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1 Innledning og formål 
EUs avløpsdirektiv (1991/271/EØF og 1998/15/EØF) har som hovedkrav at det skal være 
sekundærrensing (rensing av organisk stoff, målt som BOF5 og KOF) på kommunalt 
avløpsvann fra tettbebyggelse med en samlet maksimal ukentlig belastning på over 2.000 PE i 
ferskvann/elvemunning og over 10.000 PE i sjø. Muligheten for mindre omfattende rensing er 
avhengig av type resipient (ferskvann, elvemunning, sjø), tilstanden i resipienten (følsom, 
normal, mindre følsom) og den samlete størrelse på utslippene fra tettbebyggelsen. 
Direktivets rensekrav er til dels strengere enn det som har vært norsk avløpspolitikk. I mindre 
følsomme områder åpner imidlertid direktivet –etter bestemte kriterier – opp for unntak 
dersom undersøkelser viser at resipientforholdene er gunstige. 

I veilederen for resipientundersøkelser i fjorder og kystfarvann, EUs avløpsdirektiv (SFT TA-
1890, Molvær et al. 2003) er det beskrevet fem situasjoner (tilfeller/typer) der det er behov for 
resipientundersøkelser. De to første situasjonene er: 

1. Undersøkelse for å avgjøre om utslipp fra samme tettbebyggelse går til forskjellige 
resipienter som ikke påvirker hverandre 

2. Undersøkelse av et utslipps beliggenhet i forhold til en elvemunning 

I forbindelse med revisjon av hovedplan avløp i Alta kommune og forhold rundt foreliggende 
forslag til ny avløpsforskrift ønsker kommunen å få gjennomført en resipientundersøkelse i 
området rundt de kommunale hovedavløpene for å tilpasse kravene i avløpsdirektivet.  

Prosjektet er delt inn i to faser, der fase 1 omfatter tilførsler fra avløp, vannutskifting og 
vannkvalitet i resipienten, samt utslippsmodellering. Denne fasen skal klargjøre om utslippene 
i Alta går til flere resipienter, samt klargjøre om utslippene kan påvirke/trenge inn i 
elvemunningen til Altaelva.  

Fase 2 skal omfatte undersøkelser av fjæresone, bløtbunnsdyr, miljøgifter og sedimenter. 
Dette gjøres på et utvalg av stasjoner, hvor resultatene skal sammenlignes med tidligere 
resipientundersøkelser (1985 og 1995). 

Prinsippet bak vurdering av resipientinndeling er basert på modellering av spredning og 
primærfortynning av de aktuelle avløpene, samt faktiske målinger av vannkvalitet langs enn 
gradient mellom utslippene. På denne måten kan en sannsynliggjøre og i en grad bekrefte om 
utslippene vil kunne påvirke hverandres resipienter. Dersom resultatene fra 
vannprøveprogrammet, oppnår god vannkvalitet i henhold til SFTs retningslinjer i en antatt 
grensesone mellom resipientene, vil dette være tilstrekkelig for å avgjøre om avløpene i Bukta 
og Bossekop (hovedavløpene i Alta) går til samme resipient eller ikke. SFT har signalisert at 
TKB skal velges som viktigste vannkvalitetsparameter da denne har høyest konsentrasjon i 
avløpsvann, og som krever den høyeste fortynning for å komme under aktuell grenseverdi, 
vurdert i strengeste tilfelle satt til 5 TKB/100ml. Modelleringen beregner derfor 
konsentrasjonene av TKB i en gradient fra utslippet. 

Ved i tillegg å studere strømningsbildet (vanntransport og strømmålinger) for de aktuelle 
sjøområder er konklusjonen utsagnskraftig.  

Det er også utført et hydrografiprogram med innsamling av data på temperatur og 
saltholdighet. Denne undersøkelsen er utført ved største vannføring i Altaelva, og viser 
lokaliseringen av elvemunningen. Sammen med modellering av forløpet til utslippet i Bukta 
kan det konkluderes med om utslippet påvirker elvemunningen eller ikke. 
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2 Utslippssituasjon 
Alta kommune var fylkets mest folkerike kommune med sine 17 628 innbyggere, som 
tilsvarte 24,1 prosent av folkemengden i Finnmark ved inngangen til 2005 
(http://www.fifo.no/finnstat/). Kommunen har flere utslippspunkter av kloakk til sjø (Figur 1). 
Felles for disse er at utslippene fra kommunale avløp går urenset til sjø. De største utslippene 
er i Bossekop og Bukta med henholdsvis 6 391 og 7 313 PE (Tabell 1). 

Tabell 1. Beregnet gjennomsnittlig utslipp (l/s), beregnet maksimal utslipp (l/s) og PE for 
utslippene i Alta (data fra Alta kommune). 

Utslippspunkt Gjennomsnitt 
(l/s) 

Maksimal  
(l/s) PE 

Hjemmeluft 0,9 3,6 157 
Apanes 9,7 22,2 1 670 
Bossekop 37,0 74,0 6 391 
Skaialuft 0,5 1,8 78 
Tollevika 4,5 11,2 772 
Amtmannsnes 2,1 8,6 371 
Bukta 42,3 84,6 7 313 
 

 

 
Figur 1. Oversikt over avløp (røde linjer), overvannsavløp (grønne linjer) og 
vannledninger (blå linjer) i Alta. 
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3 Materiale og metoder 

3.1 Lokalisering av stasjoner 
For å oppnå målsetningene med undersøkelsen ble stasjonene lokalisert fra utslippet ved 
Bossekop og rundt Amtmannsneset (Figur 2). I tillegg ble en stasjon lokalisert ved utslippet i 
Bukta og en stasjon nordøst for denne i antatt hovedstrømretning fra utslippet. For å 
undersøke mengden TKB som eventuelt transporteres med elva, ble en stasjon plassert i elva.  

Strømmålere ble plassert ut på stasjonene 1, 3 og 7 (nærmere detaljer om strømmålerprogram 
er gitt i kapittel 3.3). Ved første prøvetaking ble strømmålere satt ut på de overnevnte 
stasjonene i tillegg til at det ble utført CTD-målinger (kapittel 3.4) og vannprøvetaking 
(kapittel 3.2.1). Informasjon om lokalisering av stasjonene er gitt i Tabell 2. Det ble utført 
vannprøvetaking på 10 ulike tidspunkt for å imøtekomme kravene i SFT Veiledning 9:03 
(Molvær m.fl. 1997). Informasjon om tidspunktene for prøvetakingen er gitt Tabell 3. 

Tabell 2. Stajonsdata. ED= ekkodyp. Verdiene for strømmålere indikerer vanndyp 
målerne ble plassert på. 

Stasjon  N Ø ED Merknader Strømmåler (dyp i m) 
1 69°57’55,9’’ 23°14’09,7’’ 24 Utslipp Bossekop 5+19 

2 69°59’05,2’’ 23°15’08,0 47   

3 69°59’26,3 23°15’57,1 25 Amtmannsneset 5+20 

4 69°59’37,5’’ 23°12’11,4’’ 30   

5 69°59’39,8’’ 23°17’44,2’’ 44   

6 69°59’23,2’’ 23°18’38,0’’ 24   

7 69°58’38,8 23°19’37,1’’ 19 Utslipp Bukta 5+14 

8 69°59’00,7’’ 23°20’12,1’’ 25   

9    
Altaelva 

v/Elvebakken  
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Figur 2. Kart over Alta med lokalisering av prøvetakingsstasjonene. 
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Tabell 3. Oversikt over tidspunkt for prøvetaking for de enkelte stasjonene. Blanke felt indikerer at denne opplysningen ikke er 
registrert. 
 
Stasjon 01.03.05 03.03.05 07.03.05 09.03.05 14.03.05 16.03.05 21.03.05 29.03.05 04.04.05 06.04.05 

1 09:36 08:40 08:47 09:18 08:30 08:45 08:54 09:20 08:50 08:45 

2 12:45 09:01 09:00 09:25 08:40 09:05 09:05 09:30 09:35 09:02 

3 12:05 09:10 09:10 09:30 08:50 09:17 09:14 09:40 09:40 09:09 

4 12:35 09:20 09:20 09:40 09:02 09:25 09:25 09:48 09:50 09:15 

5 12:53 09:27 09:25 09:45 09:08 09:30 09:29 09:53 09:55 09:26 

6 12:05 09:44 09:32 09:50 09:18 09:38 09:35 10:02 10:03 09:32 

7 13:15 09:35 09:40 09:57 09:27 09:48 09:43 10:08 10:15 09:40 

8 13:25 09:51  10:12 09:35 09:56 09:51 10:18 10:22 09:46 

9 14:26 10:25 10:25 10:00 10:05  10:30    
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3.2 Vannprøver 
Vannprøvene ble tatt med Rütner vannhenter fra 0,5, 5 og 10 m dyp. Prøvene ble blandet i en 
rengjort bøtte og det ble tatt ut prøver til analyse for TKB og næringssalter. Prøvene i 
elvevannet ble tatt ved å fylle prøveflaskene direkte fra elvevannet. TKB-prøvene ble etter 
hver prøvetakingsrunde transportert til AltaLabben for analyse etter akkrediterte prosedyrer.  

Prøvene for næringssalter ble fiksert med 4 M svovelsyre, tilsatt i en mengde på 1 ml per 100 
ml prøve. Disse prøvene ble lagret for oversendelse til NIVA etter endt feltarbeid og analysert 
etter akkrediterte prosedyrer.  

3.2.1 TKB 
Temperaturtolerante koliforme bakterier (TKB) er tarmbakterier fra pattedyr. Forekomst av 
slike bakterier indikerer fersk fekal forurensning, dvs. ekskrementer fra mennesker og 
varmblodige dyr. Med slik forurensning kan følge sykdomsfremkallende tarmbakterier, virus 
og parasitter, og forekomst av TKB indikerer dermed en helsrisiko. I henhold til SFT 
Veiledning 9:03 (Molvær m.fl. 1997) klassifiseres kvaliteten på sjøvann i fjorder og 
kystfarvann som vist i Tabell 4. 

Tabell 4. Klassifisering av tilstand for forekomst av termotolerante koliforme bakterier. 

Tilstandsklasse Antall/100 ml 

Meget god <10 

God 10-100 

Mindre god 100-300 

Dårlig 300-1000 

Meget dårlig >1000 

3.2.2 Næringssalter 
Virkningene av næringssalter sammenfattes gjerne under betegnelsen eutrofiering eller 
overgjødsling. Med eutrofiering menes anrikning av vann med hensyn til næringsstoffer, 
særlig nitrogen- og/eller fosforforbindelser som påskynder veksten av alger og høyerestående 
plantearter, noe som fører til uønsket forstyrrelse av likevekten mellom organismene i vannet 
og forverring av vannkvaliteten (EUs rådsdirektiv for behandling av avløpsvann fra 
byområder (91/271/EØF). I henhold til SFT Veiledning 9:03 (Molvær m.fl. 1997) 
klassifiseres kvaliteten på sjøvann i fjorder og kystfarvann som vist i Tabell 5. 
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Tabell 5. Klassifisering av tilstand for næringssaltene fosfat og nitrat i overflatelaget ved 
saltholdighet over 20. 

Tilstandsklasse Fosfat (�g/l) Nitrat (�g/l) 

Meget god <16 <90 

God 16-21 90-125 

Mindre god 21-34 125-225 

Dårlig 34-50 225-350 

Meget dårlig >50 >350 

3.3 Strømmålinger 
Strømmålingene ble utført med tre rigger med to strømmålere (Sensordata SD 6000 mini 
current meter) montert på hver rigg. Dybdene målerne ble plassert på er vist i Tabell 2. 
Strømmålingene ble utført i perioden 1. mars 2005 til 1. april 2005. En gang i perioden 8. 
mars kl. 1600 til 9. mars kl. 0800 ble riggen i Bukta (Stasjon 7) tatt av drivis og forsvant. Denne 
riggen ble funnet igjen den 10. mars 7 – 8 km ut i Altafjorden, og ble plassert ut igjen på 
Stasjon 7 10. mars kl. 1000. 

3.4 Hydrografi 
Vertikalfordeling av saltinnhold og temperatur ble foretatt med en CTD (Saiv SD204-CTDO 
sonde) den 1. mars 2005. Sonden registrerer dybde, saltholdighet, temperatur, tetthet og 
oksygennivået i vannmassene. Måleintervallet ble satt til hvert 5. sekund. Sonden ble senket 
fra overflata til bunnen og gav dermed vertikalprofiler av de fysiske parametrene på hver 
stasjon. Informasjonen blir elektronisk lagret i sonden og senere lest ut og lagret elektronisk. 

3.5 Spredningsmodellering 
Avløpsvannet har i praksis samme egenvekt som ferskvann og er dermed lettere enn sjøvann. 
Når avløpsvannet slippes ut gjennom en ledning på dypt vann vil det derfor begynne å stige 
opp mot overflata samtidig som det blander seg med det omkringliggende sjøvannet. Dersom 
sjøvannet har en stabil sjiktning (egenvekten øker mot dypet) fører dette til at egenvekten til 
blandingen av avløpsvann og sjøvann øker mens det stiger oppover, samtidig som egenvekten 
til det omkringliggende sjøvannet avtar. I et gitt dyp kan dermed blandingsvannmassen få 
samme egenvekt som sjøvannet omkring (Figur 3). Blandingsvannmassen har ikke lenger 
noen ”positiv oppdrift”, men dens vertikale bevegelsesenergi gjør imidlertid at den stiger noe 
forbi dette "likevektsdypet" for så å synke tilbake og innlagres. Er sjiktningen i sjøvannet svak 
vil avløpsvannet i de fleste tilfeller nå overflaten. 

Beregning av spredning av utslippsskyen, fortynning og eventuelt innlagringsdyp er gjort med 
den numeriske modellen Visual PLUMES utviklet av U.S. EPA (Frick et al. 2001). 
Nødvendige inngangsdata for modellsimuleringene er vannmengde, utslippsdyp og diameter 
for utslippsrøret, samt strømhastigheter og vertikal salt- og temperaturfordeling i 
vannmassene. Opplysninger om utslippet er gitt av oppdragsgiver og er sammenfattet i Tabell 
6.  
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Tabell 6: Utslippsparametere brukt i modellbereginingene, basert på opplysninger fra 
Alta kommune. 

Parameter  Bossekop Bukta 
Diameter på utslippsrøret 315 mm 400 mm 
Utslippsrate middel: 37 liter/sek ~ 0,037 m3/s 42,3 liter/sek ~ 0,042 m3/s 
 maksimalt: 74 liter/sek ~ 0,074 m3/s 84,6 liter/sek ~ 0,085 m3/s 
Vanndyp v. utslippspunkt 20 m 15 m 
 

Feltmålingene av strøm og hydrografi fra mars 2005 er brukt som inngangsdata for 
resipienten (kapittel 4.4). For begge utslippspunktene er det gjort simuleringer med seks 
representative strømhastigheter; 1, 2, 4, 6, 8 og 10 cm/s, basert på strømmålinger fra mars 
måned, og med vertikalprofilene av saltinnhold og temperatur som ble målt på lokalitetene 
Bossekop (stasjon 1) og Bukta (stasjon 7). Fortynning av utslippet og bakteriekonsentrasjon 
er beregnet i gitte avstander fra utslippspunktet. Konsentrasjonen av bakterier i avløpsvannet 
avhenger av hvor mye dreneringsvann som kommer med i avløpet. I tørre perioder vil 
utslippsraten være lav og dermed bakteriekonsentrasjonen høy. I perioder med mye nedbør vil 
derimot utslippsraten være høy, og bakteriekonsentrasjonen i avløpsvannet vil være 
tilsvarende lavere.  

Bakterieinnholdet i selve avløpsvannet fra Alta er ukjent. I modellberegningene har vi derfor 
funnet fram til inngangsverdier for bakteriekonsentrasjon som gir om lag samme verdier som 
gjennomsnittet av de målte verdiene nær overflata på hver lokalitet. Den horisontale 
spredningen i resipienten og fortynning av avløpsvannet er beregnet som funksjon av 
strømhastighet og horisontal diffusjon. Diffusjonsparameteren er satt til 0,0003 m2/3/s2, som er 
ansett for å være en konservativ verdi for horisontal diffusjon (Frick et al. 2001). 

Tarmbakterier dør ut etter en viss tid i sjøvann, og en regner med at antallet bakterier 
reduseres med 90 % etter 3-5 timer i normalt temperert sjøvann (Molvær et al. 2003). 
Desimeringstiden øker med avtagende temperatur, og avtar dersom bakteriene er eksponert 
for sollys. Man kan altså forvente lang desimeringstid, opp mot 1-2 uker, om vinteren, når 
sjøtemperaturene er lave og det er lite sollys (Molvær, pers. med.). Derfor har vi ikke tatt 
hensyn til desimering av bakteriene i beregningene. 
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Dyputslipp med innlagring av avløpsvannet

Sjøvannets egenvektsprofil

Innlagringsdyp
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D
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Figur 3: Prinsippskisser som viser hvordan dyputslipp av avløpsvann fungerer i forhold 
til innlagring.  En forutsetning for innlagring er at egenvekten for fjordvannet øker med 
dypet.  Ved den øvre figuren er ikke dette tilfelle og avløpsvannet når overflata. I den 
nedre figuren innlagres avløpsvannet. (Fra Molvær et al. 2003). 
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3.6 Elvemunningen 

Vertikalfordeling av saltinnhold og temperatur ble foretatt med en CTD (Saiv SD 204) 
mellom utslippspunktet i Bukta og langs marbakken mot hovedrenna av elva gjennom deltaet, 
og langs snitt ut mot Amtmannsneset, Russeluft og Rafsbotn (Figur 1) 1. juni mellom kl. 1000 
(høyvann) og 1600 (lavvann). Stasjonene i Bukta og langs marbakken ble tatt både på høyvann 
og ved lavvann.  

Vannføringen i Alataelva var nær maksimum, med 460-500 m3/s registret ved Masi i dagene 
før feltarbeidet (P. O. Israelsen, Alta kommune, pers. med.). 
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Figur 4: Posisjoner for CTD-stasjoner 1. juni 2005. Tallene markerer stasjoner som 
refereres til seinere i rapporten. 
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4 Resultater 

4.1 TKB 

Det ble målt store variasjoner i tettheten av TKB i vannmassene langs transektet. Naturlig nok 
var det i umiddelbar nærhet til utslippene i Bossekop og Bukta de høyeste verdiene ble målt 
(Tabell 7). Maksimum ble målt i Bukta (Stasjon 7) den 29.03 med 7 600 TKB/100 ml 
sjøvann. På Stasjonene 4 og 5 ble det flere ganger ikke registrert TKB på 
prøvetakingstidspunktene.  

Om man vurderer gjennomsnittlige verdier av de 10 målingene på hver stasjon er det også 
store variasjoner. Ved utslippet i Bossekop og Bukta ble gjennomsnittsverdiene målt til 
henholdsvis 2 195 og 2 681. Disse verdiene ligger langt over grenseverdiene til tilstandsklasse 
V, meget dårlig (Tabell 4). På stasjonene rundt Amtmannsneset ble tilstanden klassifisert som 
meget god (tilstandsklasse I) på stasjonene 3, 4 og 5.  

Resultatene viser ikke endringer over perioden prøvetakingen vedvarte. 

Elvevannet kan ikke klassifiseres innenfor dette klassifiseringssystemet siden prøvene er tatt i 
ferskvann. Likevel er innholdet av TKB i elvevannet lavt. 
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Tabell 7. Termotolerante koliforme bakterier (TKB) for hver prøvetaking. Verdiene er gitt i antall bakterier per 100 ml. Fargekodene 
angir klassifisering i henhold til Molvær m.fl. 1997, se kapittel 3.2.1 for klassifisering. 

 

Stasjon 01.03.05 03.03.05 07.03.05 10.03.05 14.03.05 16.03.05 21.03.05 29.03.05 04.04.05 06.04.05 
Gjennom-

snitt 
1 900 3460 4010 3640 1910 950 2030 2430 1310 1310 2195 
2 15 29 41 24 4 8 11 27 1 1 16 
3 4 26 11 19 3 3 6 4 1 1 8 
4 0 11 4 4 2 12 5 0 0 0 4 
5 0 3 0 6 4 10 4 2 1 1 3 
6 26 210 1 9 1 1 4 30 2 2 29 
7 800 2720 1450 2180 2170 3140 1350 7600 2700 2700 2681 
8 74 96 19 240 90 4 52 21 28 28 65 
9 0 0 1 0 3 0 1 1 1 1 1 
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4.2 Næringssalter 

4.2.1 Fosfat 
Resultatene fra fosfatanalysene viser relativt liten variasjon i verdiene. Maksimal verdi målt er 
32 �g/l, og minimum er 3 �g/l. Resultatene viser også at det er høyere verdier i første halvdel 
av måleperioden sammenlignet med de fire siste målingene på stasjonene som er lokalisert 
utenfor utslippspunktene. Dette kan settes i sammenheng med at planteplanktonet forbruker 
fosfat til vekst i måleperioden. På stasjonene ved utslippspunktene er imidlertid ikke denne 
trenden til stede, spesielt på stasjon 7 (Bukta). Dette tilsier at det er en kontinuerlig tilførsel av 
fosfat til disse områdene. 

Stasjonene ved utslippspunktene klassifiseres til mindre god (tilstandsklasse III) ut fra 
gjennomsnittsmålingene. Stasjon 5 klassifiseres til god (tilstandsklasse II) og de resterende til 
meget god (tilstandsklasse I). Likevel bemerkes det at verdiene på alle disse stasjonene er 
rundt grensen mellom tilstandsklassene I og II (>/< 16 �g/l). 

4.2.2 Nitrat 
Resultatene fra nitratanalysene viser to ulike situasjoner i måleperioden. Innenfor den første 
perioden fram til og med prøvetakningene den 21.03 er det liten variasjon i verdiene. Fra 
prøvetakingen 29.03 ble det registrert en markant nedgang i nitratverdiene som vedvarte ut 
prøvetakningsperioden. Det var liten forskjell mellom stasjonene, heller ikke på Stasjon 1 og 
7 som dekker utslippspunktene var det forhøyede verdier. Dette indikerer at nitrat ikke kan 
anses som problem i utslippene i Bukta og Bossekop. 

Med hensyn til klassifiseringen av tilstanden så viser gjennomsnittet av målingene at alle 
stasjonene blir klassifisert i tilstandsklasse I, meget god med hensyn til nitrat. 
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Tabell 8. Fosfat for hver prøvetaking. Verdier er gitt som �m per liter. Fargekodene angir klassifisering i henhold til Molvær m.fl. 1997, 
se kapittel 3.2.2 for klassifisering. 
 

Stasjon 01.03.05 03.03.05 07.03.05 10.03.05 14.03.05 16.03.05 21.03.05 29.03.05 04.04.05 06.04.05 Gj.snitt 
1 24 30 29 30 29 25 25 21 10 17 24 
2 19 19 19 19 19 20 18 10 4 4 15 
3 18 20 19 18 19 19 19 12 4 4 15 
4 20 19 18 18 19 20 20 12 4 3 15 
5 20 19 18 20 19 19 19 18 5 4 16 
6 18 20 18 20 19 19 18 13 4 4 15 
7 17 25 22 25 32 24 28 32 26 21 25 
8 19 19 18 21 18 19 18 14 4 6 16 
9 4 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 

 

Tabell 9. Nitrat for hver prøvetaking. Verdier er gitt som �m per liter. Fargekodene angir klassifisering i henhold til Molvær m.fl. 1997, 
se kapittel 3.2.2 for klassifisering. 
 

Stasjon 01.03.2005 03.03.2005 07.03.2005 10.03.2005 14.03.2005 16.03.2005 21.03.2005 29.03.2005 04.04.2005 06.04.2005 Gj.snitt 
1 107 103 103 103 103 103 102 56 5 11 80 
2 103 102 102 103 103 103 96 26 4 4 75 
3 103 103 103 103 108 108 103 49 11 11 80 
4 108 104 103 103 107 106 100 48 8 8 80 
5 104 104 99 100 100 105 97 69 6 6 79 
6 102 102 103 103 103 103 99 56 6 7 78 
7 102 102 102 106 106 106 95 85 8 12 82 
8 100 100 99 103 103 104 94 64 7 4 78 
9 80 80 83 83 82 82 82 77 62 61 77 
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4.3 Strømmålinger 

4.3.1 Bossekop 5 m 
Figur 5 viser strømhastigheter og retninger i løpet av måleperioden i mars 2005. Figuren viser 
at strømmen er variabel. I figuren er tidevannet filtrert bort, slik at variasjonen i 
strømhastighet og retning er forårsaket av andre faktorer enn tidevann. Slike faktorer kan 
være vind, virveldannelser og ferskvannsavrenning. 

Dominerende vanntransport målt ved Bossekop (Stasjon 1) var mot nordøst og sørøst på 5 m 
dyp (Figur 6). Middelstrømretninger (netto strøm over tid) var 75º på dette dypet, og 
middelstrømhastighet var 0,5. Største målte strømhastighet i måleperioden var 6 cm/s, men 
85% av målingene var under 3 cm/s på dyp 5 m (Tabell 10).  

 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

 1 cm/s

Dato i mars 2005
 

Figur 5. Tidsserie med strømmålinger fra Bossekop (Stasjon 1), 5 m. Tidevannet er 
filtrert bort ved bruk av 48 timers løpende middel. 
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Figur 6. Bossekop, 5 m dyp. Vanntransport gitt i l/sek*m-2. 

 

Tabell 10. Bossekop (Stasjon 1), 5 m dyp. Statistisk informasjon fra strømmåler. 
Bossekop, Alta (5 m dyp), måler nr. 17  

 
Hastighet 
(cm/sek.) Temp 

Max 6.6 3.05 
Min 0.2 1.5 
Gj.snitt 2.0 2.1 
% av målinger < 10 > 3 cm/s  15 %  
% av målinger < 3 cm/s  85 %  
% av målinger < 1 cm/s  26.7 %  
95-prosentil (95 % av 
målinger 
ligger mellom 0 og ant 
cm/sek).: 3.8  
Netto strøm over tid 0.5  
Retning - netto strøm over 
tid 75.0°  
Gj.sn. u (øst – vest) 0.49  
Gj.sn. v (nord – sør) 0.13  

 

4.3.2 Bossekop, 19 m 
Figur 7 viser strømhastigheter og retninger i løpet av måleperioden i mars 2005. Figuren viser 
at strømmen er variabel. I figuren er tidevannet filtrert bort, slik at variasjonen i 
strømhastighet og retning er forårsaket av andre faktorer enn tidevann. Slike faktorer kan 
være vind, virveldannelser og ferskvannsavrenning. 

Dominerende vanntransport målt ved Bossekop (Stasjon 1) var mot nord på 19 m dyp (Figur 
8). Middelstrømretninger (netto strøm over tid) var 12,9º på 19 m dyp, og 
middelstrømhastighet var 0,6 cm/sek. Største målte strømhastighet i måleperioden var 9,2 
cm/s, men 99% av målingene var under 3 cm/s på 19 m dyp (Tabell 11). 
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Figur 7. Tidsserie med strømmålinger fra Bossekop (Stasjon 1), 19 m. Tidevannet er 
filtrert bort ved bruk av 48 timers løpende middel. 
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Figur 8. Bossekop, 19 m dyp. Vanntransport gitt i l/sek*m-2. 

 

 

 

 

 

Dato i mars 2005 
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Tabell 11. Bossekop (Stasjon 1), 19 m dyp. Statistisk informasjon fra strømmåler. 

 
Bossekop, Alta (19 m dyp), måler nr. 16  

 
Hastighet 
(cm/sek.) Temp 

Max 9.2 3.25 
Min 0.4 1.65 
Gj.snitt 1.1 2.5 
% av målinger < 10 > 3 cm/s  1 %  
% av målinger < 3 cm/s  99 %  
% av målinger < 1 cm/s  90.9 %  
95-prosentil (95 % av 
målinger 
ligger mellom 0 og ant 
cm/sek.: 1.4  
Netto strøm over tid 0.6  
Retning - netto strøm over 
tid 12.9  
Gj.sn. u (øst – vest) 0.13  
Gj.sn. v (nord – sør) 0.57  

 

Generelt viser strømmålingene i Bossekop relativt svake strømmer, både i de øvre 
vannmassene, og i området nær bunnen. Hovedsakelig strømmer vannet mot nordøst, utover 
fjorden i retning Amtmannsneset. 

 

4.3.3 Bukta, 5 m 
Figur 9 viser strømhastigheter og retninger i løpet av måleperioden i mars 2005 på Stasjon 7 i 
Bukta, 5 m dyp. Figuren viser at strømmen er variabel, men at det er relativt lange perioder 
med strøm i samme retning. I figuren er tidevannet filtrert bort, slik at variasjonen i 
strømhastighet og retning er forårsaket av andre faktorer enn tidevann. Slike faktorer kan 
være vind, virveldannelser og ferskvannsavrenning. Området i figuren der det ikke er 
strømdata er perioden strømriggen var i drift ut Altafjorden. 

Dominerende vanntransport målt ved Bukta (stasjon 7) var mot nordøst og sørvest på 5 m dyp 
(Figur 10). Retning på netto strøm over tid var 63º, og netto strømhastighet over tid var 0,3 
cm/s. Største målte strømhastighet i måleperioden var 13,2 cm/s, men 96% av målingene var 
under 3 cm/s på dyp 5 m (Tabell 12).  
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Figur 9. Tidsserie med strømmålinger fra Bukta (Stasjon 7), 5 m. Tidevannet er filtrert 
bort ved bruk av 48 timers løpende middel. 
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Figur 10. Bukta, 5 m dyp. Vanntransport gitt i l/sek*m-2. 
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Tabell 12. Bukta (Stasjon 7), 5 m dyp. Statistisk informasjon fra strømmåler. 

 

Bukta, Alta (5 m dyp)   

 
Hastighet 
(cm/sek.) Temp 

Max 13.2 3.4 
Min 0 -2 
Gj.snitt 1.4 2.6 
% av målinger < 10 > 3 cm/s  4 %  
% av målinger < 3 cm/s  96 %  
% av målinger < 1 cm/s  61.7 %  
95-prosentil (95 % av 
målinger 
ligger mellom 0 og ant 
cm/sek.: 3  
Netto strøm over tid strøm 0.3  
Retning - netto strøm over 
tid 62.7  
Gj.sn. u (øst – vest) 0.25  
Gj.sn. v (nord – sør) 0.13  

 

 

4.3.4 Bukta 14 m 
Figur 11 viser strømhastigheter og retninger i løpet av måleperioden i mars 2005 på Stasjon 7 
i Bukta, 5 m dyp. Figuren viser at strømmen er variabel, men at det er relativt lange perioder 
med strøm i samme retning. I figuren er tidevannet filtrert bort, slik at variasjonen i 
strømhastighet og retning er forårsaket av andre faktorer enn tidevann. Slike faktorer kan 
være vind, virveldannelser og ferskvannsavrenning. Området i figuren der det ikke er 
strømdata er perioden strømriggen var i drift ut Altafjorden. 

Dominerende vanntransport målt ved Bukta (stasjon 7) var mot nordøst og sørøst på 14 m dyp 
(Figur 12). Retning på netto strøm over tid var 74º dette dypet, og netto strømhastighet var 0,4 
cm/s. Største målte strømhastighet i måleperioden var 11,4 cm/s, men 97% av målingene på 
14 m dyp var under 3 cm/s (Tabell 13).  
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Figur 11. Tidsserie med strømmålinger fra Bukta (Stasjon 7), 14 m. Tidevannet er 
filtrert bort ved bruk av 48 timers løpende middel. 
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Figur 12. Bukta, 14 m dyp. Vanntransport gitt i l/sek*m-2. 
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Tabell 13. Bukta (Stasjon 7), 14 m dyp. Statistisk informasjon fra strømmåler. 

 

Bukta, Alta (14 m dyp), måler nr. 15  

 
Hastighet 
(cm/sek.) Temp 

Max 11.4 3.3 
Min 0.2 -2 
Gj.snitt 1.2 2.6 
% av målinger < 10 > 3 cm/s  2 %  
% av målinger < 3 cm/s  97 %  
% av målinger < 1 cm/s  87.0 %  

95-prosentil (95 % av 
målinger ligger mellom 0 og 
ant cm/sek.: 1.8  
Netto strøm over tid strøm 0.4  
Retning - netto strøm over 
tid 74.0  
Gj.sn. u (øst – vest) 0.34  
Gj.sn. v (nord – sør) 0.10  

 

Også på denne stasjonen er det relativt svake strømhastigheter, selv om strømmen er sterkere 
sammenlignet med Bossekop. Hovedsakelig strømmer vannmassene mot nordøst i retning 
stasjon 8, vest for flyplassen. 

 

4.3.5 Amtmannsneset, 5 m 
Figur 13 viser strømhastigheter og retninger i løpet av måleperioden i mars 2005 på 
Amtmannsneset (Stasjon 3), 5 m dyp. Figuren viser at strømmen er relativt homogen med 
hensyn til retning. Hovedstrømretningen er hovedsakelig mot nord og nordøst. I figuren er 
tidevannet filtrert bort, slik at de små variasjonene i strømhastighet og retning er forårsaket av 
andre faktorer enn tidevann. Slike faktorer kan være vind, virveldannelser og 
ferskvannsavrenning. 

Dominerende vanntransport målt ved Amtmannsneset (stasjon 3) var mot øst-nordøst på 5 m 
dyp (Figur 14). Retning på netto strøm over tid var 38,5º på 5 m dyp, og netto strømhastighet 
var 0,9 m/s. Største målte strømhastighet i måleperioden var 11,8 cm/s, men 83% av 
målingene var under 3 cm/s på 5 m dyp (Tabell 14).  
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Figur 13. Tidsserie med strømmålinger fra Amtmannsneset (Stasjon 3), 5 m. Tidevannet 
er filtrert bort ved bruk av 48 timers løpende middel. 
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Figur 14. Amtmannsneset, 5 m dyp. Vanntransport gitt i l/sek*m-2. 

 

 

 

 

 

 



Alta kommune - resipientundersøkelser i tilknytning til hovedplan avløp 
Fase I – Resipientinndeling 

 Akvaplan-niva AS. Rapport APN-412.3249 

32 
  

Tabell 14. Amtmannsneset (Stasjon 3), 5 m dyp. Statistisk informasjon fra strømmåler. 

 

Amtmannsneset, Alta (5 m dyp)  

 
Hastighet 
(cm/sek.) Temp 

Max 11.8 3 
Min 0 1.35 
Gj.snitt 2.1 2.2 
% av målinger < 10 > 3 cm/s  17 %  
% av målinger < 3 cm/s  83 %  
% av målinger < 1 cm/s  29.2 %  

95-prosentil (95 % av 
målinger ligger mellom 0 og 
ant cm/sek).: 4.4  
Netto strøm over tid strøm 0.9  
Retning - netto strøm over 
tid 38.5  
Gj.sn. u (øst – vest) 0.55  
Gj.sn. v (nord – sør) 0.70  

 

4.3.6 Amtmannsneset, 20 m 
Figur 15 viser strømhastigheter og retninger i løpet av måleperioden i mars 2005 på 
Amtmannsneset (Stasjon 3), 20 m dyp. Figuren viser at strømmen er variabel med hensyn til 
retning. Hovedstrømretningene er mot nordøst og sørvest. I figuren er tidevannet filtrert bort, 
slik at variasjonene i strømhastighet og retning er forårsaket av andre faktorer enn tidevann. 
Slike faktorer kan være vind, virveldannelser og ferskvannsavrenning. 

Dominerende vanntransport målt ved Amtmannsneset (stasjon 3) var mot nordøst og sørvest 
på 20 m dyp (Figur 16). Retning på netto strøm over tid var 51º på dette dypet, og netto 
strømhastighet var 0,4 cm/s. Største målte strømhastighet i måleperioden var 9,4 cm/s, men 
88% av målingene var under 3 cm/s på 14 m dyp (Tabell 15).  

 



Alta kommune - resipientundersøkelser i tilknytning til hovedplan avløp 
Fase I – Resipientinndeling 

 Akvaplan-niva AS. Rapport APN-412.3249 

33 
  

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

 10 cm/s

Dato i mars 2005
 

Figur 15. Tidsserie med strømmålinger fra Amtmannsneset (Stasjon 3), 20 m. 
Tidevannet er filtrert bort ved bruk av 48 timers løpende middel. 

 

Amtmannsneset, Alta (20 
m dyp)

vanntransport (l/(s*m^2))

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0
0

15
30

45

60

75

90

105

120

135
150

165
180

195
210

225

240

255

270

285

300

315
330

345

 

Figur 16. Amtmannsneset, 20 m dyp. Vanntransport gitt i l/sek*m-2. 
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Tabell 15. Amtamnnsneset (Stasjon 3), 20 m dyp. Statistisk informasjon fra strømmåler. 

 

Amtmannsneset, Alta (20 m dyp)  

 
Hastighet 
(cm/sek.) Temp 

Max 9.4 3.25 
Min 0.2 1.45 
Gj.snitt 1.6 2.4 
% av målinger < 10 > 3 cm/s  12 %  
% av målinger < 3 cm/s  88 %  
% av målinger < 1 cm/s  68.7 %  

95-prosentil (95 % av 
målinger ligger mellom 0 og 
ant cm/sek.: 4.82  
Netto strøm over tid strøm 0.4  
Retning - netto strøm over 
tid 51.0  
Gj.sn. u (øst – vest) 0.34  
Gj.sn. v (nord – sør) 0.27  

 

Dette er stasjonen med de største strømhastighetene. Strømmen var sterkest i retning 0-90º, 
dvs. nordøstlig retning. Vannet strømmer hovedsakelig mot nordøst. 

 

4.4 Hydrografi 

Vertikalprofiler for tetthet, temperatur og saltinnhold 1. mars 2005 er presentert i Figur 17. På 
samtlige stasjoner var vannmassene tilnærmet homogene vertikalt med hensyn på tetthet, med 
tetthetsforskjeller mellom overflate og bunn på mindre enn 0,5 kg/m3. Overflatetemperaturen 
var 1,5ºC ved Bossekop (stasjon 1) og 2,4ºC i Bukta. På alle stasjonene økte temperaturen 
mot dypet. Ved Bossekop var temperaturen 2,5ºC på 20 m dyp, mens temperaturer rundt 3ºC 
ble målt på stasjonene 3-8 på samme dyp. Saltinnholdet økte fra 33,6 ved overflata til 33,8 på 
20 m dyp på stasjon 1 og 2, og til 33,9 på de andre stasjonene. Det laveste saltinnholdet ble 
registrert på stasjon 5 hvor saltinnhold 33,2 ble registrert i overflata (Figur 18). Her økte 
saltinnholdet til 33,9 på dyp 10 m, og til 34 på dyp 35 m. 

Situasjonen kan oppsummeres med at dette fortsatt var en situasjon med vinteravkjøling med 
kaldere overflatevann enn dypvann. Videre at det er en antydning til lagdeling på stasjon 5 på 
grunn av ferskvannslag over saltere fjord/kystvann. 
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Figur 17. Vertikalprofiler av saltholdighet, temperatur, oksygen og tetthet på 
prøvetakningsstasjonene i Alta 1. mars 2005. 
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Figur 18. Alta, 1. mars. Contourplot av saltholdighet (øvre panel) og temperatur (nedre 
panel) fra stasjon 1 til og med stasjon 8. 
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4.5 Modellering 

4.6 Beregninger av spredning og innlagring av utslippene 
 

4.6.1 Innlagringsdyp 
Modellberegningene viste gjennomslag til overflata av utslippsvannet for både midlere og 
maksimal utslippsrate, og for alle simulerte strømforhold i resipienten, både ved Bossekop 
(Figur 19) og i Bukta. Dette er i overensstemmelse med at gjennomslag av avløpsvann til 
overflata ble observert på begge utslippslokalitetene i mars 2005. Innlagring av avløpsvann er 
vanskelig å få til vinterstid når den vertikale sjiktningen i vannmassene er svak eller 
fraværende. 

 

Figur 19: Beregnet bane for utslippsskyen ved utslipp på 20 m dyp ved Bossekop med 
middel (rød) og maksimal (blå) utslippsrate. Beregningene er gjort for representiative 
strømhastigheter i resipienten. Heltrukne linjer markerer senteret på utslippsskyen, 
mens prikkede linjer markerer kanten av utslippsskyen. 
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4.6.2 Fortynning og bakteriekonsentrasjoner 
Utslippsskyen stiger raskt til overflaten (~2 minutter) og blir raskt fortynnet når det blandes 
med fjordvannet. Ved den videre transporten av utslippsvannet med strømmen i overflata 
fortsetter fortynningen, men den er mindre effektiv. Dette er illustrert i figur 19 

Modellberegninger med startkonsentrasjoner på 1.000.000 TBK/100ml og 500.000 
TBK/100ml i utslippene fra henholdsvis Bossekop og Bukta, gav overflatekonsentrasjoner på 
omlag 3.000 TKB/100ml. Dette er av samme størrelsesorden som bakteriekonsentrasjonene 
påvist i vannprøvene fra begge lokalitetene i mars 2005 (kapittel 4.1). Beregnede 
bakteriekonsentrasjoner som funksjon av avstand fra utslippspunktene er vist i Figur 20 og 
Figur 21, sammen med middelverdien av de målte konsentrasjonene på angitte stasjoner.  

Strømmålingene fra Bossekop og Amtmannsneset viser retning på netto strøm over tid mot 
nordøst, som tyder på at strømmen hovedsakelig følger land mot nordøst fra Bossekop mot 
Amtmannsneset. Avstanden fra utslippspunktene i Bossekop til nord av Amtmannsneset 
(stasjon 4) er 3,4 km. Beregningene viser at konsentrasjonene i denne avstanden fra 
utslippspunktet er under 5 TKB/100ml ved strømhastigheter mindre enn 2 cm/s (figur 3), som 
ifølge strømmålingene fra mars 2005 tilsvarer midlere strømhastighet ved både Bossekop og 
Amtmannsneset.  

Strømmålingene fra Bukta viser også retning på netto strøm over tid mot nordøst, dvs. at 
hovedtransporten her går langs kaiene ut bukta i retning stasjon 8. Vi forventer derfor at 
stasjon 8 vil være mest influert av utslippet i Bukta, men at stasjon 6 også vil være influert av 
plumen (plumebredde ~ 4 km for strømhastighet 4 cm/s, enda breiere ved lavere hastigheter). 
Modellberegningene viser bakteriekonsentrajsoner i overenstemmelse med målte verdier for 
stasjon 6 og 8, og at bakteriekonsentrasjonene blir lavere enn grenseverdien 5 TKB/100ml i 
avstander større enn 3 km fra utslippspunktet ved middelstrøm 2 cm/s. 

For større strømhastigheter vil bakteriekonsentrasjonene være høyere i tilsvarende avstander 
fra utslippspunktene. Høyere bakteriekonsentrasjon i utslippspunktet vil også gi høyere 
konsentrasjoner enn beregnet her. 
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Figur 20: Beregnede bakteriekonsentrasjoner (TKB/dl) i gitte av stander fra 
utslippspunktet ved Bossekop for representative strømhastigheter. 
Utgangskonsentrasjonen i utslippspunktet er 1.000.000 TKB/dl.  Merk: logaritmisk 
skala for konsentrasjon (y-akse). Grenseverdiene på 5 TKB/100ml er markert med 
stiplet linje. 
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Figur 21: Beregnede bakteriekonsentrasjoner (TKB/dl) i gitte av stander fra 
utslippspunktet ved Bukta for representative strømhastigheter. Utgangskonsentrasjonen 
i utslippspunktet er 500.000 TKB/dl.  Merk: logaritmisk skala for konsentrasjon (y-
akse). Grenseverdiene på 5 TKB/100ml er markert med stiplet linje. 
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4.7 Elvemunning 

På alle stasjonene målte vi ferskt elvevann, med saltinnhold under 5 psu, i de øverste 2 m. 
Under dette dypet fant vi sterke vertikale saltgradienter der saltinnholdet økte til om lag 32 
psu på 3-4 m dyp, og videre til 33,5 på 15 m dyp. Ferskvannet fra elva lå altså som et 2 m tykt 
”lokk” over fjordvannet på alle målepunktene, og tykkelsen på sprangsjiktet mellom elvevann 
og fjordvann varierte fra noen få cm til 3-4 m. På de grunneste stasjonene, som ble tatt på 
oversida av marbakken ved høyvann, var det kun elvevann (vanndyp 2-2,5 m). 

Vanntemperaturen varierte mellom 2 og 6ºC i overflatelaget, med de laveste temperaturene 
nærmest elva. Temperaturmaksimum på 6,5ºC ble målt i nedre del av sprangsjiktet på de 
fleste stasjonene. Under sprangsjiktet avtok temperaturen mot dypet til ca. 5ºC under 15 m 
dyp. De store saltgradientene og den relativt lave temperaturen gjorde at tettheten 
(egenvekten) til vannmassene var styrt av saltinnholdet. Representativ vertikal temperatur-, 
salt-, tetthetsfordeling er presentert i Figur 22. 
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Figur 22: Vertikalfordeling av temperatur, salt og tetthet på stasjon 11, rett nord for 
elvas hovedutløp over marbakken. 

I området fra utslippspunktet i Bukta og nordøstover langs marbakken ble det gjort målinger 
både på høyvann (etter kl. 10) og ved lavvann (kl. 16). Ved begge tilfeller var overflatelaget 
med ferskt elvevann ca. 2 m tykt. Mektigheten på sprangsjiktet varierte derimot fra noen få 
cm ved høyvann, til om lag 4 m ved lavvann (Figur 23). Tidevannsforskjellen i Altafjorden er 
på omlag 2 m.  

Ved lavvann består området innafor marbakken av tørrlagte sandbanker og elvevannet følger 
hovedrenna som skjærer gjennom marbakken ut i fjorden. Ved høyvann fylles denne renna av 
sjøvann, og elvevannet løftes opp og flyter utover hele tidevannssletta ut til marbakken hvor 
det møter sjøvannet. 

Dette kan forklare variasjonene i tykkelse på sprangsjiktet i Bukta. Ved lavvann kommer 
elvevannet rett ut fra hovedutløpet, mens ved høyvann flommer elvevannet ut over sjøvannet 
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fra tidevannssletta og marbakken mot vest. Området (arealet) hvor vertikal blanding skjer er 
dermed ulike ved høy- og lavvann. Ved høyvann skjer blandingen på strekningen fra og med 
hovedutløpet og på begge sidene av hovedutløpet, mens det ved lavvann skjer i hovedløpet og 
området rett utenfor. 
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Figur 23: Vertikalprofiler av saltinnhold målt i Bukta 1. juni 2005. 

Tykkelsen på sprangsjiktet varierte også romlig i fjorden. På stasjonene nærmest marbakken 
var sprangsjiktet godt markert, med en stor endring av saltinnhold fra <5 til >30 over typisk 
en halv meter. På stasjonene lenger ut i fjorden ble saltinnhold <30 målt helt ned på 4,5 m dyp 
(Figur 24 og Figur 25). Dette er karakteristisk for estuarin sirkulasjon, der vertikal blanding 
mellom ferskt elvevann og salt fjordvann, og medrivning av fjordvann i overflatelaget fører til 
at mektigheten på overflatelaget og sprangsjiktet øker med avstand fra elvemunningen. 

 



Alta kommune - resipientundersøkelser i tilknytning til hovedplan avløp 
Fase I – Resipientinndeling 

 Akvaplan-niva AS. Rapport APN-412.3249 

43 
  

 

0 5 10 15 20 25 30 35
-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

Saltinnhold (psu)

D
yp

 (m
)

St. 9
St. 10
St. 11
St. 12
St. 31

 
Figur 24: Vertikalprofiler av saltinnhold fra elvedelta (St. 9) mot Russeluft (St. 31). 

 

 
Figur 25: Horisontalfordeling av saltinnhold i dybdeintervallet 3-4 m, basert på 
målinger foretatt 1. juni 2005. Målepunktene er markert med sort. 
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5 Konklusjoner 
Med hensyn til termotolerante koliforme bakterier viser resultatene svært høye verdier ved 
utslippspunktene, enkelte målinger ligger flere ganger over grensen som tilsier miljøtilstand 
meget dårlig. Imidlertid fortynnes konsentrasjonene av bakterier raskt, slik at ved 
Amtmannsneset, på stasjonene 4 og 5 var det i gjennomsnitt henholdsvis 4 og 3 TKB/100 ml. 
Dette er under halvparten av grenseverdien for tilstandsklasse 1, meget god, og også under 
anbefalt grense fra SFT på 5 TKB/100 ml for å skille ulike resipienter. Ut fra disse målingene 
ser det derfor ut til at det eksisterer to ulike resipienter i området, en vest for Amtmannsneset 
der utslippet fra blant annet Bossekop går til, samt en resipient på østsiden av Amtmannsneset 
som dekker utslippet fra Bukta. 

Resultatene fra TKB-modelleringen underbygger konklusjonen fra målingene angående 
utslipp til 2 resipienter som ikke påvirker hverandre. Avstanden fra utslippspunktene i 
Bossekop til nord av Amtmannsneset (stasjon 4) er 3,4 km. Beregningene viser at 
konsentrasjonene i denne avstanden fra utslippspunktet er under 5 TKB/100ml ved 
strømhastigheter mindre enn 2 cm/s (tilsvarer midlere strømhastighet ved både Bossekop og 
Amtmannsneset). Hovedtransporten av utslippene fra Bukta går langs kaiene ut bukta i 
retning stasjon 8. Vi forventer derfor at stasjon 8 vil være mest influert av utslippet i Bukta, 
men at stasjon 6 også vil være influert av plumen (plumebredde ~ 4 km for strømhastighet 4 
cm/s, enda breiere ved lavere hastigheter). Modellberegningene viser bakteriekonsentrasjoner 
i overensstemmelse med målte verdier for stasjon 6 og 8, og at bakteriekonsentrasjonene blir 
lavere enn grenseverdien 5 TKB/100ml i avstander større enn 3 km fra utslippspunktet ved 
middelstrøm 2 cm/s. Modellen tar ikke hensyn til fysiske faktorer som virveldannelser i 
vannmassene, tidevann, vind, utstrømming fra elv etc. Slike faktorer vil sannsynligvis 
forlenge transporttiden fra utslippspunktet og utover resipienten øker. Ut fra en naturlig 
dødelighet av bakterier i sjøvann vil modellstudien derfor sannsynligvis vise høyere 
konsentrasjoner av bakterier i gitte distanser fra utslippspunktet.  

TKB vil naturlig brytes ned i sjøvann. Sollys og høyere temperatur i vannmassene favoriserer 
en slik nedbrytning (Molvær et al. 2003). Disse faktorene tilsier at det utover sommeren når 
vannmassene varmes opp, og daglengde og solintensiteten øker vil være en høyere 
nedbrytningsrate av bakterier sammenlignet med målingene i måleperioden. Sannsynligvis vil 
den geografiske utbredelsen av bakterier være mindre om sommeren sammenlignet med 
målingene. 

Med hensyn til konsentrasjoner av næringssalter så er de målte verdiene akseptable. Enten er 
det et relativt lavt utslipp av næringssalter, eller så er det et naturlig høyt forbruk i 
vannmassene. I undersøkelsesperioden vil det være en naturlig, intensiv våroppblomstring til 
stede. Dette fører til at det naturlig vil være et høyt forbruk av næringssalter på grunn av vekst 
av planteplankton. Dette forbruket kan være så høyt at næringssalter forbrukes med en relativt 
høy rate, og at næringssaltene i utslippet ikke utgjør et problem for vannmassene i området. 

Molvær og Velvin (2004) oppgir et kriterium for yttergrense på elvemunning basert på 
saltinnhold: 

Man er utafor elvemunningen hvis gjennomsnittet av det vertikale saltinnholdet fra 
overflate til bunn er 95% av sjøvannets saltinnhold på stedet. 

Om utslippet kommer i kontakt med brakkvannslaget vil dette være et kriterium som tilsier at 
utslippet går til elvemunning. 

Saltinnholdet i dypet av fjorden kan regnes som representativt for sjøvannet i Altafjorden, og 
er målt til 33,7 psu. I følge kriterium A) er kravet for å være utenfor elvemunningen at 
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gjennomsnittlig saltinnhold er større enn 95% av 33,7 psu, dvs. 32 psu. Våre målinger i fra 
juni 2005 gir så høye verdier av gjennomsnittlig saltinnhold kun for målingene gjort over dyp 
større enn 50 m (stasjon 12, 13, 14, 30 og 31, Figur 26). Kriterium A) anvendt på disse 
målingene gir dermed at yttergrensa til elvemunningen følger dybdekota for 50 m, som går et 
stykke fra marbakken og strekker seg inn i Bukta og i Rafsbotn. Dette betyr at dagens 
utslippspunkt er lokalisert innefor elvemunningen (når vannføringa i elva er stor). 
Avløpsvannet stiger til overflata hele året, og kommer dermed i kontakt med brakkvannslaget 
– noe som tilsier at utslippet i Bukta går til elvemunningen. 
 

 

Figur 26: Yttergrensa av elvemunningen er markert med grønn stiplet linje. Stasjoner 
med gjennomsnittlig saltinnhold større enn 32 psu er markert med blått, resten med 
rødt. 

Når elvevann renner ut i en fjord vil vannstanden øke i indre del av fjorden, slik at det dannes 
en horisontal trykkgradient som driver vannet til å renne ut fjorden. Underveis vil fjordvann 
gradvis blandes inn i det ferske overflatelaget og transporteres ut fjorden. Som en respons på 
denne transporten utover vil det dannes en kompensasjonsstrøm i dypet rettet inn fjorden. 
Derfor vil det i overflata være en nettotransport av vann ut fjorden, mens nettotransporten går 
inn fjorden i de dypere lagene. Forurensninger i overflatevannet vil dermed fraktes ut fjorden, 
vekk fra elvemunning, mens forurensninger i de dypere vannmassene derimot kan fraktes inn 
mot elvemunningen.  
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7 Vedlegg 
Analyserapporter for TKB 

Analyserapporter for næringssalter 


