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1 Innledning 

Akvaplan-niva AS har på oppdrag fra Grieg Seafood Finnmark foretatt strømmålinger ved 
lokalitet Jernøya som ligger nordvest i Porsangerfjorden i Nordkapp kommune i Finnmark. 
Strømmålingene er utført for å tilfredsstille de krav som stilles i Fiskeridirektoratets 
søknadsskjema Akvakultur i Flytende anlegg (20.01.2012). Følgende rapport beskriver målte 
verdier for 5m, 15m,  sprednings og bunnstrøm iht veileder. Metodikk er i henhold til NS 9425 

– Del 1 Strømmåling i faste punkter. 

Skjema for strømmålinger som skal brukes i akkreditert arbeid:  

Henvisning Forutsetninger Status 

NS 9415:2009 5.2.1 Posisjon for utsett er representativt for hele lokalitet  Ja 

NS 9415:2009 5.2.1 Posisjon for antatt høyes strømhastighet på lokalitet  Ja 

NS 9415:2009 5.2.1 Logging av strøm min hvert 10. minutt  Ja 

NS 9415:2009 5.2.1 Tid, fart og retning er registret i hele perioden  Ja 

NS 9415:2009 5.2.3 Måleperioden er på minimum 28 dager (en månefase)  Ja 

NYTEK Eksterne forhold som har påvirket målingene  Nei 

APN Prosedyrer Prosedyre for strømmålere og strømmålinger er fulgt  Ja 
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2 Metode 

2.1 Utsett og opptak av målere 

Målerne er satt ut og tatt opp av personell fra Akvaplan-niva AS.  

2.2 Plassering og dyp. 

Posisjon, måledyp, totalt dyp og intervall for målingene er angitt i Tabell 1.  

 

Tabell 1 Måledyp, posisjon, totalt dyp, målerperiode og –intervall for strømmålingene. 

Måledyp 5 m 15 m 32 m 52 m bunn 

Posisjon N 70°48.497 

 Ø 25°48.828 

N 70°48.497 

 Ø 25°48.828 

N 70°48.497 

 Ø 25°48.828 

N 70°48.497 

 Ø 25°48.828 

Dyp posisjon 55 55 55 55 

Dato måleserie 08.09.2016-
07.10.2016 

08.09.2016-
07.10.2016 

08.09.2016-
07.10.2016 

08.09.2016-
07.10.2016 

Reell målerperiode 30 døgn 30 døgn 30 døgn 30 døgn 

Dato start - stopp 08.09.2016-
07.10.2016 

08.09.2016-
07.10.2016 

08.09.2016-
07.10.2016 

08.09.2016-
07.10.2016 

Registreringsavbrudd Ingen Ingen Ingen Ingen 

Målerintervall 10 minutter 10 minutter 10 minutter 10 minutter 

Navigasjonssystem gps gps gps gps 

Bestemmelse av dyp Olex Olex Olex Olex 

 

2.3 Beskrivelse av rigg 

Målerne ble satt ut på èn rigg forankret i bunn med fire Seaguardmålere, en for hvert dyp 
(vedlegg 6.2).  

2.4 Kvalitetssikring og framstilling av grafikk 

Rådata fra strømmålingene kvalitetssikres og analyseres gjennom internt strømprogram, 

AdFontes. Gjennom AdFontes gjøres det først en grovrens hvor alle punkter som ligger utenfor 

faste kriterier anbefalt av produsent,  samt at alle datapunkter der trykksensoren har registrert 

målinger over 2 m under overflaten (instrument ikke i vann) fjernes fra dataserien. Data 

kvalitetssjekkes også visuelt gjennom AdFontes.  Logg over renset data blir lagret hos 

Akvaplan-niva AS. 

Resultatene som presenteres er direkte overført fra rådata. Det utføres ingen reduksjon av støy 

eller datakompresjon. Tidevannet er filtrert med en ½-times intervall.  

Kalibrering av målere er gjennomført iht. leverandørs anbefaling. Historikk over kalibrering 

lagres internt hos Akvaplan-niva.   
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2.5 Tidevann og vind 

Variabiliteten i strømforholdene på en lokalitet kan skyldes ulike faktorer som for eksempel 
vind og tidevann.  
 
Tidevannsstrømmer er et regelmessig fenomen som ofte kan estimeres basert på strømmålinger 

alene, gitt at måleserien er lang nok (minst 28 dager). Ettersom periodene til de ulike 

komponentene av tidevannet er kjente, kan man søke systematisk etter dem i måleserien og 

dermed estimere tidevannets bidrag til variabiliteten i det totale strømbildet. Den vanligste 

teknikken for å gjøre dette kalles harmonisk analyse. I denne rapporten ble den harmoniske 

analysen utført med programvaren MATLAB og programpakken UTide (Codiga, 2011). 

Bidraget fra strømmen som ikke kan forklares som tidevann, kalles reststrøm. Totalstrømmen 

er da summen av bidragene fra tidevannsstrøm og reststrøm.  

For å fjerne eventuell målestøy fra tidsserien før analysen ble utført, ble målserien først midlet 

over 30 minutter (lavpass filtrert).  

 
For å illustrere styrkeforholdet mellom ulike kilder til variabilitet er det også beregnet 

variansellipser for hver av komponentene tidevannsstrøm, reststrøm og totalstrøm. 

Variansellipsen forteller noe om graden av variabilitet (ellipsen viser et standardavvik av 

variabiliteten i strømhastighet).  Er variansellipsen liten i forhold til nettostrømvektoren, vil 

strømmen på ulike tidspunkter avvike lite fra nettostrømvektoren. Motsatt vil en stor 

variansellipse i forhold til nettostrømvektoren tyde på at middelstrømvektoren ikke er 

representativ for strømmen på et vilkårlig tidspunkt. En sirkulær variansellipse tyder på 

variasjon i alle retningen, mens en smal variansellipse tyder på at variabiliteten hovedsakelig 

foregår langs hovedaksen til ellipsen. Det er videre beregnet variansforklart for 

tidevannsbidraget til strømmen. Dette gir et mål på hvor mye av den totale variansen i strømmen 

som kan forklares ved estimerte tidevannskomponenten. Variansforklart kan estimeres fra 

korrelasjonen (r) mellom totalstrøm og tidevannsstrøm og regnes ut fra formelen:  

 

Varians forklart = [korrelasjonskoeffesient(fart_tidevann, fart_totalstrom )]2. 

 

For å få et inntrykk av vindpåvirkningen på strømmen på lokaliteten er det hentet ut vinddata 
fra nærmeste/mest representative værstasjon (eklima) for samme periode som strømmålingen 
er utført. Vind og strøm er så plottet opp i samme diagram for visuell sammenligning av retning 
og stryke. Vindhastigheten er gitt i m/s i retning hvor vinden blåser mot, dvs positive 
vindhastigheter i nordligretning betyr vind mot nord (normalt sett sørligvind, fra sør). Dette er 
for å få vindretning til å være lettere sammenlignbar med strømretning. 
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3 Resultater 

3.1 Strømmålinger 

Resultatene fra strømmåling på 5 meters dyp viser at hovedstrømretning og massetransport av 
vann er definert mot nordøst (37-52 grader). Det er sammenheng mellom retningsendringene 
og tidevannskiftene. Gjennomsnittlig strømhastighet er 8,5 cm/s. Maks strøm er 30 cm/s. 34 % 
av målingene er sterkere enn 10 cm/s og 54 % av målingene er mellom 10 og 3 cm/s. 11 % av 
målingene er mellom 3 og 1 cm/s og 1 % av målingene er < 1 cm/s.  

Resultatene fra strømmåling på 15 meters dyp  viser at hovedstrømretning og massetransport 
av vann er definert mot øst-sørøst (52-67 grader). Det er sammenheng mellom 
retningsendringene og tidevannskiftene. Gjennomsnittlig strømhastighet er 6,7 cm/s. Maks 
strøm er 24 cm/s. 20 % av målingene er sterkere enn 10 cm/s og 61 % av målingene er mellom 
10 og 3 cm/s. 17 % av målingene er mellom 3 og 1 cm/s og 2 % av målingene er < 1 cm/s.  

Resultatene fra strømmåling på spredningsdyp (32 meters dyp) viser en hovedstrømretning og 
massetransport av vann mot øst-sørøst (67-82 grader). Det er sammenheng mellom 
retningsendringene og tidevannskiftene. Gjennomsnittlig strømhastighet er 5,9 cm/s. Maks 
strøm er 21,3 cm/s. 14 % av målingene er sterkere enn 10 cm/s og 61 % av målingene er mellom 
10 og 3 cm/s. 22 % av målingene er mellom 3 og 1 cm/s og 3,5 % av målingene er < 1 cm/s.  

Resultatene fra strømmåling på bunn (52 meters dyp) viser hovedstrømretning og 
massetransport av vann mot vest-nordvest (292-307 grader). Det er sammenheng mellom 
retningsendringene og tidevannskiftene. Gjennomsnittlig strømhastighet er 5 cm/s. Maks strøm 
er 27,3 cm/s. 10 % av målingene er sterkere enn 10 cm/s og 56 % av målingene er mellom 10 
og 3 cm/s. 29 % av målingene er mellom 3 og 1 cm/s og 5 % av målingene er < 1 cm/s. 

3.2 Tidevannsstrøm 

I hovedsak er strømbildet i nordnorske fjorder dominert av tidevannsstrøm. Men det varierer 
sterkt hvor store de sykliske endringene er innenfor gitt tidsperiode (en tidevannsperiode eller 
en månefase). Strømmålingene som er utført på lokaliteten viser at tidevannskomponenten gir 
et bidrag i forhold til reststrømmen. Tabell 2 viser resultater fra variansanalysen for henholdsvis 
5 og 32 m dyp. Variansforklart for tidevann er et statistisk tall på hvor mye av den totale 
variansen i vannet som kan forklares fra variabilitet som skyldes tidevannsbidraget til 
strømmen. Tallene i Tabell 2, for 5 m og 32m dyp kan det estimerte tidevannet forklare 
henholdsvis 61 % og 57 % i Ø-V-retning, og 58 % og 47 % i N-S-retning av variabiliteten i 
strømmen. Dette gjenspeiles i Figur 1 og Figur 2, hvor man ser at ellipsen til tidevannet 
sammenlignet med restsstrøm og totalstrøm på lokaliteten. På 5m dyp ble det observert en strøm 
variarende hovedsakelig mellom nordvest og sørøst, hvor tidevannet var med på å øke dette 
utslaget. På spredningsdypet (55m) ble det observert en større nettostrøm mot sørøst, og 
strømmen varierte hovedsakelig mellom svak og sterk sørøstlig strøm. Ut ifra disse analysene 
vises det at tidevannet var et betydelig bidrag til variabiliteten i strømmen under måleperoden.  
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Tabell 2 Varians forklart for tidevannskomponenten av varians i totalstrømmen (tall i prosent) 

 

Retning på 
strømkomponent 

                             Dyp 

5 m 32 m 

Øst-Vest 61 %  57 %  

Nord-Sør 58 %  47 %  

Maks tidevann (cm/s) 12,5 9,5 

Maks reststrøm (cm/s) 19,7 11,7 
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Figur 1  Middelstrømvektor på 5 meter (nettostrøm, grønn pil) og variansellipser for tidevannsstrøm 

(rød), reststrøm (sort) og totalstrøm (blå). En variansellipse forteller noe om graden av variabilitet. 
Forholdet mellom middelstrømvektor og variansellipse for strøm, kan sammenlignesmed forholdet 
mellom middelverdi (gjennomsnitt) og standardavvik for andre datasett. Dette er estimert fra 

strømdata i måleperioden.  

 

 

Figur 2 Viser det samme som Figur 1 men for strøm målt på 55 m dyp. 
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3.3 Vind 

Innhentet metrologiske data fra målestasjonen på Honningsvåg lufthavn, viser at under 
måleperioden er det registrert perioder med vindstyrker på over 10 m/s. Høyeste målte 
vindstyrke var 16 m/s fra sør-sørvest og fra øst. Figur 4 viser vind- og strømhastighet i 
nord/sør og i øst/vest retning under måleperioden (grønn kurve viser vindhastighet og blå 
kurve viser rest-strøm på 5 meter). Figuren viser noe sammenheng mellom vind og 
strømhastighet i østlig retning under måleperioden. Men det er viktig å notere seg lokale 
topografiske forskjeller mellom måleposisjon for strøm og værstasjon kan gjøre en 
innvirkning på den direkte korrelasjonen mellom disse målingene. En måling over en lengere 
periode vil kunne styrke datasettet. 

   

Figur 3 Vindrose hentet fra data Eklima.no for stasjon Honningsvåg lufthavn for hele måleperioden 

og viser aktuell vindretning (vind mot). 
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Figur 4 Vind plottet mot rest-strøm for øst-vest retning i øverste panel og nord-sør retning i nederste 

panel. Da vindhastighet er målt med 6 timers intervall, er reststrømmen midlet med 6 timers løpende 

midling for å ha representativ variabilitet. Blå linje og akse representerer strømhastighet i cm/s. 

Grønn linje og grønn akse representerer vindhastighet i m/s. Vind-data er henta fra nærmeste 

representative værstasjon for samme periode som måleperioden for strøm. Både strøm- og 

vindstyrker er vist i retningen hvor strømmen/vinden går mot. 
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3.4 Datakvalitet 

Det var ingen usikkerhetsmomenter i målerperioden 

Renseprogrammet, AdFontes korreksjoner av data lagres som en egen renselogg hos 
Akvaplan-niva AS.  
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4 Instrumentbeskrivelse 

Strømmålingene er utført ved hjelp av Seaguard dopplermålere fra Aanderaa. 
Instrumentbeskrivelse finnes i Tabell 3.  

 

Tabell 3 Instrumentbeskrivelse. 

Måledyp 5 m 15 m 32 m  52 m 

Type måler Aanderaa Aanderaa Aanderaa Aanderaa 

Modell Seaguard 4420 Seaguard 4420 Seaguard 4420 Seaguard 4420 

Målerprinsipp Doppler Doppler Doppler Doppler 

Serienr 1480 1455 1370 1450 

Nøyaktighet ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % 

Oppløsning 0,5 mm/s 0,5 mm/s 0,5 mm/s 0,5 mm/s 

Responsområde 0 – 3 m/s 0 – 3 m/s 0 – 3 m/s 0 – 3 m/s 

Varighet 
midlingsperiode 

2,5 min 2,5 min 2,5 min 2,5 min 

Antall 
rådatamålinger 
pr. aggregert 
dataverdi 

4 4 4 4 

Modifikasjon Ingen Ingen Ingen Ingen 

Kalibrering APN-logg APN-logg APN-logg APN-logg 

Instrumentlogg APN-logg APN-logg APN-logg APN-logg 
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6 Vedlegg 

6.1 Strømmålinger 

6.1.1 5 meters dyp  

 

Måleserien oppsummert 

 

Total vanntransport i ulike retningssektorer. 
Størrelsen på sektorene er 15 grader 

Høyeste registrerte strømstyrke i ulike 
retningssektorer. Størrelsen på sektorene er 15 
grader. 
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Strømrose som viser retningsfordeling og strømstyrkefordeling. Totallengden på sektorene indikerer andel 

målinger (%) i respektive retninger i løpet av måleperioden. 

 

Strømstyrke uavhengig av retning. Middelverdien er gitt over figuren. 

 

Retning vs tid. 
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Retningshistogram 

 

Spredningsplott for registreringer hastighet vs. retning 

 

Strømstyrkehistogram 

 

Estimert tidevannsstrøm i øst/vest-retning på 5 m dyp. Negative verdier indikerer strøm mot vest. 

Rød kurve viser tidevannsstrøm og blå kurve viser reststrøm. 
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Estimert tidevannsstrøm i nord/sør-retning på 5 m dyp. Negative verdier indikerer strøm mot sør. 

Rød kurve viser tidevannsstrøm og blå kurve viser reststrøm. 

 

 

 

 

 

  

Varians forklart for tidevannskomponenten av 
varians i totalstrømmen (tall i prosent) 

Variansellipse for totalstrøm (sort), tidevannsstrøm (rød) 
og reststrøm (blå). Reststrøm er totalstrømmen hvor 
tidevannskomponenten er trukket i fra (reststrøm = 
totalstrøm – tidevannsstrøm). Variansellipsen viser 
størrelsen av ett standardavvik av variansen, både i 
retning og størrelse for de ulike komponentene. Dette er 
estimert fra tidevannspredikasjonen og strømdata i 
måleperioden. Den grønne pilen viser nettostrømvektoren. 
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Temperatur fra instrumentdypet 

 

Boks-plot av strømstyrke. Den svarte boksen viser spennet i strømstyrke mellom 25-prosentil og 
75-prosentil, dvs. at denne boksen inkluderer 50 % av alle målingene. Den røde linja viser 
medianen. De svarte horisontale linjene viser 5-prosentil og 95-prosentil, dvs. at 90 % av alle 
målingene ligger i dette intervallet. 
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Statistisk tabell 
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6.1.2 15 meters dyp 

Måleserien oppsummert 

 

Total vanntransport i ulike retningssektorer. 
Størrelsen på sektorene er 15 grader. 

Høyeste registrerte strømstyrke i ulike 
retningssektorer. Størrelsen på sektorene er 15 
grader. 
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Strømrose som viser retningsfordeling og strømstyrkefordeling. Totallengden på sektorene indikerer andel 

målinger (%) i respektive retninger i løpet av måleperioden. 

 

 

 

Strømstyrke uavhengig av retning. Middelverdien er gitt over figuren. 

 

Retning vs tid. 
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Histogram med retningsfordeling. Retningsintervallene er 20 grader 

 

 

 

Histogram med fordeling av strømstyrke 
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Estimert tidevannsstrøm og reststrøm i øst-vest, nord-sør retning. Negative verdier indikerer strøm 
motsatt retning. Den røde kurven viser estimert tidevannsstrøm, og den blå kurven viser 
reststrømmen. 

 

  

Varians forklart for tidevannskomponenten av 
varians i totalstrømmen (tall i prosent) 

Variansellipse for totalstrøm (sort), 
tidevannsstrøm (lys blå) og reststrøm (mørk blå). 
Reststrøm er totalstrømmen hvor 
tidevannskomponenten er trukket i fra (reststrøm 
= totalstrøm – tidevannsstrøm). Variansellipsen 
viser størrelsen av ett standardavvik av 
variansen, både i retning og størrelse for de ulike 
komponentene. Dette er estimert fra 
tidevannspredikasjonen og strømdata i 
måleperioden. Den røde streken viser nettostrøm 

 

 

Temperatur fra instrumentdypet 
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Boks-plot av strømstyrke. Den svarte boksen viser spennet i strømstyrke mellom 25-prosentil og 
75-prosentil, dvs. at denne boksen inkluderer 50 % av alle målingene. Den røde linja viser 
medianen. De svarte horisontale linjene viser 5-prosentil og 95-prosentil, dvs. at 90 % av alle 
målingene ligger i dette intervallet. 

  

Statistisk tabell 
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6.1.3 Spredningsstrøm 32 m 

Måleserien oppsummert 

 

Total vanntransport i ulike retningssektorer. 
Størrelsen på sektorene er 15 grader 

Høyeste registrerte strømstyrke i ulike 
retningssektorer. Størrelsen på sektorene er 15 
grader. 
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Strømrose som viser retningsfordeling og strømstyrkefordeling. Totallengden på sektorene indikerer andel 

målinger (%) i respektive retninger i løpet av måleperioden. 

 

 

 

Strømstyrke uavhengig av retning. Middelverdien er gitt over figuren. 

 

Histogram med retningsfordeling. Retningsintervallene er 20 grader 
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Histogram med fordeling av strømstyrke 

 

   

Retning vs tid. 
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Estimert tidevannsstrøm og reststrøm i øst-vest, nord-sør retning. Negative verdier indikerer strøm 
motsatt retning. Den røde kurven viser estimert tidevannsstrøm, og den blå kurven viser 
reststrømmen. 

  

Varians forklart for tidevannskomponenten 
av varians i totalstrømmen (tall i prosent) 

Variansellipse for totalstrøm (sort), tidevannsstrøm 
(lys blå) og reststrøm (mørk blå). Reststrøm er 
totalstrømmen hvor tidevannskomponenten er 
trukket i fra (reststrøm = totalstrøm – 
tidevannsstrøm). Variansellipsen viser størrelsen av 
ett standardavvik av variansen, både i retning og 
størrelse for de ulike komponentene. Dette er 
estimert fra tidevannspredikasjonen og strømdata i 
måleperioden. Den røde streken viser nettostrøm 

 

   

Temperatur fra instrumentdypet 
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Boks-plot av strømstyrke. Den svarte boksen viser spennet i strømstyrke mellom 25-prosentil og 
75-prosentil, dvs. at denne boksen inkluderer 50 % av alle målingene. Den røde linja viser 
medianen. De svarte horisontale linjene viser 5-prosentil og 95-prosentil, dvs. at 90 % av alle 
målingene ligger i dette intervallet. 

 

 

Statistisk tabell 
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6.1.4 Bunnstrøm 52 m 

Måleserien oppsummert 

 

Total vanntransport i ulike retningssektorer. 
Størrelsen på sektorene er 15 grader 

Høyeste registrerte strømstyrke i ulike 
retningssektorer. Størrelsen på sektorene er 15 
grader. 
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Strømrose som viser retningsfordeling og strømstyrkefordeling. Totallengden på sektorene indikerer andel 

målinger (%) i respektive retninger i løpet av måleperioden. 

 

 

 

Strømstyrke uavhengig av retning. Middelverdien er gitt over figuren. 

 

Histogram med retningsfordeling. Retningsintervallene er 20 grader 
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Histogram med fordeling av strømstyrke 
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Estimert tidevannsstrøm og reststrøm i øst-vest, nord-sør retning. Negative verdier indikerer strøm 
motsatt retning. Den røde kurven viser estimert tidevannsstrøm, og den blå kurven viser 
reststrømmen. 

Varians forklart for tidevannskomponenten av 
varians i totalstrømmen (tall i prosent) 

Variansellipse for totalstrøm (sort), tidevannsstrøm 
(lys blå) og reststrøm (mørk blå). Reststrøm er 
totalstrømmen hvor tidevannskomponenten er 
trukket i fra (reststrøm = totalstrøm – 
tidevannsstrøm). Variansellipsen viser størrelsen 
av ett standardavvik av variansen, både i retning 
og størrelse for de ulike komponentene. Dette er 
estimert fra tidevannspredikasjonen og strømdata i 
måleperioden. Den røde streken viser nettostrøm 

 

   

Temperatur fra instrumentdypet 
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Boks-plot av strømstyrke. Den svarte boksen viser spennet i strømstyrke mellom 25-prosentil og 
75-prosentil, dvs. at denne boksen inkluderer 50 % av alle målingene. Den røde linja viser 
medianen. De svarte horisontale linjene viser 5-prosentil og 95-prosentil, dvs. at 90 % av alle 
målingene ligger i dette intervallet. 

 

 

Statistisk tabell 
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6.2 Riggskjema 

  

 

Prosjekt: 8273.05 

Lokalitet: Jernøya 

Posisjon: N 70°48,497  Ø 25°48,828 

Tidspunkt utsett: 08.09 – 07.10.2016 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyp: 15 meter 

Lodd 

Måler nr: 1455 

Blåse 

Dregg 

m/kjetting 
Dyp: 55 meter 

Spredningsstrøm 

Måler nr: 1370 
Dyp: 32 meter 

Dyp: 52 meter 

Posedyp 15 m 

Bunnstrøm 

Måler nr: 1450 

Løft trålkule 

Dyp: 5 meter 
Måler nr: 1480 


