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1.  Hydrodynamiske havmodeller 
2.  Smittemodellering 
3.  Det nyeste innen modellering 



Hydrodynamiske havmodeller 
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APN bruker ROMS NorKyst-800m for regionale 
strømkart: 
 •  Resultater for Nord-

Norge foreligger for 
     2009, 2010 & 2011 

•  Modellen er åpent 
tilgjengelig og vel 
dokumentert 

•  sammen med 
NIVA, HI og met.no 

<animasjon> 



•  2009 & 2010 
resultater klar i 
Sør-Troms 

•  Basert på ROMS, 
likt NorKyst-800 

•  Utvikling med HI 
 
 

Resten av fylket 
dekkes av ett 
frimerke til som 
er i produksjon 

Lokale strømkart (I) 
NorFjords-200m: 



Smittemodellering 
 
 Hovedutfordringer: 

1.  Føre sammen fysikk og biologi 

Havstrømmer	  og	  
vanntransport:	  

-‐  kompleks	  *ordgeometri	  
-‐  variasjon	  av	  vær	  og	  vind	  
-‐  havets	  egendynamikk,	  

8devann,	  virvler,	  osv.	  
	  

Produksjon	  og	  spred-‐
ning	  av	  Smi8eagens:	  
-‐	  vekst	  og	  leve8d	  
-‐	  lokalt	  smi:epress	  
-‐	  infeksjonsrisiko	  ved	  	  	  
anlegg	  



Partikkelspredning – Proof of concept 
Tilfeldig utslipp i Sør-Troms 
området og spredning 
med NorFjords-200m resultater: 

-  kontinuerlig utslipp i 200 dager 

-  1000 partikler pr time 

-  partikkellevetid av 5 døgn 
 
Skrive ut tidsserier av posisjon 
og ‘’alder’’ for hver partikkel 
for analyse 

Smittemodellering 



Alder og trajektorier av utvalgte partikler for å illustrere rekkevidde og variabilitet  

<animasjon> 



‘’Telling’’	  av	  par8kler	  over	  8d	  gir	  et	  es8mat	  
av	  akkumulert	  konsentrasjon	  A	  

Par8kkelalder	  8lnærmer	  ‘’reise8d’’	  T	  

…og	  er	  alt	  som	  trengs	  for	  å	  beregne	  Vannkontakten:	   𝑊=𝛼+𝛽ln 𝑇/𝐴   

Partikkelspredning med TRACMASS* 

Konsentrasjon	  (%)	   Alder	  (dager)	  
*) Åpen kilde partikelspredningsmodul utviklet av Universitet i Stockholm; APN har ingått samarbeid for prosjektet  



32 anlegg innen 
0.1% margin 



32 anlegg innen 
0.1% margin 
 
Ulik variasjon i tid 



32 anlegg innen 
0.1% margin 
 
Ulik variasjon i tid 
 
rare hendelser 
forekommer 



Daglig variasjon av konsentrasjon 

Konsentrasjon	  (%)	  

<animasjon> 



Interpretasjon av resultater 
Ø  Høy	  konsentrasjon	  bare	  ved	  nærmeste	  anlegg	  

Ø  Lav	  gjennomsni:lig	  eksponering	  mange	  steder	  



Interpretasjon av resultater 
Ø  Høy	  konsentrasjon	  bare	  ved	  nærmeste	  anlegg	  

Ø  Lav	  gjennomsni:lig	  eksponering	  mange	  steder	  

MEN:	  
Ø  Stor	  8dsvariasjon	  av	  eksponering	  ved	  flere	  

lokaliteter	  

Ø  og	  høye	  maksimalverdier	  i	  forhold	  8l	  
gjennomsni:et	  

	  
Utfordringer: 

Ø  Omdanne «sannsynlighetsfordeling» til 
«risikovurdering» 

Ø  Samkjøre lokalt smittepress fra flere 
anlegg 

max.	  average	  
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5) Visning av resultater 
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Interpretasjon à la 

“Reisetabell” og 
“traffiklys-system” 



Troms grid 
FVCOM – det nyeste 



Troms grid 

FVCOM  
•  A coastal ocean circulation model 

with unstructured grid 
•  includes a sediment module, a 

sea-ice model, a biological 
module, a tracer tracking module 
and methods for data 
assimilation. 



Stort modelldomene med høy oppløsning 
der det trengs 

depth (m) 

<animasjon> 



13.01.14  © www.akvaplan.niva.no 


