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FORORD
Som en del av Fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen er det gjort en vurdering av inngrepene i
Kroksund, og om disse kan innvirke på vannutskifting i Kroksund og vannkvalitet i Steinsfjorden og det
området av Tyrifjorden som ligger nærmest Kroksund.
Denne rapporten beskriver overnevnte forhold, og er utført i samarbeid mellom NIVA og NAA.
Foreliggende rapport er en revisjon av rapporten som ble sendt på høring i januar 2017, og er revidert
med de kommentarer som da ble gitt. Rapporten er også utvidet med en vurdering av utfyllingsløsning
med åpen kanal mellom Tyrifjorden og Steinsfjorden, som er skissert i byutviklingsstudie. Her er det
utført både modellering av vanngjennomstrømning gjennom kanalen og vurdering av vannkvaliteten i
kanalen.
Oppgavefordelingen i denne rapporten har vært som følger:
Del 1:
- Vannkvalitet i Steinsfjorden – historisk perspektiv og dagens situasjon, om økologisk tilstand
og forventet utvikling i fremtiden: NIVA ved Morten Jartun og Markus Lindholm
Del 2:
- Effekter av utbygging av Ringeriksbanen og E16 på vannkvalitet i Steinsfjorden:
o Modellering av vannkvalitet ved hjelp av GEMSS: NIVA ved André Staalstrøm
o 3D simuleringer ved hjelp av CFD verktøy for konstruksjoner, fyllinger og åpning i
Kroksund: Norconsult ved Omar al-Khayat og Bård Venås
o Analyse og rapportering av resultater fra modellkjøringer: Norconsult og NIVA
- Vanngjennomstrømning og vannkvalitet i åpen kanal (Norconsult og Niva)
- Oppsummering og konklusjoner. Norconsult og NIVA

Ansvarlig for koordinering av oppdraget og sammenstilling av skriftlige arbeider er Norconsult ved
Anne-Marie Bomo og Jørn Morten Dahl.
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SAMMENDRAG
Utbygging av ny E16 og Ringeriksbanen vil medføre store inngrep i Kroksund, både i form av nye
konstruksjoner (vegbro, jernbanebro) og fyllinger. Denne rapporten vurderer hvilke konsekvenser de
ulike inngrepene ved Kroksund kan få for vannkvalitet og vannutskifting i og ved Steinsfjorden.
Steinsfjorden er som en avstengt sidefjord til Tyrifjorden. Nedbørfeltet er lite, og den forbindes til
Tyrifjorden gjennom det smale Kroksund. De to innsjøene Tyrifjorden og Steinsfjorden har en markant
forskjell i næringssaltkonsentrasjonen. Tyrifjorden er næringsfattig mens Steinsfjorden er middels
næringsrik. Etter vannforskriften er Steinsfjorden i dag moderat økologisk tilstand, grunnet forekomst
av potensielt giftproduserende cyanobakterier. Med hensyn på næringssalter (fosfor) er tilstanden
god.
To modellverktøy er kombinert i arbeidet – GEMSS for vannkvalitet (NIVA) og 3D simulering med
CFD-modell (Norconsult). Hensikten med å kombinere disse to modellene er muligheten for både å se
de store prosessene i vannvolumene (GEMSS) og effekter av strømning forbi detaljert geometri
(Kroksund bru, nye bropilarer, mudringer mm) i Kroksund (CFD). Arbeidet har vurdert hhv. dagens
situasjon, den «store» fyllingen i reguleringsplanen, i tillegg til to alternativer for utfyllinger for
jernbaneutbygging, samt en evt. åpning ved fjerning av eksisterende veifylling og mudring på
nordsiden av Slettøya.
Vannutvekslingen mellom Tyrifjorden og Steinsfjorden har stor betydning for næringssaltkonsentrasjonen i Steinsfjorden. Det er funnet at denne vannutvekslingen er hovedsakelig styrt av
vannstandsendringene. Når vannstanden stiger så vil det strømme næringsfattig vann inn i
Steinsfjorden, og når vannstanden synker igjen, vil det strømme næringsrikt vann ut igjen. Det
vannvolumet som vannstandsendringen representerer må utveksles gjennom Kroksund, for å utligne
vannstandsforskjellene. Denne vannutvekslingen er uavhengig av utformingen av topografien i sundet.
Resultatene viser at hverken Kroksund bru, eller de vurderte utbygningene (jernbanebro og fyllinger),
legger noen restriksjon på transporten av vann gjennom Kroksund. Dette gjelder også for den «store»
fyllingen i reguleringsplanen som er evaluert.
Simuleringsresultatene viser at innsnevringen som er dannet av fyllingen og motfyllingen øker
motstanden mot strømmen i Tyrifjorden. Derimot skal det svært små forskjeller på vannivå mellom
Steinsfjorden og Tyrifjorden for å drive samme vannstrøm i forhold til dagens situasjon.
Siden vannhastighetene gjennom Kroksund bru opprettholdes etter utbygning, påvirkes heller ikke
råken som dannes i isen her, og som er av betydning for fuglelivet i området.
Hvis det åpnes opp på innsiden av Slettøya, vil vind i perioder gi kraftigere volumtransport i sundet,
enn om det hadde vært lukket, men dette øker ikke den totale utskiftningen av vann. Dette skyldes at
vinden, og den vinddrevne strømmen, varierer over tid og at det i stor grad er det samme vannet som
strømmer fram og tilbake. Strømforholdene lokalt vil derimot endre seg, siden strømmen og
volumtransporten under Kroksund bru blir mindre, siden mye av vannet vil passere på innsiden av
Slettøya, uten at dette påvirker den totale transporten merkbart. En åpning av Kroksund har derfor
ikke signifikant effekt på vannutskiftningen mellom Steinsfjorden og Tyrifjorden.
Hverken utbygningen eller åpning av Kroksund vil ha noen merkbar effekt på hvor stor andel vann fra
Tyrifjorden som blandes inn i Steinsfjorden, og dermed heller ingen effekt på
næringssaltkonsentrasjonen eller vannkjemi i Steinsfjorden betraktet som en helhet.
I motsetning til å åpne opp på innsiden av Slettøya, vil en regulering av vannstanden som gir større
endringer av vannstand, være et svært effektivt tiltak for å øke vannutvekslingen mellom de to
vannvolumene. Den som kontrollerer vannstanden, vil også i stor grad kontrollere vannkvaliteten i
Steinsfjorden. Det understrekes at hvordan en slik regulering skal utføres, eller hvor stor utskiftning
som kan settes opp, ikke er vurdert i dette arbeidet.
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I følge kartlegginger gjennomført i 2016, er det ikke registrert rødlistede plantearter innenfor dette
området. For andre konsekvenser knyttet til en mulig utfylling, henvises det til kommende
konsekvensutredning for naturmangfold.
Tilslutt evaluerer vi konsekvensene for vannkvaliteten av utbyggingen av «Nye Sundvollen». «Nye
Sundvollen» inkluderer utviklingen av stasjonsbyen Sundvollen med økt tetthet/urbanisering av
eksisterende landskap samt utfylling av overskuddsmasser fra vei- og jernbaneutbyggingen med det
formål å utvide landområde og dannelsen av nye øyer. Ved bruk av CFD-simulering konkluderer vi at
denne utbyggingen ikke vil ha noen negative konsekvenser for vannkvaliteten.
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1 INNLEDNING
Steinsfjorden er et viktig rekreasjonsområde for innbyggerne i kommunene Hole og Ringerike.
Steinsfjorden er middels næringsrik (mesotrof) med et rikt dyre- og planteliv. Vannkvaliteten
kjennetegnes ved relativt høye verdier av næringssalter og perioder med oksygensvikt i dypvannet. I
henhold til vannforskriften har Steinsfjorden i dag moderat økologisk tilstand og miljømålet for fjorden
er ikke nådd. Det er spesielt forekomst av cyanobakterier i innsjøen som gjør at miljøtilstanden
klassifiseres som «moderat». Med hensyn på fosforkonsentrasjon er tilstandsklassen «god» for
Steinsfjorden.
Steinsfjorden forbindes til Tyrifjorden ved det smale sundet Kroksund. Utbygging av ny E16 og
Ringeriksbanen vil medføre store inngrep i Kroksund, både i form av nye konstruksjoner (vegbro,
jernbanebro) og fyllinger. Denne rapporten vurderer hvilke konsekvenser de ulike inngrepene ved
Kroksund kan få for vannkvalitet og vannutskifting i og ved Steinsfjorden.
Rapporten er delt i to hoveddeler. Første del (kapittel 2) omhandler vannkvalitet og vannutskifting i
selve Steinsfjorden, både i et historisk perspektiv og utfra dagens situasjon. I andre del (kapittel 3 og
4) redegjøres det for effekter og konsekvenser av utbyggingen ved Kroksund på vannkvaliteten og
vannutskifting i selve Steinsfjorden, Kroksund og nordre del av Tyrifjorden. Det er benyttet
modellverktøy for å simulere effekter av inngrepene på vannkvalitet og vannutskifting. To
modellverktøy er kombinert – GEMSS for vannkvalitet (NIVA) og 3D simulering med CFD-modell
(Norconsult). Hensikten med å kombinere disse to modellene er muligheten for både å se de store
langsomme prosessene i vannvolumene (GEMSS) og effekter av strømning forbi detaljert geometri
(bropilarer mm) i Kroksund (CFD).
I kapittel 5 gjøres en vurdering av etablering av åpen kanal mellom Steinsfjorden og Tyrifjorden, med
modellering av vannutskifting og vurdering av vannkvalitet. CFD verktøyet er benyttet til modellering. I
kapittel 6 gis en oppsummering og konklusjoner.
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2 VANNKVALITET OG VANNUTSKIFTING I
STEINSFJORDEN - HISTORISK TILBAKEBLIKK OG
DAGENS SITUASJON
Av Morten Jartun, Markus Lindholm og André Staalstrøm, NIVA

2.1

Bakgrunn

Tyrifjordens nedbørsfelt utgjør 9808 km². Mesteparten av dette arealet drenerer til Storelva via
Sperillen og Randsfjorden. Den andre betydelige tilførselen til Tyrifjorden er Sokna. Utløpet fra
Tyrifjorden er ved Vikersund, hvor vannet renner ut i Drammenselva (se Figur 1). Ferskvannstilførsel
til Steinsfjorden er omtrent 1 m³/s (Berge, 1983). Tabell 1 viser nøkkeltall for Tyrifjorden og
Steinsfjorden.

Oversiktskart over Tyrifjorden. De tre grønne prikkene viser viktige elver som renner inn i
fjorden, Sokna, Storelva og avrenning til Steinsfjorden. Den røde prikken viser utløpet til
Tyrifjorden ved Vikersund, som renner til Drammenselva. Dybdedata for Steinsfjorden er
hentet fra dybdedata.no. Største dyp i Tyrifjorden er hele 295 m, mens i Steinsfjorden er
største dyp bare 24 m, og bare 19 % av arealet er dypere enn 18 m.

Tabell 1. Nøkkeltall for Tyrifjorden og Steinsfjorden.

Areal nedbørsfelt (km²)
Areal innsjø uten øyer (km²)
Største dyp (m)
Midlere dyp (m)
Volum (m³)
Årlig avløp (m³/s)

Tyrifjorden
(inkl. Steinsfjorden)
9808
135,2
295
103,3
13972·106
151

Steinsfjorden
64
13,9
24
10,2
142·106
1
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De økologiske rammebetingelsene i Tyrifjordens hovedbasseng («Holsfjorden») styres i stor grad av
vannmassenes bevegelser gjennom året. Etter isløsningen kommer det en kort periode da hele
innsjøen sirkulerer fra bunn til overflate, fordi alt vann har samme temperatur (+4 °C) og dermed
samme tetthet. Denne vårsirkulasjonen gjør at dypvannet skiftes ut og tilføres nytt oksygenrikt vann
fra overflaten, og øvre vannlag tilføres næringssalter fra dypet. Utover våren øker fotosyntesen og
mengden planteplankton i overflatelaget, og de bruker etter hvert opp næringsstoffene som ved
vårsirkulasjonen ble tilført fra dypet. Samtidig varmes overflaten opp og utgjør et lett "lokk" over det
tyngre (og kaldere) bunnvannet. Under denne såkalte sommerstagnasjonen holdes overflatelaget
separert fra dypvannet gjennom et sprangsjikt, der temperaturen faller hurtig over noen få meter.
Denne stratifiseringen hindrer også at overflatelaget og planteplanktonet tilføres nye næringssalter fra
dypvannet om sommeren. Når overflatelaget gradvis blir kaldere om høsten blir stratifiseringen
svakere, og til slutt kommer det til en ny fullsirkulasjon og omrøring før isen legger seg – på Østlandet
gjerne i slutten av oktober.

2.2 Miljøforsking i Steinsfjorden – historikk
Miljøforholdene i Steinsfjorden har vært gjenstand for vannfaglige studier gjennom nær hundre år, ikke
minst fordi innsjøen til en viss grad avviker fra det beskrevne mønsteret. I det følgende skal de
viktigste funnene og kunnskapene det har gitt gjennomgås. Dels baserer denne introduksjonen seg på
vitenskapelige publikasjoner, og dels på utredninger og rapporter, der særlig forskere fra NIVA har
bidratt.
De første økologiske studiene fra Steinsfjorden er fra 1920-årene og handler om vannplanter. Disse
undersøkelsene ble senere benyttet til å kartlegge mulige langtidsendringer i vannvegetasjonen, noe
som kunne speile endringer i næringsstoffer, og da særlig fosfor. Undersøkelsene avdekket endringer
for enkelte utvalgte arter, både med økt gjengroing i sumpvegetasjonen og i endret tetthet og
artssammensetning av vannplanter. Økte tilførsler av fosfor fra nedbørsfeltet ble allerede den gang
foreslått som en sannsynlig årsak (Rørslett, 1983). Imidlertid falt tidspunktet for den siste
kartleggingen sammen med en eksplosiv økning i den introduserte vannplanten vasspest (Elodea
canadensis), som også bidro til frigjøring av næringsstoffer (se nedenfor). I den aktuelle perioden ble
det antatt at mengdene av vasspest til en viss grad utkonkurrerte algevekst og planteplankton.
Et viktig oversiktsarbeid ble presentert i 1983, da hovedresultatene fra den store
Tyrifjordundersøkelsen (som løp fra 1978 til 1981), ble sammenfattet (Berge, 1983). Her ble forholdet
mellom de to bassengene inngående beskrevet, og dynamikken til vasspest ble belyst, både med
henblikk på eutrofiering og for betydningen av cyanobakterier. På basis av dette ble spørsmålet om
hvilken betydning begrenset vannutskiftning gjennom Kroksund har for vannmiljøet i Steinsfjorden satt
i sentrum, og dette førte til flere nye studier og rapporter, ikke minst gjennom 1990-årene. Et
tilbakevendende tema var hvordan konsentrasjonene av fosfor i vannmassene kunne reduseres, for å
redusere oppblomstringer av cyanobakterier og svekke veksten av vasspest. Ulike tiltak både i
Tyrifjordens nedbørsfelt og omkring Steinsfjorden var blitt iverksatt, noe som bidro til at
fosforkonsentrasjonen gradvis falt til 4 µg fosfor (tot P/L) i Holsfjorden. I Steinsfjorden var de
tilsvarende verdiene om lag 10 µg tot-P/L (Tjomsland & Berge, 2004).
Også i de påfølgende diskusjonene om bedret vannkvalitet i Steinsfjorden var mulighetene for
gjenåpning av Kroksund et gjennomgangstema, dels også i kombinasjon med regulering og overføring
av vann av Storflåtan i Nordmarka (Berge og Tjomsland, 1992), eller innpumping av vann fra
Holsfjorden (Berge, 1996). Forbedrete beregninger gjorde at man i 2003 kunne anslå den forventete
reduksjonen av fosfor gjennom slike tiltak, og denne beløp seg til 2-3 µg fosfor (tot P/L). Gjennom bruk
av nye modelleringsmetoder for vannmassenes bevegelser ble reduksjonen av fosfor senere beregnet
til 1 µg/L (Tjomsland m.fl., 2006).
Allerede i 1997 ble det igangsatt mer systematisk overvåking av vannkvaliteten i Steinsfjorden, med
fokus på forholdet mellom fosfor-konsentrasjon og forekomster av giftproduserende cyanobakterier.
Flere forskere har undersøkt om de økologiske rammebetingelsene for slike giftalger, både i
Steinsfjorden og ellers, og det er i økende grad blitt klart at disse kunnskapene er nødvendige for å
forstå betydningen av cyanobakterier i Steinsfjorden (se for eksempel Kyle m.fl., 2015; Rohrlack m.fl.,
2015; Haande, 2016). Det redegjøres mer detaljert for dette siste nedenfor, men først litt om de
fysiske rammebetingelsene, slik det nå kan fastslås etter flere tiår med omfattende forskning.
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2.3 Steinsfjorden – fysiske rammebetingelser
Steinsfjorden er grunn. Bare 19 % av arealet er mer enn 18 m dypt (basert på bunntopografi fra
dybdedata.no, se Figur 1 og Figur 9. Det gjør at stratifiseringen om sommeren er mindre stabil enn
hva som er vanlig og at sprangsjiktet, som i denne innsjøen vanligvis befinner seg mellom 8 og 14 m
under overflaten, kan være svakere utviklet, spesielt etter perioder med kjølig vær og vind (vind fører
til bevegelser og turbulens også i dypere vannlag; Figur 2). Om man sammenligner år-til-årvariasjonene blir det klart at sjiktningen i Steinsfjorden også endrer seg fra år til år. I 2014 var
stratifiseringen tydelig, og overflatelaget kunne bare i liten grad blandes med bunnvannet. Året etter,
som var dominert av en mer kjølig værtype, var stratifiseringen svakere. Det kommer da lettere til
episoder der også dypvannet, som har bred kontakt med bunnsedimentene og dermed med
plantenæringsstoffer som fosfor, i noen utstrekning blandes inn i øvre vannlag. Dermed skjer det en
viss tilførsel av plantenæringsstoffer til de øvre og lyseksponerte delene av bassenget også i perioder
da innsjøen normalt burde vært stabilt lagdelt.

Variasjon i vertikal temperaturfordeling gjennom sommersesongen i Steinsfjorden, for 2013,
2014 og 2015. Mens 2014 var et varmt år med tydelig stratifisering, var denne vesentlig
mindre utpreget ett år senere.
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Andre forhold kommer i tillegg. Mens vannmassene i selve Tyrifjorden tilføres vann fra et av landets
største nedbørsfelt, utgjør Steinsfjorden en liten avstengt sidefjord med et lite nedbørsfelt. Dette gjør
også at hydrologien i hovedbassenget betyr mye for hva som skjer i Steinsfjorden. Når vårflommen
setter inn på Østlandet (overgangen mai-juni) skyves næringsfattige vannmasser inn i Steinsfjorden
via Kroksund. På årsbasis er vannutskiftningen imidlertid begrenset, siden Kroksund er så vidt grunt
og trangt. Det gjør at Steinsfjorden til en viss grad kan sammenlignes med en stor beskyttet bukt, der
det vil være en tendens til at partikler og finsedimenter akkumuleres. Dermed vil Steinsfjorden over
lange tidsrom gradvis anrikes noe med næringsstoffer, som sedimenteres ut på bunnen, og derfra i
noen grad også kan bidra med nye næringsstoffer til vannmassene nær bunnen (ved oppvirvling og
via planterøtter). Disse forholdene gjør at Steinsfjorden allerede fra naturens side er noe mer
næringsrik enn nordiske innsjøer pleier å være, og må betraktes som mesotrof (Berge, 1983).
Gjennom det siste århundre, og forsterket på 50- 70-tallet, bidro trolig både avrenning fra innmark og
gjødselkjellere og lokale avløp ytterligere til at fosforkonsentrasjonene økte i vannmassene.
En oversikt over fosforkonsentrasjonen i Steinsfjordens overflatevann viser imidlertid ingen klare
endringer siden 1970-årene (Figur 3), og de årlige middelverdiene har hele tiden ligget under
grenseverdien som er miljømålet etter vannforskriften (17 µg/L for den aktuelle innsjøtypen).
Steinsfjorden er altså karakterisert som en grunn, middels næringsrik innsjø, med lite nedbørsfelt og
der vannutskiftningen er langsom.

Fosforkonsentrasjonen i Steinsfjorden (0-7 m dyp) for perioden 1978-2016. Figuren viser
middelverdien av total fosfor for hvert års vekstsesong (mai-oktober). Grensene mellom de
ulike økologiske tilstandsklassene er også vist. Miljømålet er grensen mellom
tilstandsklassene god og moderat (fra Haande, 2016).

2.4 Vasspest og fosfor
De første observasjonene av vasspest ble gjort i 1979, og i årene som fulgte økte utbredelsen
voldsomt. I 1984-1985 var fullstendig dominerende over det aller meste av gruntvannsområdene (ned
til 5-6 meters dyp) rundt nesten hele innsjøen. I denne perioden var vasspest helt dominerende, og
den påvirket trolig både fisketetthet og krepsebestand negativt (Skurdal m.fl., 2014). Ingen av de
stedegne vannplantene ble imidlertid fordrevet helt (Mjelde m.fl., 2012). Vasspesten påvirket imidlertid
fosfordynamikken, fordi den gjennom røttene trakk fosfor opp fra sedimentene, som så ble ført over til
de frie vannmassene om vinteren når bladverket visnet.
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Om høsten dekket visnende matter av vasspest store deler av Steinsfjorden på 1980-tallet
(venstre). Dekningsgraden avtok imidlertid gradvis (høyre).

Massene av plantemateriale som strakte seg fra bunn til overflate tiltrakk seg imidlertid mye vannfugl,
som gjennom flere år beitet vekk store mengder vasspest, og tilsynelatende også bidro til å forflytte
deler av fosforoverskuddet fra vannet inn over de omkringliggende landområdene. Undersøkelser
antyder at fuglefaunaen på innsjøen i denne perioden nærmest utelukkende levde av vasspest. Dette
bidro til at det ble mindre fosfor i bunnslammet, og trolig også til at vasspesten gradvis ble mindre
dominerende og synlig (Mjelde m.fl., 2012). De siste data fra NIVA er fra 2015. De viser at vasspest
fortsatt forekommer i store mengder langs deler av strandsonen, men at tilveksten om sommeren er
redusert. Plantene har kortere skudd enn før, og vasspesten danner ikke lenger synlige matter i
overflaten (Figur 4).
Det observeres regelmessig lave oksygenkonsentrasjoner (ned mot 5 % oksygenmetning) nær
bunnen av Steinsfjorden (Haande, 2016), og vasspesten kan ha bidratt til dette. De store mengdene
organisk stoff som dannes av den tette vannvegetasjonen forbruker mye oksygen når det skal brytes
ned. Dersom bunnvannet blir helt anoksisk fremmes remobilisering av fosfor som har vært lagret i
bunnsedimentene, gjennom såkalt interngjødsling. Slike forhold har imidlertid aldri vært observert i
Steinsfjorden.

2.5 Cyanobakterier og fosfor
Siden 1990-årene har det vært observert varierende konsentrasjoner av cyanobakterier
(blågrønnalger) i Steinsfjorden, dominert av slekten Planktothrix (Figur 5), som kan produsere
giftstoffer (toksiner) av typen microcystin. De største konsentrasjonene har ligget på 10-12 m dyp,
altså utenfor fare for badende. Denne blågrønnalgen er tilpasset lite lys, og kan derfor overleve helt
nede på sprangsjiktet. Enkelte år har det imidlertid også vært observert betydelige mengder
Planktothrix som grønt slam i viker og langs land etter isløsningen om våren. Dette skyldes en
oppblomstring av Planktothrix i dypvannet forutgående høst, som overlever gjennom vinteren ved å
legge seg som i et sjikt rett under isen. Når isen smelter blir store deler av algebiomassen transportert
mot land hvor de raskt blir nedbrutt. Situasjonen har ved disse anledningene blitt fulgt tett med
hyppige observasjoner av algebiomasse og målinger av microcystin (Haande, 2016).
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Planktothrix sp. (foto: Irina Olenina).

Å finne årsakene til de økte forekomstene av Planktothrix har vært en sentral oppgave for både
biologer og vannforvaltning. Generelt bidrar økte konsentrasjoner av fosfor til oppblomstringer av
cyanobakterier, og det har vært antatt at dette forholdet også gjelder for Steinsfjorden. Man har også
tenkt at cyanobakterienes evne til å leve under svakt lys i sprangsjiktet skyldes tilpasninger til
fosforreservene fra dypvannet (Figur 13). At Steinsfjorden er så vidt grunn kan tenkes å legge
forholdene ytterligere til rette for dette, ved at redusert stratifisering kan gi episoder med oppstrømning
av næringsrikt bunnvann også om sommeren.
Imidlertid har det vist seg at årsaken også kan være knyttet til en mikroskopisk sopp-parasitt som lever
på Planktothrix, men som trives dårligere i det kalde dypvannet (Kyle m.fl., 2015; Rohrlack m.fl.,
2015). Forskere ved NMBU og NIVA har blant annet analysert sedimentkjerner fra Steinsfjorden, og
vist at Planktothrix har vært del av planteplanktonet gjennom flere hundre år, men at oppblomstringer
har skjedd siden 1950-tallet. Mye tyder på at veksten av Planktothrix øker ved vanntemperaturer > 12°
C, særlig i august (Rohrlack, muntlig info). Imidlertid fremmer økte temperaturer også forekomsten av
soppen som desimerer tetthetene av Planktothrix under slike forhold. Økt temperatur i sprangsjiktet
fremmer altså både Planktothrix og dens parasitt. Sommertemperaturene ved Steinsfjorden har økt
med 1°C siden 1979 (Skurdal m.fl., 2014). Kyle m.fl. (2015) peker på at oppblomstringer av
Planktothrix trolig beror på at den kan overleve ved forholdsvis lave temperaturer i sprangsjiktet, der
de er skjermet fra patogene soppangrep, fordi temperaturen her er for lav for soppen. Funn som disse
gjør at det er en viss tvil om hvorvidt reduksjonen av fosfor er nok til å dempe forekomstene av
giftproduserende cyanobakterier i dette tilfellet.
Disse forskningsresultatene viser hvor komplekst innsjøøkosystemer er, og at både fysiske, kjemiske
og biologiske forhold er med på å påvirke og styre en algeoppblomstring.

2.6
2.6.1

Sammenheng mellom vannsirkulasjon og fosforkonsentrasjon i
Steinsfjorden
Vannbalanse

Vannstanden i Steinsfjorden kan beregnes ut ifra differansen mellom tilførsel og avløp av ferskvann,
ved å dividere denne med overflatearealet. Men siden denne differansen tallmessig har en lavere
verdi enn tilførselen og avløpet, kan små feil i vannføringene gi stor feil i beregnet vannstand. Dette er
illustrert i Figur 6 (se rød kurve i nederste figur). I innsjømodellen GEMSS vil vannstanden beregnes
på denne måten, og det er derfor nødvendig å korrigere differensen mellom tilførsel og avløp.
Dette kan gjøres ved å beregne avløpet basert på målt vannstand og tilførsel. Dette er gjort, og
resultatet av denne beregningen (svart kurve øverst i Figur 6) gir mindre feil. Når det beregnede
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avløpet brukes sammen med målt tilførsel, får man en realistisk beregnet vannstand i innsjøen (se
svart kurve nederst i Figur 6).
I innsjømodellen GEMSS er målt tilførsel og beregnet avløp benyttet. Tilførselen er fordelt på de tre
elvene i Figur 1 etter følgende fordeling: 141/151 av tilførslene via Storelva, 9/151 via Sokna og 1/151
som tilførsel til Steinsfjorden.
Det er verdt å merke seg at ved å regulere differansen mellom tilførsel og avrenning fra Tyrifjorden,
kan vannstanden også reguleres. Hvis det for eksempel renner omtrent 90 m³/s mer inn i innsjøen enn
ut, vil dette gi en vannstandsøkning på omtrent 5 cm/døgn.

Sammenhengen mellom tilførsel og avløp (øverst) og vannstand (nederst) i Tyrifjorden. Feil i
differansen mellom tilførsel og avløp kan føre til stor feil i beregnet vannstand, som er vist
med rød kurve i nederste figur.

2.6.2 Vannutveksling mellom Tyrifjorden og Steinsfjorden
Når vannstanden endres i Tyrifjorden forplanter dette seg som en lang bølge på grunt vann, akkurat
som en tidevannsbølge. Fasehastigheten c, til bølgen kan beregnes med formelen
𝑐 = √𝑔𝐻
hvor g er tyngdens akselerasjon (9,8 m/s²) og H er vanndypet. Med et middeldyp på 103 m i
Tyrifjorden, blir fasehastigheten til bølgen 114 km/h. Vannstandsendringen vil derfor spre seg til hele
Tyrifjorden i løpet av omtrent 15 minutter. Ved en vannstandsøkning, vil derfor vannmasser renne ut
av Tyrifjorden, det vil si til Drammenselven ved Vikersund og til Steinsfjorden via Kroksund.
I et slikt tilfelle vil vannstanden i Kroksund helle nedover mot Steinsfjorden, siden åpningen under
steinbrua over Kroksund kun har et tverrsnitt på omtrent på 30 m² (Tjomsland m.fl., 2006). Et bilde av
åpningen under brua over Kroksund er vist i Figur 7. Vannstanden i Tyrifjorden er vist i øverst i Figur
8. For eksempel økte vannstanden fra 62,57 m den 18. april 2004 til 63,88 m den 13. mai 2004. Det

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og
E16 (FRE16)

Sundvollen/Høgkastet - Bymoen,
Detaljplan/teknisk plan
Fagrapport Miljø, Strekning 3

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

14 av 71
FRE-30-A-25320
03A
08.03.2018

betyr at vannstanden steg med 131 cm i løpet av 25 døgn, eller 5,2 cm/døgn. For å utligne
vannstandsforskjellen må da 8,4 m³/s strømme inn i Steinsfjorden. Siden det anslagsvis tilføres 1 m³/s
med bekker til Steinsfjorden vil det strømme inn 7,4 m³/s inn gjennom Kroksund.
Innen fluiddynamikk beregnes Froude-tallet, F
𝐹=

𝑢2
𝑔𝐻

hvor u er strømhastighet gjennom åpningen. Når Froude-tallet er over 1 sier man at man har kritisk
strøm. Da strømmer det raskere enn fasehastigheten til bølgen som frakter med seg
vannstandsendringen. Man kan si at vannstandsendringen ikke kommer seg fort nok unna, og man får
et hydraulisk sprang. Dette er det man for eksempel kan se når vann strømmer raskt over en stein i en
bekk. Når det skjer så bremses strømmen veldig. Hvis man antar at vanndypet er 1 m i åpningen og
tverrsnittet er 30 m², så vil en strømhastighet på 3.1 m/s gi et Froude-tall på 1. Dette tilsvarer en
volumstrøm på 94 m³/s. Å akselerere vannet til hastigheter høyere enn dette vil kreve uforholdsmessig
mye energi, og dette kan derfor betraktes som et anslag på den maksimale transporten under
steinbrua.

Åpningen som forbinder Steinsfjorden med Tyrifjorden under steinbrua over Kroksund.

Ved en volumstrøm på 7,4 m³/s, gir dette en strømhastighet i åpningen på omtrent 0,25 m/s og
Froude-tallet blir mindre enn 0,01. Dette betyr at i eksemplet over vil det strømme 7,4 m³/s inn i
Steinsfjorden, uten at denne volumstrømmen bremses nevneverdig av at åpningen er trang. Dette
betyr at vannstanden i Steinsfjorden vil utlignes og være ganske lik vannstanden i Tyrifjorden, og at
volumstrømmen inn i Steinsfjorden kan beregnes ved å derivere vannstanden i Figur 8.
Volumstrømmen inn og ut i Steinsfjorden, Qkrok kan beregnes med ligningen
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𝑑ℎ
− 𝑄𝑒𝑙𝑣
𝑑𝑡

hvor A er overflatearealet til Steinsfjorden (se Tabell 1), h er vannstanden, dh/dt er endringen av
vannstanden per tidsenhet og Qelv er avrenning til Steinsfjorden. Positiv verdi av Qkrok gir transport inn i
Steinsfjorden, Qinn, mens negativ verdi av Qkrok gir transport ut av Steinsfjorden, Q ut. Hadde tverrsnittet
vært mye større, kunne vannutvekslingen mellom de to innsjøene vært større ved at det strømmet inn
i en del av tverrsnittet og ut i en annen del, for eksempel drevet av vind. Med andre ord kunne man
legge til det samme tallet på hver side av likhetstegnet i ligningen over og fortsatt hatt balanse. Slik
geometrien på åpningen er i dag (se Figur 6) er det lite sannsynlig at man får noen slik ekstra
vannutveksling, men hvis det hadde vært åpent mellom Slettøya og fastlandet, kan det tenkes at det
ved sterk vind kan strømme motsatt vei i denne åpningen enn under steinbrua. Derfor kan
volumtransporten beregnet med denne ligningen betraktes som et anslag på den minimale
transporten under steinbrua.
Resultatene for beregningene (se nederst i Figur 8) viser transporten inn og ut gjennom Kroksund
enkelte ganger er over 10 m³/s.

Vannstand i Tyrifjorden målt ved Tyristrand i perioden 2004-2006 er vist øverst. I perioden er
middelvannstanden 62,8 m. Beregnet volumstrøm ut av Steinsfjorden er vist nederst. Det er
antatt at avrenning til Steinsfjorden er 1 m³/s, som er vist som transport ut av Steinsfjorden
med en svart horisontal linje.
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Vertikale blandingsforhold i Steinsfjorden

Steinsfjorden har som vist i det foregående blitt overvåket gjennom flere år. Blant annet har det blitt
foretatt profilerende temperaturmålinger gjennom året på en stasjon i det dypeste området av fjorden
(Figur 9).

Dybdekart over Steinsfjorden. Den røde prikken angir hvor det har blitt foretatt profilerende
målinger av temperatur. Dybdedata er hentet fra dybdedata.no.
Temperaturutviklingen i april 2004 til april 2005 er vist øverst i Figur 10. I april 2004 var vannmassen
homogen, med omtrent 4 °C fra overflate til bunn. Når overflatevannet varmes opp på sommeren
oppstår et sprangsjikt der temperaturen endrer seg raskt over noen få meter. Sprangsjiktet var som
forklart tidligere skarpest litt over 10 m dyp i juni, juli og august. I løpet av sommeren brer varmen seg
også nedover i dypet, og i slutten av september er det et temperaturmaksimum på 15 m dyp på over
13 °C. Siden vannet i overflaten samtidig har blitt avkjølt er vannmassen over 15 m homogen, og det
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er omrøring av vannet ned til dette dypet. Utover høsten er det fortsatt litt temperatur sjiktning under
15 m, og det er ikke full omrøring i bunnvannet før temperaturen i hele vannmassen nærmer seg 4 °C
i begynnelsen av januar. Dette gjør at oksygenkonsentrasjonen blir lav nær bunn, slik som i
september (vist i Figur 11). Utover vinteren blir overflatevannet ytterligere avkjølt, uten at dette gir stor
innvirkning på temperatursjiktningen. Men vinterstagnasjonen har likevel en virkning på
oksygenforholdene, som igjen synker i løpet av vinteren (Figur 11).
Blandingsforholdene kan beskrives av en parameter som kan kalles den vertikale
blandingskoeffisienten (KV). Dette tallet beskriver hvor raskt endringer i for eksempel temperatur eller
næringssaltkonsentrasjon vil bre seg vertikalt i vannmassen. I den delen av vannmassen som er
homogen er blandingen stor mens i sprangsjiktet er blandingen liten. Det er ingen enkel sak å beregne
blandingskoeffisienten korrekt siden dette er påvirket av flere faktorer som turbulens i vannet og
vindforhold. Men det er mulig å gjøre et estimat basert på temperaturutviklingen. Her har vi brukt
formelen
𝐾𝑉 = 𝐾0 (

𝑁 −𝛼
)
𝑁0

hentet fra Bjerkeng (1994) hvor K0, N0 og 𝛼 er konstanter og N er oppdriftsfrekvensen som beregnes
fra
𝑁2 =

𝑔 𝑑𝜌
𝜌 𝑑𝑧

hvor g er tyngdens akselerasjon (9,81 m²/s), 𝜌 er vannets egenvekt (typisk rundt 1000 kg/m³) og
𝑑𝜌/𝑑𝑧 er hvor raskt egenvekten øker nedover i vannmassen. Verdiene på konstantene er satt til 𝐾0 =
0,6 ∙ 10−5 m²/s, 𝑁0 = 0,8 ∙ 10−2 s-1 og 𝛼 = 1,4.
Resultatet er vist i midterste figur i Figur 10. Blandingskoeffisienten har lavest verdi i sprangsjiktet på
sommeren med verdier ned mot 0,01 cm²/s. Med så lav blanding fungerer sprangsjiktet nærmest som
et lokk som skiller det øvre og nedre vannet i innsjøen. Gjennom hele høsten og vinteren er
blandingen stor i vannmassen helt ned til ca. 15 m. I bunnvannet blir ikke blandingen stor før
temperaturen i hele vannmassen nærmer seg 4 °C i begynnelsen av januar.
Størrelsen på blandingskoeffisienten er viktig hvis man skal beregne hvor raskt næringssalter kan
blandes oppover i vannmassen fra bunnlaget. For å undersøke om den beregnede blandingen har
riktig tallverdi, kan temperaturutviklingen i vannmassen modelleres basert på den beregnede
blandingskoeffisienten. Den modellerte temperaturutviklingen bør da ligne på den observerte
temperaturutviklingen. Temperaturutviklingen kan modelleres ved å løse en forenklet utgave av
varmeligningen, hvor temperaturendring balanseres av temperaturblanding.
𝜕𝑇
𝜕2𝑇
= 𝐾𝑉 2
𝜕𝑡
𝜕𝑧
Denne ligningen er løst numerisk, og resultatet er vist nederst i Figur 10. Siden den modellerte
temperaturutviklingen ligner på den observerte temperaturutviklingen, kan det fastslås at den
beregnede blandingskoeffisienten har riktig tallverdi. Det er en sammenheng mellom lave
oksygenverdier vist i Figur 11, og blandingskoeffisienten vist i Figur 10. Dette skyldes at når
bunnvannet er stillestående og adskilt fra overflatevannet i løpet av sommerstagnasjonen så er det
ikke tilførsel av oksygen. I denne perioden brukes oksygenet i bunnvannet gradvis opp.
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Observert temperaturutvikling i Steinsfjorden er vist øverst, mens modellert
temperaturutvikling er vist nederst. I midten er beregnet vertikal blandingskoeffisient vist på
en logaritmisk fargeskala.
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Observert oksygeninnhold i Steinsfjorden i dybdeintervallet 10-20 m er vist øverst, mens
observert konduktivitet er vist nederst. Konduktiviteten er et mål på mengde med saltioner i
vannet.
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Fosforbudsjett for Steinsfjorden

Steinsfjorden har som Tabell 1 viser et overflateareal på 13,9 km² og et volum på 142·106 m³ (Berge,
1983). Figur 12 viser et forenklet budsjett for fosfor for innsjøen, basert på en mer komplisert
beskrivelse hentet fra Økland & Økland (1997). Innsjøen tilføres fosfor med avrenning fra land og
nedfall fra atmosfæren. Tallverdien på disse tilførslene er ikke godt kjent, og de er i figuren slått
sammen. Når vann fra Steinsfjorden utveksles med vann fra Tyrifjorden via Kroksund, vil det være et
netto tap av fosfor, siden Tyrifjorden er en næringsfattig innsjø (Berge et al.,1983). Fosfor tas opp av
alger og bakterier som igjen blir tatt opp av høyere biologiske organismer. Disse produserer
partikulært materiale som felles ut og sedimenterer på bunn. Når blandingskoeffisienten er høy under
vår- og høstomrøringen vil næringssalter som har sunket ned i bunnlaget kunne blandes oppover i
vannmassene igjen. Skissen til venstre i Figur 13, viser en typisk vertikal fordeling av fosfor i en eutrof
innsjø under sommerstagnasjonen.

Skisse over et forenklet budsjettet for fosfor i Steinsfjorden. Innsjøen tilføres fosfor via
bekker, fra atmosfæren og ved oppblanding. Fosfor vil fraktes til og fra innsjøen med
utveksling med Tyrifjorden via Kroksund. Fosfor fjernes fra vannmassene ved at biologisk
aktivitet forbruker fosfor og at noe av dette sedimenterer.

Ved å ta månedsmiddelet av alle målinger av total fosfor i dybdeintervallet 8-14 m for perioden 20052016, vises det hvordan fosforkonsentrasjonen typisk variere gjennom sesongen (se Figur 13).
Konsentrasjonen synker i løpet av sommeren for så å øke raskt på høsten, fra litt over 11 µg P/L i
september til over 14 µg P/L i oktober. Denne utviklingen kan forklares ved å ta utgangspunkt i en
vertikal fordeling og beregne hvordan de vertikale blandingsforholdene påvirker denne profilen over
tid. Med andre ord betyr dette at det er høyere konsentrasjon av fosfor nær bunn på slutten av
vekstsesongen, og at dette blandes opp når det er omrøring i vannmassene på høsten, som er vist i
Figur 2 og Figur 10 ved at hele vannmassen får en homogen temperatur.
Basert på skissen i Figur 12 kan endring av mengden fosfor i Steinsfjorden beregnes
𝐸𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑃 = 𝐼𝑛𝑛 𝐾𝑟𝑜𝑘𝑠𝑢𝑛𝑑 − 𝑈𝑡 𝐾𝑟𝑜𝑘𝑠𝑢𝑛𝑑 + 𝑇𝑖𝑙𝑓ø𝑟𝑠𝑒𝑙 + 𝑂𝑝𝑝𝑏𝑙𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 − 𝐹𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔

Dette kan utrykkes matematisk
𝑉

𝑑𝑃
= 𝑄𝑖𝑛𝑛 ∙ 𝑃𝑇𝐹 − 𝑄𝑢𝑡 ∙ 𝑃 + 𝑄𝑒𝑙𝑣 ∙ 𝑃𝑒𝑙𝑣 + 𝑆𝑜𝑝𝑝 − 𝑆𝑏𝑖𝑜
𝑑𝑡

hvor V og P henholdsvis er volumet av og fosforkonsentrasjonen i Steinsfjorden, P TF er
fosforkonsentrasjon i Tyrifjorden og Pelv er fosforkonsentrasjonen i elvetilførselen. dP/dt betyr endring
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av fosforkonsentrasjon per tidsenhet. Sopp og Sbio er henholdsvis oppblanding av fosfor fra bunnlaget
som beskrevet over og sedimentering av partikulært fosfor som skilles ut ved biologisk aktivitet.

Månedsmiddel av total fosfor i dybdeintervallet 8-14 m fra mai til desember, basert på alle
målinger fra hver enkelt måned i perioden 2005-2016. Målingene er fra Steinsfjorden.
Vannvolumet i Steinsfjorden er kjent og fosforkonsentrasjonen i både Tyrifjorden og Steinsfjorden er
målt. Vannutveksling mellom de to innsjøene kan beregnes som beskrevet tidligere (og ytterligere
beskrevet i kapittel 3). Tilførselen av fosfor fra avrenning og oppblanding, samt sedimentering på
grunn av biologisk aktivitet er derimot usikker. Hvis disse ukjente størrelsene, som er merket røde i
den matematiske ligningen over, slås sammen til en netto tilførsel av fosfor kan denne anslås ved å
anta en stasjonær tilstand, for eksempel en tilstand midlet over en hel sesong
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑡𝑖𝑙𝑓ø𝑟𝑠𝑒𝑙 = 𝑄𝑢𝑡 ∙ 𝑃 − 𝑄𝑖𝑛𝑛 ∙ 𝑃𝑇𝐹
For perioden 2005-2016 er middelverdien av alle målinger av total fosfor i Steinsfjorden fra overflaten
og ned til 14 m, 11.7 µg P/L. Midlet for 2004 var det i minimum en transport på 0.8 m³/s inn i
Steinsfjorden, og 1.8 m³/s ut. Dette er basert på beregnet vannutveksling fra Figur 8. Det er da antatt
en elvetilførsel til Steinsfjorden på 1 m³/s. Hvis det videre antas at konsentrasjonen av total fosfor i
Tyrifjorden er 7 µg P/L, så må det være en netto tilførsel til Steinsfjorden på 16.2 mg/s. På årsbasis
tilføres altså netto omtrent 1,4 kg fosfor per dag til vannmassene i Steinsfjorden.
Tilførselen vil variere gjennom året. Hvis man ser på perioden fra 25. april til 15. juni 2004, hvor
vannstanden endret seg fra 62.8 m til 63.9 m og tilbake til 62.8 m, var det en transport inn på 3 m³/s
og en transport ut på 4 m³/s. Med det samme regnestykket så tilføres det da 2,2 kg per dag totalt
fosfor i denne perioden.
Dette viser at Steinsfjorden er et dynamisk økologisk system hvor tilførsel, vannutveksling (se Figur 8)
og ikke minst biologisk aktivitet varierer mye gjennom året. Fra 2005 til 2016 har det vært tatt
vannprøver som er analysert for klorofyll a og næringssalter to til syv ganger i året. Denne
målefrekvensen er vanligvis ikke høy nok til å beregne de forskjellige matematiske leddene i ligningen
for fosforbudsjettet. 2013 er det året det ble det tatt flest vannprøver i Steinsfjorden gjennom sesongen
med syv besøk.
Fosfor kan forekomme som oppløst organisk fosfor (DOP), oppløst uorganisk fosfor (DIP) eller i
partikulær form (PP). Total mengde fosfor (TP) kan derfor skrives
𝑇𝑃 = 𝐷𝐼𝑃 + 𝐷𝑂𝑃 + 𝑃𝑃
Oppløst uorganisk fosfor er forekommer hovedsakelig som fosfat (PO 4), og er den delen som kan tas
opp av planteplankton. TP og PO4 kan analyseres fra vannprøver ved å tilsette forskjellige kjemikalier
som binder opp alt fosfor eller bare fosfatet. Ved å først filtrere vannprøven og analysere mengde
fosfat som er igjen på filteret, kan man finne mengde partikulært fosfor (PP). Dette ble gjort på åtte
vannprøver fra Steinsfjorden i 2006 og 2007, andelen partikulært fosfor utgjorde 35-91 % av TP. I
middel utgjorde den partikulære delen 2/3 av det totale fosforet. Den partikulære andelen kan bestå av
levende organismer og da kan det som vist tidligere kontrollere sin egen oppdrift, eller av dødt
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materiale som vil synke ut. Målingene fra 2006 og 2007 tyder på at oppløst organisk fosfor (DOP) kan
utgjøre fra 0-50 % av det totale fosforet, hvis DOP beregnes som differansen mellom TP og summen
av DOP og PP. Figur 14 viser hvordan de forskjellige andelene av fosfor varierer gjennom året i 2013.
I 2013 ble ikke PP målt, og det er ikke mulig å skille mellom DOP og PP.

Øverst vises vannstanden Tyrifjorden. I midten og nederst vises konsentrasjon av fosfor og
klorofyll a i henholdsvis Steinsfjordens overflatelag og mellomlag.
I første del av 2013 varierer ikke vannstanden så mye, men i løpet av siste halvdel av mai så øker
vannstanden med omtrent 2 meter. Vannstanden synker igjen i løpet av juni og juli, og i resten av året
er vannstanden relativt konstant. Det kan antas at i perioden mai til juli så domineres
vannutvekslingen i Kroksund av effekten av vannstandsendringene. I perioden før og etter kan
vindens effekt dominere vannutvekslingen. I perioden med kraftig vannstandsendring er det også en
nedgang i konsentrasjon av TP i Steinsfjorden fra 12 til 8 µg/L. I perioden hvor vinden mest sannsynlig
dominerer vannutvekslingen er det ingen nedgang. I august og utover høsten er det en kraftig økning i
TP først i overflatelaget og deretter i mellomlaget. I august er det ingen sjiktning mellom overflatelaget
og mellomlaget, og i oktober er vannmassen homogen (se øverst i Figur 2).
Siden det er mange ukjente faktorer som spiller inn, som utfelling på grunn av biologisk aktivitet,
oppblanding fra bunnlaget og tilførsel fra land, samt at det ikke fins målinger av fosfor mellom 5. mars
og 29. mai, ei heller i bunnlaget, er det ikke mulig å si noe helt sikkert om hvordan fosforbudsjettet
påvirkes av vannutveksling. Men det settes opp en hypotese som kan utprøves med modellering.
Vannprøvene tyder på at vannutveksling på grunn av vannstandsendinger er en mer effektiv prosess
for å redusere konsentrasjon av fosfor i Steinsfjorden, enn vinddrevet vannutveksling.
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3 MODELLERING AV VANNUTVEKSLING MED GEMSS
Av André Staalstrøm, NIVA

3.1 Kort beskrivelse av modellen
Den 3-dimensjonale modellen GEMSS beregner strøm, temperatur, konsentrasjon av stoffer med
ulike egenskaper. Modellen beregner hva som skjer i innsjøen ut fra kjent klima, vannføring,
vanntemperatur og stoffkonsentrasjon i tilløp. Modellområdet blir delt inn i beregningsruter. For hver
rute blir resultatene beregnet skrittvis fremover i tid. Modellen/modellpakken er utviklet av ERM's
Surfacewater Modeling Group i Exton, Pennsylvania, USA. Modellen og eksempler på bruk av
modellen kan studeres nærmere på hjemmesiden http://gemss.com/index.html.
For å modellere sirkulasjonsmønsteret i modellområdet har vi benyttet GEMSS modulen HDM som er
en modell som løser de endelig-differanse ligningene Navier-Stokes, som med andre ord betyr at man
benytter Newtons andre lov sammen med ligninger for å bevare volum. De vertikale lagene i modellen
er horisontale (z-lag). GEMSS bruker et fleksibelt rutenett når modellområdet skal deles opp i bokser
(se Figur 16). I hver boks, det vil si hver av de svarte rutene i figuren, beregnes strøm og temperatur.
Rutenettet er kurvelineært slik at den horisontale oppløsningen kan varieres. Steinsfjorden og spesielt
Kroksund har høy horisontal oppløsning, mens oppløsningen er grovere i Tyrifjorden. Tilførsel og
avløp av vann via elvene er sammen med de meteorologiske forholdene det som driver
vannbevegelsene i modellen. I modellkjøringene er det hentet data fra eklima.no.

Her vises hvordan Tyrifjordens bunntopografi ble representert i Tyrifjorden som et rutenett.
Fargeskalaen angir vanndybden i meter. I Steinsfjorden er beregningscellene for små til at
vanndybden i dem syns på denne figuren. Den dypeste beregningscellen i modellen var 209
m. Det samlede volumet av modellinnsjøen var 13,61·109 m3, som er omtrent 3,5 % mindre
enn det som oppgis av Berge et al. (1983).
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3.2 Modellkjøring for en hel sesong
Det ble foretatt en rekke modellkjøringer hvor GEMSS ble satt opp på forskjellige måter. De
forskjellige modellkjøringene er oppsummert i Tabell 2. Først ble det gjort en kjøring som dekket et
helt år for å avdekke når på året det er mest vannutveksling mellom Tyrifjorden og Steinsfjorden
(MAIN). Deretter ble bunntopografien endret og det ble lagt inn en fylling som representer området for
ny togstasjon (FILLING). Siden det hadde blitt gjort noen endringer i bunntopografien, bortsett fra
fyllingen, ble det gjort en ny kjøring med dagens topografi, slik at en kan være sikker på at det kun er
effekten av fyllingen som forårsaker endring i modellresultatene (TODAY1). Til sist ble det gjort en
kjøring hvor det ble åpnet opp på vestsiden av Slettøya (OPEN). Igjen ble det gjort en kjøring med
dagens topografi, hvor den eneste forskjellen i modell topografien var åpningen (TODAY2).
Tabell 2. Oversikt over modellkjøringer.
Navn på
Periode
modellkjøringen
MAIN
1.1.2004 – 31.12.2004
TODAY1

15.4.2004 – 15.6.2004

FILLING

15.4.2004 – 15.6.2004

TODAY2

15.4.2004 – 15.6.2004

OPEN

15.4.2004 – 15.6.2004

Topografi
Dagens åpning
(versjon 1)
Dagens åpning
(versjon 2)
Utfylling for togstasjon
(versjon 2)
Dagens åpning
(versjon 3)
Åpning NV for Slettøya
(versjon 3)

Øverst i Figur 16 er modellert vannstand i både Tyrifjorden og Steinsfjorden sammenlignet med
observert vannstand ved Tyristrand. Det første en kan legge merke til er at den modellerte
vannstanden representerer den observerte vannstanden godt, selv om ikke de høyeste observerte
vannstanden fanges opp. Dette betyr at den totale vannbalansen for hele systemet er korrekt. Det
andre en kan legge merke til er at vannstanden i de to innsjøene følger hverandre. Dette betyr at
åpningen under steinbrua i Kroksund (se Figur 7) ikke er trang nok til å forsinke
vannstandsendringene i Steinsfjorden vesentlig.
Nederst i Figur 16 vises beregnet vannutveksling i Kroksund basert på modellkjøringen MAIN. Det er
benyttet to forskjellige metoder for å beregne hvordan volumstrømmen varierer gjennom sesongen.
Den svarte kurven i figuren viser vannutveksling beregnet fra modellert vannstand i Steinsfjorden,
altså på samme måte som beregnet vannutveksling basert på observert vannstand vist i Figur 8. I
tillegg viser den røde kurven volumstrøm beregnet direkte fra modellert vannstrøm i Kroksund. Den
røde kurven har høyere variabilitet enn den svarte kurven. Det betyr at det forekommer vannutveksling
på kortere tidsskala utover den vannutvekslingen som må til for å utjevne vannstandsforskjellene
mellom de to innsjøene. Forskjellen mellom de to kurvene er størst når det er liten endring i
vannstand, og utvekslingen er dominert av vind.
Det er ikke gitt at vannmasser fra Tyrifjorden som strømmer inn i Steinsfjorden, ikke delvis strømmer
ut igjen. For å undersøke hvor effektiv volumstrømmen i Kroksund utveksler vann mellom de to
innsjøene, ble det i GEMSS modellen lagt inn et sporstoff som ved starttidspunktet hadde verdien 100
% i Tyrifjorden og verdien 0 % i Steinsfjorden. Ved å se på konsentrasjonen av dette sporstoffet i
Steinsfjorden, ser man hvor stor andel av vannmassen som har sin opprinnelse i Tyrifjorden.
Resultatet er vist i Figur 17. Øverst i figuren vises andelen av vann fra Tyrifjorden i overflatelaget på
stasjonene SF1 og SF2 (se plasseringen i Figur 15). I årets fire første måneder kommer det lite nytt
vann inn i Steinsfjorden. I løpet av mai derimot, hvor det er store endringer i vannstand, er det stor
vannutveksling. I løpet av denne måneden har omtrent 10 % av vannet i Steinsfjorden blitt fornyet. I
resten av året er det to mindre episoder hvor det er en viss vannutveksling, men alt i alt så er skjer
mesteparten av vannutvekslingen i løpet av bare en måned. Dette betyr at vannstandendringene i
hele systemet dominerer vannutvekslingen mellom de to innsjøene.
Nederst i Figur 17 er andelen vann i fra Tyrifjorden på stasjon SF1 vist for hele vannsøylen. I
modellen blandes vannet helt ned til bunn selv på sommeren. Dette skyldes at innsjømodellen har for
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høy vertikal blanding. Siden blandingen i virkeligheten er lavere på sommeren (se Figur 10), ville
andelen av vann fra Tyrifjorden vært høyere i overflatelaget på sommeren, enn det som vises øverst i
Figur 17, siden mindre av dette vannet ville bli blandet ned i dypet.

Modellresultater fra kjøringen «MAIN». Øverst vises modellert vannstand fra stasjon TF1 og
SF1 sammenlignet med målt vannstand ved Tyristrand. Nederst vises vannutveksling i
Kroksund.

Øverst vises andelen vann med opprinnelse i Tyrifjorden på overflaten på stasjon SF1 og
SF2. Nederst vises andelen vann fra Tyrifjorden i alle dyp på stasjon SF1.
I Figur 18 er konsentrasjonen av sporstoffet som viser andelen av vann fra Tyrifjorden vist for
overflatelaget i området nær Kroksund. Fra januar til midten av april er det liten vannutveksling. Det
samme er tilfellet i perioden fra midten av juni til slutten av året. Fra midten av april til midten av juni er
det derimot stor vannutveksling, og konsentrasjonen i Steinsfjorden går fra omtrent 2 % til over 10 %.
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Andelen av vann med opprinnelse fra Tyrifjorden. Ved modellkjøringens start har et
sporstoff fått verdien 100 % i Tyrifjorden og 0 % i Steinsfjorden. Utover året øker andelen
vann fra Tyrifjorden i vannmassene i Steinsfjorden, men størsteparten av endringen skjer i
løpet av mai.
Siden Steinsfjorden er næringsrik, mens Tyrifjorden er næringsfattig, kan den delen av Tyrifjorden
som er nærmest Kroksund få økt næringssaltkonsentrasjon når det strømmer ut av Steinsfjorden.
Figur 19 viser hvordan området på Tyrifjordsiden av Kroksund kan påvirkes av vann fra Steinsfjorden.
I situasjonen som var 4. juni hvor vannmassen rett sør for Kroksund besto av omtrent 50 % av vann
fra Steinsfjorden, ville konsentrasjonen av total fosfor vært 9 µg P/L, hvis man antar at
konsentrasjonen var 7 og 11 µg P/L i hhv. Tyri- og Steinsfjorden. Næringssaltkonsentrasjonen vil
derfor variere mye i dette området, styrt av transporten gjennom Kroksund.
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Andelen av vann med opprinnelse fra Steinsfjorden. Ved modellkjøringens start har et
sporstoff fått verdien 100 % i Steinsfjorden og 0 % i Tyrifjorden. Avhengig av retningen på
strømmen kan området rett sør for Kroksund påvirket av vann fra Steinsfjorden.

3.3 Effekt av åpning av Kroksund
Tidligere var åpningen mellom de to innsjøene betydelig videre enn den er i dag. En mulighet en kan
tenke seg er at steinfyllingen vest for Slettøya åpnes opp, for å øke vannutvekslingen (Figur 19).

Sammenligning av bunntopografien i Kroksund i modellkjøringene med dagens åpning
mellom Slettøya og Sundøya (figur til venstre) og med åpning på nord-vest siden av Slettøya
(figur til høyre). Fargeskalaen angir vanndybden i meter. De røde prikkene angir hvilke
modellruter som ble brukt for å beregne volumstrøm til Steinsfjorden.

Det ble kjørt to parallelle modellkjøringer for perioden 15. april til 15. juni, hvor mesteparten av
vannutvekslingen forekom. Den eneste forskjellen mellom de to modellkjøringene (OPEN og TODAY2
i Tabell 2), var at det ble åpnet opp på vestsiden av Slettøya. Vannutvekslingen i de to
modellkjøringene ble beregnet annenhver time, ved å bruke modellert vannstrøm. Resultatet er vist
øverst i Figur 21, og viser at vannutvekslingen på kort tidsskala øker når det åpnes opp. Dette kan
skyldes at vinden får større flate å virke på for å skape vinddrevet strøm. Strømforholdene lokalt
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endrer seg mye, og vannstrømmen under steinbrua blir mye mindre, siden mesteparten av vannet
strømmer vest for Slettøya når det åpnes her.

Øverst er vannutvekslingen hvis det åpnes opp vest for Slettøya sammenlignet med dagens
situasjon. Graden av vannfornyelse i Steinsfjordens overflatelag med og uten åpning er vist
for hhv. stasjon SF1 og SF2 er vist i midtre og nedre figur.
På lengre tidsskala så endres vannutvekslingen lite, og effekten på hvor stor andel av vannet i
Steinsfjorden som fornyes i løpet av perioden har åpningen minimal effekt, både på stasjon SF1 og
SF2 (se Figur 21).
Det dette betyr er at vinden øker bevegelsen i vannet i Kroksund hvis det åpnes opp, men at det i stor
grad er det samme vannet som strømmer fram og tilbake. Dette modellresultatet bekrefter hypotesen
som ble satt opp på bakgrunn av vannprøver i Steinsfjorden i slutten av kapittel 2, om at
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vannutveksling på grunn av vannstandsendinger er en mer effektiv prosess for å redusere
konsentrasjon av fosfor i Steinsfjorden, enn vinddrevet vannutveksling. En åpning av Kroksund har
derfor ikke signifikant effekt på vannutskiftningen mellom Steinsfjorden og Tyrifjorden.
Steinsfjordens påvirkning på området på Tyrifjordsiden av Kroksund er vist i Figur 22, hvor dagens
topografi er sammenlignet med situasjonen hvis det åpnes opp innenfor Slettøya. I noen tilfeller vil
påvirkningen på dette området bli forskjellig hvis det åpnes opp på grunn av strømbildet endres.
Konsentrasjonen av Steinsfjordvann i området vil variere mye, og selv om det i enkelte situasjoner,
slik som 20. mai blir mindre påvirkning hvis det åpnes opp, vil det i andre tilfeller ikke bli noen endring.
Det er derfor ikke sannsynlig at næringssaltkonsentrasjonen i området endres signifikant hvis det
midles over en viss periode, for eksempel over en måned.

Steinsfjordens påvirkning på området på Tyrifjordsiden av Kroksund. Dagens topografi (til
venstre) er sammenlignet med situasjonen hvis det åpnes opp innenfor Slettøya (til høyre)
for to forskjellige datoer.
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3.4 Effekt av vannstandsendringer på vannutvekslingen
Modellberegningene og beregninger basert på observert vannstand, viser tydelig at
vannstandsendringene dominerer vannutvekslingen mellom Tyrifjorden og Steinsfjorden. Siden
Tyrifjorden er en næringsfattig innsjø mens Steinsfjorden er relativt næringsrik, så har dette potensielt
stor effekt på vannkvaliteten. Økes vannutvekslingen så vil næringssaltkonsentrasjonen i Steinsfjorden
minke. Å regulere vannstanden i Tyrifjorden slik at den varierer mer enn den gjør i dag, vil være en
svært effektiv måte å øke vannutvekslingen på.
Figur 8 er volumtransporten i Kroksund beregnet for tre år, hvor det første (2004) er det samme året
som er brukt i modellberegningene. I 2004 og i 2006 var det på våren og forsommeren en episode med
store vannstandsendringer, og dermed også stor vannutveksling. I Tabell 3 er samlet vannutveksling
summert for hvert år. Av tabellen fremgår det at det er stor variasjon fra år til år for vannutvekslingen. I
år hvor det er store endringer i vannstanden, kan vannutvekslingen være dobbelt så stor som i år med
mindre vannstandsendringer. Hvis vannstanden i 2005 hadde vært regulert slik at man fikk en
tilsvarende topp i vannstand, så ville vannutvekslingen blitt økt betydelig. Derfor bør regulering av
vannstand i Tyrifjorden vurderes som et tiltak for å bedre vannkvaliteten i Steinsfjorden.

Tabell 3. Beregnet vannfornying i Steinsfjorden basert på målt vannstandsendring.
År
Volum som strømmer inn i
Andel av det totale volumet i
Steinsfjorden via Kroksund
Steinsfjorden
2004
25,8·106 m³
18,2 %
2005
14,8·106 m³
10,4 %
2006
32,2·106 m³
22,7 %

3.5 Effekten av utfylling ved Sundvollen
I Figur 23 er dagens topografi sammenlignet med en versjon av modell-gridet hvor området rett sørøst
for åpningen under steinbrua i Kroksund er fylt ut. Siden en betydelig endring i topografien slik som
åpning av sundet vest for Slettøya representerer, ikke hadde stor betydning på vannutvekslingen mellom
de to innsjøene, er det heller ikke sannsynlig at en utfylling på sørsiden av Kroksund vil ha betydelig
effekt på vannutvekslingen. Her vil vi se på hvordan strømforholdene vil endre seg lokalt.
I forbindelse med basisovervåkningen for store innsjøer ble det sommeren 2015 gjort undersøkelser av
artsmangfoldet på en lokalitet i nærheten av Kroksund (Solheim, et al.,2016). Undersøkelsene ble gjort
på en lokalitet, nr. 8 som vist i Figur 23. Det ble funnet 11 forskjellige arter av vanlige vannplanter, blant
annet Vasspest, Tusenblad, Pilblad og vanlige kortskuddplanter. Alle disse artene ble også funnet på
andre lokaliteter i Tyrifjorden. Det ble ikke funnet rødlistearter på lokalitet 8. Om det fins rødlistearter i
det området som vurdert å fylles ut, er ikke undersøkt.

3.6

Vannutveksling mellom Tyrifjorden og Steinsfjorden – oppsummert

På en lengre tidsskala vil vannutvekslingen mellom Tyrifjorden og Steinsfjorden endres lite. Dersom
man vurderer effekten på hvor stor andel av vannet i Steinsfjorden som fornyes i løpet av den gitte
perioden, har åpningen i Kroksund minimal effekt. Det betyr at vind kan øke bevegelsen i vannet i
Kroksund hvis det åpnes opp, men at det i stor grad er det samme vannet som strømmer fram og
tilbake. En åpning av veifyllingen i Kroksund vil derfor ikke ha signifikant effekt på vannutskiftningen
mellom Steinsfjorden og Tyrifjorden ut fra disse modelleringene. Modelleringen viser altså at
vannstanden i de to innsjøene følger hverandre, noe som betyr at åpningen under steinbrua i
Kroksund ikke er trang nok til å forsinke vannstandsendringene i Steinsfjorden vesentlig. Å regulere
vannstanden i Tyrifjorden slik at den varierer mer enn den gjør i dag, vil derimot være en svært effektiv
måte å øke vannutvekslingen på. Dette er i kontrast til tidligere undersøkelser, der den vinddrevne
strømningen ble tillagt større vekt.
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Sammenligning av bunntopografien i Kroksund i modellkjøringene med dagens åpning
mellom Slettøya og Sundøya (figur til venstre) og med utfylling (figur til høyre). Fargeskalaen
angir vanndybden i meter.
Figur 24 viser en situasjon hvor det strømmer vann ut av Steinsfjorden og inn i Tyrifjorden. I begge
situasjonene så vil det naturlig nok oppstå kraftige strømmer i nærheten av åpningene under steinbrua.
Fyllingen vil komme i nærheten av dette strøm-sterke området, hvor det kan være fare for at strømmen
er så sterk at partikler resuspenderes fra bunn og fraktes med strømmen. Hvis det hadde vært en åpning
vest for Slettøya, slik som vist i Figur 20 ville strømmen under steinbrua vært betraktelig svakere (med
en faktor på 0.3-0.5). I området lenger unna åpningen, blir det ikke signifikante endringer i strømbildet.

Sammenligning strømstyrken i Kroksund med dagen topografi (til venstre) og med en
utfylling (til høyre).

I dette prosjektet har det blitt benyttet to forskjellige modeller for å studere utvekslingen mellom
Tyrifjorden og Steinsfjorden. I dette kapitelet har modellen GEMSS blitt brukt for å se på
vannbalansen til hele systemet som helhet. Dette er nødvendig for å beregne vannstanden og hvor
stor del av det totale volumet av Steinfjorden som utveksles med Tyrifjorden. Størrelsen på denne
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utvekslingen er helt avgjørende for konsentrasjonen av næringssalter i Steinsfjorden og dermed også
for vannkvaliteten. Som vist i dette kapitlet så er det effekten av vannstandsendringene som avgjør
hvor stor den effektive utvekslingen blir når en periode på et helt år eller lenger studeres. Resultatene
fra GEMSS vil i neste kapittel bli brukt som inngangsdata for en CFD simulering for et område nær
Kroksund. Den horisontale oppløsningen i GEMSS modellen er relativt god i Kroksund, men ikke
tilstrekkelig detaljert for å se på alle detaljer i strømbildet i dette området. CFD simuleringen har
derimot svært høy oppløsning (se neste kapittel), og kan i tillegg se på hvordan lokale vinder påvirker
dette bildet.
I et tidligere arbeid (Bratli et al., 1999) ble to forskjellige modeller benyttet for å se på samme
problemstilling. Modellering med 3D modellen Geosim ble utført av Sintef, hvor det ble benyttet et
modellgitter som dekket hele systemet, inkludert både Tyrifjorden og Steinsfjorden, og i tillegg hadde
høy horisontal oppløsning i Kroksund. Geosim griddet hadde til og med høyere oppløsning enn
GEMSS griddet. I tillegg ble Simons simuleringsmodell benyttet av NIVA som hadde et modellgitter
med 25 m horisontal oppløsning og fire vertikale lag. Tjomsland et al. (2006) benyttet modellen CEQUAL-W2. Denne modellen hadde bare to dimensjoner, lengde og dybde, men til gjengjeld ble det
benyttet en vannkvalitetsmodul for å beskrive algevekst. De modellverktøyene som var tilgjengelig for
1-20 år siden er derfor like gode som GEMSS modellen som er brukt i dette kapitlet, men i Bratli et al.
(1999, s. 43-45) gjøres det en analyse av vannutvekslingen som kommer fram til et helt annet resultat
enn det vi har kommet fram til her.
Bratli et al. (1999) påpekte at vannutvekslingen bestemmes av tre forhold:
1. tilførsel til nedbørsfeltet,
2. vannstandsendring i Tyrifjorden og
3. vinddrevne strømmer.
Vannutskiftningen ble beregnet til 62 millioner m³/år og at denne helt domineres av de to første
forholdene. Det vil si at vinddrevne strømmer kan neglisjeres. Bratli et al. (1999) beregnet
vannutveksling på grunn av vannstandsvariasjon ved å multiplisere maksimal vannstandsendring med
overflatearealet til Steinsfjorden, på samme måte som er gjort her. Det ble videre beregnet at
vannutvekslingen på grunn av vinddrevne strømmer vil øke til 87 millioner m³/år, om Kroksundet
åpnes og mudres slik at vanndybden blir 3 m. I dette arbeidet legges det stor vekt på såkalte
«fallvinder» som gir dominerende vindretninger på tvers av sundet. Det pekes også på at målt strøm
ute i Tyrifjorden har samme dominerende vindretning som målt vind på Frognøya, noe som tolkes som
at strømmene som er observert for en stor del er vinddrevne. Vannutveksling på grunn av vind blir
estimert ved å multiplisere vinddrevet volumtransport med en antatt varighet av vinden på åtte
måneder hvor det er isfritt. Dette blir feil, siden vinden hyppig skifter retning. I realiteten så vil vann
som flyttes av vinden i en retning etter en relativt kort periode flyttes i en annen retning. Dette gjør at
den vinddrevne utvekslingen ikke blir så veldig effektiv. I analysen i Bratli et al. (1999) overvurderes
derfor den vinddrevne effekten ved åpning av veifyllingene.
Modellarbeidet som presenteres her med modellen GEMSS, viser at på kort tidsskala så vil en åpning
av Kroksund tydelig gi mer vinddrevet transport i Kroksund som er i tråd med Bratli et al. (1999), men
dette har så og si ingen effekt på vannkvaliteten i Steinsfjorden. En analyse av vindretningen målt på
Hønefoss de siste 10 årene viser at vinden ikke kommer fra en retning, definert i sektorer på 60
grader, i mer enn 12 timer av gangen. Vindstyrken er 3 m/s eller mindre i 80 % av tiden og mindre enn
1 m/s i 20 % av tiden. Beregninger av strømhastigheten rett på innsiden av Kroksundet med CFD
modellen presentert i neste kapittel, viser at den er rundt 1 cm/s når det er liten vannstandsendring og
det blåser fra Tyrifjorden til Steinsfjorden med en vindstyrke på 3 m/s. I dette tilfellet vil ikke vannet
som kommer inn i Steinsfjorden fraktes med enn 430 m inn i innsjøen før vinden snur.
Dette betyr ikke at en åpning av Kroksund eller andre topografiske endringer ikke vil påvirke hvordan
vannet sirkulerer lokalt. I neste kapitel vil det studeres hvordan strømbildet i dette området kan endre
seg.
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4 CFD SIMULERING AV STRØMNING I KROKSUND
Av Omar Al-Khayat og Bård Venås, Norconsult

4.1

Innledning

I dette kapitelet ses det nærmere på lokal strømning gjennom Kroksund i dagens situasjon og hvilke
effekter de nye fyllingene og en eventuell gjenåpning av sundet vil ha. Det fokuseres på området vist i
Figur 25.

Oversikt over Kroksund
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Beregningene i kapittelet er utført ved CFD-simuleringer. Forkortelsen CFD er et faguttrykk som
kommer fra engelske Computational Fluid Dynamics og beskriver datasimulering hvor de
grunnleggende fysiske likningene for strømninger i gasser og væsker (dvs. fluiddynamikk) løses ved
bruk av datakraft (derav "computational" i uttrykket CFD). Dette er en beregningsmetodikk hvor man
kan løse også små fysiske/geometriske skalaer, som passer til ingeniørarbeid som broer, mudring
m.m. Programvaren har effektive verktøy for visualisering, og det er mulig å analysere dataene
detaljert og presentere dem på illustrative måter.
CFD-simuleringer utføres for en detaljert 3D geometrimodell av domenet en studerer. Ut fra
geometrien settes det opp en volummodell, som deles opp i et stort antall beregningsceller tilpasset
geometrien. Konstruksjonen av beregningsnett («mesh» eller «grid» på engelsk) er en viktig del av
arbeidet med en CFD-analyse: det er nødvendig å ha små celler der gradientene i strømningen er
store, dvs. der endringer skjer over små distanser.
Et begrenset utsnitt rundt Kroksund er valgt for å kunne er effektivisere simuleringen og fokusere på
den relevante geometrien som kan påvirke strømningen ved Kroksund bru og den aktuelle
utbygningen.
Figur 26 viser beregningsområdet i dette arbeidet og lokal høyde på terreng under vann
(simuleringene er kjørt for vannstand 63 moh.). Figur 27 og Figur 28 viser utsnitt av beregningsnettet
som ble satt opp. Figurene viser størrelsen og fordelingen av beregningsvolumene som benyttes i
CFD-modellen. I Figur 28 vises et utsnitt av beregningsvolumene fra overflaten og ned mot bunnen
som benyttes i CFD-modellen. Slike volumceller lager vi i hele beregningsområde, og danner
grunnlaget for simuleringen. Det er lagt inn stor oppløsning under broen hvor de minste cellene er 25
cm horisontalt og 10 cm i vertikal retning. Cellestørrelsen øker gradvis med avstand fra broen.
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Oversikt over beregningsområde i Tyrifjorden og Steinsfjorden. I tillegg vises batymetrien
som høyde over havet. Simuleringene er kjørt med vannstand 63 moh.
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Utsnitt av 3D CFD-beregningsnett langs vannoverflaten (vist for simulering av liten fylling).
Rutenettet viser størrelsen av cellene som brukes i CFD-modellen.

Utsnitt av 3D CFD-beregningsnett. Volumceller vist med snitt nær senter av broen.

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og
E16 (FRE16)

4.2

Sundvollen/Høgkastet - Bymoen,
Detaljplan/teknisk plan
Fagrapport Miljø, Strekning 3

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

37 av 71
FRE-30-A-25320
03A
08.03.2018

Oversikt over fyllingene i Tyrifjorden

Fylling

Motfylling

Reguleringsfyllingen med motfylling

Gjennom prosjekteringen har det vært foreslått ulike omfang av fyllingen i Tyrifjorden. Fyllingen som
tilslutt ble en del av reguleringsplanen er vist i Figur 29, og vil omtales som «reguleringsfyllingen» i
denne rapporten. Motfyllingen er også vist som et rutenett i samme figur. Motfyllingen skråner med en
helning på mellom 1:6 til 1:6,5 ned mot bunnen av Tyrifjorden. Figur 30 viser reguleringsfyllingen slik
den er designet i CFD-modellen. Figur 31 viser jernbanebroen plassering i modell .
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Fylling

Motfylling

Reguleringsfyllingen i CFD-modellen

Det er også utviklet en CFD-modell for gjenåpningen av sundet. I denne simuleringen, vist i Figur 32,
er det lagt inn en antatt mulig mudret «kanal» langs sjøbunnen. Dette er gjort da det er så grunt inne i
vikene her (se for eksempel ortofoto i Figur 25) at å bare fjerne fyllingen, vil gi relativt lite
strømningsareal. For å sørge for mulighet for økt transport gjennom sundet er det mudret en 50 meter
bred «kanal» ned til kotehøyde 61 moh. Det må understrekes at dette kun er et mulig utgangspunkt for
en mudring, og må vurderes nærmere hvis en gjenåpning skal detaljeres.
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Plasseringen av jernbanebro parallell med dagens bro

Fjernet vegfylling

Mudring

Forslag til løsning for gjenåpning av sundet.

4.3

Oversikt over simuleringene

Det er simulert med tre ulike geometrier. For hver av disse er det simulert to retninger på
vannstrømmen, både fra Tyrifjorden og fra Steinsfjorden. Observer at det er utført simuleringer for to
andre fyllingsforslag også. Resultatene for disse er gjengitt i vedlegg 1, kapittel 7.

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og
E16 (FRE16)

Sundvollen/Høgkastet - Bymoen,
Detaljplan/teknisk plan
Fagrapport Miljø, Strekning 3

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

40 av 71
FRE-30-A-25320
03A
08.03.2018

Det er valgt å kjøre simuleringene for en vannføring på 10 m 3/s. Dette gir en gjennomsnittlig hastighet
på 32 cm/s gjennom Kroksund bru, og tilsvarer en typisk kraftig og relativt ofte forekommende
vannføring (jfr. NIVAs Figur 8 i kapittel 2.6.2).
For å se på følsomheten for vind er simuleringene med strøm fra Steinsfjorden også kjørt med svak
vind (3 m/s) mot strømretningen.
Tabell 4. Oversikt over CFD simuleringene
Simulering Beskrivelse

Strøm

Vind

1

Dagens situasjon

10 m3/s fra
Steinsfjorden

Vindstille

2

Dagens situasjon

10 m3/s fra
Tyrifjorden

Vindstille

3

Dagens situasjon

10 m3/s fra
Steinsfjorden

3 m/s fra SV

4

Reguleringsfylling

10 m3/s fra
Steinsfjorden

Vindstille

5

Reguleringsfylling

10 m3/s fra
Steinsfjorden

3 m/s fra SV

6

Reguleringsfylling

10 m3/s fra
Tyrifjorden

Vindstille

7

Gjenåpning med mudring

10 m3/s fra
Steinsfjorden

Vindstille

8

Gjenåpning med mudring

10 m3/s fra
Tyrifjorden

Vindstille

9

Gjenåpning med mudring

10 m3/s fra
Steinsfjorden

3 m/s fra SV

4.4

Simulering av dagens situasjon

Figur 33 viser strømningen gjennom Kroksund bro ved dagens situasjon. Fargene viser hastigheten
langs vannoverflaten i henhold til skalaen til venstre i figuren. Vektorene viser lokal strømningsretning
(NB vektorene er normalisert og ikke proporsjonal med hastighet).
Legg merke til at det er benyttet en logaritmisk fargeskala, slik at de lave hastigheter synes bedre.
Dette er gjort da hastigheten gjennom broens åpninger er betydelig høyere enn et stykke unna, og det
er vanskelig å illustrere spennet i strømningshastigheter begge steder med en vanlig lineær skala.
Rød farge svarer til hastigheter på 40 cm/s. Blå farge viser verdier på 1 mm/s og beskriver i praksis
nær stillestående vann.
En ser at det kommer en jet-stråle ut av hver åpning i broen. Den største åpningen dominerer og
jettene fra de små åpningene bryter sammen og trekkes med i den fra den store åpningen.
I Figur 34 ser en samme resultater fra større avstand. Jet-strømmen trekker mot høyre og strømmer
og følger strandlinjen på nordsiden mot Tyrifjorden. Dette strømningsbildet skyldes den såkalte
Coanda-effekten, dvs. at slike strømninger tenderer mot å klistre seg til sideflater.
Som et resultat av utstrømningen langs nordsiden trekkes vann tilbake mot broen på sørsiden. Denne
«returstrømmen» har hastighet av størrelsesorden 1 cm/s og representerer en svak vannbevegelse og
ingen tydelig strøm per se.
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Det bør bemerkes at simuleringen er utført uten å modellere strømmen utenfor modellområdet, og
uten noen vindpåvirkning. Returstrømmen vil påvirkes av disse forholdene. For å undersøke
følsomheten ble de satt på en vind med 3 m/s hastighet fra sørvest. Figur 35 viser strømningsbildet
med slik motstrøms rettet vind. Jetten fra broåpningen svinger til den andre siden, og danner et
ganske annet strømningsmønster. Figur 36 viser hastigheten ved overflaten for vann fra Tyrifjorden.

Beregningene viser at det kreves en vannstandsforskjell mellom Steinsfjorden og Tyrifjorden på kun
6,9 mm for å drive denne strømmen (10 m3/s) gjennom broen uten vind. Med «motvind» er det
tilsvarende tallet 8,6 mm. Det kreves altså svært lite trykkforskjell å drive en slik strøm. Virkningen av
vinden på vannstanden er dessuten liten i forhold til vanlige svingninger i vannstand forårsaket av
tilsig, avrenning og regulering. Broen representerer derfor en svært liten, eller neglisjerbar,
begrensning på strømningen for de aktuelle volumstrømmene.

Hastighetsfeltet rundt åpningen ved Kroksund for dagens situasjon (vindstille).
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Hastigheten til vannstrømmen for reguleringsfyllingen med vann fra Tyrifjorden (vindstille).

4.5

Simulering av reguleringsfyllingen

I simuleringen av reguleringsfyllingen har området forbi Kroksund bro blitt innsnevret betraktelig mens
tverrsnittet gjennom broen er uforandret. Figur 37 viser hastigheten rundt Kroksund bro. Vi kan
observere at mye av hovedstømmen gjennom broen minner om jetten observert ved simuleringen av
dagen situasjon. Vi kan også se en returstrøm mot broen skapt av virvler lenger sørover vist i Figur
38. Denne resturstrømmen er av størrelsesorden 1 cm/s. I tillegg viser Figur 39 overflatehastigheten
med motvind. Figur 40 viser overflatehastigheten når vannet kommer fra Tyrifjorden. Hvordan
vannstrømmen beveger seg under overflaten kan sees i Figur 41 og Figur 42 for henholdvis vann fra
Steinsfjorden og Tyrifjorden.
For vann fra Steinsfjorden viser beregninger at det vil kreves en vannstandsforskjell mellom
Steinsfjorden og Tyrifjorden på 9,2 mm for å drive denne strømmen (10 m3/s) gjennom broen uten
vind. Med «motvind» er det tilsvarende tallet 9,4 mm. Dette er en neglisjerbar økning (2,3 mm) fra
dagens situasjon, som gjenspeiler den litt større motstanden generert av det trangere sundet. Det må
merkes at disse tallene er fortsatt små og at det ikke skal mye høydeforskjell til å drive denne
strømmen.
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Hastighetsfeltet rundt åpningen ved Kroksund for reguleringsfyllingen (vindstille).

Hastigheten til vannstrømmen for reguleringsfyllingen med vann fra Steinsfjorden
(vindstille).
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Vind 3 m/s

Hastigheten til vannstrømmen for reguleringsfyllingen med vann fra Steinsfjorden (3 m/s
vind fra SV)

Hastigheten til vannstrømmen for reguleringsfyllingen med vann fra Tyrifjorden (vindstille).
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Simulering av gjenåpningen av sundet

Det er utført en simulering for en tenkt åpning av sundet på nordsiden av Slettøya. Åpningen er utført
ved å fjerne eksisterende veifylling, samt mudring av en «kanal» gjennom de grunne områdene
mellom de to vannvolumene. Det effektive tverrsnittsarealet ved åpningen er omtrent 110 m2.
Simuleringen med slik åpning er utført for det store fyllingsalternativet. Tiltaket er illustrert i Figur 32.
Figur 43, Figur 44 og Figur 45 viser strømningshastighet hhv. først zoomet inn på åpninger og broer
(vindstille), og deretter hele Kroksund for vindstille forhold og 3 m/s vind fra SV. Error! Reference
source not found. viser strømningshastigheten for vann fra Tyrifjorden.
En ser at hastigheten gjennom åpningene, naturlig nok, er redusert av det økede tverrsnittsarealet.
Dette medfører reduserte makshastigheter i sundet og spesielt i strømmen under Kroksund bru. Den
reduserte hastigheten kan evt. som utilsiktet effekt at råken i isen ved Kroksund bru vinterstid kan
reduseres.
Vannet har forholdsvis lang vei langs den mudrede kanalen og dette gir en viss strømningsmotstand.
Hastigheten her er derfor noe mindre enn gjennom åpningene under Kroksund bru.
Resultatene viser at uten vind går 71 % av vannet gjennom den nye åpningen, mens med 3 m/s
«motvind» er tilsvarende tall 67 %. Dette viser også at påvirkningen av vind er relativt liten også for
dette tilfellet.

Hastighetsfeltet rundt åpningen ved Kroksund ved mudring (vindstille).
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Hastigheten til vannstrømmen for gjenåpning av sundet (vindstille).

Vind 3 m/s
Hastigheten til vannstrømmen for gjenåpning av sundet (3 m/s vind fra SV).
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Hastigheten til vannstrømmen for gjenåpning av sundet for vann fra Tyrifjorden
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5 VANNKVALITETEN VED KROKSUNDET FOR «NYE
SUNDVOLLEN»
Av Omar al-Khayat (Norconsult), Sondre Meland, Morten Jartun, Sigrid Haande og André Staalstrøm
(alle Niva)

5.1

Etablering av kanal mellom Tyrifjorden og Steinsfjorden

FRE16 vurderer en alternativ utfylling på Sundvollen, som følge av gjennomført mulighetsstudie for
tettsted/byutvikling på Sundvollen. Dette gir en litt annen utfylling enn det som er modellert tidligere i
denne rapporten, inkludert en kanal mellom fyllingen og dagens strandkant og eventuell åpning av
veifyllingen mellom Steinsfjorden og Kroksund og habitatøyer. I forbindelse med dette alternativet er
det et ønske om å evaluere utvidet omfang av fyllinga, inkludert motfylling og påvirkning på
vannkvaliteten i Steinsfjorden og Kroksund. «Nye Sundvollen» er LPO-arkitektenes forslag til ny
byutvikling. Det skal her etableres en kanal som forbinder Steinsfjorden og Tyrifjorden, samt bygges
flere kunstige øyer. Forslaget er vist i Figur 47. Mer informasjon om «Nye Sundvollen» kan leses i
mulighetsstudiet utført av LPO arkitekter, SLA, Insam og Norsam (LPO Arkitekter, 2017).
I dette arbeidet er en 3D strømningsmodell bygget opp basert på mottatt 2D-underlag for nye
Sundvollen. Kanalen er ca. 800 m lang og 30 m bred, Kanalen er lagt inn i CFD-modellen med en
dybde på 4 meter. Denne dybden ble valgt for å skape en jevn overgang til fjordene.
I den geometriske modelleringen for CFD-modellen ved fyllingsområdene, har vi laget en relativt slak
helning på fyllingen for å representere en motfylling. Det gjøres for øvrig oppmerksom på at den
geometriske løsningen vi foreslår for «Nye Sundvollen» ikke er blitt evaluert geoteknisk.

Oversikt over kanal og kunstige øyer for «Nye Sundvollen»
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Modellering av vanngjennomstrømning i kanal

Basert på LPO-arkitektens 2D-tegninger ble det generert en ny bunntopografi. I forhold til tidligere
simuleringer måtte beregningsområde utvides betraktelig for å bl.a. dekke de nye kunstige øyene.
Figur 48 viser et utsnitt av den nye modellen. I tillegg viser Figur 49 den nye bunntopografien i forhold
til den brukt i tidligere simuleringer. Utfra bunngeometrien er det generert et tre-dimensjonalt
beregningsnett som er brukt i simuleringen av vannstrømmen. Forøvrig har vi brukt samme metodikk
som ved de tidligere simuleringene i kapittel 4.
Simuleringene utføres ved at vi fører vann fra Tyrifjorden til Steinsfjorden, og omvendt. Dette vil gi oss
en forståelse av hvordan kanalen påvirker strømningen gjennom sundet. Som en undersøkelse av
følsomheten for vind har vi også inkludert simuleringer med en svak vind fra Steinsfjorden på 3 m/s.

Oversikt over bunntopografien ved Kroksundet for kanalen
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Ny bunngeometri sammenliknet med tidligere simulering (gammel modell i blått)
5.2.1 Oversikt over simuleringene
Det ble utført i alt fire simuleringer for kanalen. Det er som tidligere valgt å kjøre simuleringene for en
konstant vannføring på 10 m 3/s for å lettere kunne sammenlikne resultatene med tidligere
simuleringer. For å se på følsomheten for vind er simuleringene også kjørt med svak vind (3 m/s) fra
sørvestlig retning.
Tabell 5. Oversikt over CFD simuleringer for kanalen
Simulering Beskrivelse

Strøm

Vind

1

LPO Kanal

10 m3/s fra Steinsfjorden

Vindstille

2

LPO Kanal

10 m3/s fra Tyrifjorden

Vindstille

3

LPO Kanal

10 m3/s fra Steinsfjorden

3 m/s fra SV («motvind»)

4

LPO Kanal

10

m3/s

fra Tyrifjorden

3 m/s fra SV («medvind»)

5.2.2 Resultater fra CFD simuleringene
CFD simuleringene viser at gjennomsnittlig hastighet gjennom sundet reduseres ved etablering av
kanal. Der det før var hastigheter opp mot 30 cm/s gjennom sundet (se kapittel 4), har hastigheten
sunket til 11-12 cm/s. Vinden skaper et noe endret hastighetsmønster på overflaten, men har liten
effekt på gjennomsnittsverdiene.
Figur 50 og Figur 51 viser hastigheten ved overflaten med vannføring fra Steinsfjorden henholdsvis
uten og med 3 m/s vind fra sørvest. Gjennom kanalen øker vannhastigheten ved innsnevringen. Den
gjennomsnittlige vannhastigheten i et tverrsnitt i kanalen er omtrent 5 cm/s med og uten vind.
Beregninger viser at det vil kreves en vannstandsforskjell mellom Steinsfjorden og Tyrifjorden på kun
0.9 mm for å drive strømmen på 10 m3/s. Med «motvind» er nødvendig vannstandsforskjellen 1.4 mm
og med «medvind» er nødvendig forskjell 0,4 mm. Strømningsmotstanden, som var svært liten før
byggingen av kanalen, er dermed litt enda mindre (ca. en tidel). Virkningen av vinden er relativ sett
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blitt større, men andre endringer i vannstandsnivået (styrt av tilsig og regulering) vil fortsatt dominere
vannutskiftningen.

Vann fra Steinsfjorden

Vind 3 m/s

Vann fra Steinsfjorden med 3 m/s vind fra SV.
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Vannføring fra Tyrifjorden er vist i Figur 52 og Figur 53 henholdsvis uten vind og med vind. Den
gjennomsnittlige vannhastigheten i et tverrsnitt i kanalen er ca. 5 cm/s (både med og uten testet vind).
Simuleringene viser hastigheten ved sundet reduseres ved ny kanal mellom Steinsfjorden og
Tyrifjorden. Selve strømningsbildet blir noe forandret på grunn av vind og fyllinger, men det vil ikke ha
noen konsekvenser i det store bilde på vannkvaliteten.

5.3

Forurensingsbidrag fra «Nye Sundvollen»: Grunnlagsdata og beregninger

«Nye Sundvollen» inkluderer utviklingen av stasjonsbyen Sundvollen med økt tetthet/urbanisering av
eksisterende landskap samt utfylling av overskuddsmasser fra vei- og jernbaneutbyggingen med det
formål å utvide landområde og dannelsen av nye øyer. Endret landskap med økt fortetting og
urbanisering medfører økt andel tette flater og dermed redusert mulighet for infiltrasjon av overvann.
Dette vil medføre økt avrenning og utvasking av partikler og forurensningsstoffer til Kroksund
sammenlignet med dagens situasjon med spredt bebyggelse, landbruk og naturområder.
For å kunne si noe om fremtidig-, samt endringer i forurensingsbidrag fra dagens Sundvollen til «Nye
Sundvollen» er det gjennomført en utregning basert på estimert årlig avrenning fra ulike arealer. Årlig
avrenning er videre multiplisert med sjablongverdier for forventet konsentrasjon av utvalgte
forurensningsstoffer ved ulike arealtyper. Beregningene av årlig avrenning er basert på metodikk etter
Lindholm (2004):
𝑄å𝑟 = 𝑎 ∙ 𝐴 ∙ (𝑃 − 𝑏) ∙ 10−3
Hvor;
Qår = Avrent volum over et middelår i m 3
a = andelen deltagende aktive tette flater som dreneres til overvannssystemet (verdi 0-1)
A = Totalareal tette flater i avrenningsområdet i m 2
P = Total nedbør over et middelår i mm
b = Totalt tap av vann p.g.a. fordampning i mm. For områder med stor helning > 1,5 % kan man bruke
b = 50, og for flatere områder b = ca. 100 mm
Nedbørsdata er hentet fra www.met.no. Nærmeste målestasjon til Sundvollen med nedbørsdata er
Høyby (Hønefoss). Normalnedbør (1961 – 1990) for denne målestasjonen er 554 mm/år.
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Oversikt over «Nye Sundvollen». Illustrasjonene er hentet og bearbeidet fra
mulighetsstudien utført av LPO arkitekter, SLA, Insam og Norsam (LPO arkitekter, 2017).
Venstre bilde: 3D modell av utbyggingsområdet. Høyre bilde: Kart som viser ulike
arealtyper i utbyggingsområdet. Rød = eksisterende areal som i dag er en blanding av
natur, skog, landbruk og spredt bebyggelse, men i «Nye Sundvollen» vil være urbant
område. Blå = utfylling av masser til nye arealer som vil være urbant. Grønn = utfylling av
masser til nye areal som vil være natur og parkområde. Dagens- og fremtidig
nedklassifisert E16 slynger seg rundt utbyggingsområdet og krysser Kroksundet i dagens
trasé. De ulike arealtypene, samt vegareal inkludert kryssing av Kroksundet er benyttet i
beregningen av fremtidig forurensning.
Størrelse på arealer, samt arealtyper, er gjort i samarbeid med Tor Bernhard Nilsen i BaneNor. Det er
store usikkerheter knyttet til hvordan arealene i «Nye Sundvollen» vil bli, og vi har derfor valgt å bruke
kun noen få ulike arealtyper i beregningene. Størrelse og type arealer, samt data for utregning av årlig
avrenning er vist i Tabell 6.

Tabell 6. Størrelse og type areal benyttet for nå-situasjon og fremtidig utbygging av «Nye
Sundvollen». Fargeangivelsen (rødt, blått, grønt) angitt i kolonne «Situasjon»
korresponderer til fargekodene i kartet (Figur 54). Andelen deltagende tette flater (a), totalt
areal tette flater (A) og totalt tap av vann (b) er benyttet i beregningen av årlig avrenning.
Situasjon

Areal

Areal
(m2)

Tette
flater i %
av totalt
areal

Andelen
deltagende
tette flater (a)

Totalt areal
tette flater
(A) (m2)

Totalt tap
av vann
(b)

Nå-situasjon:
Eksisterende (rødt areal)

Dagens E16, inkl.
kryssing av Kroksund
Total

Spredt bebyggelse,
landbruk, natur og
skog
Vei (ÅDT 15 000)

65 000

5

0,3

3 250

50

30 000

100

1

30 000

100

95 000

33 250

Fremtidig situasjon:
Eksisterende (rødt areal)

Urbant
sentrumsområde

Utfylling (blått areal)

Urbant
sentrumsområde
Natur, parkområde

Utfylling (grønt areal)
Nedklassifisert E16, inkl.
kryssing av Kroksund
Total

Vei (ÅDT 5 000)

65 000

90

0,9

58 500

50

125 500

90

0,9

112 950

100

38 500

5

0,3

1 925

100

30 000

100

1

30 000

100

259 000

203 375

Sjablongverdiene for konsentrasjoner av utvalgte forurensingsstoffer fra ulike arealtyper er vist i
Tabell 7 og er hentet fra den svenske databasen StormTac (www.stormtac.com). Sjablongverdiene i
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StormTac er basert på studier fra både Sverige og andre land, det må allikevel presiseres at slike
sjablongverdier er grove antagelser på gjennomsnittlig konsentrasjon. Graden av usikkerhet vil også
variere mellom ulike forurensningsstoffer. Bruken av metodikken angitt i Lindholm (2004) sammen
med sjablongverdiene i StormTac vil gi en pekepinn på hvor mye forurensningsbidraget til kanalen i
Kroksund vil bli som følge den nye utbyggingen, og hvor stor den relative endringen vil bli fra dagens
situasjon.
Tabell 7. Sjablongverdier for forurensningsstoffer ved ulike arealtyper som er benyttet i estimering av
mengde tilført forurensning. Sjablongverdiene er hentet fra StormTac (www.stormtac.com).
Sjablongverdier for arealtype «spredt bebyggelse, landbruk, natur og skog» er basert på
gjennomsnittverdi av StormTacs arealtype «skog, landbruk, eng og villaområde».
Forurensningsstoff (µg/L)

Vei
ÅDT 5 000

Fosfor (P) – µg/L
Nitrogen (N) – µg/L

Vei
ÅDT 15 000

Urbant sentrumsområde

Natur,
parkområde

Spredt bebyggelse,
landbruk, natur og skog

159

198

280

120

164

2 400

2 400

1 850

1 200

2 113

Bly (Pb) – µg/L

7,5

17

20

6

7

Kobber (Cu) – µg/L

30

47

22

11

12

Sink (Zn) – µg/L

97

231

140

25

36

Kadmium (Cd) – µg/L

0,31

0,38

1

0,3

0,3

Krom (Cr) – µg/L

9,1

13

5

3

3,9

Nikkel (Ni) – µg/L

6

10

8,5

2

4,1

Kvikksølv (Hg) – µg/L

0,08

0,08

0,05

0,02

0,0088

Partikler (TSS) – µg/L

75 436

98 436

100 000

24 000

56 000

Olje – µg/L

794

834

1 500

300

238

PAH16 – µg/L

0,32

0,7

0,6

0

0,2

5.4

Resultater

Utfylling av nye landområder vil medføre en økning i arealer fra dagens 95 000 m2 til 259 000 m2 (173
%, Tabell 6). Årsavrenningen fra de angitte områdene vil øke fra 14 111 m 3 til 86 569 m3 (Tabell 8),
en økning på 72 458 m3 (513 %). Den prosentvise større endring i avrenning sammenlignet med
endring i areal, skyldes økt andel tette flater og mindre infiltrasjon av regnvann ned i grunnen.
Økt andel tette flater og mindre infiltrasjon medfører også en stor økning av forurensningsstoffer og
partikler som renner av fra overflaten pr år (Tabell 8 og Figur 55). Mengdene som renner av varierer
betydelig mellom de ulike stoffene. For eksempel, så øker avrenningen av partikler fra ca. 1,4 tonn/år
til 8,3 tonn/år, mens økningen av kvikksølv er fra ca. 0,001 kg/år til 0,005 kg/år. Kadmium vil ha en
økning i årlig stoffavrenning fra 0,005 kg/år til 0,077 kg/år, en prosentvis økning på 1359 %. Kadmium
er det stoffet som øker mest i prosent (Figur 55).
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Tabell 8. Estimert tilførsel/avrenning (kg/år) av ulike forurensningsstoffer fra ulike arealtyper i det
planlagte utbyggingsområdet ved Sundvollen i dagens situasjon og ved fremtidig utbygging
av «Nye Sundvollen».
Sundvollen dagens situasjon
Spredt bebyggelse,
landbruk, natur og Vei
skog
ÅDT 15 000 Sum

Forurensning
(kg/år)
3

Avrent volum (m )
Fosfor (P)
Nitrogen (N)

Urbant
sentrumsområde

Nye Sundvollen
Urbant
Natur,
sentrums- parkVei
område
område
ÅDT 5 000

Sum

491

13 620

14 111

26 536

46 151

262

13 620

86 569

0,080

2,7

2,8

7,4

13

0,031

2,2

23

1,0

32,7

34

49

85

0,31

33

167

Bly (Pb)

0,0034

0,22

0,23

0,53

0,9

0,0016

0,10

1,6

Kobber (Cu)

0,0060

0,6

0,64

0,58

1,0

0,0029

0,41

2,0

0,018

3,1

3,2

3,7

6,5

0,0066

1,3

12

0,00015

0,0051

0,0053

0,027

0,046

0,000079

0,0042

0,077

Krom (Cr)

0,0019

0,18

0,18

0,13

0,23

0,00079

0,12

0,49

Nikkel (Ni)

0,0020

0,14

0,14

0,23

0,39

0,081

0,70

Kvikksølv (Hg)

0,000004

0,0011

0,0011

0,0013

0,0023

0,00052
0,000005
2

0,0011

0,0047

Partikler (TSS)

28

1341

1368

2654

4615

6,3

1027

8302

0,12

11

11

40

69

0,079

11

120

0,00007

0,010

0,010

0,016

0,028

0,0044

0,048

Sink (Zn)
Kadmium (Cd)

Olje
PAH16

-

Prosentvis endring i mengde årlig stoffavrenning av de ulike forurensningsstoffene som
følge av utbygging av «Nye Sundvollen». Stoffene er rangert fra høy til lav prosentvis
endring. Verdi angitt over den enkelte søyle viser endring i kg/år.
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Vurdering av vannkvalitet i kanal

Estimert tilførsel av ulike forurensningskomponenter er gitt i Tabell 8 i antall kg/år. Denne tilførselen
baserer seg på direkte avrenning fra de nyetablerte områdene, med økt andel tette flater fra dagens
situasjon i Sundvollen. Avrenning vil også styres av nedbør og evnen til infiltrasjon, og mengdene er
beregnet ut fra sjablongverdier fra gitte arealtyper. Forurensing fra de planlagte urbane områdene
med lite infiltrasjon av overvann, samt bidrag av eventuelle forurensinger fra den lokale
Krokkleivbekken, vil teoretisk kunne påvirke vannkvaliteten i den planlagte kanalen negativt. Data fra
Krokkleivbekken fra 2009 viser imidlertid liten grad av forurensning fra denne kilden
(Overvåkningsdata fra Hole kommune). Hvorvidt man kan forvente en forringet vannkvalitet i kanalen
avgjøres derfor i hovedsak av fortynningseffekten og vannutskiftningen som vil foregå mellom
Tyrifjorden og Steinsfjorden i kanalen. Beregninger viser at vanngjennomstrømningen i kanalen er ca.
5 – 7 cm/s (Figur 56). Kanalen er angitt å være ca. 800 m lang, 30 m bred og 4 m dyp, noe som
innebærer full vannutskiftning på ca. 32 – 44 timer. Men i simuleringene i Figur 56 er det en
volumtransport på 10 m³/s drevet av vannstandsforskjeller. Når volumtransporten beregnes basert på
målt vannstand de siste 20 årene (1998-2017), så viser dette at en slik transport bare forekommer i 5
% av tiden. Medianverdien til volumtransporten er litt under 2 m³/s. Dette vil bety at en full
vannutskiftning vil ta omtrent fem ganger så lang tid (7-9 dager) i mesteparten av året. Å undersøke
effekten av vanngjennomstrømning på vannlevende organismer alene er ingen enkel øvelse, bl.a.
grunnet endringer i vannkjemi og næringstilgang som beskrevet tidligere. Likevel, vil en slik langsom
vannutskifting, spesielt sammen med høy temperatur og gode lysforhold om sommeren, kunne gi
oppblomstring av alger og påvekstalger i kanalen.

Overflatehastighet på vann fra Steinsfjorden (venstre) og Tyrifjorden (høyre).
Den årlige tilførselen som er vist i Tabell 8 vil isolert sett kunne påvirke vannkvaliteten i et lukket
system, med økte konsentrasjoner i vannfasen sammenlignet med dagens situasjon. Nå er imidlertid
den planlagte kanalen, og Kroksundet generelt, ikke noe lukket system, da modelleringene viser en
god vannutskifting i området. Tilførselen fra nye områder vil heller ikke komme i én puls, men vil være
styrt av bl.a.:
Nedbørsepisoder i løpet av et år, samt snøsmelting.
Topografien til de nye områdene. All avrenning vil ikke gå kun til kanalen.
Overvannstiltak på land, som f.eks. blågrønne tiltak, sedimentasjonsbasseng, avskjærende
grøfter.
Alle overvannstiltak som nevnt over vil kunne begrense avrenningen og stofftransporten ut til kanalen
betydelig, og således redusere faren for nedslamming av bunnarealene i kanalen. Disse styrende
forutsetningene, samt vannutskiftningen i kanalen, vil gjøre at det årlige bidraget av
forurensningsstoffer ikke vil kunne påvirke vannkvaliteten i kanalen negativt. Ekstremnedbør,
snørydding og annen aktivitet vil likevel kunne gi en høyere tilførsel i enkelte perioder. Dersom en slik
episode etterfølges av en periode med dårlig vannutskifting pga. lite eller ingen vind samt høy
temperatur og gode lysforhold (typisk sommerstid), vil det i alle slike vannsystemer bl.a. kunne oppstå
en viss oppblomstring av alger/påvekstalger.
Vår konklusjon er at en eventuell utbygging av «Nye Sundvollen», og hvor det tas i bruk blå-grønne
overvannsløsninger, ikke vil medføre noe stor negativ effekt på vannkvaliteten i den planlagte kanalen.
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Konklusjon og oppsummering av «Nye Sundvollen»

Konsekvensene for vannkvaliteten av utbyggingen av «Nye Sundvollen» er evaluert. Nye Sundvollen
inkluderer utviklingen av stasjonsbyen Sundvollen med økt tetthet/urbanisering av eksisterende
landskap samt utfylling av overskuddsmasser fra vei- og jernbaneutbyggingen med det formål å utvide
landområde og dannelsen av nye øyer.
CFD-simuleringer har vært utført for å undersøke vannstrømmen ved Kroksundet for «Nye
Sundvollen». Utefra simuleringene observerer vi at den hovedsakelige effekten av en kanal mellom
Steinsfjorden og Tyrifjorden er å redusere hastighetene ved sundet. Effekten av vannstandregulering
er fortsatt den drivende faktor i vanntransport mellom fjordene.
For å kunne si noe om fremtidig-, samt endringer i forurensningsbidrag fra dagens Sundvollen til «Nye
Sundvollen» er det gjennomført en utregning basert på estimert årlig avrenning fra ulike arealer.
Basert på dette er vår konklusjon at en eventuell utbygging av «Nye Sundvollen», og hvor det tas i
bruk blå-grønne overvannsløsninger, ikke vil medføre noe stor negativ effekt på vannkvaliteten i den
planlagte kanalen.
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6 OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER
Denne rapporten gir en vurdering av konsekvensene de ulike inngrepene ved Kroksund kan få for
vannkvalitet og vannutskifting i og ved Steinsfjorden. Dette har vært utført ved å kombinere resultater
fra to modellverktøy – GEMSS for vannkvalitet (NIVA) og 3D simulering med CFD-modell
(Norconsult). Hensikten med å kombinere disse to modellene er muligheten for både å se de store
langsomme prosessene i vannvolumene (GEMSS) og effekter av strømning forbi detaljert geometri
(Kroksund bru, nye bropilarer, mudringer mm) i Kroksund (CFD). Arbeidet har vurdert hhv. dagens
situasjon, den «store» fyllingen i reguleringsplanen, to alternativer for utfyllinger for jernbaneutbygging,
samt en eventuell åpning ved fjerning av eksisterende veifylling og mudring på nordsiden av Slettøya.
Det har i tillegg vært utført en konsekvensutredning for vannkvaliteten med hensyn til utbyggingen av
«Nye Sundvollen». En oppsummering av resultatene for det sistnevnte finnes i kapitel 5.6.
Vannutvekslingen mellom Tyrifjorden og Steinsfjorden har stor betydning for næringssaltkonsentrasjonen i Steinsfjorden. Denne vannutvekslingen er hovedsakelig styrt av
vannstandsendringene. Når vannstanden stiger så vil det strømme næringsfattig vann inn i
Steinsfjorden, og når vannstanden synker igjen, vil det strømme næringsrikt vann ut igjen til
Tyrifjorden. Det vannvolumet som vannstandsendringen representerer må utveksles gjennom
Kroksund, hvor vannstandsforskjellene utlignes. Denne vannutvekslingen viser seg å være uavhengig
av utformingen av topografien i sundet. Tidligere undersøkelser har anbefalt fjerning av veifyllingene
samt mudring i Kroksund, men vinddrevet strøm alene vil ha liten effekt sammenlignet med
vannstandsendringer (flommer, tilsig og regulering) som siste modellering viser. For vannkvaliteten i
Steinsfjorden vil det være vannstandsreguleringen opp og ned som er utslagsgivende.
Resultatene viser at hverken Kroksund bru, eller de vurderte utbygningene (jernbanebro og fyllinger),
legger noen restriksjon på transporten av vann gjennom Kroksund. Den lille strømningsmotstanden
som observeres kan lett kompenseres for med en minimal endring i vannstand mellom Tyrifjorden og
Steinsfjorden. Siden vannhastighetene gjennom Kroksund bru opprettholdes etter utbygning, påvirkes
heller ikke råken som dannes i isen her, og som er av betydning for fuglelivet i området.
I CFD-simuleringen for reguleringsfyllingen er tverrsnittet rett sørvest for steinbroen i Kroksund noe
mindre. Dette gjør at strømhastigheten i dette området øker fra 33 cm/s til 34 cm/s.
Simuleringsresultatene viser at innsnevringen som er dannet av fyllingen og motfyllingen øker
motstanden mot strømmen i Tyrifjorden. Derimot skal det kun en høydeforskjell på 2,3 mm mellom
sundene til å drive samme strøm igjennom sundet i forhold til dagens situasjon. Dette er en svært liten
effekt og man kan lett kompensere for dette ved regulering av vannstanden i sundene. Heller ikke
dette vil ha noen betydning for vannutvekslingen mellom Tyrifjorden og Steinsfjorden, og dermed
heller ingen betydning for vannkvaliteten i Steinsfjorden.
Strømbildet og vindens effekt på vannutveksling vil derimot endre seg hvis topografien endres. Hvis
det for eksempel åpnes opp på innsiden av Slettøya, vil det i kortere perioder bli kraftigere
volumtransport i sundet, enn om det hadde vært lukket. Imidlertid vil ikke dette ha noen effekt på hvor
stor andel med vann fra Tyrifjorden som blandes inn i Steinsfjorden, og dermed heller ingen effekt på
næringssaltkonsentrasjonen i Steinsfjorden betraktet som en helhet. I motsetning til å åpne opp på
innsiden av Slettøya, vil en regulering av vannstanden som gir store endringer av vannstand, være et
svært effektivt tiltak for å øke vannutvekslingen mellom de to innsjøene. Den som kontrollerer
vannstanden, vil også i stor grad kontrollere vannkvaliteten i Steinsfjorden. Hvis et slikt tiltak
gjennomføres kan dette også påvirke vannplanter i strandsonen.
Oppsummert konkluderer vi med at hverken utbygningen eller åpning av Kroksund vil ha noen
merkbar effekt på hvor stor andel vann fra Tyrifjorden som blandes inn i Steinsfjorden, og dermed
heller ingen effekt på næringssaltkonsentrasjonen eller vannkjemi i Steinsfjorden betraktet som en
helhet.
I følge kartlegginger gjennomført i 2016, er det ikke registrert rødlistede plantearter innenfor dette
området. For andre konsekvenser knyttet til en mulig utfylling, henvises det til konsekvensutredning for
naturmangfold.
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Dokumenthistorikk
Rapport oppdatert etter innspill fra Steinsfjordutvalget og BaneNor. Nytt kapittel (kapittel
5) om åpen kanal mellom Steinsfjorden og Tyrifjorden lagt til. Kapittelet inkluderer
modellering av vanngjennomstrømning og vurdering av vannkvalitet i åpen kanal.
Rapport oppdatert med CFD studie av fyllingen i reguleringsplanen. Dette ligger i kapittel
4. De tidligere simuleringene med betegnelse hhv. «liten» og «stor» fylling er lagt som
vedlegg (kapittel 8). NIVA har oppdatert analysen av vannkvalitet. Dette ligger i kapittel
3.
Rapport revidert etter kommentarer fra Bane NOR. Lagt til seks nye figurer av CFDsimuleringer i kap. 4 og vedlegg 1. Figur 55 oppdatert som følge av kommentarene.

Terminologi

GEMSS
CFD
Tot P
Reguleringsfylling

7.2

Generalized Environmental Modeling System for Surface waters
Computational Fluid Dynamics
Total fosfor
Den “store” fyllingen ved Kroksundet som inngår i reguleringsplanen
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8 VEDLEGG 1: CFD SIMULERING AV «LITEN» OG «STOR»
FYLLING
Som en del av konsekvensutredningen er effekten av to alternative fyllinger. Det som i prosjektet
omtales som «liten» og «stor» fylling er vist henholdsvis i Figur 57 og Figur 58,

Plassering og utstrekning av "liten" fylling. Dagens vannlinje vist i bakgrunnen.
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Plassering av "stor" fylling. Dagens vannlinje vist i bakgrunnen.

8.1

Simulering av «liten» fylling

Figur 59 viser strømningen gjennom broen ved utbygning med liten fylling og jernbanebro. Ved å
sammenlikne med Figur 33 ser en at strømningen forandres lite av denne endringen.
Figur 60 viser hele sundet, og at utstrømningen er relativt lik dagens situasjon, mens returstrøm langs
fyllingen er noe endret, og følger strandlinjen til fyllingen. Figur 61 viser at vinden og påvirker
mønsteret i returstrømmen betydelig. Figur 62 viser hastigheten til vannstrømmen med vann fra
Tyrifjorden (vindstille).
Pilarene til jernbanebroen gir lokale bakevjer, men har ingen virkning på vanntransporten i sundet.
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Hastigheten til vannstrømmen for "liten" fylling med vann fra Tyrifjorden (vindstille).
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Simulering av «stor» fylling

Figur 63, Figur 64 og Figur 65 viser tilsvarende strømningsbilder som i de forrige kapitlene for stor
fylling. En ser her at utstrømningen gjennom bruene, langs nordsiden av sundet er svært lik
situasjonen i de foregående simuleringene, dvs. både for dagens situasjon og med liten fylling. Figur
66 vise hastigheten til vannstrømmen med vann fra Tyrifjorden.

Hastighetsfeltet rundt åpningen ved Kroksund med «stor» fylling (vindstille).
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Vind 3 m/s
Hastigheten til vannstrømmen for "stor" fylling (3 m/s vind fra SV).
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Hastigheten til vannstrømmen for "stor" fylling med vann fra Tyrifjorden (vindstille).

