk strøm. Strømmålingene viste en maksimumhastighet på ca. 25
cm/s. For det 3 m tykke brakkvannslaget har vi derfor tilpasset en vannstandsvariasjon som i
området der strømmålingen ble utført gir en maksimal hastighet på ca. 25 cm/s. Dette ble
oppnådd ved å variere vannstanden mellom 2,6 m og 3,4 m med en periode på 12 timer
(tilnærmet tidevannsperioden på 12,4 timer).
Modellen må gis verdier for koeffisienter for turbulens og bunnfriksjon. Turbulens og friksjon
varierer med strøm- og bunnforholdene, og er vanskelige å bestemme nøyaktig. I denne
analysen er det benyttet verdier for ”middels” friksjon mellom brakkvannslaget og
henholdsvis det underliggende sjøvannslaget og sider av fjorden.
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Figur 8: Nettverket eller gridet i RMA2-modellen for simulering av sirkulasjon før
broutbygging (øverst) og med brupilarer (nederst). I hvert hjørne av elementene og midt
på hver side (noder) beregnes høyden over referansedypet, strømretning og
strømhastighet.
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Sirkulasjon uten bru
Som nevnt ovenfor er beregningene utført med tidsskritt på 30 minutter der vannstanden har
variert for å simulere inn- og utstrømmende tidevann. Modellen er kjørt med 96 tidsskritt
som tilsvarer 48 timer eller 4 tidevannsperioder. Figur 9 viser hele fjordområdet under sterk
innstrømning av tidevann. Ved den planlagte brukryssingen er fjorden forholdsvis smal og
innstrømmende tidevann akselereres noe.
Figur 10 viser typiske situasjoner under henholdsvis sterk innstrømning og utstrømning av
tidevann i området der den planlagte brua krysser fjorden. Her er fjorden forholdsvis smal og
innstrømmende tidevann akselereres noe. I mindre grad synes det å gjelde utstrømmende
vann. Maksimal strømhastighet er ca. 25 cm/s, som stemmer bra med målingene i 5 m dyp.

Figur 9: Ramfjorden. Simulering av strømforhold ved innstrømmende tidevann.
Strømpilene angir retning og fargeskalaen angir strømhastighet som m/s (se forklaring
på skalaen i figurens øvre høyre hjørne).
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Figur 10: Ramfjorden ved den planlagte brutraséen. Simulering av strømforhold ved
henholdsvis innstrømmende tidevann (øverst) og utstrømmende tidevann (nederst).
Strømpilene angir retning og fargeskalaen angir strømhastighet som m/s (se forklaring
på skalaen i figurens nedre del).
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Sirkulasjon med bru
Figur 11 viser hele fjordområdet under sterk innstrømning av tidevann. Ved den planlagte
brutraséen blir fjordens tverrsnittsareal noe mindre og innstrømmende tidevann akselereres
derfor noe mer enn for situasjonen uten bru (figur 9). En ser antydning til en viss
blokkeringseffekt der hvor rekken av pilarer krysser fjorden, men i de øvrige delene av
fjorden er strømbildet som vist i figur 9, uten bru.

Figur 11: Ramfjorden med fylling og brupilarer. Simulering av strømforhold ved
innstrømmende tidevann. Strømpilene angir retning og fargeskalaen angir
strømhastighet som m/s (se forklaring på skalaen i figurens øvre høyre hjørne).
Figur 12 viser henholdsvis sterk innstrømning og utstrømning av tidevann i området der den
planlagte brua krysser fjorden. Det er brukt samme datainput som i beregningene uten bru
(figur 10), men nå er utfylling i nordvest og brupilarene lagt inn i den topografiske
beskrivelsen av området. Denne figuren har også noe større oppløsning enn Figur 10. En ser
at pilarene kan ha en viss blokkeringseffekt når strømhastigheten blir stor (i dette tilfelle 2030 cm/s). Dette vil gjelde for en mindre del av tidevannsperioden og det er ikke grunn til å tro
at denne blokkeringseffekten vil få noen betydning for vannutskiftningen av overflatelaget
eller vannkvaliteten i fjorden. Strømhastighetene blir dempet på begge sider av fyllinga (figur
12), sammenlignet med strømhastigheter i samme område uten fylling (figur 10).
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Figur 12: Ramfjorden ved den planlagte brutraséen. Brukar med dimensjon ca.
6m x 6m og fylling er lagt inn i figuren. Simulering av strømforhold ved henholdsvis
innstrømmende tidevann (øverst) og utstrømmende tidevann (nederst). Strømpilene
angir retning og fargeskalaen angir strømhastighet som m/s (se forklaring på skalaen i
figurens nedre del). I forhold til figur 10 vises et mer detaljert strømbilde.
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3.2.3 FjordEnv
Vi har gjort beregninger med fjordmiljømodellen ”FjordEnv” (Stigebrandt 2001) for å
undersøke hvilke effekter endra topografi (pga. bru) i terskelområdet kan gi for vannkvaliteten
(oksygeninnholdet) i dypvannet inne i Ramfjorden. I modellen beregnes tidsskala for
vannutskiftning over og under terskeldypet3, samt tida det tar å forbruke tilgjengelig oksygen i
vannmassene til nedbrytning av organisk materiale. Av dette beregnes
oksygenkonsentrasjonen i bunnvannet i fjorden ved slutten av stagnasjonstiden (seinhøstes).
Vannutskiftningen beregnes fra forholdet mellom tverrsnittsarealet av fjordløpet over
terskelen (heretter kalt munningen) og volumet av fjordbassenget innafor, samt
tidevannsamplitude og ferskvannstilførsel.
Tverrsnittarealet av munningen over terskelen er beregna til 14663 m2. Den planlagte brua vil
føre til at tverrsnittarealet reduseres. Brutraséen går litt på skrå i forhold til smaleste og
grunneste del av terskelområdet, slik at den beregnede 9% reduksjonen av tverrsnittsarealet
langs traséen for brua (se kapittel 1.2) ikke er direkte overførbar til det smaleste området over
terskelen. Videre innsnevres ikke innløpet bare langs sidene, men av 12 pilarer fordelt med
jevn avstand på tvers av fjorden. Slike pilarer vil gi økt friksjon og generere virvler som kan
forsinke den reelle vannutskiftningen. FjordEnv kan ikke ta inn posisjoner av hver enkelt
brupilar og fylling direkte, men gjør beregninger på grunnlag av det totale tverrsnittarealet av
munnningen. Vi må derfor benytte et redusert tverrsnittareal for å representere denne
situasjonen. For å kompensere for virvler og økt friksjon fra pilarene i modellen har vi
redusert tverrsnittarealet med mer enn 9% for å beregne effekter av brua. Det er vanskelig å
tallfeste den reelle reduksjonen nøyaktig, så vi har gjort modellberegninger for to tilfeller som
vi anser for å være representative for ytterpunktene av forventa effekt av å bygge bru med
pilarer over Ramfjorden, der 12% er en forsiktig reduksjon, og 20% er en i overkant kraftig
reduksjon av tverrsnittarealet av munningen.
Fjordmiljømodellen gir resultat for en rekke størrelser knytta til oppholdstid, vannutskiftning
og oksygenforbruk for vannmassene i fjorden. For å lette sammenligninga av de tre
scenariene har vi konsentrert oss om et utvalg parametere som gjelder vannmassene over og
under terskeldypet. Resultatene er presentert i tabell 4.
Tabell 4: Resultat (utvalgte parametere) av FjordEnv beregningene for ulike tverrsnittareal av innløpet.
Scenarier

Uten bru
Med bru,
12% reduksjon
Med bru,
20% reduksjon

Tverrsnittareal av
munning
(m2)
14663

Tidevannsstrøm
(cm/s)

Intermed.
sirkulasjon
(m3/s)

Tidevannsdrevet sirk.
(m3/s)

Estuarin
sirkulasjon
(m3/s)

O2
min.
(ml/l)

39,1

Tidsskala
O2
forbruk
(mnd)
6,30

4,1

195,5

95,5

12927

4,6

183,5

95,5

33,2

6,33

4,3

11746

5,1

175,0

95,5

31,0

6,36

4,4

4,2

Uten bru
Modellen beregner tre former for sirkulasjon i fjorden: Intermediær sirkulasjon4,
tidevannsdrevet sirkulasjon og estuarin sirkulasjon. Beregningene for Ramfjorden viser at den
3

Terskeldypet er dypet på terskelen. Terskelen er den grunneste forbindelsen mellom et fjordbasseng og området
utafor, og terskeldypet er det største dypet hvor horisontal utveksling av vannmasser kan skje.
4
Med intermediær sirkulasjon menes her sirkulasjon på midlere dyp drevet av tetthetsvariasjoner i kystvannet
utafor fjorden.
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intermediære sirkulasjonen dominerer (se tabell 4). Bidraget fra tidevannsdrevet sirkulasjon er
om lag halvparten av den intermediære sirkulasjonen, og den estuarine sirkulasjonen litt under
halvparten av den tidevannsdrevne.
Strømhastighet til tidevannsstrømmen i munningen er beregna til 4,1 cm/s. Til sammenligning
var middelverdien av de målte strømhastighetene over terskelen 6 cm/s over sprangsjiktet og
3 cm/s på 25 m dyp, som viser at størrelsesordenen på den modellerte strømhastigheten er
realistisk.
Modellen beregner minimum oksygenkonsentrasjon i dypvannet ved slutten av
stagnasjonsperioden til 4,2 ml/l. Målt verdi i august 2006 i bassengvannet lå rundt 60%, som
tilsvarer 4,4 ml/l. Det er rimelig å anta at oksygenkonsentrasjonen fortsetter å synke utover
høsten fram til utskiftningen av dypvannet skjer (avhengig av tetthetsforskjell mellom
innstrømmende vann og bunnvann, samt graden av vertikal omrøring i fjorden). Målinger fra
Sørbotn i Ramfjorden fra oktober 2002 viste oksygenverdier nede i 3,6 ml/l (50% metning,
Velvin m.fl. 2003). Den beregnede minimumskonsentrasjonen i modellen kan derfor være litt
for høy.
Med bru
Beregningene viser at den intermediære sirkulasjonen og den estuarine sirkulasjonen
reduseres noe når munningen innsnevres, mens den totale tidevannsdrevne sirkulasjonen ikke
påvirkes (tabell 4). Den tidevannsdrevne strømhastigheten i munningen øker til henholdsvis
4,6 cm/s og 5,1 cm/s når tverrsnittarealet av munningen reduseres med henholdsvis 12% og
20%. En økning av strømhastighet fører til økt vertikal blanding i fjorden, slik at tidsskalaen
for utskiftningen av dypvannet i fjorden blir mindre. Beregningene for Ramfjorden viser bare
helt små endringer: tidsskalaen for vannutskiftning av bassengvannet avtar med 10%, fra 59
dager til 53 dager, når munningsarealet reduseres med 20%. Dette fører igjen til at
minimumsoksygen-konsentrasjon i bunnvannet øker fra 4,2 ml/l i tilfellet uten bru til 4,4 ml/l
i tilfellet med 20% reduksjon av munningsarealet. For tilfellet med 12% reduksjon i
munningen er endringene mindre (se tabell 4). Modellberegningene viser altså at den
planlagte brua kan føre til en liten reduksjon av sirkulasjonen i fjorden, men at dette ikke vil
føre til redusert oksygenminimum i bunnvannet i fjorden.
Gjennomsnittlig oppholdstid for vannmassene over terskeldypet øker fra 4,9 dager til 5,2
dager ved 12% reduksjon av munningsarealet, og til 5,7 dager ved 20% reduksjon. Altså en
økning på bare noen få timer (7 og 12 timer). Disse beregningene gjelder for en lagdelt fjord
sommerstid. Om vinteren er lagdelingen svakere (se figur 5, måling fra april 2006), slik at
blanding og sirkulasjon i fjorden bli annerledes.
FjordEnv er ikke laga for å beregne sirkulasjon og vannutskiftning om vinteren, men vi har
gjort testberegninger for oppholdstid med svært lav ferskvannstilførsel (0,1 m3/s) for å
etterligne forholdene vinterstid. Disse beregningene gir 5,6 dagers oppholdstid for
vannmassene over terskeldypet i tilfellet uten bru, 5,8 dagers oppholdstid med 12% reduksjon
av munningsareal, og 6 dager med 20% redusert munningsareal. Oppholdstida øker altså
naturlig når ferskvannstilførselen er minimal, og endringen i oppholdstid ved redusert
munningsareal er mindre enn for beregningene for sommersituasjonen. Dette tyder på at
etablering av brua kan øke oppholdstida til vannmassene med 5-10 timer vinterstid, som
utgjør 3,5-7% av oppholdstida i tilfellet uten bru. Effekter av dette på isforholdene i fjorden er
diskutert i kapittel 5.
Vi tolker modellresultatene som at en innsnevring av munningen, slik brua er planlagt
utformet, ikke vil påvirke oppholdstiden til brakkvannslaget i fjorden nevneverdig.
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4 Konsekvenser for marint miljø og resipientkapasitet
På grunn av terskelens begrensende effekt på vannutskiftningen er terskelfjorder naturlig
dårlige resipienter for kloakk og annen organisk belastning (eksempelvis avrenning fra
jordbruk og husdyrhold). Det er litt jordbruk og sauehold langs Ramfjorden. Videre bor det ca
1100 personer langs fjorden (2003). Det er opplyst fra Tromsø kommune at 550 pe kloakk
slippes ut i resipienten, mens resten infiltreres (Velvin m.fl. 2003).
Det ble høsten 2002 foretatt en resipientundersøkelse i Ramfjorden (Velvin m.fl. 2003).
Denne vurderte fjorden som følsom for økte utslipp av organisk materiale, men det ble ikke
funnet umiddelbare tegn på overbelastning. Bløtbunnfaunaens diversitet og mangfold tilsvarte
tilstandsklasse II (god) (i henhold til SFTs miljøklassifisering, Molvær m.fl. 1997), det
organiske innholdet i fjordens bunnsediment var tilfredsstillende (Sørbotn tilstandsklasse II
(god), Nordbotn tilstandsklasse I (meget god)), og det var god vannkvalitet med hensyn til
næringssalter og tarmbakterier. Bunnvannet hadde redusert oksygenmetning, men lå fortsatt
over 50% metning i oktober 2002.
Beregningene med FjordEnv viser at det forventes at brupilarene kan gi en liten endring i
vertikal blanding av vannmassen, og at endringen går i retning av økt tilførsel av energi og
dermed mer vertikal blanding i fjordbassenget. Dette vil ikke påvirke resipientkapasiteten
negativt, men kan heller tenkes å ha en positiv innvirkning på utskiftningen av vann i fjordens
dypere deler.
Det er beregna en liten økning i oppholdstid for overflatevannet innafor brua. Dette kan
teoretisk sett føre til økt planktonalgeproduksjon, økt sedimentering av organisk materiale
(døde planktonalger, terrestrisk materiale fra Sørbotn elva) i fjorden. Samtidig vil brua virke
dempende på bølgeforholdene i indre Ramfjord, slik at de samlede effekter av brua på det
marine miljøet i Ramfjorden ventes å bli ubetydelige og ikke målbare (figur 13).
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Figur 13: Konsekvensene for marint miljø i Ramfjorden ved etablering av bru mellom
Leirbakken og Hanslarsanesset. Brua hviler på en 130 m lang fylling og 12 betong
pilarer, hver 6 x 6meter.
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5 Konsekvenser for isdannelse og isgang i fjorden
Indre del av Ramfjorden islegges hver vinter, ofte forbi terskelen der brua planlegges.
Vanligvis er isen trygg fra omkring nyttår og til ut april/tidlig mai, men det er store, årlige
variasjoner. Både isdannelse og smelting/isgang styres i første rekke av meteorologiske
forhold, som etablering av ei bru ikke vil endre. Netto strålingsbalanse (varmetap) vil være
som før, men responsen på avkjølinga avhenger av de hydrografiske forholdene og
vannutskiftningsdynamikken i fjorden. Islegging får bedre betingelser dess brakkere
overflatevannet er, og dess kraftigere sjiktning.
Bygging av bru med pilarer og fylling kan påvirke isforholdene på flere måter. Økt
oppholdstid for overflatevann i fjorden kan teoretisk sett føre til at is kan legge seg tidligere
inne i fjorden pga. brakkere (mindre salt) overflatevann. Dersom vannutskiftninga hindres slik
at overflatevannet blir ferskere enn 25‰ vil isen kunne legge seg før gjennomblanding skjer,
slik at islegging kan skje tidligere om vinteren. Saltinnholdet i Sørbotn ble målt til 29‰ nær
overflata i oktober 2002. Målingene fra juli og august 2006 viste saltinnhold 29‰ og 31‰.
For å vurdere om økt oppholdstid for overflatevannet påvirker isfrysingen kan vi gjøre et
overslag over hvordan saltinnholdet i overflatelaget endres. Det tynneste brakkvannslaget
målt i foreliggende undersøkelse var ca 3 meter. Dette gir et volum på 15 millioner m3 for
hele fjorden innafor terskelen (overflateareal 5 km2). Modellberegningene viser at
oppholdstida kan økes med opptil 12 timer pga. brua (kapittel 3.2). Mengden ferskvann som
renner ut i fjorden i løpet av denne tida er 4,4 m3/s * 12 timer = 190080 m3. Blandingen av 15
millioner m3 med saltinnhold 29‰ og 190080 m3 ferskvann (0‰) får saltinnhold 28,6‰.
Denne endringen i saltinnhold er for liten til å gi målbare forandringer i isfrysing.
Flere pilarer på tvers av terskelområdet og smalere innløp vil gi noe sterkere strøm i
terskelområdet, som vist i modellberegningene med både RMA og FjordEnv. Sterkere strøm
kan føre til mer vertikal blanding av vannmassene og muligens mindre is under og nær brua,
evt. at isen ikke legger seg helt ut til terskelen. Brua kan også medføre oppstuving av is mot
fylling og brukar. Modellberegningene (RMA) av sirkulasjon viser at en bakevje vil dannes
på østsida av fyllinga, slik at man kan forvente tidlig islegging her, samt at isflak kan samles
her i perioder med smelting/oppbryting av fjordisen. Når det gjelder isforholdene i
Ramfjorden som helhet forventer vi at effekter av brua blir ubetydelige og ikke målbare (figur
13).

6 Oppsummering
Statens vegvesen vurderer å bygge bru over Ramfjorden, som et av i alt 4 nye traséalternativ
for Europaveg 8. Konsekvenser for marint miljø er undersøkt med fokus på vannutskiftning,
oksygenregime i bunnvannet og isforhold i fjorden. Etablering av bru med veifylling og 12
pilarer vil medføre endringer i strømforholdene lokalt i terskelområdet (sterkere strøm og
strømvirvler), men modellberegninger viser at det ikke ventes å ville medføre dårligere
vannutskiftning eller redusert oksygeninnhold i bunnvannet.. Det forventes ikke at
isforholdene inne i fjorden blir endra av brua, selv om forholdene lokalt kan påvirkes ved at is
kan stuves opp mot fyllinga på nordsida av fjorden. Etableringen av brua langs dette
traséalternativet gir liten konsekvens for det marine miljøet i Ramfjorden.
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