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Sammanfattning 
Målet med detta projekt var att jämföra nuvarande dricksvattenproduktion på Åland med ett 
eventuellt kompletterande avsaltningsverk, samt undersöka om det är rimligt att uppföra ett 
sådant. Detta genomfördes genom informationsinsamling i en litteraturstudie och 
jämförelse mellan nuvarande vattenverk och ett eventuellt avsaltningsverk i en 
beslutsmatris. Kategorier som ansågs relevanta för jämförelsen identifierades och sedan 
utvecklades dessa genom att identifiera parametrar som byggde upp kategorierna. Den 
insamlade informationen användes sedan för att klassa de olika parametrarna inom 
kategorierna och en samlad bedömning gjordes. De kategorier som undersöktes var: 
dricksvattenkvalitet, miljökonsekvenser, energiförbrukning och kostnader samt tillräcklig 
och säker dricksvattentillgång. Det eventuella kompletterande avsaltningsverket ansågs 
kunna konkurrera med nuvarande vattenproduktion med avseende på alla dessa fyra 
kategorier och metoden bedömdes vara en bra grund för jämförelsen. För att utveckla 
projektet i framtiden rekommenderades modellering och en pilotstudie. 
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Ordlista 
 
ADI - Accepterat Dagligt Intag; ett mått på hur mycket av olika tillsatsämnen i våra 
livsmedel som man kan äta per dag utan att det medför hälsorisker. 
Alkalinitet - Ett mått på vattnets förmåga att ta emot protoner i form av oxoniumjoner 
(H3O+) utan att reagera med kraftig pH-sänkning, det vill säga ett mått på vattnets buffrande 
förmåga. 
Antiscalant - Inhibitionsmedel för fällning. 
Barriär - Krav för att minska mikroorganismer i dricksvatten som kan vara endera 
avdödande eller avskiljande. 
CEB - Chemically Enhanced Backwash; kemisk behandling för att förhindra beläggningar 
på membran. 
COD - Chemical Oxygen Demand; ett mått på den mängd syre som förbrukas vid 
fullständig kemisk nedbrytning av organiska ämnen i vatten. Indirekt mått på mängden 
organiskt material. 
Detergent - ett ytaktivt ämne som underlättar bildning av emulsion eller annan form av 
dispersion. 
Flockulering - Sammanslagning och ihopklumpning av mindre partiklar till aggregat. 
Hårdhet (vatten) - Koncentrationen av kalcium- och magnesiumsalt i vattnen. Ett hårt 
vatten har hög och ett mjukt vatten låg koncentration av dessa. 
Matarvatten - Vatten som tillförs en anläggning. 
Mikrocystin - Toxiner från blågröna alger. 
NOM - Natural Organic Matter; kolföreningar i naturliga miljöer. 
Nominell porstorlek - Den på papperet angivna porstorleken som den verkliga 
porstorleken kan variera något från. 
Patogener - Sjukdomsframkallande organismer.  
Permeat - Fluid som passerat genom membran. 
Prestanda -  Övergripande bedömning av membranfunktion med avseende på energi och 
utgående kvalitet. 
Rejektvatten - I denna rapport syftar termen rejektvatten till det koncentrerade saltvattnet 
som är biprodukten vid avsaltning, alltså det vatten som inte går igenom membranen. 
RO - Reverse osmosis (omvänd osmos). 
Råvatten - Källan till dricksvattnet, obehandlat vatten. 
SDI - Silt Density Index, ett mått på hur mycket partiklar det är i vattnet som orsakar 
beläggning på RO-membran. 
Semipermeabelt - Halvgenomträngligt, släpper endast igenom molekyler av viss storlek 
eller laddning. 
TOC - Totalt organiskt kol; ett mått på det totala organiska kolinnehållet i något medium. 
Turbiditet -  Ett mått på en vätskas grumlighet orsakad av små suspenderade partiklar i 
den. 
 
 
 
 

4 



 
 
 

1.Inledning 
Denna rapport genomförs på uppdrag av Ålands Vatten AB, hädanefter benämnt Ålands 
Vatten. Ålands Vatten nyttjar idag tre sjöar som vattentäkter: Dalkarby träsk, Långsjön och 
Markusbölefjärden. Reningen sker i ett centralt reningsverk med moderna metoder (Ålands 
Vatten, 2019). Under sommartid har Ålands Vatten problem med dessa vattentäkter 
eftersom den förhöjda medeltemperaturen leder till ökat behov av dricksvatten samt en 
större avdunstning. Den torra sommaren 2018 ledde det till att vatten tappades under 
lägsta tillåtna vattennivån, vilket försämrar sjöarnas ekologiska status samt äventyrar 
Ålands Vattens miljötillstånd (Sandqvist, 2019f). Ett komplement till täkterna tror Ålands 
Vatten skulle kunna vara avsaltat havsvatten och de vill därför ha en 
genomförbarhetsstudie för ett avsaltningsverk med tekniken omvänd osmos söder om 
Mariehamn. 
 
1.1 Syfte 
Målet med detta projekt är att jämföra nuvarande dricksvattenproduktion på Åland med ett 
eventuellt kompletterande avsaltningsverk, samt undersöka om det är rimligt att uppföra ett 
sådant, med avseende på: energiförbrukning, miljökonsekvenser, hälsorisker, hållbarhet 
och framtidsmöjligheter samt kostnadseffektivitet. 
 
1.2 Frågeställningar 
Målet ska uppnås genom att svara på följande frågeställningar: 
- Vad är kraven på dricksvatten på Åland? 
- Hur fungerar omvänd osmos? 
- Hur fungerar membran för omvänd osmos? 
- Vilka komponenter ingår i ett avsaltningsverk? 
- Vad för resurser/material/kemikalier behövs för dagens dricksvattenproduktion på Åland 
och för ett avsaltningsverk samt vad har de för miljöpåverkan? 
- Vilka biprodukter bildas vid produktionen och vad har dessa för miljöpåverkan? 
- Hur skulle algtoxiner kunna påverka råvaran och därmed avsaltningen? 
- Hur mycket energi krävs det per mängd vatten vi får ut; för nuvarande produktion och för 
liknande avsaltningsverk?  
- Vad blir kostnaden för vatten per kubikmeter producerat från ett avsaltningsverk? 
- Skulle vattenkvaliteten kunna påverkas negativt av en sammanblandning av vatten från 
nuvarande dricksvattenproduktion och dricksvatten från ett avsaltningsverk, genom att till 
exempel fällning sker vid blandningen? 
 
I denna rapport lyfts nödvändig information fram för att kunna svara på dessa frågor och 
utföra en rimlighetsbedömning för uppförandet av ett avsaltningsverk. 
Rimlighetsbedömningen görs utifrån ett antal parametrar vars påverkan på bland annat 
ekonomi, miljö och hälsa jämförs mellan dagens vattenproduktion och produktionen i ett 
avsaltningsverk.  
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2. Bakgrund 
2.1 Dricksvattenkvalitet 
Jordens yta täcks till mer än 70% av vatten, men endast 1 % är i form av sötvatten 
tillgängligt för människor och andra landlevande organismer. Resten finns i haven, i 
glaciärer eller otillgängligt i jordskorpan. Det tillgängliga vattnet är dock ojämnt fördelat över 
jorden och medan vi i Sverige har mycket vatten tillgängligt finns det områden på jorden där 
det råder stor brist (Johansson, 2010; Unicef, 2019). Rent vatten är en förutsättning för ett 
fungerande samhälle. Vatten spelar en vital roll som livsmedel, för livsmedelsproduktion 
och för sanitet (Johansson, 2010, s. 11). Där dricksvatten är en bristvara kan avsaltning av 
havsvatten eller salt grundvatten vara ett alternativ för att lösa bristen och en metod som 
ofta används är avsaltning genom omvänd osmos (WHO, 2017). Omvänd osmos innebär 
avsaltning med membranteknik och förklaras ytterligare i 2.3.2.  
 
För att vatten ska vara tjänligt som dricksvatten måste det uppfylla ett flertal kriterier som 
specificerar halter av föroreningar, bakterier, joner, organiskt material, lukt, färg och så 
vidare. Det är upp till huvudmannen, ofta en teknisk förvaltning eller liknande, som driver en 
dricksvattenanläggning för hushållsvatten att se till att kvalitetskraven efterlevs (Johansson, 
2010, ss. 24-25). På Åland styrs vattenkvaliteten av social- och hälsovårdsministeriet via 
förordningar (Hälsoskyddslag 763/1994, 5 kap). Speciellt kan gränsvärden för 
hushållsvatten hittas i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och 
kontrollundersökning av hushållsvatten, FFS 1352/2015, och i statens livsmedelsverks 
föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30. 
 
2.1.1 Parametrar 
2.1.1.1 Mikrobiologiska parametrar 
Världshälsoorganisationen (WHO) pekar ut vattenburen smitta som den största risken 
förknippad med vattenförsörjning för folks hälsa och då främst parasiterna Giardia och 
Cryptosporidium (WHO, 2017). Dessa två är exempel på parasiter som kan spridas via 
dricksvatten och som orsakar till exempel diarré hos människor och djur 
(Smittskyddsinstitutet, 2012). Till de mikrobiologiska parametrarna hör även bakterier 
såsom Escerichia coli (E.coli), Enterokocker (FFS 1352/2015) och även virus. 
 
Parasiter kan vara hälsofarliga vid så små halter att det inte är relevant att sätta några 
specifika gränsvärden (Smittskyddsinstitutet, 2012). I FFS 1352/2015 är högsta tillåtna 
halterna för tarmbakterierna E.coli och Enterokocker 0 cfu/100 ml (colony-forming units). 
 
För att säkerställa att vattnet är fritt från mikrobiologiska föroreningar krävs ett tillräckligt 
antal säkerhetsbarriärer och helst en kombination av avskiljande och inaktiverande 
barriärer (Svenskt Vatten, 2018; SLVFS 2001:30). Enligt Svenskt Vatten ska ytvattenverk 
ha åtminstone två barriärer och grundvattenverk en barriär (Svenskt Vatten, 2018). 
Exempel på avskiljande mikrobiologiska barriärer är kort och lång infiltration, ultra-, nano- 
och RO- membranfiltering och exempel på inaktiverande barriärer är primär desinfektion 
med klor, ozon eller UV-ljus (Svenskt Vatten, 2018). 
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2.1.1.2 Kemiska parametrar 
De kemiska parametrarna för dricksvatten innefattar alla naturligt och onaturligt 
förekommande kemiska ämnen som vattnet kan innehålla såsom bekämpningsmedel, 
miljöföroreningar, tungmetaller, salter och vattnets pH-värde (Johansson, 2010). 
 
Halter av till exempel kalcium och magnesium styr vattnets hårdhet och är viktiga 
parametrar för hur vattnet smakar. För vatten som avsaltas genom omvänd osmos blir 
halterna av alla ämnen väldigt låga (WHO, 2017, kap. 6.5), däribland även 
läkemedelsrester och mikroplaster. Gränsvärden för kemiska parametrar i dricksvatten går 
att hitta i Bilaga 1 i FFS 1352/2015. Där finns i dagsläget inga undre gränser för exempelvis 
kalcium eller magnesium, men det svenska livsmedelsverket rekommenderar kalciumhalter 
mellan 20 och 60 mg/l och alkalinitet högre än 60 mg/l HCO3 (Becker & Mattisson, 2016). 
Vattnet ska dock inte vara aggressivt för ledningsnätet eller skadligt för användaren (FFS 
1352/2015). Sådana gränsvärden efterfrågas av forskare på ämnet (Rosborg, 2015). 
 
2.1.1.3 Fysikaliska parametrar 
Fysikaliska parametrar är till exempel vattnets lukt, färg, smak, konduktivitet och 
temperatur. Vattnets temperatur bör vara så låg att det inte sker mikrobiell tillväxt i 
ledningsnätet (Livsmedelsverket, 2018), vilket enligt svensk lagstiftning innebär en 
temperatur under 20 °C (SLVFS 2001:30). Ett vatten som har lågt mineralinnehåll kan vara 
mindre gott att dricka och ha annorlunda smak och lukt, jämfört med ett vatten med normalt 
innehåll av mineraler (Becker & Mattisson, 2016). Generellt säger gränsvärdena enligt FFS 
1352/2015 att vattnet ska vara trevligt att dricka och “godtagbart för användarna”. 
 
2.1.2 Utmaningar med alger i råvatten 
Algblomningar kommer huvudsakligen från naturliga processer men mänsklig påverkan har 
också påvisats förvärra fenomenet (Villacorte et al., 2015). En konsekvens av algblomning 
är bildandet av algtoxiner vilket kan leda till stora hälsorisker för människor då de får i sig 
det genom mat och dryck (Seubert et al., 2012). Det är därför viktigt att se till att alla 
potentiella algtoxiner avlägsnas från dricksvattnet.  
 
Under de mörka timmarna på året är primärproduktionen obetydlig vilket leder till att 
halterna av kväve och fosfor ökar i havet (Bernes et al., 2005). När soltimmarna sedan 
tilltar inpå våren leder detta till en stor populationsökning av olika alger (Bernes et al., 
2005). Vissa typer av algblomningar ser ut att ha ökat under de senaste åren, men det finns 
också tecken på att algblomningar kommer i perioder (SMHI, 2011). Det är svårt att hitta ett 
entydigt mönster för algblomningarna och de kan dyka upp under hela året, men i 
Östersjön är de potentiellt skadliga blomningar vanligast under högsommaren samt delar 
av hösten (SMHI, 2011). Algblomning sker vid övergödning och idag bidrar växtnäringen 
med nästan 1000 000 ton kväve och ca 30 000 ton fosfor per år. För 100 år sedan var 
denna mängd mindre än hälften av detta (WWF, 2019).  
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2.2 Nuvarande dricksvattenproduktion 
2.2.1 Åland och Ålands dricksvattenbehov 
Åland är en ögrupp belägen i Östersjön mellan Sverige och Finland. Ögruppen är en del av 
republiken Finland, men har ett eget självstyrande parlament med egen lagstiftning 
(Svenska Nationalencyklopedin, 2019). Ögruppen har sammanlagt 26 881 öar och 379 
sjöar med en area över 0,25 ha. Åtta av dessa sjöar används idag som råvattentäkter för 
dricksvattenproduktion (Ståhlman, 2018), varav tre nyttjas av det kommunalägda 
vattenbolaget Ålands Vatten (Vattenverket, 2019).  
 
I slutet av 2018 uppmättes invånarantalet på Åland till 29 789 personer, vilket var en ökning 
med 300 personer från föregående år (Häggblom, 2019). Medelförbrukningen av 
hushållsvatten ligger på 165 L/person och dag (Ståhlman, 2018). Idag producerar Ålands 
Vatten under lågsäsong 5000 m3 dricksvatten per dygn vilket täcker det dagliga behovet 
(Sandqvist, 2019b). Under högsäsongen, som sträcker sig från midsommar till någon vecka 
in på augusti (Handel och turism, 2019), ökar produktionen på grund av det stora antalet 
turister. 2018 anlände drygt 207 600 övernattningsgäster till ögruppen enligt Ålands 
statistik- och utredningsbyrå (Lindström, 2019). Varje dygn under högsäsongen produceras 
8500 m3 rent dricksvatten (Sandqvist, 2019b). Utöver personligt bruk är rent vatten även en 
viktig förutsättning till många industrier och jordbruk inom öriket (Dricksvatten, 2019).  
 
2.2.2 Dricksvattenproduktion och kemikalieanvändning 
Idag produceras 75% av dricksvattnet av Ålands Vatten (Vattenverket, 2019). Resterande 
dricksvatten produceras av ett flertal mindre dricksvattenproducenter, samt från enskild 
vattenförsörjning eller gemensamhetsanläggningar från grundvattnet (Ståhlman, 2018). 
Råvatten pumpas upp från tre olika insjöar (Vattenverket, 2019) och eftersom sjövattnet är 
näringsrikt och har en relativt hög humushalt krävs en noggrann rening för att nå de 
gränsvärden som krävs för godkänt dricksvatten (Reningsprocess, 2019). 
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Figur 1: Ålands Vattens nuvarande reningsprocess av dricksvattnet. 

 
En överblick av Ålands nuvarande dricksvattenproduktion kan ses i Figur 1. Första steget i 
vattenreningen är förozonering, där 0,6 g/m3 ozon tillsätts till råvattnet (Ålands Vatten AB, 
2019) för att döda mikroorganismer innan filtreringen (Reningsprocess, 2019). Ozonet 
tillverkas från luft som renas från kväve och övriga gaser tills det endast består av syrgas 
som kan omvandlas till ozon (Sandqvist, 2019f).  
 
Därefter sker kemisk fällning i dynasandfilter för att avlägsna humusämnen. Strax innan 
inlopp till filtrena tillsätts ett flockningsmedel, Ekoflock 96 (Sandqvist, 2019a). Ekoflock är 
en polyaluminiumkloridlösning (PAC) som har ersatt traditionella produkter som 
aluminiumsulfat för att tillfredsställa dagens krav på högre vattenkvalitet. Dess aktiva 
komponent utgörs till huvudsak av ett högladdat aluminiumkomplex. Eftersom en högre 
laddning innebär att mindre alkalinitet förbrukas behöver mindre lut (NaOH) tillsättas senare 
i processen än vid användandet av rent aluminiumsalt (Feralco, 2019). Vattnets pH sänks 
vid tillsats av flockningsmedel och för att uppnå det optimala pH-värdet, 5,7-6,1, doseras 
svavelsyra in före dynasanden. Mängden syra som ska tillsättas bestäms genom mätning 
av aluminiumöverskott och COD-mängd och doseras så att vattnet får rätt pH-värde 
(Sandqvist, 2019d). 
 
Efter filtreringen sker efterozoneringen, där 2,1 g/m3 ozon tillsätts till matarvattnet (Ålands 
Vatten AB, 2019). Ozonet är ett kraftigt oxidationsmedel och därmed ett effektivt sätt att 
döda bakterier och virus (Johansson, 2011). Det sönderfaller dock relativt snabbt 
(Johansson, 2011) och kompletteras därmed med desinficering som når längre ut i 
ledningsnätet (Reningsprocess, 2019).  
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För att ytterligare förbättra vattnets kvalitet filtreras det sedan med aktivt kol som avlägsnar 
det kvarvarande organiska materialet och desinficeras sedan med UV-ljus 
(Reningsprocess, 2019). Därefter tillsätts 15% natriumhypoklorit och ammoniumsulfat 
(Sandqvist, 2019d) som reducerar bildningen av biofilm i ledningsnätet (Johansson, 2011). 
Dessa blandas med spädvatten och bildar kloramin som sedan tillsätts till renvattnet 
(Sandqvist, 2019d). Samtidigt tillsätts NaOH (20%) till vattnet för att undvika korrosion, 
samt för att höja pH-värdet inför kloramin-tillsatsen (Sandqvist, 2019d).  
 
Fällning, ozonering och UV-ljus är exempel på tre oberoende mikrobiologiska barriärer som 
förhindrar att mikroorganismer hamnar i dricksvattnet (Köhler, 2019). 
 
2.2.3 Utmaningar i Ålands dricksvattenberedning idag 
De tre ytvattentäkter som används för dricksvattenproduktionen är Långsjön, 
Markusbölefjärden och Dalkarby träsk. De två förstnämnda har en sjöareal på 1,43 km2 
respektive 1,56 km2 (Långsjön & Markusbölefjärden, 2019) och är belägna ca 10 km från 
vattenverket i Dalkarby (Reningsprocess, 2019). Den sistnämnda ligger i anslutning till 
vattenverket med en sjöareal på endast 0,16 km2 (Ålands Vatten AB, 2019). Långsjön och 
Markusbölefjärden är de primära ytvattentäkterna medan Dalkarby träsk fungerar som 
reserv vid behov (Sandqvist, 2019f). 
 
Vid bestämning av sjöarnas ekologiska status har de fysikaliska-kemiska parametrarna 
Tot-P (totalhalt fosfor), Tot-N (totalhalt kväve) och klorofyll analyserats under tidsperioden 
2006-2012 och bedömts enligt de finska bedömningsgrunderna. Sjöarna klassas utefter en 
femgradig skala med hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig (Klassificering av 
vatten, 2018). Dalkarby träsk uppnådde en måttlig status, medan Långsjön och 
Markusbölefjärden endast uppnådde otillfredsställande status (Klassificering av vatten, 
2018). Sjöarna har idag tillräckligt god ekologisk status för att kunna brukas för 
dricksvattenproduktion, men tål inte tyngre belastning (Sandqvist, 2019e).  
 
I dagsläget finns inte kapaciteten hos Ålands reningsverk att hantera allt slam som bildas 
vid dynasandfiltreringen i dricksvattenproduktionen (Sandqvist, 2019f). Därmed får slammet 
först sedimentera, varpå det pumpas till det kommunala avloppsreningsverket och det 
kvarvarande slamvattnet transporteras tillbaka till ytvattentäkterna (Sandqvist, 2019d). 
Sedimenteringen är inte fullständig och det kan därmed finnas risk att koncentrerat 
organiskt material och rester av aluminiumsalt följer med vattnet till ytvattentäkterna 
(Sandqvist, 2019d). 
 
2.3 Avsaltning av havsvatten 
2.3.1 Avsaltning som alternativ dricksvattenberedning 
Ett alternativ till den konventionella vattenberedningen på Åland, som också ger möjlighet 
att täcka upp för större framtida vattenbehov, är avsaltning av östersjövatten. Ett annat 
genomförbart alternativ för vattenberedningen skulle kunna vara utbyggnad av nuvarande 
produktion från ytvattentäkter. Den stora fördelen med avsaltning som 

10 



 
 
 
dricksvattenberedning är dock att den ger tillgång till en nästintill oändlig råvattenkälla med 
möjlighet för större framtida uttag samt säsongsvis större uttag. 
 
Avsaltning är en behandling som innebär att separera ut nästintill helt saltfritt vatten, tjänligt 
som dricksvatten, från salt- eller brackvatten (Havs- och vattenmyndigheten, 2013a). 
Brackvatten som är aktuellt i detta fall definieras som vatten med en salthalt mellan 0,5 och 
30 promille (Havs- och vattenmyndigheten, 2013b), vilket är detsamma som 0,5-30 psu 
(Practical Salinity Unit). För att separera ut färskvatten från brackvatten krävs att energi 
tillförs i någon form, såsom termisk energi vilket används vid termisk avsaltning, eller 
mekanisk energi som används vid avsaltning med hjälp av omvänd osmos (Cardona & 
Piacentino, 2004). Dessa är också de vanligaste teknikerna, då det 2012 var cirka 34% av 
världens avsaltningsverk som byggde på termisk avsaltning och 60% på omvänd osmos 
(Global Water Intelligence & International Desalination Association, 2012), det vill säga 
totalt 94% av alla avsaltningsverk 2012 använde någon av dessa två metoder. 
 
2.3.1.1 Termisk avsaltning 
Termiska avsaltningstekniker bygger på någon form av destillation där saltvatten upphettas 
tills färskvattnet delvis förångas och därefter kan kondenseras till rent färskvatten med en 
låg halt av salter och partiklar, såsom pesticider och organiskt material (Voutchkov, 2013, 
ss. 3, 10). Energin som krävs för att förånga vattnet är ej beroende av salthalten i vattnet 
och därför är denna metod mer energimässigt effektiv för vatten med hög salthalt än 
membranfiltrering som har en energiåtgång proportionell mot salthalten (Voutchkov, 2013, 
s. 3). Enligt Voutchkov (2013) blir termisk avsaltning kostnadseffektiv vid en salthalt över 20 
psu. Detta har lett till att metoden framförallt har använts i områden där det endast finns 
tillgång till vatten med väldigt hög salthalt, såsom områden runt Röda havet och Persiska 
viken (Voutchkov, 2013, s. 3). 

 
2.3.1.2 Membranavsaltning med omvänd osmos 
När två vätskor med olika halt av lösta ämnen åtskiljs av ett semipermeabelt membran 
kommer vatten flöda genom membranet till den vätska med högst koncentration av lösta 
ämnen. Vatten får en lägre kemisk potential ju högre salthalt det har och flödar från hög till 
låg potential tills jämvikt är uppnådd (El-Dessouky & Ettouney, 2002, s. 412). Processen 
kallas osmos och flödesriktningen beror inte bara på koncentrationen lösta ämnen, utan 
även tryck och temperatur (Wilf & Awerbuch, 2007, s. 6). Principen för omvänd osmos kan 
ses i Figur 2. 
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Figur 2: Funktionsprincip för omvänd osmos där man använder tryck för att avskilja salt över ett 

semipermeabelt membran. 
 

Vattnet kan alltså tvingas flöda åt andra hållet, från hög till låg koncentration, genom att 
tillföra mekanisk energi i form av ökat tryck på sidan med högre salthalt, tills det 
hydrostatiska trycket överväger det osmotiska trycket. Den kemiska potentialen blir lägre 
hos det rena vattnet jämfört med saltvattnet och flödet går då från saltvatten till rent vatten 
(El-Dessouky & Ettouney, 2002, s. 412). Då semipermeabla membran kan fungera så att 
små molekyler som vatten kan ta sig igenom, men inte några större molekyler såsom salt 
och andra lösta partiklar (ål, u.å.), kan man genom tillfört tryck avsalta vatten i en process 
som kallas omvänd osmos (RO). 
 
De senaste 20-30 åren har RO utvecklats mer än någon annan avsaltningsteknik då det är 
en relativt energi- och kostnadseffektiv metod och andelen RO-avsaltningsverk har därför 
stadigt ökat (Voutchkov, 2013, ss. 3 och 12). Enligt Voutchkov (2013) blir RO-avsaltning en 
kostnadseffektiv metod vid en salthalt på 0,05-46 psu och kan enligt samma källa ta bort 
90-99,5 % av den totala mängden lösta mineral i vattnet. 
 
2.3.1.3 Fallet Åland 
Som nämndes i föregående kapitel kommer sjöarna som används som råvatten i 
nuvarande produktion inte vara tillräckliga i framtiden. Avsaltning kvarstår dock som ett 
alternativ. Ålands Vatten är intresserade av att undersöka möjligheterna till ett 
avsaltningsverk med kapaciteten 6000 m3/dygn, vilket skulle täcka behovet under 
lågsäsongen och en stor del av behovet under högsäsongen (Sandqvist, 2019f). En möjlig 
plats för det eventuella avsaltningsverket och vattenintag skulle kunna vara på Svinö, några 
kilometer söder om Mariehamn, där intagspunkten skulle vara belägen cirka 300 m ut från 
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stranden och 25 m under ytan (Sandqvist, 2019b). Platsen är lämplig för ett avsaltningsverk 
eftersom den är nära staden, där den största förbrukningen av dricksvatten finns, samt har 
relativt nära ut till djupare vatten och därmed inte kräver alltför långa intagsledningar. 
 
Salthalten i det bräckta vattnet i Ålands hav och skärgård är 5-6 psu i ytvattnet och 6-8 psu 
i djupvattnet (Bernes et al., 2005), därför är omvänd osmos den lämpligaste metoden att 
använda då det den är mest kostnadseffektiv vid denna salthalt. Mätningar vid ön Altarskär 
på 22 meters djup har visat en salthalt, mer specifikt, på 5,8 - 6,6 psu i vattnet mellan år 
2010 och 2018 (Ålands Landskapsregering, 2018). Altarskär är beläget endast 6 km från 
Svinö och vattnet kan därför antas ha i stort sett samma salthalt (Lantmäteriverket, 2018). 
Omvänd osmos är även den metod som används och har visat sig fungera bra i andra 
avsaltningsverk som utnyttjar Östersjön som råvattenkälla på både Öland och Gotland 
(Vattenverk Sandvik, u.å.; Bräckvattenverket i Herrvik, 2017). På Öland finns vattenverket 
Sandvik med kapaciteten 3000 m3/dygn (Vattenverk Sandvik, u.å.). På Gotland finns det ett 
mindre avsaltningsverk, Herrvik, med en kapacitet på ca 480 m3/dygn och ett planerat verk i 
Kvarnåkershamn med kapaciteten 7500 m3/dygn som kommer öppna sommaren 2019, alla 
tre utnyttjar tekniken omvänd osmos (Region Gotland, u.å.; Bräckvattenverket i 
Kvarnåkershamn, 2019). Eftersom det är dricksvattenproduktion på Åland som är 
huvudsyftet i detta projekt kommer det hädanefter fokuseras på metoden med omvänd 
osmos. 
 
2.3.2 Omvänd osmos 
2.3.2.1 Osmotiskt tryck och drivande tryck 
För att uppskatta det osmotiska trycket hos en vattenlösning kan en formel härledd från 
Van’t Hoff’s ekvation, Ekvation 1, användas: 
 

                                                (1)                                                                  π RT = C  
 
där 𝜋 är det osmotiska trycket i bar, C är totala koncentrationen av lösta ämnen i molar, R 
är den allmänna gaskonstanten i J/mol-K och T temperaturen i K (Fritzmann et al., 2007). 
Till exempel kan vatten från Stilla havet med en TDS (Total dissolved solids) på 35 000 
mg/L vid 25 °C beräknas ha ett osmotiskt tryck på 26,8 bar eller 0,77 bar för varje 1000 
mg/L TDS. Detta samband används ofta som en tumregel för att uppskatta råvattnets 
osmotiska tryck i förhållande till salthalten, då varje 1000 mg/L salt alltså uppskattas ge 
0,77 bar osmotiskt tryck (Voutchkov, 2013, s. 58). Dock ger denna tumregel inte alltid 
tillförlitliga värden eftersom sammansättningen av lösta ämnen ser olika ut i olika vatten, 
samt att temperaturen skiljer sig åt. Därför är det bäst att beräkna det osmotiska trycket 
specifikt för det önskade vattnet (Voutchkov, 2013, s. 58). För att övervinna det osmotiska 
trycket används ett drivande tryck på 60-80 bar för saltvatten och 6-30 bar för bräckt vatten 
(Greenlee et al., 2009). 
 
2.3.2.2 Återvinningsgrad 
Ett RO-systems återvinningsgrad används för att undersöka hur effektivt systemet är på att 
rena vatten, det vill säga hur stor andel permeat som produceras från matarvattnet. 
Återvinningsgraden  beskrivs av Ekvation 2:P r  
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                                                                                                         (2)/QP r = Qp f  
 
där är permeatflödet och  är matarvattenflödet (Voutchkov, 2013, s. 59).Qp Qf  
 
För spirallindade RO-system (beskrivs vidare i avsnitt 3.3) är återvinningsgraden för 
havsvatten normalt 40-60% och för brackvatten mellan 65-85% (Voutchkov, 2013, s. 59). 
Återvinningsgraden beskriver även med hur mycket matarvattnet koncentreras; en 
återvinningsgrad på 75% innebär att rejektvattnet får en fyrdubbling av matarvattnets 
koncentration av lösta ämnen om man antar att inga lösta ämnen passerar genom 
membranet. 
 
Det finns RO-system där filtreringen är uppdelad i flera steg. För råvatten som har hög risk 
att skapa beläggningar på membranen kan detta vara fördelaktigt då man i det första steget 
kan tillföra ett lägre tryck och på så vis minska risken för beläggningar (Voutchkov, 2013, s. 
419). Dessutom kan det, beroende på råvattnets sammansättning, ge högre 
återvinningsgrad och bättre vattenkvalitet jämfört med ett system där matarvattnet endast 
körs genom ett steg (Voutchkov, 2013, s. 419). Ett exempel på ett sådant RO-system ses i 
Figur 3. 
 

 
Figur 3: Ett 3-stegs RO-system där permeatet från ett steg förs vidare till nästa. 
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2.3.3 Membran för omvänd osmos (RO) 
Till skillnad från andra membran såsom nanofiltrering (NF), ultrafiltrering (UF) och 
mikrofiltrering (MF) som används för att förbehandla matarvattnet, har RO-membran inga 
tydliga porer som genomlöper membranet (Greenlee et al., 2009). Vattnet som ska 
transporteras genom membranet måste därför slingra sig genom den vävlika strukturen hos 
det polymera materialet för att ta sig till den andra sidan (Greenlee et al., 2009). Den 
nominella porstorleken hos RO-membran är i storleksordningen 1 Å - 10 Å och 
RO-membran kan därför filtrera bort så små föroreningar som envärda joner (Greenlee et 
al., 2009). Som jämförelse är bakterier i storleksordningen 1000 Å - 10 000 Å och virus och 
större proteiner på cirka 40 Å -1000 Å (Greenlee et al., 2009). Trots dessa egenskaper hos 
RO-membranet förekommer det att salt kommer med i permeatet. Saltförekomsten i 
permeatet ökar med ökad temperatur och salthalt (Greenlee et al., 2009).  

 
Materialet som de flesta RO-membran är gjorda av är aromatiska polyamider (PA). Detta 
membran är 0,2 µm tunt och är förstärkt med en 25-50 µm tjock mikroporös film samt ett 
förstärkande lager väv som är 120 µm tjockt (Voutchkov, 2013). Dessa två förstärkande 
lager har som uppgift att ge membranet förbättrade hållbarhets- och strukturbehållande 
egenskaper (Voutchkov, 2013, s. 45). PA-membran kan användas i ett stort pH-intervall (2 - 
12), dock med olika egenskaper vid olika pH. Vid ett pH-värde över 5 har membranet en 
negativ laddning vilket bidrar till ökad saltavstötning, medan pH under 4 innebär att 
membranet blir positivt laddat och den saltavstötande förmågan minskar avsevärt 
(Voutchkov, 2013, s. 48). PA-membran är mycket känsliga mot oxidering av klor och andra 
starka oxidanter då dessa kan skada membranet och ge det försämrade saltavstötande 
egenskaper. Om PA-membranet till exempel skulle utsättas för en klormängd större än 
1000 mg/L per timme skulle det skadas permanent och medföra en minskad prestanda vad 
gäller saltavstötning (Voutchkov, 2013, s. 48). Eftersom klor ofta används för att minska 
beläggningar på RO-membran behöver matarvattnet avkloreras innan filtrering (Voutchkov, 
2013, ss. 48-49). 
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Figur 4: Illustration över hur ett spirallindat RO-membranelement är uppbyggt (Filterwater.com, u.å.). 

 
Det vanligaste sättet som dessa membran används i ett avsaltningsverk är genom 
spirallindning, vilket kan ses i Figur 4. Det innebär att 40 eller 42 membran, med de två 
förstärkande lagren, lindas runt varandra i en cirkulär tryckbehållare av glasfiber med ett 
perforerat uppsamlingsrör för permeat i mitten (Voutchkov, 2013, s. 50). Membranen sätts 
ihop två och två med tre av fyra sidor ihoplimmade där den olimmade öppningen leder till 
permeatröret. I mitten av varje membranpar finns ett avskiljande tunt plastnät där permeatet 
leds till permeatröret och mellan varje par av membran finns ett utrymme på 0,7 mm - 0,9 
mm för matarvattnet och det koncentrerade saltvattnet (Voutchkov, 2013, s. 50). 
Membranrullen bestående av 20-21 membranpar hålls ihop med tejp och bildar ett 
“element” som det trycksatta matarvattnet förs in i (Voutchkov, 2013, s. 50). Vanligtvis 
består en tryckbehållare utav sex till åtta enskilda membranelement där den koncentrerade 
saltlösningen från ett element är matarvattnet till nästa (Bergman, 2007, s. 15). 
 
2.3.4 Huvudkomponenter i ett RO-avsaltningsverk 
Se Figur 5 för en översiktlig bild av reningsprocessen i ett avsaltningsverk.  
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Figur 5: En av flera möjliga processcheman för ett avsaltningsverk. 

 
2.3.4.1 Saltvattenintag och pump 
Vattnet tas in i verket genom ett saltvattenintag och en pump för vattnet från 
brackvattentäkten till avsaltningsverket (Voutchkov, 2013). Utformningen av intaget beror 
på bland annat om brunnsvatten eller ytvatten används. Då ytvatten används bör intaget 
vara placerat så att det alltid är minst 10-15 meter under ytan men också 2-5 m ovanför 
botten för att minska intaget av silt och sand från botten (Wilf & Awerbuch, 2007, s. 78). 
Sand och silt kan orsaka problem genom att sätta igen filter och membran (Jamaly et al., 
2014). På Öland har intaget placerats 28 m under ytan, bland annat för att det på detta djup 
normalt inte förekommer alger som stör processen (Borgholm Energi AB, 2017). Intaget för 
det eventuella avsaltningsverket på Åland skulle, som tidigare nämnts, kunna placeras ca 
25 m under ytan och 300 m ut från stranden (Sandqvist, 2019b).  

 

2.3.4.2 Förbehandling av råvatten  
Råvattnet förbehandlas för att få bort lösta och suspenderade ämnen och organismer i 
vattnet genom exempelvis koagulering, flockulering och filtrering (Wilf & Awerbuch, 2007, 
ss. 81 och 89). Detta för att dessa inte ska bilda beläggningar på och sätta igen 
RO-membranen (Voutchkov, 2013, ss. 75-78), ett problem som diskuteras i kapitel 2.3.5. 
Vilken förbehandling som krävs beror på råvattnets kvalitet och kan bestå av många olika 
processer och tillsatser av olika kemikalier. I salthaltigt ytvatten är det generellt sett högre 
halt lösta ämnen än i brunnsvatten som har filtrerats genom marken och ytvattnet kräver 
därför förbehandlingar som filtrerar ut stora delar av dessa innan vattnet når 
RO-membranen (Wilf & Awerbuch, 2007, ss. 81 och 89). 
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Konventionell förbehandling i RO-verk består oftast, likt i vanliga vattenverk av någon typ 
av granulär filtrering av råvattnet. Typiskt efter en tillsats av koaguleringsmedel filtreras 
vattnet  genom lager av till exempel sand där partiklar i vattnet fångas upp av sandbädden 
(Voutchkov, 2013, s. 285). Denna metod är väl prövad och har visat sig fungera tillräckligt 
bra samt vara kostnadseffektiv som förbehandling i många fall (Voutchkov, 2013, s. 343). 
Alternativ till denna förbehandling är membranförbehandling där råvattnet får passera 
genom ett mikrofilter (MF) med 0,04 μm porer eller ett ultrafilter (UF) med 0,02 μm porer 
(Voutchkov, 2013, s. 311) vilka filtrerar bort lösta partiklar. Det har visat sig i studier, bland 
annat en utförd 2002 (Glueckstern & Priel, 2002) och i sammanfattande undersökning 2014 
(Jamaly et al., 2014), att förbehandling med UF blir något dyrare än konventionell 
förbehandling, men att kvaliteten på det behandlade vattnet blir högre. Kvalitetsfördelarna 
med membranförbehandling är lägre andel löst material i vattnet vilket leder till mindre 
beläggningsbildning på RO-membranen. Detta förlänger membranens liv, samt minskar 
kemikalieåtgången för både vattenbehandling och RO-membranrengöring (Jamaly et al., 
2014). UF tar även mindre plats än konventionell förbehandling vilket oftast är att föredra 
(Johansson, 2019).  

 
I en studie publicerad 2013 där konventionell behandling och UF-förbehandling körs 
parallellt i ett vattenverk och jämförs, konstateras att båda metoderna ger ett permeat med 
tillräckligt god kvalitet för att RO-membranen ska fungera tillfredsställande. Dock får 
permeatet från UF-behandlingen både en lägre turbiditet och SDI, vilka är mått på lösta 
partiklar i vattnet som påverkar hur mycket beläggning som bildas på RO-membranen 
(Guastalli et al., 2013). UF-behandling hade i studien även filtrerat bort en stor andel av 
bakterierna och nästan 100% av alginnehållet i råvattnet, till skillnad från den 
konventionella behandlingen som lyckades filtrera ut endast 60% av algerna och en 
betydligt mindre andel av bakterierna (Guastalli et al., 2013). Detta eftersom porerna i 
UF-membranet är så pass små att alger, med en generell storlek på 5-100 μm, och de 
flesta bakterier, med en generell storlek på 0,5-8 μm, inte kan passera (Guastalli et al., 
2013). 

 
UF är den förbehandling som har valts i RO-verken på både Öland (Lundby Persson, 2019) 
och Gotland (Johansson, 2019) som alla har liknande förutsättningar som på Åland, med 
Östersjön som råvattenkälla. På Öland används mikrosilar med en spaltvidd på 0,1 mm 
innan UF (Lundby Persson, 2019) och i Kvarnåkershamn, på Gotland, mikrosilar och även 
patronfilter innan UF för att filtrera ut till exempel alger som är svåra att tvätta bort från 
UF-membranen i backspolningen (Johansson, 2019). Alger är lättare att få bort från UF i 
avsaltningsverket på Öland då klor används i CEB (Lundby Persson, 2019). 
 
2.3.4.3 Saltseparation med omvänd osmos 
Vatten pressas genom RO-membran med hjälp av högtryckspumpar (Voutchkov, 2013, ss. 
75-78), vilket separerar salt och andra partiklar från vattnet. Ett reningssystem för 
membranen krävs (Voutchkov, 2013, ss. 75-78). RO behandlas mer i kapitel 2.3.2. 
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2.3.4.4 Efterbehandling  
Vatten från avsaltningsverk har typiskt lågt mineralinnehåll, alkalinitet och pH. För att det 
inte ska vara korrosivt för ledningsnäten och vara sunt att dricka måste vattnet behandlas 
genom höjning av dessa parametrar (Voutchkov, 2013).  
 
Då vatten återmineraliseras för korrosionsskydd är det främst två anledningar till att detta 
görs: dels för skydd av distributionssystem och ledningar i hushållen, dels för att se till att 
vattnet håller hög kvalitet med avseende på färg och lukt (Voutchkov, 2013). 
Distributionssystem uppbyggda av metalledningar bygger i stort sett alltid upp 
sedimentfickor där utfällt järn och mangan lagras från långvarig korrosion och föroreningar i 
vattnet (Voutchkov, 2013). När vattnets karaktär förändras drastiskt, vilket kan vara fallet då 
avsaltat vatten med lägre pH, alkalinitet, hårdhet och mineralsammansättning introduceras i 
systemet, kan dessa sedimentfickor frigöras i vattnet. Detta kan resultera i rött eller svart 
vatten som dels kan påverka hur trevligt vattnet upplevs och i vissa fall göra det osäkert att 
dricka (Voutchkov, 2013). Att återmineralisera det avsaltade vattnet så att det matchar 
egenskaper hos vatten från andra källor på nätet är därför av stor betydelse för att försäkra 
sig om god vattenkvalitet hela vägen till konsumenten (Voutchkov, 2013). 
 
Återmineralisering sker främst genom tre olika metoder: att tillsätta kemikalier med högt 
kalcium- och magnesiuminnehåll som exempelvis släckt kalk och magnesiumklorid, att 
blanda det avsaltade vattnet med en liten del råvatten eller med färskvatten med högt 
kalcium- och magnesiuminnehåll och att lösa naturliga mineral som kalksten eller dolomit i 
vattnet (Voutchkov, 2013). Till återmineraliseringen används även koldioxid för att höja 
alkaliniteten i vattnet (Voutchkov, 2013). Det färdiga vattnet förvaras därefter i en reservoar 
och desinficeras med exempelvis UV-filtrering eller klorering innan transport till 
konsumenterna (Voutchkov, 2013, ss. 75-78). 
 
2.3.5 Beläggningar på RO-membran samt driftförhållanden 
Trots förbehandling av råvattnet kommer det bildas beläggningar på RO-membranen som 
försämrar prestandan. Det kan vara suspenderade fasta ämnen, silt eller organiskt material 
som växer på membranytan (Voutchkov, 2013, s. 69). Dessutom kan det finnas 
mikroorganismer kvar i vattnet som använder det organiska materialet som föda och på 
detta sätt skapar en biofilm på membranet som också minskar produktiviteten (Voutchkov, 
2013, s. 69). 
 
2.3.5.1 Biologiska beläggningar 
En effekt från algblomningar är ackumulationen av alger på membranen som används vid 
avsaltningen i både förbehandlingen och behandlingen av havsvattnet (Villacorte et al., 
2015). Dessa beläggningar kan leda till en väsentlig nedsättning av genomtränglighet och 
därmed minskat flöde och tryck (Villacorte et al., 2015). Den kladdiga ackumulerade 
substansen kan i sin tur orsaka en ännu större ackumulation av mikroorganismer, växter, 
alger och andra vattendjur på membranet vilket minskar membranets livslängd. 
Avsaltningsverket förlorar då en stor del av sin effektivitet (Villacorte et al., 2015). 
Förbehandlingarna, som nämnts ovan, används också för att kontrollera ackumulationen av 
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alger på membranen och det är därför viktigt att ha en välfungerande 
förbehandlingsprocess (Villacorte et al., 2015).  
 
2.3.5.2 Kemiska beläggningar 
När vattnet koncentreras genom RO-filtreringen kommer även alla mineraler i vattnet att 
koncentreras och då finns det risk att fällningar bildas på membranytan. De 
mineralbeläggningar som vanligtvis brukar bildas är kalciumkarbonat, kalcium- och 
magnesiumsulfat samt barium- och stontiumsulfat (Voutchkov, 2013, s. 27). Mineralernas 
tendens att bilda beläggningar är relaterad till råvattnets salthalt. Högre salthalt i råvattnet 
ger ökad löslighet av mineralsalterna vid normala pH-värden på 7,6 till 8,3 (Voutchkov, 
2013, s. 27). Därför blir risken för saltfällningar lägre hos ett vatten med högre salthalt, 
dessutom har vatten med en högre salthalt lägre återvinningsgrad i RO-verk och därmed 
inte lika hög koncentration av beläggningsbildande mineraler (Voutchkov, 2013, s. 27). För 
bräckta vatten är kalciumkarbonat den vanligaste förekommande mineralbeläggningen och 
dess tendens att bilda beläggningar ökar även med ökad vattentemperatur (Voutchkov, 
2013, ss. 27, 262). 
 
2.3.5.3 Backspolning 
Bland de fysiska rengöringsmetoder som finns för att rengöra membran från beläggningar 
är backspolning en effektiv metod så länge inte membranet är alltför svårt belagt (Chen et 
al., 2003). Backspolning innebär att permeatet flödar tillbaka genom membranet till den 
koncentrerade sidan (Sagiv & Semiat, 2005). Detta kräver att membranet är trycktåligt i 
båda riktningarna, vilket inte är fallet för spirallindade RO-membran (Sagiv & Semiat, 2005). 
De kan då rengöras osmotiskt istället genom att osmos driver vattnet tillbaka över 
membranet, antingen genom att minska det drivande trycket eller genom att öka trycket på 
permeatsidan (Sagiv & Semiat, 2005). 
 
För att undvika bildningen av beläggningar samt utveckling av redan existerande biofilm 
behandlas membranen med kemisk backspolning, CEB (Chemically Enhanced Backwash) 
(El-Dessouky & Ettouney, 2002). Vid CEB tillsätts kemiska ämnen som organiska syror och 
lut beroende på typen av beläggning som vill motverkas. Vinsten i prestanda som återfås 
då trycket lättar vid CEB kallas reversible fouling (Köhler, 2019). 
 
2.3.6 Utsläpp av rejektvatten från avsaltningsverk 
Avfallet från ett avsaltningsverk är rejektvatten innehållande en högre koncentration av 
diverse salter, kemikalier och tungmetaller än vad som finns i råvattnet (WHO, 2007). 
Beroende på var avsaltningsverket är placerat, samt vem som står som ägare, hanteras 
detta avfall olika (WHO, 2007). Rejektvattnet släpps antingen tillbaka ut i havet, sänds till 
ett reningsverk där det blir behandlat eller placeras i en tätad bassäng där rejektvattnet får 
torka ut och det fasta avfallet kan deponeras (WHO, 2007). Det finns även möjlighet för 
återvinning av saltet då det kan innehålla viktiga mineraler (WHO, 2007). 
 
Den vanligaste metoden är att returnera rejektvattnet tillbaka till havet, vilket kan få 
betydande effekter (EFD Corp, 2017). Vid avsaltningsverket på Öland är utmynningen av 
rejektvattnet belägen längst havsbotten på ett 10 m djup och 140 m från land (Tobiasson, 
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2019). Rejektvattnet har en högre densitet jämfört med havsvattnet vid mynningen, så det 
tunga rejektvattnet tenderar att sakta sprida sig längs havsbottnen. Vattnets cirkulation 
avtar med djupet, vilket hämmar utspädningen och ökar risken för negativ ekologisk 
påverkan. Hur allvarlig denna påverkan blir vid just Åland beror på områdets topografi, 
Östersjöns vågrörelser och havsströmmar, samt flödets karaktär som beror av temperatur, 
kvalitet och koncentration (Cooley et al., 2006).  
 
2.3.7 Kemikalieanvändning för omvänd osmos (RO) 
Förbehandling av råvatten i ett avsaltningsverk genomförs ofta för att rena vattnet från 
föroreningar som stör avsaltningsprocessen, till exempel beläggningar (WHO, 2011). 
Behandlingen kan som tidigare nämnts innefatta filtrering som avlägsnar partiklar och 
organiskt material, samt CEB för att minimera beläggningar och risken att patogener följer 
med dricksvattnet (WHO, 2011). 
 
För att hålla membranen fria från biologisk beläggning används oftast någon form av biocid. 
Exempel på biocider är klor, formaldehyd, ozon och perättiksyra (El-Dessouky & Ettouney, 
2002). Biociden tillsätts till matarvattnet för att döda mikroorganismer och bakterier som 
bildar biofilm i systemet. Detta förhindrar ytterligare utveckling av existerande biofilmer 
samt bildning av nya, men behandlar inte redan existerande biofilm (El-Dessouky & 
Ettouney, 2002). Den mest effektiva biociden är klor, men denna kan vara skadlig för 
membran och kräver därmed avklorering av vattnet innan det når RO-membranet 
(El-Dessouky & Ettouney, 2002). Nackdelen med de andra biociderna är att de kan vara 
skadliga för miljön och mindre effektiva än klor (El-Dessouky & Ettouney, 2002). 
 
För att förhindra andra beläggningar på membranen används olika kemikalier beroende på 
typen av beläggning. För upplösning av kalcium- och metalloxidbeläggningar används 
vatten med ett lågt pH-värde. Det låga pH:t fås av bland annat svavelsyra, saltsyra eller 
citronsyra som tillsätts till vattnet (El-Dessouky & Ettouney, 2002). För rengöring av silikater 
på membranen används detergenter och hydraulisk rengöring och vid upplösning av 
kalciumsulfat används en lösning som innehåller natriumtrifosfat eller salt av 
etylendiamintetraättiksyra (El-Dessouky & Ettouney, 2002).  
 
Vid avstängning av avsaltningsverket i mer än två dagar kan det även krävas sterilisering 
av membranen. Till detta krävs väteperoxid, natriumbisulfat, formaldehyd eller kopparsulfat, 
som alla är hälsofarliga och potentiellt miljöfarliga kemikalier (El-Dessouky & Ettouney, 
2002).  
 
I avsaltningsverket i Sandvik, Öland, används vid CEB av ultrafiltren svavelsyra, lut, klor 
och natriumbisulfit (Lundby Persson, 2019). Eftersom Öland, precis som Åland, är beläget 
vid Östersjön antas råvattnet ha relativt lika sammansättning. Utifrån detta antagande dras 
slutsatsen att samma kemikalier, i liknande utsträckning, bör användas i ett eventuellt 
avsaltningsverk på Åland. Klor och lut tillsätts först och får verka i membranen innan det 
sköljs ut genom backspolning. Efter sköljning passerar spolvattnet en neutraltank i vilken 
pH justeras och överskottsklor neutraliseras med natriumbisulfit innan det transporteras till 
havet. Därefter tillsätts svavelsyran som även den backspolas ut och transporteras tillbaka 
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till havet efter neutralisering (Lundby Persson, 2019). Borgholm Energi AB har gjort 
bedömningen att kloreringen av systemet samt filtrena ska räcka för att avlägsna organiskt 
material, vilket innebär att de inte använder sig av fällningsmedel (Lundby Persson, 2019). 
Svavelsyra och lut är dessutom två kemikalier som redan används i Ålands Vattens 
produktion vilket gör att de redan har en leverantör av dessa samt är vana med hanteringen 
av kemikalierna. 
 
I det tilltänkta avsaltningsverket i Kvarnåkershamn på Gotland planeras CEB med endast 
lut och citronsyra. Vid perioder med extra mycket organiskt material i råvattnet ska 
järnklorid användas som flockeringsmedel för att underlätta avlägsnandet av dessa partiklar 
(Johansson, 2019). Detta är också ett alternativ till reningsprocessen på Åland, men är inte 
en lika beprövad CEB som den på Öland. 
 
Efterbehandlingen av det renade vattnet i avsaltningsverk består oftast av desinficering och 
återmineralisering (WHO, 2011). RO-membran är väldigt effektiva för att avlägsna 
kemikalier från vattnet, men bor och andra mindre molekyler riskerar att bli kvar i permeatet 
(WHO, 2017). Detta innebär att det är viktigt att fastställa membranets kapacitet för att veta 
hur mycket föroreningar som följer med. Det redan avsaltade vattnet är sedan relativt enkelt 
att desinficera tack vare dess låga halt TOC och partiklar (WHO, 2011). Desinficeringen 
sker oftast på liknande sätt som i nuvarande reningsverket, med klorbaserat medel eller 
alternativa processer som UV-behandling och ozon (WHO, 2011). I Ölands produktion sker 
desinficeringen med UV-behandling vilket är fördelaktigt eftersom det inte leder till några 
farliga biprodukter (Pile, 2018). 
 
Utöver detta kan korrosionshämmande kemikalier, primärt silikater, ortofosfat eller 
polyfosfat, tillsättas i vattnet. Dessa kemikalier används i många delar av världen och har 
inga direkta konsekvenser för hälsan (WHO, 2011). I avsaltningsverket på Öland sker 
återmineraliseringen med dolomit som både ökar koncentrationen mineraler och skyddar 
mot korrosion (ProMinent, 2017). På Gotland ska det avsaltade vattnet blandas med 
grundvatten, vilket kommer stå för återmineraliseringen, och pH-värdet höjas med lut 
(Johansson, 2019).  
 

3. Metod 
3.1 Bestämning av parametrar och kategorier 
Det finns många viktiga faktorer att undersöka i denna jämförelse mellan Ålands nuvarande 
vattenproduktion och ett eventuellt avsaltningsverk. Den metod som valts för att jämföra 
vattenproduktionerna är informationsinsamling genom en litteraturstudie samt undersökning 
av nuvarande vattenproduktion på Åland och befintliga avsaltningsverk. Avsaltningsverken 
har valts utifrån deras relevans i en jämförelse utifrån liknande råvattenkälla och storlek 
som det eventuella verket på Åland. Kategorier som anses relevanta för jämförelsen 
bestäms och sedan utvecklas dessa genom att identifiera parametrar som bygger upp 
kategorierna. Den insamlade informationen används för att kunna värdera de olika 
parametrarna inom kategorierna och en samlad bedömning görs.  
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De kategorier som undersöks är: dricksvattenkvalitet, miljökonsekvenser, energiförbrukning 
och kostnader samt tillräcklig och säker dricksvattentillgång.  
 
3.2 Klassificering av parametrar och kategorier 
För att få en tydlig blick över bedömningen av alla parametrar används en 
klassificeringsmetod som bygger på att tilldela varje parameter en siffra. Alla parametrar 
tilldelas en siffra från 1 till 4 och sedan beräknas medelvärdet för dessa. Medelvärdet 
avrundas till närmaste heltal vilket sedan utgör bedömningen för respektive kategori. För att 
göra resultatet mer visuellt tilldelas färger till varje siffra. Siffrorna, deras betydelse och 
färger kan ses i Tabell 1. 
 
Tabell 1: Generell klassificering för de olika parametrarna och kategorierna.  

1  Inga nackdelar för nuvarande vattenproduktion/avsaltningsverket  

2  Förmodligen inga nackdelar för nuvarande vattenproduktion/avsaltningsverket 

3  Nackdelar för nuvarande vattenproduktion/avsaltningsverket men är överkomligt 

4  Stora nackdelar för nuvarande vattenproduktion/avsaltningsverket  

 
Nedan följer information om varje parameter som används för att göra en klassificering. 
 
3.3 Dricksvattenkvalitet 
Alla parametrar till dricksvattenkvalitet har kravet att antingen vara en 1:a eller en 2:a för att 
anses vara ett alternativ till den nuvarande vattenproduktionen. Detta eftersom 
dricksvattenkvalitetskrav måste uppfyllas för att vattnet ska vara tjänligt som livsmedel, 
därför finns heller inte någon nivå mellan 2 och 4. Klassificeringen för dricksvattenkvalitet 
kan ses i Tabell 2. 
 
Tabell 2: Olika klassificeringar av parametrarna för dricksvattenkvalitet. 

1  God kvalitet, klarar kraven för dricksvatten. 

2  Acceptabel kvalitet (godkänt med anmärkning), klarar kraven för dricksvatten. 

4  Ej acceptabel kvalitet, klarar inte kraven för dricksvatten. 

 
3.3.1 Mikrobiologiska parametrar 
För att vattnet ska vara godkänt med avseende på mikrobiologiska parametrar får det inte 
påvisas koliforma bakterier, E. coli, enterokocker, clostridium perfringens eller parasiter 
(FFS 1352/2015, Tabell 1-3, 5 Bilaga 1). Vid påvisande klassas vattnet som otjänligt. 
Vatten som produceras med omvänd osmos är i regel väldigt rent med avseende på 
mikrobiologiska parametrar (WHO, 2011). I nuvarande produktion finns de barriärer som 
behövs för att vattnet ska bli godkänt med avseende på mikrobiologiska parametrar 
(Sandqvist, 2019f). 
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3.3.2 Kemiska parametrar 
För att hushållsvatten ska vara godkänt ska det uppfylla kraven enligt FFS 1352/2015 och 
får inte överskrida kemiska parametrar som specificeras där. Vatten producerat genom 
omvänd osmos blir väldigt rent med avseende på kemiska parametrar (WHO, 2011). För att 
ett avsaltat vatten ska klara kraven enligt FFS 1352/2015 och inte vara skadligt för 
ledningsnätet behöver dess pH höjas till intervallet 6,5-9,5. I FFS 1352/2015 specificeras 
inga lägsta tillåtna nivåer för alkalinitet eller mineralinnehåll. 
 
Det vatten som produceras från dagens vattenverk på Åland uppfyller de kemiska 
kvalitetskraven och håller god kvalitet (Sandqvist, 2019f). 
 
Det finns oro för att det skulle vara ohälsosamt att dricka avsaltat vatten. I en riskanalys 
(Becker & Mattisson, 2016) kom författarna dock fram till att riskerna för negativa 
hälsoeffekter är försumbara, sett till minskat intag av kalcium, kalium och magnesium, vid 
konsumtion av avsaltat vatten och förutsatt en varierad kosthållning. 
 
Det låga mineralinnehållet kan dock dels bidra till att vissa befolkningsgrupper, som 
exempelvis barn, äldre och motionärer, inte får i sig tillräckligt med mineraler och dels till 
förändrad smak och lukt (Becker & Mattisson, 2016). Det konstateras dock att det 
avsaltade vattnet är korrosivt och tärande på ledningar och dess pH-värde, alkalinitet och 
kalciumhalt bör justeras av den anledningen (Becker & Mattisson, 2016). Betydelsen av 
mineralinnehållet i dricksvatten med avseende på hälsoeffekter har undersökts av Rosborg 
(2015) och där visas på kopplingar mellan intag av avsaltat vatten och ett flertal symptom 
och sjukdomar. Bland annat skyddar kalcium och magnesium mot upptag av bly och uran i 
blodet (Rosborg, 2015). 
 
3.3.3 Fysikaliska parametrar 
Fysikaliska parametrar som specificeras i FFS 1352/2015 är färg, lukt, smak och turbiditet. 
För att vattnet ska vara godkänt ska det inte vara onormala förändringar och det ska vara 
godtagbart för användarna. Vatten som framställts genom omvänd osmos har låg alkalinitet 
och lågt mineralinnehåll vilket kan ge avvikande lukt och smak (Becker & Mattisson, 2016). 
Då vatten med olika egenskaper från olika källor blandas kan detta ge upphov till 
utfällningar och förändringar i färg som kan uppfattas som otrevligt av konsumenten (WHO, 
2011). Vattnet som produceras vid Ålands vattenverk idag uppfyller kriterierna för 
fysikaliska parametrar (Sandqvist, 2019f).  
 
3.3.4 Algtoxiner 
Det är svårt att säkerställa om ett system effektivt tagit bort algtoxiner från havsvattnet så 
att de inte längre utgör en hälsorisk för konsumenterna (Villacorte et al., 2015). Detta har 
undersökts men det finns ännu inga tydliga resultat på om det utgör ett problem eller inte. I 
en studie som gjordes av Möller et al. (2007) kunde inga algtoxiner hittas i varken råvattnet 
från Östersjön eller i det avsaltade vattnet. En annan studie gjordes där koncentrationer av 
toxiner, större än de maximala värden som rapporterats för naturliga algblomningar, 
användes för att sedan se om de kunde detekteras i det vatten som avsaltats med ett 
RO-membran (Seubert et al., 2012). De toxiner som användes i försöket var domoesyra, 
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saxitoxin och brevetoxin (Seubert et al., 2012). Två av dessa detekterades i råvattnet men 
inte i det avsaltade vattnet och den sista detekterades inte i något av dem (Seubert et al., 
2012). I avsaltningsverket i Sandvik på Öland har man tagit prover av mikrocystin i vattnet 
men inga tecken på förekomst hittades (Lundby Persson, 2019).  Prover av algtoxiner har 
också tagits på ett avsaltningsverk på Gotland och där kunde inga algtoxiner detekteras 
(Johansson, 2019). 
 
RO-processer av hög standard har förmågan att avlägsna möjliga patogener om de väljs 
och underhålls på rätt sätt (WHO, 2011). Enligt Villacorte et al. (2015) kan över 99 % av 
algtoxiner avlägsnas med hjälp av förbehandlingar. 
 
Vattenproduktionen på Åland har inga problem med alger i nuläget och använder endast ett 
filter för att samla upp löv. Det finns planer på att installera filter för inkommande råvatten i 
samband med ombyggnation (Sandqvist, 2019a) 
 
3.4 Miljökonsekvenser  
Miljökonsekvenserna klassificeras efter hur stor negativ inverkan de har på miljön och 
deras klassificering kan ses i Tabell 3. 
 
Tabell 3: Klassificering för kategorin miljökonsekvenser och dess parametrar 

1  Ingen negativ inverkan miljömässigt  

2  Förmodligen ingen negativ inverkan miljömässigt 

3  Negativ inverkan miljömässig men är överkomligt 

4  Stor negativ inverkan miljömässigt 

 
3.4.1 Vattenskydd 
Då de tre ytvattentäkter som brukas för dricksvattenproduktionen idag endast har måttlig 
eller sämre ekologisk status är det viktigt att de inte försämras. För att minimera den risken 
inrättades redan 1988 vattenskyddsområden som innefattar de tre sjöarnas 
avrinningsområden. Idag finns det strikta bestämmelser kring hur området får användas 
exempelvis regler för avloppsanläggningar, gödsling och liknande som kan påverka 
vattenkvaliteten (Vattenskydd, 2019).  
 
Andra svårigheter med dagens ytvattentäkter på Åland är att den senaste kalkylen av 
kommunala VA-utvecklingsplaner visar på att år 2030 kommer vattenbehovet, inkluderande 
en 30% buffert, vara på en volym över 3 miljoner m3 per år (Ståhlman, 2018). Uttaget som 
krävs för denna produktion överstiger gällande miljötillstånd för uttag från befintliga 
ytvattentäkter. Över tid kommer de inte vara tillräckliga för vattenförsörjningen (Ståhlman, 
2018). I ett avsaltningsverk däremot blir detta inget problem eftersom råvattentillgången 
från Östersjön är nästintill oändlig.  
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3.4.2 Utsläpp av biprodukter 
Det rejektvatten som bildas under avsaltningsprocessen kan ha negativ påverkan på miljön 
med avseende på de problem som nämnts i avsnitt 2.3.6. I vilken grad dessa problem 
kommer ta sig uttryck kan vara svårt att förutse. Eftersom avsaltningsverket på Öland 
också utnyttjar Östersjöns bräckta vatten som råvatten och som rejektutsläpp, antas dock 
problemen vara likartade så en jämförelse med detta verk blir relevant. 
 
Ölands avsaltningsverk har varit i bruk under ett års tid. Linnéuniversitetet har, på uppdrag 
av Borgholm Energi AB, gjort en marin undersökning gällande miljöpåverkan från verket, 
vars syfte var att avgöra ifall omgivande hav har påverkats negativt av rejektvattnet 
(Tobiasson, 2019). Som redan nämnt släpps rejektvattnet tillbaka ut i Östersjön cirka 140 m 
från land och med ett djup på drygt 10 m (Tobiasson, 2019). Genom att dyka och 
inspektera rejektledningen kunde det visas att det bildats högar av salt vid mynningen och 
att en del av det ålgräs som tidigare vuxit där nu är borta. Det är dock en väldigt liten 
störning och 10 m från ledningen kan ingen störning på växtlighet påvisas (Tobiasson, 
2019). Som slutsats har Linnéuniversitet antagit att avsaltningsverket på Öland inte har 
påverkat havsmiljön negativt. Detta är dock en undersökning som gjorts kort tid efter 
uppförandet och den långsiktiga påverkan på havsmiljön är fortfarande oviss (Tobiasson, 
2019). 
 
Från Gotlands avsaltningverk, Herrvik, har det också visats att det inte blivit någon större 
negativ påverkan. Vid mynningen är det en högre saltkoncentration jämfört med Östersjön, 
men redan 100 m från mynningen har koncentrationen helt jämnats ut (Johansson, 2019).  
 
Även från nuvarande verk sker det utsläpp tillbaka till ytvattentäkterna. Vid rening av 
råvatten bildas olika restprodukter, framförallt slamprodukter. Den största mängden bildas 
vid kemisk fällning av ytvatten (Blomberg & Eksvärd, 1999), det vill säga vid 
dynasandfiltreringen hos Ålands Vatten (Sandqvist, 2019a). Detta slam består oftast av 
utfällda aluminiumföreningar eftersom aluminiumsalter traditionellt används som 
fällningsmedel (Blomberg & Eksvärd, 1999). Som tidigare nämnts leds sedan 1994 
slamvatten från Ålands vattenverk tillbaka till ytvattentäkterna (Sandqvist, 2019a), vilket 
innebär att det finns risk att dessa aluminiumföreningar förs till råvattnet. Stora mängder 
aluminium kan leda till negativa effekter på fortplantning och utvecklingen av det centrala 
nervsystemet (Livsmedelsverket, 2017).  
 
Svenskt vatten rekommenderar idag inte att returnera vattnet till vattentäkten eftersom det 
finns oro för vattenkvaliteten. Inga specifika undersökningar har genomförts för att 
undersöka effekten av slammet på sjöarna, men en viss upplagring av slam har iakttagits 
vid utsläppspunkten (Sandqvist, 2019a). I övrigt har dock inte vattenkvaliteten uppvisat 
någon försämring sedan utsläppen började (Sandqvist, 2019a). 
 
3.4.3 Utsläpp av kemikalier 
Ozon, som används för att ta bort, färg, lukt och smak samt döda bakterier och virus i 
Ålands nuvarande vattenproduktion, är en giftig gas som kräver försiktighetsåtgärder ur 
både miljösynpunkt och för arbetsmiljön (Johansson, 2011). Ett eventuellt överskott av 
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ozon måste samlas och ledas till destruktion innan utsläpp till luften sker (Johansson, 
2011). Hos Ålands Vatten sker detta i en ozonförstörare som förbränner ozonet och sedan 
släpper ut det i form av ofarlig syrgas till atmosfären (Sandqvist, 2019f). En annan risk är att 
bromat bildas vid ozontillsats i vatten med förhöjda bromidhalter, vilket kan vara hälsofarligt 
(Johansson, 2011). Detta är dock av låg risk hos Ålands Vattens nuvarande produktion 
eftersom bromathalterna i vattnet kontrolleras regelbundet (Sandqvist, 2019f).  
 
Kloramin, som tillsätts i desinficeringen, är stabilt och risken för bildning av trihalometaner 
är liten. Däremot kan andra biprodukter, såsom nitrit och N-nitrosodimetylamin, bildas i så 
hög utsträckning att de överstiger gränsvärdena (Johansson, 2011) men bildningen av 
dessa kontrolleras regelbundet hos Ålands Vatten (Sandqvist, 2019c). Natriumhypoklorit, 
som är en beståndsdel i kloramin, räknas enligt svensk lagstiftning som en hälsofarlig 
kemisk produkt och kräver skyddsåtgärder (Johansson, 2011). 
  
Att vattnet har ett högt pH vid tillsats av kloramin är viktigt för bildningen av monokloramin, 
vilket är den önskade formen av kloramin (Johansson, 2011). Detta pH uppnås med 
natriumhydroxid som är frätande och bör hanteras varligt. Vid spädning med vatten sker en 
kraftig värmeutveckling vilket måste tas hänsyn till (Johansson, 2011).  
 
En risk vid förbehandlingen i ett avsaltningsverk är att humin- och fulvosyror och andra 
substanser som utgör NOM kan reagera med kemikalierna och bilda halogener och 
oxiderande biprodukter (WHO, 2011). Vid hög bromidkoncentration, vilket är vanligt i 
brackvatten, oxideras bromiden till brom eller hypobromit. Dessa deltar sedan i 
halogenering med klor och bildar i huvudsak organiska bromprodukter såsom bromoform 
och i mindre utsträckning dibromklormetan (WHO, 2011). 
 
WHO:s Guidelines for drinking-water quality (2017) rekommenderar ett ADI av 0-0,4 mg 
bromid/kg kroppsvikt, vilket innebär ett accepterat dagligt intag på 24 mg för en vuxen 
person på 60 kg. Vid antagandet att en vuxen person dricker cirka 2 liter/dag innebär det en 
accepterad gräns på 6 mg bromid/liter vatten och för ett 10 kg tungt barn som dricker 1 
liter/dag blir gränsen 2 mg/l (WHO, 2017). I rent havsvatten är bromid närvarande i stora 
mängder, vilket leder till att det finns lite bromid (i storleksordningen ca 1 mg/l) kvar även i 
det renade vattnet. Mängden bromid är proportionell mot kloridkoncentrationen eftersom 
avlägsningsprocessen är liknande för de likartade anjonerna (WHO, 2011). Eftersom 
avklorering av vattnet sker i RO-verk bör majoriteten av bromföreningarna därmed 
avlägsnas från dricksvattnet. 
 
Andra biprodukter av klorering, såsom de halogenerade karboxylsyrorna, beror på vattnets 
förutsättningar. Dessa biprodukter filtreras bort i RO-membranen tillsammans med sina 
föregångare (WHO, 2011). 
 
Organiska kväveföreningar, specifikt dimetylnitrosamin och andra nitrosaminer, kan bildas 
under klorering om vissa aminer är närvarande i råvatten eller eventuellt koagulanter. 
Många N-kloramin- och N-kloramidföreningar bildas i låga koncentrationer, men 
informationen om deras förekomst och toxicitet är begränsad (WHO, 2011). Det finns för 
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tillfället ingen data på N-nitrosoföreningar i avsaltat vatten, men det finns däremot bevis på 
bildning av nitrosaminer i klorerat rejektvatten. Detta kan leda till konsekvenser på råvattnet 
där rejektvattnet har sitt utlopp (WHO, 2011).  
 
För att förhindra beläggningar på RO-membranen används på Öland en permanent dos av 
beläggningshämmaren (antiscalant) Kemguard 5802E (Lundby Persson, 2019). Kemguard 
5802 är NSF-godkänd (Kemira, 2019), vilket innebär att produkten möter hälso- och 
miljökriterierna för Nordamerika (Chemical Industry - NSF International, u.å.).  
 
I avsaltningsverket på Öland sker återmineraliseringen med dolomit och kolsyra som både 
ökar koncentrationen mineraler och skyddar mot korrosion (ProMinent, 2017). Enligt Roger 
Lundby Persson (2019) på Borgholm Energi har inga problem upptäckts på ledningsnätet. 
 
3.5 Energiförbrukning och kostnader 
För att klassificera energiförbrukningen och kostnaderna jämförs nuvarande 
vattenproduktion och ett avsaltningsverk med varandra. Den lägsta siffran sätts till en 1:a 
och sedan klassas den motsvarande parametern relativt detta. Klassificeringen för energi 
och kostnader kan ses i Tabell 4. 
 
Tabell 4: Klassificeringen för kategorin energiförbrukning och kostnader. 

1  Billigaste alternativet 

2  Nästan lika billigt som en 1:a 

3  Dyrt men kan fortfarande vara ett alternativ 

4  För dyrt för att vara ett alternativ 

 
3.5.1 Energikostnad 
Vattnet i Östersjön är bräckt vilket betyder att det inte krävs lika mycket energi som för 
vatten med högre salthalter (Ghaffour et al., 2013). Det beror på att en saltare lösning har 
lägre kemisk potential och kommer därmed kräva ett högre tillsatt tryck för att kunna renas 
via omvänd osmos (Wilf & Awerbuch, 2007, s. 6). Energiförbrukningen påverkas dock av 
andra faktorer som till exempel vilka tekniker avsaltningsverket använder och vilken 
kapacitet detta har att producera drickbart vatten (Shemer & Semiat, 2017).  
 
Enligt Voutchkov (2013) beräknas energiförbrukningen till 0,3-2,8 kWh/m3 för ett 
avsaltningsverk som använder bräckt råvatten, där bräckt vatten har en salthalt på 0,50-15 
psu. Av Ghaffour et al. (2013) ges ett mer begränsat intervall för energiförbrukningen på 
0,5-2,5 kWh/m3. Energiförbrukningen för den nuvarande vattenproduktionen är 0,6 kWh/m3 

(Sandqvist, 2019b). En sammanställning av energiförbrukningen kan ses i Tabell 5. 
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Tabell 5: Sammanställning av energiförbrukningen per kubikmeter producerat vatten. 

Vattenverk Kapacitet 
(m3/dygn) 

Energiförbrukning 
(kWh/m3) 

Referens  

Generellt RO-verk - 0,30-2,8  (Voutchkov, 2013) 

Generellt RO-verk - 0,50-2,5 (Ghaffour et al., 
2013) 

Nuvarande Åland 5000-8500 0,6 (Sandqvist, 2019b) 

 
De lokala elpriserna har stor inverkan på kostnaderna för ett avsaltningsverk (Shemer & 
Semiat, 2017). Kostnaden för elen på Åland är cirka 0,083 euro/kWh och för nuvarande 
vattenproduktion är kostnaden för elen 0,050 euro/m3 (Sandqvist, 2019b). 
 
Om energiförbrukningen för ett eventuellt avsaltningsverk varierar mellan 0,50-2,5 kWh/m3 

(Ghaffour et al., 2013), beräknas priset för elen som används, för en kubikmeter producerat 
vatten, till ca 0,042-0,21 euro/m3.  
 
Avsaltningsverket på Öland i Sandvik har en elkostnad på 0,0937 euro/m3 (Lundby 
Persson, 2019), men de använder också solceller vilket gör denna kostnad mindre än om 
all el skulle behöva köpas (Pile, 2018).  
 
3.5.2 Kemikaliekostnad 
I Tabell 6 presenteras en sammanställning av de nuvarande kemikaliekostnaderna i Ålands 
Vattens dricksvattenproduktion. Siffrorna är beräknade utifrån uppgifter om 
doseringsmängd och kemikaliens pris per vikt-/volymenhet. 
 
Totalt beräknas kostnaden för kemikalierna i Ålands nuvarande vattenproduktion till cirka 
0,0960 euro/m3 producerat vatten.  
 
Tabell 6: Översikt över kemikaliekostnad och användning  i Ålands nuvarande 
dricksvattenproduktion. Prisinformationen är erhållen från Dan Sandqvist, Ålands Vatten AB (2019). 

Kemikalie Användning Mängd  Kostnad 

Svavelsyra pH-sänkning 19 ml/m3 vatten 0,0105 euro/m3 vatten 

Ekoflock 96 Fällning 128 ml/m3 vatten 0,0522 euro/m3 vatten 

Natriumhypoklorit Desinficering 3 ml/m3 vatten 0,00247 euro/m3 vatten 

Ammoniumsulfat Desinficering 0,24 g/m3 vatten 0,000269 euro/m3 vatten 

Lut pH-höjning 54 ml/m3 vatten 0,0306 euro/m3 vatten 

Totalt 0,0960 euro/m3 vatten 
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Som tidigare diskuterats har ett antagande gjorts att samma kemikalier kan användas, i 
samma utsträckning, i ett eventuellt avsaltningsverk på Åland som i det existerande 
avsaltningsverket på Öland. Den tilltänkta kemikalieanvändningen i Gotlands 
avsaltningsverk skiljer sig något från den på Öland, men eftersom det finns begränsad 
information om kemikaliekostnad och doseringsmängd har ett beslut tagits om att fokusera 
på Ölands produktion. Kostnaden för dessa kemikalier har beräknats från SEK per år till 
euro per producerad kubikmeter dricksvatten, genom att dela kostnaden på den årliga 
produktionen, för att få en mer översiktlig bild. Detta eftersom kapaciteten för 
avsaltningsverket på Öland är ca 3000 m3/dygn (Pile, 2018) medan det tilltänkta 
avsaltningsverket på Åland beräknas ha en kapacitet på cirka 6000 m3/dygn (Sandqvist, 
2019a).  
 
Den totala kostnaden av kemikalierna i Ölands avsaltningsverk beräknas till 0,574 euro/m3 1

vatten (Lundby Persson, 2019). En sammanställning av kemikaliernas kostnad och funktion 
ses i Tabell 7.  
 
Tabell 7: Sammanställning av kemikalieanvändningen i Ölands avsaltningsverk. Kostnaderna 
uppgavs ursprungligen i svenska kronor och erhölls från Roger Lundby Persson, Borgholm Energi 
(2019).  

Kemikalie Användning Mängd  Kostnad 

Svavelsyra CEB 24,0 g/m3 vatten 0,00499 euro/m3 vatten 

Klor CEB 1,52 g/m3 vatten 0,00103 euro/m3 vatten 

Lut CEB 11,1 g/m3 vatten 0,00261 euro/m3 vatten 

Natriumbisulfit Avklorering 0,759 g/m3 vatten 0,000634 euro/m3 vatten 

KemGuard 5802E Beläggningshämmare 2,57 g/m3 vatten 0,0217 euro/m3 vatten 

Mineralmassa Återmineralisering 29,4 g/m3 vatten 0,0218 euro/m3 vatten 

Kolsyra Återmineralisering 32,9 g/m3 vatten 0,00464 euro/m3 vatten 

Totalt 0,0574 euro/m3 vatten 

 
3.5.3 Drift och underhåll 
Under denna kategori faller kostnader för alla filterbyten, membranbyten samt service och 
underhållskostnader för all maskin- och elutrustning. Trots tvättbehandlingar av 
membranen kan inte alltid membranets funktionalitet återställas och de behöver därför 
bytas ut (Voutchkov, 2013, s. 70). En jämförelse görs återigen med avsaltningsverket på 
Öland och en omvandling görs från kostnad i SEK/år till kostnad i euro/m3 producerat 
vatten. Sammanställningen av dessa kostnader för Ölands avsaltningsverk finns i Tabell 8. 
 

1 Kursen som användes var 1 euro = 10,683 kr.  
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Tabell 8: Sammanställning av material- och underhållskostnader i Ölands avsaltningsverk. 
Kostnaderna uppgavs ursprungligen i svenska kronor och erhölls från Roger Lundby Persson, 
Borgholm Energi (2019).  

Material Kostnad Underhåll Kostnad 

Patronfilterbyte 0,0102 euro/m3 
vatten 

Servicekostnad 0,00420 euro/m3  

UF-membranbyte 0,0162 euro/m3  Underhållskostnad 
Maskin 

0,0571 euro/m3  

RO-membranbyte 0,0292 euro/m3  Underhållskostnad 
el & styr 

0,0143 euro/m3  

Övrigt 
förbrukningsmaterial 

0,00796 euro/m3  Underhåll, tillsyn, 
rengöring, filterbyte 
etc. 

0,00953 euro/m3  

Totalkostnad material 
och underhåll 

  0,149 euro/m3  

 
Service, underhålls- och materialkostnader för Ålands nuvarande vattenverk är cirka 50 000 
euro per år och med en produktion på cirka 2 200 000m3 2018 blir det 0,0227 euro/m3 
(Sandqvist, 2019d). 
 
3.5.4 Kostnad per kubikmeter producerat vatten 
Kostnader för avsaltningsprocesser har minskat under de senaste decennierna och den 
teknik som har haft störst minskning är omvänd osmos (RO) (Ghaffour et al., 2013). Den 
största bidragande faktorn för detta är de betydliga förbättringarna av tekniken, som 
används i processerna, som skett under denna tid (Ghaffour et al., 2013). Även om 
kostnaderna för avsaltningsverk ofta är högre än för konventionella vattenreningsprocesser, 
minskar kostnaderna för avsaltning med tiden medan kostnaderna för att utveckla nya 
sötvattenskällor ökar (Ghaffour et al., 2013). I vissa områden kan avsaltningsprocessen 
konkurrera med konventionella vattenreningsprocesser (Ghaffour et al., 2013).  
 
Priserna för att producera avsaltat vatten varierar beroende på många olika faktorer. 
Salthalten i råvattnet har stor inverkan på kostnaderna då högre salthalt kräver mer energi 
(Ghaffour et al., 2013). Andra faktorer som till exempel de lokala elpriserna, 
avsaltningsverkets placering och dess kapacitet påverkar också kostnaderna (Shemer & 
Semiat, 2017). Priserna är också oftast högre det första året för ett avsaltningsverk jämfört 
med de kommande åren på grund av underhåll och inkörningsperiod (Johansson, 2019). 
 
Enligt Karagiannis & Soldatos (2008) varierar kostnaden för RO-avsaltning av bräckt vatten 
generellt mellan 0,23-0,48 euro/m3 3 och enligt Voutchkov (2013) ligger kostnaden för 
samma process på 0,18-1,59 euro/m3 2. Ett exempel är ett RO-verk med bräckt råvatten i 
USA (Owassa), byggt 2008 och med en kapacitet på 7570 m3/dygn, där kostnaden är 0,33 
euro/m3 2(Arroyo & Shirazi, 2012). Ett annat RO-verk i USA (Lasara) med bräckt råvatten, 
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byggt 2005 och med en kapacitet på 4500 m3/dag, har en kostnad på 0,40 euro/m3 2(Arroyo 
& Shirazi, 2012). Ingen av dessa två avsaltningsverk använde solpaneler som 
energiförsörjning (Arroyo & Shirazi, 2012). För avsaltningsverket i Sandvik på Öland är 
kostnaden 0,48 euro/m3 3 inklusive kapitalkostnader, exklusive den energi som produceras 
av deras egna solceller (Pile, 2018). Exklusive kapitalkostnader så blir 
produktionskostnaden för vattnet på Öland 0,30 euro/m3 3 (Pile, 2018). 
 
Nuvarande vattenproduktion på Ålands vattenverk kostar 0,30 euro/m3 exklusive byggnader 
och ledningsnät (Sandqvist, 2019b). En sammanställning av alla dessa kostnader kan ses i 
Tabell 9. 
 
Tabell 9: Sammanställning av kostnader per kubikmeter producerat vatten. 

Namn  Kapacitet 
(m3/dygn) 

Kostnad (euro), inklusive 
kapitalkostnader/exklusive 
kapitalkostnader 

Referens 

US(Owassa) 7570 0,33/- (Arroyo & Shirazi, 2012) 

US(Lasara) 4500 0,40/- (Arroyo & Shirazi, 2012) 

Öland(Sandvik) >3000 0,48/0,30 (Pile, 2018) 

Generellt  - 0,23-0,48/- (Karagiannis & Soldatos, 
2008) 

Generellt - 0,18-1,59/- (Voutchkov, 2013) 

Ålands 
vattenverk 

5000-8500 -/0,30 (Sandqvist, 2019b) 

 
Då Ölands avsaltningsverk i Sandvik har liknande omständigheter med avseende på läge 
anses kostnader för energi, drift och underhåll samt kemikalier kunna appliceras löst till det 
eventuella avsaltningsverket på Åland. 
 
Som nämns ovan är energiförbrukningen beroende av kapaciteten för ett avsaltningsverk 
och större kapacitet minskar ofta energiförbrukningen per kubikmeter (Shemer & Semiat, 
2017). Därför anses avsaltningsverket på Åland hamna på en lägre energiförbrukning per 
kubikmeter än avsaltningsverket i Sandvik. Detta avsaltningsverk har en kostnad på 0,0937 
euro/m3 för energin som används för produktionen (Lundby Persson, 2019). Elpriserna på 
Öland är nästan dubbla värdet av de på Åland då det kostar 0,139 euro/kWh (Lundby 
Persson, 2019). Sandvik har dock solceller som står för en del av deras energiförsörjning 
(Pile, 2018) vilket minskar kostnaden för elen. Då det även för Åland kan vara ett alternativ 
att installera solceller, vilket också används i dagens vattenproduktion (Sandqvist, 2019f), 
anses denna kostnad ändå kunna användas för att uppskatta ett ungefärligt värde för 
elkostnaden per kubikmeter vatten för avsaltningsverket på Åland. 
Med samma kemikaliekostnad per kubikmeter vatten som Sandvik beräknas den till 0,0574 
euro/m3 och med samma drifts- och underhållskostnad slutar den på 0,149 euro/m3. Dessa 
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siffror kan med stor sannolikhet sluta på en lägre siffra då kapaciteten för Åland kommer att 
vara nästan dubbelt så stor som avsaltningsverket i Sandvik. Dubblering av kapaciteten 
leder med stor sannolikhet till dubblering av material och kemikalier som måste användas i 
avsaltningsverket, men större köp leder ofta till ett lägre pris per volymenhet. 
Driftskostnaden för den personal som krävs för underhållet av det eventuella 
avsaltningsverket, per kubikmeter, anses också vara lägre än Sandviks avsaltningsverk 
eftersom en större kapacitet inte alltid kräver fler anställda eller mer arbetstimmar 
(Johansson, 2019). En sammanställning av detta kan ses i Tabell 10.  
 
Tabell 10: Sammanställning av beräknad kostnad per kubikmeter producerat vatten. 

Typ av kostnad Kostnad (euro/m3) 

El 0,0937 

Kemikaliekostnad 0,0574 

Drift och underhåll 0,149 

Total kostnad 0,300 

 
Då både Voutchkov och Ghaffour et. al ger ett spann för elkostnaden för ett RO-verk 
presenteras i Figur 6 tre olika fall av totalkostnaden/m3 producerat vatten. Dessa är 
baserade på kemikalie, drift- och underhållskostnaden från Sandvik på Öland samt tre fall 
av elkostnad.  

 
 
Figur 6: Diagram över tre fall av totalkostnad/m3 producerat vatten baserat på Ölands kemikalie- och 
driftkostnader samt ett spann för elkostnaden. 
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3.6 Tillräcklig och säker dricksvattentillgång 
De övriga parametrarna klassificeras baserat på hur stort problem de anses vara för 
avsaltningsverk respektive nuvarande vattenproduktion. Klassificeringen för de övriga 
parametrarna kan ses i Tabell 11. 
 
Tabell 11: Klassificeringen av de övriga parametrarna.  

1  Utgör inget problem för avsaltningsverk/nuvarande vattenproduktion 

2  Utgör förmodligen inget problem för avsaltningsverk/nuvarande 
vattenproduktion 

3  Utgör ett problem för avsaltningsverk/nuvarande vattenproduktion men är 
överkomligt 

4  Utgör ett problem för avsaltningsverk/nuvarande vattenproduktion 

 
3.6.1 Säkrande av dricksvattentillgång 
Ur säkerhetssynpunkt är det riskabelt att 75% av all dricksvattenproduktion på Åland 
framställs från ett enda centralt verk (Ståhlman, 2018). Vid ett eventuellt produktionsbortfall 
är det inte säkert att de reservoarer som finns kommer räcka till befolkningen tills att 
produktionen är igång igen (Sandqvist, 2019e). Om ett nytt avsaltningsverk anläggs kan det 
fungera som en reserv vid ett sådant läge. Eftersom det tänkta avsaltningsverket endast 
har en kapacitet för lågsäsong är det inte säkert det klarar av ett produktionsbortfall under 
längre tid (Sandqvist, 2019e).  
 
3.6.2 Tillfredsställande av vattenbehov 
Statistiken visar att Ålands befolkningen kommer öka (Häggblom, 2019), samt att 
miljöförändringarna kommer bidra till ett större vattenbehov (Ståhlman, 2018). Än så länge 
finns ingen långsiktig plan för hur framtidens kapacitetsbehov ska tillfredsställas. Rådande 
produktion har för låg kapacitet för framtidens dricksvattenbehov (Sandqvist, 2019f). Ett 
avsaltningsverk hade med stor sannolikhet säkrat tillgången på rent dricksvatten för Ålands 
befolkning (Sandqvist, 2019f). 
 

4. Resultat  
Här redovisas hur de olika parametrarna klassificerats för den nuvarande 
vattenproduktionen och ett tänkt avsaltningsverk. I den vänstra kolumnen för nuvarande 
vattenproduktion samt motsvarande för avsaltningsverk klassas varje parameter för sig, 
medan det i den högra kolumnen redovisas ett aritmetiskt medelvärde för parametrarna i 
kategorin. 
 
För kategorin dricksvattenkvalitet klassas nuvarande vattenproduktion till en 1:a och 
avsaltningsverket en 2:a. En sammanställning av denna kategori kan ses i Tabell 12. 
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Tabell 12: Resultat för klassificering av dricksvattenkvalitet. 

Dricksvattenkvalitet Nuvarande vattenproduktion Avsaltningsverk 

Mikrobiologiska parametrar     

Kemiska parametrar    

Fysikaliska parametrar   

Algtoxiner   

 
Den totala klassificeringen med avseende på miljökonsekvenser ger nuvarande 
vattenproduktion en 3:a, medan ett avsaltningsverk har värdet 2. En sammanställning av 
denna kategori kan ses i Tabell 13. 
 
Tabell 13: Resultat för klassificering av miljökonsekvenser. 

Miljökonsekvenser Nuvarande vattenproduktion Avsaltningsverk 

Vattenskydd     

Utsläpp av kemikalier   

Utsläpp av biprodukter   

 
I Tabell 14 kan en sammanställning för kategorin energiförbrukning och kostnader ses. 
Den totala klassificeringen för kategorin ger både nuvarande vattenproduktion och 
avsaltningsverk en 1:a. 
 
Tabell 14: Resultat för klassificering av energiförbrukning och kostnader. 

Energiförbrukning & kostnader Nuvarande 
vattenproduktion 

Avsaltningsverk 

Energikostnad     

Kemikaliekostnad   

Drift/underhåll   

 
Den totala klassificeringen med avseende på tillräcklig och säker dricksvattentillgång ger 
nuvarande vattenproduktion en 3:a, medan ett avsaltningsverk har värdet 2. En 
sammanställning av denna kategori kan ses i Tabell 15.  
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Tabell 15: Resultat för klassificering av tillräcklig och säker dricksvattentillgång. 

Tillräcklig och säker 
dricksvattentillgång 

Nuvarande vattenproduktion Avsaltningsverk 

Säkrande av dricksvattentillgång     

Tillfredsställande av vattenbehov   

 

5. Diskussion 
5.1 Metodmotivering 
Denna metod väljs eftersom den dels ger en teoretisk bakgrund samt ett bra 
jämförelseunderlag. För informationen som används strävas det efter att den ska vara så 
uppdaterad och relevant som möjligt med granskade och trovärdiga källor. Inom ramarna 
för detta projekt finns inte utrymme att genomföra en praktisk studie såsom ett pilotprojekt, 
vilket skulle bidra med mer tillförlitlig information för det specifika fallet om avsaltningsverk 
på Åland. Detta skulle dock kräva helt andra resurser och är ett annat uppdrag. Modellering 
av ett avsaltningsverk är ett alternativ som har undersökts men valts bort då det i detta fall 
inte kan ge tillräckligt relevanta resultat på grund av otillräcklig data.  
 
5.2 Dricksvattenkvalitet 
För den mikrobiologiska parametern har det för nuvarande produktion klassats till 1 
eftersom produktionen är säker med avseende på mikrobiologi och vattnet som produceras 
är rent. För det tänkta avsaltningsverket har samma parameter klassats även den till 1. Det 
här eftersom den mikrobiella reningen är god för omvänd osmos med effektiva avskiljande 
och avdödande barriärer från förbehandling till RO-membran och så länge systemet 
underhålls ordentligt är förorening av mikroorganismer osannolikt (WHO, 2011).  
 
För den kemiska parametern har det för nuvarande produktion klassats till 1 eftersom det 
inte finns några problem med den kategorin i dagsläget. Även för avsaltningsverket har det 
klassats till 1. Vattnet som produceras genom omvänd osmos är väldigt rent kemiskt sett, 
även med avseende på läkemedelsrester och växtskyddsmedel. Höjning av pH värdet är 
nödvändigt för att vattnet ska klara kraven på dricksvatten enligt FFS 1352/2015 och 
höjning av alkalinitet är nödvändig för att vattnet inte ska vara korrosivt för ledningar. Ur 
hälsosynpunkt kan det vara nödvändigt med återmineralisering och detta är även en åtgärd 
för att påverka vattnets smak (Becker & Mattisson, 2016). Vattnet som produceras från 
avsaltningsverket på Öland har god kvalitet och det förekommer varken problem med låg 
alkalinitet eller lågt mineralinnehåll. Eftersom det avsaltade vattnet är tänkt att 
återmineraliseras för att kunna blandas med befintligt vatten på ledningsnätet har kategorin 
klassats till 1. Detta styrks av att verket på Öland som vi har jämfört med har god kvalitet 
med avseende på de kemiska parametrarna och det tänkta verket på Åland kan antas få ett 
liknande vatten. 
 
Den fysikaliska parametern för nuvarande produktion klassades till 1 eftersom kvaliteten 
idag är god. För det tänkta avsaltningsverket har parametern klassats till 2 eftersom att det 
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kan uppstå problem med lukt och färg då vatten från olika källor blandas (WHO, 2011) och 
för att vattnets smak kan påverkas av förändringen i mineralsammansättning (Becker & 
Mattisson, 2016). Att parametern klassats till 2 förstärks av risken för utfällningar vid 
blandning av vatten från olika källor (WHO, 2011), något som Ålands Vatten har uttryckt 
som önskan att kunna göra (Sandqvist, 2019b). 
 
Effekterna av algtoxiner i den nuvarande vattenproduktionen värderas till en 1:a, det vill 
säga god kvalitet (klarar kraven för dricksvatten) eftersom den inte har någon negativ 
inverkan på varken miljön eller människors hälsa. För ett eventuellt avsaltningsverk på 
Åland klassificeras effekterna till en 2:a, acceptabel kvalitet (godkänt med anmärkning), 
klarar kraven för dricksvatten, då det fortfarande inte är helt uteslutet att det inte finns några 
risker. Även om det ännu inte finns några tecken på faror och risker från algtoxiner på 
avsaltningsverk i Östersjön skulle det ändå kunna uppstå i framtiden eller finnas 
oupptäckta. Studierna som nämnts i avsnitt 3.3.4 visar att det med stor sannolikhet inte har 
någon negativ inverkan.  
 
5.3 Miljökonsekvenser 
Vattenskyddet för nuvarande vattenproduktion klassas till en 4:a, alltså stor negativ 
inverkan miljömässigt. De ytvattentäkter som används idag kommer inte räcka eftersom 
uttagsnivåerna blir för stora enligt åländsk lagstiftning (Ståhlman, 2018). Ytvattentäkternas 
rådande ekologiska status får inte heller försämras då det kan ha negativa följder för 
sjöarnas ekosystem (Vattenskydd, 2019). Med ett avsaltningsverk minskas dessa 
dilemman eftersom vattentillgången från Östersjön näst intill är obegränsad, varav värdet 1 
ges, ingen negativ inverkan miljömässigt. 
 
Risken för utsläpp av kemikalier är generellt sett liten både i Ålands nuvarande 
vattenproduktion och i avsaltningsprocessen, men som framgått i metoden är det desto 
större risk för utsläpp av biprodukterna som bildas vid kemikalietillsatsen. I Ålands 
nuvarande vattenproduktion analyseras vattnet regelbundet och det säkerställs att vattnet 
håller god kvalitet (Sandqvist, 2019d). Av denna anledning bedöms utsläpp av kemikalier 
som en 1:a, det vill säga ingen negativ inverkan miljömässigt, i Ålands nuvarande 
produktion. Bedömningen för avsaltningsverket är svårare eftersom alla fall är unika och 
det inte går att veta exakt hur ett avsaltningsverk skulle bli i fallet Åland. Bedömningen 
baseras framförallt på avsaltningverket på Öland och generell fakta om 
kemikalieanvändningen i avsaltningsverk. Den största risken utgörs, som framgått i avsnitt 
3.5.4, av klor-brom-biprodukter och organiska kväveföreningar som bildas vid CEB med 
klor. Risken att halten brom-biprodukter överstiger gränsvärdena anses minimal utifrån den 
fakta som presenterats, men inga specifika undersökningar har genomförts på Öland vilket 
gör att risken inte helt kan uteslutas.  
 
Om kväveföreningar bildas följer dessa med rejektvattnet tillbaka till Östersjön, vilket skulle 
kunna påverka vattenkvaliteten. Undersökning har gjorts vid utmynningen av rejektvattnet 
och inga anmärkningsvärda störningar har upptäckts (Tobiasson, 2019), men eftersom 
Ölands avsaltningsverk är uppstartat relativt nyligen kan inte risken för en långsiktig effekt 
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uteslutas. Därför klassas parametern utsläpp av kemikalier i avsaltningsverk som en 2:a, 
det vill säga förmodligen ingen negativ inverkan miljömässigt. 
 
En del av de restprodukter som bildas från nuvarande vattenverk skickas tillbaka till 
ytvattentäkterna (Sandqvist, 2019a) och kan potentiellt leda till en försämrad vattenkvalitet 
och ackumulering av aluminium i insjöarna. Inga direkta effekter av detta har påvisats i 
vattentäkterna på Åland, men inga specifika studier har heller genomförts om detta 
(Sandqvist, 2019a). Eftersom det sedan tidigare är känt att återföring av slamprodukter har 
negativa effekter på vattentäkterna (Blomberg & Eksvärd, 1999) samt att Svenskt vatten 
bedömer att det är risk för vattenkvaliteten, bedöms utsläpp av biprodukter i dagens 
vattenverk som en 3:a, det vill säga negativ inverkan miljömässig men är överkomligt. 
 
Eftersom det på Öland inte påvisades några negativa effekter på den marina miljön, i och 
med utsläppet av rejektvattnet, kan det antas att avsaltningsverket på Åland inte heller 
kommer bidra med negativa effekter på den marina miljön (Tobiasson, 2019). Dock är det 
svårt att bedöma hur stor påverkan det blir i framtiden då det inte finns några fler mätningar 
för avsaltningsverk i bräckt vatten. Därför klassas värdet för utsläpp av biprodukter för 
avsaltningsverket till en 2:a, förmodligen ingen negativ inverkan miljömässigt. 
 
5.4 Energiförbrukning och kostnader 
Kemikaliekostnaden för avsaltningsverket är beräknat utifrån rådande kemikalieanvändning 
på Öland, vilket gör denna siffra mer osäker än kostnaden för nuvarande 
dricksvattenproduktion. Den optimala kemikalieanvändningen i ett avsaltningsverk är 
beroende av vattnets sammansättning (Johansson, 2019), vilket skulle kunna innebära en 
något annorlunda dosering eller val av kemikalie i ett framtida avsaltningsverk på Åland än 
vad som antagits i denna rapport. Den största skillnaden mellan avsaltningsverket på Öland 
och det planerade på Åland är deras kapacitet; Ölands verk har en kapacitet på 3000 
m3/dygn (Pile, 2018) medan Ålands planeras ha en kapacitet på 6000 m3/dygn (Sandqvist, 
2019a). Detta innebär att Ålands kemikaliebehov är större än Ölands, vilket skulle innebära 
en större totalkostnad. Utslaget pris per kubikmeter producerat vatten skulle dock rimligtvis 
bli lägre på Åland, eftersom större köp oftast leder till en lägre kostnad per volymenhet. 
Detta gör att slutsatsen blir att kemikaliekostnaden för Ålands eventuella avsaltningsverk 
förmodligen skulle bli 0,0574 euro/m3 eller mindre, vilket är en mindre kostnad än dagens 
kemikalieutgifter. Detta leder till att kemikaliekostnaden i ett avsaltningsverk klassas som 
värde 1, billigaste alternativet, och nuvarande kemikaliekostnad som värde 2, nästan lika 
billigt.  
 
Med den information som kan fås från avsaltningsverket på Öland klassas energikostnaden 
som en 1:a, det vill säga att båda är det billigaste alternativet, för både nuvarande 
vattenproduktion och det eventuella avsaltningsverket, även om priset för elen är högre för 
avsaltningsverket på Öland än för nuvarande vattenproduktion. Detta eftersom både 
kapaciteten är större för det eventuella avsaltningsverket och för att de lokala elpriserna är 
lägre på Åland än på Öland. Större kapacitet leder ofta till en lägre energiförbrukning per 
kubikmeter vatten (Shemer & Semiat, 2017). Energiförbrukningen som gavs inom 
intervallet 0,3-2,8 kWh/m3 var för avsaltningsverk som använder råvatten med en salthalt 
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på 0,5-15 psu (Voutchkov, 2013). Råvattnet som skulle användas i Ålands avsaltningsverk 
ligger med stor sannolikhet i den nedre delen av intervallet för energiförbrukningen då det 
har en salthalt på 5,8-6,6 psu (Ålands Landskapsregering, 2018) och detta är i den nedre 
delen av intervallet för salthalten. Lägre salthalt kräver mindre energi vid 
vattenproduktionen än högre salthalt (Ghaffour et al., 2013). 
 
Service och underhåll för ett avsaltningsverk är dyrare än för det nuvarande vattenverket 
om kostnaderna jämförs med Sandviks kostnader per kubikmeter vatten. Nuvarande 
vattenverks service- och underhållskostnader klassas därför till en 1:a, det vill säga 
billigaste alternativet och avsaltningsverket som en 2:a; nästan lika billigt. 
 
Precis som för energiförbrukningen är kostnaden per kubikmeter producerat vatten 
beroende av hur stor kapacitet avsaltningsverket har (Shemer & Semiat, 2017). Det är 
därför möjligt att kostnaden blir mindre än den för Sandvik och även mindre än kostnaden 
för dagens vattenproduktion. Kostnader för avsaltningsverk minskar också då ny teknik 
utvecklas vilket gör att kostnaden kan komma att sjunka ännu mer (Ghaffour et al., 2013). 
Med den insamlade faktan om energikostnader, drift- och underhållskostnader samt 
kemikaliekostnader blir klassificeringen för kostnad per kubikmeter producerat vatten en 
1:a, det vill säga det billigaste alternativet, för både nuvarande vattenproduktion och ett 
eventuellt avsaltningsverk.  
 
5.5 Tillräcklig och säker dricksvattentillgång 
Parametern “säkrande av dricksvattentillgång” klassas till en 4:a för nuvarande 
vattenproduktion, alltså att det utgör ett problem. Att Ålands befolkning ska förlita sig på 
endast ett centralt vattenverk är ohållbart (Ståhlman, 2018). Uppförs ett nytt 
avsaltningsverk kommer det alltid finnas en reserv vid ett eventuellt produktionsbortfall, 
vilket från en säkerhetssynpunkt är positivt. Det är dock osäkert om ett ytterligare 
vattenreningsverk kommer kunna säkra vattentillgången för hela Ålands befolkning vid ett 
stort haveri (Sandqvist, 2019f), därför klassas värdet till en 2:a, att det förmodligen inte 
utgör ett problem för avsaltningsverket. 
 
“Tillfredsställande av vattenbehov” klassas till en 2:a för nuvarande vattenproduktion, att 
det förmodligen inte utgör ett problem. Det beror på att i dagsläget finns kapacitet att 
producera önskad mängd dricksvatten för att försörja Ålands befolkning, men över tid 
kommer rådande produktion inte kunna täcka framtidens dricksvattenbehov (Ståhlman, 
2018). Hur länge Ålands befolkning klarar sig på nuvarande verk är dock ovisst. Anläggs ett 
avsaltningsverk kommer det finnas möjlighet för att öka produktionen markant (Sandqvist, 
2019e), vilket ger avsaltningsverket värdet 1, alltså att det inte utgör något problem för 
avsaltningsverket. 
 
5.6 Osäkerheter 
Även om avsaltningsverk har blivit allt mer vanligt under de senaste årtiondena, saknas 
fortfarande mycket information för att kunna göra en helt rätt bedömning. Avsaltningsverken 
som använder råvatten från Östersjön är relativt nya och det har inte gjorts lika mycket 
studier på till exempel algtoxiner, rejektvatten och döda bottnar som det gjorts på andra 
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platser i världen. Även då studier har gjorts har verken inte funnits särskilt länge och det 
kan därför inte uteslutas att effekter kommer visa sig på lång sikt.  
 
Det finns även risk för osäkerheter i bedömningen som gjorts, då information från andra 
platser också har använts och det är osäkert hur bra denna information passar för just 
avsaltningsverk i Östersjön. Det är dessutom ovanligt globalt sett med bräckt kustvatten; 
vanligtvis används salt kustvatten eller bräckt grundvatten i avsaltningsverk globalt och 
förutsättningarna och kostnaderna är olika för dessa. Att utgå från östersjöverk är därför 
rimligare men då blir osäkerheten istället att det inte finns så många att utgå ifrån. Därför 
blir det osäkrare vad som gäller för ett specifikt fall och vad som gäller generellt vid 
Östersjön. 
 
Det finns även osäkerheter i metoden i sig, då egna slutsatser har dragits utifrån den fakta 
som presenterats och med andra motiveringar hade dessa kunnat dras på annat sätt. 
Klassificeringen är också osäker då det är en flytande gräns mellan klasserna och en 
parameter ofta kan ligga på gränsen mellan två bedömningar.  
 
I de fall då klassificeringar gjorts utifrån beräknade kostnader är en osäkerhet 
omvandlingen mellan olika valutor. Valutakursen varierar ständigt, vilket innebär att 
datumet för valutaomvandlingen kommer påverka det slutgiltiga resultatet.  
 

6. Slutsats 
Genom informationsinsamling och jämförelse med andra avsaltningsverk har frågorna 
specificerade i avsnitt 1.2 besvarats. Därigenom har målet kunnat uppfyllas, att jämföra ett 
eventuellt avsaltningsverk på Åland med nuvarande dricksvattenproduktion, för att 
därigenom kunna bedöma rimligheten i att uppföra ett sådant. Slutsatsen dras att ett 
eventuellt avsaltningsverk anses kunna konkurrera med nuvarande vattenproduktion med 
avseende på de fyra kategorier som undersökts: dricksvattenkvalitet, miljökonsekvenser, 
energi och kostnader samt tillräcklig och säker dricksvattentillgång. Energi och kostnader 
klassas till samma värde för båda alternativen, medan miljökonsekvenserna och tillräcklig 
och säker dricksvattentillgång klassas mer negativa för nuvarande produktion än för 
avsaltningsverket och dricksvattenkvaliteten klassas mer positiv för det nuvarande verket 
än för avsaltningsverket. Dock klassas ingen av de fyra kategorierna för det eventuella 
avsaltningsverket sämre än en 2:a medan det för nuvarande vattenproduktion klassas till 
en 3:a i kategorin miljökonsekvenser och kategorin övrigt.  
 
Trots att mer tid och resurser behövs för att göra en utförligare bedömning och utredning av 
frågan, anser vi att denna metod ändå ger en bra grund till jämförelsen. Detta då den tar 
upp många av de viktiga faktorer som bör undersökas i en plan på ändrad vattenproduktion 
och rimliga jämförelseobjekt finns.  
 
En pilotstudie, med till exempel en analys av mineral- och partikelinnehållet i råvattnet, 
rekommenderas för att närmare kunna fastställa exempelvis förbehandling av matarvattnet 
och dimensionering av systemet. Även modellering av ett avsaltningsverk på Åland är ett 
sätt att gå vidare med undersökningen och för detta krävs mer detaljerad vattendata.   
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Sammanfattning 
Detta är en projektplan för projektet “Är avsaltning av brackvatten en lösning för Ålands              
framtida vattenförsörjning?”, som beskriver hur arbetet ska genomföras och under vilka           
tidsperioder.   
 
Bakgrund  
Det här projektet genomförs på uppdrag av Ålands vatten. Ålands vatten nyttjar idag tre 
stycken sjöar som vattentäkter, och reningen sker i ett centralt reningsverk med moderna 
metoder, bland annat ozonering. Ålands vatten har problem sommartid med vattenkvalitén i 
täkterna eftersom att dessa är övergödda och har problem med algblomning. Ett 
komplement till ytvattentäkterna tror Ålands vatten skulle kunna vara att avsaltat havsvatten, 
och de vill därför ha en genomförbarhetsstudie för ett avsaltningsverk söder om Mariehamn. 
 
Mål 
Målet med detta projekt är att jämföra nuvarande dricksvattenproduktion på Åland med ett 
eventuellt kompletterande avsaltningsverk, samt undersöka om det är rimligt att uppföra ett 
sådant, med avseende på: 
-Kapacitet (Hur många kubikmeter vatten kan produceras per dygn) 
-Energiförbrukning (Hur många kWh krävs för att producera en kubikmeter vatten) 
-Miljökonsekvenser/risker (Brine, algblomningar, kemikalier etc.) 
-Hållbarhet och framtidsmöjligheter (Utbyggnadsmöjligheter, sötvattenutspädning, framtida 
behov) 
Samt översiktligt: -Kostnadseffektivitet 
 
Frågeställning 
-Vad är kraven på dricksvatten på Åland? 
 
-Hur fungerar omvänd osmos? 
-Hur fungerar membran för omvänd osmos? 
 



-Vilka komponenter ingår i ett avsaltningsverk? 
-Vad för resurser/material/kemikalier behövs i ett avsaltningsverk och vad har de för 
miljöpåverkan? 
-Vilka biprodukter bildas vid produktionen och vad har dessa för miljöpåverkan? 
 
-Vad för resurser/material/kemikalier behövs dagens dricksvattenproduktion på Åland och 
vad har de för miljöpåverkan? 
 
-Hur skulle algtoxiner kunna påverka råvaran och därmed avsaltningen? 
 
- Hur mycket energi krävs det per mängd vatten vi får ut: för nuvarande produktion och för 
liknande avsaltningsverk?  
-Vad blir kostnaden för vatten per kubikmeter producerat från ett avsaltningsverk? 
 
-Skulle vattenkvaliteten påverkas negativt av en sammanblandning av vatten från nuvarande 
dricksvattenproduktion och dricksvatten från ett avsaltningsverk genom att till exempel av 
blandningen framkallade fällningar? 
 
Metodbeskrivning 
För att uppfylla projektets mål ska frågorna under rubriken frågeställning besvaras med 
grund i fakta insamlad och analyserad. Till en början ska en förstudie genomföras, även 
kallat litteraturstudie, där generell fakta om de berörda ämnena samlas för att utgöra en 
grund inför projektet. Detta planeras vara färdigt 2019-04-24. Därefter ska ytterligare studier 
utföras där data från nuvarande dricksvattenproduktion jämförs med data från andra 
avsaltningsverk och eventuellt modellerad och framräknad data för det tänkta verket. Utifrån 
detta ska en analys göras på huruvida det är genomförbart och lönsamt för Åland att 
investera i avsaltningsverk. Detta ska presenteras i form av en slutrapport och det första 
utkastet för denna beräknas vara färdigt 2019-05-15. 
 
För att få information om de nuvarande förhållandena gällande dricksvattenproduktion på 
Åland planeras ett studiebesök vid vattenverket. Information ska även hämtas från Ålands 
vattens hemsida och årsredovisning, samt från relevant litteratur. Majoriteten av projektet 
ska genomföras individuellt i form av arbetsrapporter som sedan sammansätts till 
grupprapporter.  
 
För att underlätta projektarbetet har en projektledare och en person för att kontrollera 
tidsplanen utsetts.  
 
GANTT-schema 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OpTO1tqSGJPYlXF8RR6qOxd9twMiqj2Yzo7ts7Df
Bxw/edit?usp=sharing  
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OpTO1tqSGJPYlXF8RR6qOxd9twMiqj2Yzo7ts7DfBxw/edit?usp=sharing
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Sammanfattning 
I denna rapport beskrivs det hur mottagargruppen tog ställning till de kommentarer som gavs              
av opponeringsgruppen på rapporten Avsaltning av brackvatten som lösning för Ålands           
framtida vattenförsörjning. 
 
Bemötande av opponering  
 
Nedan följer kommentarer från opponeringsgruppen samt kommentarer om hur dessa 
bemöts.  
 
Ordlistan bör innehålla referenser och det känns underligt att ha citattecken utan 
referenser - Vi har frågat både Stephan och Cecilia och båda dom sa att det var okej att inte 
ha referenser och att man oftast inte har det i rapporter. Vi tar bort citattecken från ordlistan. 
Var konsekventa med hur ni skriver företagsnamn, ni skriver både Ålands Vatten AB 
och Ålands Vatten- Vi bestämde att ha AB i namnet första gången vi nämner det och sedan 
skriva utan AB i resten av rapporten för att få mer flyt i texten, samt spara plats. Det har dock 
specificerats i rapporten nu att detta är vårt upplägg.  
Vissa bok-referenser har sidnummer men andra inte, var konsekvent med detta- Vi 
bestämde att ha kvar sidnummer även fast vi inte har det på alla våra källor. När man 
refererar till böcker är det inte ett krav på sidnummer men det kan va trevligt att ha. Vi tänkte 
att det är bättre att ha det på vissa ställen än inga alls. Där det finns sidnummer är det också 
ofta väldigt specifik information som finns på precis den sidan medans de andra 
referenserna syftar mer generellt till boken och finns utspridd genom hela boken.  
Siffror i avsnittet om Åland känns överflödigt och borde ses över- Vi håller med och har 
tagit bort många siffror och har endast kvar de som faktiskt känns relevant i rapporten.  
Det blir upprepning när återvinningsgrad nämns- Den andra informationen som tas upp 
skiljer sig från det förstnämnda och hör till stycket som följer. Vi väljer därför att ha kvar all 
den information.  
2.3.4 känns hastigt och skulle behöva mer förklarande text- denna är en överrubrik till 
underrubrikerna som följer och därför har vi ingen mer info direkt under denna rubrik.  



Ni säger att intaget skulle ske 25 m under vattenytan, är detta tillräckligt högt över 
botten?- Vi har tyvärr ingen information om djupet och kan därför inte utvärdera om detta är 
ett bra djup eller inte.  
Ni har era egna värderingar i bakgrunden och detta hör ju mer till diskussion- Vi har 
gjort antagande och dragit några slutsatser i vår bakgrund för att detta krävs för att 
informationen i metoden ska framstå som relevant. Information om Öland tas därför upp här 
eftersom vi drar slutsatsen att verket på Åland kommer att likna detta pga liknande 
råvattenkälla. Vi har dock inte dragit några slutsatser om själva metoden eller resultatet, det 
kommer senare i diskussionen.  
Metodmotivering borde vara i diskussion.- Vi flyttar den dit. 
Det som nämns på dricksvattenkvalitet i metoden känns upprepande från 
bakgrunden- Vi har försökt jämföra delarna för att undvika återupprepning. Vissa stycken 
bör dock kort nämnas i metoden för att följande resonemang skulle bli tydligt.  
Vi är allmänt förvirrade över metoddelen med fakta- Faktan som tas upp i metoden är 
information som är viktig för att genomföra klassificeringen, vi skrev till en mening om att det 
i metoddelen.  
Lägg till osäkerheter om själva metoden-Vi lade till en del om detta 
Slutsatsen borde koppla tillbaka mer till syftet och frågeställningarna som nämns i 
inledningen- Våra frågeställningar har framförallt använts för att avgränsa vårt 
informationssök, vilket gör att det mesta tas upp i bakgrund och metoddelen. Detta har 
förtydligats med hjälp av en bättre struktur i inledningen. 
Se över faktan i rapporten, måste allt gå in på sådan detaljerat nivå? Är det till 
exempel relevant att ha med fakta om membranen som används i omvänd osmos- Vi 
tittar över faktan och tar bort som är orelevant. Mycket av faktan som nämns i bakgrunden 
tycker vi dock är relevant att ha kvar eftersom det sedan hänvisas till senare i rapporten. 
Membranen känns relevant så att man sedan vet vilka membran vi syftar på när vi i drift- och 
underhållskostnader nämner priset och så vidare.  
Se över tempus i metoden. Ska man inte beskriva det som blivit gjort? Alltså dåtid- Vi 
valde att ha den i nutid eftersom faktan som vi tar upp i metoden fortfarande gäller och vi 
ville inte byta tempus mitt i metoddelen.  
 
De generella kommentarerna om meningsuppbyggnad och stavning diskuterades i gruppen 
och ändrades på de ställen som vi höll med opponeringsgruppen.  
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Tid: 11.15 

Plats: SLU 

  

Närvarande:  

 Fanny Jeppsson Stahl, Johanna Renberg, Anna Skoglund, Maja Skotte , Alexander Fors, Harald Löf, 

Stephan Köhler     

  

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten) 

  

1)   Meddelanden 

- 

  

2)   Lägesrapport 

- 

  

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

- 

  

4)   Till nästa gång 

  

● Jobba till en början 9:15-17:00 

● Alltid kvart över, kortraster under förmiddag/eftermiddag, 1 timme lunch 

● Förslag: morgonmöte 9:15, stämma av i gruppen 

● Fanny: projektledare, Maja: Tidskontrollant 

  



  

  

  

  

Vid protokollet 

 Fanny Jeppsson Stahl, Johanna Renberg, Anna Skoglund, Maja Skotte , Alexander Fors, Harald Löf, 

Stephan Köhler   

  

  

Justeras 

 Fanny Jeppsson Stahl, Johanna Renberg, Anna Skoglund, Maja Skotte , Alexander Fors, Harald Löf, 

Stephan Köhler   
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Tid: 13.45 

Plats: SLU 

  

Närvarande: Fanny Jeppsson Stahl, Johanna Renberg, Anna Skoglund, Maja Skotte , Alexander Fors, 

Harald Löf, Stephan Köhler   

   

  
Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten) 
  
1)   Meddelanden 

Harald och Alexander har hämtat ut böcker från bibblan, 3 st 
Inlagda i Zotero, grupp skapad  
  
2)   Lägesrapport 
Johanna och Maja har gjort klart GANTT-schemat, genomgång av färgkodning osv.  
Har gjort mindmap över vad som kan vara relevant att ha med i litteraturstudien, och vad 

skillnaden är mellan litt.studien och slutrapporten. Se bild nedan 
  
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Alexander tar på sig ansvaret att ladda upp P-rapporter på SP när de är klara. 
Ska inför mötet med beställarna gå igenom eventuella frågor.  
Samtliga ska jobba på projektplanen, Maja har huvudansvar för rapporten. 
Fanny kollar igenom GANTT-schemat 

  
4)   Till nästa gång 
 Ta kontakt med andra som gjort liknande projekt 
Strukturera upp projektplanen 
  



  
  
  
  
Vid protokollet 

 Fanny Jeppsson Stahl, Johanna Renberg, Anna Skoglund, Maja Skotte , Alexander Fors, 
Harald Löf, Stephan Köhler   

  
  
Justeras 

 Fanny Jeppsson Stahl, Johanna Renberg, Anna Skoglund, Maja Skotte , Alexander Fors, 
Harald Löf, Stephan Köhler   
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Tid: 13.00 

Plats: SLU 

  

Närvarande:  

 Fanny Jeppsson Stahl, Johanna Renberg, Anna Skoglund, Maja Skotte , Alexander Fors, Harald Löf, 

Stephan Köhler      

  

Första mötet med handledaren. 

Kommunikation kan ske via google docs. Dan från Åland är huvudansvarig och den som vi kontaktar 

först. Han jobbar i driften. Stephan har böcker som får lånas. Böckerna lämnas in senast slutet av 

april 

Möjliga områden: Hur påverkar sommargästerna vattenbehovet? jämför med nuläget, 

driftkostnader, rening av membran, miljökostnad, Göra en liten LCA för hela anläggningen (detta är i 

sig ett doktorandarbete.  

Välj inte allt från dokumentet. Läs lite om dricksvatten, krav och sånt. Läs om fällningar, antagligen 

inte så relevant. Ring till företag om vi vill ha hjälp. Gör tankekarta över problemställningen. 

Kontakten sker mest med Åland.  

Vi ska ha möte mellan litteraturstudien och mittpresentationen.  

 

Till nästa gång:  

Möte med åland 2019-04-03 och sedan bokar vi in möte med dom 2019-04-05. Vi kan då fråga Dan 

om studiebesök.  

 

 

  

  

  

  

Vid protokollet 



 Fanny Jeppsson Stahl, Johanna Renberg, Anna Skoglund,  

Justeras 

 Maja Skotte , Alexander Fors, Harald Löf,  
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Tid: 15:00  

Plats: SLU 

  

Närvarande:  

 Fanny Jeppsson Stahl, Johanna Renberg, Anna Skoglund, Maja Skotte , Alexander Fors, Harald Löf, 

Stephan Köhler  

Via skype:     

  

Möte med Åland och Stephan 

 

Bestämma in studiebesök genom att vi ger förslag på datum och skickar mejl till Dan. Vi visade våra 

mål och frågeställningar för Dan och Thomas och de tyckte allt såg bra ut. Avsaltningsverket ska klara 

6000 kubik/ dygn. Bra om avsaltningsverket kunde ta över ifall det andra verket skulle behöva slås av 

pga t.ex. ombyggnationer. Ingen sekretess som vi måste ta hänsyn till. De har inte gjort något 

förarbete men tycker att det låter intressant med avsaltning. Det har hänt innan att man på andra 

reningsverk har blandat olika vatten och fått konstig färg och utfällningar o.s.v. SMHI har info om lite 

kemidatan. De ska kolla med någon som kanske kan ge oss lite kemidata. Tidsperspektiv 10 år 

ungefär. De kan ta prov från östersjövattnet. De kan ta fram årsrapporter inklusive ekonomi. Vi kan 

fråga företag om information och säga. Finns många rapporter på hemsidan vatten.ax. Ingen 

möjlighet för dom att vara med på fredag men vi kan skicka mejl. Vi skickar mejl med frågor och sen 

inom vilken tidsram vi vill ha vårat svar. I utskicket som skickas till Åland så kan vi skicka med 

intressanta artiklar, manus från telefonsamtal, excelfiler och andra saker och därför är det viktigt att 

vi sparar så mycket info som möjligt.  

 

Hur ser det ut i dagsläget med solceller på Åland. Philip Mccleaf från uppsala vatten. Man måste göra 

pilotförsök eftersom alla vatten ser olika ut. Man bygger då anläggningen i mindre skala för att sedan 

testa den.  Svårt att kolla på kostnader men vi borde kunna kolla på miljöproblemen och fördjupa oss 

i det. Kolla på 17 miljömålen och den nya dricksvattensdirektivet från EU. Kolla om det finns Finska 



miljömål. SMHI: https://sharkweb.smhi.se/. Ett övergripande mål och sedan väldigt många 

frågeställningar. Om det är saker som vi inte kollar på så kan vi skriva det och ligga ett steg före 

opponentgruppen. T.ex. vi väljer att inte kolla på oljeproblem. Vi kan fråga på vilket djup dom tänker 

att ta vatten på. Hitta backup till modellering om WAWE inte fungerar. Kanske massbalans av 

kemikalier och massbalans av salt och vatten. Gör en ungefärlig massbalans för vattenverket. Vart 

tar vattnet vägen. vad blir det för mottryck när temperaturen ändras. Detta skulle kunna kopplas till 

energin. Temperaturen borde vara rätt konstant eftersom vi tar den på samma djup men vad skulle 

hända om man tog den på ett annat djup? vad är nackdelarna med det.  

Vad händer med partiklarna från algerna när dom bryts ner? vad händer på djupet.  

Hur påverkas membranen av det som finns i östersjön. Finns problem med anrikning. med alger. 

Borde inte finnas här men vanligt i grundvatten.  

Kanske ha ett möte med någon som driftar för att se vad dom har att säga.  

 
 

Till nästa gång 

Bestämma studiebesök. Höra av oss till Gotland och Öland om förstudier m.m.  

 

Vad ska göras på informationssöket: 

 

Vattenprofil i östersjön  

Partikelprofil: hur en profil av lerpartiklar, algpartiklar ser ut på olika djup, Sharkwebben,  Sök om 

avsaltningsverks, Åland, omvänd osmos.  

  

  

  

  

Vid protokollet 

  Anna Skoglund    

  

  

Justeras 

 Johanna Renberg 
 

https://sharkweb.smhi.se/
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Tid: 14:00  

Plats: Geo 

  

Närvarande:  

 Fanny Jeppsson Stahl, Johanna Renberg, Anna Skoglund, Maja Skotte , Alexander Fors, Harald Löf,  

   

 Vi delar upp arbetet och bestämmer vilka L-rapporter vi vill göra:  

L-RO & membran 
L-Åland/bakgrund  
L-Avsaltningsverk 
L-blandning av dricksvattenkvalitet 
L-energi & kostnad  
L-Alger 
L-Biprodukter 
L-Kemikalier i båda verken 
 
Plan för dagen: Fanny och Maja skriver projektplan, kollar GANTT-schema eventuellt börjar med 

powerpoint. Vi andra börjar med L-rapporterna. Harald skickar mejl till Gotland och Öland.  

 

Till nästa gång 

 

Förhoppningsvis får vi svar från Åland om studiebesök, Johanna fixar fika.  

 

  

  

Vid protokollet 

  Anna Skoglund    

  



  

Justeras 

 Johanna Renberg 
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Tid: 09:15  

Plats: Geo 

  

Närvarande:  

 Fanny Jeppsson Stahl, Johanna Renberg, Anna Skoglund, Maja Skotte , Alexander Fors, Harald Löf,  

Stephan Köhler   

Dagordningen för projektgruppsmöten 
  
1)   Meddelanden  
Fikat är klockan kvart i tre.  
 

 
  

2)   Lägesrapport  
Johanna fortsätter med L-rapporten om Åland. Hittade info men det var dålig källa så ska 
kolla mer. Harald skickade ett mejl till Öland, ej fått svar. Han ska nu skicka mejl till Gotland. 
Han frågar om Brine och sedan börjar han på sin L-rapport om dricksvatten. Maja har skrivit 
projektplan och gjort GANTT schema och kommer att fortsätta med det idag. Samma gäller 
Fanny. Dom börjar med deras L-rapporter efter dom är klar.  Alex har läst om omvänd 
osmos till L-rapporten och fortsätter med det idag. Vi ska sedan planera vad vi vill säga på 
presentationen på måndag då vi ska redovisa projektplanen. Anna har skrivit om alger och 
ska idag fortsätta med det och sedan när Maja och Fanny är klar med projektplanen och 
GANTT Schemat. 
 
För att energi och kostands- L-rapporten ska kunna skrivas så måste vi få siffror från något 
annat avsaltningsverket.  

 
  



 
  
 

   

  

  

Vid protokollet 

  Anna Skoglund    

  

  

Justeras 

Alexander Fors 
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Tid: 09:25  

Plats: Geo 

  

Närvarande:  

 Fanny Jeppsson Stahl, Johanna Renberg, Anna Skoglund, Maja Skotte , Alexander Fors, Harald Löf,  

Stephan Köhler   

Dagordningen för projektgruppsmöten 
  
1)   Meddelanden  

● Fanny har gjort en DROPBOX. 
● Nu är det bestämt att vi åker till Åland den 24/4 på studiebesök och Stephan stannar 

hemma. Vi åker med Eckerölinjen över till Åland, senare vidare med buss till 
Mariehamn där Ålands vatten hämtar upp oss.  

● Maja fixar biljetter till färja. 
 

 
  

2)   Lägesrapport  
Under morgonen går vi igenom eftermiddagens projektplansredovisning. Senare under 
dagar fortsätter alla med vardera L-rapporter till förstudien. 
 
Idag laddar alla ner WAWE-programmet och vi ska testköra det. 

   

  

Vid protokollet 

Johanna Renberg 

  

  



 

Justeras 

Alexander Fors 
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Tid: 9.30 
Plats: Geo 
  
Närvarande personer:  Fanny Jeppsson Stahl, Johanna Renberg, Anna Skoglund, Maja Skotte , 

Alexander Fors, Harald Löf,  Stephan Köhler   
   
  
  
Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten) 
  
1)   Meddelanden 

Harald har fått svar från Gotland, de meddelar att de måste få beställning från Ålands 
vatten. Fanny har fått vattendata från Dan. 
  
2)   Lägesrapport 
Utifrån gårdagens projektplansredovisning måste vi ändra vårt mål, ta bort “undersöka 
om det är möjligt”.  
Maja har kollat Eckerölinjen, hittar inte busstiderna. Blir ca 3 h på verket. 
  
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Fanny mailar Åland med frågor och ber dem maila Gotland 
  
4)   Till nästa gång 
Fortsätt jobba på litteraturstudierna, kom på frågor till Ålands vatten 
  
  
  
  



  
Vid protokollet 
Anna Skoglund 
  
Justeras 
Fanny Jeppsson Stahl 
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Tid: 9.22 
Plats: Ångströmslaboratoriet 
  
Närvarande personer:  Fanny Jeppsson Stahl, Johanna Renberg, Anna Skoglund, Maja Skotte , 

Alexander Fors, Harald Löf,  Stephan Köhler   
   
  
  
Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten) 
  
1)   Meddelanden 

Johanna har mailat bibblan p.g.a. referensproblem.  
 
Fråga: “Hej! Jag och mina vänner sitter med vårat kandidatarbete och har lite funderingar 
kring källhantering. När man ska referea en text, måste man källhänvisa efter varje 
mening fast än man använt samma källa eller räcker det med att källhänvisa efter en 
liten sammanhängade del i stycket av den källan?” 
 
Svar: “En liten sammanhängande del i stycket går bra, om ni inge anger citat flera 
gånger, eller nämner författarnas namn i texten.” 
 
 
Fanny är vollis 15-18, kom och ta popcorn och sockervadd. Fanny bjuder 
Anna och Maja ska på cykelmiddag ikväll, går vid 16 
Harald meddelar att vi kan höra av oss till Borgholm energi m. frågor.  
Fanny har laddat ner ett ritprogram och börjat skissa på en bild på ett avsaltningsverk. 
  
2)   Lägesrapport 



Alla L-rapporter, utom “blandning av dricksvatten” är färdiga och redo att läggas in i 
litteraturstudien.  
Sammanställning en på g. Oklart hur vi ska göra med referenser, kolla gamla 
litteraturstudier.  
  
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
“Blandning av dricksvatten” uteblir. 
Alla läser igenom och ändrar i sammanställningen 
  
4)   Till nästa gång 
Harald och Johanna ska förbereda halvtidsredovisning. 
  
  
  
Vid protokollet 
 Maja Skotte 
  
Justeras 
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Tid: 2019-04-26 
Plats: Ångströmlaboratoriet 
  
Närvarande:  Fanny, Johanna, Maja, Anna, Harald, Alex  
personer   
  
  
Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten) 
  
1)   Meddelanden 

Harald lämnar tillbaka Stephans böcker och lånar om böcker från bibblan. 
Studiebesöket gick bra. 
  
2)   Lägesrapport 

Fanny och Maja gjort struktur till slutrapport och skickat till handledare och han har 
skickat tillbaka kommentarer.  
Vi beslutar att inte ha separata L-rapporter utan att alla skriver direkt i samma 
dokument för få bättre flyt.  
Anna och Alex har suttit med Wave, svårt att avgöra om vi kan använda resultaten 
med så lite indata. 
Johanna och Harald har suttit med mittredovisning och känner sig ganska nöjda. 
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
 

4)   Till nästa gång 
Jobba på enligt tidsplan. Fylla på ärende- och rapportloggen. 
 
  
  



  
  
  
Vid protokollet 
Fanny Jeppsson Stahl 
  
  
Justeras 
Alexander Fors 
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Tid: 2019-05-02 
Plats: Geocentrum 
  
Närvarande:  Fanny, Johanna, Maja, Anna, Harald, Alex  
personer   
  
  
Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten) 
  
1)   Meddelanden 

Fanny ska gå tidigare. Alla ska nog gå tidigare. Vi har obligatoriskt idag 1315-1400.  
 
Patrik Johansson på region gotland har föreslagit skypemöte 8/5 kl 0800-0845. Vi tänker att 
vi skickar så mycket frågor vi kan på mejl innan och använder mötet till att förtydliga svaren. 
 
Har fått svar igen av Borgholm energi. Ska skicka tillbaks svar på fråga. 
  
2)   Lägesrapport 

Vi har haft halvtidsredovisning. Där fick vi input om hur vi kunde göra med metoddelen. 
Vi har fått feedback på litteraturstudie. Valborg har firats. 
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Från halvtidsredovisningen fick vi input om att vi kan stryka modelleringen om den nu är 

omöjlig. Istället har vi kommit fram till att vi ska göra en beslutsmatris som vi kan 
använda för att genom tydligt definierbara parametrar kan få ett ja/nej svar på vår 



frågeställning. I vår metoddel sak vi formulera vår beslutsatris och värdesättta de olika 
parametrarna.  

 
 

4)   Till nästa gång 
Jobba på med relevanta arbetsuppgifter. Fylla på ärende- och rapportloggen. Fortsätta 
jobba på slutrapporten och med att formulera metodbeskrivningen. Tänk ut frågor till Region 
Gotland. 
  
  
  
  
Vid protokollet 
Harald Löf 
  
  
Justeras 
Alexander Fors 
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Tid: 2019-05-07 
Plats: Geocentrum 
  
Närvarande:  Fanny, Johanna, Maja, Anna, Harald, Alex  
   
  
  
Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten) 
  
1)   Meddelanden 

Finns sammanställning av alla litteraturstudier av populärvetenskapligt-skrivande på 
studentportalen. 
 
Skype-möte imorgon kl 8 med Region Gotland. Vi möts på geo 7:45 för att förbereda oss 
(Johanna, Alex, Harald, Fanny). 
2)   Lägesrapport 

Fanny sitter och jobbar med förbehandling, Maja med kemikalier i avsaltningsverk. 
Lite små-svårigheter med att sortera bland källor, men går framåt. Johanna har 
framställt en figur för beskrivning av hur Ålands nuvarande vattenverk fungerar. Alex 
jobbar med RO-membran i slutrapporten, ska göra figur senare för membranelement. 
De andra jobbar på med slutrapporten. 

 
  

 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Kontakta Stephan för att få input på vår nya metod, samt diverse frågor om 
slutrapporten. Eventuellt planera in ett möte. 
 
Förtydliga metoden i slutrapporten. 



 
 

4)   Till nästa gång 
Bli klara med slutrapporten tills på fredag för att kunna korrekturläsa och färdigställa den 
nästa vecka.  
  
  
Vid protokollet 
Alexander Fors 
  
  
Justeras 
Harald Löf 
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Inledning 
Denna litteraturstudie genomförs på uppdrag av Ålands vatten AB. Ålands vatten nyttjar idag 
tre sjöar som vattentäkter; Dalkarby träsk, Långsjön och Markusbölefjärden, och reningen 
sker i ett centralt reningsverk med moderna metoder (Ålands Vatten, 2019). Ålands vatten 
har problem sommartid med vattenkvalitén i ytvattentäkterna eftersom dessa är övergödda 
och har problem med algblomning. Ett komplement till täkterna tror Ålands vatten skulle 
kunna vara ett avsaltat havsvatten, och de vill därför ha en genomförbarhetsstudie för ett 
avsaltningsverk söder om Mariehamn. 
 
Målet med detta projekt är att jämföra nuvarande dricksvattenproduktion på Åland med ett 
eventuellt kompletterande avsaltningsverk, samt undersöka om det är rimligt att uppföra ett 
sådant, med avseende på: 
-Kapacitet: Hur många kubikmeter vatten kan produceras per dygn? 
-Energiförbrukning: Hur många kWh krävs för att producera en kubikmeter vatten? 
-Miljökonsekvenser/risker: Brine, algblomningar, kemikalier etc. 
-Hållbarhet och framtidsmöjligheter: Utbyggnadsmöjligheter, framtida behov 
Samt översiktligt: - Kostnadseffektivitet 
 
Målet ska uppnås genom att svara på följande frågeställningar: 
-Vad är kraven på dricksvatten på Åland? 
-Hur fungerar omvänd osmos? 
-Hur fungerar membran för omvänd osmos? 
-Vilka komponenter ingår i ett avsaltningsverk? 
-Vad för resurser/material/kemikalier behövs i ett avsaltningsverk och vad har de för 
miljöpåverkan? 
-Vilka biprodukter bildas vid produktionen och vad har dessa för miljöpåverkan? 
-Vad för resurser/material/kemikalier behövs för dagens dricksvattenproduktion på Åland och 
vad har de för miljöpåverkan? 
-Hur skulle algtoxiner kunna påverka råvaran och därmed avsaltningen? 
- Hur mycket energi krävs det per mängd vatten vi får ut: för nuvarande produktion och för 
liknande avsaltningsverk?  
-Vad blir kostnaden för vatten per kubikmeter producerat från ett avsaltningsverk? 
-Skulle vattenkvaliteten påverkas negativt av en sammanblandning av vatten från nuvarande 
dricksvattenproduktion och dricksvatten från ett avsaltningsverk genom att till exempel av 
blandningen framkallade fällningar? 
 
I denna rapport lyfts nödvändig information fram för att kunna svara på dessa frågor och               
utföra en rimlighetsbedömning för uppförandet av ett avsaltningsverk.  
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1. Åland 

Åland, finska Ahvenanmaa, är en ögrupp belägen i Östersjön mellan Sverige och 
Finland. Ögruppen är en del av republiken Finland, men den har ett eget 
självstyrande parlament med egen lagstiftning. Åland är ett demilitariserat område 
och har svenska som det officiella språket (Nationalencyklopedin, Åland, 2019). 
 
1.1 Geografi 
Ögruppens totala area är 1553 km2 (Miljö och energi - Miljö och energi | Ålands 
statistik- och utredningsbyrå, 2017) med totalt 26 881 st öar där 6 757 stycken är 
minst 0,25 ha (Ståhlman, 2018). På Ålands alla öar finns det 379 sjöar med en 
storlek vars area överstiger 0,25 ha och 1500 sjöar som är mindre 0,25 ha. Åtta av 
dessa sjöar används idag som råvattentäkter för dricksvattenproduktionen 
(Ståhlman, 2018), men endast tre av de åtta brukas av det kommunalägda 
vattenbolaget Ålands vatten AB (Vattenverket, 2019). 
 
1.2 Befolkning och turism  
I slutet av 2018 uppmättes antalet invånare på Åland till 29 789, vilket var en ökning 
på 300 personer från föregående år (Häggblom, 2019). 2026 beräknas antalet 
invånare ha ökat till 32 000 invånare (Ståhlman, 2018). 
 
Sjöfarten till och från Åland har alltid varit den viktigaste näringen för självstyret, 
framför allt på grund av turismen under sommarhalvåret (Bra att veta, 2019). 2018 
var det drygt 207 600 gäster som anlände till de inkvarteringsanläggningar som 
Ålands statistik- och utredningsbyrå har beslutat ska ingå i rapporteringen om 
turistnäringen (Lindström, 2019). 
 
1.3 Vattenbehov 
Rent dricksvatten är en livsavgörande faktor för ett samhälle och det är viktigt att det 
dagliga vattenbehovet täcks. Beräkningar visar att medelförbrukningen av 
hushållsvatten i Ålands största stad ligger på 165 liter/dag och person (Ståhlman, 
2018). Utöver personligt bruk är rent vatten även en viktig förutsättning till många 
industrier samt livsmedelsindustrier inom öriket (Dricksvatten, 2019). 
 
1.4 Vattenreningsprocessen 
Idag produceras 75% av det rena dricksvattnet som används på Åland av det 
kommunalt ägda aktiebolaget Ålands Vatten AB (Vattenverket, 2019). Råvatten 
pumpas upp från tre olika sjöarna Långsjön, Markusbölefjärden och Dalkarbyträsk 
(Vattenverket, 2019). De två förstnämnda är belägna ca 10 km från vattenverket i 
Dalkarby, medan den sistnämnda ligger i anslutning till vattenverket 
(Reningsprocess, 2019). Eftersom sjövattnet är näringsrikt och har en relativt hög 
humushalt krävs en noggrann rening för att nå de kvaliteter som klassas för godkänt 
dricksvatten (Reningsprocess, 2019). 
 
Reningsprocessen består av huvudsakligen fyra olika steg; dynasandfiltrering, 
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ozonering, kolfilter, desinficering (Reningsprocess, 2019). Vatten får filtreras genom 
en dynasandfiltrering för att avlägsna den största delen av humusen, genom att 
tillsätta aluminiumsalter och svavelsyra så kemisk fällning sker. Därefter ozoneras 
vattnet vars huvuduppgift är att få bort lukt, smak och färgämnen samt förstöra 
bakterier och virus från råvattnet. Kolfiltret består av aktivt kol som bryter ner 
organiskt material. För att hindra tillväxt av bakterier låter man vatten genomgå en 
desinficering med ultraviolett ljus och tillsättning av kloramin. För att vattenledningar 
inte ska utsättas för korrosion regleras vattnets pH-värde med lutdosering till pH 8. 
Det spolvatten som bildas under processen leds efter koncentrering vidare till 
Mariehamns avloppsreningsverk (Reningsprocess, 2019). 
 
Idag producerar Ålands vatten AB årligen ca 200 000 m3 rent dricksvatten, vilket ger 
en medelproduktion på 300 m3/h. Den maximala vattenproduktionen är 475 m3/h 
(Vattenverket, 2019). 
 
Dagens VA-system dimensioneras av över 600 km långa kommunala vattenledningar 
i varierande skick (Ståhlman, 2018). Beroende på ledningarnas ålder, material och 
underhåll m.m, försvinner spillvatten ut från ledningsnätet. Ökat spill av rent vatten 
bidrar till ett större behov av råvatten från insjöarna samt dyrare 
produktionskostnader. Att åtgärda problemet med spillvatten är väldigt dyrt och inte 
hållbart från en långsiktigt ekonomisk aspekt (Ståhlman, 2018). 
 
1.5 Nuvarande dricksvattentäkter 
Den minsta ytvattentäkten, Dalkarby träsk, har en sjöareal på endast 0,16 km2 och 
den lilla sjön kantas av åkermark, berg och bebyggelse (Dalkarby träsk, 2019). 
Långsjön och Markusbölefjärden är betydligt större och är bland de största sjöarna 
på Åland. Dessa två ligger intill varandra och är före detta havsvikar som uppkom 
genom landhöjningen på 18-1900-talet (Långsjön & Markusbölefjärden, 2019).  
 
Långsjön har en sjöareal på 1,43 km2 och maxdjupet ligger på 19 m. Sjön är omgiven 
av berg, skog, odlingsmark och bebyggelse (Långsjön & Markusbölefjärden, 2019). 
Eftersom sjön är så pass djup sker omblandning av vattnet endast två gånger om 
året, under våren och hösten. Under sommarhalvåret kan skiktning av sjövattnet 
uppkomma då ytvattnets temperatur snabbt höjs (Långsjön & Markusbölefjärden, 
2019). Temperaturen bidrar till gynnsammare förhållanden för algtillväxt som 
förbrukar syret i vattnet och syrehalten på sjöns botten kan bli väldigt låg, särskilt i 
sjöns två djupfickor på 16 m djup vardera. För att minska risken för syrefria döda 
bottnar har det installerats pumpar som syresätter dessa djupfickor (Långsjön & 
Markusbölefjärden, 2019). Markusbölefjärden, 1,56 km2 stor, är något grundare än 
Långsjön med ett maximalt djup på 10 m. Här sker omblandningen lättare med hjälp 
av vind och vattnet är i princip alltid syrerikt. Runt sjön finns mycket odlingsmarker, 
skog och bebyggelse (Långsjön & Markusbölefjärden, 2019). 
 
1.6 Ekologisk status 
Vid bestämning av sjöarnas ekologiska status har de fysikaliska/kemiska 
parametrarna Tot-P, Tot-N och klorofyll analyserats under tidsperioden 2006-2012 
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och bedömts enligt de finska bedömningsgrunderna (Klassificering av vatten, 2018). 
Dalkarbyträsk uppnådde en måttlig status, medan Långsjön och Markusbölefjärden 
endast uppnådde otillfredsställande status (Ålands landskapsregering, 2018). 
Sjöarna klarar idag de gränsvärden som finns, men tål inte tyngre belastning. Om 
dessa sjöar ska fortsätta fungera som vattentäkter för dricksvattenproduktion måste 
strikta åtgärder införas, så den ekologiska statusen inte försämras.  
 
Idag finns inga inrättade reservvattentäkter på Åland, men 2017 undersöktes 
vattentäktspotentialen i fem andra tänkbara sjöar. Något som då upptäcktes var att 
nuvarande dricksvattentäkter kunde få negativ vattenbalans under torra år, i och med 
råvattenupptag från dessa nya vattentäkter. Följden är därmed att nya vattentäkter 
inte säkert är en lämplig lösning (Ståhlman, 2018). 
 
1988 inrättades vattenskyddsområden, sjöarnas avrinningsområden, för de tre 
vattentäkterna, där det finns strikta bestämmelser kring hur området får användas 
exempelvis regler för avloppsanläggningar, gödsling och liknande som kan påverka 
vattenkvaliteten (Vattenskydd, 2019). 
 
1.7 Framtiden 
Statistiken visar på att befolkningen på Åland kommer öka, samt att 
miljöförändringarna kommer bidra till ett ökande dricksvattenbehov (Ståhlman, 2018). 
2016 konstaterades att dagens VA-system inte kommer klara av framtida VA-behov 
(Ståhlman, 2018). Samma höst var Ålands vatten kritiskt nära den tillåtna uttagsnivån 
från vattentäkterna på grund av torka. Detta är ett tecken på att det åländska 
råvattnet inte är en självklarhet för att täcka behovet i framtiden (Ståhlman, 2018). 
 
Senaste kalkylen av kommunala VA-utvecklingsplaner visar på att år 2030 kommer 
vattenbehovet, inkluderande en 30% buffert, vara på en volym över 3 miljoner m3. 
Uttaget som krävs för detta produktion överstiger gällande miljötillstånd för uttag på 
befintliga ytvattentäkter (Ståhlman, 2018). 
 
Som slutsats behöver en förändring ske. Än så länge finns ingen långsiktig plan för 
hur man ska tackla det kapacitetsbehov som man kommer ställas inför. Antingen 
måste nya vattentäkter och reservvattentäkter finnas, alternativt bygga ett helt nytt 
vattenverk (Ståhlman, 2018) eller kanske uppföra ett avsaltningsverk. Detta på grund 
av framtida kapacitetsökning, samt utifrån ett säkerhetssynpunkt. Att hela Ålands 
befolkning ska förlita sig endast på ett centralt vattenverk är ohållbart (Ståhlman, 
2018).  
 

2. Avsaltning 
Avsaltning är en behandling som innebär att separera ut nästintill helt saltfritt vatten, 
tjänligt som dricksvatten, från salt- eller brackvatten (Havs- och vattenmyndigheten, 
2013a). Brackvatten som är aktuellt i detta fall definieras som vatten med en salthalt 
mellan 0,5 och 30 promille (Havs- och vattenmyndigheten, 2013), vilket är detsamma 
som 0,5-30 psu (Practical Salinity Unit) eller 500- 30000 mg/L. För att separera ut 
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färskvatten från brackvatten krävs att energi tillförs i någon form, såsom termisk 
energi vilket används vid termisk avsaltning, eller mekanisk energi som används vid 
avsaltning med hjälp av omvänd osmos (Cardona & Piacentino, 2004). Dessa är 
också de vanligaste teknikerna, då det 2012 var ca 34% av världens avsaltningsverk 
som byggde på termisk avsaltning och 60% på omvänd osmos (Global Water 
Intelligence & International Desalination Association, 2012), det vill säga totalt 94% 
av alla avsaltningsverk 2012 använde någon av dessa två metoder. 
 
2.1 Termisk avsaltning 
Termiska avsaltningstekniker bygger på någon form av destillation där saltvatten 
upphettas tills färskvattnet delvis förångas och därefter kan kondenseras till rent 
färskvatten med en låg halt av både salter och andra partiklar så som pesticider och 
organiskt material (Voutchkov, 2013, s. 3 och s.10). Energin som krävs för att 
förånga vattnet är ej beroende av salthalten i vattnet, och därför är denna metod mer 
energimässigt effektiv för vatten med hög salthalt än membranfiltrering som har en 
energiåtgång proportionell mot salthalten (Voutchkov, 2013, s. 3). Enligt Voutchkov 
(2013) blir termisk avsaltning kostnadseffektiv vid en salthalt över 20 psu, vilket har 
lett till att metoden framförallt har använts i områden där det endast finns tillgång till 
vatten med väldigt hög salthalt, såsom områden runt Röda havet och Persiska viken 
(Voutchkov, 2013, s. 3) 
 
2.2 Membranavsaltning 
Vatten får en lägre kemisk potential ju högre salthalt det har och kommer då det 
avskiljs med ett semipermeabelt membran flöda från hög till låg potential tills jämvikt 
är uppnådd (El-Dessouky & Ettouney, 2002 s. 412). Vattnet kan dock tvingas flöda åt 
andra hållet genom att tillföra mekanisk energi i form av att öka trycket på sidan med 
högre salthalt tills det hydrostatiska trycket överväger det osmotiska trycket. Den 
kemiska potentialen blir lägre hos det rena vattnet jämfört med saltvattnet och flödet 
kommer då gå från salt till rent (El-Dessouky & Ettouney, 2002, s. 412). Då saltet inte 
tar sig igenom det semipermeabla membranet kan man på detta sätt, genom tillfört 
tryck, avsalta vatten i en process som kallas omvänd osmos (RO). 
 
De senaste 20-30 åren har RO utvecklats mer än någon annan avsaltningsteknik då 
det är en relativt energi- och kostnadseffektiv metod och andelen RO-avsaltningsverk 
har därför stadigt ökat (Voutchkov, 2013, ss.3 och 12). Enligt Voutchkov (2013) blir 
RO-avsaltning en kostnadseffektiv metod vid en salthalt på 0,05-46 psu och kan 
enligt samma källa ta bort 90-99,5 % av den totala mängden lösta mineral i vattnet. 
 
2.3 Fallet Åland 
Salthalten i det bräckta vattnet i Ålands hav och skärgård är 5-6 psu i ytvattnet och 
6-8 psu i djupvattnet (Bernes et al., 2005), därför bör omvänd osmos användas då 
det är den mest kostnadseffektiva metoden vid denna salthalt. Eftersom det är 
dricksvattenproduktion på Åland som är huvudsyftet i detta projekt kommer det 
hädanefter fokuseras på metoden med omvänd osmos. 
 
2.4 Huvudkomponenter i ett membranavsaltningsverk 
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2.4.1 Saltvattenintag och pump 
Vattnet tas in i verket genom ett saltvattenintag och en pump för vattnet från 
brackvattentäkten till avsaltningsverket(Voutchkov, 2013, ss. 75-78). Utformningen 
beror på bland annat om brunnsvatten eller ytvatten används. Då ytvatten används 
bör intaget vara placerat så att det alltid är minst 10-15 meter under ytan men också 
2-5 m ovanför botten för att minska intaget av silt och sand från botten.(Wilf & 
Awerbuch, 2007, s. 78) 

 

2.4.2 Förbehandling av råvatten  
Råvattnet förbehandlas för att få bort lösta och suspenderade ämnen och organismer 
i vattnet genom exempelvis koagulering, flockulering och filtrering(Wilf & Awerbuch, 
2007, ss. 81 och 89), detta för att dessa inte ska sätta igen 
RO-membranen(Voutchkov, 2013, ss. 75-78).  
 
Vilken förbehandling som krävs beror på råvattnets kvalitet, och den kan bestå av 
många olika processer. I ytvatten är det generellt sett mer lösta ämnen än i 
brunnsvatten vilket kräver förbehandlingar som filtrerar ut stora delar av dessa innan 
vattnet når RO-membranen (Wilf & Awerbuch, 2007, ss. 81 och 89).  
 
2.4.3 Saltseparation med omvänd osmos 
Vatten pressas genom RO-membran med hjälp av högtryckspumpar(Voutchkov, 
2013, ss. 75-78), vilket separerar salt och andra partiklar från vattnet. Ett 
reningssystem för membranen krävs(Voutchkov, 2013, ss. 75-78). 
 
2.4.4 Efterbehandling  
Efterbehandling av renvattnet genomförs för korrosion- och hälsoskydd. 
Återmineralisering sker först för att göra vattnet sunt att dricka, samt en 
pH-höjning(Voutchkov, 2013, ss. 75-78). 
Förvaring i reservoar och desinfektion med exempelvis UV-filtrering innan transport 
till användarna(Voutchkov, 2013, ss. 75-78). 

 
 

3. Omvänd osmos och RO-membran 
3.1 Osmos 
När två vätskor med olika halt av lösta ämnen åtskiljs av ett semipermeabelt 
membran kommer vätska flöda genom membranet till den vätska med högst 
koncentration av lösta ämnen. Processen kallas osmos och flödesriktningen beror 
inte bara på koncentrationen lösta ämnen, utan även tryck och temperatur (Wilf & 
Awerbuch, 2007, s. 6). Dessa faktorer bidrar till den kemiska potentialen av 
vätskorna och flödet genom membranet går från hög till låg potential tills dess att 
jämvikt uppnås (Wilf & Awerbuch, 2007, s. 6). I fallet där rent vatten är på ena sidan 
och saltvatten på den andra, kommer saltvattnet att ha en lägre kemisk potential. 
Vattenflödet går därför till den salthaltiga lösningen tills jämvikt uppnås. Jämvikt kan 
även uppnås genom att utsätta saltlösningen för ett tryck som är lika stort som det 
osmotiska trycket  (Wilf & Awerbuch, 2007, s. 6). Men om det tillförda trycket är större 
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än det osmotiska trycket kommer vatten istället att flöda från saltvattnet till det rena 
vattnet, det är detta fenomen som kallas omvänd osmos (RO) (Wilf & Awerbuch, 
2007, s. 6). 
 
3.2 RO-membran 
Till skillnad från andra membran såsom NF (nanofiltrering), UF (ultrafiltrering) och MF 
(mikrofiltrering) har RO-membran inga tydliga porer som genomlöper membranet 
(Greenlee et al., 2009). Vattnet som ska transporteras genom membranet måste 
därför slingra sig genom den vävlika strukturen hos det polymera materialet för att ta 
sig till den andra sidan (Greenlee et al., 2009). Den nominella porstorleken hos 
RO-membran är i storleksordningen 1 Å-10 Å. RO-membran kan därför filtrera bort 
så små föroreningar som envärda joner (Greenlee et al., 2009). Trots dessa 
egenskaper hos RO-membranet förekommer det att salt kommer med i permeatet 
(det renade vattnet). Saltförekomsten i permeatet ökar med ökad temperatur och 
salthalt (Greenlee et al., 2009).  
 
Materialet som de flesta RO-membran är gjorda av är aromatiska polyamider (PA). 
Detta membran är 0,2 µm tunt och är förstärkt med en 25-50 µm tjock mikroporös 
film samt ett förstärkande lager väv som är 120µm tjockt (Voutchkov, 2013, s. 45). 
Dessa två förstärkande lager har som uppgift att ge membranet förbättrade 
hållbarhets- och strukturbehållande egenskaper (Voutchkov, 2013, s. 45). 
PA-membran kan användas i ett stort pH-intervall (2 till 12), dock med olika 
egenskaper vid olika pH; vid ett pH-värde över 5 har membranet en negativ laddning 
vilket bidrar till ökad saltavstötning, men vid pH under 4 blir membranet positivt laddat 
och den saltavstötande förmågan minskar avsevärt (Voutchkov, 2013, s. 48). 
PA-membran är mycket känsliga mot oxidering av klor och andra starka oxidanter då 
dessa kan skada membranet och ge det försämrade saltavstötande egenskaper. Om 
PA-membranet till exempel skulle utsättas för en klormängd större än 1000 
mg/L-timme skulle det skadas permanent och medföra en minskad prestanda vad 
gäller saltavstötning (Voutchkov, 2013, s. 48). Eftersom klor ofta används för att 
minska påväxt på RO-membran behöver matarvattnet avkloreras innan filtrering 
(Voutchkov, 2013, ss. 48-49). 
 
Det vanligaste sättet som dessa membran används på i ett avsaltningsverk är genom 
spirallindning. Det innebär att 40 eller 42 membran med de två förstärkande lagrena 
lindas runt varandra i en cirkulär tryckbehållare av glasfiber med ett perforerat 
uppsamlingsrör för permeat i mitten (Voutchkov, 2013, s. 50). De 40 eller 42 
membranen sätts ihop två och två med tre av fyra sidor ihoplimmade där öppningen 
leder till permeatröret. I mitten av varje membranpar finns ett avskiljande tunt plastnät 
där permeatet leds till uppsamlingsröret och mellan varje par av membran finns ett 
utrymme på 0,7mm-0,9mm för matarvattnet och det koncentrerade saltvattnet 
(Voutchkov, 2013, s. 50). Membranrullen bestående av 20-21 membranpar hålls ihop 
med tejp och bildar ett “element” som det trycksatta matarvattnet förs in i (Voutchkov, 
2013, s. 50). Vanligtvis består en tryckbehållare utav sex till åtta enskilda 
membranelement där den koncentrerade saltlösningen från ett element är 
matarvattnet till nästa (Bergman, 2007, s. 15). 
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3.3 Osmotiskt tryck och drivande tryck 
För att uppskatta det osmotiska trycket hos matarvattnet kan en formel härledd från 
Van’t Hoff’s ekvation användas: 𝜋=CRT, där 𝜋 är det osmotiska trycket, C är totala 
koncentrationen av lösta ämnen i molar, R är det allmäna gaskonstanten och T 
temperaturen (Fritzmann et al., 2007).  Till exempel kan vatten från Stilla havet med 
en TDS (Total dissolved solids) på 35 000 mg/L vid 25°C beräknas ha ett osmotiskt 
tryck på 26,8 bar, eller 0,77 bar för varje 1000 mg/L TDS. Detta samband används 
ofta som en tumregel för att uppskatta råvattnets osmotiska tryck i förhållande till 
salthalten, då varje 1000 mg/L salt alltså uppskattas ge 0,77 bar osmotiskt tryck 
(Voutchkov, 2013, s. 58). Dock ger denna tumregel inte alltid tillförlitliga värden 
eftersom sammansättningen av lösta ämnen ser olika ut i olika vatten samt att 
temperaturen skiljer sig åt. Därför är det bäst att beräkna det osmotiska trycket 
specifikt för det önskade vattnet (Voutchkov, 2013, s. 58). För att övervinna det 
osmotiska trycket används ett drivande tryck på mellan 60-80 bar för saltvatten och 
6-30 bar för bräckta vatten (Greenlee et al., 2009). 
 
3.4 Återvinningsgrad 
Ett RO-systems återvinningsgrad används för att se hur effektivt systemet är på att 
rena vatten. Återvinningsgraden beskrivs av: , där är permeatflödet/QP r = Qp f Qp  
och  är matarvattenflödet (Voutchkov, 2013, s. 59). För spirallindade RO-systemQf  
är återvinningsgraden för havsvatten normalt 40-60% och för brackvatten mellan 
65-85% (Voutchkov, 2013, s. 59). Återvinningsgraden beskriver även med hur 
mycket matarvattnet koncentreras; en återvinningsgrad på 75% skulle innebära en 
fyrdubbling av matarvattnets koncentration av lösta ämnen, om man antar att inga 
lösta ämnen passerar genom membranet. Det kan vara viktigt att veta eftersom vissa 
salter och andra föreningar har en tendens att bilda beläggningar på membranen 
(Voutchkov, 2013, s. 60). Vid en koncentrationshöjning av matarvattnet med fyra 
gånger har bland annat kalciumsulfat en tendens att bilda beläggningar (Voutchkov, 
2013, s. 60). 
 
3.5 Påväxt 
Trots förbehandling av råvattnet kommer det bildas påväxt på RO-membranen som 
försämrar prestandan. Det kan vara suspenderade fasta ämnen, silt eller organiskt 
material som växer på membranytan (Voutchkov, 2013, s. 69). Dessutom kan det 
finnas mikroorganismer kvar i vattnet som använder det organiska materialet som 
föda och på så vis skapar en biofilm på membranet som också minskar 
produktiviteten (Voutchkov, 2013, s. 69). För brackvatten är kalciumsulfat och 
kalciumkarbonat ofta ett problem då det kan skapa fällningar på membranet. För att 
undvika detta problem används antiscalanter som förhindrar utfällning av dessa 
salter (Greenlee et al., 2009). De förhindrar kristalliseringsprocessen och ökar 
tröskeln för ämnena att skapa kluster (Greenlee et al., 2009). För att bli kvitt 
problemet med mikroorganismer behöver råvattnet kloreras innan filtrering med RO 
(Fritzmann et al., 2007). 
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Även med en optimerad förbehandling av vattnet kommer RO-membranen att 
behöva tvättas med jämna mellanrum. Tvättningen sker då med en kombination av 
olika kemikalier så som biocider, syror, baser och kommersiella rengöringsmedel 
(Voutchkov, 2013, s. 70). Men det är inte alltid tvättbehandlingen kan återställa 
membranets funktionalitet och det måste då bytas ut (Voutchkov, 2013, s. 70). 
Förbehandling för att minska påväxttakten och med vilken grad man kan återställa 
membranets produktivitet efter tvätt är två av de viktigaste faktorerna för ett så 
effektivt avsaltningsverk som möjligt (Voutchkov, 2013, s. 70). 
 

4. Kemikalier i nuvarande och framtida vattenproduktion 
4.1 Kemikalieanvändningen i nuvarande produktion 
I dynsandfiltreringen tillsätts i Ålands nuvarande produktion ca 19 ml/m3 svavelsyra 
och 128 ml/m3 aluminiumsalt årligen (Sandqvist, 2019a). Aluminiumsaltet tillsätts i 
form av flockeringsmedlet Ekoflock 90 som är en polyaluminiumkloridlösning (PAC) 
(Sandqvist, 2019a). Denna typ av produkt har ersatt de traditionella produkterna som 
rent aluminiumsulfat för att tillfredsställa dagens krav på högre vattenkvalitet 
(Feralco, 2019). Produkten är inte temperaturberoende, behöver inte lösas upp och 
leder till en lägre slamproduktion (Feralco, 2019). Dess aktiva komponent utgörs i 
huvudsak av ett högladdat aluminiumkomplex (Feralco, 2019). Ju högre laddning en 
produkt har desto mindre alkalinitet förbrukas i förhållande till en standardprodukt 
(Lindquist, 2003). Detta innebär att vid användandet av Ekoflock 90 krävs mindre lut 
senare i processen än vid användandet av rent aluminiumsulfat (Lindquist, 2003).  
 
Ozonet är ett kraftigt oxidationsmedel och därmed ett effektivt sätt att döda bakterier 
och virus (Johansson, 2011). Det sönderfaller dock relativt snabbt och kompletteras 
därmed med kloramin i desinficeringen, som når längre ut i ledningsnätet 
(Johansson, 2011). Ozon är en giftig gas som kräver försiktighetsåtgärder ur både 
miljösynpunkt och för arbetsmiljön (Johansson, 2011). Överskottet av ozon måste 
samlas och ledas till destruktion innan utsläpp till luften sker (Johansson, 2011). Det 
finns även risk att bromat bildas i vatten med förhöjda bromidhalter (Johansson, 
2011).  
 
I desinficeringssteget tillsätts 15% natriumhypoklorit och ammoniumsulfat (Sandqvist, 
2019b), som reducerar bildningen av biofilm i ledningsnätet (Johansson, 2011). Av 
hypoklorit doseras 3 ml/m3 per år och av ammoniumsulfat 0,24 g/m3 årligen 
(Sandqvist, 2019a). Dessa blandas med spädvatten och tillsätts sedan till renvattnet i 
form av färdigt kloramin (Sandqvist, 2019b). Kloramin är stabilt och risken för bildning 
av trihalometaner är liten, däremot kan andra biprodukter såsom nitrit och NDMA 
bildas i så hög utsträckning att de överstiger gränsvärdena (Johansson, 2011). 
Hypoklorit räknas enligt svensk lagstiftning som en hälsofarlig kemisk produkt, och 
kräver skyddsåtgärder (Johansson, 2011). Samtidigt tillsätts 50% lut (NaOH) till 
vattnet för att undvika korrosion, samt för att höja pH-värdet inför kloramin-tillsatsen 
(Sandqvist, 2019b). Av denna tillsätts ca 54 ml/m3 årligen (Sandqvist, 2019a). Att 
vattnet har ett högt pH vid tillsats av kloramin är viktigt för bildningen av 
monokloramin, vilket är den önskade kloraminen (Johansson, 2011). 
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Natriumhydroxid är frätande och bör hanteras varligt (Johansson, 2011). Vid 
spädning med vatten sker en kraftig värmeutveckling vilket måste tas i hänsyn 
(Johansson, 2011).  
 
4.2 Kemikalieanvändningen i ett avsaltningsverk 
Förbehandling av intagsvattnet i ett avsaltningsverk genomförs ofta för att rena 
vattnet från föroreningar som stör avsaltningsprocessen, t.ex. beläggningar och 
biologisk påväxt (WHO, 2011). Behandlingen kan innefatta filtrering som avlägsnar 
partiklar och organiskt material, samt desinficering för att minimera påväxten och 
risken att patogener följer med dricksvattnet (WHO, 2011). En risk med 
desinficeringen är att humin- och fulvosyror och andra substanser som utgör NOM 
kan reagera med desinficeringsmedlen och bilda halogener och oxiderande 
biprodukter (WHO, 2011).  
 
En lösning innehållande natriumtrifosfat eller salt av EDTA används tillsammans med 
detergenter och biocider för att hålla membranen fria från biologisk påväxt 
(El-Dessouky & Ettouney, 2002). Exempel på biocider är klor, formaldehyd, ozon och 
perättiksyra (El-Dessouky & Ettouney, 2002). Biociden tillsätts till matarvattnet för att 
döda mikroorganismer och bakterier som bildar biofilm i systemet (El-Dessouky & 
Ettouney, 2002). Detta förhindrar ytterligare utveckling av existerande biofilmer samt 
bildning av nya, men behandlar inte redan existerande biofilm (El-Dessouky & 
Ettouney, 2002). Den mest effektiva biociden är klor, men denna kan vara skadlig för 
membran och kräver därmed avklorering av vattnet innan det når RO-membranet 
(El-Dessouky & Ettouney, 2002). Nackdelen med de andra biociderna är att de kan 
vara skadliga för miljön och mindre effektiva än klor (El-Dessouky & Ettouney, 2002). 
 
För att förhindra andra beläggningar på membranen används olika kemikalier 
beroende på typen av beläggning. För upplösning av kalcium-och 
metalloxidbeläggningar används vatten med ett lågt pH-värde (El-Dessouky & 
Ettouney, 2002). Det låga pH:t fås av bl.a. svavelsyra, saltsyra eller citronsyra som 
tillsätts till vattnet (El-Dessouky & Ettouney, 2002). För rengöring av silikater på 
membranen används detergenter och hydraulisk rengöring, och vid upplösning av 
kalciumsulfat används en lösning som innehåller natriumtrifosfat eller salt av EDTA 
(El-Dessouky & Ettouney, 2002). 
 
Vid avstängning av avsaltningsverket i mer än 2 dagar kan det även krävas 
sterilisering av membranen (El-Dessouky & Ettouney, 2002). Till detta krävs 
väteperoxid, natriumbisulfat, formaldehyd och kopparsulfat, som alla är hälsofarliga 
och potentiellt miljöfarliga kemikalier (El-Dessouky & Ettouney, 2002). 
 
Efterbehandlingen av det renade vattnet i avsaltningsverk består oftast av 
desinficering och återmineralisering. Båda processerna är av stor betydelse för 
avsaltningen, och har båda potential att introducera mikrobiella och kemiska 
föroreningar till vattnet (WHO, 2011). RO-membran är väldigt effektiva för att 
avlägsna kemikalier från vattnet, men bor och andra mindre molekyler riskerar att inte 
bli uteslutna (WHO, 2017). Detta innebär att det är viktigt att fastställa membranets 
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kapacitet för att veta hur mycket föroreningar som följer med. Det redan avsaltade 
vattnet är sedan relativt enkelt att desinficera tack vare dess låga halt TOC och 
partiklar (WHO, 2011). Detta gör att risken för biprodukter vid desinficeringen är liten, 
utöver risken för bildning av bromid (WHO, 2017). Desinficeringen sker oftast på 
liknande sätt som i nuvarande reningsverket, med klorbaserat medel eller alternativa 
processer som UV-behandling och ozon (WHO, 2011). 
 
Därutöver kan korrosionshämmande kemikalier, primärt silikater, ortofosfat eller 
polyfosfat, tillsättas vattnet (WHO, 2011). Dessa kemikalier används i många delar av 
världen och har inga direkta konsekvenser för hälsan (WHO, 2011). I 
avsaltningsverket på Öland sker återmineraliseringen med kalksten som både ökar 
koncentrationen mineraler och skyddar mot korrosion (ProMinent, 2017). 

 
5. Dricksvattenkvalitet 

För att vatten ska vara tjänligt som dricksvatten måste det uppfylla ett flertal kriterier 
som specificerar halter av föroreningar, bakterier, joner, organiskt material, lukt, färg 
och så vidare. Det är upp till huvudmannen, ofta tekniska förvaltningen eller liknande, 
som driver anläggningen för hushållsvatten att se till att kvalitetskraven efterlevs 
enligt de krav som finns (Johansson, 2010, ss. 24-25). På Åland styrs 
vattenkvaliteten av social och hälsovårdsministeriet via förordningar (Hälsoskyddslag 
763/1994, 5 kap). Speciellt kan gränsvärden för hushållsvatten hittas i social- och 
hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av 
hushållsvatten (1352/2015, tabell 1-3, 5 bilaga I). 
 
5.1 Parametrar 
5.1.1 Mikrobiologiska parametrar 
Världshälsoorganisationen (WHO) pekar ut vattenburen smitta som den största 
risken förknippad med vattenförsörjning för folks hälsa och då främst parasiterna 
Giardia och Cryptosporidium (WHO, 2017). Dessa två är exempel på parasiter som 
kan spridas via dricksvatten och som orsakar till exempel diarré hos människor och 
djur (Cryptosporidium och Giardia– rekommendationer om åtgärder för att minska 
risken för vattenburen smitta, 2017). Till de mikrobiologiska parametrar hör även 
bakterier såsom Escerichia coli och Enterokocker (1352/2015) och virus.  
 
Parasiter kan vara hälsofarliga vid så små halter att det inte är relevant att sätta 
några specifika gränsvärden (Cryptosporidium och Giardia– rekommendationer om 
åtgärder för att minska risken för vattenburen smitta, 2017). I (1352/2015) är högsta 
tillåtna halterna för tarmbakterierna E.coli och Enterokocker 0 cfu/100 ml.  
 
5.1.2 Kemiska parametrar 
De kemiska parametrarna för dricksvatten innefattar alla naturliga och onaturliga 
kemiska ämnen som vattnet kan innehålla såsom bekämpningsmedel, 
miljöföroreningar, tungmetaller, salter och vattnets pH värde. 
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Halter av till exempel kalcium och magnesium styr vattnets hårdhet och är viktiga 
parametrar för hur vattnet smakar. För vatten som avsaltas genom omvänd osmos 
blir halterna av alla ämnen väldigt låga (WHO, 2017, kap. 6.5). Det finns oro för att 
det skulle vara ohälsosamt att dricka avsaltat vatten, men i en riskanalys (W. Becker 
(2016)) kom författaren fram till att vid en varierad kosthållning är de negativa 
hälsoeffekterna vid konsumtion av avsaltat vatten försumbara sett till minskat dagligt 
intag av kalcium, kalium och magnesium. Det konstateras dock att det avsaltade 
vattnet är korrosivt och tärande på ledningar och dess pH-värde, alkalinitet och 
kalciumhalt bör justeras av den anledningen(W. Becker (2016)). 
 
Frågan om betydelsen av mineralinnehållet i dricksvatten med avseende på 
hälsoeffekter är dock svårare än så och forskning visar på kopplingar mellan intag av 
avsaltat vatten och ett flertal symptom och sjukdomar (Rosborg, 2015). Bland annat 
skyddar kalcium och magnesium mot upptag av bly och uran i blodet (Rosborg, 
2015). 
 
Gränsvärden för kemiska parametrar i dricksvatten går att hitta i (1352/2015, bilaga 
1). Det finns i dagsläget inga undre lägsta gränser för exempelvis kalcium eller 
magnesium, vattnet ska dock inte vara aggressivt för vare sig användare eller 
ledningsnät (1352/2015). Sådana gränsvärden efterfrågas dock av forskare på ämnet 
(Rosborg, 2015). 
 
 
5.1.3 Fysikaliska parametrar 
Fysikaliska parametrar är till exempel lukt, färg, smak, konduktivitet och temperatur. 
Temperaturen bör vara låg så att det inte sker mikrobiell tillväxt i ledningsnätet 
(Distribution - Kontrollwiki). Ett vatten som har låga salthalter kan vara mindre gott att 
dricka och när ett sådant vatten får ett fåtal mineraler tillsatt kan det ge upphov till 
förändringar i smak och lukt (riskhanteringsrapport-avjonat-dricksvatten.pdf). 
Generellt säger gränsvärdena enligt (1352/2015) att vattnet ska vara trevligt att 
dricka och “godtagbart för användarna” (1352/2015). 
 
5.2 Diskussion 
De dricksvattenkvalitetskrav som är mest relevanta för en avsaltningsanläggning är 
de undre gränsvärdena eftersom vattnet i det närmaste blir avjonat efter 
RO-membranet. I Ålands lagstiftning om dricksvattenkvalitet finns bara de övre 
gränsvärdena för dricksvatten, dessa borde inte vara något problem för anläggningen 
att klara. Att vattnet får väldigt låga salthalter och blir korrosivt kan däremot vara 
problematiskt och kräver att vattnet återmineraliseras och att dess pH justeras för att 
det inte ska bli skadligt för distributionsnätet. En rapport från livsmedelsverket har 
kommit fram till att det dagliga intaget av mineraler som kalcium och magnesium inte 
påverkas i större utsträckning av att dricka avsaltat vatten(W. Becker (2016)), men 
annan forskning på ämnet belyser risker som finns med att dricka vatten med lågt 
mineralinnehåll (Rosborg, 2015).  
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6. Algblomningars konsekvenser på avsaltningsverk  
6.1 Problem med algblomning för avsaltningsverk som använder 
omvänd osmos (RO) 
Två möjliga negativa effekter algblomningar kan orsaka hos avsaltningsverk har 
identifierats (Villacorte et al., 2015). Den ena är säkerställandet av att systemet 
effektivt tagit bort algtoxiner från havsvattnet så att de inte längre utgör en hälsorisk 
för konsumenterna (Villacorte et al., 2015). Den andra är problemet det kan utgöra 
för driften av avsaltningsverket då biomassan alger blir för stor i råvattnet (Villacorte 
et al., 2015).  
 
Den första effekten har undersökts men det finns ännu inga tydliga resultat på om det 
utgör ett problem eller inte, men i en studie som gjordes av Möller et al. (2007) kunde 
inga algtoxiner hittas i varken råvattnet från Östersjön eller i det avsaltade vattnet. 
En annan studie gjordes där koncentrationer av toxiner, större än de maximala 
värden som rapporterats för naturliga algblomningar, användes för att sedan se om 
de kunde detekteras i det vatten som avsaltats med ett RO-membran (Seubert et al., 
2012). De toxiner som användes i försöket var domoesyra, saxitoxin och brevetoxin 
(Seubert et al., 2012). Två av dessa detekterades i intagsvattnet men inte i det 
avsaltade vattnet och den sista detekterades inte i något av dem (Seubert et al., 
2012).  
 
Den andra effekten av algblomningar är, som nämns ovan, ackumulationen av alger 
på membranen som används vid avsaltningen i både förbehandlingen och 
behandlingen av havsvattnet (Villacorte et al., 2015). Det finns risk att algerna 
ackumuleras och lägger sig som ett lager på membranet och detta kan leda till 
mindre flux och tryck vilket i sig kan leda till en väsentlig nedsättning av 
genomtränglighet (Villacorte et al., 2015). Den kladdiga ackumulerade substansen 
kan i sin tur orsaka en ännu större ackumulation av mikroorganismer, växter, alger 
och andra vattendjur på membranet vilket minskar membranets livslängd. 
Avsaltningsverket förlorar då en stor del av sin effektivitet (Villacorte et al., 2015). 
 
6.2 Lösningar till igentäppning av RO-membran 
Enligt Villacorte et al.( 2015) kan över 99 % av algtoxiner avlägsnas med hjälp av 
förbehandligar. Dessa förbehandlingar utgörs av olika processer för att avlägsna 
partiklar, olja och annan smuts med hjälp av exempelvis flockulering, sedimentering, 
och ultrafiltrering (Villacorte et al., 2015). Dessa processer används också för att 
kontrollera ackumulationen av algtoxiner på membranen och det är därför viktigt att 
ha en välfungerande förbehandlings-process (Villacorte et al., 2015). RO-processer 
av hög standard har förmågan att avlägsna möjliga patogener om de väljs och 
underhålls på rätt sätt (WHO, 2011).  
 

7. Biprodukter i avsaltningsverk 
7.1 Förbehandling 
Vid förbehandlingen av det havsvatten som pumpas upp till verket tillsätts ett flertal 
olika kemikalier. Järnklorid och polymerer blandas in med havsvattnet för att binda till 
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sig partiklar. Svavelsyra används för att förhindra saltlagring i rörledningarna (EFD 
Corp, 2017). Klor tillsätts för att minska biologisk påväxt samt för att skydda 
membranet från att brytas ned av bakterier. Är det något intakt finns risk för 
bakterietillväxt genom membranet som kan hamna i det renade dricksvattnet (WHO, 
2011). De kemikalier som separeras bort från havsvattnet vid membranet ansamlas i 
en ohälsosam saltlösning. 
 
7.2. Restprodukter 
Avfallet från ett avsaltningsverk är en högkoncentrerad saltlösning av diverse salter, 
kemikalier och tungmetaller. Beroende på var avsaltningsverket är placerat samt vem 
som står som ägare hanteras detta avfall olika (World Health Organization, 2007). 
Den koncentrerade saltlösningen släpps antingen rakt ut i havet, alternativt skickas 
ner i avloppet, sänds till ett reningsverk där det blir behandlat eller placeras i en tätad 
bassäng där den koncentrerade lösningen får torka ut och det fasta avfallet kan 
deponeras (World Health Organization, 2007). Det finns även möjlighet för 
återvinning av saltet då de kan innehålla viktiga mineraler, vilket kan dra ner på 
avfallshanteringskostnaderna (World Health Organization, 2007). 
 
Den vanligaste metoden som används som avfallshantering idag är den 
förstnämnda, att returnera saltlösningen rakt ut i havet. Då denna saltlösningen är 
väldigt koncentrerad kan effekterna bli förödande (EFD Corp, 2017). På grund av den 
höga saltkoncentrationen har saltlösningen högre densitet jämfört med havsvattnet 
vid utflödet. Denna tunga saltlösningen tenderar då att sjunka och sakta sprida sig 
längst havsbottnen. Vattnets cirkulation avtar med djupet, vilket hämmar 
utspädningen och ökar risken för negativ ekologisk påverkan. Hur allvarlig denna 
påverkan blir vid just Åland beror på områdets topografi, Östersjöns vågrörelser och 
havsströmmar, samt flödets karaktär som beror av temperatur, kvalitet och 
koncentration (Cooley et al., 2006). Detta är en stor anledning till att det inte finns 
saltverk i större utsträckning än vad det finns idag (EFD Corp, 2017). 
 
7.3 Hälsoeffekter 
Ett antal folkhälsoexperter har uttryck oro kring att konsumera renat havsvatten för 
dagligt vattenbehov. Det renade vattnet kan innehålla nya föroreningar såsom bor, 
algtoxiner och hormonförstörare (Food & Water Watch, 2008), vilka försämrar 
vattenkvaliteten och kan vara en hälsorisk. Eftersom vattnet som pumpas upp från 
havet in till verket innehåller en signifikant mängd oorganiska joner är det inte säkert 
att alla joner avlägsnas vid passeringen av membranet. Vid reningen av bor 
exempelvis är det endast 50–70 % av den totala halten som filtreras bort av 
nuvarande filter. En hög halt bor i dricksvatten har visat sig kan orsaka 
reproduktionsproblem och utvecklingsproblem hos djur samt irritera 
matsmältningsprocessen hos människor (Food et al., 2015). Även andra ämnen kan 
förorsaka sjukdomar hos människor om de förekommer i för hög koncentration efter 
behandlingen. Det finns dessutom risk att det renade vattnet inte når de 
specifikationer som krävs för nuvarande dricksvattenstandarder (WHO, 2011). 
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Då målet med denna typ av reningsprocess är att signifikant avlägsna alla joner i 
dricksvattnet finns risk att människor som i vanliga fall konsumerar traditionellt 
dricksvatten kan drabbas av näringsbrist (World Health Organization, 2007). 
 
7.4 Marina effekter 
”Havsvatten är så mycket mer än bara vatten. Det är ett hem för ett helt ekosystem 
av fytoplankton, fiskar och andra ryggradslösa djur” (Richard York & Michael Foster, 
2005). Det marina ekosystemet som finns blir negativt påverkade i och med 
uppsättningen av ett avsaltningsverk (Cooley et al., 2006). Vid intaget av havsvatten 
tar de marina organismerna stor skada. De stora djuren såsom ryggradslösa djur, 
fiskar och fåglar kan fastna och dö vid själva intaget. Mindre djur som mindre fiskar, 
plankton, ägg och larver vars storlek är så liten att de passerar inpasseringsrören dör 
under själva reningsprocessen. Dessa döda organismer ansamlas sedan vid både in- 
och utloppen av vatten till verket. När de sedan bryts ner av naturliga processer 
minskas syrehalten avsevärt vilken kan medföra ytterligare stress på den marina 
miljön (Cooley et al., 2006). Utöver att det marina livet tar skada vid intaget av vatten 
till verket påverkas de även av saltlösningen som släpps ut i havet (Food et al., 
2015). 

  
8. Kostnad och energi för avsaltningsverk 

Kostnader för avsaltningsprocesser har minskat under de senaste decennierna och 
den teknik som har haft störst minskning är omvänd osmos (RO) (Ghaffour et al., 
2013). Den största bidragande faktorn för detta är de betydliga förbättringarna av 
tekniken, som används i processerna, som skett under denna tid (Ghaffour et al., 
2013). I vissa områden kan avsaltningsprocessen konkurrera med konventionella 
vattenreningsprocesser (Ghaffour et al., 2013). 
 
Priserna för att producera avsaltat vatten varierar beroende på många olika faktorer. 
Salthalten i råvattnet har stor inverkan på kostnaderna då högre salthalt  kräver mer 
energi att avsalta än lägre halter (Ghaffour et al., 2013). Andra faktorer som till 
exempel de lokala elpriserna, platsen där avsaltningsverket ska placeras och 
avsaltningsverkets kapacitet påverkar också kostnaderna (Shemer & Semiat, 2017).  
 
Detta avsnitt innehåller information om mängden energi som krävs för att avsalta 
vatten med omvänd osmos, per mängd vatten som blir drickbart av 
avsaltningsprocessen. Det innehåller också information om kostnader för processen. 
Detta för att få en överblick för vad ett avsaltningsverk på Åland, med en kapacitet på 
6000 m3/dygn, rimligtvis skulle kosta. Informationen kommer från projekt med 
avsaltningsverk av liknande storlek och omständigheter.  
 
8.1 Energiförbrukning för avsaltningsverk  
På Åland är vattnet bräckt vilket betyder att det inte krävs lika mycket energi som för 
vatten med högre salthalter (Ghaffour et al., 2013). Energiförbrukningen påverkas 
dock av andra faktorer som t.ex. vilka tekniker avsaltningsverket använder och vilken 
kapacitet detta har att producera drickbart vatten (Shemer & Semiat, 2017).  
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Enligt Voutchkov (2013) beräknas energiförbrukningen till 0,3-2,8 kWh/m3 för ett 
avsaltningsverk som använder bräckt råvatten. Av Ghaffour et al. (2013), ges ett mer 
begränsat intervall för energiförbrukningen på 0,5-2,5 kWh/m3.  
 
8.2 Kostnader per kubikmeter producerat vatten 
Precis som för energiförbrukningen spelar många faktorer roll vad gäller priserna för 
att producera avsaltat vatten, till exempel plats, storlek, råvattenkvalitet och lokala 
elpriser (Shemer & Semiat, 2017). Även om kostnaderna för avsaltningsverk ofta är 
högre än för konventionella vattenreningsprocesser, minskar kostnaderna för 
avsaltning med tiden medans kostnaderna för att utveckla nya sötvattenskällor ökar 
(Ghaffour et al., 2013). 
 
Enligt Karagiannis & Soldatos (2008) varierar kostnaden för bräckt vatten generellt 
mellan 0,23 euro/m3 1och 0,48 euro/m3 och enligt Voutchkov (2013) ligger kostnaden 1

för ett avsaltningsverk på 0,18-1,59 euro/m3 1. För ett avsaltningsverk med bräckt 
råvatten i USA (Owassa), byggt 2008 och med en kapacitet på 7570 m3/dygn, låg 
kostnaden på 0,33 euro/m3 1(Arroyo & Shirazi, 2012). Ett annat avsaltningsverk i USA 
(Lasara) med bräckt råvatten, byggt 2005 och med en kapacitet på 4500 m3/dag, har 
en kostnad på 0,40 euro/m3 1(Arroyo & Shirazi, 2012). Ingen av dessa två 
avsaltningsverk använde solpaneler som energiförsörjning (Arroyo & Shirazi, 2012). 
För avsaltningsverket Sandvik på Öland, som har en kapacitet på minst 3000 m3/dag, 
låg kostnaden på 0,48 euro/m3 inklusive kapitalkostnader, exklusive den energi 2

producerad av solceller (Pile, 2018). Exklusive kapitalkostnader så blir 
produktionskostnaden för vattnet på Öland 0,29 euro/m3 2(Pile, 2018). 
 
8.3 Investeringskostnader 
För avsaltningsverket Sandvik låg den totala investeringskostnaden på 10,8 miljoner 
euro, där 8,1 miljoner euro gick till avsaltningsverket och 2,7 miljoner euro gick till 
ledningsnät (Pile, 2018).  
 
8.4 Kostnader och energiförbrukning på Åland 
Nuvarande vattenproduktion kostar 0,30 euro/m3 exklusive byggnader och 
ledningsnät och energiförbrukningen för vattenproduktionen ligger på 0,6 kWh/m3 

(Sandqvist, 2019). De lokala elpriserna har stor inverkan på kostnaderna för ett 
avsaltningsverk (Shemer & Semiat, 2017). Kostnaden för elen på åland ligger på 
ungefär 0,083 euro/kWh (Sandqvist, 2019).  
 
Om energiförbrukningen för ett eventuellt avsaltningsverk ligger på 0,5-2,5 kWh/m3, 
beräknas priset för elen som används, för en kubikmeter producerat vatten, till ca 
0,042-0,21 euro/m3. Till detta tillkommer såklart flera andra kostnader såsom kostnad 
för kemikalier, arbetskraft och material till underhåll. 
 

1 Dessa siffror gavs ursprungligen i amerikanska dollar 
2 Dessa siffror gavs ursprungligen i svenska kronor 
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Sammanfattning 
Denna litteraturstudie är tänkt som guide att använda vid skrivandet av en 
populärvetenskaplig sammanfattning av ett kandidatarbete och ska ta upp de viktigaste 
aspekterna av populärvetenskapligt skrivande. 
 
Populärvetenskapligt skrivande 
Att skriva populärvetenskapligt är ett sätt att göra sina resultat tillgängliga för en bredare 
publik, vilket är värdefullt i många sammanhang. Det ger även författaren en chans att se 
sina resultat ur ett vidare perspektiv(LTH, 2014). 
 
Målgrupp 
För att kunna skriva en populärvetenskaplig text måste först en målgrupp definieras som 
texten riktar sig till för att utifrån den kunna anpassa språk och förväntningar på 
förkunskaper(Att skriva populärvetenskap | Henrik Brändén). I fallet där en 
populärvetenskaplig sammanfattning av ett kandidatarbete ska skrivas kan målgruppen 
tänkas vara en person med en grundläggande allmänbildning men utan särskilda kunskaper 
inom området som arbetet behandlar(LTH, 2014). Texten ska skrivas så den är tydlig och 
tillgänglig för den tänkta läsaren, det vill säga att facktermer förklaras och tekniska detaljer 
hålls på en nivå som läsaren förstår. 
 
Innehåll och struktur 
När en tänkt målgrupp är definierad måste ett urval av materialet göras så att delar som kan 
tänkas var intressanta och begripliga för målgruppen presenteras och förklaras tillräckligt 
utan att det blir för omfattande(Att skriva populärvetenskap | Henrik Brändén). 
 
För att läsarens uppmärksamhet ska fångas behöver du visa att du har valt ut en spännande 
del av stoffet genom en intresseväckande rubrik. Denna får gärna sammanfatta extremt kort 
textens viktigaste delar(LTH, 2014), men är mycket friare än en rubrik till en vetenskaplig 
text. Författaren får till exempel gärna ta till olika stilistiska grepp som rim eller metaforer för 



att fånga upp läsaren(Popular science writing | Academic Writing in English, Lund 
University).  
 
Därefter inleds själva texten med en ingress eller inledning där läsaren ska lockas till vidare 
läsning. Till exempel genom att bli presenterad för de mest spännande resultaten eller vad 
de skulle kunna användas till, förklaringar kan komma senare i texten(Popular science 
writing | Academic Writing in English, Lund University; Vetenskapligt kontra 
populärvetenskapligt språk | Henrik Brändén). Inledningen bör inte vara längre än några få 
meningar(LTH, 2014). 
 
I en efterföljande brödtext bör eventuella uppseendeväckande resultat som har kastats fram 
i inledningen förklaras närmre och bakgrund ges så att du ger ett trovärdigt intryck som 
författare och så att läsaren verkligen kan ta till sig resultaten(Vetenskapligt kontra 
populärvetenskapligt språk | Henrik Brändén). I en populärvetenskaplig text kan innehållet 
disponeras mycket friare än i en vetenskaplig text och författaren kan själv välja det mest 
tilltalande sättet att presentera informationen och behöver alltså inte dela upp det i till 
exempel metod, resultat och diskussion. Hellre då som tidigare nämnt gärna presentera 
resultat och slutsatser redan i  början av texten(Popular science writing | Academic Writing in 
English, Lund University) och strukturera upp resten så att förklaringar och 
bakgrundsinformation kommer i rätt ordning och se till att resonemanget är lätt att följa. 
 
Språk 
Språket bör förstås anpassas efter målgruppen, och facktermer specifika för området bör 
undvikas i så stor utsträckning som möjligt och förklara om de är nödvändiga(LTH, 2014). 
Dessa bromsar upp läsningen och kan oftast skrivas med enklare ord, den eventuella 
precisionen i det svårare ordet kanske inte är nödvändig i detta fall. Variera även språket för 
att göra texten lättsam att läsa och använda gärna vardagligt språk och uttryck(LTH, 2014). 
För att budskapet ska nå fram och för att komma runt facktermer kan författaren behöva 
konkretisera och exemplifiera(Att skriva populärvetenskap | Henrik Brändén). 
 
Några avslutande skrivråd är: 

Kom ihåg att hålla texten tydlig och att föra fram budskapet. 
Variera språk och ta dig skrivmässiga friheter för att göra texten intressant och 
lättläst. 
Läs texten högt för dig själv samt låt någon oinsatt i ämnet läsa texten och ge 
återkoppling(LTH, 2014).  
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Sammanfattning 
För att använda ytvattentäkter till dricksvatten krävs en välfungerande reningsprocess av           
råvattnet. I denna process använd olika typer av kemikalier, med olika funktion och             
egenskaper. Kemikalierna är viktiga för reningen, men bidrar även med en miljöpåverkan. I             
ett avsaltningsverk fungerar reningsprocessen på ett liknande sätt som i nuvarande           
dricksvattenproduktion, men kemikalierna kan krävas i större utsträckning och under andra           
förhållanden (Cotruvo, 2010). 
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Inledning 

Reningsprocessen i dagens vattenverk på Åland bygger framförallt på fyra olika steg: 
dynasandfiltrering, ozonering, kolfilter och desinficering (Ålands Vatten, 2019). För att 
avlägsna humus från råvattnet används kemisk fällning i dynasandfilter (Ålands Vatten, 
2019). Ozoneringen sker i viss mån före fällningen, och kraftigare därefter (Ålands Vatten, 
2019). Ozonets uppgift är att ta bort lukt, smak och färgämnen från vattnet, samt att döda 
bakterier och virus (Ålands Vatten, 2019). För att förbättra vattnets kvalitet filtreras det sedan 
med aktivt kol som avlägsnar det kvarvarande organiska materialet, och därefter 
desinficeras vattnet med UV-ljus (Ålands Vatten, 2019). Vattnet desinficeras sedan med 
kloramin för att förhindra tillväxt av exempelvis bakterier i ledningsnätet, och för att förhindra 
korrosion höjs pH-värdet (Ålands Vatten, 2019). 

I ett eventuellt framtida avsaltningsverk fungerar reningsprocessen på ett liknande sätt som i             
nuvarande dricksvattenproduktion, men kemikalierna krävs i större utsträckning och under          
andra förhållanden (Cotruvo, 2010). Efter att saltvattnet passerat intagssilararna som          
minskar mängden stora fasta partiklar i råvattnet tillsätts ett fällningsmedel till vattnet för att              
fälla ut övriga partiklar (Pile, 2018). Därefter sker ultrafiltreringen där små partiklar som             
mikrobiologiska föroreningar, fasta metaller och stora organiska molekyler avskiljs         
(ProMinent, 2017; Pile, 2018). Sedan sker avsaltningen av vattnet (ProMinent, 2017; Pile,            
2018), vilket det finns ett antal metoder för att genomföra. På Åland är avsikten att använda                
omvänd osmos, där RO-membranet fungerar som en barriär mot lösta salter, metaller och             
andra molekyler som ännu inte har renats från vattnet (ProMinent, 2017; Pile, 2018).             
Eftersom denna rening är så pass effektiv att de flesta mineraler utesluts krävs             
återmineralisering efter reningen (ProMinent, 2017; Pile, 2018). Därefter förvaras vattnet i en            
reservoar för att hålla en jämn trycknivå, utjämna variationer i förbrukning och att utgöra              
reserv vid t.ex. driftavbrott (Pile, 2018). Sist desinficeras vattnet innan det går ut i              
ledningsnätet och används som dricksvatten (ProMinent, 2017; Pile, 2018).  
 
I denna rapport redogörs vilka kemikalier som används i Ålands nuvarande           
vattenproduktion, samt vilka som skulle användas i ett framtida avsaltningsverk.          
Kemikaliernas användningsområden, egenskaper och miljökonsekvenser redovisas även,       
för att undersöka skillnaden mellan dagens vattenproduktion och ett avsaltningsverk. 
 
Kemikalieanvändningen i nuvarande produktion 
 
I dynsandfiltreringen tillsätts i nuvarande produktion ca 19 ml/m3 svavelsyra och 128 ml/m3 
aluminiumsalt årligen (Sandqvist, 2019a). Aluminiumsaltet tillsätts i form av 
flockeringsmedlet Ekoflock 90 som är en polyaluminiumkloridlösning (PAC) (Sandqvist, 
2019a). Denna typ av produkt har ersatt de traditionella produkterna som rent 
aluminiumsulfat för att tillfredsställa dagens krav på högre vattenkvalitet (Feralco, 2019). 
Produkten är inte temperaturberoende, behöver inte lösas upp och leder till en lägre 
slamproduktion (Feralco, 2019). Dess aktiva komponent utgörs i huvudsak av ett högladdat 
aluminiumkomplex (Feralco, 2019). Ju högre laddning en produkt har desto mindre 
alkalinitet förbrukas i förhållande till en standardprodukt (Lindquist, 2003). Detta innebär att 
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vid användandet av Ekoflock 90 krävs mindre lut senare i processen än vid användandet av 
rent aluminiumsulfat (Lindquist, 2003).  
 
Ozonet är ett kraftigt oxidationsmedel och därmed ett effektivt sätt att döda bakterier och 
virus (Johansson, 2011). Det sönderfaller dock relativt snabbt och kompletteras därmed med 
kloramin i desinficeringen, som når längre ut i ledningsnätet (Johansson, 2011). Ozon är en 
giftig gas som kräver försiktighetsåtgärder ur både miljösynpunkt och för arbetsmiljön 
(Johansson, 2011). Överskottet av ozon måste samlas och ledas till destruktion innan 
utsläpp till luften sker (Johansson, 2011). Det finns även risk att bromat bildas i vatten med 
förhöjda bromidhalter (Johansson, 2011).  
 
I desinficeringssteget tillsätts 15% natriumhypoklorit och ammoniumsulfat (Sandqvist, 
2019b), som reducerar bildningen av biofilm i ledningsnätet (Johansson, 2011). Av hypoklorit 
doseras 3 ml/m3 per år och av ammoniumsulfat 0,24 g/m3 årligen (Sandqvist, 2019a). Dessa 
blandas med spädvatten och tillsätts sedan till renvattnet i form av färdigt kloramin 
(Sandqvist, 2019b). Kloramin är stabilt och risken för bildning av trihalometaner är liten, 
däremot kan andra biprodukter såsom nitrit och NDMA bildas i så hög utsträckning att de 
överstiger gränsvärdena (Johansson, 2011). Hypoklorit räknas enligt svensk lagstiftning som 
en hälsofarlig kemisk produkt, och kräver skyddsåtgärder (Johansson, 2011). Samtidigt 
tillsätts 50% lut (NaOH) till vattnet för att undvika korrosion, samt för att höja pH-värdet inför 
kloramin-tillsatsen (Sandqvist, 2019b). Av denna tillsätts ca 54 ml/m3 årligen (Sandqvist, 
2019a). Att vattnet har ett högt pH vid tillsats av kloramin är viktigt för bildningen av 
monokloramin, vilket är den önskade kloraminen (Johansson, 2011). Natriumhydroxid är 
frätande och bör hanteras varligt (Johansson, 2011). Vid spädning med vatten sker en 
kraftig värmeutveckling vilket måste tas i hänsyn (Johansson, 2011).  
 
Kemikalieanvändningen i ett avsaltningsverk 
 
Förbehandling av intagsvattnet i ett avsaltningsverk genomförs ofta för att rena vattnet från 
föroreningar som stör avsaltningsprocessen, t.ex. beläggningar och biologisk påväxt (WHO, 
2011). Behandlingen kan innefatta filtrering som avlägsnar partiklar och organiskt material, 
samt desinficering för att minimera påväxten och risken att patogener följer med 
dricksvattnet (WHO, 2011). En risk med desinficeringen är att humin- och fulvosyror och 
andra substanser som utgör NOM kan reagera med desinficeringsmedlen och bilda 
halogener och oxiderande biprodukter (WHO, 2011).  
 
En lösning innehållande natriumtrifosfat eller salt av EDTA används tillsammans med 
detergenter och biocider för att hålla membranen fria från biologisk påväxt (El-Dessouky & 
Ettouney, 2002). Exempel på biocider är klor, formaldehyd, ozon och perättiksyra 
(El-Dessouky & Ettouney, 2002). Biociden tillsätts till matarvattnet för att döda 
mikroorganismer och bakterier som bildar biofilm i systemet (El-Dessouky & Ettouney, 
2002). Detta förhindrar ytterligare utveckling av existerande biofilmer samt bildning av nya, 
men behandlar inte redan existerande biofilm (El-Dessouky & Ettouney, 2002). Den mest 
effektiva biociden är klor, men denna kan vara skadlig för membran och kräver därmed 
avklorering av vattnet innan det når RO-membranet (El-Dessouky & Ettouney, 2002). 

3 



Nackdelen med de andra biociderna är att de kan vara skadliga för miljön och mindre 
effektiva än klor (El-Dessouky & Ettouney, 2002). 
 
För att förhindra andra beläggningar på membranen används olika kemikalier beroende på 
typen av beläggning. För upplösning av kalcium-och metalloxidbeläggningar används vatten 
med ett lågt pH-värde (El-Dessouky & Ettouney, 2002). Det låga pH:t fås av bl.a. svavelsyra, 
saltsyra eller citronsyra som tillsätts till vattnet (El-Dessouky & Ettouney, 2002). För 
rengöring av silikater på membranen används detergenter och hydraulisk rengöring, och vid 
upplösning av kalciumsulfat används en lösning som innehåller natriumtrifosfat eller salt av 
EDTA (El-Dessouky & Ettouney, 2002).  
 
Vid avstängning av avsaltningsverket i mer än 2 dagar kan det även krävas sterilisering av 
membranen (El-Dessouky & Ettouney, 2002). Till detta krävs väteperoxid, natriumbisulfat, 
formaldehyd och kopparsulfat, som alla är hälsofarliga och potentiellt miljöfarliga kemikalier 
(El-Dessouky & Ettouney, 2002).  
 

Efterbehandlingen av det renade vattnet i avsaltningsverk består oftast av desinficering och 
återmineralisering. Båda processerna är av stor betydelse för avsaltningen, och har båda 
potential att introducera mikrobiella och kemiska föroreningar till vattnet (WHO, 2011). 
RO-membran är väldigt effektiva för att avlägsna kemikalier från vattnet, men bor och andra 
mindre molekyler riskerar att inte bli uteslutna (WHO, 2017). Detta innebär att det är viktigt 
att fastställa membranets kapacitet för att veta hur mycket föroreningar som följer med. Det 
redan avsaltade vattnet är sedan relativt enkelt att desinficera tack vare dess låga halt TOC 
och partiklar (WHO, 2011). Detta gör att risken för biprodukter vid desinficeringen är liten, 
utöver risken för bildning av bromid (WHO, 2017). Desinficeringen sker oftast på liknande 
sätt som i nuvarande reningsverket, med klorbaserat medel eller alternativa processer som 
UV-behandling och ozon (WHO, 2011). 
 
Därutöver kan korrosionshämmande kemikalier, primärt silikater, ortofosfat eller polyfosfat, 
tillsättas vattnet (WHO, 2011). Dessa kemikalier används i många delar av världen och har 
inga direkta konsekvenser för hälsan (WHO, 2011). I avsaltningsverket på Öland sker 
återmineraliseringen med kalksten som både ökar koncentrationen mineraler och skyddar 
mot korrosion (ProMinent, 2017). 
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Sammanfattning 
  
Avsaltning av brackvatten kan i framtiden säkra dricksvattentillgången på öar och kustnära 
områden runt Östersjön. Avsaltning av brack- eller saltvatten över världen sker framförallt 
med hjälp av två tekniker, termisk avsaltning eller genom omvänd osmos där energi tillförs 
på olika sätt för att kunna separera ut färskvatten från det saltare vattnet. 
Membranavsaltning med omvänd osmos är lämpligt för bräckt vatten och metoden går ut på 
att pressa vattnet genom ett semipermeabelt membran som ej släpper igenom saltet.  
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Förbehandling 
 
Introduktion 
Mål 
Målet med denna arbetsrapport är att ta reda på hur avsaltning i stort fungerar och vilka 
komponenter som ingår i ett avsaltningsverk. Detta för att kunna få en god grundbild av 
avsaltningsverk för att därmed kunna uppfylla målet för hela projektet. 
Denna L-rapport går ej djupare in på tekniken omvänd osmos då detta görs separat. 
 
Bakgrund: Att kunna avsalta havsvatten ger möjligheter till en nästintill oändlig råvattenkälla 
för dricksvattenproduktion vilket är en uppenbar fördel i områden där vattenförsörjningen 
annars kan vara problematisk, vilket kanske främst då gäller arida områden. Detta kommer 



också bli mer och mer relevant i framtiden även i Norden, där dricksvattenförsörjningen 
annars brukar vara god, då vi går mot ett allt varmare och ostadigare klimat då extrema 
somrar som den 2018 kommer bli allt vanligare. Kustområden och öar såsom Öland, 
Gotland och Åland blir då särskilt utsatta av torkan(Dricksvattenförsörjning i kustnära 
områden) och möjlighet till avsaltning av det bräckta östersjövattnet ger en trygghet för 
dricksvattenförsörjningen, men också för lantbrukare som kan bli beroende av bevattning 
under varma somrar för att hålla grödorna vid liv. 
 
Huvudtext  
Avsaltning: 
Avsaltning är en behandling som innebär att separera ut nästintill helt saltfritt vatten, tjänligt 
som dricksvatten, från salt- eller brackvatten(Havs- och vattenmyndigheten, 2013). 
Brackvatten som är aktuellt i detta fall definieras som vatten med en salthalt mellan 0,5 och 
{0 promille(Havs- och vattenmyndigheten), vilket är detsamma som 0,5-30 psu(Practical 
Salinity Unit) eller 500- 30000 mg/L. För att separera ut färskvatten från brackvatten krävs 
att energi tillförs i någon form, såsom termisk energi vilket används vid termisk avsaltning, 
eller mekanisk energi som används vid avsaltning med hjälp av omvänd osmos(Cardona & 
Piacentino, 2004). Dessa är också de vanligaste teknikerna, då det 2012 var ungefär 34 % 
av världens avsaltningsverk som byggde på termisk avsaltning och 60 % på omvänd 
osmos(Global Water Intelligence & International Desalination Association, 2012), det vill 
säga totalt 94 % av alla avsaltningsverk 2012 använde någon av dessa två metoder. 
 
 
Termisk avsaltning 
Termiska avsaltningstekniker bygger på någon form av destillation där saltvatten upphettas 
tills färskvattnet delvis förångas och därefter kan kondenseras till rent färskvatten med en låg 
halt av både salter och andra partiklar så som pesticider och organiskt material(Voutchkov, 
2013, s. 3 och s.10). Energin som krävs för att förånga vattnet är ej beroende av salthalten i 
vattnet, och därför är denna metod mer energimässigt effektiv för vatten med hög salthalt än 
membranfiltrering som har en energiåtgång proportionell mot salthalten(Voutchkov, 2013, s. 
3). Enligt Voutchkov(2013) blir termisk avsaltning kostnadseffektiv vid en salthalt över 20 
psu, vilket har lett till att metoden framförallt har använts i områden där det endast finns 
tillgång till vatten med väldigt hög salthalt, såsom områden runt Röda havet och Persiska 
viken(Voutchkov, 2013, s. 3) 
 
Membranavsaltning 
Vatten får en lägre kemisk potential ju högre salthalt det har och kommer då det avskiljs med 
ett semipermeabelt membran flöda från hög till låg potential tills jämvikt är 
uppnådd(El-Dessouky & Ettouney, 2002 s. 412). Vattnet kan dock tvingas flöda åt andra 
hållet genom att tillföra mekanisk energi i form av att öka trycket på sidan med högre salthalt 
tills det hydrostatiska trycket överväger det osmotiska trycket från det rena vattnet kommer 
den kemiska potentialen bli lägre hos det rena vattnet än saltvattnet och flödet kommer då 
gå från salt till rent(El-Dessouky & Ettouney, 2002, s. 412). Då saltet inte tar sig igenom det 
semipermeabla membranet kan man på detta sätt, genom tillfört tryck, avsalta vatten och 
processen kallas omvänd osmos(RO). 
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De senaste 20-30 åren har RO utvecklats mer än någon annan avsaltningsteknik då det är 
en relativt energi- och kostnadseffektiv metod och andelen RO-avsaltningsverk har därför 
stadigt ökat(Voutchkov, 2013, ss.3 och 12). Enligt Voutchkov(2013) blir RO-avsaltning en 
kostnadseffektiv metod vid en salthalt på 0,05-46 psu och kan enligt samma källa ta bort 
90-99,5 % av den totala mängden lösta mineral i vattnet. 
 
Fallet Åland: 
Salthalten i det bräckta vattnet i Ålands hav och skärgård är 5-6 psu i ytvattnet och 6-8 psu i 
djupvattnet(Bernes et al., 2005) därför bör omvänd osmos användas då det är den mest 
kostnadseffektiva metoden vid denna salthalt. Eftersom det är dricksvattenproduktion på 
Åland som är huvudsyftet i detta projekt kommer det härefter fokuseras på metoden med 
omvänd osmos. 
 
Huvudkomponenter i ett membranavsaltningsverk: 

● Saltvattenintag och pump1 som för vattnet från brackvattentäckten till 
avsaltningsverket. Utformningen beror på bland annat om brunnsvatten eller ytvatten 
används. Då ytvatten används bör intaget vara placerat så att det alltid är minst 
10-15 meter under ytan men också 2-5 m ovanför botten för att minska intaget av silt 
och sand från botten.2 

● Förbehandling av råvatten för att få bort lösta och suspenderade ämnen och 
organismer i vattnet genom exempelvis koagulering, flockulering och filtrering3, detta 
för att dessa inte ska sätta igen RO-membranen1.  

● Saltseparation med omvänd osmos: Vatten pressas genom RO-membran med hjälp 
av högtryckspumpar1. Reningssystem för membranen krävs1. 

● Efterbehandling för korrosion- och hälsoskydd: återmineralisering för att göra vattnet 
sunt att dricka samt en pH-höjning1. 

● Förvaring i reservoar och desinfektion med exempelvis UV-filtrering innan transport 
till användarna1. 
1.(Voutchkov, 2013, ss. 75-78) 2.(Wilf & Awerbuch, 2007, s. 78) 3.(Wilf & Awerbuch, 
2007, ss. 81 och 89) 

 
 
Förbehandling: 
Vilken förbehandling som krävs beror på råvattnets kvalitet och den kan bestå av många 
olika processer. I ytvatten är det generellt sett mer lösta ämnen än i brunnsvatten vilket 
kräver förbehandlingar som filtrerar ut stora delar av dessa innan vattnet når 
RO-membranen(Wilf & Awerbuch, 2007, ss. 81 och 89).  
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Inledning 
Kostnader för avsaltningsprocesser har minskat under de senaste decennierna och den           
teknik som har haft störst minskning är omvänd osmos (RO) (Ghaffour et al., 2013). Den               
största bidragande faktorn för detta är de betydliga förbättringarna av tekniken, som används             
i processerna, som skett under denna tid (Ghaffour et al., 2013). I vissa områden kan               
avsaltningsprocessen konkurrera med konventionella vattenreningsprocesser (Ghaffour et       
al., 2013). 
 
Priserna för att producera avsaltat vatten varierar beroende på många olika faktorer.            
Salthalten i råvattnet har stor inverkan på kostnaderna då högre salthalt kräver mer energi              
att avsalta än lägre halter (Ghaffour et al., 2013). Andra faktorer som till exempel de lokala                
elpriserna, platsen där avsaltningsverket ska placeras och avsaltningsverkets kapacitet         
påverkar också kostnaderna (Shemer & Semiat, 2017).  
 
Denna rapport innehåller information om mängden energi som krävs för att avsalta vatten             
med omvänd osmos, per mängd vatten som blir drickbart av avsaltningsprocessen. Den            
innehåller också information om kostnader för processen. Detta för att få en överblick för vad               
ett avsaltningsverk på Åland, med en kapacitet på 6000 m3/dygn, rimligtvis skulle kosta.             
Informationen kommer från projekt med avsaltningsverk av liknande storlek och          
omständigheter.  
 
Energiförbrukning för avsaltningsverk  
På Åland är vattnet bräckt vilket betyder att det inte krävs lika mycket energi som för vatten                 
med högre salthalter (Ghaffour et al., 2013). Energiförbrukningen påverkas dock av andra            
faktorer som t.ex. vilka tekniker avsaltningsverket använder och vilken kapacitet detta har att             
producera drickbart vatten (Shemer & Semiat, 2017).  
 
Enligt Voutchkov (2013) beräknas energiförbrukningen till 0,3-2,8 kWh/m3 för ett          
avsaltningsverk som använder bräckt råvatten. Av Ghaffour et al. (2013), ges ett mer             
begränsat intervall för energiförbrukningen på 0,5-2,5 kWh/m3.  
 
 
Kostnader per kubikmeter producerat vatten 
Precis som för energiförbrukningen spelar många faktorer roll vad gäller priserna för att             
producera avsaltat vatten, till exempel plats, storlek, råvattenkvalitet och lokala elpriser           
(Shemer & Semiat, 2017). Även om kostnaderna för avsaltningsverk ofta är högre än för              
konventionella vattenreningsprocesser, minskar kostnaderna för avsaltning med tiden        
medans kostnaderna för att utveckla nya sötvattenskällor ökar (Ghaffour et al., 2013). 
 
Enligt Karagiannis & Soldatos (2008) varierar kostnaden för bräckt vatten generellt mellan            
0,23 euro/m3 1och 0,48 euro/m3 och enligt Voutchkov (2013) ligger kostnaden för ett             1

avsaltningsverk på 0,18-1,59 euro/m3 1. För ett avsaltningsverk med bräckt råvatten i USA             
(Owassa), byggt 2008 och med en kapacitet på 7570 m3/dygn, låg kostnaden på 0,33              

1 Dessa siffror gavs ursprungligen i amerikanska dollar 

1 



euro/m3 1(Arroyo & Shirazi, 2012). Ett annat avsaltningsverk i USA (Lasara) med bräckt             
råvatten, byggt 2005 och med en kapacitet på 4500 m3/dag, har en kostnad på 0,40 euro/m3                

1(Arroyo & Shirazi, 2012). Ingen av dessa två avsaltningsverk använde solpaneler som            
energiförsörjning (Arroyo & Shirazi, 2012). För avsaltningsverket Sandvik på Öland, som har            
en kapacitet på minst 3000 m3/dag, låg kostnaden på 0,48 euro/m3 inklusive            2

kapitalkostnader, exklusive den energi producerad av solceller (Pile, 2018). Exklusive          
kapitalkostnader så blir produktionskostnaden för vattnet på Öland 0,29 euro/m3 2(Pile,           
2018). 
 
Investeringskostnader 
För avsaltningsverket Sandvik låg den totala investeringskostnaden på 10,8 miljoner euro, 
där 8,1 miljoner euro gick till avsaltningsverket och 2,7 miljoner euro gick till ledningsnät 
(Pile, 2018).  
 
Kostnader och energiförbrukning på Åland 
Nuvarande vattenproduktion kostar 0,30 euro/m3 exklusive byggnader och ledningsnät och 
energiförbrukningen för vattenproduktionen ligger på 0,6 kWh/m3 (Sandqvist, 2019). De 
lokala elpriserna har stor inverkan på kostnaderna för ett avsaltningsverk (Shemer & Semiat, 
2017). Kostnaden för elen på åland ligger på ungefär 0,083 euro/kWh (Sandqvist, 2019).  
 
Om energiförbrukningen för ett eventuellt avsaltningsverk ligger på 0,5-2,5 kWh/m3, 
beräknas priset för elen som används, för en kubikmeter producerat vatten, till ca 0,042-0,21 
euro/m3. Till detta tillkommer såklart flera andra kostnader såsom kostnad för kemikalier, 
arbetskraft och material till underhåll. 
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Shemer, H. & Semiat, R. (2017). Sustainable RO desalination – Energy demand and 
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Algblomning kan utgöra en risk för avsaltningsverk i Östersjön och det är främst två negativa               
effekter som identifierats (Villacorte et al., 2015). Dels risken för ackumulation och därmed             
igentäppning av membranen och dels risken att algtoxiner hamnar i det avsaltade            
dricksvattnet (Villacorte et al., 2015). För att avlägsna dessa risker är det viktigt att ha en                
välfungerande förbehandlings-process (Villacorte et al., 2015).  
 
Innehållsförteckning 
Inledning…………………………………………………………………...s.1 
Problem med algblomningar för avsaltningsverk som använder omvänd osmos         
(RO)....................................................................……………………...s.1 
Lösningar till igentäppning av RO-membran.………………………….s.2  

 



Inledning 
 
Algblomningar kommer huvudsakligen från naturliga processer men mänsklig påverkan har          
också påvisats förvärra fenomenet (Villacorte et al., 2015). Algblomningarna i Östersjön har            
väckt oro hos konsumenter av dricksvatten från avsaltningsverk och därför har många            
studier utförts för att kartlägga om det faktiskt utgör ett problem och ett hot mot människors                
hälsa (Möller et al., 2007). Under de mörka timmarna på året är primärproduktionen             
obetydlig vilket leder till att halterna av kväve och fosfor ökar i havet (Bernes et al., 2005).                 
När soltimmarna sedan ökar inpå våren leder detta till en stor populationsökning av olika              
alger (Bernes et al., 2005). En konsekvens av algblomning är bildandet av algtoxiner vilket              
kan leda till stora hälsorisker för människor då det konsumeras skaldjur som t.ex musslor              
(Seubert et al., 2012). Nu när avsaltning blir en allt mer populär teknik för att göra saltvatten                 
drickbart är det också av intresse att se över påverkan av algtoxiner på avsaltningsverk              
(Seubert et al., 2012).  
 
I denna rapport redogörs riskerna och problemen alger kan skapa för avsaltningsverk som             
använder omvänd osmos. Eventuella lösningar för problemen nämns också. Detta för att ge             
en överblick hur alger och algtoxiner kan påverka den slutliga produkten från avsaltningsverk             
och den teknik som används vid omvänd osmos.  
 
Problem med algblomningar för avsaltningsverk som använder       
omvänd osmos (RO) 
 
Två möjliga negativa effekter algblomningar kan orsaka hos avsaltningsverk har identifierats           
(Villacorte et al., 2015). Den ena är säkerställandet av att systemet effektivt tagit bort              
algtoxiner från havsvattnet så att de inte längre utgör en hälsorisk för konsumenterna             
(Villacorte et al., 2015). Den andra är problemet det kan utgöra för driften av              
avsaltningsverket då biomassan alger blir för stor i råvattnet (Villacorte et al., 2015).  
 
Den första effekten har undersökts men det finns ännu inga tydliga resultat på om det utgör                
ett problem eller inte, men i en studie som gjordes av Möller et al. (2007) kunde inga                 
algtoxiner hittas i varken råvattnet från Östersjön eller i det avsaltade vattnet. En annan              
studie gjordes där koncentrationer av toxiner, större än de maximala värden som            
rapporterats för naturliga algblomningar, användes för att sedan se om de kunde detekteras             
i det vatten som avsaltats med ett RO-membran (Seubert et al., 2012). De toxiner som               
användes i försöket var domoesyra, saxitoxin och brevetoxin (Seubert et al., 2012). Två av              
dessa detekterades i intagsvattnet men inte i det avsaltade vattnet och den sista             
detekterades inte i något av dem (Seubert et al., 2012).  
 
Den andra effekten av algblomningar är, som nämns ovan, ackumulationen av alger på             
membranen som används vid avsaltningen i både förbehandlingen och behandlingen av           
havsvattnet (Villacorte et al., 2015). Det finns risk att algerna ackumuleras och lägger sig              
som ett lager på membranet och detta kan leda till mindre flux och tryck vilket i sig kan leda                   
till en väsentlig nedsättning av genomtränglighet (Villacorte et al., 2015). Den kladdiga            

1 



ackumulerade substansen kan i sin tur orsaka en ännu större ackumulation av            
mikroorganismer, växter, alger och andra vattendjur på membranet vilket minskar          
membranets livslängd. Avsaltningsverket förlorar då en stor del av sin effektivitet (Villacorte            
et al., 2015). 
 
 
Lösningar till igentäppning av RO-membran 
 
Enligt Villacorte et al.( 2015) kan över 99 % av algtoxiner avlägsnas med hjälp av               
förbehandligar. Dessa förbehandlingar utgörs av olika processer för att avlägsna partiklar,           
olja och annan smuts med hjälp av exempelvis flockulering, sedimentering, och ultrafiltrering            
(Villacorte et al., 2015). Dessa processer används också för att kontrollera ackumulationen            
av algtoxiner på membranen och det är därför viktigt att ha en välfungerande             
förbehandlings-process (Villacorte et al., 2015). RO-processer av hög standard har          
förmågan att avlägsna möjliga patogener om de väljs och underhålls på rätt sätt (WHO,              
2011).  
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Samanfattning 
Den här rapporten har som syfte att ge inblick i dricksvattenkvalitet. I rapporten undersöks ytligt 
var det går att hitta gränsvärden för dricksvatten på Åland och vilken lagstiftning som gäller. 
Viktiga parametrar för dricksvatten är innehållet av salter, mikrober, metaller samt dess 
fysikaliska egenskaper som lukt, färg och smak. Enligt en rapport från livsmedelsverket som 
undersökt hur det påverkar det dagliga intaget av kalcium, kalium och magnesium att dricka 
avsaltat vatten är det ingen större risk för det dagliga intaget vid varierad kosthållning och 
normal aktivitetsnivå (W. Becker, I Mattisson (2016)). Det finns dock forskning som framhåller 
att långvarig konsumtion av vatten med lågt innehåll av bland annat kalcium och magnesium 
kan ha flertalet negativa hälsoeffekter (Rosborg, 2015). 
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Inledning 
Jordens yta täcks till mer än 70% av vatten, men enbart knappt 1 % av allt det vattnet är i form                     
av sötvatten tillgängligt för landlevande organismer och människor. Resten finns i haven, i             
glaciärer eller otillgängligt i jordskorpan. Det tillgängliga vattnet är dock ojämnt fördelat över             
jorden och medans vi i Sverige har mycket vatten tillgängligt finns det områden på jorden där                
det råder stor brist (Johansson, 2010) (Unicef (2019)). Att det finns rent vatten är en               
förutsättning för ett fungerande samhälle. Vatten spelar en vital roll som livsmedel, för             
livsmedelsproduktion och för sanitet (Johansson, 2010, s. 11). 
 
I den här rapporten redogörs för de krav som finns på dricksvattenkvalitet på Åland samt               
översiktligt vilka parametrar som ett dricksvatten behöver uppfylla. Vilka övre och undre            
gränsvärden för dricksvatten finns på Åland? Vilken lagstiftning styr dricksvattenkvalitet?  
 
 
Dricksvattenkvalitet 
 
För att vatten ska vara tjänligt som dricksvatten måste det uppfylla ett flertal kriterier som               
specificerar halter av föroreningar, bakterier, joner, organiskt material, lukt, färg och så vidare.             
Det är upp till huvudmannen, ofta tekniska förvaltningen eller liknande, som driver anläggningen             
för hushållsvatten att se till att kvalitetskraven efterlevs enligt de krav som finns (Johansson,              
2010, ss. 24-25). På Åland styrs vattenkvaliteten av social och hälsovårdsministeriet via            
förordningar ((Hälsoskyddslag 763/1994 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®, 5 kap). Speciellt            
kan gränsvärden för hushållsvatten hittas i social- och hälsovårdsministeriets förordning om           
kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten (1352/2015, tabell 1-3, 5 bilaga I). 
 
Parametrar 
 
Mikrobiologiska parametrar 
Världshälsoorganisationen (WHO) pekar ut vattenburen smitta som den största risken 
förknippad med vattenförsörjning för folks hälsa och då främst parasiterna Giardia och 
Cryptosporidium (WHO, 2017). Dessa två är exempel på parasiter som kan spridas via 
dricksvatten och som orsakar till exempel diarré hos människor och djur 
(Smittskyddsinstitutet (2012)). Till de mikrobiologiska parametrar hör även bakterier så 
som Escerichia coli och Enterokocker (1352/2015) och virus.  
 
Parasiter kan vara hälsofarliga vid så små halter att det inte är relevant att sätta några 
specifika gränsvärden ( Smittskyddsinstitutet (2012)). I (1352/2015) är högsta tillåtna 
halterna för tarmbakterierna E.coli och Enterokocker 0 cfu/100 ml.  
 
 



Kemiska Parametrar 
De kemiska parametrarna för dricksvatten innefattar alla naturliga och onaturliga 
kemiska ämnen som vattnet kan innehålla så som bekämpningsmedel, 
miljöföroreningar, tungmetaller, salter och vattnets pH värde. 
 
Halter av till exempel kalcium och magnesium styr vattnets hårdhet och är viktiga 
parametrar för hur vattnet smakar. För vatten som avsaltas genom omvänd osmos blir 
halterna av alla ämnen väldigt lågt (WHO, 2017, kap. 6.5). Det finns oro för att det 
skulle vara ohälsosamt att dricka avsaltat vatten, men i en riskanalys (W. Becker, I 
Mattisson (2016)) kom författaren fram till att vid en varierad kosthållning är de negativa 
hälsoeffekterna vid konsumtion av avsaltat vatten försumbara sett till minskat dagligt 
intag av kalcium, kalium och magnesium. Det konstateras dock att det avsaltade vattnet 
är korrosivt och tärande på ledningar och dess pH-värde, alkalinitet och kalciumhalt bör 
justeras av den anledningen( W. Becker, I Mattisson (2016) ). 
 
Frågan om betydelsen av mineralinnehållet i dricksvatten med avseende på 
hälsoeffekter är dock svårare än så och forskning visar på kopplingar mellan intag av 
avsaltat vatten och ett flertal symptom och sjukdomar (Rosborg, 2015). Bland annat 
skyddar kalcium och magnesium mot upptag av bly och uran i blodet (Rosborg, 2015). 
 
Gränsvärden för kemiska parametrar i dricksvatten går att hitta i (1352/2015, bilaga 1). 
Det finns i dagsläget inga undre lägsta gränser för exempelvis kalcium eller magnesium, 
vattnet ska dock inte vara aggressivt för vare sig användare eller ledningsnät 
(1352/2015). Sådana gränsvärden efterfrågas dock av forskare på ämnet (Rosborg, 
2015). 
 
Fysikaliska parametrar 
Fysikaliska parametrar är till exempel lukt, färg, smak, konduktivitet och temperatur. 
Temperaturen bör vara låg så att det inte sker mikrobiell tillväxt i ledningsnätet 
(Livsmedelsverket (2018)). Ett vatten som har låga salthalter kan vara mindre gott att 
dricka och när ett sådant vatten får ett fåtal mineraler tillsatt kan det ge upphov till 
förändringar i smak och lukt( W. Becker, I Mattisson (2016)). Generellt säger gränsvärdena 
enligt (1352/2015) att vattnet ska vara trevligt att dricka och “godtagbart för användarna” 
(1352/2015). 
 
 
 
 
 



Diskussion 
De dricksvattenkvalitetskrav som är mest relevanta för en avsaltningsanläggning är de undre 
gränsvärdena eftersom vattnet i det närmaste blir avjonat efter RO-membranet. I Ålands 
lagstiftning om dricksvattenkvalitet finns bara de övre gränsvärdena för dricksvatten, dessa 
borde inte vara något problem för anläggningen att klara. Att vattnet får väldigt låga salthalter 
och blir korrosivt kan däremot vara problematiskt och kräver att vattnet återmineraliseras och att 
dess pH justeras för att det inte ska bli skadligt för distributionsnätet. En rapport från 
livsmedelsverket har kommit fram till att det dagliga intaget av mineraler som kalcium och 
magnesium inte påverkas i större utsträckning av att dricka avsaltat vatten (W. Becker, I 
Mattisson (2016) ), men annan forskning på ämnet belyser risker som finns med att dricka 
vatten med lågt mineralinnehåll (Rosborg, 2015). 
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Sammanfattning 
Åland är en ögrupp som idag har en tillräckligt god dricksvattenproduktion. Men i och med 
en ökad befolkningsmängd och hög sommarturism kommer nuvarande produktion inte vara 
tillräcklig över tid. Redan idag har man börjat närma sig maximalt vattenuttag från nuvarande 
ytvattentäkter. Det vatten som används har idag just så pass godkänd ekologisk status, men 
kan bli bättre. För att täcka behovet i framtiden behövs nya innovativa lösningar. 
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Introduktion 
Åland har idag en tillräcklig dricksvattenproduktion för att försörja hela Ålands befolkning. I 
och med befolkningstillväxten och de miljöförändringar vi står inför kommer 
dricksvattenbehovet att öka med tiden. Den stora funderingen gäller hur detta problem ska 
tacklas. 
 
1. Åland 
Åland, finska Ahvenanmaa, är en ögrupp belägen i Östersjön mellan Sverige och Finland. 
Ögruppen är en del av republiken Finland, men den har ett eget självstyrande parlament 
med egen lagstiftning. Åland är ett demilitariserat område och har svenska som det officiella 



språket (Nationalencyklopedion, Åland, 2019). 
 
2. Geografi 
Ögruppens totala area är 1553 km2 (Miljö och energi - Miljö och energi | Ålands statistik- och 
utredningsbyrå, 2017) med totalt 26 881 st öar där 6 757 stycken är minst 0,25 ha 
(Ståhlman, 2018). På Ålands alla öar finns det 379 sjöar med en storlek vars area överstiger 
0,25 ha och 1500 sjöar som är mindre 0,25 ha. Åtta av dessa sjöar används idag som 
råvattentäkter för dricksvattenproduktionen (Ståhlman, 2018), men endast tre av de åtta 
brukas av det kommunalägda vattenbolaget Ålands vatten AB (Vattenverket, 2019). 
 
3. Befolkning och turism  
I slutet av 2018 uppmättes antalet invånare på Åland till 29 789, vilket var en ökning på 300 
personer från föregående år (Häggblom, 2019). 2026 beräknas antalet invånare ha ökat till 
32 000 invånare (Ståhlman, 2018). 
 
Sjöfarten till och från Åland har alltid varit den viktigaste näringen för självstyret, framför allt 
på grund av turismen under sommarhalvåret (Bra att veta, 2019). 2018 var det drygt 207 600 
gäster som anlände till de inkvarteringsanläggningar som Ålands statistik- och 
utredningsbyrå belsutat att ingå i rapporteringen (Lindström, 2019). 
 
4. Vattenbehov 
Rent dricksvatten är en livsavgörande faktor för ett samhälle och det är viktigt att det dagliga 
vattenbehovet täcks. Beräkningar visar att medelförbrukningen av hushållsvatten i Ålands 
största stad ligger på 165 liter/dag (Ståhlman, 2018). Utöver personligt bruk är rent vatten 
även en viktig förutsättning till många industrier samt livsmedelsindustrier inom öriket 
(Dricksvatten, 2019). 
 
5. Vattenreningsprocessen 
Idag produceras 75% av det rena dricksvattnet som används på Åland av det kommunalt 
ägda aktiebolaget Ålands Vatten AB (Vattenverket, 2019). Råvatten pumpas upp från tre 
olika insjöar på Åland; Långsjön, Markusbölefjärden och Dalkarbyträsk (Vattenverket, 2019). 
De två förstnämnda är belägna ca 10 km från vattenverket i Dalkarby, medan den 
sistnämnda ligger i anslutning till vattenverket (Reningsprocess, 2019). Eftersom sjövattnet 
är näringsrikt och har en relativt hög humushalt krävs en noggrann rening för att nå de 
kvaliteter som klassas för godkänt dricksvatten (Reningsprocess, 2019). 
 
Reningsprocessen består av huvudsakligen fyra olika steg; dynasandfiltrering, ozonering, 
kolfilter, desinficering. Vatten får filtreras genom en dynasandfiltrering för att avlägsna den 
största delen av humusen, genom att tillsätta aluminiumsalter och svavelsyra så kemisk 
fällning sker. Därefter ozoneras vattnet vars huvuduppgift är att få bort lukt, smak och 
färgämnen samt förstöra bakterier och virus från råvattnet. Kolfiltret består av aktivt kol som 
bryter ner organiskt material. För att hindra tillväxt av bakterier låter man vatten genomgå en 
desinficering med ultraviolett ljus och tillsättning av kloramin. För att vattenledningar inte ska 
utsättas för korrosion regleras vattnets pH-värde med lutdosering till pH 8. Det spolvatten 
som bildas under processen leds efter koncentrering vidare till Mariehamns 
avloppsreningsverk (Reningsprocess, 2019). 



 
Idag producerar Ålands vatten AB årligen ca 200 000 m3 rent dricksvatten, vilket ger en 
medelproduktionshastighet på 300 m3/h. Den maximala vattenproduktionen är 475 m3/h 
(Vattenverket, 2019). 
 
Dagens VA-system dimensioneras av över 600 km långa kommunala vattenledningar i 
varierande skick (Ståhlman, 2018). Beroende på ledningarnas ålder, material och underhåll 
m.m, försvinner spillvatten ut från ledningsnätet. Ökat spill av rent vatten bidrar till ett större 
behov av råvatten från insjöarna samt dyrare produktionskostnader. Att åtgärda problemet 
med spillvatten är väldigt dyrt och inte hållbart från en långsiktigt ekonomisk aspekt 
(Ståhlman, 2018). 
 
5. Nuvarande dricksvattentäkter 
Den minsta ytvattentäkten, Dalkarby träsk, har en sjöareal på endast 0,16 km2 och den lilla 
sjön kantas av åkermark, berg och bebyggelse (Dalkarby träsk, 2019). Långsjön och 
Markusbölefjärden är betydligt större och är bland de största sjöarna på Åland. Dessa två 
ligger intill varandra och är före detta havsvikar som uppkom genom landhöjningen på 
18-1900-talet (Långsjön & Markusbölefjärden, 2019).  
 
Långsjön har en sjöareal på 1,43 km2 och maxdjupet ligger på 19 m. Sjön är omgiven av 
berg, skog, odlingsmark och bebyggelse. Eftersom sjön är så pass djup sker omblandning 
av vatten endast två gånger om året, under våren och hösten. Under sommarhalvåret kan 
skiktning av sjövattnet uppkomma då ytvattnets temperatur snabbt höjs. Temperaturen 
bidrar till gynnsammare förhållanden för algtillväxt som förbrukar syret i vattnet och 
syrehalten på sjöns botten kan bli väldigt låg, särskilt i sjöns två djupfickor på 16 m djup 
vardera. För att minska risken för syrefria döda bottnar har det installerats pumpar som 
syresätter dessa djupfickor (Långsjön & Markusbölefjärden, 2019). Markusbölefjärden, 1,56 
km2 stor, är något grundare än Långsjön med ett maximalt djup på 10 m. Här sker 
omblandningen lättare med hjälp av vind och vattnet är i princip alltid syrerikt. Runt sjön finns 
mycket odlingsmarker, skog och bebyggelse (Långsjön & Markusbölefjärden, 2019). 
 
6. Ekologisk status 
Vid bestämning av sjöarnas ekologiska status har de fysikaliska/kemiska parametrarna 
Tot-p, Tot-N och klorofyll analyserats under tidsperioden 2006-2012 och bedöms enligt de 
finska bedömningsgrunderna (Klassificering av vatten, 2018). Dalkarby träsk uppnådde en 
måttlig status, medan Långsjön och Markusbölefjärden endast uppnådde otillfredsställande 
status (Ålands landskapsregering, 2018). Sjöarna klarar idag de gränsvärden som finns, 
men tål inte tyngre belastning. Om dessa sjöar ska fortsätta fungera som vattentäkter för 
dricksvattenproduktion måste strikta åtgärder införas, så den ekologiska statusen inte 
försämras.  
 
Idag finns inga inrättade reservvattentäkter på Åland, men 2017 undersöktes 
vattentäktspotentialen i fem andra tänkbara sjöar. Något som då upptäcktes var att 
nuvarande dricksvattentäkter kunde få negativ vattenbalans under torra år, i och med 
råvattenupptag från dessa nya vattentäkter. Följden är därmed att nya vattentäkter inte 
säkert är en lämplig lösning (Ståhlman, 2018). 



 
1988 inrättades vattenskyddsområden, sjöarnas avrinningsområden, för de tre 
vattentäkterna, där det finns strikta bestämmelser kring hur området får användas 
exempelvis regler för avloppsanläggningar, gödsling och liknande som kan påverka 
vattenkvaliteten (Vattenskydd, 2019). 
 
7. Framtiden 
Statistiken visar på att befolkningen på Åland kommer öka, samt att miljöförändringarna 
kommer bidra till ett ökande dricksvattenbehov. 2016 konstaterades att dagens VA-system 
inte kommer klara av framtida VA-behov(Ståhlman, 2018). Samma höst var Ålands vatten 
kritiskt nära den tillåtna uttagsnivån från vattentäkterna på grund av torka. Detta är ett tecken 
på att det åländska råvattnet inte är en självklarhet för att täcka behovet i framtiden 
(Ståhlman, 2018). 
 
Senaste kalkylen av kommunala VA-utvecklingsplaner visar på att år 2030 kommer 
vattenbehovet, inkluderande en 30% buffert, vara på en volym över 3 miljoner m3. Uttaget 
som krävs för detta produktion överstiger gällande miljötillstånd för uttag på befintliga 
ytvattentäkter (Ståhlman, 2018). 
 
Som slutsats behöver en förändring ske. Än så länge finns ingen långsiktig plan för hur man 
ska tackla det kapacitetsbehov som man kommer ställas inför. Antingen måste nya 
vattentäkter och reservvattentäkter finnas, alternativt bygga ett helt nytt vattenverk 
(Ståhlman, 2018), kanske uppföra ett avsaltningsverk. Detta på grund av framtida 
kapacitetsökning, samt utifrån ett säkerhetssynpunkt. Att hela Ålands befolkning ska förlita 
sig endast på ett centralt vattenverk är ohållbart (Ståhlman, 2018). 
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Inledning 
På grund av en pågående befolkningstillväxt som innebär högre vattenförbrukning i 
industrier och lantbruk räcker inte alltid de naturliga vattenresurserna till  (Fritzmann et al., 
2007). En hög levnadsstandard ställer även högre krav på vattentillgången och det kan 
medföra att de naturliga vattenkällorna kan minska eller ta slut (Fritzmann et al., 2007). Det 
är därför nödvändigt att söka sig efter andra källor till dricksvatten, avsaltning genom 
omvänd osmos är en av dem. Fördelen är att vatten från hav och bräckta vatten kan 
användas som inte har en sinande tillgång. 
 
Osmos 
När två vätskor med olika halt av lösta ämnen åtskiljs av ett semipermeabelt membran 
kommer vätska flöda genom membranet till den vätska med högst koncentration av lösta 
ämnen. Processen kallas osmos och flödesriktningen beror inte bara på koncentrationen 
lösta ämnen, utan även tryck och temperatur (Wilf & Awerbuch, 2007, s. 6). Dessa faktorer 
bidrar till den kemiska potentialen av vätskorna och flödet genom membranet går från hög till 
låg potential tills dess att jämvikt uppnås (Wilf & Awerbuch, 2007, s. 6). I fallet där rent vatten 
är på ena sidan och saltvatten på den andra, kommer saltvattnet att ha en lägre kemisk 
potential. Vattenflödet går därför till den salthaltiga lösningen tills jämvikt uppnås  (Wilf & 
Awerbuch, 2007, s. 6). Jämvikt kan även uppnås genom att utsätta saltlösningen för ett tryck 
som är lika stort som det osmotiska trycket (Wilf & Awerbuch, 2007, s. 6). Men om det 
tillförda trycket är större än det osmotiska trycket kommer vatten istället att flöda från 
saltvattnet till det rena vattnet, det är detta fenomen som kallas omvänd osmos (RO) (Wilf & 
Awerbuch, 2007, s. 6). 
 
RO-membran 
Till skillnad från andra membran så som NF (nanofiltrering), UF (ultrafiltrering) och MF 
(mikrofiltrering) har RO-membran inga tydliga porer som genomlöper membranet (Greenlee 
et al., 2009). Vattnet som ska transporteras genom membranet måste därför slingra sig 
genom den vävlika strukturen hos det polymera materialet för att ta sig till den andra sidan 
(Greenlee et al., 2009). Den nominella porstorleken hos RO-membran är i storleksordningen 
1 Å-10 Å, RO-membran kan därför filtrera bort så små föroreningar som envärda joner 
(Greenlee et al., 2009). Trots dessa egenskaper hos RO-membranet förekommer det att salt 
kommer med i permeatet (det renade vattnet). Saltförekomsten i permeatet ökar med ökad 
temperatur och salthalt (Greenlee et al., 2009).  
 
Materialet som de flesta RO-membran är gjorda av är aromatiska polyamider (PA). Detta 
membran är 0,2 µm tunt och är förstärkt med en 25- till 50 µm tjock mikroporös film samt ett 
förstärkande lager väv som är 120 µm tjockt (Voutchkov, 2013, s. 45). Dessa två 
förstärkande lager har som uppgift att ge membranet förbättrade hållbarhets- och 
strukturbehållande egenskaper (Voutchkov, 2013, s. 45). PA-membran kan användas i ett 
stort pH-intervall (2 till 12), dock med olika egenskaper vid olika pH; vid ett pH-värde över 5 
har membranet en negativ laddning vilket bidrar till ökad saltavstötning, men vid pH under 4 
blir membranet positivt laddat och den saltavstötande förmågan minskar avsevärt 
(Voutchkov, 2013, s. 48). PA membran är mycket känsliga mot oxidering av klor och andra 
starka oxidanter då dessa kan skada membranet och ge det försämrade saltavstötande 



egenskaper. Om PA-membranet till exempel skulle utsättas för en klormängd större än 1000 
mg/L-timme skulle det skadas permanent och medföra en minskad prestanda vad gäller 
saltavstötning (Voutchkov, 2013, s. 48). Eftersom klor ofta används för att minska påväxt på 
RO-membran behöver matarvattnet avkloreras innan filtrering (Voutchkov, 2013, ss. 48-49). 
 
Det vanligaste sättet som dessa membran används på i ett avsaltningsverk är genom 
spirallindning. Det innebär att 40 eller 42 membran med de två förstärkande lagrena lindas 
runt varandra i en cirkulär tryckbehållare av glasfiber med ett perforerat uppsamlingsrör för 
permeat i mitten (Voutchkov, 2013, s. 50). Membranen sätts ihop två och två med tre av fyra 
sidor ihoplimmade där öppningen leder till permeatröret. I mitten av de två membranen finns 
ett avskiljande tunt plastnät där permeatet leds till uppsamlingsröret och mellan varje par av 
membran finns ett utrymme på 0,7 mm-0,9 mm för matarvattnet och det koncentrerade 
saltvattnet (Voutchkov, 2013, s. 50). Membranen hålls ihop med tejp och bildar ett “element” 
som det trycksatta matarvattnet förs in i (Voutchkov, 2013, s. 50). Vanligtvis består en 
tryckbehållare utav sex till åtta enskilda membranelement där den koncentrerade 
saltlösningen från ett element är matarvattnet till nästa (Bergman, 2007, s. 15). 
 
Osmotiskt tryck och drivande tryck 
För att uppskatta det osmotiska trycket hos matarvattnet kan en formel härledd från Van’t 
Hoff’s ekvation användas: 𝜋=CRT, där 𝜋 är det osmotiska trycket, C är totala 
koncentrationen av lösta ämnen i molar och T temperaturen (Fritzmann et al., 2007). Till 
exempel kan vatten från Stilla havet med en TDS (Total dissolved solids) på 35 000 mg/L vid 
25°C beräknas ha ett osmotiskt tryck på 26,8 bar, eller 0,77 bar för varje 1000 mg/L TDS. 
Detta samband används ofta som en tumregel för att uppskatta råvattnets osmotiska tryck i 
förhållande till salthalten, då varje 1000 mg/L salt alltså uppskattas ge 0,77 bar osmotiskt 
tryck (Voutchkov, 2013, s. 58). Dock ger denna tumregel inte alltid tillförlitliga värden 
eftersom sammansättningen av lösta ämnen ser olika ut i olika vatten samt att temperaturen 
skiljer sig åt. Därför är det bäst att beräkna det osmotiska trycket specifikt för det önskade 
vattnet (Voutchkov, 2013, s. 58). För att övervinna det osmotiska trycket används ett 
drivande tryck på mellan 60-80 bar för saltvatten och 6-30 bar för bräckta vatten (Greenlee 
et al., 2009). 
 
Återvinningsgrad 
Ett RO-systems återvinningsgrad används för att se hur effektivt systemet är på att rena 
vatten. Återvinningsgraden beskrivs av: där är permeatflödet och  är/QP r = Qp f Qp Qf  
matarvattenflödet (Voutchkov, 2013, s. 59). För spirallindade RO-system är 
återvinningsgraden för havsvatten normalt 40-60 % och för brackvatten mellan 65-85 % 
(Voutchkov, 2013, s. 59). Återvinningsgraden beskriver även med hur mycket matarvattnet 
koncentreras - en återvinningsgrad på 75 % skulle innebära en fyrdubbling av matarvattnets 
koncentration av lösta ämnen om man antar att inga lösta ämnen passerar genom 
membranet. Det kan vara viktigt att veta eftersom vissa salter och andra föreningar har en 
tendens att bilda beläggningar på membranen (Voutchkov, 2013, s. 60). Vid en 
koncentrationshöjning av matarvattnet med fyra gånger har bland annat kalciumsulfat en 
tendens att bilda beläggningar (Voutchkov, 2013, s. 60). 
 



Beläggningar 
Trots förbehandling av råvattnet kommer det bildas beläggningar på RO-membranen som 
försämrar prestandan. Det kan vara suspenderade fasta ämnen, silt eller organiskt material 
som växer på membranytan (Voutchkov, 2013, s. 69). Dessutom kan det finnas 
mikroorganismer kvar i vattnet som använder det organiska materialet som föda och på så 
vis skapar en biofilm på membranet som också minskar produktiviteten (Voutchkov, 2013, s. 
69). För brackvatten är kalciumsulfat och kalciumkarbonat ofta ett problem då det kan skapa 
fällningar på membranet. För att undvika detta problem används antiscalanter som 
förhindrar utfällning av dessa salter (Greenlee et al., 2009). De förhindrar 
kristalliseringsprocessen och ökar tröskeln för ämnena att skapa kluster (Greenlee et al., 
2009). För att bli kvitt problemet med mikroorganismer behöver råvattnet kloreras innan 
filtrering med RO (Fritzmann et al., 2007). 
 
Även med en optimerad förbehandling av vattnet kommer RO-membranen att behöva 
tvättas med jämna mellanrum. Tvättningen sker då med en kombination av olika kemikalier 
så som biocider, syror, baser och kommersiella rengöringsmedel (Voutchkov, 2013, s. 70). 
Men det är inte alltid tvättbehandlingen kan återställa membranets funktionalitet och det 
måste då bytas ut (Voutchkov, 2013, s. 70). Förbehandling för att minska beläggningstakten 
och med vilken grad man kan återställa membranets produktivitet efter tvätt är två av de 
viktigaste faktorerna för ett så effektivt avsaltningsverk som möjligt (Voutchkov, 2013, s. 70). 
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Sammanfattning 
Att bygga upp ett avsaltningsverk kan utöver god dricksvattenhållning medföra negativa           
konsekvenser för den marina miljön och mänskliga hälsan. Membranen kan brytas ned så             
reningen av partiklar blir sämre och hamnar i det renade dricksvatten, vilket kan vara osunt               
för konsumenten. På grund av den högkoncentrerade saltlösningens densitet ansamlas          
lösningen på havets botten och döda bottnar kan uppstå. Vid uppumpning av ytvatten kan              
levande organismer dö som sedan ansamlas vid in- och uttag. Under           
nedbrytningsprocessen förbrukas det tillgängliga syret och den marina miljön kan bli           
syrefattig. 
 
Innehållsförteckning 
1. Förbehandling 
2. Restprodukter 
3. Hälsoeffekter 
4. Marina effekter 
 
Introduktion 
Ett avsaltningsverk kan vid första anblick kännas som en optimal lösning på den stora              
vattenbristen världen över, inte minst på Åland. Vid en djupare analys kan den spontana              
känslan dock ändras. Uppförandet av ett avsaltningsverk medför både kort- och långvariga            
miljöeffekter som påverkar den marina miljön negativt, samt den mänskliga hälsan (Cooley            
et al., 2006). 
 
Huvudtext med kapitel 
  
1. Förbehandling 
Vid förbehandlingen av det havsvatten som pumpas upp till verket tillsätts ett flertal olika 
kemikalier. Järnklorid och polymerer blandas in med havsvattnet för att binda till sig partiklar. 



Svavelsyra används för att förhindra saltlagring i rörledningarna (EFD Corp, 2017). Klor 
tillsätts för att minska biologisk tillväxt samt för att skydda membranet från att brytas ned av 
bakterier. Är det något intakt finns risk för bakterietillväxt genom membranet som kan hamna 
i det renade dricksvattnet (WHO, 2011). De kemikalier som separeras bort från havsvattnet 
vid membranet ansamlas i en ohälsosam saltlösning. 
  
2. Restprodukter 
Avfallet från ett avsaltningsverk är en högkoncentrerad saltlösning av diverse salter, 
kemikalier och tungmetaller. Beroende på var avsaltningsverket är placerat samt vem som 
står som ägare hanteras detta avfall olika. Den koncentrerade saltlösningen släpps antingen 
rakt ut i havet, alternativt skickas ner i avloppet, sändas till ett reningsverk där det blir 
behandlad eller placeras i en tätad bassäng där den koncentrerade lösningen får torka ut 
och det fasta avfallet kan deponeras. Det finns även möjlighet för återvinning av saltet då de 
kan innehålla viktiga mineraler, vilket kan dra ner på avfallshanteringskostnaderna (World 
Health Organization, 2007). 
  
Den vanligaste metoden som används som avfallshantering idag är den förstnämnda, att 
returnera saltlösningen rakt ut i havet. Då denna saltlösningen är väldigt koncentrerad kan 
effekterna bli förödande (EFD Corp, 2017). På grund av den höga saltkoncentrationen har 
saltlösningen högre densitet jämfört med havsvattnet vid utflödet. Denna tunga saltlösningen 
tenderar då att sjunka och sakta sprida sig längst havsbottnen. Vattnets cirkulation avtar 
med djupet, vilket hämmar utspädningen och ökar risken för negativ ekologisk påverkan. Hur 
allvarlig denna påverkan blir vid just Åland beror på områdets topografi, Östersjöns 
vågrörelser och havsströmmar, samt flödets karaktär som beror av temperatur, kvalitet och 
koncentration (Cooley et al., 2006). Detta är en stor anledning till att det inte finns saltverk i 
större utsträckning än vad det finns idag (EFD Corp, 2017). 
 
3. Hälsoeffekter 
Ett antal folkhälsoexperter har uttryck oro kring att konsumera renat havsvatten för dagligt 
vattenbehov. Det renade vattnet kan innehålla nya föroreningar såsom bor, algtoxiner och 
hormonförstörare (Food & Water Watch, 2008), vilka försämrar vattenkvaliteten och kan vara 
en hälsorisk. Eftersom vattnet som pumpas upp från havet in till verket innehåller en 
signifikant oorganisk joner är det inte säkert att alla joner avlägsnas vid passeringen av 
membranet. Vid reningen av bor exempelvis är det endast 50–70 % av den totala halten 
som filtreras bort av nuvarande filter. En hög halt bor i dricksvatten har visat sig kan orsaka 
reproduktionsproblem och utvecklingsproblem hos djur samt irritera 
matsmältningsprocessen hos människor (Food et al., 2015). Även andra ämnen kan 
förorsaka sjukdomar hos människor om de förekommer i för hög koncentration efter 
behandlingen. Det finns dessutom risk att det renade vattnet inte når de specifikationer som 
krävs för nuvarande dricksvattenstandarder (WHO, 2011). 
  
Då målet med denna typ av reningsprocess är att signifikant avlägsna alla joner i 
dricksvattnet finns risk att människor som i vanliga fall konsumerar traditionellt dricksvatten 
kan drabbas av näringsbrist (World Health Organization, 2007). 
  
4. Marina effekter 



”Havsvatten är så mycket mer än bara vatten. Det är ett hem för ett helt ekosystem av 
fytoplankton, fiskar och andra ryggradslösa djur” (Richard York & Michael Foster, 2005). Det 
marina ekosystemet som finns blir negativt påverkade i och med uppsättningen av ett 
avsaltningsverk. Vid intaget av havsvatten upp till verket tar de marina organismerna stor 
skada. De stora djuren såsom ryggradslösa djur, fiskar och fåglar kan fastna och dö vid 
själva intaget. Mindre djur som mindre fiskar, plankton, ägg och larver vars storlek är så liten 
att de passerar inpasseringsrören dör under själva reningsprocessen. Dessa döda 
organismer ansamlas sedan vid både in- och utloppen av vatten till verket. När de sedan 
bryts ner av naturliga processer minskas syrehalten avsevärt vilken kan medföra ytterligare 
stress på den marina miljön (Cooley et al., 2006). Utöver att det marina livet tar skada vid 
intaget av vatten till verket påverkas de även av saltlösningen som släpps ut i havet (Food et 
al., 2015). 
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