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1 Inledning 

Lagunen Almösund har dålig genomströmning vilket sommartid leder till problem med 

algtillväxt. Kommunen har gett DHI i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att 

öka genomströmningen genom att bredda de kulvertar som finns idag.  

Uppdraget avser en värdering, ”Kan man genom att bredda kulverten få tillräckligt god 

genomströmning i lagunen Almösund för att algproblemen ska upphöra, och hur mycket 

behöver man i så fall öppna upp kulverten?” 

2 Områdesbeskrivning 

Vattenförekomsten ”Lagunen Almö sund” (se Figur 2-1) är en instängd havsvik som 

står i förbindelse med fjordsystemet runt Orust-Tjörn via två öppningar, en i den norra 

delen och en i den södra. I den norra delen finns en småbåtshamn och en gångbro (röd 

markering i figuren nedan) från Tjörn till Almön som ger den norra begränsningen av 

lagunen. I söder sker förbindelsen med havet via två kulvertar genom den/de vägbankar 

som finns där. I denna rapport hänvisar vi till Norra kulverten resp. Södra kulverten.  

Lagunen är mycket grund och några djupuppgifter från sjökort finns inte tillgängliga 

från området. Det finns en del vass som breder ut sig, främst i den nordöstra delen av 

lagunen. Botten är dyig och stora delar av lagunen täcks periodvis av alger. 

 

 

Figur 2-1. Sjökort från eniro.se som visar lagunen Almö sund. 

Kulvertarna i den södra delen av lagunen är fyrkantiga och så pass höga att de inte ens 

vid extrema havsvattennivåer kan bli fyllda. Vid ett platsbesök den 18/6 2013 noterades 

att strömhastigheterna genom kulvertarna var relativt hög. Botten vid södra kulvertens 
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södra mynning bestod av hårt material vilket tyder på att strömmarna alltid är relativt 

kraftiga här. I vattenområdet mellan kulvertarna, som är bredare och djupare än vad 

kulvertarna är, strömmade vattnet avsevärt långsammare och botten var bitvis dyig.  

3 Indata 

Då mycket lite djupinformation fanns att hämta från sjökort, gjordes, med anledning av 

denna utredning, en djupmätning av lagunen, sundet i norr och kulvertarna av Metria. I 

Figur 3-1 visas Metrias mätpunkter med färgskala beroende på djup (m).  

I Tabell 3-1 redovisas kulvertdata. Bredd och djup har uppmätts av Metria och djupen är 

relaterade till RH2000. Kulvertarnas längd i vattenlinjen har uppmätts från satellitbild i 

Google Earth.  

 

 

Figur 3-1. Metrias mätning av djupförhållanden i lagunen. Skalan i bilden är djup i 

meter relativt medelvatten (ca 0 i RH2000). 

 

Tabell 3-1. Data över kulvertar i södra delen av lagunen. 

 Längd i vattenlinje Bredd Djup 

Norra Kulverten  Ca 20 m 1.95 – 2.15 m 0.3 – 0.9 m 

Södra Kulverten Ca 30 m 2.15 – 2.80 m 0.3 – 0.9 m 
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4 Metod 

DHI har genomfört en beräkning med hjälp av modellsystemet MIKE21 som är en 2-

dimensionell modell för strömnings och spridningsberäkningar i vatten i 2 dimensioner 

(x,y). Modellen är dynamisk och medger dynamiska icke stationära hydrauliska beräk-

ningar samt varierande upplösning i tid, dvs. för varierande förhållanden m a p vind, 

tidvatten och andra randvillkor över tid. MIKE 21 ger därmed en realistisk beskrivning 

av vattenutbytet då hänsyn tas till flödesvariationer över tid genom kulvertarna samt hur 

vattnet i lagunen cirkulerar och byts ut.  

Almösundslagunen beskrivs i ett tvådimensionellt beräkningsnät och beräkningar för en 

sommarperiod av en (1) månad har genomförts
1
. Drivkrafter för modellen utgörs av 

vind, inströmning och tidvatten. Randvillkor för modellområdet har hämtats från DHI:s 

regionala modeller i området. 

Beräkningar har utförts för två fall, dels med nuvarande trummor, dels för ett framtida 

möjligt fall med breddad öppning söderut som bestämts i samråd med kommunen. 

Resultat erhålls i form av omsättningstid för vattnet i Lagunen och genomströmning för 

dels dagens situation och dels en möjlig framtida situation. Värdering görs av dess kon-

sekvenser för algproblematiken i lagunen. 

4.1 Modelluppsättning 

Modellen för lagunen har satts upp för området som visas i Figur 4-1. Modellområdet 

täcker därmed även småbåtshamnen och en liten del av viken söder om lagunen. Områ-

dets vattenvolym har delats upp i beräkningsceller, se Figur 4-2. Cellerna är trekantiga 

eller fyrkantiga sett uppifrån, med en sidlängd inne i lagunen på ca 20 m. I varje cell 

och för varje tidssteg modellen räknar, räknas relevanta parametrar ut såsom vatten-

stånd, hastighet, flöde, temperatur, salthalt, omsättningstid m.m. 

På sina ränder i norr och söder drivs modellen med information om vattenstånd, salthalt 

och temperatur. Modellen drivs även av vind på ytan. Hydrografiska data har hämtats 

från DHI:s regionala modeller i området för juli månad 2011. Vinddata kommer från 

StormGeo. 

I MIKE 21 kan olika typer av strukturer beskrivas samt hur de påverkar flöden. Kulver-

tarna beskrivs i modellen som raka och fyrkantiga. Eftersom MIKE 21 förutsätter kon-

stant djup på kulvertarna har bottennivån i kulvertarna satts till -0.5m. Även bredden i 

modellen förutsätts vara konstant och har därför satts till minsta uppmätta bredd för att 

inte överskatta genomströmningen. 

För det beräkningsfall då kulvertarna har tagits bort och en bredare kanal grävts ut har 

djupet satts till -0.7m i kanalen och dess bredd till ca 35m. 

Modellen har körts för juli månad 2011 med de vattenstånd och vindar som förekom då, 

se Figur 4-3 och Figur 4-4. Tidvattenamplituden i området är ca 10-20 cm och tidvattnet 

är halvdagligt, dvs. det förekommer två högvatten och två lågvatten under ett dygn. 

                                                           
1
 . Sommartid är medelvattennivåerna i havet generellt sett lägre och vindarna svaga vilket medför sämre 

vattenomsättning i grunda områden.  
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Figur 4-1. Beräkningsnätens utsträckning med tillhörande djupskala. Till vänster dagens 

utformning med kulvertar och till höger utan kulvertar med en bredare 

öppning. 

 

Figur 4-2. Beräkningsnätet för lagunen 
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Figur 4-3. Vattennivåer för juli månad 2011.  

 

Figur 4-4. Vindstatistik för juli månad 2011. 
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5 Resultat 

Koordinatsystem för alla figurer är Sweref99 12 00 och alla höjdangivelser ges i relat-

ion till RH2000, där 0 i princip är samma som medelvattenytan. 

5.1 Geometri 

Baserat på mätunderlaget från Metria kombinerat med MIKE21 ges de geometriska 

förutsättningarna för lagunen i Tabell 5-1. Ytarean är förhållandevis stor jämfört med 

volymen pga att medeldjupet endast är 0.7m. Då vattennivåerna i havet kan variera 0.2-

0.4 m bara genom tidvatten så kan stora variationer i lagunens volym förekomma. 

Tabell 5-1. Lagunens geometriska data 

Ytarea [m
2
] Volym [m

3
] Medeldjup [m] 

116 700 82 500 0.7 

 

5.2 Flöden 

Modellberäknade flöden till och från lagunen visas för juli månad 2011 i Figur 5-1 och 

Figur 5-2.  

 

 

Figur 5-1 Modellberäknat flöde. Svart och blå kurva är dagens situation med kulvertar, 

grön och röd kurva för fallet med en bredare öppning i södra delen. Positiva 

flöden är nordgående och negativa flöden sydgående. 

Resultaten visar att flödet under dagens förhållanden är mycket strypt av trummorna i 

den södra delen. Den huvudsakliga vägen för flöden till och från lagunen sker i den 

norra änden under gångbron via småbåtshamnen. När den södra delen öppnas upp till en 
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kanal ökar genomströmningen genom lagunen markant vilket tydligt framgår av Figur 

5-1. 

Tittar man på ackumulerat flöde för simuleringsperioden (Figur 5-2) blir det tydligt att 

de mer storskaliga vattenståndsvariationerna i fjordsystemet får möjlighet att påverka 

vattenutbytet i lagunen vid en breddning i söder. T.ex. under perioden 16-21/7 sker ett 

ackumulerat flöde på 1.4 Mm
3
. Detta är tillräckligt för att teoretiskt sett byta ut hela 

lagunens vattenvolym vid medelvattenstånd, drygt 2 ggr på ett dygn. Motsvarande siffra 

för dagens situation är en teoretisk omsättningstid på minst 6 dygn. 

 

 

Figur 5-2 Modellberäknat ackumulerat flöde. Svart och blå kurva är dagens situation 

med kulvertar, grön och röd kurva för fallet med en bredare öppning i södra 

delen. Positiva flöden är nordgående och negativa flöden sydgående. 

 

5.3 Vattenomsättning 

Att öka flödets storlek till och från lagunen är i sig inte ett mått på att vattenomsättning-

en blir bättre. Det finns flera faktorer som samverkar för att byta ut vattnet. Tidvatten-

strömmar kan t.ex. ge stora flöden i sund men det behövs en borttransport av vattnet för 

att det skall ersättas med nytt. Ett sätt att beräkna vattenomsättningen är att räkna ut 

vattnets relativa ålder. 

I Figur 5-3 och Figur 5-4 visas beräknad ålder på vattnet (omsättningstid) relativt vatt-

net i fjordsystemet utanför. De första 7 dygnen är inte med i figuren då modellen inte 

hunnit räkna upp vattnets ålder från noll och värdena inte är relevanta i sammanhanget. 

Generellt sett innebär dagens situation med kulvertar i söder att vattenomsättningen i 

Almösundslagunen grovt varierar mellan 1-2 veckor för den simulerade julimånaden 

(Figur 5-3). En så lång vattenomsättningstid gynnar tillväxt av alger i lagunen. Genom 

att öppna upp i söder kan man öka vattenomsättningen avsevärt (Figur 5-4) och få en 

vattenomsättning på ett halvt till 4 dygn för samma period. 
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Figur 5-3 Dagens situation. Vattnets ålder (dagar) i tre punkter i lagunen, en nära den 

norra öppningen, en i mitten och en nära kulvertarna i söder. 

 

 

Figur 5-4 Med en bred öppning i söder. Vattnets ålder (dagar) i tre punkter i lagunen, en 

nära den norra öppningen, en i mitten och en nära den breda öppningen i 

söder. 
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6 Diskussion och slutsatser 

Lagunen Almösund har i dagsläget problem med algtillväxt sommartid. Den vägbank 

med kulvertar som finns i södra delen innebär att vattenutbytet i lagunen begränsas. 

Beräkningar visar att omsättningstiden är relativt lång, 1-2 veckor, men att vattenutbytet 

kan förbättras avsevärt genom att öppna upp i vägbanken.  

Den beräkning av ökade flöden genom breddning som utförts, visar att de drivkrafter 

för strömmar som finns i området innebär en nettoströmning genom lagunen. Denna 

byter ut vattnet i lagunen och omsättningstider på 0.5-4 dygn kan erhållas sommartid. 

Detta skulle innebära att algtillväxten i lagunen kan begränsas till att motsvara de nor-

mala algblomningar som förekommer sommartid i grunda vikar. I delar av lagunen kan 

det tidvis ändå förekomma algblomning, som t.ex. i den sydvästra delen där vattnet kan 

vara lite mer stillastående än i de centrala delarna. 

I denna rapport har testats med en 35 m bred öppning i vägbanken. Vill man uppnå så 

hög vattenomsättning som övriga omgivningsförhållanden tillåter, bör vägbanken öpp-

nas upp i ungefär denna omfattning. Att öppna upp mer i söder skulle förvisso innebära 

ökade flöden här men istället skulle den norra öppningen bli begränsande för vattenom-

sättningen i lagunen.  

Hur stor genomströmningsyta som behövs och om det räcker att anlägga flera kulvertar 

genom vägbanken är en avvägningsfråga mellan kostnader och förväntade miljöeffekter. 

Den modell som nu finns uppsatt för området kan användas för att värdera olika typer 

av alternativ för att få fram vilken insats som kan vara rimlig att genomföra, om man 

inte har möjlighet att öppna upp på det sätt som har modellerats här. 

Inom projektet ”7 fjordar” har det diskuterats att rensa i de befintliga trummorna för att 

öka genomströmningen och möjligtvis förbättra vattenkvaliteten i lagunen. Det är dock 

tveksamt om detta får någon effekt på vattenomsättningen. Genom en rensning kommer 

man framförallt att fördjupa i trummornas öppningar men i detta fall är bredden på 

trummorna mer begränsande för flödet än djupet. En rensning kan därför inte förväntas 

ge någon större effekt på algblomning inne i lagunen. 

 

 

 


