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Uppfinnare:

Syreverk kan göra Östersjön
till en gigantisk fiskodling
Ett flytande syreverk
som syresätter havsbottnen är rätt sätt att rädda
Östersjön.
Det tror i alla fall forskningsingenjör Peter
Kjaerboe.
– Vi skulle kunna vända övergödningen till en
gigantisk fiskodling, säger han.
MILJÖ Under Östersjöveckan i Stockholm framkom att
det krävs ett krafttag från
Östersjöländerna för att
rädda det övergödda innanhavet.
Samtliga länder är överens om att det syrefattiga
vattnet på havsbottnen är
orsaken till att Östersjön
mår dåligt.
I går skrev Ålandstidningen om Världsnaturfondens
krav på en räddning av havet. Sverige uppmanas att
satsa en ”Östersjömiljard”
där pengarna bland annat
skulle gå till att få havsbotten mer syrerik.
Under Östersjöveckan
kom ett förslag på hur man
ska lösa det rent praktiskt –
ett syreverk.
Bakom uppfinningen står
Peter Kjaerboe, forskningsingenjör på Kungliga tekniska högskolan, och hans
kollega Stefan Nyström.
– Vi vet inte exakt hur
stor effektiviteten blir av ett
syreverk, men det kan
knappast bli sämre, säger
Peter Kjaerboe.

Ytvatten till botten
Syreverket, eller ”O2-verket”
som uppfinnarna kallar det,
består av ett stort kärl som
flyter på vattnet. Kärlet fylls
med vatten från vågorna och
lägesenergin gör att det bil-

Syreverk. Peter Kjaerboe och Stefan Nyström har kommit fram till ett sätt att minska syrebristen på havsbotten.
Deras syreverk pumpar ned ytvatten till botten och drivs med kraften från vågorna.

das ett tryck som kan pumpa
ned vattnet till bottnen.
– Ytvattnet som hamnar i
kärlet är syresatt från vinden
och när det då pumpas till
bottnen blir det vattnet syresatt, säger Peter Kjaerboe.
Han och kollegan håller
för närvarande på att experimentera med syreverket
och de försök som är gjorda
har hittills varit lyckade.
– Nu söker vi bara medel
för att verkställa projektet.

Fiskodling av Östersjön
Om syreverket skulle fun-
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gera i praktiken tror Peter
Kjaerboe att syresättningen
i Östersjön skulle bli avsevärt bättre.
– Det är mörka utsikter
för framtiden men i och
med det här blir det ett ljus i
tunneln. Vi visar att det faktiskt finns teknik som kan

förhindra övergödningen,
säger han.
Ett mer syrerikt vatten
skulle få fiskstammen att
växa rejält, tror Kjaerboe.
– Syre är positivt, det behöver man inte vara vetenskapsman för att förstå. Fiskarna har ju gälar att andas

WWW.O2GRUPPEN.SE

FAKTA
O2-VERKET
Målsättningen är att syresätta vattnet i Östersjön. Detta
görs genom att forcera en
blandning mellan syrerikt ytvatten och syrefattigt botten
vatten. Samtidigt sker då en
forcering av förbränning av
gödningsmedel.
Principen för syresättningen
är att man konstruerar ett vågenergi-pumpverk, ett så kallat O2-verk, som med vågornas
hjälp pumpar stora mängder
syrerikt vatten ned till de nivåer där syresättning behövs.
Genom vågornas kraft, som
har skapats av vinden utnyttjar
man den lagrade energin i
pumpen.
Det är den kraften som omvandlas till pumpenergi i O2verket. Alla har sett vågorna slå
upp på en strand för att sedan
rinna tillbaka ned i havet, här
fungerar samma princip, O2verket fungerar som en strand,
men här samlas vattnet upp i
reservoaren för att automatiskt pumpas ned till syrefattiga djup.
Man kan säga att det är vindkraft, som har omvandlats till
rörelseenergi hos vågorna
som gör jobbet.
Preliminära beräkningar visar att ca 85 st O2-verk kommer att behövas för att balansera syrehalten i Östersjöns
vatten. Dom kommer då att
pumpa lika mycket som ett
normalt 10 års inlopp av saltvatten, alltså cirka 100 kubik
kilometer.
Källa: www.o2gruppen.se

med, säger han.
Han tror att fiskeindustrin skulle kunna tiodubblas om syrebristen
minskade.
– Vi skulle kunna vända
övergödningen till en gigantisk fiskodling.
Kan Östersjön räddas?

– Självklart kan den det,
men folk måste göra sådana här experiment och försöka rädda havet.

tjänsteman ska göra en informationskonsekvensbedömning när ett ärende avgörs.
– De bör bestämma hur
de ska informera om ärendet, säger Britt-Inger Wahe.
Kristina Sundman kon-

staterar att också den interna informationen är mycket viktig.
– Personalen måste få information innan de läser en
sak i tidningen. Det har de
efterlyst. (kö)

MATILDA ANDERSSON
matilda.andersson@tidningen.aland.net
tel:26661

Alla tjänstemän ska informera
INFORMATION Alla tjänstemän vid landskapsregeringen har ett ansvar att informera. Avdelningscheferna har ett särskilt ansvar att
se till att det fungerar.
Det slås fast i den kommunikationsplan för re-

geringen och förvaltningen som en arbetsgrupp
med Britt-Inger Wahe,
Gunnar Westerholm och
Kristina Sundman arbetat
fram.
Arbetsgruppen hoppas
att minister och ansvarig

