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Program:
1. Bakgrund: Vattenkris och tidiga undersökningar
2. Det nya vattenverket: Avsaltning och återvinning
3. Avsaltningstekniken: Omvänd osmos
4. Vattenåtervinning på ett säkert sätt
5. Framtiden för avsaltning och återanvändning
6. Resultat av projektet
7. Frågor
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Mörbylånga vattenverk - presentation



Bakgrund - Vattenkris på Öland…

Barometern
28 sept 2016

Aftonbladet
17 feb 2016

The Local
17 feb 2016

SVT Smålandsnytt
22 jan 2016

Ny Teknik
29 jun 2016

Berlingske Tidende
20 feb 2016

Barometern
1 april 2016

Ölandsbladet
1 oktober 2016



Varför är Öland så sårbart vid torka?

Höger: Markens förmåga att magasinera 
regnvatten. Källa: SGU

Strandskogen

Mörby-
långa

Kleva (Resmo)

Tveta
(Huvudvatten-
täkt)

Borgholm
Köpingsvik

Alvaret saknar nästan helt för-
mågan att magasinera vatten…

• ”Regnskugga” - Öland är i utgångsläget 
nederbördsfattigt, ca 500-600 mm/år. Kan vara så 
lågt som 300 mm under torra år.

• Sol och vind ger torrt klimat (”stäppklimat”).
• Stora Alvaret – nästan ingen jordmån.
• Mörbylånga kommun har få och små grundvatten-

tillgångar som är beroende av påfyllning VARJE ÅR.
• Kommunen har inget ytvatten för vattenproduktion 

eller konstgjord grundvattenbildning (”konstgjord 
infiltration”).

Uppdrag:
Vi behöver hitta råvattenkällor som inte är beroend e 
av regn och grundvattenbildning.



Undersökningar 2016-2018

Vilka råvattenkällor kan användas?
• Direkt från Kalmarsund? Helst inte…
• Bräckt vatten från borrade brunnar?

Ja men begränsad tillgång
• Industriellt processvatten?

Ja men begränsad tillgång

Både vatten från borrade brunnar OCH 
industriellt processvatten behöver 
användas.Provborrningar - Vår 

”bästa” brunn

Kalmarsund –
…långgrunt och strömt, vilket ger mycket 
ojämn vattenkvalitet och -temperatur.

Pilotförsök med 
industriellt vatten 
och brunnsvatten

…med bidrag från 
Naturvårdsverket



Mörbylånga vattenverk – Fakta:

• Råvatten för dricksvattenproduktion: Bräckt vatten från 
strandbrunnar samt industriellt processvatten. 

• Produktionskapacitet 4000 kubikmeter dricksvatten/dygn.
• Vinterhalvåret ca 2000 kbm/dygn.
• Förbrukning i kommunen:

- under lågsäsong: ca 3 500 kbm/dygn,
- under högsäsong: ca 5 500 kbm/dygn.

• Under torra år kan vi hålla full produktion i avsaltnings-
verket och spara på vattnet i våra grundvattentäkter till 
högsäsongen.

• Byggkostnad ca 120 Mkr. Till detta kommer projektering, 
provborrningar, pilotförsök mm.

Illustration: Norconsult



Vattenanvändningen:

• Den huvudsakliga 
råvattenkällan är bräckt 
vatten som avsaltas.

• Förlusterna i vattenverket 
gör att det behövs ca 5800 
m3 bräckt vatten per dygn för 
att producera 4000 m3

dricksvatten per dygn.

• Upp till 1500 m3/dygn av det 
bräckta vattnet kan ersättas 
med återcirkulerat vatten.

Mörbylånga vattenverk - kretsloppet

Illustration: Sweco



Mörbylånga vattenverk - processen

Kalmarsund
Ultrafiltrering Omvänd 

osmos Alkaliska filter UV-ljus Klorering vid 
behov

Vattenverket

Mikrobiologiska barriärer 
för det återvunna vattnet

Strandbrunnar

Flockning (FeCl3)

Ultrafiltrering

UV-ljus

Förbehandlingsverket

Industrireningsverket:

• SBR

• Kemisk fällning på
DynaSand-filter

Livsmedelsindustri

Intern rening:

• Trumsil

• Flockning och 
flotation
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Mörbylånga vattenverk - Ultrafilter

Några korta fakta om ultrafiltrering (UF)…
Källa: BASF Inge GmbH

Foto från 
Mörbylånga vattenverk

Hålfiber



Avsaltning med omvänd osmos (RO)

Illustration: Sweco

Trycktuber

Membran

Havsvatten: ca 80-100 bar
Östersjövatten: ca 20-24 bar
Industriellt: ca 6-10 bar

Foto från Mörbylånga vattenverk

Illustration: Sweco

• I Mörbylånga vattenverk finns en sammanlagd 
membranyta på nästan ett hektar (9 800 kvadratmeter).

• Avsaltningen tar bort även önskvärda ämnen från 
vattnet. Därför låter man det passera en kalkbädd för att 
återmineraliseras. Jämför regnvatten som tränger ner 
genom berggrunden.



Avsaltning med omvänd osmos (RO)
RO-membranen har inga porer…

”Molecular Weight Cutoff” (MWCO) = 
ca 80 g/mol

35 g/mol

18 g/mol

Skiktets 
tjocklek 
0,2 µm

23 g/mol



Vattenåtervinning på ett säkert sätt

• Omvänd osmos tar effektivt bort mikroorganismer – en s k 
”mikrobiologisk barriär”.

• Även läkemedelsrester, mikroplast, tungmetaller och andra 
föroreningar tas bort.

• Totalt 5 nya barriärer (2 st ultrafilter, omvänd osmos samt 
2 st UV-ljus) för det industriella vattnet som standard samt 
en (klorering) i reserv.

• Pilotförsöken: 2 barriärer.
• ”Redundans” – ett ”överskott” av säkerhet.
• Dubbel övervakning online (”kritiska kontrollpunkter”) av 

varje barriär, ex tryck och salthalt (konduktivitet) för den 
omvända osmosen.

• ”Mänskliga faktorn”? Två olika byggnader (Förbehand-
lingsverket och Vattenverket) - Ett allvarligt fel kan begås i 
en av byggnaderna utan att det påverkar utgående 
dricksvattenkvalitet.

Ölandsbladet 6 april 2019



Mikrobiologiska barriärer

Kalmarsund

• En mikrobiologisk barriär avskiljer (t ex filter) eller inaktiverar (t ex 
UV-ljus) virus, bakterier och andra mikroorganismer.

• Avskiljningsgraden mäts i en logaritmisk skala med log10-enheter. 
Ex log 3 = 99,9 % reduktion.

• Varje barriär i Mörbylånga vattenverk (inkl förbehandlingsverket) 
har en log-reduktion på mellan ca 2-7, dvs 99%-99,99999%.

• Med 5 barriärer igång ger detta MINST log 16 för virus 
(99,99999999999999 % avskiljning).

• Vid återanvändning av vatten varierar kraven runt om i världen 
för exempelvis virus mellan log 9,5 till log 14.



Kalmarsund

Omvänd osmos

Ultrafilter

Illustration: Sweco

Ungefärligt 
område, 
RO har 
inte porer

Mikrofiber

• Ultrafilter (UF) och Omvänd 
osmos (RO) är avskiljande 
barriärer.

• UF har porstorleken 20 miljondels 
millimeter.

• RO har inga porer, men avskiljer 
ämnen motsvarande ca 0,5 
miljondels millimeter och uppåt 
från dricksvattnet.

Mikrobiologiska barriärer – avskiljande (UF och RO)



En hållbar vattenförsörjning

Kalmarsund

• Avsaltning går mycket starkt 
framåt i världen idag.

• Även återanvändning av vatten är 
på frammarsch.

• FN:s globala hållbarhetsmål: 
Återanvändningen av vatten 
måste öka väsentligt.

• Tills nu få anläggningar i världen 
som återanvänder spillvatten till 
dricksvatten. Mörbylånga Vatten-
verk först i Europa.

• Troligen först i världen att 
kombinera avsaltning med 
återanvändning av vatten.



En hållbar vattenförsörjning

Vattenverk Konsument

Konventionellt 
avloppsreningsverk

Anläggning för avancerad 
vattenrening - ”Advanced Water
Treatment Facility” (AWTF)

Vattentäkt

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

Eventuellt konstgjort 
magasin

DPR
Direkt
Alt 1

Direkt 
Alt 2

NPR
”Icke-dricksvatten”
(Tekniskt vatten)

Eventuell 
delström till 
recipient

IPR
Indirekt
dricksv.

Begrepp:
• NPR = Non-potable reuse
• IPR = Indirect potable reuse
• DPR = Direct potable reuse



Mörbylånga vattenverk – resultat av projektet

Ölandsbladet 2017-05-20

Barometern 2017-05-19

”Mörbylånga-modellen” Sydöstran 2017-06-27

Ölandsbladet 2018-03-20

• Med avsaltningsverken i Sandvik och Mörbylånga 
kommer Öland att klara många års torka i rad.

• Den kommunala dricksvattenförsörjningen för södra 
Öland säkras för åtminstone 20 år framåt.

• En teknik som redan väckt intresse hos andra svenska 
kommuner och även hos industrier och myndigheter.
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PaperJam 2018-01-19
Facktidskriften Cirkulation 2018-06-07

Invigning i Sandvik – www.kungahuset.se

Luxinnovation
2018-01-19

P4 Kalmar 2017-06-12

Ny Teknik 2019-08-15



Ett projekt som vi vill uppmärksamma

Global water intelligence magazine – augusti 2019

• Vi vill visa att återvinning av vatten är möjligt idag.
• Erfarenheter som vi hoppas kan användas i 

vattenbristområden både nationellt och internationellt.
• Inbjudan till nordiska VA-konferensen i Helsingfors i 

september och till världskonferensen om avsaltning och 
återvinning i Dubai i oktober.

• Tilldelas Water Reuse Europe Innovation Prize 2019

International desalination and water reuse world
congress – oktober 2019

StudiebesökWater Reuse Europe Innovation Prize - oktober 2019



Mörbylånga Vattenverk

Personaldel:
Omklädning
Driftrum
Lab
Konferensrum
mm

Färdigt 
dricksvatten

Återmineralisering
I bäddar med 
alkalisk massa

Illustration: Norconsult

Omvänd osmos

Ultrafilter

Bassängblock 
för inkommande 
råvatten samt 
mellanlagring

Ultraviolett ljus

Bassängblock 
efterbehandling

Teknikdel:
Distributionspumpar
Kemikalier
El- och styrskåp
Reservkraft
mm





Program:
1. Bakgrund: Vattenkris och tidiga undersökningar
2. Det nya vattenverket: Avsaltning och återvinning
3. Avsaltningstekniken: Omvänd osmos
4. Vattenåtervinning på ett säkert sätt
5. Framtiden för avsaltning och återanvändning
6. Resultat av projektet
7. Frågor

Illustration: Norconsult

Mörbylånga vattenverk


