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Effekter av kanalbygge mellan Lassöviken och Svartviken i 
Njurunda 

 

Mellan Lassöviken och Svartviken i Njurunda finns planer på att schakta och muddra en kanal med 
anslutningsrännor. SMHI har fått i uppdrag att göra bedömningar och överslagsberäkningar för att belysa 
olika effekter av ett sådant projekt.  

Kanalen 

Kanalen skall schaktas på land i sträckningen av det sund som en gång fanns på sträckan. Längden 
beräknas till 450 m och tvärsektionen får bredden 10 m med ett djup på 3.5 m.  

Anslutningsrännor med sammanlagt 515 m längd skall muddras norr och söder om kanalen. Rännorna får 
bredden 20 m med samma djup som kanalen, 3.5 m.     

Naturlig vattenomsättning i området 

I området förekommer kustparallell ström av storleksordningen 0.1 m/s. Denna ström har idag ingen eller 
mycket liten betydelse för vattenomsättningen i de inre vikar som ansluter till den planerade kanalens 
ändar.  

Vatten omsätts också ibland genom så kallad uppvällning när kraftig vind driver ut ytvattnet från kusten. 
Det utdrivna ytvattnet ersätts med uppströmmande djupvatten. Man kan då få ett utbyte av vatten även i de 
inre skärgårdsdelarna. 

Vinden har en stor betydelse för vattenomsättningen i vikarna norr och söder om den tänkta kanalen. En 
vind som blåser söderifrån driver ytvatten norrut förbi Galtström mot vikbotten i Svartviken där södra 
kanalmynningen planeras. När det vinddrivna vattnet når land vänder det tillbaka längs botten eller längs 
vikens sidor. Med en måttlig vindhastighet på ca 4 m/s bedöms allt vattnet teoretiskt ha bytts ut på ca 4 
dygn. Under denna period varierar vindhastighet och vindriktning, vilket i verkligheten medför att 
utbytestiden blir längre. Motsvarande resonemang gäller för vattnen utanför Skatan (Lassöviken). 
Processen fungerar vid både nordlig och sydlig vind. 

Uppgifter som finns från området antyder dålig lukt sommartid både norr om Galtström i Svartviken och 
söder om Skatan i Lassöviken. Detta kan betyda att de naturliga processerna som driver vattenomsättningen 
inte är tillräckliga för att man skall kunna undvika nedbrytning av växtdelar i kombination med syrebrist 
och svavelvätebildning. 

Ökning av vattenomsättningen om en kanal byggs 

En kanal enligt beskrivningen kommer att koppla ihop Lassöviken och Svartviken. En överslagsberäkning 
med en hydraulikmodell, HEC-RAS, för kanalen med anslutningsrännor har genomförts med samma vind 
som användes i föregående kapitel. En sydvind kommer att ge en liten vattenståndshöjning i de inre delarna 
vid Galtström och en avsänkning av vattenståndet utanför Skatan. Denna vattenståndsskillnad driver vatten 
genom den planerade kanalen. Överslagsberäkningen visar att den planerade kanalen kan sänka den 
teoretiska utbytestiden från ca 4 dygn till ca 2 dygn, vilket borde ge en tydlig förbättring av 
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nedbrytningsförhållandena i de anslutande vikarna och i bästa fall leda till att syrebrist och 
svavelvätebildning inte uppstår. Processen ger samma sänkning av den teoretiska utbytestiden vid vind som 
blåser norrifrån. 

Om en kanal anläggs kommer även den kustparallella strömmen som nämns ovan att kunna driva vatten 
genom det inre skärgårdsområdet beroende på att strömmen troligen bygger upp tryckskillnader mellan 
områdena norr och söder om den planerade kanalen.  Tryckskillnaderna  driver vatten från Lassöviken mot 
Svartviken och sedan vidare mot havet eller vice versa. Storleken av denna effekt är svår att uppskatta, men 
erfarenheter från muddringsåtgärder i Strömstad skärgård visar att den lämnar ett extra, positivt bidrag till 
vattenomsättningen. 

Eventuell grumling i samband med kanalbygget     

I samband med muddring och schaktning kommer en viss grumling att uppstå. Vid muddringen av 
anslutningsrännorna kan effekterna styras något. Muddring före schaktningen av kanalen ger en lokalt 
begränsad påverkan. Om man muddrar efter schaktningen, alltså med en öppen kanal, kommer 
grumlingskoncentrationerna att minska på grund av den förbättrade vattengenomströmningen, men 
grumlingen kommer att påverka större områden.  

Vid schaktningen av kanalen bör så mycket som möjligt av arbetet utföras utan att kanalens ytterändar är 
genomgrävda för att begränsa effekterna av grumling från den verksamheten.  

Alternativa dimensioner på kanalen och rännorna, muddringsbehov 

En breddning och/eller fördjupning av kanal och rännor utöver föreslagna dimensioner kommer totalt att ge 
en förbättrad genomströmningseffekt. Sambanden mellan ökningar och effekter är emellertid inte linjära, 
en fördubbling av bredderna ger t.ex. inte en fördubbling av vattenomsättningen utan en mindre ökning än 
det. Vill man utreda dessa effekter närmare krävs detaljerade beräkningar. 

Behovet av underhållsmuddring styrs av vattenhastigheter och materialsammansättning i rännor och kanal. 
För en bedömning kan man räkna med typiska vattenhastigheter på 0.1 m/s i kanalen och 0.05 m/s i 
rännorna. Extrema hastigheter som förekommer några gånger per år bör kunna uppgå till 0.5 m/s i kanalen 
och 0.2 m/s i rännorna. Ett antal prover som visar vilka jordarter som finns i kanalområdet har tagits. 
Utgående från dem kan man grovt bedöma att inget material kommer att transporteras vid de uppskattade 
typiska vattenhastigheterna. Vid de uppskattade extrema hastigheterna kan eventuellt viss transport av 
material ske i kanalen, däremot troligen inte i rännorna. Slutsatsen man kan dra av detta är att material som 
rasar ner i kanal och rännor på grund av vågerosion eller andra orsaker till stor del kommer att bli kvar där 
och då särskilt i rännorna. Man kan alltså bedöma att ett visst behov av underhållsmuddring kommer att 
finnas. 
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På vår hemsida kan man läsa mer om bland annat vårt stationsnät, definitioner, momentanflöde, återkomsttider och 
risknivåer samt presentationer av övriga underlag för infrastrukturobjekt. 

Gå in på: www.smhi.se 
  Produkter & Tjänster  
   

 

 

 


