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Abstract 
This report has been commissioned by SSAB Tunnplåt AB, business area Slabs in Luleå -   
a subsidiary of the SSAB group. The company extracts iron from ore pellets and then further 
processes it into steel.   
  
The department External Environment at the company’s Luleå plant has earlier made two 
studies to determine the retention time in the Laxviken system consisting of two retention 
ponds for industrial water. Both studies, which were carried out with the tracer rhodamine, 
showed shorter retention times than earlier assumed. 
 
The goal of this study was to analyse the flow pattern in the basins and to identify 
improvement measures to extend the retention time. The analysis was based on a literature 
study, measurements of the three basins, numerical flow and tracer simulations in the model 
tool MIKE21 and rhodamine studies.  
 
Based on the results obtained from the flow simulations, three proposals for measures - one 
for each pond - were chosen with respect to an efficiency improvement and economical 
reasonableness. For the proposed measures tracer simulations has been conducted in MIKE21 
to determine hydraulic efficiency and retention time. 
 
The following factors showed to influence the result most: 
 

 Refracting the jet at the inlet to eliminate pulses 
 Distributing the flow over the whole volume. 

 
In all ponds, it is advisable to construct subsurface banks, to refract possible jets and 
distribute the flow over the volume. In pond 2 and 3, the banks should be completed with 
walls to further control and distribute the flow. 
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Sammanfattning 
Föreliggande rapport har tillkommit på uppdrag av SSAB Tunnplåt AB, Ämnen, ett företag i 
stålkoncernen SSAB. Företaget utvinner järn ur pellets och vidareförädlar det till stål.  
 
Avdelningen för Yttre miljö vid företagets anläggning i Luleå har tidigare genomfört två 
studier för att bestämma uppehållstiden i Laxvikensystemet vilket utgörs av tre 
sedimenteringsbassänger för industrivatten. Båda försöken, som genomfördes med spårämnet 
rhodamin, visade på kortare uppehållstider än vad tidigare antagits. 
 
Målet med denna studie var att analysera flödesmönstret i bassängerna och att finna effektiva 
åtgärder för förlängd uppehållstid och ökad avskiljning. Analysen baserades på en genomförd 
litteraturstudie, inmätning av bassängerna samt numeriska flödes- och spårämnessimulationer 
i modellverktyget MIKE21.  
 
Baserat på resultatet av flödessimuleringarna togs ett förslag på åtgärder fram för varje 
bassäng med tanke på effektivitetsförbättring och ekonomisk och praktisk rimlighet. För varje 
förslag bestämdes hydraulisk effektivitet och uppehållstid. 
 
Följande faktorer visade sig ha störst betydelse för resultatet: 
 

 Att bryta jetstrålen vid inloppet för att eliminera pulser 
 Att fördela flödet över hela volymen 

 
I alla bassänger rekommenderas undervattenvallar som bryter upp flödet och fördelar flödet 
över volymen. I bassäng 2 och 3 bör vallen kompletteras med väggar för att ytterligare styra 
och sprida flödet.
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Kapitel 1. Inledning 
 

 
1. Inledning 
Här redogörs för Laxvikensystemet och för bakgrunden till studien. I slutet av kapitlet anges 
också mål och avgränsningar. 

 
 
1.1 Bakgrund 
Sedan järnverket byggdes på Svartön i Luleå 1943 har behovet av stora volymer vatten 
funnits för att möjliggöra produktion av järn och stål.  
 
Ursprungligen gick förbrukat industrivatten direkt ut i den fjärd av Bottenviken som ligger 
innanför Svartön, Inre Hertsöfjärden. Någon gång under sextiotalet anlades ett stort 
avloppsystem som samlar upp använt industrivatten från järn-, och stålverksområdet och leder 
det till ett system av på varandra följande sedimenteringsbassänger, Laxvikensystemet. 
Samtidigt som avloppssystemet byggdes vallades den inre delen av Laxviken, då en vik i Inre 
Hertsöfjärden, in för att förhindra uppgrundning av partikulärt material i dagvattnet som 
också avleds till Laxvikensystemet. Man konstruerade även en skiljevägg för att separera 
bassäng 1 och 2 (Figur 1) samt en oljeskärm som utgör gränssnitt mellan bassängerna, för att 
förbättra förutsättningarna att innehålla oljeföroreningar. Utlopp från bassäng 2 gick då via 
två trummor under invallningen via en liten bassäng direkt till Inre Hertsöfjärden. 
 
I samband med Stålverk 80, ett planerat industriprojekt i form av kraftig utbyggnad av statliga 
Norrbottens Järnverks anläggningar i Luleå som aldrig verkställdes, byggdes 1975 
Uddebovägen och Laxvikensystemet som det ser ut idag (Figur 1). Projektet innebar en väldig 
invallning av Sandöfjärden i Luleälvens utlopp mot Bottenhavet  för att skapa industrimark 
till utbyggnaden. Utloppet från bassäng 2 flyttades och går idag via en oljeskärm till en kanal 
som förbinder bassängen med systemets sista bassäng, bassäng 3. Från bassäng 3 går vattnet 
ut i den nu nivåreglerade Inre Hertsöfjärden. Hela bassängsystemet ligger på SSAB:s 
inhägnade industriområde och kan inte nås av allmänheten.  
 
På SSAB:s anläggning i Luleå finns förutom masugn och stålverk även ett koksverk som 
förbrukar stora mängder processvatten (2800 m³/h). Koksverket har ett eget vattensystem med 
pumpstation, sedimenteringsbassänger och utlopp som är helt skilt från Laxvikensystemet.
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Figur 1. Översikt av Laxvikensystemet, siffror i figuren enligt: 

1. inlopp bassäng 1 
2. bassäng 1 
3. oljeskärm (utlopp bassäng 1, inlopp bassäng 2) 
4. bassäng 2 
5. tidigare utlopp bassäng 2 
6. utlopp från bassäng 2 via oljeskärm till kanal  
7. inlopp bassäng 3,  
8. bassäng 3 
9. utlopp bassäng 3 
10. recipient, Inre Hertsöfjärden 

10 

9 7 8 

5 6 
4 3 2 

1 

 
Förutom termiskt förorenat kylvatten avleds till Laxvikensystemet även dagvatten från delar 
av verksområdet. Dagvattnet för med sig bl.a. sand, grus och kalk från vägar och andra ytor 
vilket i första bassängen bidrar till uppgrundning och vallbildning. Bassäng 1 vari det mesta 
tyngra partikulära materialet avskiljs är konstruerad för att kunna rensas från sedimenterat 
material, vilket också skett minst två gånger. Senast slamsögs bassängen 1987.  
 
Mellan 3500-5200 m³ industrivatten per timme pumpas upp ur Lule älv vid företagets egen 
pumpstation i Svartöstaden. Vattnet avleds efter användning och mindre förluster (förångning, 
läckage etc.) till Laxvikensystemet. Fluktuationen i mängd pumpat vatten beror på årstid, 
sommarens högre vattentemperatur medför ett större kylvattenbehov.  
 
Regelbunden mätning visar att systemet väl fyller sin funktion som sedimenterings- och 
avsvalningsmedium för industrivattnet. Dock har tidigare spårämnesförsök indikerat att 
uppehållstiden i systemet är kortare än önskat. I fall av olycka med utsläpp av förorening som 
följd är viss fördröjning önskvärd för att säkerställa tillräcklig tid för att vidtaga åtgärder och 
förhindra att föroreningen når recipienten. 
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Flera studier har visat att man numeriskt kan simulera flöden i dammar förbehållet att 
batymetrin (bottentopografin) inte är alltför komplex och att flödet är kontinuerligt (t.ex. 
Adamsson et al 1998, Vikström et al 2004).  Modellerna kan även användas för att beräkna 
hur en förändrad dammform påverkar uppehållstiden. 
 
1.2 Mål och avgränsningar 
Målet med arbetet har varit att kartlägga bassängernas djup och form, och att föreslå åtgärder 
för att förbättra den hydrauliska effektiviteten (se avsnitt 3.2) och att därigenom möjliggöra en 
förbättrad uppehållstid i Laxvikensystemet. 
 
Genom att kombinera olika designelement (väggar, vallar, öar etc.) och deras placering i 
bassängen är antalet alternativa utformningar otaliga. Eftersom tiden för modellarbetet var 
begränsad till en arbetsvecka analyserades några alternativ som från teoretisk utgångspunkt 
ansågs mest lovande. De alternativ som gav bäst resultat kan sannolikt ytterligare förbättras 
genom finjustering av t.ex. elementens placering.  
 
Laxvikensystemets bassänger är konstruerade för att rena förbrukat processvatten genom 
avsvalning och sedimentation innan det släpps ut till recipient. Fokus har lagts på en 
gynnsammare uppehållstid, systemets reningsförmåga är inte utredd.
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2. Metod 
I detta avsnitt presenteras metoder som använts under arbetet: inmätning, datormodellering, 
spårämnesförsök och litteraturstudie. 

 
 
2.1 Inmätning 
För inmätning av bassängernas batymetrier användes en GPS och ett ekolod från Garmin, 
GPSMAP 276C och GDS 20. Mätningarna gjordes i ett rutnät där rutorna var maximalt två 
meter i tvärriktningen och tio meter i längdriktningen. Koordinater för inlopp och utlopp 
registrerades. 
 
2.2 Modelleringsverktyg 
Syftet med modelleringen var att med hjälp av uppmätt batymetri och flödesdata simulera 
flödesmönstret i bassängerna och identifiera och studera effekten av olika åtgärder. 
Modelleringen baseras dels på DrDepth, dels på MIKE21. 
 
2.2.1 DRDEPTH 
För att analysera bottnar och ställa hypoteser om flödesvägar och flödesbestämmande 
egenskaper användes kartritningsprogrammet DrDepth. Programmet använder positions- och 
djupdata från GPS och ekolod för att rita upp en djupkarta som kan presenteras 
tredimensionellt. 
 
2.2.2 MIKE21 
The Danish Hydraulic Institute (DHI) har tagit fram en rad verktyg för numeriska 
simulationer på vattensystem i olika former. MIKE21 är ett verktyg som används för 
tvådimensionell numerisk modellering av vatten med fri yta och horisontell strömning. 
Modellen integrerar över djupet och antar att vattnet är vertikalt homogent. Beräkningarna i 
MIKE21 kan härledas med Navier-Stokes ekvationer som beskriver hur flöden beter sig. 
 
Grundstommen i MIKE21 är hydrodynamiken som beräknas i två dimensioner. 
Hydrodynamikmodulen (HD) simulerar variationer i vattennivå och strömningshastighet som 
ett resultat av ett antal pådrivande krafter. Det studerade området delas upp i ett rektangulärt 
rutnät. Beräkningar utförs för varje ruta som också tilldelas egenskaper, t.ex. Mannings tal 
och djup. Indata till modellen är främst bottengeometri, bottenråhet och placering och storlek 
på in- och utlopp.  
 
Advektions-dispersionsmodulen (AD) i MIKE21 användes i försöket för att med simulerade 
spårämnesförsök beräkna bassängernas hydrauliska effektivitet (se avsnitt 3.2) AD-modulen 
simulerar transport av lösta eller partikulära ämnen genom advektion och dispersion i vattnet 
(Vikström et al 2004). Figur 2 och Figur 3 visar exempel från spårämnessimuleringen i AD-
modulen.  
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Figur 2. Utbredning av spårämnespuls 1 h 
45 min efter tillsats, bassäng 1. Exempel 
från ADmodulen, MIKE21 

Figur 3. Tid för spårämnet att nå maxkoncentration i 
utloppet avläses. Exempel på spårämnespuls i ADmodulen, 
MIKE21 

 
I modelleringsarbetet användes dessutom följande moduler från verktyget MIKESHE: 
 
Bathymetry Editor  
En miljö för att skapa, editera och presentera detaljerade digitala batymetrier 
  
Result Viewer 
Ett verktyg som används för att presentera resultat av simuleringar i övriga moduler. 
 
2.3 Spårämnesförsök 
För att verifiera flödesvägarna som beräknats i modellen användes ett fluorescerande 
spårämne, Rhodamin B. Spårämnet tillsattes momentant vid bassängernas inlopp och dess 
rosa färgutbredning i vattnet bestämdes okulärt. 
 
2.4 Litteraturstudie 
En litteraturstudie genomfördes löpande under arbetets gång. Kunskap om Laxvikensystemet 
inhämtades under ett praktikarbete på företaget då en vattenbalans med beskrivning av 
verksområdets vattensystem sammanställdes (Åström 2006). För detta arbete användes enbart 
för företaget internt material. Övrig litteratur, i form av examensarbeten, doktorsavhandlingar 
och böcker, har lånats från universitetsbiblioteket i Luleå. 
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3. Teori 
I detta avsnitt presenteras resultatet av den litteraturstudie som genomförts. 

 
 
3.1 Faktorer som påverkar strömning 
Vattnets hastighet genom en damm styrs av hydrologi (vattenomsättning), hydraulik 
(strömningsförhållanden) och bassängvolym.  Hydrauliken påverkas i sin tur av faktorer som 
batymetri, inströmning, råhet (friktion mot botten och vegetation), dammens geometri, vind 
och temperaturskiktning (Persson 1997). 
 
3.2 Hydraulisk effektivitet 
För att ge partikulärt material i vattnet tid att sedimentera är det viktigt att uppehållstiden (tid 
för vattnet att gå från inlopp till utlopp) är så lång som möjligt. Uppehållstiden är beroende av 
den effektiva volymen som anger hur stor del av en bassäng som aktivt medverkar till 
strömningen. Ju större del av volymen som medverkar desto längre kommer uppehållstiden 
att vara. De delar som ligger utanför vattnets flödesväg och där vattnet står still eller går runt i 
recirkulerande strömmar kallas för ”döda zoner”.  Stillastående vatten, vatten som recirkulerar 
och vatten som går direkt genom bassängen till utloppet bidrar till att uppehållstiden förkortas 
och att bassängens förmåga att sedimentera minskar (Persson 1999).  
 
Hydraulisk effektivitet, λ, ger uttryck för hur väl inkommande vatten fördelas i dammen och 
beräknas enligt följande samband:  
 

n

p

t
t

=λ  (1) 

 
där tp  är genomsnittlig tid för spårämnet att nå maximal koncentration i utloppets tvärsnitt 
från tillsats i bassängens inlopp [s], och tn är den nominella uppehållstiden (volym/flöde, [s]) 
(Persson 1999). 
 
Datorsimulering av dagvattendammar (German 2003) bekräftar med tydliga samband att 
andel av dammen som aktivt medverkar till avskiljning är kopplat till den hydrauliska 
effektiviteten. En högre hydraulisk effektivitet gav i försöken en större avskiljning för 
samtliga studerade ämnen (TSS, BOD, PO4, N-tot, Cu, Cd och Zn). Sambandet mellan 
avskiljning av suspenderat material (TSS), hydraulisk effektivitet och volymbelastning 
(vattenföring per volymenhet) visas i Figur 4. 
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Figur 4. Beräknade samband mellan hydraulisk effektivitet, volymbelastning och avskiljning av 
suspenderat material (German 2003) 

 
Optimal hydraulisk effektivitet för sedimentation är sk. pluggflöde. Vattenmassorna rör sig då 
parallellt utan sidorörelser och allt vatten har den nominella uppehållstiden.  Vid pluggflöde 
är kvoten mellan nominell uppehållstid och uppmätt medeluppehållstid 1 (Ekvation 1). 
Pluggflöde förekommer dock endast i undantagsfall och då i mycket långsmala dammar (runt 
10:1) där hela volymen utnyttjas (Persson 1997, French 1994). Till nackdel för mycket 
långsmala dammar framhåller Reed et al. (1995) att flödesmotståndet ökar med längden på 
flödesvägen, vilket kan leda till översvämningar. Reed rekommenderar därför längd-
breddförhållanden upp till 3-4:1, vilket också är en mer rimlig geometri ur praktisk synvinkel.  
I de flesta dammar kännetecknas i själva verket vattnets rörelser av strömvirvlar och 
recirkulering, med varierande uppehållstider för olika delar av volymen. Längd- 
breddförhållande kring 1:1 (kvadratiska eller cirkulära former) bör undvikas eftersom döda 
zoner vid sådan utformning tenderar att uppstå vid kanterna. 
 
3.3 Uppehållstid 
Eftersom pluggflöde är ovanligt är det mer riktigt att tala om uppehållstidsfördelning snarare 
än en uppehållstid. Delar av vattnet har ofta en kortare verklig medeluppehållstid än den 
nominella. Om aktuell uppehållstid är 10 % av den nominella tiden, betyder det att bara 10 % 
av volymen nyttjas för rening (10 % effektiv volym) (Persson 1999). 
 
Uppehållstiden påverkas framför allt av utformningen på dammens inlopp, permanent 
vattenvolym och hydraulisk effektivitet (Vikström 2004).  
 
3.4 Geometri 
Dammar kan variera med avseende på in- och utlopp, batymetri (bankar och sänkor, lutning 
av slänt och dammbotten), markegenskaper, plangeometri och längd-breddförhållande, djup 
samt riktningen på längdaxeln (i förhållande till vind) (Persson 1999).  
 
Persson (1999) har i en modellstudie tittat på hur dammens utformning påverkar 
flödesmönstret och kommit fram till att geometri, inloppets utformning, placering av in- och 
utlopp i förhållande till varandra samt batymetri spelar mycket stor roll för den hydrauliska 
effektiviteten.  
 
Generellt rekommenderas att dammar får en dropp- eller ellipsliknande form (Figur 5), med 
in- och utlopp i var sin ända. Vikström et al (2004) har med simuleringar i MIKE21 tittat på 
hur utformning påverkar dammens reningsförmåga. Undersökningen visade att långsmala 
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dammar med in- och utlopp placerade på vardera kortsidan ger en mycket hög effektivitet. Ur 
hydraulisk synpunkt bör dammar hållas fria från allt för stora in- och utbuktningar för att på 
så sätt undvika stillastående vatten (Persson 1997).  
 

 
Figur 5. Geometri med högst hydraulisk effektivitet (0,96) av 13 undersökta i försök av Vikström et al 
(2004).  Utformningen har optimerats med en undervattensvall och en ö vid inloppet som sprider flödet.  

 
3.5 Batymetri 
I Figur 6 visas ett exempel på hur bottens fysiska form kan se ut. Bottens beskaffenhet 
påverkar strömningens lokala riktning och hastighet i olika delar av bassängen, t.ex. kan 
utplacering av bankar och sänkor användas för att påverka strömningsriktningen. En djupzon 
vid inloppet minskar flödets hastighet och sedimentation gynnas. Bankar och djupzoner under 
vattenytan anlagda vinkelrätt mot flödesriktningen optimerar fördelningen av inkommande 
vatten (Persson 1997).  
 

 
Figur 6. Exempel på batymetri modellerad i DrDepth, del av Västmarksträsk/Luleå kommun 

 
3.6 Inlopp och utlopp 
Trots att inströmningseffekter inte alltid är uppenbara kan de påverka strömbilden betydligt i 
hela dammen. Traditionellt har inloppet ofta varit ett rör, placerat mot mitten av bassängens 
ena kortsida vilket i studier har visat sig påverka den hydrauliska effektiviteten negativt. 
Hastigheten ökar då vätskan pressas genom röret och jetstrålen som bildas efter inloppet 
försämrar tillsammans med kortslutningsströmmar dammens totala effektivitet betydligt 
(Persson 1998). Även mycket svaga pulser har visat sig fortplanta sig långt ut i bassängen och 
betydligt förkorta uppehållstiden.  För att bryta jetstrålen kan någon form av vall eller 
konstruktion placeras framför inloppet och på så sätt fördela flödet jämnt över en större yta. 
 
Multipla inloppspunkter placerade med så stort inbördes avstånd som möjligt eller inlopp som 
sträcker sig över hela basen är att föredra både för stora och små dammar. Inflödet fördelas på 
så sätt över hela volymen och vattnets hastighet sjunker. Ett sätt att påverka strömningsbilden 
i en damm med ett samlat inlopp är att vinkla detta i förhållande till dammkanten så att vattnet 
strömmar snett utåt.  
 
Utloppets utformning spelar mindre roll. Däremot är dess placering en viktig faktor, det ska 
vara placerat så långt ifrån inloppet som möjligt (Reed et al 1995). 
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3.7 Markegenskaper 
Strömmande vätska nära en fast yta påverkas i hög grad av ytan och dess egenskaper. Friktion 
uppstår då vattnet strömmar över dammens sidor, botten och vegetation. Ytans råhet 
(ojämnhet), vegetation, oregelbundenhet hos dammens tvärsektion och plansträckning (svaga 
kurvor ger mindre motstånd än skarpa) är alla faktorer som påverkar vätskans hastighet. 
Viktigaste faktorn är storleken och formen på det material som ligger på bottenytan, grövre 
material ger högre friktion och större energiförluster. 
 
Mannings formel i ekvation 2 ger ett samband mellan vattenhastighet och råhet: 
 

2
1

3
2

SMRV =      (2) 
 
där V är hastigheten, M är Mannings tal, R är den hydrauliska radien och S är lutning i 
flödesriktningen. Ett högre Manning’s tal visar på ett mindre bottenmotstånd än ett lägre, t.ex. 
45 för jämn sandbotten och 20 för mycket vegetation, grund och gölar. Den hydrauliska 
radien R,  illustreras i Figur 7. 
 
 
 
 

 
R 

Figur 7. Hydraulisk radie = den våta radien 

 
3.8 Volym 
Vikström et al (2004) har i försök visat att den hydrauliska effektiviteten minskar med ökat 
djup i en damm pga. kortslutningsströmmar. En förklaring kan vara att 
kortslutningsströmmarna beror på den ökade hydrauliska radien som minskar betydelsen av 
bottenmaterialets uppbromsande effekt på hastigheten. Då den hydrauliska effektiviteten 
minskar borde också avskiljningen minska, men det uppvägs av ökad uppehållstid vilket ger 
längre tid för avskiljning. Ökat dammdjup ger därmed en marginell effekt på avskiljningen av 
suspenderat material. Samma undersökning visar också att avskiljningen ökar med minskad 
volymbelastning (inflöde/dammvolym), se Figur 4.  
 
3.9 Vind 
Vind blandar inte bara om vattnet utan kan också generera cirkulära flöden och resuspendera 
sediment. För att minimera vindeffekten bör dammen i sin längdriktning placeras vinkelrätt 
mot dominerande vindriktning. Mellanväggar kan installeras för att i viss utsträckning 
påverka de cirkulära flöden som vinden skapar (Reed et al 1995). German (2003) har i försök 
visat att vind är en mycket viktig faktor för syresättningen, men att den har en marginell 
betydelse för reningseffekten. 
 
3.10 Temperatur 
Om djupet i en damm är större än ett par meter kan vattnet delas upp i skikt pga. olika 
temperatur på inkommande vatten och det vatten som finns i dammen. Om inkommande 
vatten är uppvärmt kommer det sannolikt under hela året ha en högre temperatur än 
dammvattnet och flyter därför ovanpå detta mot utflödet. En trolig konsekvens är att den 
effektiva volymen reduceras till det inkommande vattnet och att uppehållstiden på så sätt 
minskar (Reed et al 1995). 
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4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras analysens resultat. Först redovisas för Laxvikensystemets tre 
sedimenteringsbassänger och sedan resultatet från modelleringen. 

 
 
4.1 Laxvikensystemets sedimenteringsbassänger 
Laxvikensystemet består av tre sedimenteringsbassänger med volymen 134 500 m³, fördelat 
på 22 500 m³, 43 000 m³ och 69 000 m³. Recipient utgörs av Inre Hertsöfjärden, Figur 1. 
 
Laxvikensystemet belastas av mellan 3500 och 5200 m³ vatten per timme året runt. 
Fluktuationen beror på sommarens högre vattentemperatur som medför större kylvattenbehov, 
Figur 8.  
 

 
Figur 8. Ur Lule älv uppumpat industrivatten april-juli 2006. Bilden framtagen ur MÖSS, en intern 
databas för mätpunkter 

 
Förhärskande vindriktning på området är sydlig (Figur 9) vilket även var den vindriktning 
som dominerade under den period då inmätningen av bassängerna genomfördes, maj-juni 
2006. 
  

 
Figur 9. Fördelning av vindens riktning vid Kallax flygplats under åren 1961-1990 enligt uppgifter från 
SMHI (Lindeström 2004) 
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4.1.1 BASSÄNG 1 
Laxvikensystemets första bassäng är ca 180 meter lång och 55 meter bred, dvs. längd- 
breddförhållandet är drygt 3:1. I genomsnitt är bassängen 1,7 meter djup, och största djup är 
2,8 meter. Genom att dela bassängytan i ett rutnät där varje ruta mäter 2*2 meter (mått från 
flödesmodellens rutnät, se avsnitt 2.1) och tilldela varje ruta ett uppmätt djupvärde, fås ett 
antal vattenpelare. Bassängens volym, 22 500 m3, beräknas som summan av dessa 
vattenpelare.  
 

 
 
Figur 10. Inlopp, utlopp och batymetri i bassäng 1. Inlopp och utlopp utmärkt med pilar 

 
Inloppet till bassäng 1 är placerat mot mitten av bassängens västra kant (Figur 10 och Bilaga 
B) och består av ett betongrör, ∅ 1500 mm, beläget knappt en meter under vattenytan. Figur 
11 visar beräknat flödesmönster i bassängen. Närmast inloppet har en vall av sand och annat 
partikulärt material bildats. Vallen når upp till 0,5 meter under vattenytan. Då vattnet pressas 
samman i inloppsröret bildas en stark jetstråle som av vallen styrs längs bassängens södra 
kant mot utloppet. Utloppet utgörs av en oljeskärm som sträcker sig längs hela bassängens 
östra kortsida. Oljeskärmen är ca 50 meter lång och går från 0,5 meter över ytan till ca 0,4 
meter ned i vattnet. Figur 12 visar oljeskärmen i genomskärning. Förutom vallen vid inloppet 
är batymetrin i bassäng 1 enkel med en relativt plan botten, se Figur 10. 
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Figur 11. Beräknat flöde i bassäng 1.  Bilden visar bassängens batymetri med djupskala. De svarta 
strecken visare flödets hastighet, riktning och volym, se även Bilaga B

 

 
Figur 12. Genomskärningsbild av oljeskärm mellan bassäng 1 från bassäng 2.  Pilen illustrerar vattnets 
väg. 

 
4.1.2 BASSÄNG 2 
Bassäng 2 är ca 400 meter lång och som mest 115 meter bred. Bassängens böjda geometri, 
Figur 13, ger ett varierande längd-breddförhållande för olika delar av bassängen, men i snitt är 
förhållandet 3:1.  Medeldjup i bassängen är 1,4 meter, och största djup 3,1 meter. Beräknad 
volym är ca 43 000 m³. 
 
Oljeskärmen som separerar bassängen från bassäng 1 och utgör inlopp fördelat flödet jämnt 
längs hela basen. 
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Figur 13. Inlopp, utlopp och batymetri för bassäng 2.  Inlopp och utlopp utmärkta med pilar. 

 
Fram till börajn av 1990-talet låg verkets hyttslambassäng strax söder om bassäng 2. Ett vitt 
kryss i Figur 13 markerar platsen för det gamla inloppet till bassäng 2 från 
hyttslambasssängen. Möjligen har slamvattnets partikulära innehåll bidragit till att den östra 
delen av bassängen grundats upp, djupet är där 0,5-1 meter. Västra delen av bassängen är 
djupare, mellan 2 och 3 meter. Större delen av bassängvolymen är outnyttjad eftersom flödet 
snävt rundar udden (Figur 14 och Bilaga D) och därefter går rakt mot utloppet. 
 

 
Figur 14. Beräknat flöde i bassäng 2, se även Bilaga D. 

 
4.1.3 BASSÄNG 3 
Laxvikensystemets sista bassäng, bassäng 3, är ca 220 meter lång och 110 meter bred, vilket 
ger längd- breddförhållandet 2:1.  Medeldjup i bassängen är 2,4 meter och största djup är 5,9 
meter. Beräknad volym är ca 69 000 m³. 
 
Mynningen till kanalen som förbinder bassäng 2 och 3 utgör inlopp till bassäng 3 och ligger i 
det sydvästra hörnet av bassängen, se Figur 15. Kanalen är vid mynningen ca 3 meter bred 
och 1,8 meter djup. Bassängens utlopp, två ∅ 1500 mm betongrör, är placerat under 
vattenytan i motsatt hörn till inloppet. Via rören går vattnet ut till Inre Hertsöfjärden. I 
bassängen finns ytterligare två mindre tillflöden vars ungefärliga placering är utmärkt med 
kryss i Figur 15. På den västra kanten ansluter ett dike i vilket spritsvatten från verkets 
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slaggtipp och dagvatten från kvarteret Lok och Fordon, området kring Uddebovägen och från 
delar av verksområdet avleds. Flödet där varierar men uppskattas till runt 30 m³/h i 
normalfall, vid snösmältning och nederbörd blir flödet större. Till det sydöstra hörnet leds 
klarfasen från masugnens hyttslambassäng (med vatten från avgasernas våtgasrening). 
Inflödet där är ca 60 m³/h. Dessa flöden är dock hydrauliskt försumbara och utelämnades 
därför i analysen.  
 
Bassängens batymetri (Figur 15) är någorlunda symmetrisk, från sidorna sluttar botten brant 
mot en sex meter djup håla som ligger i mitten av bassängen förskjuten mot inloppet. Flödet 
går diagonalt över bassängen och vidare längs den östra kanten mot utloppet, se Figur 16 och 
Bilaga F. 
 

 

Figur 15. Inlopp, utlopp och batymetri 
för bassäng 3. 

Figur 16. Beräknat flödesmönster i bassäng 3, se 
även Bilaga F. 

  

4.2 Modellering 
Resultat av beräkning av uppehållstid och hydraulisk effektivitet presenteras nedan först med 
flödet 4000 m³/h och därefter, inom parentes, med flödet 5000 m³/h. I studien antogs ett 
konstant flöde, en konstant temperatur och ingen vindpåverkan. Bassängernas bottnar består 
av finkornigt sedimenterat material och Mannings tal sattes schablonmässigt till 40 där djupet 
var större än 1 meter, till 20 för djup mellan 1 och 0,3 meter och 10 för djup mindre än 0,3 
meter, dvs. bottens uppbromsande effekt minskar med djupet. Uppehållstid beräknades som  
tiden det tog för ett spårämne att nå maxkoncentration i utloppet, sett som ett medelvärde för 
samtliga rutor i utloppet (avsnitt 2.2.2). Uppehållstider är alltså en beräknad genomsnittlig tid 
för spårämnet att nå maximal koncentration i utloppet, och benämns uppehållstidm. I alla 
bassänger beräknades hydraulisk effektivitet med den aktuella utformningen och för den 
föreslagna alternativa utformningen. 

 19



Kapitel 4. Resultat 
 

 
 
4.2.1 BASSÄNG 1 
Flödesmönstret i bassäng 1 domineras av den jetstråle som bildas i.o.m. flödets höga hastighet 
då det lämnar inloppsröret (Figur 11). Pulsen medför att flödet koncentreras till en liten del av 
volymen och eftersom inga uppbromsande hinder finns bibehålls den höga hastigheten långt 
in i bassängen. Den hydrauliska effektiviteten idag är 0,38 (0,49) och beräknad uppehållstid är 
2 h 10 min (2 h 11 min) vilket kan jämföras med nominell uppehållstid som är 5 h 40 min (4 h 
29 min), se Tabell 2.  
 
 

 
Figur 17 Studerade geometrier, bassäng 1 

 
I Figur 17 illustreras studerade geometrier. Inloppets konstruktion är för samtliga geometrier 
oförändrad. I geometri 1-5 provades olika strukturer framför inloppet för att bryta upp 
jetstrålen och sprida flödet. I geometri 6-8 provades kombinationer av väggar av varierande 
längd och i geometri 9-10 anlades undervattensvallar på olika avstånd framför inloppet. 
 
Tabell 1. Ungefärlig uppehållstid och hydraulisk effektivitet för geometri 1-10, bassäng 1. Streck i tabellen 
markerar alternativ som i flödessimuleringen visat resultat som antingen bedömdes sämre än eller 
liknande andra redan testade geometrier. För dessa alternativ genomfördes ingen spårämnessimulering  

Alternativ Flöde 
[m³/h] 

Nominell uppehållstid 
[min] 

Uppehållstidmin [min] Hydraulisk effektivitet 
[-] 

Uppmätt baty. 4000 340 130 0,38 
Geometri 1 4000 340 195 0,57 
Geometri 2 4000 340 - - 
Geometri 3 4000 340 225 0,66 
Geometri 4 4000 340 - - 
Geometri 5 4000 340 255 0,75 
Geometri 6 4000 340 120 0,35 
Geometri 7 4000 340 225 0,66 
Geometri 8 4000 340 - - 
Geometri 9 4000 340 300 0,88 
Geometri 10 4000 340 300 0,88 
 
För varje alternativ beräknades uppehållstiden för en av punkterna i utloppet där spårämnet 
passerade snabbast. Den genomsnittliga uppehållstiden för samtliga punkter i utloppet är 
sålunda något längre än de tider som redovisas i Tabell 1, men dessa kortaste uppehållstider  
användes i urvalet till vidare analys. De geometrier som saknar värde i tabellen visade redan i 
flödessimuleringen resultat som antingen bedömdes sämre än eller liknande andra redan 
testade geometrier. För dessa genomfördes ingen spårämnessimulering.  
 
I Tabell 1 visas resultatet av simuleringarna av de olika geometrierna. Geometri 9 och 
geometri 10 med en undervattensvall placerad efter inloppet gav högst effektivitet. Vallen i 
modellen är två meter bred, men breddens betydelse för effektiviteten är försumbar så länge 
den inte avsevärt minskar bassängens volym. Den sträcker sig från botten upp till 0,3 meter 
under ytan. Sandvallen som idag finns innanför inloppet har avlägsnats. För att finjustera 
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modellen gjordes försök att anlägga vallen några meter längre in i bassängen (Figur 17, 
geometri 10), men detta hade ingen betydelse för den hydrauliska effektiviteten. Istället 
valdes det alternativ där vallen ligger närmare inloppet, geometri 9, eftersom detta i 
flödessimuleringen gav något mindre återcirkulerande strömmar (Figur 18 och Bilaga C). 
 
Resultatet av modelleringen av geometri 9 presenteras i Tabell 2.  
Tabell 2. Resultat från simulering i MIKE21, bassäng 1 

Alternativ Flöde 
[m³/h] 

Nominell uppehållstid 
[min] 

Uppehållstidm [min] Hydraulisk 
effektivitet [-] 

Uppmätt baty. 4000 340 130 0,38 
Geometri 9 4000 340 300 0,88 
Uppmätt baty. 5000 269 131 0,49 
Geometri 9 5000 269 235 0,87 
 
 

 
Figur 18. Batymetri och flödesmönster med geometri 9, bassäng 1. Se även Bilaga C

 
Efter modifiering förbättras den hydrauliska effektiviteten med 132%, från 0,38 (0,49) till 
0,88 (0,87). Uppehållstidenm förlängs med knappt 3 h till 5 h (3 h 55 min). 
  
4.2.2 BASSÄNG 2 
Oljeskärmen som utgör inflöde till bassäng 2  är idealiskt ur spridningssynpunkt eftersom den 
bromsar upp och fördelar flödet jämt över hela bredden. Trots det utnyttjar flödet en mycket 
liten del av bassängens volym. Vattnet genar från inloppet och går tvärt runt udden och rakt 
mot utloppet, en bidragande orsak till det är troligen den grunda östra delen av bassängen. 
 
Idag består större delen av bassängvolymen av döda zoner och den hydrauliska effektiviteten 
är låg, 0,29 (0,35), se Tabell 4. Beräknad uppehållstid är 3 h 8 min (3 h 5 min), vilket kan 
jämföras med den nominella som är 10 h 53 min (8 h 37 min).  
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Figur 19. Studerade geometrier, bassäng 2 

 
I Figur 19 illustreras de geometrier som simulerats i bassäng 2. I samtliga fördjupades 
bassängens östra del och skiljeväggen mellan bassäng 1 och 2 förlängdes in i bassäng 2 för att 
tvinga flödet att utnyttja en större del av volymen. I geometri 1 gjordes försök med olika 
muddringsdjup, 0,5 meter och 1 meter, i geometri 2 anlades en undervattensvall för att sprida 
flödet och i geometrierna 3-5 gjordes försök med en vägg på olika avstånd från utloppet för 
att ytterligare sprida flödet . 
 
Tabell 3.  Ungefärlig uppehållstid och hydraulisk effektivitet för geometri 1-5, bassäng 2 

Alternativ Flöde 
[m³/h] 

Nominell uppehållstid 
[min] 

Uppehållstidm [min] Hydraulisk effektivitet 
[-] 

Uppmätt baty. 4000 653 188 0,29 
Geometri 1 4000 653 345 0,53 
Geometri 2 4000 653 545 0,83 
Geometri 3 4000 653 409 0,63 
Geometri 4 4000 653 409 0,63 
Geometri 5 4000 653 375 0,57 
 
Som Tabell 3 visar var undervattensvallen i geometri 2 bäst för att effektivt sprida flödet i 
bassängen. I förslaget förlängs skiljeväggen mellan bassäng 1 och 2, och östra delen av 
dammen fördjupas en meter. Undervattensvallen som installerats i jämnhöjd med 
oljeavskiljaren, sprider flödet även till den tidigare outnyttjade västra delen (Figur 20 och 
Bilaga E). Försök gjordes även med en sluttande vall för att på så sätt starkare påverka 
flödesvägen (Figur 21), men detta resulterade i en något försämrad uppehållstid. 
 
Resultatet av beräkningarna för geometri 2 presenteras i Tabell 4.  
Tabell 4. Resultat från simulering i MIKE21, bassäng 2 

Alternativ Flöde 
[m³/h] 

Nominell uppehållstid 
[min] 

Uppehållstidm [min] Hydraulisk 
effektivitet [-] 

Uppmätt baty. 4000 653 188 0,29 
Geometri 2 4000 653 545 0,83 
Uppmätt baty. 5000 517 180 0,35 
Geometri 2 5000 517 437 0,84 
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Figur 20. Batymetri och flödesmönster med geometri 2, bassäng 2. Se även Bilaga E

 

 
Figur 21 Försök gjordes med en sluttande vall för att bättre styra flödet, bassäng 2 

 
Efter modifiering ökar den hydrauliska effektiviteten från 0,29 (0,35) till 0,83 (0,84).  
Uppehållstiden förlängdes med ca 6 (4) h; efter modifiering beräknas den till 9 h 5 min (7 h 
17 min).   
 
4.2.3 BASSÄNG 3 
Inflödet till bassängen kommer från kanalen som förbinder bassäng 2 och 3. Tio meter innan 
vattnet når bassäng 3 leds vattnet under ett järnvägsspår genom en betongkonstruktion, Figur 
22. Betongkonstruktionen är smalare än kanalen och pressar samman vattnet vilket kan bidra 
till en ökad flödeshastighet. Strax innanför mynningen är bassängen relativt grund (en meter), 
vilket också kan bidraga till ökad flödeshastighet. Flödesmönstret i bassängen domineras av 
den puls som bildas vid inloppet och som gör att vattnet går rakt från inlopp till utlopp.  
 

 
Figur 22. Betongkonstruktion strax före kanalens mynning vid bassäng 3, sett upp längs kanalen mot 
bassäng 2 
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Idag används endast en mindre del av bassängen aktivt av flödet och den hydrauliska 
effektiviteten är låg, 0,22 (0,17). Beräknad uppehållstid är 3 h 45 min (3 h), vilket kan 
jämföras med den nominella uppehållstiden som är 17 h 27 min (13 h 49 min), se Tabell 6.  
 

 
Figur 23. Studerade geometrier, bassäng 3 

 
I Figur 23 visas de geometrier som studerats i bassäng 3. I geometri 1-6 provades olika 
kombinationer av väggar. I geometri 7 provades effekten av en undervattensvall vid inloppet 
och i geometri 8 och 9 kombinerades vallen med en vägg respektive ytterligare en 
undervattensvall längs den östra sidan.  
 
Tabell 5. Ungefärlig uppehållstid och hydraulisk effektivitet för geometri 1-9, bassäng 3. Streck i tabellen 
markerar alternativ som i flödessimuleringen visade resultat som antingen bedömdes sämre än eller 
liknande andra redan testade geometrier. För dessa alternativ genomfördes ingen spårämnessimulering  

Alternativ Flöde 
[m³/h] 

Nominell uppehållstid 
[min] 

Uppehållstidm [min] Hydraulisk effektivitet 
[-] 

Uppmätt baty. 4000 1047 225 0,22 
Geometri 1 4000 1047 270 0,26 
Geometri 2 4000 1047 240 0,23 
Geometri 3 4000 1047 240 0,23 
Geometri 4 4000 1047 240 0,23 
Geometri 5 4000 1047 210 0,20 
Geometri 6 4000 1047 - - 
Geometri 7 4000 1047 480 0,46 
Geometri 8 4000 1047 525 0,5 
Geometri 9 4000 1047 495 0,47 
 
Som i de två föregående bassängerna gav en undervattensvall bäst spridning av vattnet och 
störst förbättring av uppehållstidenm. Av de geometrier som testats gav altetnativ 8, där vallen 
kombinerats med en vägg, bäst resultat (Tabell 5). För att tvinga flödet att gå rakt fram istället 
för som idag mot den östra kanten, gjordes även försök med en sluttande vall (Figur 21) vilket 
gav positivt resultat. Flödets hastighet bromsas genom att i utrymmet före vallen öka djupet 
med 0,5 meter. Vallen kombineras med en vägg längs den östra kanten placerad där 
bassängen är relativt grund för att ytterligare styra flödet och på så sätt utnyttja en större del 
av volymen. 
 
Resultatet av simuleringen av geomteri 8 presenteras i Tabell 6.  
Tabell 6. Resultat från simulering i MIKE21, bassäng 3 

Alternativ Flöde 
[m³/h] 

Nominell uppehållstid 
[min] 

Uppehållstidm [min] Hydraulisk effektivitet 
[-] 

Uppmätt baty. 4000 1047 225 0,22 
Geometri 8 4000 1047 525 0,5 
Uppmätt baty. 5000 829 180 0,22 
Geometri 8 5000 829 375 0,45 
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Figur 24.  Batymetri och flödesmönster med geometri 9, bassäng 3 

 
Eftersom en stor del bassängen är djup, som mest sex meter, och kanterna är brant sluttande är 
möjligheterna till förbättringsåtgärder begränsade. Det stora djupet ger dessutom döda zoner i 
vertikalled, men att ändra på bassängens form genom att fylla igen djuphålan ses som ett 
orimligt alternativ. Den massa av stillastående vatten som finns i de djupare delarna gör att 
den effektiva volymen blir relativt liten trots åtgärder för att fördela flöde och bryta upp 
pulsen.  
    
Efter modifiering ökar den hydrauliska effektiviteten från 0,22 (0,22) till 0,5 (0,45).  
Uppehållstiden förlängdes med ca 5 (3) h; efter modifiering beräknas den till 8 h 45 min (6 h 
15 min).   
 
4.2.4 LAXVIKENSYSTEMET 
Modelleringsarbetet gjordes på bassängerna oberoende av varandra, ingen simulering 
genomfördes på systemet som helhet. Total uppehållstid för hela systemet beräknas därför 
som summan av bassängernas uppehållstider. Uppehållstidenm i systemet förlängs efter 
modifieringar enligt förslag med ca 14 (9) h, ny uppehållstidm beräknas till 22 h 50 min (17 h 
27 min). 
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5. Validering 
I detta avsnitt presenteras jämförelser som gjorts med tidigare undersökningar och resultat 
av spårämnesförsök som genomförts för att validera resultatet. 

 
 
Tidigare spårämnesförsök har genomförts på Laxvikensystemet som helhet, i mars 2005 och i 
maj 2005 (Örn, 2005.). Under marsförsöket var flödet ca 4000 m³/h. Uppehållstiden 
uppmättes då till 8 h 52 min. Flödet under majförsöket var 3900 m³/h och uppehållstiden 
mättes då till 4 h 26 min. 
 
Total uppehållstidm i Laxvikensystemet bassänger är enligt modellen vid flödet 4000 m³/h 9 h 
3 min (2 h 10 min, 3 h 8 min och 3 h 45 min). Vid flödet 5000 m³/h är uppehållstiden något 
kortare, 8 h 16 min (2 h 11 min, 3 h 5 min och 3 h). Detta kan med jämförelse med de tidigare 
försöken antas rimligt.  
 
För att validera de i modellen beräknade flödesvägarna tillsattes spårämnet Rhodamin B i 
inloppet till var och en av bassängerna. Spårämnets utbredning bestämdes okulärt och 
dokumenterades med fotografier.  
 
Spårämnesförsöket i bassäng 1 kunde inte verifiera modellen. Spårämnet gick i försöket på 
den norra sidan av bassängen (Figur 25), medan det enligt modellen borde gå längs den södra 
sidan (Figur 11).  
 

 
Figur 25. Spårämnesförsök med okulär besiktning bassäng 1 (montage). Spårämnets utbredning är på 
bilden inringat och riktning från inlopp till utlopp är utmärkt med en pil. 

 
Avvikelsen kan förklaras av följande omständigheter:  
 

Osäkerhet kring inloppets utseende. Inloppsröret har enligt ritningar en viss vinkel 
som vid besiktning verkar misstämma något med den faktiska vinkeln. Ytterligare 
modellering gjordes därför för att se hur en förändrad inloppsvinkel kunde påverka 
flödesmönstret. Inga större effekter visades med de försöken. I de resultat som 
presenteras i slutsatserna används den vinkel inloppet har i ritningarna. 

 
Vattenmassans spridning. Den vall som bildats av sedimenterat material strax innanför 
och norr om inloppet styr enligt modellen det största flödet till motsatt sida av 
bassängen. Den stora volymen vatten kan göra att rhodaminet där blir utspätt och 
därför svårt att utskilja med blotta ögat. Detta verkar dock osannolikt då rhodaminet 
syntes tydligt i huvudfårorna i bassäng 2 och 3. 
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Kapitel 5. Validering 
 

 
Det vatten som fortsätter rakt fram över vallen trycks upp mot ytan där färgämnet syns 
mer och då volymen vatten är mindre blir koncentrationen och färgen starkare. 

 
Osäkerhet i modellen. Modellers tillförlitlighet beror alltid på kvaliteten på indata. 
Den inmätta batymetrin har hög tillförlitlighet, men i modellen användes 
schablonvärden t.ex. för bottens råhet och för turbulensen (eddy viscosity). Dessa 
schablonvärden är kalibrerade av DHI och används i deras arbete men introducerar 
möjligen viss osäkerhet i modellen. 

 
Vindpåverkan - i detta fall mindre troligt eftersom vinden vid försöket var svag och 
blåste i bassängens flödesriktning.  

 

 

Utlopp

Inlopp 

Figur 26. Spårämnesförsök med okulär besiktning bassäng 2 

 

 

Inlopp

Utlopp 

Figur 27. Spårämnesförsök med okulär besiktning bassäng 3. Här finns dåligt bildunderlag, men 
markeringen visar rhodaminets ungefärliga utbredning 

 
Spårämnesförsöket visade en god överensstämmelse med beräknat flödesmönster i bassäng 2 
(Figur 14 och Figur 26) och i bassäng 3 (Figur 16 och Figur 27). 
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6. Slutsatser 
I detta avsnitt sammanfattas slutsatserna och målet med arbetet besvaras. 

 
Målet med arbetet var att kartlägga bassängernas djup och form, och att föreslå åtgärder för 
att förbättra den hydrauliska effektiviteten och att därigenom möjliggöra en förbättrad 
uppehållstid i Laxvikensystemet. 
 
Bassängernas djup och form har mätts in och är enligt följande:  
 

Bassäng 1 är rektangulär, ca 180 meter lång och 55 meter bred. Längd-
breddförhållandet är 3:1. Medeldjup är 1,7 meter, och största djup är 2,8 meter. 
Beräknad volym är ca 22 400 m³. 

 

 
Bassäng 2 har en böjd form, ca 400 m lång och som mest 115 m bred. Längd-
breddförhållande varierar för olika delar av bassängen, men är i snitt 3:1.  Medeldjup 
är 1,4 meter, och största djup 3,1 meter. Beräknad volym är ca 43 000 m³. 

 

 
Bassäng 3 är rektangulär, ca 220 meter lång och 110 meter bred. Längd-
breddförhållandet är 2:1. Medeldjup är 2,4 meter, och största djup är 5,9 meter. 
Beräknad volym är ca 69 000 m³. 

 

 
Sammanlagt har effekten av 24 alternativa geometrier simulerats i verktyget MIKE21. Av 
dessa valdes och rekommenderas följande: 

 
Bassäng 1 muddras vid inloppet för att avlägsna den vall av sediment som bildats 
innanför inloppet. En undervattensvall konstrueras några meter innanför inloppet. 
Vallen har en böjd form och når upp till 0,3 meter under ytan.  

 

 
Bassäng 2 muddras i den södra grunda delen. Den existerande skiljeväggen mellan 
bassäng 1 och 2 förlängs. En undervattensvall som når upp till 0,3 meter under ytan 
och sträcker sig över hela bassängens bredd installeras längs den norra kanten, i höjd 
med oljeavskiljaren. 

 

 
I bassäng 3 konstrueras en sluttande undervattensvall efter inloppet. Området före 
vallen fördjupas. En vägg installeras i mitten av den östra kanten. 

 

 
Effekten av föreslagna åtgärder på hydraulisk effektivitet och uppehållstidm blir enligt 
följande: 
 

Bassäng Flöde [m³/h] Hydraulisk effektivitet Uppehållstidm [min] 
1 4000 0,88 300 
1 5000 0,87 235 
2 4000 0,83 545 
2 5000 0,84 437 
3 4000 0,5 525 
3 5000 0,45 375 

Summa 1-3 4000 - 1370 
Summa 1-3 5000 - 1047 
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7. Förslag till fortsatt arbete 
I detta avsnitt presenteras frågeställningar som kan vara intressanta för fortsatt arbete. 

 
 
Arbetet med att optimera Laxvikensystemet är inte färdigt, några frågor har besvarats medan 
andra frågor väckts. 
 
Förslag till fortsatt arbete: 
 

 Fastställa orsaken till avvikelsen mellan modellen och spårämnesförsöket i bassäng 1. 
 
 Vidare modellering i MIKE21. Fler geometrier och geometrier där även inlopp och  

utlopp optimeras eller där de åtgärder som föreslås i detta arbete finjusteras. Silulering 
av sedimenttransport i vattnet. 

 
 Utreda bassängsystemets avskiljningsförmåga och vilka faktorer förutom uppehållstid 

man bör undersöka för att förbättra denna.  
 
 Utreda hur man i praktiken på bästa sätt implementerar i rapporten föreslagna 

åtgärder.
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Bilaga A.  3D illustrationer av bassängernas batymetrier, konstruerade i DrDepth 
 

 
Bilaga A.  3D illustrationer av bassängernas batymetrier, DrDepth 

 
Bassäng 1 och 2 
 

 
Bassäng 3 
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Bilaga B. Flödesillustration från simulering i MIKE21, bassäng 1 idag 
 

 

Bilaga B. Flödesillustration från simulering i MIKE21, bassäng 1 idag
Pilar visar flödets hastighet (längd), riktning och volym (täthet). 
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Bilaga C. Flödesillustration från simulering i MIKE21, bassäng 1 efter modifiering 
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Bilaga C. Flödesillustration från simulering i MIKE21, bassäng 1 efter 
modifiering  
Bassäng 1 efter muddring och installation av en vallkonstruktion. Pilar visar flödets hastighet 
(längd), riktning och volym (täthet). 

  



Bilaga D. Flödesillustration från simulering i MIKE21, bassäng 2 idag 
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Bilaga D. Flödesillustration från simulering i MIKE21, bassäng 2 idag  
Pilar visar flödets hastighet (längd), riktning och volym (täthet). 

 



Bilaga F. Flödesillustration från simulering i MIKE21, bassäng 3 idag 
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Bilaga E. Flödesillustration från simulering i MIKE21, bassäng 2 efter 
modifiering  
Bassäng 2, en förlängd mellanvägg och en vallkonstruktion har installerats. Pilar visar flödets 
hastighet (längd), riktning och volym (täthet). 

 



Bilaga F. Flödesillustration från simulering i MIKE21, bassäng 3 idag 
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Bilaga F. Flödesillustration från simulering i MIKE21, bassäng 3 idag  
Pilar visar flödets hastighet (längd), riktning och volym (täthet). 

 



Bilaga G. Flödesillustration från simulering i MIKE21, bassäng 3 efter modifiering 
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Bilaga G. Flödesillustration från simulering i MIKE21, bassäng 3 efter 
modifiering  
Bassäng 3. En vallkonstruktion har installerats vid inloppet och en vägg längs den östra 
kanten. Pilar visar flödets hastighet (längd), riktning och volym (täthet). 
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