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Vänster: Årsmedelnederbörd. Källa: SMHI

Bakgrund – Varför är Öland så sårbart?

Höger: Markens förmåga att 

magasinera regnvatten. Källa: SGU
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Slutsats:

Mörbylånga kommun…

• har för små grundvattenmagasin,

• får för lite regn,

• har inget ytvatten för t ex konstgjord infiltration,

• och vi är mycket känsliga för förändringar i 

vattenförbrukningen.

Uppdrag:

• Vi behöver hitta råvattenkällor som inte är 

beroende av regn och grundvattenbildning.



Undersökningar 2016–2017: Leta råvatten

Pilotförsök industriellt 

processvatten med stöd 

från Naturvårdsverket

Borrning av drygt 20 

bräckvattenbrunnar
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Undersökning intag i Kalmarsund



Tidiga undersökningar - Slutsats:

Vilka råvattenkällor kan användas?

• Direkt från Kalmarsund – Helst inte

• Från borrade brunnar – Ja men ganska begränsat

• Industriellt processvatten - Ja men begränsad mängd

Beslut:

• Vi behöver använda både bräckt vatten från borrade 

brunnar OCH industriellt processvatten.

• Enligt pilotförsöken kan båda dessa vatten renas i 

samma process.
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Upp till 5 800 m3/dygn

från strandbrunnar

Upp till 1 500 m3/dygn 

från industri-

reningsverket

Produktion upp till 

4 000 m3/dygn

Illustration: Sweco

På vilket sätt är det unikt?

• Först i Sverige med återanvändning 

av använt vatten som dricksvatten.

• Först i världen att rena ett specifikt 

processvatten till dricksvatten.

• Först i världen med kombinationen 

avsaltning + direkt återanvändning 

av använt vatten.

Nytt vattenverk – Avsaltning och återanvändning



Nytt vattenverk – Avsaltning och återanvändning

Guldfågeln

Industrireningsverk

Brunnsområde

Mörbylånga

Förbehandlings-

verk

Vattenverk

Huvudledning 

Mörbylånga -

Färjestaden
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Illustration: Sweco

Ca 20-24 

bar

Omvänd osmos =

RO = Reverse

osmosis

Vald avsaltningsteknik



• En mikrobiologisk barriär avskiljer (t ex filter) eller 

inaktiverar (t ex UV-ljus) virus, bakterier och 

protozoer (encelliga organismer/parasiter/”urdjur”,

t ex Giardia).

• Avskiljningsgraden mäts i en logaritmisk skala med 

log10-enheter. Ex log 3 = 99,9 % reduktion.

• Varje barriär i Mörbylånga vattenverk (inkl

förbehandlingsverket) har en log-reduktion på 

mellan ca 2-7, dvs 99 %-99,99999 %.

• Med 5 barriärer igång ger detta MINST log 17 (för 

virus) upp till log 26 (för bakterier).

• Vid återanvändning av vatten varierar kraven runt 

om i världen för exempelvis virus mellan log 9,5 till 

log 14.
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Säkerhet - Mikrobiologiska barriärer
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Avskiljning i membranstegen

Omvänd osmos

Ultrafilter

Illustration: Sweco

Ungefärligt 

område, RO 

har inte porer



Internationella trender

Vattenverk

Konsument

Konventionellt 

avloppsreningsverk

Anläggning för avancerad 

vattenrening - ”Advanced Water

Treatment Facility” (AWTF)

Vattentäkt

”Tekniskt vatten” (NPR) samt indirekt (IPR) eller direkt dricksvattenåtervinning (DPR)

Eventuellt konstgjort 

magasin

Direkt

Alt 1
Direkt Alt 2

”Icke-

dricksvatten”

(Tekniskt 

vatten)
Eventuell delström 

till recipient
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Indirekt

dricksv.
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Några fakta om Mörbylånga vattenverk:

• Produktion 4000 kubikmeter dricksvatten/dygn

• Förbrukning i kommunen:

under lågsäsong: ca 3 500 kbm/dygn,

under högsäsong: ca 5 500 kbm/dygn

• Vattenförlusterna i verket är drygt 30 %, vilket 

betyder att ca 5 800 kubikmeter råvatten behöver 

tas in varje dygn. Av dessa kan upp till 1 500 

kubikmeter vara industriellt processvatten.

• Byggkostnaderna kommer att uppgå till ca 110 

Mkr.

• Invigningen är planerad till mitten av juli 2019.
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Mörbylånga vattenverk - Resultat

Ölandsbladet 2017-05-20

Barometern 2017-05-19

Mörbylånga-modellen

Sydöstran 2017-06-27

Ölandsbladet 2018-03-20

• Med avsaltningsverken i Sandvik och Mörbylånga får 

Öland ett tillskott på 7000 m3 dricksvatten/dygn = ca 

2,5 miljoner kubikmeter/år (motsv ca 44 000 personer).

• Öland kommer att klara många års torka i rad.

• Vattenförsörjningen för södra Öland säkras för 

åtminstone 20 år framåt.

• En teknik som redan väckt intresse hos andra svenska 

kommuner och även hos industrier, Naturvårdsverket, 

Livsmedelsverket, Svenskt Vatten, VA-mässan m fl.

• Erfarenheter som vi hoppas kan användas i 

vattenbristområden både nationellt och internationellt.

Luxinnovation

2018-01-19
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PaperJam 2018-01-19

P4 Kalmar 2017-06-12

Facktidskriften Cirkulation 2018-06-07

Sandvik – www.kungahuset.se



Mörbylånga vattenverk mars 2019
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Mars 2019
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Tack för att ni lyssnade! Frågor?

Peter Asteberg

Projektledare Infrastruktur

Mörbylånga kommun


