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Bakgrund 
På uppdrag av Skärgårdsstiftelsen utfördes mätningar av vattenhastigheten utanför Finnhamn 
i syfte att undersöka potentialen för att installera och driva ett marint strömkraftverk på 
platsen. 

Denna rapport presenterar resultaten från den undersökningen som genomförts med 
tvärsnittsmätningar och långtidsmätningar av vattenhastigheterna. 

Instrument 
Instrumenten som användes var två stycken Teledyne RDI Workhorse Sentinel ADCP 
600kHz. ADCP står för Acoustic Doppler Current Profiler och är ett instrument som mäter 
vattenhastigheten i vertikala celler genom att sända och ta emot pulser av ljudvågor av en viss 
frekvens och läsa av Dopplerskiftet i den reflekterade vågen. Man får då en hastighetsprofil 
av hela vattenpelaren. Varje ljudpuls kallas ping och dessa medelvärdesbildas i ensembler för 
att reducera brus. Instrumentet kan dels mäta stillastående från botten. Då monteras den i ett 
stålfundament som lasts med tyngder för att stå stadigt. Dels kan mätningar göras från ytan. 
Då monteras instrumentet uppochned i en liten katamaran, Riverboat1, och dras längs ytan. 
Då tas hänsyn till båtens hastighet genom Bottom Tracking innan vattenhastigheten beräknas. 

Mätpunkternas position registrerades med en GPS, Garmin EchoMAP 50s, och ekolod 
användes för att mäta djupet, samt att avgöra bottens lutning och om den var tillräckligt jämn 
för att kunna placera ut instrumenten plant på havsbotten. 

Metod 
En första studie genomfördes den 20 nov 2014 där vattenhastigheterna mättes i olika tvärsnitt 
tvärs strömriktningen och längs med den. Dessa mätningar låg sedan till grund för valet av två 
platser för långtidsmätningar. Mätinstrument placerades ut på de två platserna där de mätte 
under perioden 17 dec 2014 – 29 jan 2015. 

Tvärsnittsmätningar 
Vid tvärsnittsmätningarna monterades ADCP:n i en Riverboat och bogserades vid sidan om 
båten. Instrumentet var uppkopplad mot GPS och dator, på så sätt kunde mätvärdena ses i 
realtid. 

Mätningarna av tvärsnitten genomfördes med 5 pings/ensemble, vilket motsvarar ett 
medelintervall om 1.2 sek. Djupcellerna var 0.5 m. 

Mätningarna utfördes dels tvärs över sundet, dels längs med det, som ses i Figur 2. 

Långtidsmätningar 
Två områden valdes ut för noggrannare undersökning. Dels i den norra delen av sundet, 
utanför bryggan där Vaxholmsbåten lägger till, dels i den södra delen där sundet smalnar av 
och vattnet förväntas styras runt berghällen i öster. 

Den 17 dec 2014 genomfördes sjösättningen. Det första instrumentet, ADCP1, sattes i ca 
10:00 i den södra delen av kanalen, vid GPS koordinaterna 59.47898°N, 18.82937°E (A1). 
Djupet mätte upp till ca 15 m. Det andra instrumentet, ADCP2, sattes i ca 12:15 i den norra 
delen av kanalen, vid GPS koordinaterna 59.48312°N, 18.82804°E (A2). Djupet mättes upp 
till ca 25 m. 

1 http://www.oceanscience.com/products/tethered-boats/riverboat.aspx 
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Vid långtidsmätningarna användes 30 pings/ensemble med 1 minuts mellanrum, vilket 
motsvarar ett medelintervall om 30 sek varje minut. Djupcellerna var 0.5 m. Inställningarna 
sammanfattas i Tabell 1. 

 
Tabell 1.  Sammanfattning inställningarna för de två ADCP:erna. 

ADCP mätinställningar 
Djupcellstorlek 0.5 m 
Pings/ens 30 
Tid mellan pings 1 sec 
Tid mellan ensembler 1 min 
Blanking distance 88 cm 
Antal djupceller 50 

 

Ett vanligt sätt att analysera hastighetsdata är att titta på hastigheten på den förväntade 
navhöjden vilket motsvarar mitten av rotorbladens svepyta. För undervattensturbiner brukar 
navhöjden motsvara mitten på vattenkolumnen. 

Hastigheterna har analyserats för 30 sek värden och 10 minuters medelvärden. Det senare fås 
från aritmetiska medelvärden av 10 mätpunkter. 

En analys av fördelningen ger sannolikheten för att en viss hastighet ska uppnås och uttrycks i 
procent av totalt antal datapunkter, och alltså andel av tiden. En hög hastighet så ofta som 
möjligt är såklart bättre då det ger mer energi. 

 

Resultat 

Botten 
Havsbottnen på båda mätplatserna uppfattades som plan eller mycket plan. Inga mätningar 
utförda av vad botten består av. 

Tvärsnitt 
Resultatet från tvärsnittsmätningarna ses i Figur 2. Medelhastigheten är beräknat på djupet 5.5 
m – 6.5 m från ytan för varje profil och är plottad på respektive GPS-position. Färgskalan 
anger hastighetsintervallen uttryckt i m/s. 

Flödeshastigheterna visade sig vara låga den aktuella dagen, mestadels under 0.5 m/s som ses 
av fördelningen i Figur 1. 
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Figur 1. Fördelning av medelhastigheten på djupet 5.5-6.5 m från ytan.  

Uppmätt under tvärsnittsmätningarna. 

 

Långtidsmätningar 
De två instrumentens mätserier refereras till som ADCP 1 och ADCP 2. Resultaten visar på 
låga vattenhastigheter. Maximalt uppmätt hastighet i mitten av vattenkolumnen, på 6 m 
respektive 11 m höjd ovanför havsbottnen, är 0.64 m/s respektive 0.67 m/s. Medelhastigheten 
för hela tidsserien är 0.11 m/s respektive 0.10 m/s.  

A2 

A1 

Figur 2. Medelhastigheten från tvärsnittsmätningarna, beräknat för djupet 5.5-6.5 m (från 
ytan). Anges med färger, skalan är given i m/s. Platserna för placeringen av de två ADCP:ern, 
A1 och A2, är markerade med stjärnor. 
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Figur 3 visar tidsserien av 10 minuters medelhastigheten på navhöjd. Maximal medelhastighet 
är 0.53 m/s respektive 0.56 m/s. 

 
Figur 3. Tidsserie av 10 min medelhastighet på navhöjd (i mitten av vattenkolumnen). 

Fördelningen av medelhastigheten i mitten av vattenkolumnen ses i Figur 4. Resultatet visar 
att hastigheten i den grundare delen (ADCP 1) oftare är högre än vad hastigheten är i den 
djupare delen av sundet (ADCP 2) men hastigheten överstiger aldrig 0.6 m/s. 

Resultaten sammanfattas i Tabell 2.   

Riktningarna på flödet följer strömfållan och varierar därför i huvudsak mellan nordvästlig 
och sydostlig.  

Tidsserien för havsytans variation ses i Figur 5. Storskaligt följer de båda platserna varandra, 
men variationen är större vid ADCP 2, speciellt i den andra halvan av mätserien. Efter nyår 
ses där periodiska variationer med ca 5 timmars mellanrum som inte återfinns vid ADCP 1 
(Figur 7). 

 
Figur 4. Fördelning av strömningshastigheterna för 10 min medelhastighet i mitten av 
vattenkolumnen. 

 
Figur 5. Tidsserie av vattendjupet för ADCP 1 (svart) och ADCP 2 (rött), uppmätt av den inbyggda 
trycksensorn. 
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Tabell 2. Sammanfattning av resultaten från de två mätserierna. 

 ADCP 1 ADCP 2 
Antal dagar 43 dagar 44 dagar 
Sjösattes 17 dec 2014, kl 10.09 17 dec 2014, kl 12.35 
Mätfilens slut 29 jan 2015, kl 16:12 30 jan 2015 kl 14:15 
Koordinater 59.47898°N, 18.82937°E 59.48312°N, 18.82804°E 
Medeldjup 13.2 m 22.1 m 
Navhöjd 6 m 11 m 
Maxhastighet (30 sek) 0.64 m/s 0.67 m/s 
Medelhastighet  (30 sek) 0.11 m/s 0.10 m/s 
Max. medelhastighet (10 min) 0.53 m/s 0.56 m/s 

 

Karaktär 
Figur 6 och Figur 7 visar exempel på uppmätta variationen i djup. 

 
Figur 6. Exempel på variationen i (normaliserat) djup i december 2015. 

 
Figur 7. Exempel på variationen i (normaliserat) djup i januari 2015. 
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Nedan följer några exempel på strömningarnas olika karaktär, Figur 8 – Figur 10. Ifrån dessa 
figurer kan även den vertikala profilen läsas ut eller uppskattas. 

 

 
Figur 8. Uppmätt den 11 jan. Varje ensemble representerar 1 min. Hastigheterna varierar mellan ca 
0.3 m/s och 0.6 m/s med höga hastigheter observerade med 15-30 min mellanrum. Liknande hastigheter 
ses i hela vattenkolumnen. 

 

 
Figur 9. Uppmätt den 28 dec. Flödesriktningen i botten är annorlunda mot den längre upp. Lägst 
hastigheter ses i botten, högst vid ytan. Man ser återigen en variation i tiden, nu med ca 30-40 min 
mellanrum. 

 
Figur 10. Uppmätt den 26 dec. Flödesriktningen är nu omvänd mot tidigare exempel. Man kan även se 
att högst hastigheter finns i de lägre skikten (även om skillnaden inte är sås stor). 

 

Diskussion och slutsats 
Resultaten visar på låga vattenhastigheter under mätperioden. Med den teknik som används 
idag skulle hastigheter på över 0.6 m/s krävas för att driva en undervattensturbin. 
Mätperioden sträcker sig över 1½ månad, vilket anses vara en relativt kort tid, d.v.s. man kan 
inte med säkerhet säga något om hastigheterna under andra tidsperioder, men även om högre 
vattenhastigheter skulle förekomma tidvis så skulle en så pass lång period av låga hastigheter 
vara avgörande för ekonomin och energiproduktionen i ett projekt. 

Slutsats är att platsen inte har tillräckligt stor energipotential för att vara av intresse för 
utbyggnad av strömkraftverk utifrån den teknik som finns idag. 
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