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Agenda

• Avsaltning
• Varför Gotland
• Viktigt att tänka på
• Frågor under gång..



Historik – Avsaltning

• 1950 talet då det tar sin början

• Dricksvatten 1970 Mellanöstern

• 1983 – 1987 Världens största RO anläggning för 
dricksvatten

• Globalt konventionella tekniken för avsaltning

• 1990 Sverige i ”liten skala”

• Gotland 2016 (Herrvik) och 2019 (Kvarnåkershamn) 
och Öland 2017 (Sandvik)



Varför på Gotland – Herrvik VV

• Riktlinjer för vatten och avlopp 
• Hållbar vatten- och avloppsförsörjning.

• Samfällda lösningar bedöms positivt.
• Riktlinjer för dagvattenhantering för att 

förhindra översvämningar….



Herrvik VV (2016)

Mikrosil

+ Kalcium

+ Bikarbonat

Desinfektion (NaOCL)

Desinfektion (UV)



Kvarnåkershamn VV
• Södra Gotlands Vattenförsörjning

• Kvarnåkershamn Bräckvattenverk

– Säkerställa vattenförsörjningen

– Möjliggöra återhämtning av 
grundvattenreserver

– Inblandning av grundvatten

• Utbyggnad och modifiering av 
ledningsnätet

– Ökad flexibilitet var vatten kan 
pumpas

– Möjligt att pumpa begränsad 
volym vatten norrut till Visby -
minskad sårbarhet under 
sommarmånader



Viktigt att tänka på inför beslut

• Råvattenintag och Processvattenströmmar (Process, Miljö)

• Möjligheten att blanda in grundvatten

• Distributionsnätets status (Kvalitet, Process)

• Placering av vattenverket (Bygglov, Markavtal)

• Förläggning av ledningar (Miljö, Markavtal)

• Information och kommunikation (Tekniken, 
Dricksvattenkvalitet)

• Egen kunskap om tekniken för positiv samverkan

• Medborgarnas tankar och idéer.



Frågor från allmänheten

• Kan jag fortsätta att fiska?

• Hur påverkas stranden och 
friluftslivet?

• Blir det störande ljud?

• Kommer det att lukta?

• Ökar trafiken i området?

• Hur påverkas växter och djur?

• Hälsorisker med att dricka vattnet?



Frågor från myndigheter

• Ledningar i vattnet
– Grävning, spettning, sprängning?

– Schaktmassor?

• Vattenintag
– Vattenhastighet vid intaget?

• Koncentratet (”uppkoncentrerat Östersjövatten”)
– Spridning?

– Koncentration och innehåll?



Frågor från myndigheter (forts.)

• Sjöfart och fisk
– Ankringsförbud?

– Utmärkning på sjökort?

• Rådighet över vattnet
– Kammarkollegiet

• Säkerhetsrisker – Sabotage
– Olyckor?

– Attentat?



Svar på frågor (Kvarnåkershamn)

• Samråd med enskilda

• Samråd med Länsstyrelsen och 
Miljö- och hälsoskydd Region Gotland

• Miljökonsekvensbeskrivning

• Teknisk Beskrivning



Tack för oss !


