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Forord 

Lindrup Martinsen Eiendom AS har engasjert Akvaplan-niva AS til å utføre simulering av 

strøm i Tromsøsundet i Tromsø. Hovedformålet med arbeidet har vært å undersøke hvordan en 

utfylling av deler av sundet utover fra Fr. Nansens plass vil påvirke strømbildet. To ulike 

utfyllingsalternativer er utredet i denne rapporten. 

Følgende personer fra Akvaplan-niva har deltatt i arbeidet: 

Frank Gaardsted Akvaplan-niva Prosjektleder, dataanalyse, strømmodellering, rapportering 

Ole Anders Nøst Akvaplan-niva Kvalitetssikring 

 

 

Bergen, 26.04.2016      

      

Frank Gaardsted      

Prosjektleder 
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1 Innledning 

I forbindelse med mulig fremtidig utfylling utenfor Fritjof Nansens plass i Tromsøsundet er 

det utført numeriske modellsimuleringer for å undersøke påvirkningen av ev. utfyllinger på 

strømmønsteret i området. To ulike utfyllingsalternativer er vurdert i denne rapporten (Figur 1 

og Figur 6.). 

Alternativ 1: 

Utfylling rett utenfor dagens fylling/kai på Fritjof Nansens plass. Den nye fyllingen strekker 

seg på det meste ca. 150 m utover i sundet. 

 

Alternativ 2: 

Som Alternativ 1, men med en ytterligere utvidelse utover i sundet på ca. 90 m. 

 

I begge alternativene er det inkludert utfyllinger som er planlagt, men foreløpig ikke bygget 

(merket P i Figur 1). En tredje planlagt utfylling på østsiden av sundet noe lengre sør er også 

inkludert i simuleringene. Den nordlige delen av denne er synlig i Figur 6.  

Null-situasjon 

Det er også utført simuleringer uten Alternativ 1 og Alternativ 2, men med planlagte fyllinger 

(Grå + rød i Figur 6). Denne simuleringen kalles Null-situasjonen og brukes som 

referansegrunnlag for å kvantifisere forventet forandring i strøm som følge av Alternativ 1 og 

Alternativ 2.  

 

Det er dessuten utført simulering for dagens situasjon (dvs. uten utfyllinger). Disse resultatene 

har blitt brukt til validering av modell.  

Datagrunnlaget for rapporten og metodikken som er brukt til beregning av strøm, presenteres i 

henholdsvis Kapittel 2.1 og Kapittel 2.2. En sammenligning av måledata og modellresultater 

presenteres i Kapittel 3.1 og en presentasjon av resultatene fra strømmodellering for de ulike 

scenariene er gitt i Kapittel 3.2. 
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Figur 1. Skisse over planlagte utfyllinger (P) som kommer i fremtiden og alternativene som vurderes i 

denne rapporten (1 og 2).  
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2 Metodikk 

En vanlig måte å innhente informasjon om strømbildet er gjennom direkte målinger ved 

utplassering av strømmålere. Dette gir nøyaktig informasjon om strømmen på målelokaliteten 

i utplasseringsperioden. Strømmen langs kysten og i fjordene kan imidlertid variere mye både 

i tid og fra område til område. Det kan derfor være vanskelig å lage nøyaktige kart som gir et 

godt bilde av forholdene over tid i et større område uten å bruke et stort antall strømmålere. 

Det er dessuten svært vanskelig å forutse fremtidig strømmønster etter en utfylling selv om 

man har god kunnskap om dagens situasjon. 

Et alternativ til målinger, og det som er brukt i dette prosjektet, er strømdata beregnet med 

numeriske strømmodeller. En slik modell beregner strømsirkulasjon i tid og rom basert på 

fysiske lover og gjør det mulig å foreta beregninger for ulike fremtidsscenarier. 

Det vil imidlertid alltid være noe usikkerhet forbundet med numeriske modellsimuleringer og 

det er derfor nyttig å sammenligne modellen med målinger for å øke tilliten til at 

modellresultatene faktisk gir en rimelig fremstilling av de oseanografiske forholdene i 

modellområdet. Data fra et tidligere prosjekt i området er brukt som valideringsgrunnlag for 

modellen i denne rapporten. 

Måledataene og strømmodelleringsmetodikken er grundigere beskrevet i henholdsvis Kapittel 

2.1 og 2.2. 

2.1 Strømmålinger 

Dataene som brukes i denne rapporten ble samlet inn i forbindelse med et tidligere prosjekt og 

er også presentert i Leikvin (2014). Posisjonene til strømmåleren er vist i Figur 2. Ytterligere 

informasjon er gitt i Tabell 1. Målingene er utført med en profilerende strømmåler som målte 

strøm i hele vannsøylen. Bare vertikalmidlet strøm ble brukt i sammenligningen med 

modellen. 

 

Figur 2. Kart med posisjonen til strømmåleren. Fargekonturene viser bunntopografien i området. 
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Tabell 1. Måleposisjoner og måleperiode for strømmåler. 

Måledyp  Instrumenttype Måleperiode Breddegrad Lengdegrad 

Hele 
vannsøylen 

Nortek Aquadopp 
profiler 

07.02.2014 – 31.03.2014 69°38.582'N 

 

18°57.829'Ø 

 

2.2 Strømmodellering 

Simuleringene har blitt utført med modellen FVCOM (The unstructured grid Finite Volume 

Community Ocean Model, Chen m.fl. 2003). FVCOM er utviklet ved The Marine Ecosystem 

Dynamics Modeling Laboratory ved University of Massachusetts-Dartmouth (USA) og er 

spesielt godt egnet til å simulere strøm i områder med irregulær og komplisert kystlinje, slik 

som Tromsøsundet og resten av kysten i Troms. Grunnen til dette er at FVCOM er en 

ustrukturert-grid modell som tillater at man varierer avstanden mellom modellens 

beregningspunkter (oppløsning) fra område til område i modelldomenet. For å produsere gode 

resultater trengs det for eksempel mye høyere oppløsning (kort avstand mellom 

beregningspunkter) i smale deler av en fjord enn på åpent hav der lavere oppløsning (stor 

avstand mellom beregningspunkter) kan være akseptabelt.  

Selv om det i dette prosjektet er knyttet mest interesse til Tromsøsundet og nærområdet rundt 

de mulige utfyllingene er det likevel nødvendig å modellere et betydelig større område for å 

sikre at storskala fenomener langs kysten forplanter seg riktig inn mot interesseområdet. Det 

fulle modellområdet dekker derfor hele Troms fylke. Oppløsningen var høy i 

interesseområdet og lavere i god avstand fra interesseområdet og i åpnere områder. 

Et mer detaljert kart som viser beregningsgitteret med og uten utfyllinger er vist i Figur 3. 

Oppløsningen i interesseområdet var ca. 10 m. 
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Figur 3. Beregningsgitter for de ulike simuleringene i nærområdet rundt alternativ 1 og 2. Det er ca. 

10 m mellom beregningspunktene i interesseområdet. Det fulle beregningsgitteret dekker hele Troms 

fylke. 

 

I nordnorske fjorder er tidevannsstrømmer ofte dominerende og det er rimelig å anta at dette 

er tilfellet i Tromsøsundet også. I denne rapporten er det derfor fokusert på å illustrere typisk 

tidevannsstrøm og modellen ble derfor satt opp som en 2D-simulering med homogene 

vannmasser (ingen variasjon i saltholdighet og temperatur). Modellen regner ut 

vertikalintegrerte hastigheter og man får ikke informasjon om hvordan strømmen eventuelt 

endres med dypet. I virkeligheten vil vertikal sjiktning, vind og ferskvannstilførsel kunne føre 

til avvik fra dette bildet, men resultatene som presenteres her vil gi en god pekepinn på 

hvordan strømsirkulasjonen er i dag, og hvordan den kan komme til å forandre seg etter 

utfylling. For å drive tidevannssirkulasjonen i modellen ble det brukt grensebetingelser fra 
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TPXO (Egbert & Erofeeva, 2002).  Bunntopografi er innhentet fra Statens kartverk, 

Sjøkartverket (Figur 2).  

Simuleringsperioden for alle kjøringene var fra 1. januar 2014 – 28. februar 2014. Data fra 14. 

februar til 19. februar ble brukt til sammenligning med måledata (Kapittel 3.1)  

Styrken på tidevannsstrømmen er generelt høyest i perioder når amplituden på 

vannstandvariasjonen er stor. Denne varierer blant annet med en periode på ca. 14 dager 

(spring/nipp syklus). I resultatkapittelet (3.2) er det brukt data fra en spring periode (18. 

februar – 23. februar, 2014) med relativt sterk strøm.  
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3 Resultater  

3.1 Sammenligning av strømmåling og modellresultater 

En numerisk modell vil alltid til en viss grad være en forenkling av virkeligheten. Modellen 

har for det første begrenset oppløsning, og i tillegg vil små unøyaktigheter i bunntopografi og 

drivkrefter (vannstandsvariasjon på randen) også kunne skape unøyaktigheter i modellen. Et 

tredje punkt er at modellen i dette tilfellet er satt opp for å beregne tidevannsstrøm mens 

målingene som vi sammenligner med vil ha registrert strøm som også skyldes andre 

drivkrefter enn tidevann. Man kan altså ikke forvente at modellen produserer perfekte 

resultater på ethvert sted og til ethvert tidspunkt, men en god modell bør gjenskape 

hovedtrekkene i variasjonsmønstrene i modellområdet.   

Figur 4 viser strømstyrkefordeling og retningsfordeling for modell og målinger. 

Medianverdien var i underkant av 40 cm/s for både målingene og modellen. Det var noe 

høyere maksimumsstrøm og variasjon i modellen enn i målingene. Modelldataene og 

målingene hadde samme hovedstrømretninger og en gjennomsnittsstrøm rettet mot sørvest. 

 

 

Figur 4. Strømstyrkeboksplot (øverst) og retningsfordelingsroser (nederst) fra modell (venstre) og 

målinger (høyre) på målepunkt fra perioden 14. februar – 19 februar, 2014. Boksplott: Den svarte 

boksen I boksplottene (øverst) 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-posentil, dvs. at 90 % av alle målingene ligger i dette 

intervallet. Retningsfordelingsroser: Totallengden på sektorene indikerer andel målinger (%) i 

respektive retninger i løpet av måleperioden. Lengden på hvert fargesegment i hver sektor bestemmer 

videre den relative andelen av målinger med korresponderende strømstyrke (se fargeskala) innenfor 

hver enkelt sektor. For eksempel, jo mer lyseblå farge i en sektor, desto mer strøm med styrke 20 – 40 

cm/s i den retningen. Den røde pilen viser gjennomsnittsstrømmen. 
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Detaljert strøm i en seks dagers periode fra både målinger og modell er vist i Figur 5. Både 

timing på vannstandsvariasjonene og tidspunkt for skifte av strømretning samsvarer 

forholdsvis bra. Det er igjen noe mer variabilitet i modellen enn i målingene. 

 

Figur 5. Strøm fra målinger (øverst) og modell (nederst) på målepunkt 14. februar – 19. februar, 

2014. Blå piler viser retning og styrke til strømmen. I den øverste figuren viser den røde kurven 

variasjonen i trykket som ble målt av trykksensoren på strømmålerinstrumentet. Middelverdien er 

trukket fra slik at kurven varierer rundt null. Dette er en god approksimasjon på 

vannstandsvariasjonen. I den nederste figuren er den røde kurven vannstandsvariasjonen i modellen. 

De grønne vertikale linjene markerer tidspunkt for flo og fjære. 

 

Det er vanskelig å sette opp nøyaktige og objektive kriterier for når en modell gjengir 

virkeligheten på en tilfredsstillende måte, men sammenligning av modelldata med strømdata 

fra interesseområdet tyder på at modellen gjør en god jobb i vårt tilfelle. Videre brukes det 

utelukkende modelldata for å beskrive strømforholdene i Tromsøsundet. 
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3.2 Resultater fra Strømmodell 

Strømsirkulasjonen i Tromsøsundet er svært komplisert med store romlige variasjoner og en 

mengde virvler på forskjellige steder i sundet. Det er derfor vanskelig å presentere alle trekk 

ved sirkulasjonen på en oversiktlig måte i noen få figurer. 

For å forenkle situasjonen noe i denne rapporten fokuserer vi mest på strømstyrke uavhengig 

av retning. Hovedsakelig median (50-prosentil) og 95-prosentil er brukt som mål for å 

beskrive strømstyrken. Medianen i et punkt er den midterste verdien i strømstyrke når alle 

strømstyrkeverdiene fra punktet er sortert i stigende rekkefølge. Det vil si at strømstyrken i 

simuleringen var lavere enn medianverdien 50 % av tiden og høyere enn medianverdien 50 % 

av tiden. 95-prosentilen er et mål på hvor høye verdier man kan forvente.  95 % av tiden var 

strømstyrken i simuleringene lavere enn 95-prosentilen og 5 % av tiden var den høyere enn 

95-prosentilen. Dette kan sees på som en forholdvis vanlig sterk strøm og ligger vanligvis tett 

på maksimalstrømmen.  

Strømstyrkestatistikk fra fem utvalgte enkeltposisjoner (se kart i Figur 6) som illustrerer noen 

av hovedpunktene i resultatene er vist i Figur 7, Figur 8 og Figur 9.  

 

 

Figur 6. Kart med posisjonene til stasjonene som det presenteres resultater fra i Figur 7, Figur 8 og 

Figur 9. De ulike fargene på landmassene markerer de ulike simuleringene. Grå farge: Dagens 

situasjon. Grå + rød farge: Null-situasjon. Grå + rød + blå farge: Alternativ 1. Grå + rød + blå + 

grønn farge: Alternativ 2. 

 

5 
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 St 1 – nordsiden av utfyllingsalternativer 

På nordsiden av de mulige utfyllingsalternativene (St 1) var medianstrømmen 11 cm/s 

og 95 prosentilen 39 cm/s i simulering av Null-situasjonen. Tilsvarende verdier for 

Alternativ 1 var 7 cm/s og 25 cm/s, og tilsvarende verdier for Alternativ 2 var 6 cm/s 

og 19 cm/s. Begge alternativene vil altså føre til en reduksjon av strømstyrke i dette 

området, men reduksjonen vil være størst for alternativ 2. 

 

 St 2 – sørsiden av utfyllingsalternativene 

På sørsiden av de mulige utfyllingsalternativene (St 2) var medianstrømmen 16 cm/s 

og 95 prosentilen 43 cm/s i simulering av Null-situasjonen. Tilsvarende verdier for 

Alternativ 1 var 13 cm/s og 33 cm/s, og tilsvarende verdier for Alternativ 2 var 15 

cm/s og 24 cm/s. Medianstrømmen var forholdsvis lik for de tre simuleringene, men 

maksimalstrømmen var lavere med utfyllinger. Reduksjonen i sterk strøm var størst 

for Alternativ 2. 

 

 

 

Figur 7. Strømstyrkeboksplott fra St 1 (venstre) og punkt St 2 (høyre). Null-situasjon er vist øverst, 

alternativ 1 i midten og alternativ 2 nederst. Posisjonen til punktene er vist i Figur 6. En grundigere 

forklaring av figurene er gitt i figurteksten til Figur 4.  
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 St 3 – Utenfor moloen sør for utfyllingsalternativer (Løkta) 

Utenfor moloen ca. 460 m sør for de mulige utfyllingsalternativene (St 3) var 

medianstrømmen 59 cm/s og 95 prosentilen 108 cm/s i simulering av Null-situasjonen. 

Tilsvarende verdier for Alternativ 1 var 73 cm/s og 128 cm/s, og tilsvarende verdier 

for Alternativ 2 var 86 cm/s og 156 cm/s. Begge alternativene vil altså føre til en 

økning i strømstyrke i dette området. Økningen vil være sterkest med Alternativ 2 og 

strømstyrken kan øke med ca. 50 cm/s i perioder med sterk strøm.  

 

 St 4 – Under Tromsøbrua 

Midt under Tromsøbrua (St 4) var medianstrømmen 117 cm/s og 95 prosentilen 171 

cm/s i simulering av Null-situasjonen. Tilsvarende verdier for Alternativ 1 var 116 

cm/s og 176 cm/s, og tilsvarende verdier for Alternativ 2 var 120 cm/s og 183 cm/s. 

Strømmen under brua var altså noe sterkere med Alternativ 2 enn i Null-situasjonen.  

 

 

Figur 8. Strømstyrkeboksplott fra punkt St 3 (venstre) og St 4 (høyre). Alle strømretninger er inkludert. 

Null-situasjon er vist øverst, alternativ 1 i midten og alternativ 2 nederst. Posisjonen til punktene er 

vist i Figur 6. En grundigere forklaring av figurene er gitt i figurteksten til Figur 4. 

 

 

 St 5 – Øst for utfylling (Alternativ 2) 

Utenfor enden av utfyllingen i Alternativ 2 (St 5) var medianstrømmen 55 cm/s og 95 

prosentilen 114 cm/s i simulering av Null-situasjonen. Tilsvarende verdier for 

Alternativ 1 var 58 cm/s og 114 cm/s, og tilsvarende verdier for Alternativ 2 var 77 

cm/s og 122 cm/s. Strømmen var altså noe sterkere med Alternativ 2 enn i Null-

situasjonen.  
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Figur 9. Strømstyrkeboksplott fra punkt St 5. Alle strømretninger er inkludert. Null-situasjon er vist 

øverst, alternativ 1 i midten og alternativ 2 nederst. Posisjonen til punktene er vist i Figur 6. En 

grundigere forklaring av figurene er gitt i figurteksten til Figur 4. 

 

For å gi et inntrykk av strømstyrke i hele området er oversiktskart med strømstyrkestatistikk 

vist i Figur 10 til Figur 15. Det er egne kart for strøm mot nord og strøm mot sør. Resultater 

fra simuleringene på St 4 under Tromsøbrua ble brukt for å skille mellom situasjoner med 

strøm i disse hovedretningene.  

De sterkeste strømmene i sundet oppsto på sørsida av brua i perioder med strøm mot sør. Alle 

simuleringsalternativene hadde områder med strøm på over 180 cm/s i slike tilfeller. Ved 

strøm mot nord oppsto de sterkeste strømmene fra brua og et stykke nordover. Strømstyrken 

var imidlertid noe lavere enn ved strøm mot sør. For å bedre få frem detaljene i forskjellene 

mellom de Null-situasjon og de to alternativene er differansen mellom 95 – prosentilverdiene 

for alternativ 1/2 og Null-situasjon vist i  Figur 16 og Figur 17.  



 

Endring av strømforhold i Tromsøsundet som følge av utfylling ved Fr. Nansens plass. 
Akvaplan-niva AS Rapport 8055 – 01.     15 

 

 

Figur 10. Strømstyrke median (50 prosentil) for Null-situasjon. Verdier for situasjoner med strøm mot 

nord er vist øverst og med strøm mot sør er vist nederst.   
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Figur 11. Strømstyrke (95 prosentil) for Null-situasjon. Verdier for situasjoner med strøm mot nord er 

vist øverst og med strøm mot sør er vist nederst.   
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Figur 12. Strømstyrke median (50 prosentil) for Alternativ 1. Verdier for situasjoner med strøm mot 

nord er vist øverst og med strøm mot sør er vist nederst.   
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Figur 13. Strømstyrke (95 prosentil) for Alternativ 1. Verdier for situasjoner med strøm mot nord er 

vist øverst og med strøm mot sør er vist nederst.   
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Figur 14. Strømstyrke median (50 prosentil) for Alternativ 2. Verdier for situasjoner med strøm mot 

nord er vist øverst og med strøm mot sør er vist nederst.   
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Figur 15. Strømstyrke (95 prosentil) for Alternativ 1. Verdier for situasjoner med strøm mot nord er 

vist øverst og med strøm mot sør er vist nederst.   
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Figur 16. Differanse i 95-prosentil mellom Alternativ 1og Null-situasjon for strøm mot nord (øverst) 

og strøm mot sør (nederst). Negative verdier betyr at strømmen var svakere i Alternativ 1 enn ved 

Null-situasjon. 
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Figur 17. Differanse i 95-prosentil mellom Alternativ 2 og Null-situasjon for strøm mot nord (øverst) 

og strøm mot sør (nederst). Negative verdier betyr at strømmen var svakere i Alternativ 2 enn ved 

Null-situasjon. 
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Det var liten forskjell mellom Null-situasjon og de to alternativene i de fleste områder i 

perioder med strøm mot nord. Det eneste unntaket er området rett nord for utfyllingen som 

hadde tydelig svakere strøm i simuleringene med utfylling (ca. 20 – 40 cm/s). Dette er 

naturlig ettersom utfyllingene skaper en skjermingseffekt. Denne var sterkest for Alternativ 2 

som har størst utfylling, og noe svakere for Alternativ 1.  

Det var større forskjeller mellom Null-situasjon og utfyllingsalternativene for perioder med 

sterk strøm mot sør.  Også i disse simuleringen ble strømmen nord for utfyllingene noe 

svakere, men effekten var mindre enn for strøm mot nord.  

Området rett utenfor enden av utfyllingen hadde noe høyere strøm i Alternativ 2 enn i Null-

situasjonen (20 cm/s – 40 cm/s). Den totale maksimalstrømmen i området forandres imidlertid 

betydelig mindre ettersom Null-situasjonen i perioder med strøm mot nord hadde nesten like 

sterk strøm som Alternativ 2 i perioder med strøm mot sør (Figur 9). Men området vil totalt 

sett få noe sterkere strøm større deler av tiden.   

Strømmen i seilingsleden rett sør for Tromsøbrua hadde noe sterkere strøm (opptil 20 cm/s) i 

perioder med sterk strøm mot sør i Alternativ 2. 

De største forskjellene oppsto sør for Tromsøbrua der 95-prosentilen i Alternativ 2 økte med 

ca. 40 - 60 cm/s i området like øst-sørøst for moloen (Løkta) og minket med 60 cm/s noe 

lengre ute i sundet. Den samme effekten oppsto i Alternativ 1, men den absolutte 

forandringen var litt mindre (ca. 20 cm/s). 

Det er ikke umiddelbart innlysende hvorfor dette oppstår. Figur 18 viser to øyeblikksbilder av 

strømbildet i periode med sterk strøm mot sør som til en viss grad kan indikere hva som skjer. 

Null-situasjonen er vist øverst og Alternativ 2 er vist nederst. På grunn av utfyllingen blir 

vannet som i dag strømmer sørover gjennom utfyllingsområdet tvunget til å strømme rundt 

utfyllingen. Etter å ha passert på utsiden blir strømmen presset tilbake mot Tromsøya. I det 

strømmen akselerer inn mot den smaleste delen av sundet vil den altså ha en mer vestlig 

retning enn strøm i dette området har i Null-situasjon der vannet kan strømme fritt gjennom 

utfyllingsområdet og ha en sørlig/sørøstlig retning. Denne retningsforskjellen som oppstår på 

grunn av utfyllingen i forkant av det smaleste området forplanter seg videre og resulterer i 

sterkere strøm ved moloen.     

Figur 19 viser tilsvarende øyeblikksbilde for Alternativ 1. Den samme effekten er synlig her 

også, men den er mye svakere. 
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Figur 18. Eksempel på strømsirkulasjon på tidspunkt med sterk strøm mot sør. Null-situasjon er vist 

øverst og Alternativ 2 er vist nederst. Streken midt i figurene markerer strøm på 1.5 m/s. 
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Figur 19. Eksempel på strømsirkulasjon på tidspunkt med sterk strøm mot sør for Alternativ 1. Streken 

midt i figuren markerer strøm på 1.5 m/s 
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4 Oppsummering  

I dette prosjektet er den numeriske strømmodellen FVCOM brukt til å beregne 

tidevannsstrømmer i Tromsøsundet. Sammenligning av modellresultater med måledata fra 

området viste at modellen ga et realistisk bilde av sirkulasjonen i fjorden.  

Hovedformålet med arbeidet har vært å vurdere hvordan en utfylling utenfor Fr. Nansens 

plass vil påvirke strømbildet i området. Det er simulert strøm for to mulige fremtidsscenarier.  

Hovedkonklusjoner: 

 Strømstyrken i vika rett nord for fyllingsalternativene vil reduseres. Effekten vil være 

størst for Alternativ 2 med en reduksjon i maksimalstrøm på ca. 20 cm/s – 40 cm/s 

(avhengig av nøyaktig posisjon). Reduksjonen vil være størst i perioder med strøm 

mot nord. 

 Området rett utenfor enden av utfylling vil få noe sterkere strøm i perioder med strøm 

mot sør (20 cm/s – 40 cm/s med Alternativ 2). 

 Området utenfor moloen (Løkta) sør for fyllingsalternativene vil få en økning i 

strømstyrke på ca. 40 cm/s – 60 cm/s (Alternativ 2) eller ca. 20 cm/s (Alternativ 1) i 

perioder med sterk strøm mot sør. På motsatt side av sundet reduseres strømmen 

omtrent tilsvarende.  

 I seilingsleden under Tromsbrua vil strømmen øke noe (10 – 20 cm/s) i perioder med 

sterk strøm mot sør (Alternativ 2). 
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