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Sammanfattning 

Projektets mål har varit att bidra till att förstå möjligheter och begräsningar av tekniska 
lösningar för att åtgärda syrebrist i Östersjöns djupvatten. Projektets huvudsakliga syfte har 
varit att utveckla och testa en metod för syresättning av djupvatten genom nedpumpning 
av syrerikt ytvatten med hjälp av vågdrivna syrepumpar. WEBAP (Wave Energized Baltic 
Aeration Pump) har varit ett pilotprojekt där IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL) tillsammans 
med två huvudpartners, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Simrishamn kommun, 
samt ett antal andra organisationer gemensamt utvecklat och testat ny teknik. Tanken 
bakom WEBAP är en pump som utnyttjar de naturliga resurserna syrerikt ytvatten och 
vågenergi för att åstadkomma en syresättning av djupare liggande vattenmassor. 
Tillsammans med åtgärder för att minska närsaltsläckaget från land är tanken att 
syrepumpar ska hjälpa till att återställa de naturliga självreningsprocesserna i Östersjön. 
Biotillgänglig fosfor som gått i lösning på grund av dagens syrebrist förväntas återigen att 
bindas till bottensedimentet och därmed minskar förutsättningen för produktion av 
växtplankton. Syrepumpningen förväntas även få gynnsamma effekter på arter som är 
beroende av goda syreförhållanden längs botten under någon fas av sin livscykel. På längre 
sikt kan detta även ha positiva effekter på turism- och fiskenäringen.  

Inom projektet har två olika pilotanläggningar tagits fram, byggts och varit i drift mellan 
2010 och 2013. En vågdriven pump (WEBAP I) testades under 2 år i Hanöbukten utanför 
Simrishamn och en elektrisk pump (WEBAP II) placerades i Kanholmsfjärden i 
Stockholms skärgård. Genom projektet har ytterligare en pumptyp tagits fram i samarbete 
med Inovacor AB som förenar fördelarna av WEBAP I och II. Förutom tester for att 
undersöka den vågdrivna pumpens effektivitet och framtida utformning så har även 
effekterna av syresättning främst på syrehalten och fosforhalterna studerats under 
projektet. Dessutom inkluderades en modellering för uppskalning av tekniken samt 
beräkningar av åtgärdens klimatavtryck (carbon footprint) med hjälp av förenklad 
Livscykelanalysmetodik (LCA). 

Projektet har tagit fram olika tekniska alternativ av syrepumpar för olika behov. Den 
vågdrivna syrepumpen använder sig direkt av vågorna som energi- och syreresurs vilket har 
många tekniskt sett attraktiva fördelar (enkel och robust konstruktion, lokalt tillförd energi 
genom vågor, m.m.). Den eldrivna pumpen är en nyutveckling som möjliggör att pumpning 
sker via olika förnyelsebara energikällor eftersom effektförbrukningen av pumpen är låg. 
Det tredje alternativ som genom WEBAP-projektet har kommit fram är en vågdriven 
syrepump som använder sig direkt av vågorna som energiresurs och kan pumpa syrerikt 
vatten från olika djup. Konstruktionen är attraktiv då den kombinerar fördelarna av de två 
pumparna som testats inom projektet. De båda testade systemen visade sig kunna pumpa 
ner stora mängder ytvatten, men ytterligare förbättringar och utveckling krävs för 
långsiktigt störningsfri funktion. Rapporten ger en del förslag till sådan utveckling.           

Projektet genomfördes inom ramen för Life+ programmet, Europeiska kommissionens 
verktyg för demonstration av ny miljöteknik.  
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1 Bakgrund  
 
”Syresituationen i djupvattnet är fortfarandemycket allvarlig. De låga syrehalterna som noterats under hela 
2000-talet fortsätter. Helt syrefria bottnar, påverkade av giftigt svavelväte, påträffades i en sjättedel av 
Egentliga Östersjön. Det motsvarar cirka 10 procent av vattenvolymen. Norr om Öland förekom under 
hösten 2010 svavelväte redan på 45 meters djup. Svavelväte på så pass grunda djup har aldrig tidigare 
uppmätts här. Akut syrebrist (<2 mgO2/l) fanns på 28 procent av bottnarna, vilket motsvarar en 
femtedel av vattenvolymen.” står det i en rapport från Havsmiljöinstitutet (2011). Figur 1.1 visar 
utbredningen av syrefattigt bottenvatten i Egentliga Östersjön under hösten 2010. Sedan 
dess har utbredningen ökat ytterligare och upptar i dagsläget en volym som ligger nära det 
som från en fysikalisk synvinkel kan anses vara en maximal utbredning.  
 

 
Figur 1.1. Utbredning av syrefritt bottenvatten (svart) och bottnar påverkade av akut syrebrist (grå) i 

Egentliga Östersjön under hösten 2010. Från SMHI (2011). 

 
Syrebristen i Östersjöns djupvatten har olika konsekvenser. Några av de mest påtagliga är 
blomning av fosforberoende cyanobakterier sommartid och permanent (eller säsongsvis) 
syrefria förhållanden i djupvatten med bottendöd och svavelväte som följd. Förutom 
ekologiska och biologiska problem utgör dessa fenomen nuvarande och framtida 
ekonomiska bekymmer för exempelvis turist- och fiskeindustrin i Östersjöområdet. En 
förbättrad syresituation i Östersjöns djupvatten skulle få flera gynnsamma effekter. Arter 
som under någon fas av sin livscykel är beroende av förhållanden i djupvattnet, skulle få 
bättre livsbetingelser och möjligheter till reproduktion. Vattenlöslig biotillgänglig fosfor 
som gått i lösning på grund av dagens reducerande förhållanden i bottensedimenten skulle 
återgå i komplexbindning och därmed minska de oorganiska näringshalterna i vattnet. 
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Ett fenomen som är speciellt för Egentliga Östersjön (havsbassängen söder om 
Ålandsförträngningen) är att vattnet är skiktat i ett utsötat ytvattenlager och ett saltare 
djupvattenlager (Figur 1.2). Vattenlagren åtskiljs genom ett mer eller mindre distinkt 
vertikalt språngskikt där vattnets densitet snabbt ändras. Utbytet av vatten över 
språngskiktet är begränsat och det är en av anledningarna till ansträngda 
syrgasförhållandena i det djupare lagret. På senare tid har behovet och möjligheterna för 
implementering av storskaliga ekologiska ingenjörslösningar för den problematiska syre- 
och näringsämnessituationen i Östersjön diskuterats och undersökts.  Förslag att öka 
syrenivåerna i vattnet under språngskiktet genom att artificiellt öka den vertikala, turbulenta 
omblandningen med hjälp av vindkraft har framförts av Stigebrandt och Gustafsson 
(2007). Den naturliga processen, där djupvattnet, vid speciella vädersituationer, omblandas 
med syrerikare vatten ovan språngskiktet, skulle på så sätt förstärkas med högre syrehalter i 
djupvattnet som följd. Dessutom finns vid syresatta djupvattenförhållanden möjlighet att 
bottensedimenten, som idag verkar som fosforkällor på grund av de syrefattiga 
förhållandena, i stället kan verka som effektiva naturliga fosforsänkor (Stigebrandt och 
Gustafsson, 2007).  
 
Syret i djupvatten förbrukas under nedbrytning av organiskt material vilket gör att 
syrebristen förvärras. Det ökar tillförseln av gödande ämnen från bottensedimenten, 
Därför är det viktigt att även minska utsläppen av näringsämnen till marina miljöer som 
stimulerar primärproduktion av alger. Till följd av Östersjövattnets långsamma 
genomsnittliga omsättningstid (25-30 år) tar det emellertid lång tid innan effekter av 
minskad belastning manifesteras i minskade näringsämnesnivåer i vattenmassan. Även om 
aktivt arbete pågår med att undersöka hur närsaltsläckaget från till exempel jordbruket kan 
minskas så behövs det kompletterande åtgärder som leder till direkta förbättringar och som 
stimulerar de självrenande processerna i Östersjön innan ekosystemet i Östersjön är 
irreversibelt stört. 
 

 
Figur 1.2. Principskiss av skiktningen i Egentliga Östersjön och den generella syrgaskoncentrationen under 

senare år (SMHI 2012). 
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I stället för vindenergi, som föreslagits av Stigebrandt och Gustafsson (2007), skulle även 
vågenergi kunna utnyttjas. Idén har flera tilltalande fördelar; konstruktionen skulle kunna 
göras enklare och robustare, energiflödet i Östersjöområdet är högre för vågor än för vind 
(Henfridsson et. al., 2007). Låga vågbrytare skulle förmodligen även ha estetiska fördelar 
jämfört mot vindkraftverk vid en eventuell storskalig implementering (Figur 1.3). Den 
ursprungliga vågdrivna konstruktionen bygger på flytande vågbrytare som omvandlar 
vågornas rörelseenergi till lägesenergi. Denna lägesenergi kan sedan utnyttjas för att dels 
transportera vattnet, men även ge turbulent energi genom rätt utformning, till önskat djup. 
Principen är enkel och har i pilotskala testats av projektgruppen. Den eldrivna syrepumpen 
drivs av en vertikalt monterad omblandare. Den vågdrivna boj-konstruktionen (tredje 
alternativet) kan sättas in redan vid mindre vågor. Vågdrivna syrepumpar kan komma till 
användning i öppna områden med hög energidensitet i vågorna. Den eldrivna varianten kan 
sättas in i områden där tillgång till vågenergi inte finns.  
 
 

  
Figur 1.3. Syrepumpstyper som tagits fram av projektgrupper och som testats i kustområden. Till vänster den 

eldrivna syrepumpen, i mitten den vågdrivna syrepumpen och tillhöger den andra vågdrivna syrepumpen. 

2 Mål och syften 
 
Syftet med WEBAP-projektet var att utveckla och testa pilotanläggningar för syresättning i 
utsjön respektive kustzonen. Försöken gjordes på två platser som tidigare undersökts och 
där det finns historiska mätdata tillgängliga. Som första plats valdes Hanöbukten för en 
vågdriven pilotanläggning för utsjöbruk. I Kanholmsfjärden i yttre delen av Stockholms 
skärgård där vågklimatet är lugnare användes en elektriskt driven pump. Projektet skulle 
vidare med hjälp av mätningar och modelleringar samt genom användning av tillgängliga 
anläggningar undersöka vilka möjligheter och begränsningar som finns för att åtgärda 
syrebrist i djupvatten med hjälp av denna typ av ekologisk ingenjörskonst.  
 
Projektets mål var att: 

1) klargöra vilken teknisk metod som är bäst lämpad för artificiell syresättning av 
Östersjöns djupvatten 

2) ge en kostnadsuppskattning för ett fullskaleprogram i öppna Egentliga Östersjön 
3) belysa eventuella oönskade ekologiska och andra möjliga bieffekter 
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3 Genomförande 

3.1 Pilotanläggningar 

3.1.1 WEBAP I – Vågdriven syrepump  
Vågdrivna syrepumpar är anläggningar som utnyttjar lokal energi i form av ytvattenvågor 
för att tillföra syre till djupvattnet. Anläggningarna kan liknas med en flytande vågbrytare 
(”våghyvel”) där brytande vågor tar in syrerikt ytvatten i en bassäng som finns i 
vågbrytaren. Höjdskillnaden mellan bassängen och det kringliggande havet gör att det 
syrerika vattnet pumpas ner till djupvattnet (Figur 3.1).  
 

 
Figur 3.1. Schematisk figur som förklarar principen av WEBAP. 
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Pilotanläggningen består av en ca 17 tons stålkonstruktion som är 13,5 m bred och 7 m 
lång där bredden räknas parallellt till vågkammarna. Främre delen utgörs av ett lutande plan 
på ca 20-30 grader. Bakom detta finns en 3 m bred bassäng med ett utlopp som var 
anslutet till ett 72 m långt vertikalt rör med diametern 1,8 m. Modulen var förankrad med 
enpunktsförankring, vilket tillät fri rotation för olika vågriktningar.  Principen är densamma 
som används för det danska vågkraftverket Wave-Dragon (http://www.wavedragon.net/). 
En avgörande skillnad är dock att WEBAP-piloten strävar mot att maximera flödet genom 
röret och inte flödet och tryckhöjden. Utformningen och konstruktionen av prototypen har 
utförts i samarbete med: Reinertsen, Konceptfabriken, Marincenter Syd, MJK, Sin 
Offshore, Haglunds Shipping och Aalborg Universitet. 
 

 
Figur 3.2. Den vågdrivna pilotanläggningen WEBAP I. 

WEBAP I är försedd med en tryckgivare i varje yttre hörn, en tryckgivare i varje hörn av 
bassängen, två kraftgivare anslutna till förankringen samt en accelerometer i modulens 
bakre del. Dessutom försågs modulen med två olika flödesmätare. Ingen av dessa 
fungerade dock tillfredställande. SMHI installerade en separat vågmätare ute i anslutning till 
modulen. Av olika anledningar var denna dock bara i drift under vissa perioder av 
projektet.   

3.1.2 WEBAP II – Elektriskt syrepump 
Utformningen av den elektriska syrepumpen fokuserade på förmågan att kontrollera flödet 
av det pumpade vattnet i syfte att underlätta en omfattande utvärdering av WEBAP-
systemet. Pumpen skulle inte bara vara en robust och säker installation, den skulle även 
skapa ett alternativ till vågdrivna syrepumpar i områden där vågförhållanden inte är 
tillräckliga för syresättning. Resultatet blev en pump med hög verkningsgrad, men med låg 
energiförbrukning. Då en direkt matning via el från land inte var möjligt installerades ett 
dieseldrivet elaggregat på pilotanläggningen.  
 
Pilotanläggningen består av en 2,5 m bananbladspump med en effekt på 5 kW. Pumpen är 
monterad i ett nersänkt (valfritt djup) pumphus med vattenintag och är ansluten till ett rör 

http://www.wavedragon.net/
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som har sitt utlopp vid 95 m djup. Flottören på vattenytan bär på elaggregatet, bränsletank, 
pumpstyrning och säkerhetsutrustning. 
 

 
Figur 3.3. Principskiss och bild över den elektriska syrepumpen WEBAP II. 

 
Designen och konstruktionen av denna prototyp har utförts i nära samarbete med följande 
partners: BWN konsultverksamhet, Xylem Sverige (tidigare ITT Water & Wastewater), 
Högmarsö varv AB, Ressel Rederi AB, Nutronix och Specialteknik AB. 
 
WEBAP II var försedd med en flödesmätare i röret samt en separat sensorlina med ett 
antal givare för temperatur, syre och konduktivitet vid olika djup.   

3.1.3 CoreOceanPump – Vågdriven syrepump 
Pumpen är en utveckling av företaget Inovacor AB och kan ses som en vidareutveckling av 
WEBAP-konceptet som förenar fördelarna av WEBAP I och II. Även denna pump 
använder sig av vågkraft som WEBAP I, dock utnyttjas vågenergin med hjälp av en 
flyttkropp som följer vågornas rörelse. Pumpen baseras på en ny pumpteknologi DAPP 
(Dynamic Adaptive Piston Pump) som har sitt ursprung i en grundupptäckt om hjärtats 
verkliga pump- och reglerfunktioner och som är mycket resurseffektiv. Redan mindre 
vågor (~10 cm) generar ett pumpflöde. På samma sätt som WEBAP II tillåter dock 
konstruktionen att ta in vatten från olika djup. Andra fördelar som visat sig under 
projektets gång är att det vertikala röret inte följer med i rörelsen utan är fast förankrat 
vilket ger en ännu robustare konstruktion samt att förankringen ligger centrerad i 
konstruktionen vilket minskar påfrestningar och slitage på pumpen.   

3.2 Studieområden 

Målsättningen var att projektet skulle utnyttja två platser med syrefattigt djupvatten där det 
dessutom fanns tillgång till historiska data. Som utsjölokal valdes en position i Hanöbukten 
ca 25 nautiska mil öster om Simrishamn i närheten av en av SMHI:s befintliga mätstationer 
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för miljöövervakning (Figur 3.4a). Vattendjupet på platsen uppgår till 85 m. I ett mer 
skyddat inomskärsläge i Kanholmsfjärden valdes en position i anslutning till en av 
Stockholm Vattens recipientkontrollpunkter där vattendjupet var 105 meter (Figur 3.4b).  

Figur 3.4. a) karta över Östersjön med studieområdet i Hanöbukten utmärkt med röd cirkel och 
studieområdet i Stockolms skärgård utmärkt b) kartutsnitt över Stockholm mellersta skärgård med 

studieområdet i Kanholmsfjärden markerat med blå rektangel. 

3.3 Mätningar och beräkningar 

3.3.1 Kapacitet WEBAP I – Vågdrivna syrepumpen 
För beräkningarna av pilotanläggningens flöde användes uppmäta och modellerade vågdata 
från SMHI. För några perioder fanns överlappande data som kunde användas för 
kalibrering av de beräknade data. Själva utvärderingen och beräkningar genomfördes i 
samarbete med Lennart Claeson (Reinertsen, tidigare ledare för vågkraftsgruppen vid 
Chalmers Tekniska Högskola) och kollegor. I Bilaga 6 beskriv analysen mer ingående.   
 
Vågmätningarna föll av olika anledningar bort för det mesta. De har därför måst ersättas av 
genom bakåtkompilering beräknade värden. I några fall finns överlappande data som 
användes för kalibrering av beräknade data. Vågfrekvensen kan i princip också bestämmas 
från de yttre tryckgivarsignalerna. Våghöjden överensstämmer bra mellan mätning och 
beräkning när det gäller variationen i tiden (Fig. 3.5). Den beräknade våghöjden överstiger 
den mätta med cirka 8 % när det gäller totala medelvärdet. De maximala medelvärdena 
överskrids med cirka 33 %. För juni – september 2013 finns inga uppgifter om vågorna. 
Manuell korrigering av beräknade vågdata har utförts med hänsyn till ovanstående. 
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Figur 3.5. Jämförelse beräknade och uppmäta vågdata. 

Beräkningarna är beroende av modulens skick samt givarnas funktion. Då konstruktionen 
är försedd med ett långt rör så är de inre tryckgivarna inte beroende av vågorna eftersom 
röret mynnar på ett djup utan vågpåverkan. Det går då att referera till lugnvattenytan. Om 
röret däremot saknas kommer vågorna att påverka de inre tryckgivarna (Figur 3.6). 

 
 

Figur 3.6. Principer för tryckmätning. 

Denna påverkan kan bestämmas utifrån de bakre yttre tryckgivarna i den mån de fungerat. 
Vid ett 9 m rör påverkas vågorna vid periodtider längre än ca 3,3 sekunder. Ett sätt att 
bedöma förändringarna är att studera medelvattenytans läge. Denna kan bestämmas som 
medelvärdet för de inre tryckgivarna vid perioder med små vågor. 
 
Först bestäms medelvattenytan enligt ovan. Metoden gör att inverkan av eventuell 
systematisk lutning hos modulen kan negligeras. Sedan beräknas medelvärdet för de inre 
tryckgivarna och därefter ett över 9 sampel filtrerat medelvärde. Detta motsvarar 1,8 
sekunder och görs för att filtrera bort skvalp i bassängen. Differensen mellan medelvärdena 
används för att beräkna flödet vid varje mätning. Här används en avbördningsformel 
baserad på Bernoullis ekvation. 
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 q = µ x A x √ (2 x g x ∆h)      (Formel 3.1)  

µ är en faktor som representerar förluster vid in- och utströmning samt friktion i röret. 
Den beror av vattenhastigheten i kvadrat. Vid höga flöden har värdet 0,64 använts och vid 
låga flöden 0,8. En manuell interpolation har gjorts. A är rörets tvärsnittsarea och ∆h är 
tryckhöjden. 
 
För hela mätperioden (som motsvarar en vågsituation Hs, Tz) beräknas sedan medelvärdet 
av flödet. Om röret är långt tillåts att differensen blir negativ dvs. att utströmning sker även 
när medelvattenytan underskrids – detta pga. trögheten hos vattenmassan i röret. Om röret 
är kort däremot motsvarar en negativ differens inströmning genom röröppningen. Som 
kontroll beräknas även flödet baserat på medelvärdet av differensen. Resultaten blir oftast 
likartade trots olinjäriteten i ekvationen. Inverkan av olika densitet hos ytvatten och 
djupvatten har försummats. 
 
I ett par fall har en noggrannare analys gjorts som även tar hänsyn till modulens vertikala 
acceleration. Dessa beräkningar gav ett något större flöde som resultat. Resultaten av den 
noggrannare analysen och en jämförelse med Excel-beräkningar redovisas i Bilaga 6. 

3.3.2 Kapacitet WEBAP II – Elektriskt syrepump 
För beräkningarna av pumpeffekten för den elektriska syrepumpen användes direkta 
flödesmätningar från anläggningen och antagandet att flödet är jämt fördelat över rörets 
diameter pga. den tekniska utformningen av pumpen. Beräknade flöden jämfördes även 
med teoretiska beräkningar från pumptillverkaren.  
 
3.3.3 Kapacitet– CoreOceanPump – Vågdriven syrepump 
Denna konstruktion har än så länge endast testats i mindre skala och vid mindre vågor 
inomskärs. För beräkningarna av pumpeffekten har data från testanläggningen används.  

3.3.4 Kapacitet fullskaleanläggning 
Inom projektet gjordes nya beräkningar av förväntad kapacitet på en fullskalig anläggning. 
Data från SMHIs 4 mätstationer för vågor användes enligt Figur 3.7. 
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Figur 3.7. De mätstationer som använts för beräkning kapacitet hos en fullskalig vågdriven pumpanläggning. 

 

På WEBAP I installerades ett antal mätinstrument som bland annat avsågs mäta 
omgivande vågor, flöden i pumpen, krafter på förankring etc. Dessa data finns 
sammanställda i en rapport (Baresel, 2012). En sammanställning av, för flödesberäkningar 
relevant, statistik, d.v.s. signifikans våghöjd (Hs) och vågperiod (T) ges i Tabell 3.1. 

 
Tabell 3.1. Statistik över våghöjder och vågperioder för de fyra mätstationerna som använts i studien 

Område 
medel 

H 
median 

H 90%-H 
medel 

T 
median 

T 90%-T 
Almagrundet 0.93 0.70 1.92 3.99 3.80 5.20 
Huvudskär 0.99 0.84 1.88 3.90 3.74 5.04 
Ölands södra grund 1.03 0.85 1.99 4.04 3.90 5.30 
Södra Östersjön 1.25 1.05 2.51 3.98 3.85 5.45 
Alla 1.01 0.80 2.01 4.00 3.80 5.30 

 

Inom projektet gjordes också teoretiska beräkningar av potentiell pumpkapacitet i en 
storskalig anläggning i Östersjön. För de teoretiska resonemangen beräknades 
pumpkapacitet från projektet Wavedragon (Frigaard m fl., 2004), som för en rak vågbrytare 
med 45 graders lutning angivit flödeskapaciteten per meter vågbrytare till: 

 

𝑞 = 0,017𝑐𝑑 ∙ 𝑒
�−48𝑅𝑐𝐻𝑐

�𝑆𝑜𝑜
2𝜋 � ∙

�𝑔𝐻𝑠3

�𝑆𝑜𝑜
2𝜋

     (Formel 3.2) 

I ekvationen ovan är cd = 0,9 en reduktionskoefficient för spridningseffekter, Sop = Hs/Lop 
är ett uttryck för vågornas branthet, Rc är fribordshöjden på vågbrytaren och Tp är 
vågperiodens topp.  
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3.3.5 Beräkning av inlagringsnivåer för nedpumpat ytvatten. 
Beräkningarna som utförts följer den parameterisering av det turbulenta inlagringsförloppet 
för plymer enligt teori av Turner (1973) med tillämpning på stratifierade recipienter enligt 
Cederwall (1966) och Häggström (1978). Primärdata för temperatur-, salinitet- och 
syrekoncentrationsprofiler för Hanöbukten och Kanholmsfjärden har nerladdats från 
http://www.smhi.se/klimatdata/oceanografi/Marin-fysik-kemi-och-
biologi/oceanografiskt-datacenter-1.3798 samt erhållits direkt från Stockholm Vatten. Från 
dessa datakällor har sammanhörande profiler för de två undersökningsplatserna 
sammanställts: 26 mätdatum för Hanöbukten och 15 för Kanholmsfjärden under 
kalenderåren 2006 och 2007. 

Mynningsutformningen för det nedpumpade ytvattnets utströmning ger den parameter 
som bestämmer den vertikala skallängden för inlagringsförloppet på en neutral täthetsnivå. 
Här har utgåtts från att det vertikala strömningsröret avslutas med en horisontell skiva 
(med något större diameter än rörets) 1 m lägre ner än rörets kant. 
Med fyra infästningar (som har längden 1 m) av bottenskivan ger detta enligt Figur 3.8 fyra 
utströmningssektorer var och en med arean  
 

A= π D h0/4 m2,        (Formel 3.3) 

 
där D är rördiametern och h0 spaltöppningen mot den nedre horisontella avskärmningen. 
Skallängden Dekv beräknas som en ekvivalent diameter till en tänkt cirkulär öppning med 
samma area.  
 

Dekv=(D h0 )0,5.       (Formel 3.4) 

Figur 3.8. Undre rörmynning sedd underifrån.  
 
De nominella geometriska och volymströmningsparametrarna framgår av Tabell 3.2. I 
samma tabell visas också den ekvivalenta skallängden för de fyra utsläppsöppningarna som 
motsvarar dysor. 
 

Tabell 3.2.  Sammanställning av uppgifter rörande de två WEBAP-pumpanläggningarna samt 
beräknad ekvivalent skallängd för utsläppsmynningarna. 

Område 
Mynningsdjup 

(m) 
Rördiameter 

(m) 
Volymflöde 

(m3/s) 
Ekvivalent skal-
längd Dekv (m) 

Hanöbukten 65 2,0 3 2,0 
Kanholmsfjärden 85 2,4 4 1,5 

ho=1 m 
Horisontell 
bottenskiva 

D 

http://www.smhi.se/klimatdata/oceanografi/Marin-fysik-kemi-och-biologi/oceanografiskt-datacenter-1.3798
http://www.smhi.se/klimatdata/oceanografi/Marin-fysik-kemi-och-biologi/oceanografiskt-datacenter-1.3798
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Resultatet av dessa beräkningar visas i Figur 3.9 för Kanholmsfjärden och Figur 3.10 för 
Hanöbukten. Två diagram presenteras så att syrekoncentrationen för ytvattnet och på 
inlagringsdjupet kan jämföras. För Hanöbukten är skillnaden minimal, varför 
rekommendationen blev att försöka förlägga utströmningsnivån så djupt som möjligt med 
hänsyn tagen till andra överväganden. För Kanholmsfjärden är kontrasten mellan ytvattnet 
och motsvarande nivå på inlagringsdjupet tydligare och störst under sommarperioden. 

Figur 3.9. Det vänstra diagrammet visar konturnivåer för uppmätt syrehalt i Kanholmsfjärden under 2006 
och 2007 som funktion av tid och djup. Det högra diagrammet visar motsvarande inlagringsdjup. Kontrasten 
mellan syrehalten i ytvattnet och den på inlagringsnivån blir störst under vår- och försommarmånaderna. Den 

röda heldragna linjen markerar nivån för strömningsrörets nedre ände. 

Figur 3.10. Det vänstra diagrammet visar konturnivåer för uppmätt syrehalt i Hanöbukten under 2006 och 
2007 som funktion av tid och djup. Det högra diagrammet visar motsvarande inlagringsdjup. Kontrasten 
mellan syrekoncentrationen i ytvattnet och den på inlagringsnivån är ytterst måttlig vilket motiverar en 

djupare mynningsplacering. Den röda heldragna linjen markerar nivån för strömningsrörets nedre ände. 
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3.4 Bassängtester 

Baserat på den första designen av den vågdrivna syrepumpen har Aalborg universitet 
(Margheritini m fl., 2011) genomförd bassängtester med en skalenlig modell (1:25) för att  
 
 Validera själva konceptet.  
 Uppskattning av översvallning med fokus på vanliga vågförhållanden i Östersjön. 
 Uppskattning av beteende/rörelser av pumpen vid extrema vågförhållanden. 
 Uppskattning av förtöjningskrafter vid extrema vågförhållanden. 

I de totalt 18 tester som genomfördes med olika vågförhållanden bekräftades konceptet för 
den vågdrivna syrepumpen. Förankringskrafterna som uppmättes kunde användas i 
dimensionering av pilotanläggningen. Den tilltänkta lutningen av rampen bekräftades.  Det 
visade sig också att själva rörelsen av pumpen påverkar effekten. När pumpen rider på 
vågorna minskar effekten. Detta har senare även observerats i verkligheten och slutsatsen 
blir att en fullskaleanläggning behöver ha en viss storlek för att inte förflytta sig i höjdled 
med vågorna.  

Inspelningarna av testerna visade också att flödet skedde enbart genom utloppsröret. Även 
vid extrema vågförhållanden uppstod inget vattenspill över bassängkanterna vilket visar att 
pumpkapacitetet var tillräcklig för att hantera överflödet från vågorna. 

3.5 Toxicitetstest 

I syfte att belysa den momentana toxicitet som kan tänkas uppstå när reducerade sediment 
oxideras och ringformigt elementärt svavel (S8) bildas (Svenson m fl., 1998) genomfördes 
ett enkelt test i laboratorium där tre allmänt förekommande djurarter i Östersjön 
(östersjömussla Macoma baltica, havsborstmask, Marenzelleria sp och pungräka, Mysis relicta) 
under 24 timmar exponerades i akvarium där syrerikt ytvatten pumpades ned till en anoxisk 
botten med reducerade sediment (Figur 3.11). Ett tiotal individer från vardera djurgruppen 
insamlades från Kanholmsfjärden med omnejd i september 2010. Efter exponeringen för 
oxideringen av sedimentet följdes djurens återhämtning under 7 dygn varefter de 
återbördades till Östersjön. De ändpunkter som studerades hos djuren var för kräftdjuret 
och havsborstmasken mobilitet samt för östersjömusslan sifonernas aktivitet (slangliknande 
strukturer som används för födointag och respiration). När exponeringen avbröts hade 
syrgasmättnaden i bottenvattnet stigit till mellan 50 och 70 %. 
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Figur 3.11. Experimentuppställning 10 ml/min av syremättat vatten transporteras ned till botten av akvariet 
där djuren är placerade i en kammare ovanpå den reducerade sedimentytan. Vid försökets start rådde 10 % 

syrgasmättnad i bottenvattnet. 

3.6 Fältundersökningar 

3.6.1  Utsjöprovtagningar 
Det finns sedan tidigare inga ordentliga undersökningar av hur stora förråden av fosfor i 
Östersjöns bottensediment egentligen är. Det behövs dock sådan information för att kunna 
göra en uppskattning av bottnarnas betydelse för fosforomsättningen och vilken nytta 
syresättning skulle kunna göra. Det man vet sedan tidigare är att halterna av fosfor i de 
djupare vattenlagren har ökat under senare decennier i takt med att allt större bottenarealer 
blivit syrefria (se t ex Conley m fl., 2002). Det finns också modelluppskattningar som tyder 
på att fosforflödet från bottnarna är minst lika stort som det sammalagda bidraget från 
både naturliga och mänskliga källor på land (Wulff m fl., 2001; Håkanson & Bryhn, 2008). 
Men hur mycket fosfor som faktiskt finns tillgängligt, och hur mycket som skulle kunna 
bindas in i sedimenten om bottnarna syresattes, är det egentligen ingen som vet. 

Två expeditioner har därför genomförts inom ramen för WEBAP-projektet för att 
kartlägga sedimentförråden ute i öppna Östersjöns bottnar. Den ena expeditionen som 
genomfördes sommaren 2010 gick ner till Simrishamn och Hanöbukten och undersökte 
bland annat området kring den vågdrivna pumpen. Den andra expeditionen som 
genomfördes sommaren 2012 undersökte dels några stationer i norra Östersjön och dels 
några stationer i Bottenhavet. Att undersöka Bottenhavet är relevant eftersom detta är ett 
system där bottnarna redan idag är syrerika och därmed kan man få en uppfattning om hur 
fosforsituationen skulle kunna se ut i Egentliga Östersjön om bassängen skulle vara 
syresatt. I Figur 3.12 framgår var bottenundersökningar har genomförts under dessa två 
expeditioner. 
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Figur 3.12. Provtagningsstationer för fosfor i sediment under två expeditioner med R/V Sunbeam i  juli 

2010 (vänster) och juli 2012 (höger). 

För insamling av sedimentkärnor användes huvudsakligen en Geminihämtare (Figur 3.13). 
Denna provtagare utvecklades under början av 1990-talet av den finske sedimentologen 
Lauri Niemistö. Efter fotografering och visuell inspektion snittades sedimentkärnorna i 0,5-
2 cm tunna skikt som vart och ett analyserades med avseende på fosforinnehåll. Genom att 
följa hur fosforkoncentrationen förändras nedåt i profilen, och i detalj analysera vilka 
kemiska former av fosfor som förekommer, är det möjligt att uttala sig om hur stor del av 
den befintliga fosformängden som är aktiv och som skulle kunna läcka ut i vattenmassan. 

 
Figur 3.13. Geminihämtare redo att firas ned. 
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3.6.2  Kanholmsfjärden med omnejd 
I Kanholmsfjärden och angränsande fjärdar i Stockholms skärgård har under projektets 
löptid undersökningar genomförts av vattenkvalitet, sediment och bottenfauna. Därutöver 
har projektet kunnat utnyttja mätdata från Stockholm Vattens ordinarie 
recipientkontrollprogram i området. I Figur 3.14 och Figur 3.15 visas 
provtagningsstationernas lägen. 

 
Figur 3.14. Provtagningsstationer i Kanholmsfjärden och angränsande fjärdar. Pumpens position 

sammanfaller med  stationen Kan A.  
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Figur 3.15. Karta över provtagningsstationer i Kanholmsfjärden. Pumpens position sammanfaller med 

stationen Kan A. 

Vattenprover togs med en konventionell Ruttnerhämtare. Temperatur, salinitet och 
syreprofiler registrerades med en CTD-sond. Sedimentkärnor insamlades med en 
Geminihämtare (Figur 3.13) medan bottenfauna bringades ombord med hjälp av en van 
Veen skophämtare (Figur 3.16).  
 

 
Figur 3.16. Ytsediment för utsållning av bottendjur bringas ombord med hjälp av van Veenhämtare. 

 
Makroskopisk mjukbottenfauna insamlades från två djupnivåer i närheten av pumpen (Kan 
C, 78 m respektive Kan D, 72 m) i syfte att följa om bioturbationsdjupet, d.v.s. det 
bottendjup där det varaktigt finns löst syrgas i tillräcklig mängd för att de bottenlevande 
djuren skall uthärda skulle komma att ändras under projektets gång. Bioturbationsdjupet låg 
när försöket inleddes på 75 meters vattendjup. Från respektive provtagningspunkt 
insamlades vid varje provtagningstillfälle ett triplikat, vilka konserverades i sprit med tillsats 
av bengalrosa. I laboratoriet bestämdes art/taxa, individtäthet och biomassa. Provtagning 
genomfördes i juni 2010, 2011 samt 2012. 
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4 Resultat och diskussion 

4.1 Pumpeffektivitet 

4.1.1 WEBAP I – Vågdriven syrepump 
I många fall uteblev registreringarna från de installerade mätare eller visade orimliga 
resultat. Flödesmätningen fungerade inte som avsett. De yttre givarna fungerade i vissa 
skeden men efter hand föll de ur. De inre tryckgivarna fungerade i allmänhet, liksom 
accelerometern, vilken dock i många fall hade en off-set. Analysen kommer i första hand 
att basera sig på tryckregistreringarna från de inre kraftgivarna. Även vågmätningarna 
kunde av olika anledningar endast samlas in för vissa perioder . De har därför ersatts med 
beräknade värden från SMHI.  
 
För att utvärdera anläggningens effektivitet baserat på mätdata har pumpflöden beräknats 
genom att utnyttja data från nivåmätare (se även avsnitt 3.3.1).  
 
Figur 4.1 nedan sammanfattar resultatet av utförda analyser. Tyvärr var det inte möjligt att 
matcha höga vågor med utförda mätningar. Av diagrammet blir det tydligt att det dels - 
som förväntat – finns en minsta nivå på våghöjden som ger ett flöde och dels att det finns 
ett ganska klart samband mellan flödet och våghöjden. Det synes även finnas ett maximalt 
medelflöde. 
 

 
Figur 4.1. Beräknade medelflöden i pilotanläggningen WEBAP I mot signifikanta våghöjden Hs. 

Från grafen kan en ungefärlig empirisk formel för flödes tas fram 
 

q = 1,3 × (2,6 × (Hs-0,9)^0,2 m3/sek     (Formel 4.1) 
 
Även av filmer och foton som togs vid grov sjö framgår att den vågdrivna WEBAP I 
fungerade på avsett vis. Effekten att pilotanläggningen rider på vågorna vilket minskar 
effektiviteten har också kunnat observeras.  
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4.1.2 WEBAP II – Elektriskt syrepump 
Pumpen har mestadel arbetat med 80 % av full effekt. Detta motsvarar en 
effektförbrukning för elaggregatet på 10 - 11 kWh. Det uppmäta flöden låg mellan 0,2-0,4 
m/s vilket ger ett beräknat flöde på 1 -2 m3/s, Dessa mätningar gjordes vid en temperatur i 
ytvatten på 17 grader. Vid lägre tryckhöjder (intaget placerat djupare) och därmed lägre 
temperaturskillnader mellan ytvatten och djupvatten kan pumpeffekten ökas.    

4.1.3 CoreOceanPump – Vågriven syrepump 
Från testerna i Stockholms skärgård med en boj på 0,9 m i diameter och beräkningarna 
baserade på dessa skulle en ”standard” syrepump ha en medeleffekt på 25 kW (toppeffekt 
på >100kW) och därmed kunna pumpa 3-5 m3/s om intaget placeras under vattenytan och 
utloppet 100 m ner. Vid lägre tryckhöjder (intaget placerat djupare) och därmed lägre 
temperaturskillnader mellan ytvatten och djupvatten kan pumpeffekten mer än fördubblas.  
 
4.1.4 Teoretiska resonemang med nya vågdata för Östersjön 
Den analys som gjorts av vågdata och teoretiska pumpkapaciteter ger för en fribordshöjd 
på 0,4 m och data från alla fyra vågstationer följande kumulativa fördelning av 
överströmningsflöden enligt (Figur 4.1). 

 
Figur 4.2. Kumulativa fördelningar av överströmningsflöden för SMHIs fyra vågstationer. Flödesmängden 
på x-axeln är per meter vågbrytare. Notera de markant högre flödena från utsjöstationen Södra Östersjön. 

 
Vissa statistiska parametrar för dessa kumulativa fördelningar presenteras i Tabell 4.1. 
Notera skillnaden mellan medeltal och median, vilket beror på ett fåtal tillfällen med 
mycket stora vågor i samband med stormar.  
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Tabell 4.1. Statistik för beräknade överströmningsflöden 
per meter [m3/(s m)] för data från de fyra mätstationer 

samt för alla sammantaget. 
Område Medel q Median q 90-%-q 
Almagrundet 0.31 0.09 0.83 
Huvudskär 0.29 0.12 0.80 
Ölands södra grund 0.35 0.14 0.95 
Södra Östersjön 0.47 0.18 1.30 
Alla 0.34 0.12 0.93 

 
För att få en uppfattning om möjlig pumpvolym i östersjövågor har den approximativa 
formeln som tagits fram från flödesanalysen ovan (Formel 4.1) applicerats på ett 
punktdiagram för Ölands Södra Grund och räknats upp. Figur 4.3 visar fördelningen för 
olika signifikanta våghöjder. Teoretiskt är det med dessa antagenden möjligt at pumpa ca 
50 miljoner m3 per år med en pump liknande pilotanläggningen. 

 

 
Figur 4.3. Exempel på möjlig pumpad volym i Östersjövågor för Ölands Södra Grund. 
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4.2 Fosforutbyte mellan vatten och sediment i utsjön 

I Figur 4.4 visas några exempel på sediment insamlade under de två utsjöexpeditionerna. I 
Figur 4.5 visas hur en typisk fosforprofil ser ut i Egentliga Östersjön respektive 
Bottenhavet. 
 

Figur 4.4. a) Sedimentkärna från Egentliga Östersjön med lamineringar på rund av avsaknad av högre djurliv 
b) oxiderat sediment från Bottenhavet med bottenfauna.  

 
Figur 4.5. Typisk fosforprofil i sediment från Bottenhavet och Egentliga Östersjön. 

I diagrammet ser man att fosforkoncentrationen är högst vid ytan, särskilt i Bottenhavet, 
och sedan minskar ner till ca 10 cm djup. Nedanför ca 10 cm är sedimenten passiva och 
den fosfor som finns begravd under denna nivå kommer aldrig att nå vattenmassan. Det 
går även med hjälp av dessa data räkna ut hur mycket ”mobil” fosfor som finns i 
sedimenten per kvadratmeter. I Tabell 4.2 visas hur mycket mobil fosfor som finns i 
sedimenten i Bottenhavet och i Egentliga Östersjön enligt de mätningar som vi genomfört.  
  

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

0 1000 2000 3000

Dj
up

 (c
m

) 

Fosforkoncentration (µg/g ts) 

Östersjön
Bottenhavet

a) b) 



WEBAP  IVL rapport B2130 
Vågdriven syrepump för Östersjön  

25 

Tabell 4.2. Mobilt fosforinnehåll per ytenhet (g/m2 = 
ton/km2) i de undersökta bottnarna i  
 Egentliga Östersjön och i Bottenhavet. Endast 

ackumulationsbottnar medtagna. 
 Östersjön Bottenhavet 
Min 0,1 1,4 
Medel 1,2 25 
Max 2,9 69 
Standardavvikelse 0,9 26 
Antal prover 14 5 

 
I tabellen framgår att det i genomsnitt finns omkring 20 gånger mer potentiellt mobil fosfor 
i de syrerika sedimenten i Bottenhavet än i de anoxiska bottnarna i Egentliga Östersjön. 
Samtidigt visar mätningar att fosforhalten i djupvattnet i Egentliga Östersjön är 3-4 gånger 
högre än i Bottenhavet. I Figur 4.6 illustreras principiellt hur fosformängden är fördelad 
mellan vatten och sediment i Egentliga Östersjön och Bottenhavet. Som framgår i bilden 
finns den mesta fosforn löst i vattnet i Egentliga Östersjön där den bidrar till övergödning 
och syrebrist, medan den mesta fosforn i Bottenhavet är bunden i sedimenten. 
 

 
Figur 4.6. Principiell illustration av fosforfördelningen i det syrefattiga Östersjön och det syrerika 

Bottenhavet. 

Om man antar att bottnarna i Östersjön om de syresattes skulle kunna binda fosfor i 
samma utsträckning som de idag syresatta bottnarna i Bottenhavet, så skulle syresättning av 
de bottnar mellan 65 och 100 meters vattendjup som idag är anoxiska kunna binda upp 
omkring 100 000 ton mer fosfor än de gör idag. Detta skulle överslagsmässigt sänka halten 
i bottenvattnen med omkring 30 µg/l (eller omkring 30 %). Sannolikt skulle också 
situationen i ytvattnet påverkas, även om det är svårt att beräkna i vilken utsträckning. En 
möjlig indikation ger även här situationen i Bottenhavet där halterna av löst fosfor vintertid 
ligger nära miljökvalitetsmålen till skillnad från Egentliga Östersjön där halterna ligger långt 
över önskade nivåer, vilket också ger övergödningssymptom, bland annat i form av 
blommande alger. 
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Det har spekulerats i att de reducerade sedimenten i Egentliga Östersjön utgör en latent 
fosforbomb (HYPER, 2011), genom att de innehåller organiskt bunden fosfor som vid 
syresättning skulle kunna mobiliseras (Reed m fl., 2011). Våra komparativa undersökningar 
av sediment från Bottenhavet respektive Egentliga Östersjön stödjer inte denna tes. 
Faktum är att det i de undersökta sedimentkärneprofilerna från Egentliga Östersjön fanns 
relativt lite organiskt bunden fosfor som potentiellt skulle kunna mineraliseras.     

4.3 Syresättning av Kanholmsfjärden 

4.3.1  Syrehalter i bottenvattnet 
Figur 4.7 visar tidsutvecklingen avseende syrgashalten i bottenvattnet (100 meters djup) i 
Kanholmsfjärden i närheten av pumpen under perioden juni 2010 - maj 2013. Det kan 
konstateras att relativt kort efter att pumpen kontinuerligt tagits i drift sker en syresättning 
av fjärdens bottenvatten. Då vi emellertid konstaterat att även andra fjärdar med liknande 
djupförhållanden exempelvis Möja Söderfjärd också syresatts under samma period har vi 
gjort bedömningen att den förbättrade syresituationen till största delen kan förklaras av ett 
naturligt inflöde av syrerikt vatten, men det kan inte uteslutas att pumpningen också haft en 
gynnsam inverkan (Engqvist, 2012a; 2012b; 2012c). 

 
Figur 4.7. Tidsutveckling för syrehalten (mg/l) juni 2010-maj 2013 i bottenvattnet i Kanholmsfjärden i 

anslutning till pumpen (Kan A).   

4.3.2  Fosforhalter i vattnet 
Figur 4.8 visar tidsutvecklingen avseende totalfosforkoncentrationen i bottenvattnet (100 
meters djup) respektive ytvattnet (5 meters djup) i Kanholmsfjärden i närheten av pumpen 
under perioden juni 2010-maj 2013. Det kan konstateras att relativt kort efter att 
bottenvattnet syresatts (Figur 4.7) så sjunker fosforkoncentrationen från nivån 250 µg/l till 
cirka 70 µg/l.  Däremot noterades ingen förändring av fosforkoncentrationen i ytvattnet 
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som legat stabilt runt 20 µg/l.  Detta motsäger en farhåga som annars riktats mot 
syresättning att det initialt skulle leda till ökade halter av fosfor i ytvattnet till följd av att 
fosforrikt bottenvatten skulle strömma upp till ytan genom att skiktningen bryts upp 
(Granéli, 2006). Den slutliga målsättningen med syresättning är att fosforhalten även i 
ytvattnet skall i minska, vilket skulle leda till en minskad primärproduktion i den fotiska 
zonen. Detta skedde i samband med den storskaliga men temporära episod av syresättning 
som inträffade under 1990-talet i egentliga Östersjöns utsjövatten (Stigebrandt & 
Gustafsson, 2007) men således ännu inte i det aktuella fallet i Kanholmsfjärden. Inte heller 
i de andra syresättningsprojekt som genomförts under senare tid på västkusten (NV, 2012) 
samt i Stockholms innerskärgård och Nylands skärgård i Finland (Rantajärvi, 2012) har 
man lyckats åstadkomma en sänkning fosforkoncentrationen i ytvattnet. 
 

 
Figur 4.8. Tidsutveckling för totalfosforhalten (µg/l) juni 2010-maj 2013 i bottenvattnet (rött) respektive 

ytvattnet (blått) i Kanholmsfjärden i anslutning till pumpen (Kan A).   

4.3.3 Bottenfaunautbredning 
I Tabell 4.3, Tabell 4.4 och Tabell 4.5 redovisas variabler som beskriver mjukbottenfaunans 
utbredning vid de bägge provtagningsstationerna (78 respektive 72 meters djup) för 
undersökningstillfällena 2010, 2011 respektive 2012. Det var förhållandevis små skillnader 
mellan de olika undersökningstillfällena. Den syresättning som skedde under våren 2012 
hade inte verkat tillräckligt länge för att bioturbationsdjupet skulle ha hunnit öka vid 
provtagningen i juni samma år. I syresättningsprojektet som genomfördes i Byfjorden på 
västkusten kunde man däremot notera en kolonisation av bottendjur på tidigare syrefria 
bottnar efter tre års pumpning (Magnusson, 2012).    
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Tabell 4.3. Förekommande taxa av macrozoobenthos 2010-2012 vid två provtagningsstationer i 
Kanholmsfjärden på 72 (Kan D) respektive 78 (Kan C) meters djup. Triplikat insamlade i juni månad. 

Förekommande 
taxa 

2010 2011 2012 

72 m djup Polychaete, Monoporeia, 
Macoma, Gammarus 

Polychaete, Monoporeia, 
Priaplus  

Polychaete, Monoporeia 

78 m djup Inga djur funna 16 tomma 
Macomaskal 

Inga djur funna 

 
 

Tabell 4.4. Individtäthet/m2 av macrozoobenthos 2010-2012 vid två 
provtagningsstationer i Kanholmsfjärden på 72 (Kan D) respektive 78 (Kan C) 

meters djup. Medelvärde av triplikat insamlade i juni månad. 
Individtäthet/m2 2010 2011 2012 

72 m djup 200 600 200 
78 m djup 0 0 0 

 
 

Tabell 4.5. Biomassa g våtvikt/m2 av macrozoobenthos 2010-2012 vid två 
provtagningsstationer i Kanholmsfjärden på 72 (Kan D) respektive 78 (Kan C) 

meters djup. Medelvärde av triplikat insamlade i juni månad. 
Biomassa g v.v./m2 2010 2011 2012 

72 m djup 6,5 14 2,9 
78 m djup 0 0 0 

 

4.3.4  Ekotoxikologiskt laboratorieförsök  
Efter 24 timmars exponering var 10 % av kräftdjuren imobiliserade medan 
östersjömusslorna och havsborstmaskarna var till synes opåverkade. Efter mindre än ett 
dygns återhämtning var mobiliteten hos kräftdjuren till 100 % återställd. I tidigare utförda 
laboratorietester (Jacobs m fl., 1992; Okamura m fl., 1996; Svenson m fl., 1998) har 
elementärt svavel visat sig kunna ge upphov till akut toxicitet hos akvatiska organismer 
bland annat abborryngel. Elementärt ringformigt svavel (S8) svavel kan till exempel bildas 
när reducerade sediment innehållande svavelväte oxideras. Om denna process är ekologiskt 
relevant, d.v.s. om processen sker i sådan omfattning att den ger påvisbara effekter i 
naturliga akvatiska ekosystem kvarstår att söka besvara.   

4.4 Kadmiumhalter i oxiska respektive hypoxiska 
miljöer 

I Figur 4.9 visas uppmätta genomsnittliga halter av kadmium i utsjövatten från Bottenhavet 
respektive Egentliga Östersjön. De uppmätta kadmiumhalterna var ungefärligen tre gånger 
så höga i den hypoxiska Egentliga Östersjöbassängen jämfört med det mer oxiderade 
Bottenhavet.    
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Figur 4.9. Genomsnittliga uppmätta kadmiumhalter i Bottenhavets yt- och djupvatten (n=12) respektive 

Egentliga Östersjön (n=19). 

I Figur 4.10 visas uppmätta halter i Kanholmsfjärden före respektive efter att djupvattnet 
syresattes.  Halterna efter syresättning var ungefärligen en faktor 3 lägre. 

 

 
Figur 4.10. Kadmiumhalter i Kanholmsfjärden yt- och djupvatten före (n=4) respektive efter (n=2) 

syresättning. 

En av farhågorna som riktats mot storskalig syresättning (Cato, 2010; Conley 2012) är att 
detta skulle leda till ökade miljögiftshalter i vatten och biota genom att exempelvis 
redoxkänsliga metaller skulle gå i lösning vid oxiderade förhållanden. Vi kan konstatera att 
de data som redovisas ovan inte styrker denna hypotes, snarare motsatsen. Liknande bild av 
sulfidmetallers biotillgänglighet vid olika redoxförhållanden har även framkommit i 
laboratoriestudier redovisade av Sundelin & Eriksson (2001). Inom ramen för 
Naturvårdsverkets storprojekt Interactions between EUtrophication and CONtaminants in 
the aquatic environment (Skei m fl., 2001) har denna frågeställning djuplodande belysts. 
Det förelåg exempelvis ingen skillnad i hur PCB fördelade sig mellan olika bottentyper i 
Stockholms skärgård med varierande redoxförhållanden (Jönsson & Carman, 2001). Det 
finns även erfarenheter från ett antal primärrecipienter till industrier som under lång tid 
belastats av såväl potentiellt toxiska ämnen som organiskt material, vilket resulterat i 
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ansträngda syrgasförhållanden. Under senare år har man i flera fall kunna följa en successiv 
tillfriskning med minskande arealer av syrefria bottnar (Lindeström, 1995; Afzelius, 1996; 
Karlsson m fl., 2005; Bernes, 2006; Grahn m fl., 2006). Det har emellertid inte påvisats 
några tecken på att miljögiftshalter i organismer eller ekotoxikologiska effekter skulle ha 
ökat i omfattning i dessa områden, snarare det motsatta. Det finns således inga 
observationer som talar för att förbättrade syreförhållanden skulle leda till problem kopplat 
till frigörelse av miljöstörande ämnen.  

4.5 Modellberäkningar i utsjön 

4.5.1 Modellanalys av skiktningspåverkan i Hanöbukten vid 25 
m3/s nedpumpning av ytvatten till 80 m djup 

Med en tredimensionell numerisk modell (AS3D) rörande Östersjöns cirkulation har 
inverkan av nedpumpning av ytvatten på täthetsstratifieringen i närområdet till platsen för 
pumpstationen simulerats och analyserats för de oceanografiska drivningsförhållanden som 
rådde under 2004. I syfte att erhålla tydligt utslag har pumpkapaciteten 25 m3/s valts, vilket 
motsvarar approximativt en storleksordning högre kapacitet än för den vågdrivna 
pilotanläggning som stationerats i Hanöbukten utanför Simrishamn.  

Pumpningsförhållanden har försökt att efterlikna så nära som möjligt de som gäller för 
pilotanläggningen, vilket endast inneburit ett litet avsteg för dess positionering för att i 
modellen kunna placera denna på ett djup som motsvarar det verkliga.  

Inlagringsprocessen av pumpningsplymen har modellerats med följande etablerade teori för 
uppdriftsplymer kompletterat med antaganden om att det genom nedpumpning taxerade 
ytvattnet ersätts av en mot anläggningen inkommande lång ytvåg. Bevarande av volym-
kontinuitet medför att på inlagringsnivån kommer en utflödande kompensationsström 
(motsvarande intensiteten för ytvattentaxeringen) överlagras det framräknade modellerade 
flödet på denna nivå. Vertikal medrivning av uppdriftsplymen i djupintervallet mellan det 
djup där nedpumpningsröret mynnar och inlagringsnivån, utgör den primära skiktnings-
modifierande processen. Eftersom förändring av densitetsskiktningen är den storhet som 
bedömts ha den mest påtagliga biologiska påverkan, har storheten σt (motsvarande 
avvikelsen från referensdensiteten 1000 kg/m3) valts som underlag för utvärderingen. 

För sammanlagt 24 stycken tidsutsnitt jämnt fördelade under modellåret 2004 visas att 
medeldensitetsskillnaden mellan fallen med och utan aktiverad pumpning (beräknad med 
avseende på lagerdjup och radiell distans till pumpstationen) håller sig min - och 
maxvärdena inom intervallet -0.10 till + 0.05 kg/m3, vilket kan anses utgöra en marginell 
påverkan. I Bilaga 1 ges en utförlig redogörelse för ovanstående modellanalys. 
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4.5.2 Modellanalys av skiktningspåverkan och 
syresättningsförutsättningar i Gotlandsdjupet för en 
WEBAP-park med 40 aggregat 

Den modellbaserade analysen består av ett kluster av 40 stycken WEBAP-anläggningar (alla 
med 25 m3/s kontinuerlig pumpkapacitet och utplacerade på lika avstånd från varandra 
öster om Gotland) visar att deras påverkan på täthetsskiktningen i detta öppna 
vattenområde är liten. Relativa täthetsskillnader jämfört med av pumpningen opåverkade 
förhållanden är mindre än en halv procent och i vilket fall mindre än vad som tidigare 
visats för ett sådant aggregat utplacerat i det mindre vattenområdet Hanöbukten. 

Efter fem år av pågående pumpning, med den sammantagna intensiteten 1000 m3/s och 
med samma drivningsförhållanden som för 2004, har mellan 1-3 % av vattnet i kontakt 
med den egentliga Östersjöns medelbottendjup passerat genom dessa pumpar, vilket i 
samma grad motsvarar en förhöjning av syresättningen i dessa bottenarealer jämfört med 
mättade ytförhållanden. I detta sammanhang måste givetvis bortses ifrån andra processer 
för syredynamiken, utan endast pumpningsbidraget är här i fokus. Modellanalysen 
redovisas utförligt i Bilaga 2. 

4.5.3 Syresättning i Gotlandsdjupet inklusive teoretisk 
uppskattning av långtidspåverkan - uppskattning av 
vågdriven nedpumpning av ytvatten i Östersjön 

Utgående från tidigare framtagna modelleringsresultat och antagande om att det tillsatta 
spårämne som tillförs genom WEBAP-pumpning av 1000 m3/s i Gotlandsdjupet 
(representerande syresatt ytvatten) uppträder konservativt under lång tid, kommer det att 
dröja cirka 35 år från pumpstart innan den spårämneshalt som motsvarar en utspädning av 
1:5 av syresatt ytvatten (motsvarar approx. 2 ml O2/l) omfattar stora delar av bottenytan i 
detta djupområde. Beräkningen redovisas utförligt i Bilaga 3.  
 
Om man dessutom väger in den syrgasmängd som teoretiskt åtgår för att oxidera det 
översta lagret av sediment ökar tiden tills det att botten syresatts. Om man antar att den 
årliga koldepositionen uppgå till 33 ton/år km2 (Jonsson & Carman, 1994). Med ett COD-
tal på 3,5 (Wilander, 1988) erhålles en syrgastäring i Gotlandsdjupet (yta 3000 km2) 
motsvarande 350 000 ton/år. Syretillförseln genom nedpumpning av 1000 m3/s med en 
syrehalt på 10 mg/l motsvarar teoretiskt en syretillförsel på 315 000 ton/år. Med hänsyn 
tagen till att syrgas förbrukas vid nedbrytningen av organiskt kol i sedimenten inses således 
att en väsentligt högre pumpkapacitet i realiteten erfordras för att uppnå det önskade 
resultatet.  
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4.6 Modellberäkningar Kanholmsfjärden 

4.6.1 Modellanalys av nedpumpning av ytvatten i 
Kanholmsfjärden  

Medelst en numerisk modell (CouBa; Engqvist, 2008) som baserats på ett stort antal 
hydrauliskt kopplade bassänger för Stockholms skärgård, har påverkan av nedpumpning av 
ytvatten på stratifiering och luftning – i förlängningen även syresättning - av intermediärt 
och bottenvatten simulerats. En nedpumpningskapacitet av 4 m3/s valdes då denna 
intensitet motsvarande det verkliga nedpumpade flödet som pågått med intermittenta 
avbrott sedan 2011. Även spridningen av vatten som passerat pumpen i mellanskärgården 
har analyserats för samma tidperiod 1993 till och med 2004. 
 
Det modelluppskattade inlagringsdjupet i Kanholmsfjärden uppgår till 50-70m, d.v.s. 
ovanför eller sammanfallande med redoxklinen på cirka 70 m djup. Den måttliga men 
kontinuerliga utsaltningen av lagren i och under detta djupintervall gör att inlagringsnivån 
tenderar att med tiden nå högre upp mot ytan. Tillståndsekvationen (täthet som funktion 
av salinitet och temperatur) har ett flackt minimum som sammanfaller med de låga 
temperaturer som bottenvattnet mestadels uppvisar. Inverkan på tätheten är mer känslig 
för salinitets- än för temperaturförändringar. Dessa resultat visar sig inte heller vara särskilt 
känsliga för valet av skallängd avseende utsläppmunstyckenas (dysornas) diameter. Endast 
skallängden 1,5 m (Engqvist, 2010) redovisas här, vilket värde motsvarar den horisontella 
avskärmning i slutet av nedpumpningsröret som ger det utflödande vattnet en horisontell 
strömningsriktning. 
 
Modelleringsresultaten presenteras som dygnsmedelvärden över de tolv åren i följd i form 
av kontureringsdiagram. Detta avser både påverkan på skiktningen och spårämnesanalysen 
som visar utspädningsgraden av vatten som passerat pumpanordningen. Denna analys 
begränsas inte enbart till Kanholmsfjärden utan har utsträckts till att omfatta ett 
representativt urval av bassänger i mellanskärgården. Den lägsta graden av utspädning av 
pumppasserat vatten föreligger givetvis i Kanholmsfjärden, men även Möja Söderfjärd 
uppvisar mycket snarlik sådan haltutveckling då dessa två bassänger har ett intensivt 
vattenutbyte därför att de är förbundna med ett brett och djupt sund (tröskeldjup 90 m). I 
samtliga övriga bassänger kan dock närvaron av pumppasserat vatten detekteras med 10-
potenser större grad av utspädning. 
 
I de två nära sammankopplade bassängerna Kanholmsfjärden och Möja Söderfjärd 
motsvarar den lägsta utspädningen av den i modellen horisontellt utjämnade halten av 
spårämnet en utspädning 1:100. I närheten av utsläppsrörets mynning kan det därför antas 
att halten ytvatten är nära den primära utspädningsgraden (mellan 1:10 och 1:20) på 
inlagringsnivån. I modellen sprids denna plymvolym vid varje tidssteg momentant över hela 
tillgängliga bassängarealen på detta djup. I verkligheten utformas en gradient när en (intern) 
täthetsvåg långsamt propagerar under vertikal omblandning med omgivande lager bort från 
inlagringsplatsen. Modellen överdriver den horisontella utspädningen med ungefär en 
storleksordning. Då pumpen är på en position där 50m-isopleter finns inom ett avstånd av 
drygt en kilometer, kan det inte uteslutas att tillräckliga mängder nedpumpat ytvatten skulle 
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kunna få sedimentytor mellan 70 m djup och botten att övergå från att vara anoxiska till att 
bli syresatta. 
 
Påverkan av pumpningen på temperatur-, salinitets- och täthetsprofiler i de övriga 
bassängerna i mellanskärgården har utretts genom att göra jämförelser med en identisk 
modellkörning men utan pumpning. Det konstateras att som dygnsmedelvärden över de 
tolv analyserade åren 1993 till och med 2004, är påverkan på täthetsstratifieringen närmast 
begränsad till de två nära kopplade bassängerna (Kanholmsfjärden och Möja Söderfjärd). 
För den förra bassängen påverkar pumpningen nettosundutbytet marginellt men 
systematiskt. Modellanalysen redovisas utförligt i Bilaga 4. 

4.6.2 Analys av syresättning av Kanholmsfjärdens 
bottenvatten 2012 

Analys av tillgängliga mätdata kan inte säkerställa huruvida bottenvattnet i Kanholms-
fjärden under perioden 2012-05-16 och 2012-07-05 har syresatts av inflödande 
bottenvatten eller genom pågående nedpumpning av ytvatten. Samma data utesluter dock 
inte att pumpningen i WEBAP-projektets regi har haft denna gynnsamma inverkan. 
Modellanalysen redovisas utförligt i Bilaga 5.  

4.7 Utvärdering av genomförd pumpning 

4.7.1 Effektivitet 
De teoretiska beräkningar av pumpeffektiviteten som genomförts visar på ett relativt 
betydande flöde. Om man tänker sig att osäkerhetsintervallet sträcker sig mellan 50-% och 
90-% percentilerna får man en spridning på överströmningsflödet, q, på 0,12 till 0,93 m3s-

1m-1 med ett medel om 0,34 m3s-1m-1. Detta intervall betyder att den uppskattade totala 
längden vågbrytare som behövs för att pumpa de erforderliga 10 000 m3s-1 är 11 till 83 km.  

Det är dock en utmaning för vågbrytarna att både tillgodogöra sig den stora energi som 
finns vid stormar (som motsvarar 90 % -percentilen) och samtidigt även vara i funktion vid 
mer normala förhållanden. Den vidareutvecklingen som gjorts och som baseras på vågkraft 
kan i stort sett tillgodose denna utmaning.  

Avsaknaden av ett bättre och tillförlitligare underlag av mätdata på flöden och vågstatistik 
från WEBAP I försvårar utvärderingen avsevärt.  

För områden utan tillgång till vågor är den elektriska syrepumpen bestående av en eller 
flera moduler det enda alternativet. 

4.7.2 Miljöpåverkan och kostnadsanalys 
För att få en uppskattning av miljöpåverkan av utrustningen och kostnader för WEBAP I 
och II, i jämförelse med andra tekniker för fosfor-avskiljning, gjordes en förenklad 
livscykelanalys och livscykelkostnadsberäkning (Alongi Skenhall m fl., 2013). Fyra tekniker 
för att avlägsna fosfor i, eller i tillflöde till, Östersjön undersöktes i sex scenarier. Tre 
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scenarier var syrepumpar ute i havet med den sekundära effekten att fosfor omsätts, 
antingen av WEBAP I vågdriven syrepump, eller med en elektrisk pump WEBAP II (med 
ett dieselaggregat ute till havs, eller eldriven strandnära pump). Tre scenarier bestod av 
fällning av fosfor, antingen i avloppsreningsverk med kemikalier PIX och PA eller FeSO4, 
eller genom spridning av kemikalien PAX i havet från båt. Målet var att jämföra 
klimatpåverkan och kostnader för flera fosforborttagningstekniker, med hänsyn till 
materialproduktion, transporter, drift och underhåll av dessa. Avfallshantering av 
teknikerna inkluderades inte, men det antogs att fällningen från reningsverk togs om hand 
på ett säkert sätt och att pumparna materialåtervanns i slutet av livscykeln. 
 
Avlägsnande av 1 kg fosfor valdes som utgångspunkt för jämförelsen (funktionell enhet). 
Emissioner från material och kemikalieproduktion samt transporter och energianvändning 
normaliserades till avlägsnandet av 1 kg fosfor. Alla kostnader normaliserades också till 
avlägsnandet av 1 kg fosfor. Klimatpåverkan beräknades och uttrycktes som kg CO2-
ekvivalenter (Figur 4.11). Kostnaderna beräknades och uttrycktes i kronor (SEK). Villkoren 
gäller för Sverige 2012. Data för tekniker och kostnader samlades in från tillverkare och 
bygger på projektpartners uppskattningar och beräkningar. LCA-data för kemikalier, 
material och bränsle/el samlades in från databaser och publikationer. 
 

 
Figur 4.11. Klimatpåverkan från de olika teknikerna för att avlägsna 1 kg fosfor. 
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Resultaten för kostnader (Figur 4.12) följer i huvudsak samma fördelning som 
klimatpåverkan (förutom en omkastning i rangordning mellan PAX och elektrisk pump 
med dieselaggregat till havs). 
 

 
Figur 4.12. Livscykelkostnad från teknikerna för att avlägsna 1 kg fosfor. 

Den vågdrivna pumpen WEBAP I har, kanske inte helt förvånande, mycket låg 
livscykelkostnad jämfört med andra tekniker, vilket innebär effektiv fosforborttagning för 
investerade pengar. Det är viktigt att notera att teknikerna skiljer sig åt i sin potential. För 
det svenska fallet görs fällning av fosfor i alla större reningsverk redan med en maximal 
effektivitet, och ytterligare avlägsnande av fosfor kan vara komplicerat, eller mycket 
kostsamt. Till exempel, för att använda extra sandfilter för att avlägsna ytterligare fosfor, 
skulle marginalkostnaden vara 4 600 kr/kg fosfor. Pumparna har dock en mindre 
begränsad potential, eftersom ett stort antal pumpar kan pumpa så mycket syrerikt 
havsvatten som det finns vid havsytan. Det är också en skillnad mellan fokus i 
behandlingarna. Behandlingarna i reningsverk syftar till att eliminera inflödet av fosfor till 
Östersjön, medan pumparna fokuserar på att åtgärda ett problem som orsakas av 
fosforinflödet. Därför skulle dessa tekniker kunna användas som komplement till varandra. 
Pumparna kan vara användbara för att under en tid syresätta Östersjön, medan effektiv 
fosforborttagning i reningsverken och andra källor måste fortsätta för att inte orsaka 
syrebrist igen. 
 
Observera också att om avfallshantering av teknikerna inkluderats, kunde klimatpåverkan 
och kostnader sett annorlunda ut. Det kan också finnas andra miljöfrågor som rör 
behandling av fällning eller materialåtervinning av konstruktionsmaterial. 
 
Slutligen, den stora vågdrivna pumpen WEBAP I, har i denna skattning visat sig vara 
konkurrenskraftig med andra metoder vad gäller klimatpåverkan och kostnader. Det är 
också viktigt att påpeka att vidareutvecklingar av tekniken såsom CoreOceanPump-
tekniken m.m. som är baserat på projektets erfarenheter gör en tillämpning av syrepumpar 
som kompletterande åtgärd till ett resurseffektivt alternativ för restaurering av Östersjön. 
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4.7.3 Uppskalning 
Följande kapitel beskiver möjliga uppskalningsalternativ för varje pilotanläggning samt dess 
potential och begräsningar. Underlaget ha tagits fram med olika företag för att få en så 
realistiskt bedömning som möjligt. Eftersom produktionskostander av prototyperna som 
tagits fram i projektet inte är representativa har kostnader uppskattats utifrån en 
produktion av flera enheter och med standardkomponenter i så stor utsträckning som 
möjligt. Det måste noteras att en verklig optimering av tekniken och kostnaderna kan 
uppstå först i en fri konkurrenssituation när företag på marknaden tar över produktion och 
drift av anläggningarna.  

4.7.3.1 WEBAP I – Vågdriven syrepump 
Ett av syftena med den vågdrivna pilotanläggningen WEBAP I har varit att komma på 
möjliga förbättringar av konstruktionen för uppskalningen. Ett resultat är kravet på att 
syrepumpen behöver ha en viss minsta storlek som beror på vågparametrar och som 
förhindra att pumpen rider på vågorna. Detta skulle öka pumpeffekten och minska 
påfrestningar på förankringen och röret. Även själva pumpprincipen kan förbättras utan att 
totalkostnaderna skulle ändras signifikant. Kostnaden för vågdrivna syrepumpar kan delas 
upp i olika delar: tillverkning, utläggning, (vid behov flyttning), upptagning, underhåll och 
drift. Till skillnad mot pilotanläggningen så finns inget behov av mätningar på själva 
modulen. Varje modul måste dock förses med utmärkning med hänsyn till sjöfarten. I 
jämförelse med prototypen krävs vissa förändringar. Bland annat måste röret till botten och 
dess infästningar förbättras ytterligare även om vidareutvecklingen av rörfästen vid den 
elektriska syrepumpen redan har lett till stora förbättringar.  
 
Eftersom det inte har gjorts några beräkningar än hur stor en syrepump skulle behöva vara 
kan en förenklad kostnadsberäkning utgå från pilotanläggningen WEBAP I. 
Tillverkningskostnaden skulle då uppgå till runt 1-1,2 Mkr inklusive säkerhetsanordningar 
och röret. Tar man hänsyn till tillverkning av flera enheter minskar kostnaden per enhet 
avsevärt.   

Tabell 4.6. Förenklad beräkning av tillverkningskostnader per enhet samt 
antagen livslängd på 10 år och kalkylränta på 4 %. 

Tillverkad enhet 
Investering  

SEK 
Kapitalkostnad 

SEK/år 
1 1 200 000 147 000 
10 700 000 86 000 
100 407 000 50 000 
1000 237 000 29 150 
Medel för 1000 309 000 38 000 

 
Denna kostnad ska då ställas i relation till modulernas effektivitet. En icke optimerad 
modul som pilotanläggningen kan teoretiskt pumpa 50 000 000 m3/år i östersjövågor. 
Denna siffra kan sannolikt minst fördubblas på grund av tuffare vågklimat ute i öppen sjö 
samt med hänsyn till konstruktiva förbättringar. 1000 moduler skulle då pumpa 100 km3/år 
till en årlig kostnad som i genomsnitt sannolikt understiger 50 000 SEK per pump. 
 
Flera förbättringsförslag av WEBAP-konceptet och konstruktionen har kommit fram 
under projektets gång, både från projektgruppen själv samt tredje part. Ett av dessa är att 
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kunna utnyttja även små vågor genom att lägga intaget strax under vattenytan och använda 
tryckskillnader som en styrparameter. När ett övertryck på grund av inkommande vågtopp 
uppkommer på utsidan öppnas ventilerna – som är av flärptyp - varvid vattnet stiger inne i 
bassängen. När trycket vid vågdalen blir större på insidan stängs ventilerna och vattnet 
strömmar ner genom röret. Om bassängen är en sluten kammare kommer luften där att 
komprimeras när vattnet stiger och på så sätt bilda en fjäder som ger extra skjuts när 
vattenytan sjunker. Man kan tänka sig att utnyttja det växlande lyfttrycket till att driva en 
Wellsturbin (roterar åt samma håll oberoende av luftströmmens riktning) som i sin tur 
driver en liten generator så att energi skapas för utmärkningens behov. Framsidan av 
modulen ges en form som minskar vågornas slagkraft mot konstruktionens övre del.  
 

 

Figur 4.13. Idé för en förbättrat utformning av WEBAP I – Vågriven syrepump (Lennart Claeson). 

 
I och med att vågdrivna syrepumpar av typ WEBAP I skulle vara mer effektiva när de 
byggs med stora dimensioner är ett annat alternativ att kombinera syrepumpen med andra 
offshorekonstruktioner.  
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Figur 4.14. Idéskiss av en möjlig utformning av en fullskaletillämpning och utformning av WEBAP I – 
Vågriven syrepump som en självständig enhet eller i kombination med andra offshore konstruktioner (här 

Hexicon offshore wind; www.hexicon.eu). 

4.7.3.2 WEBAP II – Elektriskt syrepump 
Den elektriska syrepumpen WEBAP II innehåller bortsett från röret mestadels 
standardkomponenter och en fullskaleanläggning skulle därmed bestå av liknande delar. 
Kostnadsanalysen kan därför till stor del baseras på den befintliga pilotanläggningen även 
om en fullskaleanläggning helst borde drivas med grön el, biobränsle, biogas, biodiesel, 
etanol etc. Figur 4.15 visar en möjlig fullskaleanläggning bestående av tre pumpar av 
samma typ som används för prototypen, enkel styrning och gemensam arbetsplattform 
som möjliggör service året om och skyddar konstruktionen för is. Vid användandet av 
standardkomponenter för t.ex. flytpontonerna m.m. skulle anläggningen enligt beräkningar 
från företag som har varit med och byggd pilotanläggningen kosta 700 -800 kkr. Till detta 
kommer till skillnad mot vågdrivna syrepumpar en större driftkostnad för el eller 
biobränsle samt service av pumparna.     
  

http://www.hexicon.eu/
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Figur 4.15. Idéskiss av en möjlig utformning av en fullskaletillämpning av WEBAP II – Elektriskt syrepump 

med tre pumpar i kombination. 

4.7.3.3 CoreOceanPump – Vågriven syrepump 
Målsättningen med denna vidareutveckling av syrepumpsprincipen har varit är att skapa en 
enkel, robust och kostnadseffektiv konstruktion med låga underhållskostnader och 
installationskostnader. Utvecklingen har tillkommit som en följd av ett pågående kompakt 
vågkraftsprojekt för produktion av elektriskt ström www.corpowerocean.com. 
Energiuttagen ur vågrörelserna går till pumpad effekt med mycket hög verkningsgrad och 
kontinuerliga flöden. Uppskalningsberäkningar samt kostnadskalkyler från 
vågkraftsprojektet indikerar att produktion av en standardenhet på 3-5 m3/sek och 0,05 
bars tryck, (0,5 meter tryckhöjd) och 100 meters djup kräver en medeleffekt på c:a 25 kW 
och toppeffekt på över 100 kW. Investeringskostnad inklusive installation för en sådan 
enhet borde kunna understiga 500 000 kr. Utformningen av röret är den mest osäkra 
kostnadsposten. Testerna inom WEBAP-projektet har visat att röret är den delen av 
konstruktionen som kräver ytterligare vidareutveckling. I den aktuella konstruktionen sitter 
dock röret alltid på samma ställe vilket minskar slitage och krav på infästningar m.m. Vid 
50 % utnyttjande/år pumpas runt 80 000 000 m3 ytvatten ner mot syrefattiga bottnar. Vid 
lägre tryckhöjder och gradskillnader mellan ytvatten och bottenvatten mer än fördubblas 
denna vattenmängd.  

CoreOceanPump – Vågriven syrepump kommer att dels stödjas av patent och erfarenheter 
från vågkraftsprojektet och dels genom fristående patentansökningar, vilket innebär bra 
förutsättningar för utvecklingen. 

I Figur 4.16 visas en möjlig utformning av en fullskaleanläggning. Notera att dimensionerna 
m.m. inte är skalenliga.  

http://www.corpowerocean.com/
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Figur 4.16. Idéskiss av en möjlig utformning av en fullskaletillämpning av CoreOceanPump – Vågdriven 

syrepump. 

4.7.4 Tekniska utmaningar, oförutsedda händelser, haverier 
och intressekonflikter 

I genomförandet av WEBAP-projektet har projektgruppen stött på ett antal svårigheter 
och problem som störde projektets genomförande och som behöver beaktas vid 
fullskaleimplementeringar. Dessa kan delas upp i (i) tekniska utmaningar som rör själva 
konstruktionen och pumpeffekten, och (ii) konflikter i samband med syrepumpningen pga. 
konkurrerande intressen.   
 
Ett av de största problemen vid försöken i Hanöbukten och Kanholmsfjärden har varit 
utforningen av röranslutningar till pumpen vid ytan och till spridaren vid havsbotten. 
Infästningen vid pilotanläggningen WEBAP I förstördes ett antal gånger vid grov sjö. I 
Kanholmsfjärden uppstod det störst påfrestning och problem i samband med svallvågor 
från fartygstrafiken, främst oljetankers. I båda fallen användes en PVC slang med mycket 
stark hållfasthet som dock vid anslutningen till fasta delar av anläggningarna brast. Andra 
alternativ behöver undersökas. Det mest realistiska alternativet är PE rör som används bl.a. 
vid oljeplattformar i Nordsjön. Dessa har i standardutförande en väggtjocklek som inte 
behövs för syrepumpar och priset skulle därmed kunna minskas vid tillverkning speciellt 
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för syrepumpar. Gummi har testats i ett annat projekt men även detta material har ställ till 
med problem. Hanteringen av röret vid sjösättningen och avinstallationen av syrepumpar är 
en av de viktigaste aspekterna vid val av rörmaterial och utformning.   
 
Även spridaren vid ändan av röret kan behöva ytterligare utveckling då det finns olika 
uppfattningar om hur inblandningen av syrerikt ytvatten ger mest effekt. En stor öppning 
åt sidorna med låga hastigheter som följd som användes i detta projekt eller dysor som ökar 
hastigheten av det utströmmande vatten avsevärt men som kan ha andra effekter på själva 
pumpeffekten.  
 
Även utformningen av vågdrivna fullskaleanläggningar enligt WEBAP I konceptet erbjuder 
möjligheter till förbättringar som kan öka effektiviteten (se även avsnitt 4.7.3.1).   
 
Östersjövattnet nyttjas av många aktörer och det finns således många grupper vars 
intressen behöver beaktas vid fullskaleimplementering av syrepumpar. Även om 
syrepumpar syftar åt att förbättra Östersjöns tillstånd genom att öka syrehalten och minska 
fosforn i vattnet och därmed säkra t.ex. reproduktion av fiskar och kvalitén av 
kustområdena så har projektet visat att kortsiktiga interessen kan försvåra en framgångsrik 
implementering. Installationen av pilotanläggningar krävde ett stort antal tillstånd och 
godkännande från bl.a. Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Försvarsmakten, Yrkesfiskarnas 
förbund, Kammarkollegiet, Länsstyrelser, samfälligheter m.m. Trots detta och en ytterst 
noggrann utmärkning för sjöfarten inklusive utmärkta säkerhetsavstånd blev t.ex. den 
vågdrivna syrepumpen WEBAP I och tillhörande utrustning som SMHIs vågboj påkörda 
och skadade flera gånger av framförallt trålare. WEBAP I har också haft ett haveri under 
vintern 2010 som orsakade stora extrakostander och förseningar för projektet. 
Förankringslinan som har varit dimensionerad för en mer än 100 gånger större belastning 
kapades flera meter under vattenytan av än så länge oklar anledning.  
 
Även andra intressegrupper behöver tas hänsyn till. Den elektriska syrepumpen i 
Kanholmsfjärden har skadats ett antal gånger av privatpersoner som kört för nära 
anläggningen. Den största skadan vid den anläggningen har dock uppstått pga. tråd som 
fastnat i pumpen och skadade förankringar. Trots omfattande fynd av tråd som används 
vid övningsskjutning av torpeder i pumpen och kring förankringar har samarbete med 
ansvariga aktörer varit mycket svårt.  
 
En annan viktig aspekt är sjöfarten som redan i normalfallet begränsar placeringar av 
syrepumpar till områden utanför fartledarna. Östersjön är ett av de mest trafikerade haven i 
världen och med tanke på extrema händelser med drivande fartyg m.m. inskränks 
syrepumparnas placeringar ytterligare. 
    
Dessa exempel visar tydligt att alla berörda aktörer behöver var överens och införstådda 
om var, när och hur omfattande syresättning ska genomföras i förhållande till andra 
aktiviteter. Syresättningen är också ett ämne som behöver beslutas över nationsgränserna; 
syrebrist finns utanför gränserna som nuvarande lagstiftning för respektive land hanterar. 
Syresättning ger också bättre effekt om den kommer till användning i rätt område både 
med avseende på syrebrist och också tillgång till vågor.           
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5 Slutsatser och rekommendationer 
 
Som denna rapport visar har projektet genomfört ett stort antal undersökningar bestående 
av pilottester, labbtester, simuleringar, fältmätningar, m.m. för att skapa ett underlag som 
kan ge information om syresättningens förmåga och dess begränsningar som en 
kompletterande åtgärd till minskningar av närsaltstillförsel. Projektet har även tagit fram 
underlag för fullskaleimplementeringar av syrepumpstekniker. Följande slutsatser har 
dragits från det genomförda arbetet:  
 
 De beräkningar som utförts inom ramen för projektet tyder på att syresättning 

genom nedpumpning av ytvatten inte riskerar att bryta upp skiktningen mellan yt- 
och djupvatten i egentliga Östersjöns utsjövatten.  

 Utförda beräkningar i projektet indikerar att det skulle vara ett steg i rätt riktning att 
storskaligt försöka syresätta delar av Egentliga Östersjöns djupvatten med den 
testade metoden. Betydelsen av mineraliseringen av organiskt kol i vattenmassan 
respektive i sedimenten behöver dock klarläggas innan en prognos över hur stor 
pumpkapacitet som krävs kan göras.  

 Vid en jämförelse mellan Egentliga Östersjön och Bottenhavet kan det konstateras 
att den senare bassängen befinner sig i ett mer önskvärt ekologiskt tillstånd med 
högre syrgashalter i bottenvattnet och lägre primärproduktion i vattenmassan. En 
av anledningarna till detta är sedimentens fosforbindande kapacitet under de 
oxiderade förhållandena som råder. Genom projektets datainsamlingar har det varit 
möjligt att kvantifiera hur stort fosforförrådet i utsjösediment kan vara under olika 
redoxförhållanden.  

 De mätningar som utförts av utsjösedimentens innehåll av olika fosforfraktioner 
ger inget stöd för hypotesen att de reducerade sedimenten i Egentliga Östersjön 
utgör en latent fosforbomb och att syresättning av dessa bottnar skulle leda till en 
icke önskvärd frigörelse av löst fosfor.  

 Då de observationer som gjorts i projektet liksom fältobservationer från Östersjön 
inte pekar på att syresättning medför ökande halter av miljöstörande ämnen i 
vattenmassan är det osannolikt att en syresättning av Östersjön skulle mobilisera 
sedimentbundna miljögifter i sådan omfattning att det ger påvisbara negativa 
effekter i den akvatiska miljön. 

 Det är önskvärt att i ett framtida projekt i en mer sluten skärgårdsmiljö ytterligare 
testa konceptet med syrepumpar i syfte att klarlägga om det faktiskt går att syresätta 
bottnar i sådan omfattning att fosfor kvarhålls i sedimenten och i så fall hur lång tid 
ett sådant förlopp tar.   

 Utförd livscykel- och kostnadsanalys indikerar att med de antaganden som gjorts 
om metoden är syresättning en förhållandevis energi- och kostnadseffektiv metod 
jämfört med andra tekniker syftande till att minska fosforinnehållet i Östersjöns 
vattenmassa. 

 
Projektet rekommenderar därför att syresättningskonceptet vidareutvecklas i en mer sluten 
skärgårdsmiljö och över en längre tidsperiod för att kritiskt testa de slutsatser som dragits 
inom WEBAP-projektet.  
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Bilaga 1 - Modellanalys av skiktningspåverkan 
i Hanöbukten vid 25 m3/s nedpumpning av 
ytvatten till 80 m djup 
 
Sammanfattning 
Med en tredimensionell numerisk modell (AS3D) rörande Östersjöns cirkulation har 
inverkan av nedpumpning av ytvatten på täthetsstratifieringen i närområdet till platsen för 
pumpstationen simulerats och analyserats för de oceanografiska drivningsförhållanden som 
rådde under 2004. I syfte att erhålla tydligt utslag har pumpkapaciteten 25 m3/s valts, vilket 
motsvarar approximativt en storleksordning högre kapacitet än för den vågdrivna 
pilotanläggning som stationerats i Hanöbukten utanför Simrishamn.  
 
Pumpningsförhållanden har försökt att efterliknas så nära som möjligt de som gäller för 
pilotanläggningen, vilket endast inneburit ett litet avsteg för dess positionering för att i 
modellen kunna placera denna på ett djup som motsvarar det verkliga.  
 
Inlagringsprocessen av pumpningsplymen har modellerats följande etablerade teori för 
uppdriftsplymer kompletterat med antaganden om att det genom nedpumpning taxerade 
ytvattnet ersätts av en mot anläggningen inkommande lång ytvåg. Bevarande av volym-
kontinuitet medför att på inlagringsnivån kommer en utflödande kompensationsström 
(motsvarande intensiteten för ytvattentaxeringen) överlagras det framräknade modellerade 
flödet på denna nivå. Vertikal medrivning av uppdriftsplymen i djupintervallet mellan det 
djup där nedpumpningsröret mynnar och inlagringsnivån, utgör den primära skiktnings-
modifierande processen. Eftersom förändring av densitetsskiktningen är den storhet som 
bedömts ha den mest påtagliga biologiska påverkan, har storheten σt (motsvarande 
avvikelsen från referensdensiteten 1000 kg/m3) valts som underlag för utvärderingen. 
 
För sammanlagt 24 stycken tidsutsnitt jämnt fördelade under modellåret 2004 visas att 
medeldensitetsskillnaden mellan fallen med utan aktiverad pumpning (beräknad med 
avseende på lagerdjup och radiell distans till pumpstationen) håller sig min - och 
maxvärdena inom intervallet -0.10 till + 0.05 kg/m3.  
 
Inledning 
Utnyttjande Östersjöversionen av den tredimensionella(3D)-modellen AS3D med en 
horisontell upplösning av 2 nautiska mil (distansminuter) som sidlängd för gridcellerna har 
körts för en representativ årscykel – i det aktuella fallet år 2004 - med denna modell 
kompletterad med en numerisk subrutin som i gestaltar den påverkan på den lokala 
skiktningen inom en vertikal vattenkolumn som en vågbaserad pump innebär. Modell-
körningen baseras inte på beräknat vågklimat under simuleringsperioden utan dess 
påverkan beräknas utgående från en överenskommen konstant volymflödesnivå. Påverkan 
redovisas som förändrade salinitets- och temperaturprofiler jämfört med ett referensfall 
vilket inte har någon pumpanläggning aktiverad. Eftersom farhågor rests angående även 
denna försöksanläggnings menliga påverkan på skiktningen bestämdes att kraftigt överdriva 
pumpningskapaciteten från den förväntade storleksordningen med en faktor tio till att bli 
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25 m3/s. Om även denna överdrivna pumpningsintensitet kan visas ha marginell inverkan 
på den lokala skiktningen, måste denna betraktas som ett ofarligt ingrepp med avseende på 
dess skiktningspåverkan.  
 
Denna kompletterande subrutins inverkan lokaliseras i modellen så nära som möjligt till 
den motsvarande horisontella gridruta där WEBAP-anläggning stationerats i verkligheten. 
Under ett tidssteg skall den simulera nettoförändringen av följande processer: 
 

1) Vertikal nedpumpning av ytvatten till mynningsdjupet för pumpröret.  
2) Ersättande av det taxerade ytvattnet genom horisontell inströmning. 
3) Medrivning av östersjövattnet under plymens uppåtströmning.  
4) Inlagring på en neutral täthetsnivå. 
5) Överlagrad advektiv horisontell utströmning av pumpvolymflödet. 
6) Återställande genom vertikal konvektion av taxerade lager till deras nominella 

tjocklek. 
 
Detta med bivillkoret att modellens övriga strömnings- och omblandningsprocesser inte 
påverkas annat än av den av pumpanläggningen lokalt nedpumpade ytvattnet. 
 
Under modellens typiska integrationstidsteg (0.5 h) kan nettoresultatet för en på så sätt 
påverkad vattenkolumn förväntas bli begränsad inte minst genom AS3D-modellens 
vertikala upplösning i 5 m tjocka lager. Ackumulerad påverkan under ett års tid kan dock 
förväntas resultera i noterbara förändringar.  
 
Data och Modell 
Karaktäristiska för den utnyttjade numeriska modellen över Östersjön (AS3D) har 
beskrivits bl.a. i Engqvist & Andrejev (2003). Modellen har en horisontell upplösning av 
två nautiska mil och har utnyttjats i ett flertal projekt med kustoceanografiska tillämpningar 
i Östersjön t.ex. (Engqvist & Andrejev 1999, 2000, 2008a och 2008b).  
 
För att kunna förlägga utsläppet på drygt 80 m djup måste den modellerade positionen 
(55°15’N; 15°23’E) flyttas utåt från kusten i förhållande till den verkliga positionen 
(55°37’N; 14°52’E) som valts därför att en mätstation i Hanöbukten som SMHI 
upprätthållit finns förlagd där.  
 
Verkan av vågpumpen innebär att ytlagret primärt taxeras av det nedpumpade volymflödet 
och detta har modellerats med olika approximationer. Den slutligt valda formuleringen som 
bedömts ge det mest realistiska om- och inlagringsförloppet åskådliggörs schematiskt i 
Figur B1.2. 
 
Det energimässigt effektivaste sättet att ersätta nedpumpat ytvatten sker lateralt medelst en 
lång ytvåg. Vertikalt upplyft av stratifierat vatten skulle vara mer energikrävande. Detta 
nedpumpade vatten släpps ut på en förutbestämd nivå – i det aktuella fallet i underkant av 
modellager 17, vilket motsvarar ett djup av 82,5 m. Från denna nivå förutsätts plymen 
lämna det vertikala rör som ombesörjt den vertikala nedåtströmningen för att spridas lika i 
de fyra kardinalriktingarna enligt de förutsättningar som angivits av i avsnitt 3.4.2. 
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Beräkningen följer därefter den parametrisering av det turbulenta inlagringsförloppet för 
plymer enligt teori av Turner (1973) med tillämpning på stratifierade recipienter enligt 
Cederwall (1966) och Häggström (1978).  
 
Eftersom det inte energimässigt kostar något att ersätta det av den uppåtsträvande plymen 
medrivna vattnet med ovanförliggande och kompensatoriskt nedåtströmmande vatten, 
kommer en uttunning (utsaltning) av bottenlagren mellan rörmynning och inlagringsdjupet 
att ske. På det djup där neutral inlagring äger rum slås det ovanförliggande lagret ihop med 
pumpplymen till en homogen sammantagen volym med avseende på salinitet och 
värmeinnehåll samt övriga skalära egenskaper. Den dominerande delen av plymen består av 
vatten som rekryterats från nivåer närmast under inlagringsnivån. Samma volymflöde som 
taxerats från ytlagret tillåts strömma ut jämnt fördelat i de fyra kardinalriktningarna så att 
hela kolumnen blir volymmässigt balanserad. Överskottsvolymen i plymen minskat med 
pumpvolymen under ett modelltidssteg tillåts därefter att fylla det genom medrivning 
uppstående volymunderskottet i lagren under inlagringsnivån uppifrån och nedåt, vilken 
process slutar med att det först taxerade lagret (i detta fall lager nr 17) återfår sin taxerade 
volym av ovanförliggande lager (här nr 16). Denna process verkar alltså främst 
omfördelande på salinitets- och temperaturprofilen på pumpningsstationen, vilket i sin tur 
bestämmer täthetsprofilen. 
 
Resultat 
Inlagringsdjupet varierar under årscykeln men håller sig typiskt omkring lager 12, se Figur 
B1.2. 
 
Efter analys av ögonblicksbilder för salinitets-, temperatur- resp. densitetsfördelningen i 
ytvattnet som pumpas ned, konstaterades att densiteten i inlagringsplymen påverkas till en 
dominerande del av saliniteten. Detta innebär att för den fortsatta analysen densiteten kan 
användas som jämförelseunderlag. Det är även densiteten som avgör på vilket djup 
rommen från lekande fiskar - speciellt torsken - kommer att lagra in sig på en neutral 
täthetsnivå. 
 
Den resulterande densitetsskillnaden (uttryckt som procent av σt) mellan körningsfallen med 
och utan aktiverad pumpning under ett helt år visas i Figur B1.3. Övre vänstra delfiguren 
visar påverkan på ytan, den högra övre påverkan på inlagringsdjupet och den undre figuren 
visar ett vertikalt snitt genom Bornholm. Som förväntat håller sig ytpåverkan inom 
kontureringsnivåernas upplösning, medan ett uttryck för pumpningen (0,5 % förhöjning) 
kan ses vid positionen för anläggningen. För det vertikala utsnittet ses den största påverkan 
(cirka 0,3 %) för djupvattnet omkring Bornholm. 
 
I Figur B1.4 visas medeldensiteterna uttryckta som σt och som funktion av radiellt avstånd 
från vågpumpens placering i modellgridden. Det radiella avståndet är angivet som 
gridcellssidor (motsvarande 2 n.m. eller 3704 m). I den högra bilden visas den av 
vågpumpen opåverkade densiteten i slutet av december 2004. Bilden t.v. visar motsvarande 
efter ett helt år med aktiverad vågpump som förutsatt ha haft en kontinuerlig 
pumpkapacitet av 25 m3/s. Skillnaderna mellan dessa två diagram är visserligen subtila men 
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ändå förefintliga. Det framgår att för radiella avstånd närmare pumpplatsen och för större 
djup, ökar påverkan.  
 
För ett urval månader (de med 31) dagar visar det sig att variationerna håller sig under 2004 
inom det använda  1 % kontureringsintervallet med undantag för maj månad då en 
kortvarig avvikelse understigande – 1 % uppträder väster om Bornholm på drygt 20 m 
djup. Någon tydlig tendens till under året ackumulerad påverkan från vågpumpen kan 
knappast skönjas, åtminstone inte för vatten öster om Bornholm. 
 
Ett annat sätt att visa skillnaderna för de olika månaderna är att räkna ut medeldensiteten 
som ett medelvärde för vattenvolymer som på de olika lagernivåerna koncentriskt ryms 
inom en viss radie utgående från vågpumpanläggningens placering. Detta åskådliggörs i 
Figur B1.5 där medeldensiteten (σt) för 24 beräkningsfall motsvarande mitten och slutet av 
årets tolv månader med aktiverad vågpump har subtraherats med motsvarande referens-
beräkningsfall utan vågpump. Den horisontella axeln utgörs av det radiella avstånd över 
vilket medelvärdet för de olika lagren beräknats, medan den vertikala axeln motsvarar 
lagerdjup. Mot slutet av året kan en förhöjd densitetsskillnad förmärkas mot intermediära 
djup kring lager nr 15. För samtliga 24 kontureringsdiagram avtar den vertikala kontrasten 
med större radiellt avstånd för medelvärdesbildningen. Någon uppenbar kontinuitet mellan 
dessa kontureringsdiagram är svårt att skönja, vilket kan tolkas som att de små förändringar 
som nedpumpningen orsakar blir på ett genomgripande sätt modifierade av de större 
storskaliga oceanografiska variationerna som uppträder med en halv månads periodicitet. 
 
Diskussion 
Den använda metodiken att med hjälp av AS3D-modellen över Östersjön uppskatta 
inverkan på skiktningen i ett mesoskaligt närområde till en simulerad vågpump är rättfram: 
Jämförelsen sker mellan två årslånga körningar med drivningsdata för 2004 med och utan 
aktiverad vågpump, vilket möjliggör att relativa förändringar av salinitets-, temperatur och 
densitetsfälten kan presenteras. Med ett urval av månader med 31 dygn visas att översiktigt 
och genomgående har de densitetsmässiga relativa förändringarna på ett givet djup och en 
given tidpunkt i allt väsentligt håller sig inom en förändring av en (1) procent av tätheten 
uttryckt i σt, vilket innebär att referenstätheten 1000 kg/m3 först subtraherats. Det enda 
kortvariga undantaget inträffar under maj månad för ett begränsat djupintervall för några 
vattenlager i området väster om Bornholm.  
 
Vågpumpens kapacitet i denna studie har satts till 25 m3/s, vilket är approximativt en 
storleksordning större än vad som uppskattats gälla pilotanläggningen i Hanöbukten. Om 
den omvärldspåverkan avseende stratifieringen som påvisas med den i aktuell analys (en 
faktor 10) förhöjda kapaciteten kan bedömas som acceptabel, borde således inte heller 
invändningar mot pilotprojektet på miljöpåverkan kunna resas. 
 
Förändringarna som den aktiverade vågpumpen medför innebär primärt en omfördelning 
av tätheterna mellan lagerskikten. Detta i enlighet med vad som anförts i samband med 
Figur B1.1. De relativa täthetsförändringarna (Figur B1.3) visar att i närområdet till 
vågpumpen uppstår områden som i såväl djup- som horisontell utsträckning uppvisar både 
positiv och negativ relativ förändring. I absolut täthetsmått blir täthetsskillnaden med 
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aktiverad pumpning och utan (referensfallet) högst subtil och svår att utläsa (Figur B1.4) I 
syfte att underlätta detta och för att utjämna den ojämna fördelningen i radiellt avseende 
har medeldensitetsdifferensen i koncentriska lagersskivor med vågpumpen som centrum 
framräknats (Figur B1.5) för vardera av mitten och slutet av de tolv simulerade månaderna 
2004. Från denna framställning framgår att påverkan som väntat avtar genomgående med 
ökande radie. De uppträdande förhöjda absoluta avvikelser som uppträder på mellanstort 
avstånd cirka 5-15 radiella enheter (vardera omfattande två distansminuter) är 
genomgående små och håller sig tidsgenomsnittligt inom intervallet – 0,10 till +0,05 kg/m3. 
Detta visar att vågpumpens påverkan på stratifieringen inte advekteras som ett konservativt 
spårämne, utan uppvisar en långt mer komplicerad dynamik som påverkas i högre grad av 
uppdriftskrafter än vad som täthetsneutrala spårämnen gör. 
 
Slutsatser 
För sammanlagt 24 stycken tidsutsnitt för 12 månader under modellåret 2004 visas att 
medeldensitetsskillnaden mellan fallen med utan aktiverad pumpning (beräknad med 
avseende på lagerdjup och radiell distans till pumpstationen) håller sig min - och 
maxvärdena inom intervallet -0.10 till + 0.05 kg/m3.  
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Figurer 

Figur B1.1. Skiss av inlagringsförloppet i en modellerad vattenkolumn med fasta lagertjocklekar utom för det översta ytlagret 
som har variabel tjocklek. (1) visar hur en den brunfärgade fraktionen av ytlagret genom pumpverkan släpps ut nära botten, 

för att sedan stiga uppåt (2) under medrivning av de passerade lagren, vars taxerade volym ersätts av nedåtgående 
kompensationsström från ovanförliggande lager. När denna plym passerat lager i_ni har den erhållit en täthet som lägre än 
den för lager i_ni, men större eller lika med den för det ovanförliggande lagret i_ni-1 och plymen lagrar därför in sig mellan 
dessa två lager (3).  Sammanslagning av plymen och det ursprungliga lagret i_ni visas med klamrarna (4). För att normalisera 
till den fasta lagerindelningen ersätt ytvattnet (5) av horisontell tillströmning (blå pilar). Motsvarande överskott av uppblandat 

vatten från plymen och det ursprungliga lagret i_ni (6) lämnar tillbaks denna volym genom horisontell strömning utåt i de 
fyra kardinalriktningarna. Därefter sker i modellen en justering nedåt genom att överskottsvolymen tillåts utfylla de taxerade 

lagren. 
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Figur B1.2. Lager ovanför vilket den ackumulerade plymen lagrar in sig. Under större delen av 2004 utgörs detta av lager 12. 
Mynningen på nedströmningsröret har förutsatts sluta i nederkant av det sjuttonde lagret, här indikerad av den streckade 

linjen. 
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Figur B1.3. Relativa densitetsförändringar - genomgående uttryckta som % av σt - efter ett helt år med aktiverad 
pumpanläggning med en förutsatt kontinuerlig pumpkapacitet av 25 m3/s. Dessa förändringar återspeglar i stort sett likartade 

relativa avvikelser som visats för saliniteten. 
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Figur B1.4. Medeldensitet uttryckta som σt och som funktion av radiellt avstånd från vågpumpens placering i modellgridden. 
Det radiella avståndet är utryckt som gridcellssidor (motsv. 2 distansminuter). T.h. visas den av vågpumpen opåverkade 

densiteten i slutet av 2004. Bilden t.v. visar motsvarande efter ett helt år med aktiverad WEBAP-anläggning med en förutsatt 
kontinuerlig pumpkapacitet av 25 m3/s. Skillnaderna mellan dessa diagram är knappast anslående men tydligast framgår 

differenserna för radiellt avstånd närmare utsläppsplatsen och för större djup. Notera att lagertjocklekarna är 5 m - utom för det 
översta ytlagret som är 2,5 m tjockt. 



WEBAP  IVL rapport B2130 
Vågdriven syrepump för Östersjön  

56 

 

Bilaga 2 -Modellanalys av skiktningspåverkan 
och syresättningsförutsättningar i 
Gotlandsdjupet för en WEBAP-park med 40 
aggregat 
 
Sammanfattning 
Denna modellbaserade analys av ett kluster bestående av 40 stycken WEBAP-anläggningar 
(alla med 25 m3/s kontinuerlig pumpkapacitet och utplacerade på lika avstånd från 
varandra öster om Gotland) visar att deras påverkan på täthetsskiktningen i detta öppna 
vattenområde är liten. Relativa täthetsskillnader jämfört med en av pumpningen 
opåverkade förhållanden är mindre än en halv procent och i vilket fall mindre än vad som 
tidigare visats för ett sådant aggregat utplacerat i det mindre vattenområdet Hanöbukten. 
 
Efter fem år av pågående pumpning, med den sammantagna intensiteten 1000 m3/s och 
med samma drivningsförhållanden som för 2004, har mellan 1-3 % av en stor av vattnet i 
kontakt med den egentliga Östersjöns medelbottendjup passerat genom dessa pumpar, 
vilket i samma grad motsvarar en förhöjning av syresättningen i dessa bottenarealer jämfört 
med mättade ytförhållanden. I detta sammanhang måste givetvis bortses ifrån andra 
processer för syredynamiken, utan endast pumpningsbidraget är här i fokus. 
 
Bakgrund och metodik 
I syfte att uppskatta påverkan på skiktningen och syresättningen vid en tillämpning av 
WEBAP- metodiken i större skala beslöts att modellera konsekvensen av 40 stycken 
WEBAP-pumpar med vardera kapaciteten 25 m3/s, vilket sammantaget blir 1000 m3/s. 
Den valda platsen för denna studie med modellen AS3D var Gotlandsdjupet. I Figur B2.1 
visas de 40 aggregatens positioner mot bakgrund av djupkonturskurvor. Samtliga positioner 
har ett djup överstigande 80 m. Avståndet mellan närliggande pumpar är något större än 
fyra distansminuter p.g.a. den från meridianen (14°) mot öst lutande geometriska 
arrangemanget. 
 
Först behandlas påverkan på skiktningen och därefter syresättningskapaciteten. 
 
I Figur B2.2 visas de relativa täthetsavvikelserna (fortsättningsvis genomgående uttryckt 
som procent av σt gentemot en referenskörning utan pumpning) i mitten av januari 2004 
efter en halv månads körning med aktiverade WEBAP-aggregat.  Var och en dessa har 
givits en kontinuerlig kapacitet av 25 m3/s och de har stationerats öster om Gotland. Det 
övre vänstra diagrammet i Fig. 2 visar påverkan på Östersjöns yta, det övre högra påverkan 
på ett horisontellt lager i närheten men möjligtvis inte samanfallande med lagret för neutral 
täthetsinlagring. De röda koncentriska cirklarna markerar mittplatsen för WEBAP-parkens 
läge. Det nedersta deldiagrammet åskådliggör ett vertikalt snitt i Nord/Syd-rikning genom 
denna mittpunkt. Endast en kontureringsfläck överstigande färgskalans lägsta nivå är synlig 
nära botten för gridkoordinaten 55. Större avvikelser kan ses i Rigabukten till höger i det 
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övre vänstra deldiagrammet. Det verkar rimligt att dessa avlägsna förändringar måste 
tillskrivas modellens svar på långa ytvågors interaktion med grunda kustområden.  
 
Figurerna B2.2 t.o.m. B2.7 visar relativa skillnader för de 40 st. WEBAP-anläggningarna för 
ett urval av månader (de med 31 dagar) under 2004. I Figur B2.2 och Figur B2.3 
(vårmånaderna mars och maj) verkar densitetskontrasten ha minskat förorsakad av de 40 
pumparna sedan mitten av januari. I mitten av augusti (Figur B2.5) visar längdsittet (nedre 
diagrammet) isolerade enstaka förändringar utöver en sammanhållen kontur med negativ 
påverkan närmast botten. Detta tolkas som en reaktion påverkad av den mer storskaliga 
strömningsbilden.  
 
För höst- och vintermånaderna oktober och december (Figur B2.6 resp. B2.7) med 
fortgående avkylning från ytan kommer den penetrativa konvektionen p.g.a. avkylningen 
med sammanhörande vertikal omblandning att helt och hållet att neutralisera inverkan av 
pumpningen i dess närhet. Detta gäller i hög grad även för dess fjärrpåverkan med några få 
noterbara undantag för ytliga fenomen. 
 
Densitetsskillnadsutvecklingen (kg/m3) relativt fallet med ingen pumpaktivitet under 2004 
framgår med högre tidsupplösning i Figur B2.8 där den horisontella axeln representerar det 
radiella avståndet över vilket avvikelserna medelvärdesbildats och den vertikala axeln utgör 
lagerordningen räknat från botten. För slutet av december, som uppvisar den minsta 
skillnaden har detta diagram ersatts med en färgskala. Alla dessa deldiagram har det 
gemensamt att den vertikala och horisontella densitetsdifferensen avtar om än långsamt 
med ökande axiellt avstånd.  
  
Spårning av vatten som passerat WEBAP-pumparna 
I syfte att inkludera syresättningen genom nedpumpningen av ytvatten har sådant 
pumpvatten märkts med ett konservativt spårämne vilket gör det möjligt att uppskatta den 
tilltagande koncentrationen av vatten som passerat någon av de 40 pumparna. För varje 
sådan passage ökar alltså spårämneskoncentrationen med samma värde. Eftersom den 
egentliga Östersjön är ett avsevärt mer vidsträckt vattenområde jämfört med Hanöbukten, 
där inverkan av en enstaka WEBAP-anläggning undersöktes i föregående avsnitt, kan det 
förutsättas att utspädningen även med denna 40-faldiga kapacitetsökning kan gå relativt 
snabbt. Av denna anledning har spårämneskoncentrationsökningen satts till 106 enheter per 
volymsenhet. Dessa nivåer och enheter kan väljas fritt eftersom endast 
koncentrationsskillnader är av betydelse. I en logaritmisk skala betyder denna ansats att 
syremättat ytvatten då motsvarar 6 och en utspädning av t.ex. 1:100 motsvarar 4. I Figur 
B2.9 visas spårämnesutspädningen efter en halv månads pumpning. Denna figur och 
samtliga efterföljande visar samma lager- och vertikala tvärsnitt som för de tidigare 
diagrammen men avseende detta spårämne. 
 
Spårämneskoncentrationen efter ett helt år av kontinuerlig pumpning med intensiteten 
1000 m3/s är påfallande jämnt fördelad över Gotlandsdjupet, Figur B2.10. De resulterande 
spårämneshalterna om samma pumpningskapacitet fortsätter ytterligare fyra år (med 
samma drivning som för 2004) visas i Figur B2.11 t.o.m. B2.14, vilka som förväntat visar 
en stadigvarande ökning.  



WEBAP  IVL rapport B2130 
Vågdriven syrepump för Östersjön  

58 

Diskussion 
Den använda metodiken för att uppskatta påverkan på stratifieringen på ett mellanskaligt 
avstånd från WEBAP-pumparna är rättfram: Jämförelserna är genomgående utförda 
utgående från årslånga körningar med AS3D-modellen med och utan aktiverad pumpning 
men med samma drivningsdata som för året 2004. Denna metod gör det möjligt att 
åskådliggöra uppkomna skillnader för salinitets-, temperatur- och täthetsfälten. 
Erfarenheten från föregående avsnitt där inverkan av endast en (1) WEBAP-pump 
analyserades var att tätheten är den mest rättvisande variabeln för en sådan jämförelse och 
att denna korrelerar väl med saliniteten. 
 
Inlagringsdynamiken för de täthetsförändrade plymerna är att vattenpaketen med 
jämförelsevis tätare vatten sjunker mot botten medan mindre tätt (relativt lättare) vatten 
stiger mot ytan. Nedpumpning av ytvatten påverkar primärt en omfördelning av 
täthetsprofilen från ytan mot botten, vilken samtidigt i strömmande vatten påverkas av 
täthetsgradienter uppströms pumpningsplatsen. 
 
WEBAP-klustret med 40 aktiva pumpar ovanför djuphålan öster om Gotland utför sitt 
pumpningsarbete emot uppdriftskrafter i en avsevärt mer vidsträckt och djupare omgivning 
än den tidigare studerade ensamma pumpen i Hanöbukten. Det kan därför knappast 
förvåna att denna 40-faldiga kapacitetsökning inte medför en större påverkan på 
skiktningen i den öppna Östersjön. Speciellt i slutet av 2004 kommer uppenbarligen av 
inverkan av pumpningen att klart domineras av avkylningsprocessernas penetrativa 
vertikala konvektion, varvid spårämnesgradienterna utjämnas i vertikal led. 
 
Luftningen av den egentliga Östersjön med WEBAP-parken har åskådliggjorts genom det 
introducerade spårämnet som tillförs i lika haltförhöjning för vatten som passerat någon av 
dessa 40 pumpar. den egentliga Östersjön med en total volym av 14*103 km3 (Stigebrandt, 
2001) så blir pumpningsvolymen med 1000 m3/s under ett år (d.v.s. 31.4*106 s) 31.4 km3. 
Dessa volymer förhåller sig som 446:1. Om man kontrafaktiskt antar att merparten av detta 
spårämne stannar inom den egentliga Östersjön så blir utspädningen det reciproka 
förhållandet 1:446 eller motsvarande i den logaritmiska skalan 0:2,6. Vattnet som lämnar 
någon av de 40 pumpanläggningarna har tilldelats halten (106 godtyckliga 
koncentrationsenheter), motsvarande logaritmen 6. Detta värde minskat med 
utspädningsgraden ovan ger värdet 3.4, vilket är fullt förenligt med de modellerade halterna 
i Figur B2.10. 
 
Återupprepade körningar, med samma modelldrivning som för 2004, för ytterligare fyra år 
och med samma kontinuerliga pumpningskapacitet (Figur B2.11 t.o.m. B2.14) kommer att 
stadigvarande öka spårämneskoncentrationen men i en något avtagande takt p.g.a. den 
ökande exporten till omgivande delar av Östersjön (främst Bottenviken) och tilltagande 
utläckning till Kattegatt via de Öresund och Bältsunden. I slutet av det femte året (Figur 
B2.14) har spårämneshalten nått en nivå motsvarande mellan 1 – 3 % utspädning för en 
horisontell utsträckning som inkluderar en stor del av bottenlagren runt Gotlandsdjupet. 
Det är inte självklart att denna grad av tillfört syrerikt vatten är tillräcklig för att bryta den 
onda cirkel som den interna fosforbelastningen innebär (Stigebrandt and Gustafsson, 
2007), men innebär otvivelaktigt en god start på förbättringsvägen. 
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Slutsatser 
Denna modellbaserade analys av ett kluster bestående av 40 stycken WEBAP-anläggningar 
– alla med 25 m3/s kontinuerlig pumpkapacitet – utplacerade på samma avstånd från 
varandra öster om Gotland, visar att deras påverkan på täthetsskiktningen i detta öppna 
vattenområde är liten. Relativa täthetsskillnader jämfört med en av pumpningen 
opåverkade förhållanden är mindre än en halv procent och i vilket fall mindre än vad som i 
föregående avsnitt visats för ett enstaka sådant aggregat utplacerat i det mindre 
vattenområdet Hanöbukten. 
 
Efter fem år av pågående pumpning med den sammantagna intensiteten 1000 m3/s har 
mellan 1-3 % av en stor av vattnet i kontakt med den egentliga Östersjöns medelbottendjup 
passerat genom dessa pumpar, vilket i samma grad motsvarar en förhöjning av 
syresättningen i dessa bottenarealer jämfört med mättade ytförhållanden. I detta 
sammanhang måste givetvis bortses ifrån andra processer i syredynamiken, utan endast 
pumpningsbidraget är här i fokus. 
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Figur B2.1. Utplaceringsstationerna för 40 stycken WEBAP-anläggningar ovanför Gotlandsdjupet visas som svartkantade 
rödfärgade romber. Djupkonturerna (m) visas av färgskalan. Alla pumpar ligger på ett djup överstigande 80 m, som är den 

nedre gränsen för nedpumpningsrörets mynning. Avståndet mellan pumparna överstiger 4 distansminuter något p.g.a. den med 
14°  mot öster lutande längsgående symmetriaxeln avvikelsen från meridianen. 
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Rigabukten 

Figur B2.2. Relativa täthetsavvikelser (genomgående uttryckta i procentuell skillnad av σt) för fallen med och utan aktiverad 
nedpumpning. De tre deldiagrammen visar skillnaderna i mitten av januari 2004 d.v.s. efter en halv månad med de 40 stycken 
WEBAP-aggregaten i aktiv drift. Det översta vänstra deldiagrammet visar påverkan av ytlagret; det översta högra påverkan på 

ett horisontellt lager i närheten men möjligtvis inte samanfallande med lagret för neutral täthetsinlagring, medan det undre 
deldiagrammet visar ett vertikalt längssnitt i N/S-riktning genom centrum för WEBAP-parkens centrum i Gotlandsbassängen, 
vilket indikerats med en prickad linje. Såväl positiva som negativa förändringar håller sig väsentligen inom färgskaleområdets 

minsta kontureringsnivåer med undantag för några små och närmast punktformiga avvikelser för Rigabuktens ytvatten. Dessa 
fenomen på långt avstånd från pumpanläggningarna tolkas som modellartefakter som uppstår när långa ytvågor inducerade av 

WEBAP-parken interagerar med grunda kustområden. 
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Figur B2.3. Relativa täthetsavvikelser i analogi med Figur B2.2, men för mitten av mars 2004. För samtliga tre deldiagram har 
utsträckningen av påverkansområdena synbarligen minskat jämfört med Figure B2.2 (mitten av januari). 

Figur B2.4. Relativa täthetsförändringar i analogi med Figur B2.2, men för mitten av maj 2004. För samtliga tre deldiagram har 
täthetskontrasterna som inducerats av WEBAP-parken avtagit under de två månader som passerat sedan mitten av mars (Figur 

B2.3). Detta är sannolikt en effekt av ökad vertikal omblandning förorsakad av friska vårvindar. 
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Figur B2.5. Relativa täthetsförändringar i analogi med B2.2, men för mitten av augusti 2004. För ytförhållhanden (vänstra övre 
deldiagrammet) är när-fältet till WEBAP-parken närmast opåverkad medan för fjärr-fältet förskjuts påverkan norröver på väg 

bort från det av figuren täckta området. För inlagringsnivån (högra övre deldiagrammet) visar en påverkan där individuella 
pumpar kan urskiljas. Det undre deldiagrammet uppvisar isolerad positiva konturer ovanpå det sammanhållna färgfältet närmare 

botten. Detta är ett uttryck för den förväntade nettopåverkan av pumpningen. 
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Figur B2.6. Relativa täthetsförändringar i analogi med B2.2, men för mitten av oktober 2004. För de två övre deldiagrammen 
uppvisar närfältets relativa avvikelser att de ligger inom färgskalans lägsta konturnivåer. Endast i det övre vänstra deldiagrammet 

uppträder en positiv färgning i Rigabuktens mynning. Sannolikt p.g.a. av de pågående avkylningsprocesserna har 
påverkansområdet i den nedre figuren nu hamnat under den hypotetiska inlagringsnivå som visas i det övre högra 

deldiagrammet. 

Figur B2.7. Relativa täthetsförändringar i analogi med B2.2, men för mitten av december 2004. De diapykniska vertikala 
omblandningsprocesseran har nu synbarligen i stort sett totalt utjämnat de av WEBAP-parken åstadkomna täthetsavvikelserna 

för närområdet, men detta gäller också med hög grad av sannolikhet för fjärrfältet. 
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Figur B2.8. Genomsnittliga absoluta täthetsavvikelser (kg/m3) för fallet med aktiva vågpumpar gentemot fallet utan. De 23 
deldiagrammen visar ögonblicksbilder för mitten och slutet av årets 12 månader med slutet av december ersatt av färgskalan, 

där för att denna bild (enligt B2.7) uppvisar de minsta avvikelserna. De horisontella axlarna motsvarar det radiella avståndet från 
WEBAP-parkens centrum. Från detta har de absoluta avvikelserna medelvärdesbildats i koncentriska utsnitt för varje djuplager. 

Skalorna är lika för alla deldiagram men visar av tydlighetsskäl endast för mitten av november i det nedre vänstra 
deldiagrammet. Inlagringsnivån framgår tydligt och för samtliga deldiagram avtar de absoluta täthetskontrasterna systematiskt 

med ökande horisontellt avstånd även om detta går långsamt. 
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Figur B2.9. Spårämnesfördelningen av vatten som passerat genom någon av de 40 stycken WEBAP-aggregaten efter en halv 
månads aktiv pumpning. Sådant nedpumpat vatten tilldelas i modellen en ökad koncentration av 106 haltenheter, som kan väljas 
godtyckligt. Färgskalan visar 10-logaritmen av denna koncentration. Utspädning 1:100 (eller 1 %) motsvarar alltså 4 och 1:1000 
motsvarar 3 o.s.v. i en sådan skala. De tre deldiagrammen visar f.ö. samma områden och djup som B2.2. Inflytelseområdet för 

nedpumpat vatten framgår med önskvärd tydlighet. 
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Figur B2.10. Spårämnesfördelningen av vatten som passerat genom något av de 40 stycken WEBAP-aggregaten efter ett år av 
aktiv pumpning. Vatten som passerat pumparna kan befinna sig mellan ytan och botten och den lägsta utspädningsgradens 

vatten (gult fält) är väsentligen geografiskt begränsad till den egentliga Östersjön. 
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Figur B2.11. Spårämnesfördelningen av vatten som passerat genom något av de 40 stycken WEBAP-aggregaten efter två år av 
aktiv pumpning, med samma fysiska drivning som för 2004. Spårämneskoncentrationen har stadigvarande förhöjts som kunde 

förväntas. 
 

Figur B2.12. Spårämnesfördelningen av vatten som passerat genom något av de 40 stycken WEBAP-aggregaten efter tre år av 
aktiv pumpning, med samma fysiska drivning som för 2004. Spårämneskoncentrationen har stadigvarande förhöjts som kunde 

förväntas. 
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Figur B2.13. Spårämnesfördelningen av vatten som passerat genom något av de 40 stycken WEBAP-aggregaten efter fyra år av 
aktiv pumpning, med samma fysiska drivning som för 2004. Spårämneskoncentrationen har stadigvarande förhöjts som kunde 

förväntas. 
 

Figur B2.14. Spårämnesfördelningen av vatten som passerat genom något av de 40 stycken WEBAP-aggregaten efter fem år av 
aktiv pumpning, med samma fysiska drivning som för 2004. Spårämneskoncentrationen har stadigvarande förhöjts som kunde 

förväntas. För en stor del av vattnet i Gotlandsbassängen har haltandelen av syresatt ytvatten stigit till mellan 1 – 3 %. 
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Bilaga 3 - Syresättning i Gotlandsdjupet 
inklusive teoretisk uppskattning av 
långtidspåverkan - uppskattning av vågdriven 
nedpumpning av ytvatten i Östersjön 
 
Sammanfattning 
Utgående från tidigare framtagna modelleringsresultat och antagande om att det tillsatta 
spårämne som tillförs genom WEBAP-pumpning av 1000 [m3/s] i Gotlandsdjupet 
(representerande syresatt ytvatten) uppträder konservativt under lång tid, kommer det att 
dröja cirka 35 år från pumpstart innan den spårämneshalt som motsvarar en utspädning av 
1:5 av syresatt ytvatten (motsvarar approx. 2 ml O2/l) omfattar stora delar av bottenytan i 
detta djupområde. 
 
Bakgrund 
Engqvist (2011) beräknade utspädningen av ett additivt spårämnestillskott med en förhöjd 
halt av [106 enheter/m3]. Detta utgör en godtyckligt vald halt för nedpumpat ytvatten som 
passerat någon av de 40 pumparna som antogs vara jämnt utspridda och placerade i det 
östra Gotlandsdjupet. Deras sammantagna pumpkapacitet är 1000 [m3/s]. Detta 
volymflöde betecknas Qp. Resulterande spårämneshalter med fyra års mellanrum visas i Fig. 
1 a & b. 
 
Den sammantagna tillrinningen inklusive inflödande bottenvatten via Bälten till Östersjön 
har uppskattats av Stigebrandt (2001) till att uppgå till 1004 [km3/år] eller 32 000 [m3/s]. 
Vid stationäritet är detta approximativt lika med det från Östersjön utflödande volymflödet 
Qut. Med Knudsens (1900) relation kan då en jämviktskoncentration, Kjmv 
[spårämnesenheter/m3], för utflödande vatten från Östersjön – d.v.s. vatten som passerat 
pumparna en eller flera gånger tecknas: 
  
Kjmv⋅Qut = Kp⋅Qp,       (1) 
 
Om Kjmv löses blir dess värde 3,1 104 enheter/m3, motsvarande 4,5 i den logaritmiska 
skalan i Figur B3.1 a och b. När denna koncentration har uppnåtts för det från Östersjön 
utflödande vattnet kommer medelkoncentrationen i hela Östersjön inte längre att öka 
tidsgenomsnittligt.  
 
I Figur B3.2 har den uppskattade koncentrationen av spårämnet för vatten som passerat 
pumparna vid Östersjöns utlopp plottats med blå ringar. Detta vatten faller utanför 
områdena som visas i Figur B3.1 a och b.  
 
En logaritmisk kurva (heldragen blå) har anpassats med en halveringstid för Östersjöns 
vatten satt till 27,5 år (Wulff, 2001). Därefter har uppskattats att spårämneshalt i den östra 
Gotlandsbassängen är en faktor 10 större än den i utloppet, vilket visas med en röd kurva. 
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Efter cirka 35 år från pumpstart passerar denna kurva (streckad grön horisontell linje) den 
spårämneshalt som motsvarar en utspädning av 1:5 av syresatt ytvatten vilket motsvarar 
approx. 2 mlO2/l. I detta läge finns alltså goda förutsättningar att stora delar av den 
egentliga Östersjöns bottenvatten blir tillräckligt syresatt för att kunna binda fosfor.  
 
Detta resonemang förutsätter dock något orealistiskt bl.a. att det tillförda syret inte 
förbrukas i vattenmassan under den 35 år långa pumpningsperioden. 
 
Referenser 
Engqvist, A., 2011.  Model computation of the impact on the density stratification and 

aeration enhancement at two Baltic Sea locations where surface water is pumped down 
and discharged at a depth of 80 m using in one site a single Wave Energized Baltic 
Aeration Pump (WEBAP) and an array of several (40) WEBAPs in the other, Rapport 
till IVL. 38 sid. 

Knudsen, M., 1900. Ein hydrographicher Lehrsatz. Annalen der Hydrographie und 
Maritimen Meteorologie 28: 316-320. 

Stigebrandt A (2001) Physical oceanography of the Baltic Sea. In: F Wulff, L Rahm & P 
Larsson (Eds), A Systems Analysis of the Baltic Sea. Ecological Studies 148. Springer-
Verlag, Berlin. sid. 19-68. 

Wulff F (2001) A nutrient budget of the Baltic Sea. In: F Wulff, L Rahm & P Larsson 
(Eds), A Systems Analysis of the Baltic Sea. Ecological Studies 148. Springer-Verlag, 
Berlin. Sid. 365. 
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b) a) 

Figur B3.1.a) Utspädningsdiagram i N/S-transekt genom östra Gotlandsdjupet efter ett års kontinuerlig pumpning. b) 
Samma transekt efter ytterligare fyra års pumpning. Ett område som omfattar hela denna djupbassäng har ökat i 

koncentration drygt en faktor 3. Färgskalan är logaritmisk med 6 motsvarande koncentratioen för vatten som passerat en 
pump en (1) gång. 

Figur B3.2. Uppskattade spårämneskoncentrationer från fem års modellkörningar med upprepade år av fysisk drivning 
motsvarande den från 2004. Utloppskoncentrationen har därefter extrapolerats med en halveringstid av 27,5 år till att 

asymptotiskt nå jämviktsnivån av 4,5 motvarande 3,1⋅104 spårämnesenheter/m3. Den röda kurvan representerar 
koncentrationen. i djupvattnet i den östra Gotlandsbassängen som antages 10 ggr högre än för utloppsvattnet från 

Östersjön. Efter ca 35 år från start uppnås en utspädningsgrad som motsvarar en syrehalt av 2 ml/l. 
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Bilaga 4 - Modellanalys av nedpumpning av 
ytvatten i Kanholmsfjärden  

 
Sammanfattning 
Medelst en numerisk modell (CouBa) som baserats på ett stort antal hydrauliskt kopplade 
bassänger för Stockholms skärgård, har påverkan av nedpumpning av ytvatten på 
stratifiering och luftning – i förlängningen även syresättning - av intermediärt och 
bottenvatten simulerats. En nedpumpningskapacitet av 4 m3/s valdes för denna intensitet 
motsvarande det verkliga nedpumpade flödet som pågått med intermittenta avbrott sedan 
2011. Även spridningen av pumppasserat vatten i mellanskärgården har analyserats för 
samma tidperiod 1993 till och med 2004. 
 
Det modelluppskattade inlagringsdjupet i Kanholmsfjärden uppgår till 50-70m, d.v.s. 
ovanför eller sammanfallande med redoxklinen på cirka 70 m djup. Den måttliga med 
kontinuerliga utsaltningen av lagren i och under detta djupintervall gör att inlagringsnivån 
tenderar att med tiden nå högre upp mot ytan. Tillståndsekvationen (täthet som funktion 
av salinitet och temperatur) har ett flackt minimum som sammanfaller med de låga 
temperaturer som bottenvattnet mestadels uppvisar. Inverkan på tätheten är mer känslig 
för salinitets- än för temperaturförändringar. Dessa resultat visar sig inte heller vara särskilt 
känsliga för valet av skallängd avseende utsläppmunstyckenas (dysornas) diameter. Endast 
skallängden 1,5 m (Engqvist, 2010) redovisas här, vilket värde tar hänsyn till den 
horisontella avskärmning i slutet av nedpumpningsröret som ger det utflödande vattnet en 
horisontell strömningsriktning. 
 
Modelleringsresultaten presenteras som dygnsmedelvärden över de tolv åren i följd i form 
av kontureringsdiagram. Detta avser både påverkan på skiktningen och för 
spårämnesanalysen som visar utspädningsgraden av vatten som passerat pumpanordningen. 
Denna analys begränsas inte enbart till Kanholmsfjärden utan har utsträckts till att omfatta 
ett representativt urval av bassänger i mellanskärgården. Den lägsta graden av utspädning 
av pumppasserat vatten föreligger givetvis i Kanholmsfjärden, men även Möja Söderfjärd 
uppvisar mycket snarlik sådan haltutveckling då dessa två bassänger har ett intensivt 
vattenutbyte därför att de är förbundna med ett brett och djupt sund (tröskeldjup 90 m). I 
samtliga övriga bassänger kan dock närvaron av pumppasserat vatten detekteras med 10-
potenser större grad av utspädning. 
 
I de två nära sammankopplade bassängerna Kanholmsfjärden och Möja Söderfjärd 
motsvarar den lägsta utspädningen av den i modellen horisontellt utjämnade halten av 
spårämnet en utspädning 1:100. I närheten av utsläppsrörets mynning kan det därför antas 
att halten ytvatten är nära den primära utspädningsgraden (mellan 1:10 och 1:20) på 
inlagringsnivån. I modellen sprids denna plymvolym vid varje tidssteg momentant över hela 
tillgängliga bassängarealen på detta djup. I verkligheten utformas en gradient när en (intern) 
täthetsvåg långsamt propagerar under vertikal omblandning med omgivande lager bort från 
inlagringsplatsen. Modellen överdriver den horisontella utspädningen med ungefär en 
storleksordning. Då pumpen är på en position där 50m-isopleter finns inom ett avstånd av 
drygt en kilometer, kan det inte uteslutas att tillräckliga mängder nedpumpat ytvatten skulle 
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kunna få sedimentytor mellan 70 m djup och botten att övergå från att vara anoxiska till att 
bli syresatta. 
 
Påverkan av pumpningen på temperatur-, salinitets- och täthetsprofiler i de övriga 
bassängerna i mellanskärgården har utredds genom att göra jämförelser med en identisk 
modellkörning men utan pumpning. Det konstateras att, att som dygnsmedelvärden över 
de tolv analyserade åren 1993 till och med 2004, påverkan på täthetsstratifieringen är 
närmast begränsad till de två nära ikopplade bassängerna (Kanholmsfjärden och Möja 
Söderfjärd). För den förra bassängen påverkar pumpningen nettosundutbytet marginellt 
men systematiskt. 
 
Bakgrund 
Vid ett arbetsgruppmöte 2012-02-08 beslöts att CouBa-modellen skulle användas för att 
uppskatta påverkan av den pågående pumpningen med WEBAP-anläggningen som pågått 
sedan 2011 i Kanholmsfjärden, belägen i den centrala delen av Stockholms mellanskärgård, 
se Fig. B4.1a och b. Det bestämdes också att pumpningskapaciteten skulle sättas till 4 m3/s. 
Den tillgängliga modelleringsperioden med relevanta drivningsdata infaller långt tidigare än 
den akuella driftsperioden, men kunde väljas fritt inom intervallet 1990-2004. Valet föll på 
tolv-årsperioden 1993-2004. 
 
CouBa-modellen kan med speciellt utformade subrutiner hantera såväl stigande som 
sjunkande plymer. För Kanholmsfjärden med normalt stabil täthetsstratifiering kan 
förväntas i första hand stigande (uppdrifts-) plymer från den nedrre änden av det vertikala 
rör som mynnar på 100 m djup och som i sin övre ände är ansluten till pumpen som har 
sitt insug på 5 m djup under ytan. Ett hypotetiskt undantag från stabil stratifikation kan äga 
rum under höstens avkylning från ytan med uppstående penetrativ diapyknisk vertikal 
ombalndning som följd. Inverkan av pumpningen på stratifieringen kan skärskådas genom 
jämförelse av temperatur- och salinitetsprofiler med en nominell körning utan pumpning.  
 
Vad gäller förutsättningarna för syresättning av Kanholmsfjärden bottenvatten är den 
avsedda arbetsgången att tillsätta ett spårämne som markerar det ytvatten som passerat 
genom pumpen och därmed kan förutsättas vara syresatt. Utspädningen av detta spårämne 
kan därefter följas såväl tidsmässigt som rumsligt vid dess passage genom mellanskärgården 
och därmed sammanhängande advektiva och diffusiva processer. I syfte att tillåta tillräckligt 
väl tilltagna utspädningsgrader satts den vid pumppassage tillförda haltförhöjningen till 
1×106 enheter/m3. 
 
Drivningsdata and modellansats 
Den föreslagna CouBa-modellen har utvecklats i etapper sedan början av 1990-talet med 
ursprungligen fasta lagertjocklekar utom för ytlagret som tilläts kunna variera med 
vattenståndet. I syfte att minimera den numeriska vertikal diffusionen, genomgick modellen 
en grundläggande revision med genomgående varierande lagertjocklekar vars vertikala 
utsträckning bestäms av den innehållna volymen. Samtidigt infördes en avsevärt förbättrad 
realism avseende teorin för sundutbytet som funktion av stratifiering och vattenstånd i de 
sundförbundna bassängerna samt den geometriska utformningen av sundet (Engqvist & 
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Stenström, 2004), vilket tillgodogjorts i modellutformningen. Speciellt gäller detta för vilka 
s.k. kritisk kontrollerad strömning uppstår. För icke-kritiska flödesregimer har Stigebrandts 
(1990) ‘pistong’-flödes ansats bibehållits. 
 
Samtliga bassänger är i modellen utformade för att simulera dynamiken för en fri vattenyta, 
vilket kräver en tillräckligt hög tidsupplösning för att lösa den barotropa dynamiken. Denna 
modellutformning verifierades primärt mot en 20 år lång dataserie i Himmerfjärdsestuariet 
(Engqvist & Stenström, 2009) och har därefter tillämpats i et stort antal studier främst i 
Stockholms inner- och mellanskärgård, vilket kustområde har uppdelats i 110 bassänger av 
varierande storlek, sammanlänkade med 180 sundförbindelser. Bland dessa ingår de sund 
som ansluter modellområdet med ytterskärgården Östersjön. Hypsografiska data har 
extraherats från digitala sjökort och har verifierats vara i god överensstämmelse med av 
SMHI oberoende framtagna SVAR (Svenskt Vattenarkiv)-data. 
 
Drivningsdata (salinitets- och temperaturprofiler med dygnsupplösning samt vattenstånd 
med timatlig tidsupplösning) för de 40 randbassängerna som gestaltar övergången mot 
ytterskärgården har framräknats av två andra sammankopplade 3D-modeller (AS3D): Den 
ena omfattar hela Östersjön; den andra Stockholms skärgård med horisontell upplösningar 
av 2,0 resp. 0,5 distansminuter. Gränssnittet mellan denna bättre upplösta modell och 
CouBa-modellen är ytterst irreguljärt följande gränsen mellan mellan- och ytterskärgården. 
Gränssnittet i sin tur mot Östersjömodellen är helt reguljärt och följer griddens longitud 
och latitudlinjer (Engqvist & Andrejev, 2003). Ytvattentemperaturerna påtvingas CouBa-
modellen från mätningar vilket även gäller för sötvattentillrinningen där Norrström 
dominerar över ett stort antal övriga mindre vattendrag och modellerad diffus tillrinning. 
Ett antal reningsverk inverkar förutom som närsaltskällor även med att ge bidrag till den 
vertikala omblandningen av bottenvatten i de bassänger där de mynnar.  
 
Modellutformningen av dynamiken för stigande och sjunkande plymer följer den 
parametrisering av den turbulenta inlagringsprocess som formulerats av Turner (1973) och 
tillämpas på täthetsstratifierade recipienter enligt Cederwall (1966) och Häggström (1978). 
Sådana plymer har ofta ingen tyngande salinitet och är mestadels varmare är vattnet på den 
nivå där utsläppet mynnar. Uppdriftskraften är därför normalt positiv vilket innebär att 
plymen stiger upp mot ytan. En principskiss visas i Fig. B4.2. 
 
Undersökningar genomförda i Stockholms inre skärgård rörande påverkan av installerade 
värmepumpar med CouBa-modellen innebar ett tillfälle att även införa hanteringen av 
sjunkande plymer, vilken subrutin har utnyttjats i denna studie där påverkan av från ytlagret 
(på 5 m djup) nedpumpat vatten innebär en omstratifiering av den nedpumpade volymen 
varje tidssteg. Denna volym släpps ut på det djup röret mynnar som är 100 m under ytan 
oberoende av vattenstånd. Detta har bedömts vara den lämpligaste utformningen därför att 
för de verkliga in situ förhållanden är bottendjupet 105 m, vilket lämnar en marginal av 
tidsgenomsnittligt 5 m till rörmynningen. På det djup där plymen lämnar röret åstadkoms 
en horisontell strömningsriktning genom en horisontellt monterad avskärmningsplatta som 
lämnar ett spaltavstånd av 1 m mellan röret och skärmen. Skallängden för dessa spalter 
uppskattades av Engqvist (2010) till 1,5 m och ett större värde (motsvarande rördiametern 
2,5 m) prövades först, men dessa beräkningsfall redovisas inte här. 
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För att kunna spåra vattnet som passerat genom denna pumpanläggning har numeriskt 
arrangerats för att i modellen tillföra en förhöjd halt av 106 (godtyckliga) mängdenheter/m3 
spårämne för varje sådan passage följande Engqvist (2011), se Bil. 2. Detta tillskott kan 
betraktas som en konstant källa för ett konservativt spårämne vars utspädning kan följas 
även vid höga utspädningar medan denna utsläppsplym underkastas advektions- och 
diffusionsprocesser vid vattenutbytet mellan övriga skärgårdsbassänger. För att kunna 
presentera diagram för vilka mellanårsvariationerna medelvärdesbildats över, har den sista 
dagen för skottåren överhoppats, så att samtliga 12 år tilldelas 365 dygn. 
 
Resultat 
För att utvärdera inverkan av pumpen i den bassäng där den satts ut och i angränsande 
bassänger, framstår som den mest ändamålsenliga metoden att utnyttja spårämnesmetoden 
med en så kraftigt tilltagen haltförhöjning för pumppasserat vatten att dess utspädning kan 
spåras ned till (nästan) homeopatiska förtunningar. Denna haltförhöjning bestämdes till 106 
enheter per m3. En utspädning till exempelvis 104 enheter/m3 betyder då att 1 % av detta 
vatten har passerat pumpen åtminstone en gång och därmed blivit syresatt vid uppehållet 
vid ytan. 
 
Den övergripande modellansatsen har varit att utgå från ett enkelt iscensatt beräkningsfall 
för att utifrån detta försöka konvergera mot ett modellerat pumpningsutförande som så 
nära som möjligt återspeglar de verkliga in situ förhållanden. De två första modellförsöken 
(körningsID K1O och K2O enl. Tabell B4.1) visade sig bland annat för den underdrivna 
omblandningen av bottenvattnet mindre adekvat utformade och redovisas inte här. Dessa 
två inledande försök visar dock att skallängden för utsläppsmynningen inte har någon 
avgörande betydelse för inlagringsnivån, som snarare bestäms av stratifieringen i 
Kanholmsfjärden. 
 
Beräkningsfall ”K3O” 
Detta beräkningsfall innebär att utsläppsdjupet under ytan är 100 m och att den ekvivalenta 
skallängden för utsläppsmunstyckena satt till 1,5 m samt att anhopningen av tunna 
bottenlager som komplicerar inlagringsförloppet nu slagits ihop. Sammanslagning sker med 
det relativt inlagringsnivån ovanförliggande lagret.  
 
Med ökad vertikal omblandning som åstadkommits genom sammanslagning av 
bottenlagren kommer inlagringsplymen att endast inlagras marginellt djupare jämfört med 
när så inte gjorts. Detta är en förväntad konsekvens av den ökade omblandningen. Genom 
integration av spårämnesförekomsten i modellen visas att detta uppfyller kravet på att vara 
strikt material-konserverande vilket utgör ett basalt krav. I Fig. B4.3 visas den resulterande 
haltutvecklingen för spårämnet under ett medelår som framräknats med dess dygnsvärden 
medelvärdesbildade över de tolv åren. Det framgår att som väntat uppkommer de högsta 
koncentrationerna av spårämnet i Kanholmsfjärden, där den genomsnittliga utspädningen 
är cirka1%, motsvarande 4 i den logaritmiska skalan. Därefter uppvisar Möja Söderfjärd 
ungefär samma utveckling men med något reducerade halter. Påverkan kan dock spåras i 
utspädning 1:104 ända in mot randbassängerna mot innerskärgården, Baggensfjärden och 
Trälhavet.   
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Det är även av intresse att åskådliggöra mellanårsvariationerna. En sådan presentation visas 
i Fig. B4.4 för hela perioden 1993 t.o.m. 2004. Möja Söderfjärd, som gränsar till Kanholms-
fjärdens nordöstra del, uppvisar i huvudsak samma utveckling av spårämneshalter som sin 
grannbassäng även om bottenvattenutbytet för Möja Söderfjärd är större. Detta utbyte av 
relativt tyngre vatten hålls tillbaka från Kanholmsfjärden genom den visserligen djupt 
liggande (90 m) men ändå förefintliga tröskeln mellan dessa två stora fjärdar. Dessa två 
bassänger är ur vattenutbytessynpunkt nära sammankopplade.    
 
Beräkningsfall ‘K4O’ 
Detta beräkningsfall avser påverkan av pumpningen på salinitets- och 
temperaturskiktningen.  
I Fig. B4.5a och B4.5b visas salinitetskonturer (utan resp. med pumpning) för den 
studerade 12-årsperioden för samma urval bassänger i Stockholms centrala mellanskärgård 
och medelvärdesbildade över dessa 12 år på samma sätt som i föregående diagram. En 
okulär jämförelse ger att endast Kanholmsfjärden och Möja Söderfjärd påverkas med en 
iakttagbar sänkning av saliniteten och denna påverkan inskränks till djup under 70 m under 
sommaren och den tidiga hösten. Fig. B4.5c och B4.5d är analogt utformade diagram men 
för temperaturutvecklingens medelårscykel. Återigen uppvisar samma två bassänger små 
skillnader. Pumpningen gör att bottenvattnet under våren blir något kallare. Jämförelsen 
mellan dessa figurpar kan tydliggöras genom att i stället visa differenserna mellan fallen 
utan och med pumpning, vilket görs i Fig. B4.6a (salinitet) och Fig. B4.6b (temperatur). Det 
framgår att för några bassänger i mellanskärgården, t.ex. Baggensfjärden uppstår på 
intermediärt djup temporära temperaturavvikelser i paritet med de i de två primärt 
påverkade fjärdarna. Dessa sekundära effekter måste i modellen bero på ett något förändrat 
cirkulationsmönster som emanerar från platsen där pumpningen äger rum 
 
Samtliga sund som ansluter till Kanholmsfjärden uppvisar samtidigt både positiva och 
negativa flöden, d.v.s. har ett tvåriktat (baroklint) utbyte, Fig. B4.7a. Konventionen i 
CouBa-modellen är att ett positivt flöde går från en bassäng med högre ordningsnummer 
till en med ett lägre. Summering med tecken av dessa motsatta volymflöden ger nettoflödet. 
Korrigering av tecknet för nettoflödet så att positivt tecken innebär fyllning av 
Kanholmsfjärden visas i Fig. B4.7b. Summering av dessa flöden ger fyllnings- och 
tömningshastigheten och återspeglar därför vattenståndsvariationen, Fig. B4.7c. 
Medelvärden av dessa flöden över 12-årsperioden för fallen utan och med pumpning visas i 
Tabell B4.3a resp. B4.3b. 
 
Beräkningsfall K5O 
Detta beräkningsfall innebär utsläppsdjup av 100 m, 1,5 m ekvivalent skallängd för 
utsläppsdysorna samt sammanslagning av den inlagrade pumpningsplymen med det 
nedanförliggande lagret. 
 
CouBa-modellens grundläggande utformning att hålla antalet lager inom en bassäng inom 
en hanterbar nivå är svår att förena med de tillkommande tunna lager som ständigt tillförs 
genom pumpningen. I modellen sammanslås rutinmässigt de lager som kostar minst 
omblandningsenergi att slå ihop. I beräkningsfallet ”K3O” ovan skedde sammanslagningen 
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genomgående med närmast ovanförliggande lager. Sammanslagningen av dessa tunna 
pumpplymlager kan av hänsyn enbart till energiaspekten lika gärna ske med det 
underliggande lagret. Detta beräkningsfall visas i Fig. B4.8, analogt utformat som tidigare 
presenterade medelårsdiagram. 
 
Det är uppenbart att den inlagrade plymen nu tränger längre ner mot djupare lager. Endast 
när antalet lager närmast inlagringsnivån är många och därför tunna, sammanfaller detta 
beräkningsfall med det där sammanslagning uppåt sker (K3O – Fig. B4.3). 
 
Diskussion 
Redoxklinen i Kanholmsfjärden befinner sig normalt på 70 m djup (Magnus Karlsson, IVL 
pers. medd.). Som ett mått på vattenomsättningen kan den specifika åldern, på engelska 
Average Age - förkortat AvA, (t.ex. Engqvist m.fl., 2006) för vattnet i en viss bassäng 
relativt ett område där åldern för det exogena vattnet definitionsmässigt satts till noll. 
Gentemot främst ytterskärgårdens vatten varierar AvA för Kanholmsfjärden (Fig. B4.9) 
från cirka 20 dygn för ytlagren till maximalt 5 månader för bottenvattnet. Från ett år till det 
följande kommer i stort sett allt pumppasserat vatten att ha ersatts även för det avsevärt 
långsammare utbytta bottenvattnet. Med en omsättningstid avsevärt kortare än ett år är det 
alltså en omöjlighet att det utsläppta spårämnet kan ackumuleras så att en ständigt ökande 
halt av syresatt ytvatten uppstår mot slutet av denna 12-årsperiod. 
 
Det modelluppskattade inlagringsdjupet i Kanholmsfjärden uppgår för beräkningsfallet 
K3O till 50-70 m, d.v.s. ovanför eller sammanfallande med redoxklinen. Den måttliga med 
kontinuerliga utsaltningen av lagren i och under detta djupintervall gör att inlagringsnivån 
tenderar att med tiden nå högre upp mot ytan. Tillståndsekvationen (täthet som funktion 
av salinitet och temperatur) har ett flackt minimum som sammanfaller med de låga 
temperaturer som bottenvattnet mestadels uppvisar. Inverkan på tätheten är mer känslig 
för salinitets- än för temperaturförändringar.  
 
CouBa-modellen är utformad för att hantera skalära koncentrationer med måttliga 
gradienter inom respektive delbassäng. Detta gäller för salinitet, temperatur och i normala 
fall även för närsalter men för det akuella spårämnet blir avsaknaden av horisontella 
gradienter inom recipientbassängen uppenbart orealistisk. I den verkliga Kanholmsfjärden 
kan uppkomsten av sådana gradienter förväntas bli betydande med de högsta halterna 
motsvarande utspädningen för det inlagrade vattnet (mellan 1:10 och 1:20) närmast 
pumpanordningen. I takt med att den interna vågen med inlagrat pumpvatten propagerar i 
perifer riktning från inlagringspositionen sker turbulent omblandning med de 
omkringliggande lagren så att en fortsatt utspädning sker. Modellen gestaltar medelvärdet 
av de resulterande haltgradienterna summerat över hela bassängens areal på de aktuella 
djupen. Om den för närfältet förhöjda halten kunde förmås att inlagras djupare än 
redoxklinen skulle djupbottnarna i pumpstationens närhet gynnas av lägre 
primärutspädning och därför högre syrekoncentrationer. 
 
Jämförelse mellan de två körningsfallen K1O (redovisas inte här) och K3O (Fig. B4.3) med 
skallängderna 2,5 m resp. 1,5 m visar att det senare, slutligen valda värdet inte är en kritisk 
parameter eftersom dessa ger i stort samma inlagringsdjup. Om en väsentligt djupare nivå 
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för inlagring eftersträvas, måste det till en betydlig småskaligare dysutformning, vilket ökar 
strömningsmotståndet och därmed de sammanhörande energikostnaderna.   
 
Även den numeriska inlagringsproceduren med rutinmässig sammanslagning av plymlagret 
med det ur neutral täthetsnivå närmast överliggande, kan innebära ett substantiellt bidrag 
till ett vertikalt upplyft av inlagringsnivån när detta med plymen sammanslagna lager är 
tjockt. Beroende på omständigheter för drivningen kan detta lager bli omkring 10 m i 
tjocklek. Det rationella motivet för at göra sammanslagning med det övre lagret är att 
vertikala strömningshastigheter normalt avtar med ökande djup. För djup överstigande det 
s.k. Ekman-djupet (cirka 30 m) finns det inga skäl att a priori att utesluta även att inlagring 
kan ske med det nedanförliggande modellagret under den neutrala inlagring nivån, vilket 
borde ske i hälften av fallen.  
 
Det kan därför anföras att en superponering av de två sammanslagningsfallen (med 
ovanför- resp. underliggande lagren), se Fig. B4.2 torde ge en mer realistisk plymdynamik. 
En sådan superposition har genomförts i Fig. B4.10 där de resulterande konturdiagrammen 
alltså har viktats med lika vikter, vilket återspeglar den åberopade a priori-sannolikheten 
ovan. För dessa mellanårsmedelvärden kommer nu nivån för 1 % utspädning att nå ned till 
70 m djup, och vid början av sommarperioden kommer tidsgenomsnittligt denna 
utspädningsgrad att penetrera ända ned till bottenlagren. Under det senare halvåret är 
denna utspädningsgrad begränsad till 60-70 m djup. Närheten till 50 m-isopleten från 
pumpningsstationen (Fig. B4.1b tillsammans med argumentet som framförts ovan att i 
närområdet är utspädningsgraden cirka en faktor 10 lägre än det horisontella 
lagermedelvärdena, ger en indikation om att bottnarna i närområdet skulle kunna ges ett 
väsentligt syrebidrag. 
 
Påverkan på den densimetriska stratifieringen av pumpningen kommer också att inverka på 
de horisontella in- och utflödena genom sunden till de angränsande bassängerna. Den 
djupaste sundtröskeln (92 m) uppvisar sundet som förbinder Kanholmsfjärden med Möja 
Söderfjärd, se Tabell B4.2. Tillsammans med detta sunds vidsträckta bredd innebär detta att 
täthetsdifferenser ovanför tröskeln mellan dessa bassänger har goda möjligheter att snabbt 
utjämnas, vilket förklarar deras mycket snarlika salinitets-, temperatur- och 
spårämnesprofiler. Pumpningens påverkan på täthetsprofilerna är i väsentlig grad 
begränsad till dessa två fjärdar. Detta påverkar i sin tur på ett subtilt sätt sundutbytet 
(Tabell B4.3b), men om detta skulle inverka gynnsamt på bottenvattnet i Kanholmsfjärden 
kan inte avgöras av denna modellstudie, därför att det beror på graden av syresättning i 
grannbassängerna. Det något minskade nettoutbytet av flöden från/till Möja Söderfjärd 
med pumpningen aktiverad (Tabell B4.3a) bestäms av det komplicerade mellanberoendet 
av tidsvariationen för (den baroklina) drivningen i relation till när den stratifieringen 
påverkas av pumpningen.   
 
Det föreligger inga uttryck för negativa effekter av pumpningen men däremot är en 
gynnsam följd att samtliga analyserade bassänger i mellanskärgården i någon utsträckning 
om än liten erhåller ett tillskott av syresatt vatten.  
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Slutsatser 
Med CouBa-modellansatsen kombinerad med en subrutin för inlagring av upp-/ner-
driftplymer visas att vatten som tas från 5 m djup i Kanholmsfjärden för att släppas ut 
horisontellt på 100 m, kommer med en viktad superponering av två beräkningsfall 
(sammanslagning av plymen med över- resp. underliggande lager vid den neutrala 
inlagringsnivån) tidsgenomsnittligt nivån för 1 % utspädning att nå ned till 70 m djup 
(redoxklindjupet) och vid början av sommarperioden kommer denna utspädningsgrad att 
kunna penetrera ända ned till bottenlagren. Under det senare halvåret är denna 
utspädningsgrad dock begränsad till 60-70 m djup. Osäkerheten i dessa uppskattningar 
bestäms emellertid av lagertjocklekarna som kan uppgå till 10 m. Dessa resultat är inte 
särskilt känsliga för valet av utsläppsdysornas skallängder i intervallet 1,5-2,5 m. 
 
Genom sin djupa och breda sundförbindelse med Möja Söderfjärd uppvisar denna bassäng 
en med Kanholmsfjärden mycket snarlik dynamisk utveckling för såväl 
täthetsstratifieringen och spårämnesprofilerna, som indikerar att vattnet passerat genom 
pumpanordningen. 
 
I dessa två hydrauliskt nära förbundna bassänger befinns den tidsgenomsnittliga och över 
Kanholmsfjärdens horisontella utsträckning medelvärdesbildade spårämneshalten motsvara 
en utspädningsgrad 1:100. I närheten av utsläppet kan det argumenteras att den verkliga 
utspädningen snarare motsvarar primärutspädningen för pumpplymen vid inlagringen, som 
är approximativt en storleksordning lägre. Genom att modellen inte kan återge dessa 
horisontella gradienter överdrivs därför utspädningen i horisontell ledd. Eftersom 
pumpningen är förlagd till en bottenplatå med 50-m isopleter inom ett avstånd av cirka 1 
km är det förenligt med dessa modelresultat att anoxiska sediment under redoxklinnivån 
åtminstone periodvis kan ges ett syretillskott som skulle kunna innebära att den anoxiska 
onda cirkeln bryts. 
 
Påverkan av pumpningsaktiviteten på de tids- och rumsintegrerade temperatur-, salinitets- 
och tähetsprofilerna har uppskattats genom en kompletterande körning för vilken enda 
skillnaden är att ingen pumpning förekommer. Det befinns att medelvärdesbildat över de 
tolv analyserade åren är påverkan på täthetsstratifieringen i allt väsentligt begränsad till de 
två nära sammankopplade bassängerna Kanholmsfjärden och Möja Söderfjärd. 
Pumpningen påverkar nettoutbytet genom Kanholmsfjärdens anslutna sund på ett 
marginellt men systematiskt sätt. 
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Tabeller 
Tabell B4.1. Översikt av de fem utförda modellkörningarna. Den treställiga litteralen ”Körn. ID” utnyttjas 

för att identifiera och särskilja dessa körningsfall i figurer och tabeller. De två första gråmarkerade fallen 
kördes först med redovisas inte i denna framställning eftersom de efterföljande fallen bedömdes som mer 

realistiska. 
 

Körn. 
ID 
 

 
Utsläpps- 
nivå (m) 

 
Ekivalent skallängd 
för dysmynningen (m) 

 
Vertikal 
hopslagning Anmärkning 

 

K1O 
 

100 
 

2.50 
 
uppåt Tunna bottenlager överhoppas 

K2O 
 

100 
 

1.54 
 
uppåt Tunna bottenlager överhoppas 

K3O 
 

100 
 

1.54 
  
uppåt Hopslagning av tunna bottenlager 

K4O 
       
      100 

 
- 

 
    - Kontrollkörning utan pumpning 

K5O 
              

100 
 

1.54 
 
neat 

Plymen slås samman med undre 
lagret 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
  

Tabell B4.2. Tröskeldjup för sunden som förbinder Kanholmsfjärden med anslutande bassänger. 

 Strait modell number  Depth (m) 
Skagsfjärden  S24 29 
Sollenkrokafjärden S25 28 
Breviken S26 26 
Randbassäng 19 S29 7 
Möja Söderfjärd S32 92 
N. Nämdofjärden S51 51 
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K4O (no pumping) Qpos Qneg netQ
Connected basin: (m3/s) (m3/s) (m3/s)
Skagsfjd. 307 -644 337
Sollenkrokafjd 464 -776 312
Breviken 126 -157 31
Randbasin-19 522 -182 -340
Möja Söderfjd. 1870 -1136 734
N.Nämdöfjd. 1449 -2523 -1074
Sum 4739 -5418 0

K3O (with pump) Qpos Qneg netQ
Connected basins: (m3/s) (m3/s) (m3/s)
Skagsfjd. 307 -644 337
Sollenkrokafjd. 465 -778 313
Breviken 127 -156 29
Randbasin-19 522 -181 -341
Möja Söderfjd. 1877 -1149 727
N.Nämdöfjd. 1458 -2522 -1065
Sum 4756 -5431 0

 

 

   

Tabell B4.3a. Positiva och negativa volymflöden från/till Kanholmsfjärden för det fall när ingen pumpning ägt 
rum. För nettoutbytet mellan bassängerna måste CouBa-modellens teckenkonvention tas i beaktande, vilket betyder 

teckenomkastning för de första fyra av de listade bassängerna. 

Tabell B4.3b. Positiva och negativa volymflöden till/från Kanholmsfjärden med aktiv pumpning. Skillnaderna 
jämfört med fallen utan aktiv pumpning (K40 – Tabell B4.3a) är förhållandevis små – av storleksordning någon 

promille- men indikerar likafullt att pumpningen också på ett subtilt och sannolikt även systematiskt sätt påverkar 
flödesutbytet mellan bassängerna. 
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Figurer  

Fig. B4.1a) Karta över mittsektionen av Stockholms inner- och mellanskärgård och dess uppdelning i delbassänger. 

Fig. B4.2b) Sjökort över Kanholmsfjärden med den approx. positionen för WEBAP-pumpen angiven med den incirklade 
punkten Från http://kartor.eniro.se/. 

WEBAP:s position 
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Alternativa fall 

Initial nedpumpning;  
Plymen stiger under  
medrivning av vatten 
från de passerade lagren 

Plymen sammanslås 
med lagret nedanför. 
d.v.s. diagnostiskt fall  

Plymen sammanslås 
med lagret ovanför, 
d.v.s. standardfallet 

  5m 

Plymen inlagrad (3) Plymen sammanslås  
med lager i_ni+1 

(7) 

Intakt lager i_ni 
 

Plymen sammanslås 
med lager i_ni (6) 

 
Taxerat lager 

i_ni+1 
 

Intakt lager i_ni (4) 
 

(1) 

(2) 

Taxerat lager 
 i_ni+1 

 

lager i_ni+1 
 

lager i_ni 
 

Plymen är inlagrad på 
en stabil täthetsnivå 
mellan två lager  

(5) 

Fig. B4.2. Skiss av inlagringsprocessen med en bassäng som av pedagogiska skäl antas cylindrisk. Lagertjocklekarna kan i 
modellen variera och lagernumreringen är från ytan och nedåt. Pilen (1) visar hur den brunfärgade fraktionen av ytlagret på 5 

m djup (under ett tidssteg i modellen) pumpas ut nära botten för att sedan av uppdriftsskäl stiga (2) under medrivning av 
vatten från de passerade lagren. Det vatten som dessa lager förlorar genom denna taxering, tillförs den uppåtstigande plymen. 
När den växande plymen har passerat lager i_ni+1 har dess medeltäthet ändrats så att den är mindre än den för lager i_ni+1, 
men lika eller större än den för lager i_ni. Plymen inlagras lyftkraftsneutralt mellan dessa lager (3). Lagren ovanför har alltså 

opåverkade volymer (4) men har förflyttats uppåt motsvarande den tillförda pumpningsvolymen, vilket indikeras av den 
svarta streckade linjen. Den ursprungliga totalvolymen är alltså oförändrad. Normalfallet är att genom vertikal omblandning 

plymen slutligen sammanslås med det ovanförliggande lagret (6). För det aktuella studiet av spårämnen (motsvarande 
nedpumpat syresatt ytvatten) det diagnostiska fallet med sammanslagning med det undre lagret har också prövats. 
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Fig. B4.3. Resulterande spårämneskoncentrationer av vatten som passerat genom pumpanordningen, medelvärdesbildade 
over de tolv simuleringsåren. För vatten ned pumpats från 5m för att släppas ut på 100 m djup har spårämneshalten ökats 

med 106 enheter/m3. Volymflödet har satts till 4 m3/s. 
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Fig. B4.4. Resulterande spårämneshalter presenterade för tiden 1993 t.o.m. 2004 i de till Kanholmsfjärden närmast anslutna 
större bassängerna. Möja Söderfjärd (ansluter norr om Kanholmsfjärden) uppvisar ungefär samma spårämneshalter som 
Kanholmsfjärden även om ventilationen av bottenvattnet där är mer intensiv beroende på den djuptröskel som separerar 

dessa två bassänger, vilka uppenbarligen är hårt sammankopplade ur utbytessynpunkt. Vid några tillfällen (t.ex. 1997) tränger 
nedpumpat och syresatt vatten ner till bottnen av Kanholmsfjärden. 
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Fig. B4.5a) Salinitetskonturer för ett urval av bassänger i Stockholms mellanskärgård, medelvärdesbildade över helåren 1993 
t.o.m. 2004 med bibevarande av säsongstidsaxeln. Ingen WEBAP-pumpning har utförts. b) Salinitetskonturer 

medelvärdesbildade på samma sätt som för ovanstående delfigur, men med kontinuerlig nedpumpning (4 m3/s). 
Endast saliniteten i Kanholmsfjärden och Möja Söderfjärd har påverkats märkbart med en utsötning av saliniteten 

begränsad till djup överstigande 50 m och för sommaren och den tidiga hösten. c) Temperaturkonturer analogt 
med delfigurerna ovan för jämförelsefallet utan nedpumpning. d) Temperaturkonturer som påverkats av 

kontinuerlig pumpning. Samma två närbassänger (Kanholmsfjärden och Möja Söderfjärd) uppvisar minimala 
avvikelser jämfört med när ingen pumpning sker. Detta framgår främst för bottenvattnet under våren är något 

kallare. 
 

d) c) 

b) a) 
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Fig. B4.6a) Differenser mellan salinitetskonturerna för fallet utan pumpning minskat med fallet med aktiv pumpning för 
samma urval bassänger som i tidigare diagram och medelvärdesbildat över åren 1993 t.o.m. 2004. Den något reducerade 
saliniteten i de två närmast pumpanläggningen framgår nu mer tydligt än för motsvarande diagram (B4.7a och B4.7b) för 

bottenvattnet under sommartid. b) Motsvarande differenser som för Fig. B4.8a men för temperatur. Samma två bassänger 
blir jämförelsevis kallare och detta företrädesvis under vinterperioden. Några andra bassänger påverkas också av pumpningen 
men denna relativt känsliga jämförelse visar att detta måste förklaras av det marginellt förändrade cirkulationsmönstret som 

emanerar från bassängen där pumpningen äger rum. 

b) 

a) 



WEBAP  IVL rapport B2130 
Vågdriven syrepump för Östersjön  

90 

 
 a) 

b) 

c) 

Fig. B4.7a Diagram som samtidigt visar positiva och negativa sundströmmar genom de sex sund som förbinder 
Kanholmsfjärden med dess grannbassänger. Dessa kurvor har filtrerats med ett 30-dygns löpande medelvärde lågpassfilter. b) 

Nettoflöden (summan av positiva och negativa flöden med tecken) och med hänsyn tagen till Sundströms-konventionen så 
att positiva nettoflöden här fyller Kanholmsfjärden. c) Summering av nettoflödena ger en långsiktig vattenbalans över de tolv 

åren som omfattas. Kurvan visar därför vattenståndsvariation i filtrerad form. 
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Fig. B4.8. Spårämneskoncentration som medelvärdesbildats över de tolv åren 1993 t.o.m. 2004 med en förhöjd halt av 106 
enheter/m3 för vatten som passerat pumpen. Med samma förhöjda omblandning av bottenvattnet i Kanholmsfjärden som 
för beräkningsfall K3O (Fig. B4.5), men den uppåtgående plymen tillåts istället bli sammanslagen med lagret närmast under 

den nivå där neutral täthetsinlagring skett. Resultatet blir som förväntat att påverkan når djupare, speciellt i början av 
sommarperioden då men maximala luftningen når hela vägen ner till bottenlagret. 
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Fig. B4.9. Specifik medelålder (på engelska ’Average Age’, förkortat AvA) av vattnet för de utvalda bassängerna som 
representerar mellanskärgården relativt exogent vatten utanför modellen angransande ytterskärgården och tillfört sötvatten. 

AvA är sålunda definitionsmässigt noll (dygn) för dessa två föryngringskällor. Detta AvA-mått visar vattenomsättningen och 
har i likhet med tidigare kontureringsdiagram medelvärdesbildats över de tolv åren. För Kanholmsfjärden hat bottenvattnet 

med det högsta AvA-värdet mindre än sex månader och ytvattnet uppvisar en jämvikt mellan åldrande och föryngring 
motsvarande tre veckor. Baggensfjärden som är en gränsbassäng in mot den inre skärgården har en markant tröskel med ett 

djup av 25 m. Denna bassäng uppvisar det högsta AvA-värdet under hösten. 
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Fig. B4.10. Resulterande spårämneskoncentrationer i mellanskärgårdens bassänger för vatten som har passerat genom pumpen 
och därmed erhållit förhöjda halter av 106 enheter/m3. Dessa konturdiagram har med lika vikter satts samman av de två 
beräkningsfallen ‘K3O’ and K5O’ med det nedpumpade volymflödet satt till 4 m3/s. Det kan argumenteras att denna 
superposition representerar den mest realistiska rekonstruktionen av Kanholmsfjärdens luftning givet den tillämpade 

inlagringsprocessens begränsningar i CouBa-modellen. För dessa beräknade 12-års medelvärden visar det sig att för de första 
sex månaderna kommer den (horisontellt utjämnade) 1 % -utspädningsnivån (motsvarande värdet fyra i den logaritmiska 

färgskalan) att nå ner till 70m-nivån och vid början av sommarperioden kommer denna påtvingade luftning att nå hela vägen 
ner till bottenlagret. För det senare halvåret begränsas luftningen till 60-70m djup. 
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Bilaga 5 - Analys av syresättning av 
Kanholmsfjärdens bottenvatten 2012   
 
 
 
 
 
 
En noterbar ökning av syrehalten i Kanholmsfjärdens bottenvatten iakttogs mellan 
datumen 2012-05-16 och 2012-07-05, vilket fortsättningsvis benämns förändringsperioden. 
De tidigvarande anoxiska förhållanden som rått på 100 m djup ersattes av syrehalter 
ovanför den brytpunkt då fosfor inte frigörs. Denna positiva effekt kvarstod även vid ett 
senare mättillfälle 2012-10-03.  Vid ett arbetsgruppsmöte för WEBAP 2012-10-18 
uppdrogs att genomföra en noggrann analys av dessa mätdata i syfte att utifrån desamma 
försöka avgöra huruvida denna syrehaltsförbättring beror på pumpverksamheten i 
WEBAP:s regi eller sammanhänger med utifrån Östersjön inströmmande syresatt vatten av 
relativt förhöjd täthet. Pumpen hade varit kontinuerligt aktiv sedan mitten av mars 2012.  
 
WEBAP:s mätprogram omfattar salinitets-, temperatur- och syrehaltsprofiler för två 
stationer i Kanholmsfjärden och dessutom ingår några av dess kringliggande fjärdar (Möja 
Söderfjärd, Nämdöfjärden samt en station NV Eknö) vid början av förändringsperioden då 
bottenvattnet på djup större än 90 m fortfarande var anoxiskt.  
 
Parallellt har Stockholm Vatten AB (SVAB) genomfört mätningar en månad innan 2012-
05-16, närmare bestämt 2012-04-18, som uppvisade samma syrebrist för bottenvattnet som 
konstaterades 2012-05-16, som alltså kan tjäna som startdatum. Eventuellt senare utförda 
mätningar av SVAB har inte gått att få tillgång till.  
 
En översiktig sammanställning av samtliga tillhandahållna mätdata presenteras i Fig. B5.1. 
Kanholmsfjärdens bredaste och djupaste sundförbindelse (92 m tröskel) är med Möja 
Söderfjärd, vilken i sin tur är förbunden med ytterskärgårdens vatten via ett sund med 30 m 
tröskel. Alla andra sundförbindelser utom den till Nämdöfjärden (mätstation ”Franska 
Stenarna”) är grundare. Denna söderut belägna mätstation (Fig. B5.1a) uppvisar såväl lägre 
syrehalt som densitet för jämförbara djup relativt Kanholmsfjärden (Khfjd). Analysen kan 
därför fokuseras på de två mätstationerna belägna i Khfjd och den norröver i Möja 
Söderfjärd.  
 
Utgående från att pumpstationens inflytande på syrehalten bör ge upphov till horisontella 
syregradienter utgående från dess aktuella position. Sådana gradienter bör då uppstå på de 
nivåer där man enligt separat modellering (Engqvist, 2012) kan förvänta att de uppstår och 
även uppträda på tidsperioder under en årscykel som samma modellanalys indikerat. Å 
andra sidan bör inströmmande bottenvatten ge upphov till gradienter i motsatt riktning för 
bottenvattet. De bör också kunna korrelera med vindgenererade uppvällningsincidenter 
(Lehmann & Myrberg, 2008) i kusten utanför Kanholmsfjärden. 
 

Sammanfattning: Analys av tillgängliga mätdata kan inte säkerställa huruvida bottenvattnet i 
Kanholmsfjärden under perioden 2012-05-16 och 2012-07-05 har syresatts av inflödande 
bottenvatten eller genom pågående nedåtpumpning av ytvatten. Samma data utesluter dock inte 
att pumpningen i WEBAP-projektets regi har haft denna gynnsamma inverkan. 
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Fyra kriterier kan formuleras a priori som styrkande av nollhypotesen att den konstaterade 
syrehaltsökningen beror av under perioden inflödande syrerikt bottenvatten och inte av den 
samtidigt oavbrutet pågående pumpningsinsatsen: 
 

1. Horisontella positiva täthetsgradienter för bottenvattnet från perifera mätpunkter 
och in mot pumpstationen bör föreligga i början eller slutet av förändringsperioden. 

2. Horisontella positiva syregradienter bör föreligga för bottenvattnet från 
pumpstationen ut mot periferin i början eller slutet av förändringsperioden. 

3. Samvariation mellan bottenvattnets förändrade täthet och syrehalt kan påvisas. 
4. Belägg för att uppvällningsincidenter som inför syrerikt bottenvattnen med förhöjd 

densitet har ägt rum. 
 
I Fig. B5.2 har de olika mätdata kategorierna sammanställts för att bedöma nollhypotesen. 
Några rumsliga täthetsgradienter kan inte noteras vare sig i början eller slutet av 
förändringsperioden (Fig. B5.2a). Kriteriet 1 är därmed ej uppfyllt. Fig. B5.2b visar att en 
positiv rumslig syregradient föreligger i början men inte i slutet av förändringsperioden. 
Kriteriet 2 kan ses som uppfyllt. Däremot föreligger en tydlig täthetsgradient i tiden; för 
hela vattenmassan under 40 m djup har tätheten förhöjts, dock utom för bottenvattnet på 
100 m djup, där det minskat medan syrehalten ökat. Pumpanordningens utsläpp sker på 
100 m djup. Kriteriet 3 är alltså inte uppfyllt. Vad gäller kriteriet 4 så presenteras i Fig. 
B5.3 en graf för perioden maj t.o.m. juli 2012 avseende komponenten över sydliga vindar 
för en mätstation utanför kusten (Svenska Högarna). Denna komponent får kustytvatten 
att strömma ut från den aktuella kusten och därmed bottenvatten att kompensatorisk 
strömma upp d.v.s. ger uppvällning. Tillräckligt långvariga perioder med sydvinds-
komponenter kan därmed konstateras och Kriterium 4 får anses uppfyllt. I Fig. B5.4 
visas att det kan förväntas en svarstid av cirka ett dygn från att en uppvällningssituation 
manifesterar sig i Kanholmsfjärdens bottenvatten. Därmed kan en fördröjd inverkan av de 
kraftigare sydvindstopparna som föregår 2012-05-16 i Fig. B5.3 uteslutas från att ha 
påverkat den observerade syresättningen.   
 
Därmed blir utifrån de uppsatta kriterierna (två för och två emot) nollhypotesens 
trovärdighet oavgörbar. Man kan överväga att ta hänsyn till de modellberäkningar för den 
12 årsperiod (1993 t.o.m. 2004) som utförts av Engqvist (2012) med pumpstationen i 
kontinuerlig drift. Det visas att som ett tidsgenomsnitt under dessa år uppträdde en 
inlagring av syresatt ytvatten djupare mot botten just under maj månad. En möjlig 
förklaring till syresättningen av bottenvattnet på 90 -100 m skulle då kunna tänkas vara att 
medrivning av den uppstigande plymen får bottenvattnet att samtidigt ändra täthets-
stratifieringen i Khfjd, vilket ger upphov förändrade sundströmmar. Den noterade 
frånvaron av tydliga horisontella täthetsgradienter skulle i så fall kunna förklaras av det 
möjligen intensifierade vattenutbytet med främst Möja Söderfjärd. 
 
Slutsatsen för denna analys av tillgängliga mätdata kan inte med säkerhet avgöra huruvida 
bottenvattnet i Kanholmsfjärden under perioden 2012-05-16 och 2012-07-05 har syresatts 
av inflödande bottenvatten eller genom pågående nedåtpumpning av ytvatten. Samma 
mätdata utesluter dock inte att pumpningen i WEBAP-projektets regi kan ha bidragit till 
denna gynnsamma syresättning. 
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Fig. B5.1. Översikt av samtliga mätdata (koncentration mot djup [m]) plus beräknad täthet σt (avvikelse från 1000 kg/m3) 
för de tre mättillfällena a) 2012-05-16; b) 2012-07-05 samt c) 2012-10-03. För det första mätdatumet finns profiler från två 

ytterligare grundare stationer. 

c) 

b) 

a) 
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Fig. B5.2. Sammanställning av täthets- och syrehaltsgradienter i tiden och rummet.  a) Några täthetsgradienter föreligger 
knappast 2012-05-16 utom möjligen för bottenvattnet på 100 m djup där den är negativ. b) För syrehalten finns för detta 

datum en positiv gradient ut från pumpstationen för djup större än 50 m. Endast för djupintervaller 40-50 m finns en 
förhöjd syrehalt på pumpstationen som kan tolkas som påverkan av pumpningen. c) Någon rumslig täthetsgradient kan 

inte noteras 2012-07-16. Däremot har för pumpstationen täthetsprofilen tilltagit för djup under 40 m, undantagandes 100 
m där en marginell minskning ägt rum. d) Den rumsliga syregradienten har reverserats jämfört med 2012-05-16. Syrehalten 

för pumpstationen har tydligt avtagit jämfört med det tidigare mätdatumet, utom för bottenvattnet på 100 m. 

b) a) 

d) c) 
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Fig. B5.3. Sydkomponenten av vinden uppmätt på Svenska Högarna månaderna maj t.o.m. juli 2012. Förändringsperioden är 
indikerad med streckade vertikala röda linjer. De kraftigaste uppvällningsinducerande incidenserna uppträder i början av maj 

alldeles före förändringsperiodens början. Enligt Couba-modellen bör dessa redan hunnit ha påverkat bottenvattnet. Även under 
perioden inträffar tre längre perioder med dominerande sydvindar, visserligen med lägre toppvindar jämfört med de som 

uppträdde före förändringsperiodens början. 

Fig. B5.4. Numeriskt experiment med CouBa-modellen för att få en uppfattning om responstiderna för en 
uppvällningsincident. Fr.o.m. dygn 5 har en kraftigt förhöjd salthalt (12 psu) påtryckts i kustavsnittet utanför 

Kanholmsfjärden. Efter redan ett dygn återfinns samma salinitet i Kanholmsfjärdens bottenvatten. 
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Bilaga 6 - Analys av pumpkapaciteten av 
WEBAP I 
Givare 
WEBAP I var försedd med en tryckgivare i varje yttre hörn, en tryckgivare i varje hörn av 
bassängen, två kraftgivare anslutna till förankringen samt en accelerometer i modulens 
bakre del. Dessutom försågs modulen med en flödesmätare. Denna fungerade dock inte. 
SMHI skulle ha en vågmätare ute i anslutning till modulen, men av olika anledningar var 
denna i funktion bara under en kort tid.   
 
 

 
Figur B6.1. Placering av givare. 

  

1a = 50mm 2a = 120mm K1 = Kraftgivare 1 
1b = 50mm 2b = 120mm K2 = Kraftgivare 2 
1c = 50mm 2c = 120mm 
1d = 50mm 2d = 120mm 
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Tabell B6.1. Sammanställning av utförda analyser. 

Hs Tm, Tz q 
  m sek m3/sek Tidpunkt 

 1.01 3.50 1.33 2010-11-08 09:00 B 
3.37 6.14 2.01 2010-11-08 21:10 B 
1.55 4.90 1.76 2010-11-09 12:00 B 
0.93 4.63 0 2010-11-10 00:00 B 
3.36 6.02 2.25 2010-11-12 00:00 B 
1.09 3.58 0.92 2010-11-14 15:10 B 
2.29 5.21 2.15 2010-11-15 09:00 B 
0.79 4.00 0.49 2011-09-05 15:58 B 
1.57 4.25 1.72 2011-09-06 22:01 B 
1.19 3.96 1.27 2011-09-08 08:00 B 
2.69 5.52 1.7 2011-09-13 06:01 B 
2.62 5.46 1.76 2011-09-14 14:01 B 
2.45 5.32 1.76 2011-09-14 18:01 B  
0.88 3.79 0.57   2011-09-19 04.01 B 
0.94 3.35 0.34 2011-09-21 00:04 B 
1.90 4.65 1.55 2011-10-10 21:57 B 
4.19 7.78 2.83 2011-11-27 19:00 M  B 
4.39 6.28 2.68 2011-11-27 19:00 M  B 
3.59 6.07 2.17 2011-12-03 15:54 M  B 
2.86 5.51 1.99 2011-12-09 23:00 M  B 
3.81 6.21 2.27 2011-12-13 14:40 M  B 
1.80 6.36 0.98 2011-12-26 11:52 M 
1.57 4.24 1.12 2012-04-01 10:52 M 

M - mätta vågor 
B - beräknade vågor 
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Tabell B6.2. Exempel på enkel flödesberäkning. 

 
Bassängnivåer 

       
 

BasLevel1 BasLevel2 BasLevel3 BasLevel4 
    

 
m m m m 

     
 

Medelnivåer vid små vågor 
 

medel 
    

 
472 424 569 629 524 

 
A = 2.54 m2 

Tidpunkt mm mm mm mm mm 
 

µ = 0.8  
10:26.6 0,484 0,468 0,552 0,618 0,531 

    10:26.8 0,479 0,5 0,517 0,608 0,526 
    2010-11-14 15:10 0,469 0,506 0,478 0,59 0,511 medel 9 diff flöde 1 flöde 2 

10:27.2 0,462 0,51 0,468 0,58 0,505 
    10:27.4 0,476 0,495 0,476 0,568 0,504 0,521 -0,002 0,432 0,000 

10:27.6 0,501 0,461 0,507 0,574 0,511 0,519 -0,005 0,605 0,000 
10:27.8 0,535 0,432 0,547 0,595 0,527 0,517 -0,007 0,749 0,000 

2010-11-14 15:10 0,552 0,393 0,583 0,62 0,537 0,517 -0,007 0,735 0,000 
10:28.2 0,545 0,358 0,605 0,639 0,537 0,520 -0,003 0,531 0,000 
10:28.4 0,521 0,322 0,61 0,644 0,524 0,526 0,002 0,427 0,427 
10:28.6 0,476 0,312 0,603 0,642 0,508 0,532 0,008 0,816 0,816 
10:28.8 0,44 0,331 0,595 0,642 0,502 0,536 0,012 0,995 0,995 

...          
00:04.2 0,536 0,481 0,505 0,591 0,528 0,521 -0,002 0,410 0,000 
00:04.4 0,501 0,468 0,561 0,583 0,528 0,523 0,000 0,201 0,000 
00:04.6 0,474 0,456 0,61 0,58 0,530 0,524 0,001 0,281 0,281 
00:04.8 0,455 0,407 0,655 0,568 0,521 0,526 0,003 0,475 0,475 

2010-11-14 16:00 0,433 0,4 0,687 0,563 0,521 0,527 0,004 0,541 0,541 
00:05.2 0,411 0,41 0,716 0,561 0,525 0,527 0,003 0,526 0,526 
00:05.4 0,401 0,447 0,735 0,564 0,537 0,527 0,003 0,505 0,505 
00:05.6 0,411 0,49 0,72 0,583 

     00:05.8 0,43 0,517 0,691 0,625 
     2010-11-14 16:00 0,433 0,535 0,632 0,657 
 

qm = 0,908 m3/sek 
 00:06.2 0,427 0,535 0,566 0,681 

     
          Min 0,298 0,229 0,314 0,407 0,462 0,496 -0,027 0,000 0,000 
Medel 0,495 0,438 0,566 0,635 0,534 0,534 0,010 0,921 0,812 
Max 0,678 0,669 0,85 0,89 0,615 0,586 0,062 2,242 2,242 

     
m m m m3/sek m3/sek 

     
medel medel 9 diff flöde 1 flöde 2 
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Förklaring 
Ett utsnitt av data redovisas som exempel. Utgångsdata är tidpunkt och bassängnivåer. 
Bassängnivåernas medelvärden beräknas Denna har beräknats från medelvärden för ett 
antal situationer med små vågor. Medelvärdet har filtrerats genom att 9 datapunkter 
medelvärdesbildats fortlöpande och minskas sedan med nivån för lugnvattenytan. 
Differensen ∆h utgör ”fallhöjden”. 
Flödet beräknas som  q = µ * A *rot (2 * g * ∆h) 
A är utloppsarean och µ en förlustfaktor, här vald till 0,8 senare reducerad. Flöde 1 tillåter 
kortvarigt uttag ur bassängen när denna ligger under medelvattennivån, flöde 2 gör det inte. 
 
Exempel på avancerad flödesberäkning.  
Denna beräkning ska ses som principiell eftersom den kräver säkrare mätvärden än vad 
som kunnat åstadkommas. 
 
Tidigare har en dynamisk flödesmodell utvecklats för WEBAP, utifrån rörelsemängdsflödet 
i en kontrollvolym som placerats i WEBAP. I den modellen låg rörets utlopp så långt under 
vattenytan att vågorna påverkan kunde försummas. I denna modell antas röret vara två 
meter långt, eller så kort att vågorna direkt påverkar trycket vid rörets utlopp under vattnet. 
Enligt den information jag fått, sitter de inre tryckgivarna 0.12 m över botten och de yttre 
tryckgivarna 0.05 m över botten. Tryckgivarna antas visa det statiska trycket och därmed 
relatera till vattendjupet. Inverkan av det dynamiska trycket i vattnet försummas tills vidare. 
Trots allt dominerar det statiska trycket i trycksignalen. För en noggrannare analys krävs 
detaljerad kännedom om tryckgivarnas design och placering. 
 
Rörelsemängdsmodell 
Referens för position, hastighet, acceleration och kraft är vertikalaxeln z och bassängens 
botten är 0-referens för position och riktningen räknas positiv uppåt. 
 

 

 
Eftersom bassängbotten används som referens för vertikal position, korrigeras respektive 
trycksignalsignal med hänsyn till givarens placering. Utloppsröret antas ha längden L= 2 m 
och diametern 1.8 m, med tvärsnittsaren a= 2.54 m2. Jordaccelerationen sätts till g= 9.82  
m/s2. Med vattnet i utloppsröret som kontrollvolym undersöks rörelsemängdsändringen i 
kontrollvolymen. Ändringen i rörelsemängd bestäms av alla yttre krafter som verkar på 
kontrollvolymen; tryckkraften på rörets inlopp i bassängbotten, tryckkraften på rörets 
utlopp under bassängen, masskraften från gravitationen samt kraftverkan p.g.a. in- och 
utströmningsförlusterna. Rörelsemängdsflödena in och ut ur kontrollvolymen/röret 
balanserar eller tar ut varandra i modellen, eftersom vattnet antas inkompressibelt och 
inlopps- och utloppsareorna är lika stora, med samma normalriktning. 
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För rörelsemängden Mcvz i röret och de termodynamiska (statiska) trycken p1 och p2 vid 
rörets ändar gäller att 
 

 

 
Detta ger oss en dynamisk kraftbalans i z-led 
 

 

 
där den sista termen i ekvationen ovan representerar krafter från in- och 
utströmningsförlusterna i röret, 3/2 gånger det dynamiska trycket i röret och verkande på 
rörets tvärsnittsarea a. Friktionsförlusterna i det korta röret har försummats. Efter 
förenkling erhålls en icke-linjär differentialekvation (NLDE) 
 

 

 
som löses numeriskt eller simuleras i MATLAB/Simulink. I detta fall behöver vi inte veta 
bassängbottens position, eftersom tryck och acceleration mäts relativt bassängbotten, som 
också är referens för positionen z. 
 
Mätvärdesanalys 
Mätdata har importerats från Excel-filen WEBAP I_OxyData_2011_12_09_2300JF som 
bearbetades av Lennart Claeson. Filen innehåller mer än 4000 sampel med 5Hz 
samplingsfrekvens, vilket motsvarar en tid på mer än 800 sekunder eller drygt 13 minuter. 
Tre av fyra tryckgivare på utsidan visar på nivåer som innebär att bassängen fylls från alla 
sidor, vilket inte är rimligt. En kontroll av tryckgivarnas varians antyder att tre givare har 
offset-fel. Därför används endast signalen från en givare på utsidan till skattningen av 
trycket p2. De inre givarna verkar fungera bättre vid mättillfället och medelvärdet av dessa 
anger trycket p1 nära botten på bassängen. Den vertikala accelerometersignalen verkar 
också ok och används i modellen. Väntevärdet för accelerationen i z-led (vertikalt) måste 
vara noll för hela mätserien, som medelvärdesjusteras före simuleringen. 
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Den signifikant våghöjd antas vara Hs= 2.82 m med medelperiodtiden Tz= 7.22 s, alltså 
relativt långa vågor vid mättillfället. 
 
Resultat 
Det negativa flödet beror på att referensriktningen valts positiv uppåt i modellen. Det 
simulerade utflödet får ett medelvärde på -2.8 m3/s vid medelhastigheten -1.1 m/s. Det 
simulerade medelvärdet på brutto pumpeffekt över röret blir 5.0 kW. Figurerna 1-8 nedan 
visar simulerat flöde under 800 s. 
 

 
Figur B6.2. Exempel på flödesvariationerna i röret enligt den använda ekvationen för rörelsemängdsflöde. 

 
Diskussion 
Med det korta röret kommer flödet att påverkas av nivåerna utanför bassängen. Dessa är 
besvärliga att mäta med tryckgivare, eftersom dynamiska tryckkomponenter också 
registreras av givaren. Förmodligen spelar orienteringen hos givarens tryckkänsliga yta roll 
för signalens storlek. Man kan tänka att givarens acceleration också kan påverka signalen. 
Nära bojens bordläggning samverkar infallande, reflekterade och utsända vågor. Finns fler 
tidsserier med skattad information om vågor och där givarna fungerar bättre än i detta fall, 
borde de också simuleras. Vet man om flödesgivaren fungerade vid detta tillfälle? 
 
Av tidsserierna kan man misstänka att den skattade medelperiodtiden Tz=7.22 s för 
vågorna, kan vara något för lång. Den verkar snarare ligga mellan 4-6 s. 
 
Är man säker på rörets längd vid de olika mättillfällena? Denna spelar stor roll för vågornas 
inverkan på flödet, eftersom vågornas inverkan på trycket avtar exponentiell med djupet. I 
den sista NLDE ovan ser man också att flödesändringen är omvänt proportionell mot 
rörlängden L, större L ger mindre flödesändring. 
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Genomgång av Excel-modellen 
Tolkning av Excel-filen 
 

1 beräknas ett medelvärde på varje inre tryckgivare 
2 från varje tryckgivarsignal subtraheras respektive medelvärde 
3 ett medelvärde bildas därefter av alla fyra tryckgivarsignalerna, för varje tidpunkt 
4 detta medelvärde korrigeras genom multiplikation med (1+zacc/g) för varje 

tidpunkt 
5 det korrigerade medelvärdet filtreras med ett flytande medelvärde (MA-filter) 

motsvarande 20 s eller 100 mätpunkter, för varje tidpunkt. 
6 det MA-filtrerade värdet i varje tidpunkt används för att beräkna flödet med 

formeln  
 
Osäkerheter och diskussion 

- Signalen från accelerometern (AccZ i kolumn D) har ett medelvärde ≠ noll 
(ofysikaliskt), vilket påverkar resultatet i punkt 4 ovan 

- Signalen i Excel-filens kolumn O, som skapats under punkt 5 ovan, borde innehålla 
negativa termer, eftersom data i punkt 4 gör det. Gör jag samma sak i MATLAB får 
jag negativa värden och då skulle flödet i punkt 6 bli komplext vid dessa tidpunkter. 

 
Något kan vara fel i MA-filtreringen i Excel. Men, viktigast av allt, tryckvariationen runt ett 
medelvärde borde inte kunna driva ett nettoflöde av storleksordningen 2 m3/s. MATLAB-
modellen ger medelvärdet 0,122 m på nivåskillnaden mellan bassängen och havet, vilket 
med Bernoullis ekvation stationärt skulle ge ett flöde på ca 3 m3/s.  
 
Jämförelse med Excel-modellen 
För jämförelse har Excel-beräkningarna och MATLAB-simuleringar i samma figur (se 
nedan). Den blå, streckade kurvan representerar flödet i MATLAB-modellen (med ombytt 
tecken) och den svarta, heldragna kurvan visar Excel-modellens flöde. Resultatet från 
MATLAB-modellen har filtrerats med ett 20 s långt MA-filter, för att kunna jämföras med 
Excel-modellen. Vid vissa tider förefaller det momentana flödet ha likartad form i båda 
modellerna, men lika ofta ligger de i motfas. MATLAB-modellen är dynamisk med 
flödesändringen proportionell mot trycket över röret, medan Excel-modellens kvasi-
stationära flöde är proportionellt mot (trycket över röret)1/2. Detta gör att Excel-modellen 
bör ligga före MATLAB-modellen i fas. Ibland anas något av detta i figuren nedan. Excel-
modellen har ett lägre medelvärde. Även variansen i resultatet från Excel-modellen är lägre 
än variansen enligt MATLAB-modellen. Man kan se det så att både medelvärde och varians 
i flödet från MATLAB-modellens kraftekvation är större än motsvarande storheter i Excel-
modellens lösning av Bernoullis energiekvation. Att variansen blir större i MATLAB-
modellen beror på att trycket i botten på röret inte längre antas konstant, utan varierar med 
nivån utanför bassängen. 
 



WEBAP  IVL rapport B2130 
Vågdriven syrepump för Östersjön  

107 

 
Figur B6.3. Jämförelse mellan den filtrerade Excel-modellen och den filtrerade MATLAB-modellen. 
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