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I forbindelsemed utvidelseav eksisterendeindustriområdepå Langsetvågen
i Nesnakommuneer det planlagten
molo med 100 til 150 m lengdeved dokkentil Westcon.Det er vurdert effekten av moloen på strømbildeti Litlsjona
og Engentjønna.Strømmeni Engentjønnaer hovedsakeligstyrt av tidevannetog moloen forventeså ha lite effekt på
strømbildether. I Litlsjonavil moloen reduseretverrsnittsarealetmed 23 til 31 %.Dersomden sammevannmengden
skalpasseresundetvil hastighetenøkesgjennomsnittligmed 30 til 45 %.Det er mulig at den inngåendestrømmen
langsfastlandetkan styresmot motsatt sideav sundet(Handnesøya)og endre erosjonsbelastningen
på dennesiden.
Flyfoto viserat det på land er berg i dagenpå nordsidenav sundet,noe som gir at det ikke er risiko for at erosjoni
sjøbunnenkan medføreat det utløsesterrengendringerpå land. Med det antatte strømbildet er det liten grunn til å
tro at det er andre stederder det ventesøkt erosjon.Dersomøkt erosjonsbelastningvurdereså kunne ha uønskede
konsekvenser,kan en strømmodellbrukesfor å undersøkemulige forandringeri strømbildet nærmere.
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Bakgrunn
I forbindelsemed utvidelsenav det eksisterendeindustriområdetpå Langsetvågen
i Nesna
kommuneer det planlagten molo. Moloen vil påvirkebølge-og strømforholdenei området. Dette
notatet gir en forenklet vurderingav effekten av moloen på strømforholdenei Engentjønnasamt i
Litlsjona.Effektenpå bølgeforholdenevil undersøkesi et annet notat.
Det er vurdert en molo med lengdepå 100 eller 150 m som strekkersegut i sundet ved dokkentil
Westcon,vest for inngangentil Engentjønna(seFigur1 til Figur3).

Figur1 Skisseav foreslåttemoloalternativer(100og 150 m lengde).
2
1
0
REV.

01.06.2018
29.05.2018
29.05.2018
DATO

Oppdatertmolotegning(fig 1, 5)
Oppdatertmolotegning(fig 1)
Strømforholdene
BESKRIVELSE

JB
JB
JB
UTARBEIDET
AV

MULTICONSULT|
Kvaløyveien156 | Postboks2274,9269TROMSØ|Tlf77 62 26 00| multiconsult.no

SisselEnodd
SisselEnodd
MARTIA
KONTROLLERT
AV

SisselEnodd
SisselEnodd
SisselEnodd
GODKJENT
AV

NO 918 836 519 MVA

multiconsult.no

Figur2 Utsnitt av sjøkartetsomvisermoloplasseringsomet blått punkt og plasseringenav strømmålingen

Figur3 OversiktskartsomviserLangsetvågeni Litlsjona
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Strømforholdenei dag
I Litlsjona
Langsetvågen
liggeri Litlsjona,som er et sund som er ca 900 m bred på det smalesteog 50 m dyp
på det grunneste.Rett utenfor Langsetvågen
er sundet litt over 100 m dyp. IfølgeNorskeLoser
strømmeni Litlsjonasom oftest inngåendelangsfastlandetog utgåendelangsHandnesøya.Det er
noe uklart om utgåendestrøm ved Handnesøyasammenfallermed inngåendestrøm langs
fastlandet,eller om strømmener sterkerelangsfastlandetpå inngåendestrøm og sterkerelangs
Handnesøyaved utgåendestrøm. Det sisteansessom mest sannsynlig.
Det foreliggeren strømmålingca 800 m vest for den planlagtemoloen (for plasseringse Figur2) fra
perioden februar til april 2018(Aquakompetanse,2018).Denneviser gjennomsnittsstrømpå 10-13
cm/s ved 5 og 15 m dyp, med en maksimalhastighetpå 62 cm/s ved 5 m. Ved 80 m dyp er
gjennomsnittsstrømmen7 cm/s og maksimalhastighet39 cm/s. Strømmener preget av tidevannet,
der strømmenved 5 og 15 m er sterkestog hyppigstrettet mot nordøst på flo sjø og svakeremot
sørvestpå fjære sjø (Figur4). Strømmenved 80 m dyp er mot nordøstpå flo sjø og sørvestpå fjære
sjø. Dette bekrefter informasjonenfra NorskeLosom at strømmennært overflaten på
fastlandssidener hyppigstog sterkestmot nordøst.

Figur4Strømhastigheterved 5 m dyp -Venstre: Gjennomsnittshastighet
i forskjelligesektorer,Høyre:Maksimalhastigheti
forskjelligesektorer(fra Aquakompetanse,2018).

I Engentjønna
Engentjønna,med innganglike øst for den planlagtemoloen,er grunn og hovedsakeligtørrfallssone
ved lavvann.Det medførerat strømmeni Engentjønnaer styrt av vannstandenved inngangenog
dermed preget hovedsakeligav tidevannet.Strømmenutenfor inngangentil Engentjønnagår langs
land hovedsakeligmot nordøstog forventesikke å påvirkeEngentjønnai stor grad. Det er kun
mindre bekkersom renner ut i Engentjønna.
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Mulige endringer i strømforholdene
I Litlsjona
For å gjøreen forenklet vurderingav effekten til moloen på strømmeni Litlsjonaer det estimert
endringeni tverrsnittsarealetsom moloen medfører.Det er antatt at moloen har en helningpå
1/1.5. Moloen med 100 m lengdevil reduserearealetmed 23 %,mensmoloen med 150 m lengde
vil reduserearealetmed 31 % (seFigur5). Ved overflaten er arealreduksjonennoe mindre mens
den gradvisøker med dybden.
For et tidevannspregetsundslik som Litlsjonakan man anta at sammevannmengdeskalpassere
gjennomet redusert areal.Enarealreduksjonpå 23 %vil da føre til en hastighetsøkningpå 30 %,
mensen arealreduksjonpå 31 % vil føre til en hastighetsøkningpå 45 %. For en strømhastighetpå
20 cm/s som tilsvarer en typisk hastighetunder flosjø ved 5 og 15 m vil moloen på 100 m lengde
derfor øke gjennomsnittshastigheten
til 26 cm/s, mensmoloen på 150 m lengdevil øke hastigheten
til 29 cm/s. Det er en forenklingå anta at sammevannmengdeskalpasseregjennomet redusert
areal.I naturen er strømbildetmer komplekstog f.eks.lagdelingi vannsøylenog vind vil kunne
endre effekten. Hastighetsøkningen
vil ikke nødvendigvisskje jevnt fordelt i vannsøylen.Dersom
det er slik at hovedstrømmeninnover er langsfastlandet,vil det væremulig at dennestrømmen
styresmot motsatt side av sundet (Handnesøya)og endrer erosjonsbelastningen
der. Flyfoto viser
at det på land er berg i dagenpå nordsidenav sundet,noe som gir at det ikke er risiko for at
erosjoni sjøbunnenkan medføreat det utløsesterrengendringerpå land. Med det antatte
strømbildeter det liten grunn til å tro at det er andre steder der det ventesøkt erosjon.Dersomøkt
erosjonsbelastningvurdereså kunneha uønskedekonsekvenser,kan en strømmodellbrukesfor å
undersøkemuligeforandringeri strømbildet nærmere.
Enplutseliginnsnevringi arealet som moloen representerervil ogsåkunnemedføredannelseav
bakevjerbak moloen med noe roligere strømforhold.Da det er ingenstørre kilder for sedimenti
Litlsjonasamt at det er forholdsvisbratt og dypt, forventesbakevjeneå påvirke
sedimenteringsmønsteret
i liten grad.

Figur5Tverrsnittet over Litlsjona,med og uten molo
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I Engentjønna
Strømmeni Engentjønnaer som tidligere nevnt hovedsakeligstyrt av vannstanden.Moloen vil ikke
endre på vannstanden.Moloen påvirkerheller ikke tverrsnittsarealeti den grunneinngangentil
Engentjønna.Det forventesderfor ikke at moloen vil påvirkestrømforholdenei Engentjønna.
Inngangentil Engentjønnavil værenoe skjermetfor den nordøstgåendestrømmen,da strømmen
vil styresrundt moloen.
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