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Det görs flera försök att finna tekniska lösningar 
på problemet med låga syrehalter i Östersjöns 
bottenvatten. Ett försök med nedpumpning av 
syrerikt ytvatten gjordes i liten skala 2009-2011 
i Lännerstasundet nära Stockholm i samarbete 
mellan finska och svenska forskare. Samtidigt 
gjordes ett liknande försök i Finland, i Sandöfjär-
den öster om Helsingfors.

P  Syresättning av ett annars syrefattigt bottenvatten kan 
vara en positiv åtgärd i sig, men det yttersta syftet är att 
minska halterna av löst fosfor. I närvaro av syre binds fosfor 
till framförallt järn. Under syrefria förhållanden däremot, 
löses bindningen upp och den frigjorda fosforn bidrar till 
övergödningen av vattnet.

Lyckade försök i Stockholm
Lännerstasundet är en trösklad vik med ett instängt och 
under långa perioder syrefritt bottenvatten. Under försö-
ken pumpades syrerikt ytvatten ner i bottenvattnet, unge-
fär 1 m3/s, vilket motsvarade bottenvattnets hela volym ef-
ter ungefär en månad. Pumpen var placerad i östra delen av 
Lännerstasundet där djupet är drygt 20 m. En närliggande 
bassäng användes som referens. 

Flera försök gjordes; i december 2009 och i juni 2010, 
och ett längre i juni-oktober 2011. Innan pumpningen bör-
jade var bottenvattnet syrefritt och innehöll höga halter av 
svavelväte. Efter pumpning i ungefär en vecka hade sva-
velvätet försvunnit i alla tre försöken och syrehalten var ca 
2 mg/l. Efter det långa försöket 2011 var syrehalten god 
och fosforhalterna hade minskat markant.

Försöket i Sandöfjärden, som är betydligt större än Län-
nerstasundet, var inte lika framgångsrikt. Man lyckades 
aldrig syrsätta bottenvattnet och ammoniumhalten ökade, 
troligen för att temperaturen ökade genom nedpumpning-
en av varmt ytvatten. 

Kan fungera i liten skala
Slutsatsen av försöken var att tekniken kan lämpa sig för 
mindre vattenområden, men också att kunskaperna om 
tekniska och ekologiska förutsättningar och konsekvenser 
ännu inte är tillräckliga för att tekniken ska kunna användas 
i öppna kustområden eller ute i Östersjön.

Syrepumpning i Lännerstasundet
✒ Christer Lännergren, Stockholm Vatten
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PUMPNINGSFÖRSÖK I 
LÄNNERSTASUNDET

Y Lännerstasundet är en av flera trösklade vikar i Stock-
holms närhet - andra exempel är Brunnsviken och Edsviken. 
I en trösklad vik är djupet större inne i viken än i de sund 
som förbinder viken med områdena utanför. Bottenvattnet 
är under lång tid stillastående, i Lännerstasundet kan det ta 
upp till fyra år innan bottenvattnet byts ut. Syrehalterna blir 
mycket låga, ofta tar syret helt slut, det bildas svavelväte och 
innehållet blir stort av fosfor (som fosfat) och kväve (som 
ammonium). Syrebristen i bottenvattnet i en trösklad vik är 
naturlig, men kan förvärras av mänsklig påverkan.
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Fosfor och kväve
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W Syre och svavelväte på 1–19 m djup i 
försöks- och referensbassängen, under 
juni-november. När försöket avslutades 
efter fem månaders pumpning, var 
syrehalten i bottenvattnet över 6 mg/l 
medan bottenvattnet i referensbassän-
gen fortfarande var syrefritt med höga 
svavelvätehalter. 

Fosfor och kväve i  bottenvattnet (under 
14 m) i försöksbassängen, januari-
november. Innan pumpningen påbörjades 
var fosforhalten i bottenvattnet över 200 
µg/l. Efter två veckor hade halten min-
skat till 30 µg/l och hela bottenvattnets 
innehåll av löst fosfor minskade från 150 
till ca 20 kg. Z
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Y Syrepumpen som 
användes under 

försöket. 

RESULTAT FRÅN DEN LÅNGA FÖRSÖKSPERIODEN UNDER 2011


