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1. INNLEDNING 

STIM Miljø Bergen har på oppdrag fra Gadus Holding AS utført strømmålinger i forbindelse med en 

forundersøkelse i Davikfjorden ved omsøkt lokalitet Svartekari i Bremanger kommune (Figur 1, 2 og 3). 

Rapporten presenterer resultatene fra strømmålingene utført ved angitt punkt (stasjon Sva-S1). 

Målinger ble foretatt på 7, 15, 35 og 48 m dybde ved hjelp av en profilerende måler. Strømmålingene 

er foretatt i perioden 16. oktober til 16. november 2020. 

 

Figur 1. Oversiktskart over fjordsystemet rundt lokaliteten Svartekari. Firkant viser kartutsnitt for undersøkelsesområdet. 
Kartkilde: Kartverket.  
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Figur 2 Undersøkelsesområdet. Plassering av strømmåler er markert med rødt flagg i kartet. Plassering av anlegget viser som 
lilla ramme. Lilla pil viser retning nord. Kartkilde: Olex.  

 
Figur 3 Undersøkelsesområdet ved Svartekari, bunntopografi (2x vertikal skala). Plassering av anlegget er vist med lilla ramme 
og strømmåler er markert med rødt flagg. Lilla pil viser retning nord. Kartkilde: Olex 
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2. MATERIAL OG METODE 

 Aktuelle standarder 
Strømmålingene ble gjennomført i henhold til NS 9425-1:1999, Oseanografi – Del 1: Strømmåling i faste punkter 

og NS 9425-2:2003, Oseanografi – Del 2: Strømmåling i ved hjelp av ADCP. 

 

 Oppsett og instrumenter 
Dybden på målepunktet var 50 m. Strømmålinger ble utført i fire dyp i 

vannsøylen, henholdsvis 7 (overflatestrøm), 15 (vannutskiftningsstrøm), 35 

(spredningsstrøm) og 48 (bunnstrøm) meter. Det ble benyttet en rigg med én 

profilerende måler på 50 m dyp. Prinsippskisse av strømmålerrigg er vist i 

Figur 4.  Riggen ble satt ut 16. oktober 2020 og hentet 16. november 2020. 

Utsett ble utført av Morten Stokkan og Vebjørn Borge fra STIM Miljø Bergen 

og båt med mannskap fra Frøy Vest AS ved utsett. Opphenting ble utført av 

Vebjørn Borge og båt med mannskap fra Frøy Vest AS.  

 

Måleren var en ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) profilerende 

strømmåler av typen Signature500 (Nortek AS) (STIM Miljø Bergen ID 

102453). Instrumentene lagrer strømhastighet, strømretning, temperatur, 

trykk, dato og klokkeslett automatisk, med målefrekvens satt til hvert 10. 

minutt. Programvaren SeaReport (Nortek, v1.1.1.0) og SignatureDeployment 

(Nortek, v.3.4.18.1) ble benyttet i analyse og fremstilling av strømdata.  

 
 

Tabell 1 Stasjonsopplysninger for strømmålinger ved stasjon Sva-S1. 

 

 

 

  

Parameter   Parameter   

Koordinater 
(lengde/bredde): 

61° 53,838 N Koordinater 
(EUREF89/UTM32): 

319901 

5° 34,314 Ø 6867494 

Bunndyp (m): 50     

Måleinstrument: Profilerende måler Signature 500 - 5 beam (ID: 102453) 

Antall målinger 
(orig./filtrert): 

4948/4448  Måleretning: Opp 

Instrumentdyp (m): 50 Måledyp (m): 7,15,35 og 48 m 

Måleperiode start: 16.10.2020 Måleperiode slutt: 16.11.2020 

Cellestørrelse (m): 2 Ugyldige målinger: 17 

Måleintervall (min): 10 Midlingsperiode (min): 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4 Prinsippskisse av strømmålerigg. 
AquaDopp Profiler måler oppover i 
vannsøylen, med ekstra punktmåler som 
peker nedover. Modifisert skisse fra NS 
9424-1:1999. NB: I denne undersøkelsen 
ble det ikke brukt punktmåler. 
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 Beskrivelse av strømdata 
Strømstyrke for måleperioden er presentert som gjennomsnittlig hastighet (cm/s) med varians og standardavvik. 

I figurene er strømstyrke presentert som m/s. Stabiliteten til strømhastigheten i måleperioden (spredning i 

datasettet) beskrives med bruk av standardavvik (= xy, for x = varians og y = 0,5). Strømhastigheter vil i de aller 

fleste tilfeller være gjennomsnittlig strømhastighet ± standardavviket gjennom hele måleperioden, kun med 

unntak av enkelte registreringer av maksimal (maks) og minimal (min) strøm.  

Maksimal (maks) og minimal (min) strøm er henholdsvis høyeste og laveste registrerte hastighet. Signifikant 

maks-strøm og min-strøm er definert som gjennomsnittet av 1/3 av de høyest eller lavest målte hastighetene.  

Strømretninger blir oppgitt i grader og er nødvendig informasjon i beskrivelse av vanntransporten omkring 

målepunktet. Effektiv vanntransport og vannutskifting er bestemt av både strømretning og strømhastighet. 

Vanntransport (relativ vannfluks) omkring målepunktet kan illustreres i sektordiagram som viser hvilken retning 

vanntransporten er størst.  

Forholdet mellom strømretning og strømhastighet blir også beskrevet med bruk av progressiv vektoranalyse. 

Progressiv vektor illustrerer hvordan en tenkt «partikkel» vil drive med strømmen over tid. En slik «partikkel» vil 

kunne drive i ulike retninger gjennom måleperioden avhengig av stabiliteten til strømretningen. Neumann-

parameter (verdi mellom 0 og 1) er brukt som mål for stabilitet til strømretningen. Neumann-parameter er 

forholdet mellom avstanden i rett linje fra partikkelens posisjon ved start og slutt og den faktiske vandringsruten 

til partikkelen. Høy Neumann-parameter vil indikere en klar hovedstrømretning, mens tilsvarende lav verdi 

indikerer strømforhold med hyppige skift i strømretninger. Reststrøm (cm/s) beskriver den effektive 

strømhastigheten, beregnet som partikkelens vandringsavstand i rett linje fra startpunktet (posisjon til 

strømmåleren) til endepunktet dividert med tiden partikkelen brukte. 
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3. RESULTATER  

Instrumentet ble kontrollert både før utsett og etter opptak. Ingen skader eller funksjonsfeil kunne påvises. 

Måleren har fungert fint i hele måleperioden. 

 Sammendrag av resultater fra stasjon Sva-S1 

Totalt 4948 verdier ble registrert fra hver celle med ADCP-måleren Signature 500. Dette inkluderer verdier 

registrert før og etter valgt måleperiode. Til beskrivelse av de ulike dypene (7, 15, 35 og 48 m) ble det hentet ut 

datasett fra perioden 16.oktober til 16. november med registreringer hvert tiende minutt. Dette tilsvarer 4448 

registrerte målinger fra hvert dyp. Kvalitetskontroll av datasettet med programvaren Sea Report viste sterke 

signaler og gode målinger på alle nivå i vannsøylen, og stabil posisjon for måler i hele perioden.  Til beskrivelse 

av overflatestrøm ble målingene på 7 meter valgt fremfor målingene på 5 meter, fordi målingene på 5 meter ikke 

var like gode, og her måtte flere målinger fjernes fra datasettet for å gi pålitelige resultat. Stasjonsopplysninger 

og måleperiode er beskrevet i Tabell 1. 

Strømmålingene påviste hovedstrøm i vestlig retning på stasjonen både på 15, 35 og 48 m (Figur 6, 7 og 8). På 7 

m dyp var hovedstrømretning mot øst-nordøst med sekundærstrøm mot vest-sørvest (Figur 5). Strømretning var 

klarest/mest stabil på 35 m (Neumann-parameter 0.37) og mindre klar/stabil på 7 og 15 m dyp (Neumann-

parameter 0.26 og 0.22). På 48 meters dyp var retningen lite stabil (Neumann-parameter 0.1) se også progressiv 

vektor. 

Strømhastighet var moderat til lav i alle dyp, med størstedel av målingene under 5 cm/s, og få målinger over 20 

cm/sek. Gjennomsnittlig strømhastighet ble målt til 5 cm/s på 7 og 15 m dyp, og 3 cm/s på 35 og 48 m dyp. Maks 

strømhastighet ble målt til 22, 25 og 20 cm/sek på hhv 7, 15 og 35 meters dyp. Andel målinger over 20 cm/sek 

på disse dypene var hhv 0.1, 5.5 og 2.2 %. På 48 meters dyp var maks strømhastighet 13 cm/sek. 

Andelen målinger med hastighet mindre enn 1 cm/sek (nullmålinger) var 6,5 % på 7 og 15 meter, mens på 35  og 

48 meters dyp hadde hhv. 10,5 og 13,8 % av målingene lavere hastighet enn 1 cm/sek. Varigheten på 

nullmålingene (strømstille perioder) oversteg ikke 40 minutt. 

Resultater er oppsummert i Tabell 2. Data om fluks, retning, progressiv vektor, gjennomsnittlig og maksimal 

hastighet, tidsserie og histogram over hastighet, er gjengitt i figurform i Figur 5-12, og tidevann og temperatur 

er gjengitt i Figur 13-17. Tabeller over strømretning og -hastighet er gitt i vedlegg, Tabell 3-6. 
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Tabell 2 Oppsummering av målinger på stasjon Sva-S1, i perioden 16. oktober – 16. november 2020. 

Parameter 7 m 15 m 35 m 48 m 

Måleintervall (min) 10 10 10 10 

Midlingsperiode (min) 1 1 1 1 

Strømregistreringer (% ) > 30  (høye 
strømhastigheter) 

0 0 0 0 

Strømregistreringer (%)  < 1 cm/s (nullmålinger) 6,5 6,5 10,5 13,8 

Lengste varighet på nullmålinger 
40 

minutter 
40 

minutter 
40 

minutter 
30 

minutter 

Antall nullmålingsperioder > 12 timer 0 0 0 0 

Strømregistreringer, 0-5 cm/s (%)  64,7 59,7 79,4 92,3 

Strømregistreringer > 10 cm/s (%) 6,9 15,2 14,3 7,4 

Strømregistreringer > 20 cm/s (%)  0,1 5,5 2,2 0 

Relativ vannfluks (retning) 
Øst-

nordøst 
Vest Vest Vest 

Neumann-parameter 0,26 0,22 0,37 0,1 

Gjennomsnittsstrøm (cm/s) 5 5 3 3 

Standardavvik (cm/s) 3 3 3 2 

Maksimum strømhastighet (cm/s) 22 25 20 13 

Minimum strømhastighet (cm/s)  0 0 0 0 

Signifikant maksimum strøm* (cm/s) 8 9 6 4 

Signifikant minimums strøm* (cm/s) 2 2 1 1 

Temperaturvariasjon (°C) på 50 meters dyp 10,1-12,1 
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 Data fra målepunkt i figurform. 

 

 

 

Figur 5 Vanngjennomstrømming (m3/m2) per dag, progressiv vektor og målinger per retning, 7 m. 
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Figur 6 Vanngjennomstrømming (m3/m2) per dag, progressiv vektor og målinger per retning, 15 m. 
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Figur 7 Vanngjennomstrømming (m3/m2) per dag, progressiv vektor og målinger per retning, 35 m. 
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Figur 8 Vanngjennomstrømming (m3/m2) per dag, progressiv vektor og målinger per retning, 48 m. 
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Figur 9 Maks- og gjennomsnittstrøm per retning, tidsserie og histogram for strømhastighet, 7 m. 
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Figur 10 Maks- og gjennomsnittstrøm per retning, tidsserie og histogram for strømhastighet, 15 m. 



STIM Miljø rapport 67-2020     Svartekari 

 

s. 14/22 
 

 

 

Figur 11 Maks- og gjennomsnittstrøm pr retning, tidsserie og histogram for strømhastighet, 35 m. 
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Figur 12 Maks- og gjennomsnittstrøm per retning, tidsserie og histogram for strømhastighet, 48 m. 
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 Tidevann 

 

Figur 13 Tidevann i perioden 16. oktober til 16. november 2020. Observert vannstand for Davikfjorden er vist. Kilde: 
www.sehavniva.no 

 

 Temperatur 

 

Figur 14 Temperatur målt på 50 meters dyp fra 16. oktober til 16. november 

Temperaturmålingene registrert av strømmålerne gjennom måleperioden (figur 14) viser 

temperaturen på 50 meters dyp.  I starten av perioden ser vi relativ stor variasjon i målingene, og 

temperaturen synker fra 12 til 10 °C. Deretter kommer en periode med økende temperatur, til den 

stabiliserer seg på rundt 11,5 °C og holder seg slik resten av måleperioden. 
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 CTD 
Data fra CTD-målingene ved utsett av strømmåler 16. oktober er presentert i figur 15 og vedleggstabell 

7. Målingen er gjort i punktet for strømmåling, midt i det planlagte anlegget. Resultatene viser 

lagdeling i vannmassene på rundt fem meters dyp. Vi ser at fjorden er påvirket av ferskvann de øverste 

5 meterne, med saltholdighetsverdier som stiger fra 20 til 30 psu. Videre nedover mot bunnen øker 

saltholdigheten jevnt, til 34 ved 50 meters dyp. Temperaturen i overflatelaget stiger fra 8,5 til 13 °C de 

første fem meterne, og holder seg mellom 12 og 13, 2 °C videre ned til bunnen. Oksygenmetningen 

går fra 105 til 95 % i overflatelaget. Mellom 5 og 40 meters dyp er metningen ganske stabil på 90 %, 

før den synker til 87 % ved bunnen.  

 

Figur 15 CTD måling ved Svartekari 16. oktober 2020 
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5. VEDLEGGSTABELLER 

Tabell 3 Strømretning og -hastighet. Stasjon Sva-S1, 7 m. 

 

 

Tabell 4 Strømretning og -hastighet. Stasjon Sva-S1, 15 m.
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Tabell 5 Strømretning og -hastighet. Stasjon Sva-S1, 35 m. 

 

 

 

Tabell 6 Strømretning og -hastighet. Stasjon Sva-S1, 48 m.  
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Tabell 7 CTD data fra utsett av strømmåler 16. oktober 

Instrument no.: 714    

Started  : 16.10.2020 - 09:17:18   

Press Sal. Temp OpOx % Opml/l Density 

1 20,16 8,454 105,33 7,59 15,595 

2 22,05 10,178 108,12 7,4 16,849 

3 27,42 12,337 102,88 6,49 20,661 

5 30,27 13,248 95,02 5,78 22,704 

7 30,76 13,325 90,45 5,48 23,083 

10 31,1 13,14 89,61 5,43 23,394 

15 31,63 12,985 90,89 5,51 23,854 

20 32,1 12,815 90,6 5,5 24,276 

25 32,96 13,292 90,47 5,41 24,868 

30 33,34 13,18 89,62 5,36 25,205 

40 33,65 12,776 89,03 5,36 25,571 

50 34,19 11,874 86,77 5,3 26,207 

 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

STIM AS - Miljø utfører marine miljøundersøkelser og miljøovervåkning på oppdrag fra 

fylker, kommuner, oljeselskap, industri og havbruksnæring. STIM Miljø Bergen er akkreditert 

for prøvetaking av sediment til analyse av biologi, kjemi og sedimentkarakteristikk, 

fjæreundesøkelser, taksonomisk analyse og faglig vurdering og fortolking under 

akkrediteringsnummer Test 157.  

 

Vi utfører også naturtypekartlegging, vannsøyleundersøkelser, risikovurdering av forurenset 

sediment, strømmålinger og modellering av strømforhold, samt andre miljøundersøkelser. 

STIM er også totalleverandør av fiskehelsetjenester.  

 

www.STIM.no 

 


