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Bild: WEBAP pilotanläggning testas i Hanöbukten

Om projektet WEBAP
Projektets huvudsyfte är att demonstrera en kostnadseffektiv, vågdriven enhet, med namnet “Wave Energized Baltic
Aeration Pump (WEBAP)”, som kan minska problemen med syrebrist (hypoxi) längs Östersjöns kuster och i dess öppna
vatten. Specifikt syftar projektet till att minska problemen med döda bottnar och algblomningar i Östersjön genom
luftning och syresättning djupvatten med syrebrist.
WEBAPs pumpmekanism använder enbart de tillgängliga naturresurserna i syrerikt ytvatten och vågenergi. Tillsammans
med åtgärder för att minska näringsbelastningen från land, är luftningspumpar en potentiell metod som kan öka den
restaureringshastighet som Östersjöns självrenande biogeokemiska processer ger. Oorganisk fosfor som har lösts från
sediment på grund av den aktuella syrebristen förväntas återgå och bindas till sedimenten igen, vilket i sin tur förstärker
effekten av luftning och minskar förekomsten och utstäckningen av algblomningar.
Den tidsbegränsade åtgärd som projektet demonstrerar förväntas generera flera gynnsamma effekter på arter som är
beroende av en god syresituation under någon fas av sin livscykel. På längre sikt kommer också en förbättrad
syresituation i Östersjön att få positiva effekter på turism och fiskeindustrin.

Genomförda aktiviteter hittills
Även om WEBAP fortfarande pågår, kan ett antal resultat från projektets aktiviteter räknas upp. WEBAP är inte bara
ett demonstrationsprojekt, utan fungerar också som ett pionjärprojekt inom utbildning och samverkan, där flertalet
myndigheter, sakägare och företag blir medvetna om situationen och behovet av åtgärder.

Aktiviteter och resultat inom WEBAP-projektet:
•
•
•
•
•
•
•

Två pilotanläggningar, en vågdriven och en elektrisk
syrepump, har varit i drift i över ett år
Bassängtester på Aalborg Universitet, som bekräftar
den konceptuella designen
Mätningar bekräftar uppskattad pumpkapacitet vid
olika våghöjder
Mätningar och kartläggning av syrebristen i området
tyder på att den i pilotområdet är mer utbredd än
tidigare uppskattat
Erhållit stora datamängder för havsforskning (utanför
projektet)
Storskalig oceanografisk modellering visar att
tekniken inte påverkar salthaltsskiktningen i Österjön
Försök med sediment och organismer från försöksområdet visar inga negativa effekter av syresättning

•
•
•
•
•
•

Mätningar visar att syresättning minskar
koncentrationen av löst fosfor i djupt vatten
Kompetens- och kunskapsuppbyggnad mellan
projektdeltagarna, andra berörda parter och
nätverkvskapande
Utvecklingsarbete och samarbete med olika initierade
intressenter
Syresättning i Kanholmsfjärden
Modellering för Gotlandsdjupet visar syresättning av
hela området ner till havsbotten efter bara fem år
Modellering av pumpning i Kanholmsfjärden visar
effekten av syresättning inte bara i Kanholmsfjärden,
utan även i angränsande vikar grund av den höga
vattenutbytet
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Bild: Möjlig utformning av en fullskalig WEBAP anläggning

2008 – 2009
WEBAP projektet initieras av projektpartners i ett försök att direkt bidra till
att förbättra situationen med syrebrist i
Östersjön. Alla projektpartner bidrar med
egna resurser för projektets genomförande.

Omfattning av syrefria bottnar i Östersjön under
hösten 2009. (SMHI, 2009)

2009

2010
Juni-juli 2010
Kartläggning av tillståndet i Kanholmsfjärden,
Hanöbukten och södra Östersjön slutförs.

Juni 2010
Bassängtester på Aalborg Universitet, vilka
bekräftar WEBAPs design.

September 2010
WEBAP seminarium “Pågående åtgärder för en
bättre havsmiljö”, Stockholm.

September - november 2010
Konstruktion av WEBAP I klar. Installation och
drift startas.

2011
April 2011
Efter förseningar på grund av en av de
kallaste vintrarna i Sverige är WEBAP II igång
och installerad i Kanholmsfjärden.

2011 - 2012
Modellering av syresättning baserad på
pilotdata indikerar att syresättning i Kanholmsfjärden påverkar också ett antal angränsande
vikar positivt.

2011 - 2012
Modellering av syresättning utifrån pilotdata
indikerar på ingen förändring av salthaltsskiktning och syresättning av exempelvis
Gotlandsdjupet inom några år.

2012
Maj 2012
Öppnar WEBAP-utställningen med en
interaktiv modell och en WEBAP-portal
för realtidsinformation.

April - augusti 2012
Syresättning av Kanholmsfjärden och närliggande
vikar. Provfiske ger torskfångst.

Sommar 2012
Preliminära dataanalyser visar att WEBAP-pilotens
pumpverkningsgrad möter förväntningar.

Planerad aktivitet: maj 2013
WEBAP konferens - presentation av åtgärder
till myndigheter, kommuner och andra
problemägare och beslutsfattare.

2013

Relaterad verksamhet hos projektdeltagare

En viktig förutsättning är att den föreslagna syresättningen
inte kan ersätta nödvändiga insatser för att minska näringsbelastningen till vattenmiljön, utan är enbart en nödvändighet för att hålla ekosystemet vid liv. De viktigaste
projektdeltagarna är engagerade i en rad aktiviteter som
syftar till att minimera negativa effekter på vattenmiljön
från samhället.
•

FoU-anläggningen Hammarby Sjöstadsverk där IVL
och KTH med partners utvecklar ny teknik, strategier
och utbildar för en bättre avloppsrening och återföring av växtnäring (www.hammarbysjostadsverk.se)

•

Dikesfilter för återvinning av fosfor som läcker från
jordbruket (IVL, Simrishamn)

•

Biobränsleproduktion från fiskavfall och bifångster för
att minska förorening av havet (IVL, Simrishamn)

Relaterade övriga projekt och aktiviteter

För att utvärdera effekten av förbättrad omblandning av
syrefria djupvattenskikt och effekter i ekosystemet, krävs
modellering med observationer och data från projektet av
demonanläggningarnas nära omgivning.

Återstående aktiviteter inom projektet

De insamlade uppgifterna från pilotanläggningar kommer att användas för att utvärdera och bedöma effektiviteten i metoden avseende användning vågenergi för
syresättning. Detta inkluderar utvärdering av hur, var och
när tekniken är lämplig för storskaligt genomförande
i syrebristpåverkade vattenmiljöer. Projektet kommer
också att göra en förenklad livscykelanalys och analys av
livscykelkostnader.

Planerad verksamhet: 2013
LCA kommer att jämföra WEBAPs koncept med
andra åtgärder. LCC-analyser kommer att ge de
totala kostnaderna per kilo borttaget fosfor.

Detta inkluderar resultat och slutsatser från andra
pågående eller färdiga projekt, till exempel
•
•
•

BEVIS (ett gemensamt beslutsstödsystem för effektiva
vattenskyddsåtgärder i skärgårdar runt Åbo, Åland
och Stockholm)
BONUS (Europeisk ekonomisk intressegruppering
(EEIG). För vetenskapsfinansiering i Östersjöområdet)
MARE (mot eutrofiering av Östersjön)

Framgångsrik modellering av näringsämnesdynamik
kustområden har framgångsrikt genomförts i BEVIS och
dessa är tillgängliga för WEBAP.
Dessutom har ett antal andra projekt initierats som studerar syresättning i syrefattiga miljöer och i samband med
akvakultur. Data och resultat delas för att främja en bättre
förståelse av processerna.
•
•
•
•

BOX (Baltic Deepwater Oxygenation) Göteborgs
universitet, Sverige
Våg-driven syresättning av fiskodlingar på Åland
SEABED - Fosfor från havsbotten och vattenkvalitet i
skärgården - modelleringsförsök
PROPPEN - Syresättning av havets botten testas i
samnordiskt projekt i västra Finska vikens kustvatten
och nära Stockholm (PROPPEN)

Vad händer efter projektet?

Ända från början har målet för WEBAP varit att motverka
de problem som orsakas av syrebrist. Projektet kommer
att presentera möjliga lösningar och deras miljöbelastning och kostnader för olika problemägare och beslutsfattare. Detta innefattar kommuner runt Östersjön,
miljöskyddsmyndigheter etc. Vidare kommer produktion
och föreslagna teknikens nyttor bli tillgängliga för privata
företag för att skapa en testad och verifierad produkt till
lägsta möjliga kostnad.
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