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Sammanfattning 
 

Vatten är en begränsad resurs som är essentiell för människans överlevnad. 

Mer än två tredjedelar av jordens yta är täckt av vatten, men endast 2.5 % av 

detta är drickbart. En stor del av denna fraktion är sedan i sin tur uppbunden 

i glaciärer, mark eller på andra sätt oåtkomligt för användning. Människans 

påverkan på jordens klimat tros påskynda dess naturliga hydrologiska cykel. 

Detta i kombination med att det färskvatten som finns direkt tillgängligt är 

ojämnt fördelat har lett till en krissituation i många delar av världen. När 

befolkningen inte längre kan tillgodose sitt vattenbehov på ett hållbart sätt, 

blir konsekvensen ofta en överexploatering av ekosystemet. Detta kommer 

att påverka alla de arter som är beroende av ekosystemet, inklusive oss 

människor. I samband med att färskvattenresurserna minskar världen över, 

ökar också intresset för att rena och avsalta havsvatten. Om det finns en god 

tillgång på rent vatten kommer både sjukdomar såväl som fattigdom kunna 

bekämpas. I Sverige ses ofta rent vatten som en oändlig resurs. Denna syn 

på vatten har nu börjat förändras då vattenbristen har nått Sverige. 

Konsekvensen av detta är att vissa delar av landet, exempelvis Blekinge, 

Gotlands och Kalmar län, riskerar att oftare lida av vattenbrist på grund av 

låga grundvattennivåer. 

 

Vattentillgången på Öland har under en lång tid varit mycket ansträngd och 

har kommit till en punkt då det inte längre är hållbart. För att nå en mer 

långsiktig lösning planerar Mörbylånga kommun med hjälp av Norconsult 

att bygga ett vattenreningsverk. Detta kommer att rena bräckt vatten ifrån 

Kalmarsund samt processvatten ifrån Guldfågeln AB, som tillsammans 

kommer att fungera som ett komplement till det redan befintliga sötvattnet. 

 

Membran är en vanligt förekommande vattenreningsmetod, här passerar en 

vätska genom ett filter och oönskade komponenter kan på så sätt plockas 

bort. Den selektiva separationen styrs av membranporernas storlek, kemiska 

egenskaper och sammansättning, vilket gör att vissa ämnen kan passera 

medan andra filtreras bort. Den mest etablerade metoden för rening av 

saltinnehållande vatten med membran är omvänd osmos. Ultrafiltrering 

tillsammans med mikrofilter är vanliga förbehandlingsmetoder för vatten i 

en process som innehåller omvänd osmos. 

 

Två pilotanläggningar som renar processvatten ifrån en industri, genom 

ultrafilter kombinerat med omvänd osmos, har utvärderats. En metod för att 

sammanställa de kostsamma driftparametrarna elförbrukning, förbrukning 

av kemikalier samt underhållsarbete vid drift och membranens 

inköpskostnad genom en LCC har tagits fram. Denna metod ger en 

ungefärlig totalkostnad per kubikmeter av det renade vattnet. Även 

vattenkvaliteten på ingående råvatten, vattnet mellan membranen samt det 

utgående vattnet har analyserats. Detta för att undersöka att processerna 

fungerar som den ska, samt ge en indikation på vilka mineraler som kommer 

att behöva tillsättas i efterhand.  



 

 

Den kemikalieanalys som utförts på utgående renat vatten har visat att båda 

anläggningar presterar bra, men Pilot A renar vattnet i högre grad än Pilot B. 

Gemensamt för båda anläggningarna är dock ett högt innehåll av ammonium 

samt ett lågt pH. 

 

Denna LCC har visat att det är kostnaden för elen som har den mest 

betydande rollen för vattenproduktionens totala kostnad. En förändring i 

elpriset kommer stort att påverka den totala slutkostnaden, antingen positivt 

eller negativt. Den näst största kostnaden i denna analys, filterkostnaden per 

kubikmeter, avtar exponentiellt ju längre livslängden blir. Efter viss 

beräkning gjordes ett antagande om att alla kemikaliekostnader var 

försumbart små i jämförelse med el- och filterkostnader. Den kostnad som 

skiljer sig stort mellan piloterna är filterkostnaden. Denna parameter gör att 

Pilot B blir ca fem kronor dyrare per kubikmeter jämfört med Pilot A. De 

totala kostnaderna, 9.70 – 10.79 kr/m3 för Pilot A och 15.19 – 15.28 kr/m3 

för Pilot B, kan jämföras med den nuvarande kostnaden för en kubikmeter 

vatten i Mörbylånga, 15 kr/m3, samt den kostnad kommunen betalade 

sommaren 2016 för att frakta vatten i tankbilar, 70 kr/m3. 

  



 

Summary 
 

Water is a limited resource that is essential to our survival. More than two 

thirds of the earth's surface is covered with water, but only 2.5 % of it is 

freshwater. A large part of this drinkable fraction is bound up in glaciers, 

land or are in other ways unaccessible. The human influence on the Earth's 

climate is believed to accelerate its natural hydrological cycle. This in 

combination with the fact that the freshwater availability is unevenly 

distributed has led to a crisis in many parts of the world. When the 

population no longer can meet its water needs in a sustainable way, the 

consequence often becomes an overexploitation of the ecosystem. This will 

affect all the species that depend on it, including us humans. With the 

reduction of freshwater resources worldwide, the interest of purification and 

desalination of seawater are increasing. When there is good access to clean 

water, both illnesses and poverty can be opposed. In Sweden, clean water is 

often seen as an endless resource. This view of water has begun to change in 

recent years as water shortage has now reached us. The result of this is that 

some parts of the country, such as Blekinge, Gotland and Kalmar County, 

are more likely to suffer from water shortage due to low groundwater levels 

 

The water supply at Öland has been very strained for a long time and has 

come to the point where it is no longer sustainable. In order to achieve a 

long-term solution, Mörbylånga municipality, together with Norconsult, are 

planning to build a water treatment facility. This will clean brackish water 

from Kalmarsund as well as industry process water from Guldfågeln AB, 

which together will serve as a complement to the already existing 

freshwater. 

 

The use of membranes is common when purifying water. Here, a liquid 

passes through a filter and unwanted components can thus be removed. The 

selective separation is controlled by the pore size, chemical properties and 

composition of the membrane pores, which allows certain substances to pass 

while others can be removed. The most established method of purifying salt-

containing water with membranes is reverse osmosis. Ultrafiltration together 

with microfilters are the most common pretreatment methods for water in a 

reverse osmosis process. 

 

Two pilots that purify process water from an industry, through ultrafiltration 

combined with reverse osmosis, has been evaluated. A method to evaluate 

the costly operating parameters electricity consumption, consumption of 

chemicals and maintenance work during operation and also the costs of the 

membranes through an LCC has been developed. This method gives an 

approximation of the total cost per cubic meter of the produced purified 

water. The water quality of the input raw water, between the membranes and 

outgoing water has also been analyzed. This analyze was made to sure that 

the process works properly and gives an indication of what type of minerals 

that needs to be added to the final product.   



 

 

The chemical analysis preformed on purified water has shown that both 

plants overall preform well, but Pilot A purifies water to a greater degree 

than Pilot B. However common for both plants is a high content of 

ammonium and a low pH. 

 

The LCC has shown that it is the cost of electricity that has the most 

significant role in the total cost of water production. A change in the 

electricity price will greatly affect the total cost, either positive or negative. 

The second largest cost in this analysis, the cost of the filter per cubic meter, 

decreases exponentially with increased life lenght. After calculations, an 

assumption was made that all chemical costs were negligible in comparison 

to electricity and filter costs. The cost that differs significantly between the 

pilots is the filter cost. This parameter makes Pilot B five SEK more 

expensive per cubic meter compared to Pilot A. The total costs,  

Pilot A 9.70 - 10.79  SEK/m3 and 15.19 - 15.28 SEK/m3 for Pilot B, can be 

compared to the current cost of one cubic meter of water in Mörbylånga,  

15 SEK/m3, as well as the cost for carrying water in tankers,  

70 SEK/m3. 

 
 

 

 

 

 

 
  



 

Abstract 
 

Vattentillgången på Öland har under en lång tid varit mycket ansträngd och 

har kommit till en punkt då det inte längre är hållbart. För att nå en mer 

långsiktig lösning planerar Mörbylånga kommun med hjälp av Norconsult 

att bygga ett vattenreningsverk. Detta kommer att rena bräckt vatten ifrån 

Kalmarsund samt processvatten ifrån Guldfågeln AB, som tillsammans 

kommer att fungera som ett komplement till det redan befintliga sötvattnet. 

 

Två pilotanläggningar som renar processvatten ifrån en industri, genom 

ultrafilter kombinerat med omvänd osmos, har utvärderats. En metod för att 

sammanställa de kostsamma driftparametrarna elförbrukning, förbrukning 

av kemikalier samt underhållsarbete vid drift och membranens 

inköpskostnad genom en LCC har tagits fram. Denna metod ger en 

ungefärlig totalkostnad per kubikmeter av det renade vattnet. Även 

vattenkvaliteten på ingående råvatten, vattnet mellan membranen samt det 

utgående vattnet har analyserats. Detta för att undersöka att processerna 

fungerar som den ska, samt ge en indikation på vilka mineraler som kommer 

att behöva tillsättas i efterhand. 

 

Pilot B blir ca fem kronor dyrare per kubikmeter jämfört med Pilot A. De 

totala kostnaderna, 9.70 – 10.79 kr/m3 för Pilot A och 15.19 – 15.28 kr/m3 

för Pilot B, kan jämföras med den nuvarande kostnaden för en kubikmeter 

vatten i Mörbylånga, 15 kr/m3, samt den kostnad kommunen betalade 

sommaren 2016 för att frakta vatten i tankbilar, 70 kr/m3. 

 

Nyckelord: Avsaltning, LCC, Life Cycle Cost, Membran, Mörbylånga, 

Omvänd osmos, Processvatten, Ultrafilter, Vattenbrist, Vattenrening 
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Förkortningar 

 
ASP =  Aktivslamprocess 

 

IRV =  Industrireningsverk 

 

LCA  =  Life Cycle Analysis 

 

LCC  =  Life Cycle Costs 

 

MBR  =  Membranbioreaktor 

 

NF  =  Nanofilter 

 

RO  =  Reverse osmosis (omvänd osmos) 

 

SBR  =  Satsvis biologisk rening 

 

TDS  =  Total Dissolved solids 

 

UF  =  Ultrafilter 

   



2 

      Astrid Nygren och Robin Slättengren 
 

Definitioner 
 

Akvifer Flertalet jordlager som tillsammans bildar en 

hålighet där vatten kan lagras. Jordlagren måste 

vara porösa så att grundvatten ska kunna tränga 

in, eller tas ut. Kan innehålla ett eller flera 

grundvattenmagasin. 

(Dricksvattenutredningen 2015) 
 

Antropogen Motsatsen till något som sker naturligt. Ett 

fenomen som är orsakat, skapat eller påverkat 

utav människan. 

(Dricksvattenutredningen 2015) 

 

Avrinningsområde Ett landområde som dräneras genom ett och 

samma vattendrag. All nederbörd inom detta 

område transporteras ut i havet genom ett och 

samma vattendrag. Med begreppet 

tillrinningsområde menas endast själva 

landområdet. (Dricksvattenutredningen 2015) 

 

Ekonomisk vattenbrist Vattenbrist som beror på en dålig förvaltning 

av tillgängligt vattnet. (Tuyet-Hanh et al. 2016) 

 

Erosion 

 

Förändring av ett jordtäcke eller en berggrund 

genom olika naturliga fenomen, exempelvis 

vågor och rinnande vatten. 

(Nationalencyklopedin u.å. a) 

 

Fysik vattenbrist Vattenbrist som beror på att det inte finns 

tillräckligt med resurser för att förse landet 

med efterfrågad mängd.  

(Tuyet-Hanh et al. 2016) 

 

Grundvatten Vatten i det hydrologiska kretsloppet som 

befinner sig under jorden eller i berggrunden. 

Förekommer lika långt ner som det finns 

sprickor i berggrunderna. 

(Nationalencyklopedin u.å. b) 

 

Koncentrat Oönskade komponenter i vätskeström som 

membranet avskiljer och för bort. 

(Nationalencyklopedin u.å. c) 

 

Permeat Den vätskeström som går genom ett membran. 

(Nationalencyklopedin u.å. c) 
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Råvatten Grund- eller ytvatten som bereds för att 

användas som dricksvatten. 

(Dricksvattenutredningen 2015) 

 

Transpiration Avgivande av vattenånga genom 

klyvöppningarna hos växter. 

(Nationalencyklopedin u.å. d) 

 

Vattenstress Uppstår då det är ett för högt tryck på 

befintliga vattenkällor. Det går inte längre att 

ta ut en tillräcklig kvantitet av en 

tillfredsställande kvalité på ett hållbart sätt. 

(EEA & UNEP 1999) 

 

Vattentäkt 

 

 

Innebär enligt miljöbalken bortförsel av grund- 

eller ytvatten för att användas till försörjning 

av vattenbehovet, utvinning av värme eller 

bevattning av grödor. Kan även ha den 

betydelse att det är en vattentillgång eller en 

anläggning där vatten utnyttjas. 

(Dricksvattenutredningen 2015) 

 

Ytvatten En vattenförekomst som befinner sig på 

jordens yta, exempelvis sjöar, åar, älvar, 

kanaler med mera  

(Dricksvattenutredningen 2015) 
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1. Introduktion 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Vattentillgången på Öland har under en lång tid varit mycket ansträngd och 

har kommit till en punkt då det inte längre är hållbart. Under sommaren 

2016 blev problemet så akut att vatten var tvungen att fraktas dit i tankbilar 

för att tillgodose det stora behov som turismen medför. Totalt fraktades 

ungefär 154 000 m3 dricksvatten under denna period till en kostnad av drygt 

10.7 miljoner kronor. Detta ger en kostnad på cirka 70 kr/m3 för kommunen, 

vilket kan jämföras med den nuvarande kostanden för konsumenten,  

15 kr/m3. För att nå en mer långsiktig och hållbar lösning planerar 

Mörbylånga kommun tillsammans med Norconsult att bygga ett 

vattenreningsverk. Detta kommer att rena bräckt vatten ifrån Kalmarsund 

samt processvatten ifrån Guldfågeln AB, som tillsammans kommer att 

fungera som ett komplement till det redan befintliga sötvattnet. 

Kycklingslakteriet kräver en stor mängd vatten i sin process som är i bruk 

varje vardag, ambitionen är att så mycket som möjligt av detta vatten ska 

användas och vid behov kompletteras med bräckt vatten. Processvattnet 

ifrån industrin, ca 1 500 m3/d, genomgår en reningsprocess. Denna 

reningsprocess innefattar en intern rening samt en kommunal industrirening, 

se figur 1. I det planerade vattenreningsverket kommer vatten som 

genomgått denna kombinerade rening att användas. 

 

 

 

Figur 1: Nuvarande rening av processvatten från industri 
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Tidigare mätningar har visat att innehållet av fetter i processvattnet kan 

variera kraftigt. För att optimera en process som fungerar för båda typer av 

vatten görs pilotförsök under våren till hösten 2017. Tre olika piloter från tre 

olika leverantörer med varierande filterkombinationer för rening kommer 

drivas under denna period. Gemensamt för piloterna är att de alla har en 

liknande reningsprocess bestående av ett ultrafilter följt av omvänd osmos.  

I figur 2 visas ett processchema över hur det slutliga reningsverket förväntas 

se ut. Målet är att vattenreningsverket som mest ska kunna producera      

4 000 m3/d renat vatten. Under sommaren förväntas hela denna volym 

behöva utnyttjas, medan på vintern endast hälften. 1 500 m3/d kommer varje 

vardag året runt att återgå till slakteriet. Under mars 2017 startades två av de 

tre piloterna, Pilot A och Pilot B, för den första typen av vatten som ska 

testas, processvattnet ifrån industrin. Målet med pilotförsöken är att hitta en 

optimal kombination av filter som ger en balans mellan kostnad, producerat 

renat vatten och underhålls behov till den slutliga anläggningen ifrån en av 

leverantörerna.  

 

 

 

 

 

Figur 2: Processchema över det planerade vattenreningsverket i     

               Mörbylånga 
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1.1.1 Pilot A 
 

Pilot A:s filterkombination presenteras i figur 3. Det inkommande vattnet 

går först igenom ett Ultrafilter (UF) och lagras därefter i en tank innan det 

går vidare till membranet för omvänd osmos (OR). I denna pilot är filtren 

inte anpassade för varandra utan UF är dimensionerat för ett högre 

genomflöde än OR membranet. Vatten behöver därmed tappas ut ur 

mellanlagringstanken för att inte svämma över anläggningen. 

 

 

Specifikationer samt övrig information som erhölls ifrån leverantören till 

Pilot A hittas i tabell 1. Pilot A har körts i olika faser. I den första fasen som 

går mellan 15 mars – 26 april 2017 har UF tvättats med natriumhypoklorit 

sju gånger i veckan och med citronsyra två gånger i veckan. I fas två, som 

kommer gå mellan 27 april – 15 maj 2017 kommer natriumhypoklorit att 

doseras en gång i veckan och citronsyran inte alls. Pilot A använder sig av 

två olika driftskemikalier, antiscalanter. Dessa två kemikalier är 

leverantörens egna, som är optimerade för just deras membran. Under den 

första fasen har driften gått i cykler, 20 minuters filtrering följt av en  

60 sekunders backspolning av UF. Vid denna backspolning används inga 

kemikalier. 

 

 

 

  

Figur 3: Flödesschema över Pilot A:s processuppställning. 
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Tabell 1: Uppgifter om Pilot A. 

 UF RO 

Aktiv area  [m2] 

 

– 16.4 

Nominell  [m2] 

area   

 

55.7 – 

Porstorlek  [nm] 

 

20 – 

Estimerad  [år] 

livslängd  

            5 – 10 3 – 5 

 

Filterbyte  [år] 

kostnad  

12 000 8 000 

 

Antal enheter  [st] 

 

1 2 

Maximalt  [m3/dag] 

Permeatflöde 

 

180 17.4 

Tvättkemikalier Natriumhypoklorit 

Citronsyra 

– 

Antiscalant – Antiscalant 1 

Antiscalant 2 
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1.1.2 Pilot B 
 

Pilot B har en lösning där en membranbioreaktor (MBR) valts istället för 

bara ett UF. Denna anläggning har därmed som komplement till UF ett 

biosteg. Denna variant valdes då vattnet ifrån processen har likheter med 

avloppsvatten, som en MBR huvudsakligen är anpassad för. I figur 4 visas 

ett flödesschema över pilot B:s processuppställning.  

 

 

Specifikationer samt övrig information som erhölls ifrån leverantören till 

Pilot B hittas i tabell 2. Pilot B använder natriumhypoklorit både vid en 

veckovis tvätt av UF samt vid backspolning, men i olika doser. Driften av 

anläggningen går i cykler. UF tvättas var åttonde timme genom en åtta 

minuter lång backspolning. Flödet vid backspolning är större än 

permeatflödet ut ur UF. Vid drift av RO används den livsmedelsgodkända 

antiscalanten Ameroyal 363 

 

 

 

 

 

 

   Figur 4: Flödesschema över pilot B:s processuppställning. 
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  Tabell 2: Uppgifter om Pilot B. 

 UF RO 

Aktiv area  [m2] 

 

31 82 

Porstorlek  [nm] 

 

50 – 

Estimerad livslängd  [år] 

 

13 15 – 20 

Filterbyte kostnad  [kr] 

 

230 880 8 000 

Antal enheter [st] 

 

Ingen information 2 

Maximalt permeatflöde [m3/dag] 

 

Ingen information 96 

Tvättkemikalier 

 

Natriumhypyklorit – 

Antiscalant – Ameroyal 363 
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1.2 Syfte och mål 

 
Projektets syfte var att utvärdera två av de tre piloterna för en typ av vatten, 

processvatten ifrån en industri. Det som kommer utvärderas för Pilot A och 

Pilot B är de, av olika leverantörer, valda typerna av 

membransammansättning för att rena det inkommande vattnet. 

 

Målet med projektet var att ta fram en metod där de kostsamma 

driftparametrarna elförbrukning, förbrukning av kemikalier samt 

underhållsarbete vid drift och inköpskostnaden av membran kunde 

sammanställas, genom en LCC. Målet var även att med hjälp av denna 

metod ta fram en totalkostnad per kubikmeter av det producerade renade 

vattnet, som är jämförbar anläggningarna emellan. Även kvaliteten på 

ingående råvatten, vattnet mellan filtren och det utgående vattnet har 

analyserats. Detta för att kunna få en uppfattning om det renade vattnet 

kommer vara lämpligt som livsmedel. 

 

 

1.3 Frågeställningar 
 

Frågeställningarna som kommer att behandlas i detta projekt är följande; 

 

- Vad beror vattenbrist på? 

 

- Vad kostar en kubikmeter vatten ifrån de olika piloterna? 

 

- Renar anläggningarna vattnet till en tillfredställande kvalité? 
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1.4 Avgränsningar 
 

Projektet sträcker sig över tio veckor och ska redovisas vecka 22. 

Driftsparametrar kunde därför endast insamlas under åtta veckor och 

kemiska parametrar under fem. Resultatet kommer därmed inte kunna 

representera hela filtrens livscykel. 

 

Två typer av vatten kommer att användas i det färdiga vattenreningsverket, 

bräckt- och processvatten från livsmedelsindustri. I detta arbete kommer 

endast processvatten från industri, för två av de tre piloterna, att analyseras.  

Denna avgränsning beror på att endast dessa anläggningar, för denna typ av 

vatten var i drift vid projektstart. Projektet är till viss del sekretessbelagt. 

Detta medför att namn och andra dokument som skulle kunna avslöja 

leverantörernas identitet inte får nämnas i rapporten. Anläggningarna 

kommer av denna anledning att kallas för Pilot A och Pilot B.  

 

Systemgränsen sträcker sig enbart från det att vattnet når anläggningen, tills 

det har gått igenom filtret för omvänd osmos. Vattnet innehåller då låga 

mineralhalter, som behöver tillsättas i efterhand för att det ska bli 

välsmakande. Denna tillsättning är utanför avgränsningarna och kommer 

inte att tas hänsyn till i kostnadsanalysen. Inte heller kostnader för inköp av 

tankar, pumpar, arbetskostnader och dylikt kommer att ingå. Det är endast 

driftkostnader för pumpar, kemikalieåtgång samt filterbyten som kommer 

analyseras. Intervjuer med drifttekniker kommer göras angående underhåll 

vid drift, för att ge en uppfattning om vilken pilot som kräver minst 

arbetstid/underhåll av personal.  
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2. Teori 
 

 

2.1 Vatten 
 

Vatten är inte låst i de reservoarer som det lagras i, utan är i ständig rörelse. 

Denna rörelse, det hydrologiska kretsloppet, drivs av energi från solen. 

Nederbörd är källan till nästan allt färskvatten i den hydrologiska cykeln. 

Den mesta nederbörden hamnar i haven, då dessa täcker den största delen av 

jordens yta. Av samma anledning är också haven den största källan till 

vattenånga i atmosfären, ungefär 86 % härstammar härifrån. De övriga 14 % 

kommer från sjöar, våtmarker, floder, transpiration från växter med mera. 

Det avdunstade vattnet i atmosfären blir nederbörd som faller till marken där 

det lagras som ytvatten i sjöar och våtmarker. Vatten rinner även ner i 

marken som jordfukt eller fortsätter genom jordlager ner till grundvattnet. 

Jordfuktvattnet tas snabbt upp av växter och försvinner tillbaka till 

atmosfären via transpiration. Det vatten som rinner ner och blir till 

grundvatten har relativt jordfuktsvattnet en lång uppehållstid. Grundvattnet 

rör sig ständigt naturligt och har utbyte med sjöar och våtmarker. En del 

strömmar även ut i haven, fast utbytet med sjöar är större. 

(Nationalencyklopedin u.å. e) 

 

Vatten kategoriseras vanligtvis som sött, bräckt eller salt beroende på dess 

innehåll av salter. För att klassificera de olika typerna används ofta 

begreppet "total dissolved solids" (TDS). Detta beskriver det innehåll av 

oorganiska salter, samt den del organiskt material, som finns löst i vattnet. 

Innehållet av organiskt material är relativt salterna liten. Vanliga 

komponenter som innefattas av TDS är exempelvis kalcium-, magnesium-, 

natrium-, sulfat- och nitratjoner. Ungefärliga riktvärden för de olika typerna 

av vatten presenteras i tabell 3. För ett välsmakande dricksvatten bör 

innehållet av TDS vara mellan ungefär 300 – 900 mg/l. Även om innehållet 

av TDS avviker, både genom att vara högre eller lägre, så kan vattnet 

fortfarande vara drickbart men smaken kan ha påverkats. (WHO 1996)  

 

Tabell 3: Kategorisering av vatten baserat på innehåll av lösta partiklar      

                (Chereisinoff 2002). 

Vatten TDS (mg/l) 

Söt 

 

< 1 000 

Bräckt 

 

 1 000 – 15 000 

Salt 15 000 – 30 000 
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2.1.1 Sötvatten 
 

Det sötvatten som används kan vara antingen naturligt förekommande eller 

konstgjort. Till de naturligt förekommande räknas ytvatten och grundvatten 

(EEA 2009). Bildandet av det grundvatten som används resten av året sker 

främst under vintermånaderna, då avdunstningen är liten och nästan all 

nederbörd bildar grundvatten. Den största delen av den nederbörd som 

kommer under de varmare månaderna antingen avdunstar, eller tas upp av 

närliggande växtlighet. Sannolikheten är därmed stor att det efter vintern 

inte kommer ske någon ny grundvattenbildning förens till hösten.  

(SGU 2017)  

 

Genom att skapa fördämningar i floder, eller andra liknande modifikationer i 

naturliga sjöar, kan ytvattnet lagras för att säkerställa en kontinuerlig 

tillförsel. Konstgjort tillverkat sötvatten innebär att någon annan typ av 

vatten modifieras för att utvinna färskvatten. Detta kan ske genom 

exempelvis avsaltning, insamling av regnvatten eller återanvändning av 

avloppsvatten. Om det tas ut en för stor mängd färskvatten ur en 

grundvattenkälla som är belägen nära kusten, kan det börja tränga in salt 

vatten i det söta vattnets ställe. Detta kontaminerar källan och försämrar 

kvalitén på vattnet då de vanliga kommersiella behandlingarna av vatten inte 

tar bort salt. Det tar ofta lång tid för tillräckligt mycket färskt vatten att 

tränga in i källan igen, så en akvifer som en gång blivit kontaminerad av 

salt, förblir ofta förorenad under en mycket lång tid. (EEA 2009) Nästan allt 

dricksvatten på jorden tas ifrån antingen yt- eller grundvattenkällor som 

naturligt fyller på sig själva, se figur 5. 

 

 

 Figur 5: Cirkeldiagram över varifrån vattnet som används inom olika      

                 sektorer kommer ifrån år 2000.  (WWAP 2009, s. 100) 
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Problematiken med föroreningar i akvifererna beror ofta på jordbruk, 

industrier samt avloppsvatten. Användning av konstgödsel inom jordbruket 

blir allt mer frekvent, och är en stor bidragande faktor till den ökade 

föroreningen av kväve och fosfat i vattendragen. Vid förändrade halter av 

dessa tillväxtämnen störs det naturliga kretsloppet samt ökar övergödningen 

i ytvattnet. Både föroreningen och det överflödiga uttaget ur källorna måste 

minimeras för att undvika brist i framtiden. De områden där akviferer redan 

blivit så pass förorenade att de inte kan återhämta sig, riskerar en framtid 

helt utan vattenresurs. Detta kommer att påverka både de människor och 

ekonomier som är beroende av grundvattnet. I de allra mest utsatta områden 

saknas ofta relevant information om hur vattnets kvalité har och kommer att 

förändras. Förändringen av människors hälsa och ekosystem som ett resultat 

av detta är därför okänt. (WWAP 2015) 

 

De lättast åtkomliga källorna i vissa urbaniserade områden har blivit helt 

tömda. För att komma runt detta grävs det antingen djupare, eller används 

avancerade tekniker som exempelvis omvänd osmos, för att kunna 

omvandla andra typer av vatten till dricksvatten. Vid år 2050 uppskattas 

vattenefterfrågan att öka med 55 %. För att inte drabbas av ett underskott 

behövs en bättre balans mellan uttag och tillförsel. Om ett sådant underskott 

ändå skulle komma att ske kan lokala konflikter att uppstå mellan 

vattenanvändning och vattenanvändare, vilket i sin tur kan påverka både 

människornas välbefinnande och ekonomi. (WWAP 2015) 
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2.1.2 Bräckt vatten 
 

Det största vattensystemet i världen innehållande bräckt vatten är Östersjön. 

Att det innehåller en lägre salthalt beror på att det är delvis inslutet, vilket 

ger ett lågt utbyte med det salta havet, Atlanten, samtidigt som avrinningen 

ifrån floder är stor. Östersjön är mycket känslig för påverkan av yttre 

föroreningar, dels då det är avskilt och dels då den är grund. (Brochier 2012) 

 

Vid omvandling av andra typer av naturliga vatten, bortsett ifrån färskvatten, 

till dricksvatten, är det fördelaktigt att använda sig av bräckt vatten. Detta 

beror på att då salthalten är lägre i denna typ av vatten så behöver inte 

processen ske vid ett lika högt tryck relativt salt vatten, vilket gör den 

mindre energikrävande. Dock är mängden vatten av denna typ mycket mer 

begränsad i jämförelse med saltvatten. Vatten som ska beredas i 

avsaltningsanläggning kräver även tillsatser av kemikalier både före det 

behandlas och efter det är behandlat. En koncentrerad mängd av de 

befintliga oönskade ämnena som vattnet innehåller, ansamlas och spolas 

bort. Detta koncentrat släpps ofta ut i samma vatten där det togs upp. I en 

reningsprocess av bräckt vatten som innehåller omvänd osmos, där  

60 – 85 % av det inkommande vattnet kan användas i slutändan, innehåller 

koncentratet en 2.5 – 7 gånger större koncentration av de oönskade ämnena 

jämfört med det inkommande vattnet. (Gude 2016) 

 

 

2.1.3 Dricksvatten 
 

I genomsnitt använder en person i Sverige ungefär 160 liter vatten om 

dagen. Dricksvatten används inte enbart i hushållet utan är också viktig för 

livsmedelsindustrin och används tillexempel hos slakterier, mejerier samt 

bryggerier. Detta vatten måste hålla en viss standard och det finns därför 

krav på vattnets kvalité. Vattnet får inte vara grumligt, färgat, lukta illa, 

innehålla bakterier eller ämnen som är skadliga för människor. 

(Livsmedelsverket 2016) Det är många myndigheter som är kopplade till 

frågor rörande dricksvatten i Sverige (Svensson et.al. 2009).  

 

Livsmedelsverket har det främsta ansvaret för dricksvattenfrågor och har 

tagit fram riktlinjer angående dricksvattnets kvalité i egenskap som 

livsmedel. De ansvarar också för att råd och information om lagstiftningen 

når ut till befolkningen. Dricksvattnets egenskap som samhällsfunktion, så 

som pris, tillgång och krishantering, sköter andra myndigheter. De som 

ansvarar för att de framtagna riktlinjerna följs är producenten, eller den som 

levererar vattnet till konsument via rörledning. Därför sköts den direkta 

myndighetskontrollen av kommunerna  

(Livsmedelsverket 2016; Svensson et. al. 2009). Dricksvattenproducenterna 

måste regelbundet analysera kvalitén på det vattnet som produceras. Det 

som granskas är olika kemiska ämnen samt bakterier eller andra 

mikroorganismer.  
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Sjukdomsframkallande mikroorganismer är inte alltid lätta att upptäcka 

rutinmässigt eftersom de ofta förekommer i små mängder. För att upptäcka 

eventuella förekomster kollar man därför på andra mikroorganismer, 

indikatororganismer, som indikerar att vattnet är förorenat. Förekomst av 

vissa kemiska ämnen kan orsaka hälsoproblem, lukt, missfärgningar, 

korrosion i ledningar med mera. Vid kontroll av vattnet eftersöks bland 

annat innehåll av olika metaller och bekämpningsmedel.  

(Livsmedelsverket 2015) I tabell 4 visas de gränsvärden för kemiska 

parametrar, då vattnet ses som otjänligt, det vill säga olämpligt för 

konsumtion om halterna är högre. I tabell 5 visas gränsvärden för kemiska 

parametrar, där vattnet är tjänligt med anmärkning, det vill säga vattnet kan 

vara lämpligt som livsmedel, men bör granskas.  

 

 
Tabell 4: Gränsvärden på dricksvatten som räknas som otjänligt för vissa   

                kemiska ämnen (SLVFS 2001:30). 

Ämne Utgående 

dricksvatten 

Dricksvatten hos 

användaren 

Fluorid    – 1.5 (mg/l) 

Koppar   – 2  (mg/l) 

Lukt  – Tydlig eller  

mycket stark 

Nitrat  – 50 (mg/l) 

Nitrit  – 0.50 (mg/l) 

 NO3/50+NO2/0.5  – ≤ 1  (mg/l) 

pH  – 10.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

      Astrid Nygren och Robin Slättengren 
 

Tabell 5: Gränsvärden på utgående dricksvatten som räknas som tjänligt   

                med anmärkning för kemiska ämnen (SLVFS 2001:30). 

Ämne Utgående 

dricksvatten 

Dricksvatten hos 

användaren 

Aluminium    –  0.1 (mg/l) 

Ammonium   –  0.50 (mg/l) 

Färg (410 nm) 15  (mg/l Pt)  30  (mg/l Pt) 

Järn 0.1  (mg/l) 0.2  (mg/l) 

Kalcium   – 100  (mg/l) 

Konduktivitet   – 250  (mS/m) 

Klorid  – 100  (mg/l) 

Koppar   – 0.2  (mg/l) 

Lukt   –  Svag 

Magnesium  – 30  (mg/l) 

Mangan  – 0.05  (mg/l) 

Natrium  – 100  (mg/l) 

Nitrat  – 20  (mg/l) 

Nitrit 0.1 (mg/l)  – 

pH   –  < 7.5 , > 9.0 

Sulfat  – 100  (mg/l) 

Turbiditet   0.5  (FNU)  1.5  (FNU) 

 

 

Det finns 21 mineralämnen som är essentiella för människors hälsa och flera 

av dessa kan förekomma i dricksvatten. Dricksvatten är en betydande källa 

för kalcium, fosfor, magnesium och fluor, även om den inte är den 

huvudsakliga. Intag av dessa ämnen ger en förbättrad struktur på ben och 

cellmembran. Mjukt vatten, det vill säga med lågt innehåll av kalcium och 

magnesium, har gett en ökad risk för frakturer hos barn. Andra viktiga 

mineraler som förekommer i dricksvattnet, och vilka biologiska aspekter de 

påverkar hos människan visas i tabell 6. Trots att ämnena är essentiella är 

det dock inte bra att få i sig en för stor mängd. Dricksvatten innehåller 

mycket varierande mängd av mineraler som kan förekomma naturligt eller 

tillsättas efteråt. (Verma & Kushwaha 2014) Det planerade vattenverket på 

Gotland som ska rena bräckt vatten till dricksvatten planerar att tillsätta 

kalcium och natriumvätekarbonat innan det når användarna  

(Region Gotland u.å.). 
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2.1.3.1 Fluor 
 

Vid intag av låga halter ger fluor ett skydd mot karies, dock finns en viss 

risk att fläckar på emaljen kan uppstå hos barn vid högre halter. 

Sammanlagt, både ifrån mat och vatten, bör en vuxen människa få i sig 

under 1 mg per dag, och barn under sex år 0.3 mg per dag. Långvarigt intag 

av höga halter kan påverka skelettvävnaden. I vissa länder tillsätts fluorid i 

dricksvattnet för att förebygga karies, vilket dock inte är tillåtet i Sverige. 

Fluor är naturligt förekommande hos vissa mineraler i berggrunden, därför 

är förhöjda halter vanligt i bergborrade och grävda brunnar. För att 

kvantifiera mängden fluor i vatten utförs jonkromatografi, vilket är en 

vätskekromatografisk metod för analys av joner. Den elektrolytiska 

ledningsförmågan mäts då för att kunna uppskatta innehållet av fluor. 

(Svensson et. al. 2009) 

 
2.1.3.2 Nitrit/nitrat 

 

Nitrit och nitrat ingår naturligt i kvävets kretslopp. Förhöjda halter kan ses 

vid jordbruksområden där det sker en tillsats av gödningsmedel. Problem 

med gränsvärden som överskrids är därför vanligast i glesbebyggda områden 

med åkermark, där enskilda brunnar ofta används. Nitrat i sig är ofarligt men 

kan naturligt omvandlas till nitrit. Nitrit oxiderar blodets hemoglobin som då 

inte längre kan binda syre. Prover för nitrit- och nitrathalter kan göras med 

många olika metoder. Den vanligaste är dock samma metod, 

jonkromatografi, som används vid kvantifiering av fluor.  

(Svensson et. al. 2009) 

 
2.1.3.3 Koppar 

 

Eftersom rörledningar i badrum och kök ofta består av koppar finns det 

också spår av detta ämne i dricksvattnet. Kroppen behöver koppar för att 

flera olika enzymer i ämnesomsättningen ska kunna fungera. Brist på koppar 

är mycket ovanligt men kan förekomma i samband med tarmsjukdomar. 

Symptom som då kan uppstå är blodbrist och försämrad benbildning hos 

barn. Ett högt intag av koppar kan leda till akuta symptom som kräkningar 

och diarréer, men även leverskador på sikt. 

Tabell 6: Viktiga mineraler som kan förekomma i dricksvatten samt dess  

                 användningsområde i kroppen (Verma & Kushwaha 2014). 

Ämne Användningsområde i kroppen 

Natrium, Kalium och klor 

 

Vatten- och elektrolysbalansen 

Zink, koppar, selen, magnesium,  

mangan och molybden 

 

Metabolisk katalys 

Järn 

 

Syrebindning 

Jod och krom  Hormonfunktioner 
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Det rekommenderade dagliga intaget ifrån livsmedelsverket ligger på  

0.9 mg/dag. Den europeiska myndigheten för livsmedelsfrågor, Efsa, har 

även tagit fram ett gränsvärde för dricksvatten som är 2 mg/l. Dock kan det 

redan vid halter på 1 mg/l uppstå missfärgningar på porslin, exempelvis hos 

tvättfat eller badkar. Även missfärgning av hår, som då blir blågrönt, kan 

förekomma vid höga halter. (Livsmedelsverket 2017a) 

 
2.1.3.4 Aluminium 

 

Aluminiumhalten i dricksvatten ligger oftast lågt, under gränsvärdet  

100 µg/l. Förhöjda halter förekommer dock vid pH under sex, vilket kan ske 

hos enskilda brunnar. När gränsvärdet bestämdes tittades det främst på 

tekniska aspekterna snarare än hälsomässiga. Ett högt aluminiuminnehåll 

kan leda till bildningar av slam i distributionsanläggningar. Forskning om 

kopplingar mellan aluminiumexponering och demenssjukdomar har gjorts, 

men ingen tydlig koppling har kunnat göras.  

(Livsmedelsverket 2017b) 

 
2.1.3.5 Vattens hårdhet 

 

Vattnets hårdhet är ett mått på dess innehåll av jonerna kalcium och 

magnesium och i Sverige används enheten tyska hårdhetsgrader (°dH). Höga 

halter av ämnena leder till en ökad risk för utfällningar i vattenledningar. I 

områden där marken innehåller en hög halt av kalk blir ofta vattnet naturligt 

hårt. Dricksvatten kan klassificeras som mjukt, medelhårt, hårt eller mycket 

hårt beroende på dess innehåll av kalcium och magnesium, gränsvärden 

presenteras i tabell 7. (Nationalencyklopedin u.å. f) 

 

 

Tabell 7: Gränsvärden för klassificering av ett dricksvattens hårdhetsgrad       

                 (Nationalencyklopedin u.å. f) 

Vattentyp °dH 

Mjukt vatten 0 – 5 

Medelhårt 5 – 10 

Hårt 10 – 20 

Mycket hårt > 20 

 

 
2.1.3.6 Mikroorganismer 

 

Innehållet av mikroorganismer i dricksvatten undersöks med en 

standardiserad metod i 22 °C under tre dagar. Det satta gränsvärdet tillämpas 

för att kontrollera så att desinfektionen av vattnet fungerar. Höga halter kan 

indikera en förhöjd risk för vattenburen smitta. De mikroorganismer som 

eftersöks är alla bakterier, men även mikrosvamp trots att den är en mycket 

liten del av den totala floran. Speciella gränsvärden finns även för vissa 

enskilda bakterier, som Escherichia coli (E. coli). 
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Om närvaro av E. coli påvisas kan detta indikera på en påverkan av 

dricksvattnet från avlopp eller naturgödsel. E. coli är oftast helt ofarliga men 

kan vara sjukdomsframkallande och ge allvarliga symptom.  

(SLVFS 2001:30) I tabell 8 visas de gränsvärden för mikrobiologiska 

parametrar, då vattnet ses som otjänligt om halterna är högre. I tabell 9 visas 

gränsvärden för mikrobiologiska parametrar, där vattnet är tjänligt med 

anmärkning. 

 

 

Tabell 8: Gränsvärden för otjänligt dricksvatten för mikrobiologiska   

                parametrar (SLVFS 2001:30). 

Ämne Utgående dricksvatten Dricksvatten hos 

användaren 

Escherichia coli 

 

Påvisad  (i 100 ml) Påvisad (i 250 ml) 

Koliforma bakterier 10  (antal/100 ml) 10    (antal/ 250 ml) 

 

 

 

Tabell 9: Gränsvärden där dricksvatten räknas som tjänligt med   

                anmärkning för mikrobiologiska parametrar (SLVFS 2001:30). 

Ämne Utgående dricksvatten Dricksvatten hos 

användaren 

Koliforma bakterier 

 

 Påvisad  (i 100 ml) Påvisad  (i 250 ml)

  

Odlingsbara 

mikroorganismer  

(vid 22 Cº) 

 10  (antal/ ml) 100  (antal/ ml) 

 

 

Desinfektion av dricksvatten tillämpas för att ta bort innehållet av potentiella 

smittspridande patogener. De vanligaste metoderna för att desinfektera 

vattnet är med en kemisk metod eller med UV-ljus. Vid kemisk desinfektion 

tillsätts ozon eller klor i form av natriumhypoklorit eller klordioxid. Dessa 

metoder, förutom behandlingen med UV-ljus, är oxidationsmetoder som gör 

att de mycket lätt reagerar med andra ämnen. De ämnen som oxideras 

lämnar ifrån sig en eller flera elektroner, vilket skadar de levande 

organismernas cellväggar och medför död. Vanligast är användningen av 

UV-ljus eller ozon. Ozon är ett alternativ till de klorinnehållande 

oxidationsmedlen som har en god verkan mot mikroorganismer, bakterier 

och virus. Behandling med UV-ljus skadar de levande organismernas DNA. 

En sekundär desinfektion kan tillämpas, men är enbart till för att begränsa 

efterväxt i vattenledningar. (Svensson 2014) 
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2.1.4 Avloppsvatten 
 

Avloppsvatten ses ofta som en avfallsprodukt, men det skulle kunna 

användas på många olika sätt. Det kan renas och återvinnas eller användas 

för att ta tillvara på kemiska föreningar som exempelvis fosfor  

(Maxwell 2015). I många städer i utvecklingsländer finns inte den 

infrastruktur som behövs för att ta hand om avloppsvatten tillgänglig, här 

släpps ungefär 90 % av avloppsvattnet istället ut direkt i floder, sjöar eller 

hav. Detta kan ge stora hälsokonsekvenser, vilket leder till högre 

sjukvårdskostnader samt mindre produktivitet vid arbete. (WWAP 2015) 

Om föreningar i avloppsvattnet återanvänds istället för att släppas ut 

kommer detta även minska den biologiska aktiviteten som leder till 

övergödning i vattendrag, samt avgivandet av metan och lustgas 

(Maxwell 2015;WWAP 2015). Behovet av att använda konstgödsel skulle 

då även minska (EEA 2009). 

 

Genom ett perspektiv där det endast ses till vattenanvändning, skulle det 

vara fördelaktigt att använda avloppsvatten istället för dricksvatten vid 

konstbevattning. Ur jordarnas perspektiv är användningen inte lika positiv. 

Odlingsmarken kan bli kontaminerad av olika patogener eller andra 

hälsofarliga ämnen som avloppsvatten kan innehålla. För att användningen 

av avloppsvatten ska kunna slå igenom krävs riktlinjer. Bland annat över hur 

mycket samt vilken typ av behandling vattnet måste genomgå innan det får 

användas för bevattning av grödor. (EEA 2009) Den främsta faktorn till att 

avloppsvattnet inte genomgår någon slags behandling innan utsläpp är att 

ekonomin eller de nödvändiga resurserna inte finns tillgängliga. För att 

föroreningen av olika typer av rent vatten ska bli mindre, krävs investeringar 

i avloppssystem som är hållbara ur såväl teknisk, ekonomisk och social som 

ur miljömässig synvinkel. (WWAP 2015) 

 
 

2.2 Vattenbrist i världen 
 

Vatten är en begränsad resurs som är essentiell för vår överlevnad. På jorden 

är det tillgängligt i någon av dess tre olika fysikaliska former, fast-, flytande- 

eller gasfas. Beroende på vilken fas vattnet befinner sig i kommer det att 

inneha olika egenskaper, vilket möjliggör ett cirkulerande kretslopp. Mer än 

två tredjedelar av jordens yta är täckt med vatten, men endast 2.5 % av detta 

är drickbart. En stor del av denna fraktion är sedan i sin tur uppbunden i 

glaciärer, mark eller på andra sätt oåtkomligt för användning. Människans 

påverkan på jordens klimat tros påskynda dess naturliga hydrologiska cykel. 

Detta i kombination med att det färskvatten som finns direkt tillgängligt är 

ojämnt fördelat har lett till en krissituation i många delar av världen. De 

svårigheter som har motarbetats under en längre period, såsom dålig tillgång 

till rent vatten, sanitet samt ett ohållbart uttag av sötvatten har inte 

försvunnit. Nya problem, som ständigt ökande befolkningsmängd, en högre 

levnadsstandard samt en åldrande infrastruktur, har tillkommit.  
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När befolkningen inte längre kan tillgodose sitt vattenbehov på ett hållbart 

sätt, blir konsekvensen ofta en överexploatering av ekosystemet. Detta 

kommer att påverka alla de arter som är beroende av ekosystemet, inklusive 

oss människor. Om det finns en god tillgång på rent vatten kommer detta ge 

en förhöjd livskvalitet genom bättre sanitet, hygien samt billigare föda vilket 

i sin tur bekämpar både sjukdomar såväl som fattigdom. (WWAP 2009) 

 

Den vision som FN önskar uppnå år 2050 är: 

 

"In a sustainable world that is achievable in the near future, 

water and related resources are managed in support of human 

well-being and ecosystem integrity in a robust economy. 

Sufficient and safe water is made available to meet every 

persons's basic needs, with healthy lifestyles and behaviours 

easily upheld sanitation services, in turn supported by 

equitably extended and efficiently managed infrastructure. 

Water resources management, infrastructure service delivery 

are sustainably financed. Water is duly valued in all its forms, 

with wastewater treated as a resource that avails energy, 

nutrients and freshwater for reuse. Human settlements 

develop in harmony with the natural water cycle and the 

ecosystems that support it, with measures in place that reduce 

vulnerability and imporve resilience to water-related 

disasters. Integrated approaches to water resources 

development, management and use – and to human rights – 

are the norm. Water is governed in a participatory way that 

draws on the full potential of women and men as 

professionals and citizens guided by a number of able and 

knowledgeable organizations, within a just and transparent 

institutional framework” 

                 (WWAP 2015, s.2) 

 

 

2.2.1 Konsekvenser av människans påverkan 

 
Då levnadsstandarden och befolkningsmängden ökar, ökar även 

vattenanvändningen. Denna relation är dock inte linjär, de senaste 

årtiondena har användningen av vatten ökat dubbelt så fort som 

befolkningen. (WWAP 2015) Den väntade befolkningsökningen fram till 

2080 kan ses i figur 6. När strävan efter att uppfylla de mest grundläggande 

behoven har stillats, börjar strävan efter en högre levnadsstandard. Generellt 

sett innebär en ökad inkomst även en större vattenanvändning per capita. 

När människor börjar omplacera sig för att bo där standarden är hög, ökas 

påfrestningen på de närliggande källorna. Hur mycket vatten som förbrukas 

per capita är starkt beroende av inställningen till miljön. Medvetenhet om 

hur mycket vatten de dagliga aktiviteterna förbrukar främjar förändring. 

(WWAP 2009)  
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De delar av världen som är allra mest påverkade av vattenbristen är norra 

och södra Afrika, Mellanöstern, delar av södra Asien, Sydostasien och 

Sydamerika. Till stor del beror detta på en låg årlig nederbörd. Andra 

vattenrelaterade problem som delar av världen lider av är extrem nederbörd, 

vilket leder till översvämningar, samt både extremt låg och hög nederbörd 

periodvis. För en övergripande bild över hur större avrinningsområden 

påverkas av högt vattenuttag, se figur 7 (WWAP 2015) 

 

 

 

Figur 6: Världskarta över de faktorer befolkningen väntas öka eller  

                minska med, fram tills år 2080. (WWAP 2009, s. 30) 

 

 

Figur 7: Världskarta med skala som indikerar hur mycket de större   

                avrinningsområdena var påverkade av vattenstress år 2002.   

                (WWAP 2009, s. 92) 
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I de länder där det inte finns möjlighet till att använda vatten i en tillräcklig 

mängd, eller av rätt kvalité, kan konsekvensen bli konstant svaghet, diarré 

eller andra sjukdomar som kan vara livshotande. Människor som har både 

begränsad tillgång till vatten och en låg inkomst behöver ofta välja mellan 

att betala för mat och vatten eller skolavgifter och mediciner. Detta blir ofta 

en ond cirkel då potentiella anställningsmöjligheter kan gå förlorade i brist 

på utbildning, vilket i sin tur hade kunnat ge upphov till en förhöjd inkomst. 

Varje år medför vattenrelaterade sjukdomar i utvecklingsländerna att tre 

miljoner människor dör i förtid. (WWAP 2015) 

 

 

2.2.2 Konsekvenser av jordbrukets påverkan 
 

Jordbruket utgör en mycket viktig funktion i vardagen, detta medför ett svårt 

val; ett bevarande av vattensystemen eller en utökning av jordbruket. 

(WWAP 2015). Merparten, 70 – 80 %, av det vatten som förbrukas idag 

används på olika sätt inom jordbruket (Maxwell 2010). Till stor del beror 

detta på den ökande folkmängden har lett till en högre efterfrågan efter billig 

föda (WWAP 2009). Vattenuttaget ifrån källorna ökar i en lika ohållbar takt 

som jordbruket vilket utarmar jorden på friskt vatten. Merparten av det 

vatten som används är ytvatten, se figur 5. En ohållbar användning inom 

jordbruket leder inte bara till att källan förbrukas utan kan också leda till 

förändrade strömningar i floder och ett minskat habitat till vilda djur. Hittills 

har den överdrivna användningen av konstbevattning försaltat ungefär 20 % 

av odlingsmarken som använder sig av denna typ av bevattning. Det 

estimeras att ungefär 20 % av världens akviferer i nuläget redan är utsatta 

för överexploatering. (WWAP 2015) Vattenbristens utbredning, samt vilken 

typ av vattenbrist det finns i olika delar av världen ses i figur 8.  

 

Figur 8: Världskarta över hur utbredd, samt vilken typ av vattenbrist olika   

                platser led av år 2007.  (WWAP 2009, s. 128). 

 

 



25 

      Astrid Nygren och Robin Slättengren 
 

År 2050 förväntas 60 % mer grödor behöva produceras globalt för att 

försörja befolkningen. För att det ens ska vara möjligt finns det två 

potentiella vägar att gå, minska förlusterna i produktionsprocessen eller öka 

produktiviteten. Ofta läggs allt för stor, och ibland felaktig tyngd på att göra 

processen så effektiv som möjligt. Nästan allt vatten som ”förloras” under 

produktionen kan antingen stoppas tillbaka in i systemet, eller återgå till sitt 

naturliga kretslopp. Oftast är det viktigare att öka produktiviteten, vilket 

innebär att mer grödor produceras per volym vatten. För att kunna möta de 

kommande behovet krävs en förbättrad vattenkontroll, markanvändning och 

metoder inom jordbruket. Förbättrade jordbruksmetoder innebär bland annat 

förädling av växter som kan medföra att en större del av biomassan kan 

skördas, resistensen mot skadedjur ökar och mottagligheten för sjukdomar 

och torka minskar. (WWAP 2015) För att minimera användningen av vatten 

till jordbruket krävs det inte bara att processerna och bevattningen ska bli 

effektivare, det krävs även att matsvinnet blir mindre (Maxwell 2010). 

 

 

2.2.3 Energisektorns påverkan 

 
De allra flesta energiprocesser behöver på ett eller annat sätt använda sig av 

vatten. De största brukarna är värmekraftverken och vattenkraftverken. 

Ungefär 80 % av den globala elektricitetsproduktionen kommer ifrån olika 

typer av värmekraftverk, 90 % av dessa kraftverk kräver stora mängder 

vatten i processen. Vattnet används i form av energibärare eller som 

kylmedium. Använder ett termiskt system sig av en kylning med öppen 

slinga släpps det uppvärmda vattnet ut i naturen, vilket kan påverka de arter 

som är beroende av ekosystemet i fråga. Främst är det ytvatten som används 

inom energiprocesser, se figur 5.  

 

Då efterfrågan av energi ständigt ökar, kommer även uttaget av vatten att 

öka. Nuvarande projektioner visar att användningen av färskvatten kommer 

att stiga med cirka 20 % fram tills år 2035 inom denna sektor. Om det här 

istället skulle användas alternativa källor till vatten, såsom exempelvis havs- 

eller avloppsvatten, kan uttaget av nytt färskvatten minskas. I de områden 

som inte ännu lider av vattenbrist, ses ofta vatten inte som en begränsad 

råvara. Detta gör att det inte tas någon hänsyn till hur tillgängligheten på 

vattnet ser ut och hur verksamheter kommer att påverka källorna när nya 

energipolicyer tas fram. (WWAP 2015) I de allra flesta fall är industriernas 

stora fokus dess ekonomi eftersom finns det ingen ekonomi, finns det ingen 

produktion. Fokus ligger ofta inte på att använda vatten på ett effektivt sätt, 

utan på att få tillgång till resursen till en så låg kostnad som möjligt. Detta 

uppnås genom att antingen förse sig själva med vatten ifrån närliggande 

källor, eller köpa in det kommunalt. (WWAP 2015)  
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Alla typer av vatten har olika fysiska och kemiska kvalitéer. Genom att 

granska dessa på förhand kan möjliga problem förutses, vilket både 

maximerar effektiviteten och sparar in på oväntade kostnader såsom 

kemikalier, filtrering, sedimentering, luftning eller blandning av vattnet för 

att ge det önskade egenskaper. (Maxwell 2010) 

 

I takt med att miljöfrågan växer försöker nya lösningar tas fram, ofta 

används biobränslen för att ersätta de fossila. Ur ett perspektiv där det ses 

till vattenanvändning, kan det i vissa fall vara sämre att använda 

biobränslen. Dock gäller detta endast i de fall där bevattningen inte sker 

naturligt. Miljöproblemet förskjuts då från användning av fossila bränslen 

till hårt pressade mark och vattenresurser. (WWAP 2015) 

 

De mest hållbara metoderna för att generera el, ur 

vattenförbrukningssynpunkt, är vind- och solkraft. Solkraften kräver inte 

heller en redan utvecklad infrastruktur, vilket många andra alternativ är helt 

beroende av och många platser i världen inte har. I de allra flesta fall behövs 

dessa två dock kompletteras med ett annat alternativ, för att kunna jämna ut 

och kompensera lasten. Detta mer pålitliga alternativ använder ofta en stor 

mängd vatten. Vind- och solkraft utgör dock en så liten del i världens totala 

energianvändning, endast drygt 3 %, att trots då de förväntas bli mycket mer 

effektiva i framtiden kommer de troligtvis inte kunna utgöra mer än 10 % av 

den totala energin 2035. Båda två kommer även med all sannolikhet att 

fortsätta vara mycket dyra tekniker som kommer behöva politiskt stöd för att 

kunna etablera sig. (WWAP 2015) 

 

För att på ett hållbart sätt bruka vattnet i den hydrologiska cykeln behövs 

förbättringar och innovationer inom tekniken. Insamling av regnvatten, 

miljövänlig infrastruktur, porösare trottoarer och andra designlösningar i 

urbana miljöer sprider ut vattnet och håller det borta ifrån avloppen. Detta 

ger det en förbättrad möjlighet att tränga ner i marken. (Maxwell 2010)  

 

Avsaltningstekniker kan användas för att minska trycket på de hårt pressade 

sötvattenkällorna. Nackdelen med dessa processer är att det krävs en mycket 

stor mängd energi för att genomföra dem, då vattnet antingen måste 

förångas eller pressas genom ett membran vid ett förhöjt tryck. Den marina 

miljön och dess strömning kan även bli starkt påverkad om den bortförda 

saltlösningen sedan släpps ut i naturen igen. Hur stor denna påverkan blir 

globalt är ännu okänd, men den lokala är mycket väldokumenterad. Den 

salta lösningen tenderar att sjunka till bottnen där den sprids. De arter som är 

mycket känsliga för förändringar i salthalt kan här komma att påverkas. 

(EEA 2009) 
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2.2.4 Ett förändrat klimat 
 

Den globala uppvärmningen av jorden som människor ger upphov till, 

tillsammans med det ökande utsläppen av spillvärme bidrar till ökade 

medeltemperaturer i vattendrag och hav. En förhöjd temperatur gör bland 

annat att effekterna av föroreningar som exempelvis patogener, 

bekämpningsmedel och näringsämnen förvärras. Hur mycket detta faktiskt 

påverkar miljön är ännu okänt, men det tros ha en negativ inverkan. 

Klimatförändringarna tros även påverka ekosystemen på andra sätt. Stigande 

havsvattennivåer, intensivare stormar samt förändrade tidvattenmönster 

skadar och förändrar den biologiska mångfalden. (WWAP 2015) 

 

Det är fortfarande relativt okänt hur mycket de hydrologiska miljöerna 

påverkas av klimatförändringarna då de kan vara mycket komplexa och 

oförutsägbara. Kretsloppets grundläggande fysikaliska egenskaper i helhet 

är sedan länge kända, problemet är att förutse hur ett lokalt område kommer 

att påverkas. Detta beror dels på skalan, då lokala och regionala 

vädermönster är svårtolkade ur en global klimatmodell, och på att det är 

svårt att förutse vad den antropogena påverkan kommer att resultera i och 

vad dominoeffekten av detta blir. Med största sannolikhet kommer 

efterfrågan på vatten samt den redan existerande infrastrukturen att påverkas 

vid mer extremt väder och vid högre vattennivåer. Genom en större 

urbaniseringsgrad kommer städerna byggas ut där vattnets naturliga 

dräneringssystem är lokaliserat, vilket kommer ge upphov till en ökad 

ytavrinning. Den ökande urbaniseringen bidrar till att trycket på enskilda 

källor blir större och om det inte räcker till måste istället dyra 

vattentransporter kompensera. Problemet med vattenbristen i världen som 

helhet är det ständigt förändrade vattenbehovet vilket gör det svårt att 

bedöma vilket plats i världen som behöver extra fokus. (WWAP 2015) 

 

Den antropogena aktiviteten som har pågått under flera hundra år har under 

hela tiden påverkat det hydrologiska kretsloppet. Det är först nu de senaste 

årtionden som effekten av detta har kunnat ses. Många av akvifererna och en 

stor del av det tillgängliga ytvattnet har blivit så pass förorenat att de inte 

längre kan användas, eller har torkat upp helt. Det tros tillslut leda till att 

hälften av världens invånare lider av vattenbrist år 2050.  

(Maxwell 2010) 

 

Alla de effekter av ett förändrat klimat är dock inte negativa, det går att 

omvandla de nya problemen till positiva effekter. Högt belägna, vattenrika, 

platser kan bli lättare att bosätta sig i. En ökande nederbördsmängd kan 

lindra vattenbristen i torrare områden, här är dock en fungerande 

infrastruktur viktig för att kunna ta tillvara på vattnet. Men i det stora hela 

kommer de negativa effekter som klimatförändringarna medför att vara fler 

än de positiva då utsläpp av växthusgaser tros förvärra den redan pågående 

påverkan av sötvattenkällorna. (WWAP 2015) 
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Att ett område lider av vattenbrist kan på många olika sätt visa sig, antingen 

genom torka, översvämning eller båda delar. Vattenbrist kan antingen vara 

ett naturligt fenomen, eller något som uppstår som konsekvens av en allt för 

överdriven användning av vatten, eller utsläpp av föroreningar. Den allt 

ökande användningen av vatten hos oss människor är en konsekvens av 

förändrade vanor. Mer kött och mejeriprodukter konsumeras, fler 

motorfordon och andra tekniska apparater används och byts ut mer frekvent. 

Alla dessa vanor bidrar till en ökad vattenanvändning vid tillverkning såväl 

som vid användning. Den allt snabbare tekniska innovationen påskyndas av 

att människor ständigt efterfrågar nya och förbättrade produkter. Detta 

medför att den allra största efterfrågan av rent vatten inte kommer ifrån 

länder där befolkningsmängden har en snabb tillväxt, utan ifrån de där 

befolkningen redan är stor och har en hög ekonomisk tillväxt. När 

levnadsstandarden höjs går befolkningen från att konsumera ett mål mat om 

dagen, till två. Därefter ökas mängden kött och mejeriprodukter som 

inkluderas i den dagliga dieten.  

(WWAP 2015) 

 

I dagens ekonomiska modeller tar de flesta inte någon hänsyn till alla de 

tjänster som fås ifrån sötvattnets ekosystem, om fallet är så används det 

vanligtvis på ett sätt som inte är hållbart. Olika livsmiljöer ger oss olika 

typer av tjänster. Våtmarker minimerar exempelvis efterföljden av en 

översvämning, lagrar vatten samt bidrar till en ekonomisk vinst i form av 

fiske och turism. För att en källa ska kunna fortsätta förse människor med 

sötvatten krävs det att ekosystemet är friskt. Detta innebär en så kallad  

”grön ekonomi”, där både ekonomin och ekologin är hållbar, samt en hållbar 

utveckling. (WWAP 2015) 

 

 

2.3 Vattenbrist i Europa 
 

Den dominerande källan till färskvatten i Europa är ytvatten, mer än 80 % 

av det sötvatten som används kommer ifrån sådana källor. Att denna typ av 

uttag blivit så populärt beror på att det här går att enkelt ta ut stora volymer. 

De ökande temperaturerna och koldioxidnivåerna i atmosfären kan komma 

att leda till att skördar blir större, samt att den största andelen odlingsmark 

förskjuts. Storleken på skördarna kommer oavsett att vara starkt beroende 

till om det finns tillräckligt mycket vatten tillgängligt i framtiden.  

(EEA 2009) 

 

För att kunna skapa ett resurseffektivt Europa till år 2020 har EU satt ihop 

en rad delmål, en så kallad ”Roadmap”. Ett delmål säger att uttaget av vatten 

ur förnyelsebara källor måste ligga på under 20 %. Då vattenbrist uppstår i 

Europa har EU också tagit fram en rad verktyg och åtgärder för att kunna 

öka effektiviteten på vattenanvändningen. Dessa verktyg är exempelvis 

förändrad prissättning samt läckagereduktion. Olika kriterier som följer 

principen ”förorenaren betalar” har även tagits fram. (WWAP 2015) 



29 

      Astrid Nygren och Robin Slättengren 
 

2.4 Vattenbrist i Sverige 
 

I Sverige ses ofta rent vatten som en oändlig resurs, något som kommer 

automatiskt om kranen öppnas. Denna syn på vatten har nu börjat förändras 

då vattenbristen har nått Sverige. Resultatet av detta är att vissa delar av 

landet, exempelvis Blekinge, Gotlands och Kalmar län, riskerar att oftare 

lida av vattenbrist på grund av låga grundvattennivåer. 

(Dricksvattenutredningen 2015) 

 

Grundvattennivåerna mäts och jämförs med det normala tillståndet, vilket är 

en sammanställning av grundvattennivåerna mellan 1961-2014. Denna 

normalnivå på grundvatten kommer att bero på säsong samt om det är ett 

stort eller litet magasin. (SGU, SMHI 2017) De små magasinen brukar 

användas som jämförelse för dem som har en egen brunn, de stora 

magasinen är de som en stor del av kommunen tar sitt vatten ifrån  

(SGU 2017). De mindre magasinen är små, snabbt reagerande och består 

främst utav moränavlagringar. De har en låg effektiv porositet vilket gör att 

bara en liten mängd vatten kan magasineras. Då de är små kan 

grundvattennivån variera kraftigt, vilket innebär att de både töms och 

återfylls snabbt under eller efter en period av torka. De större magasinen 

reagerar ofta långsamt och representeras främst av exempelvis rullstensåsar 

eller andra sand- och grusavlagringar. De är mycket porösa och kan därför 

absorbera en stor mängd vatten på ett effektivt sätt. Efter en långvarig torka 

tar det mycket lång tid för de större magasinen att fyllas helt. (SGU 2016) 

Med fyllnadsgrad menas procentuellt hur stor del av källan som är fylld, 

jämfört med ett medelvärde från tidigare år.  

 

Under våren 2017 uppmättes det att Gotland, östra delen av landet mellan 

Västervik upp till Sundsvall med undantag för Stockholmsregionen har en 

grundvattennivå som är mycket under det normala. Öland samt resterande 

delen av södra och mellersta Sverige upp till och med norr om Umeå har en 

grundvattennivå som är under det normala. Resten av Norrland har nivåer 

som är antingen nära eller över det normala, se figur 9. (SGU 2017) 

 



30 

      Astrid Nygren och Robin Slättengren 
 

 

 

De flesta kommuner i Sverige tar sitt vatten ifrån underjordiska källor. 

Nivåerna i dessa sjunker nästan en centimeter per dygn under sommarens 

månader. Om det redan innan sommaren börjat indikera att nivåerna av 

grundvatten är under det normala bör aktiviteter som exempelvis vattna 

gräsmattan, tvätta bilen och använda pool eller badkar undvikas. (SGU u.å). 

Om klimatet i Sverige förändras kan det innebära längre nivåer av 

grundvatten i sydöstra delarna av landet, medan resterande kan komma att 

räkna med högre nivåer (SGU 2016) 

 

 

 

 

 

Figur 9: Karta över grundvattennivåerna i Sverige, mars 2017.     

               (SGU 2017) 
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Under en längre tid har Gotland varit påverkade av vattenbrist som beror på 

låga nivåer av grundvatten. Under de senaste 40 åren har inga nya akvifer 

hittats. Just nu utförs därför pilotförsök för att bygga en ny 

avsaltningsanläggning som ska rena det bräckta Östersjövattnet. 

Anläggningen planeras vara färdig hösten 2018 och kommer att vara Sverige 

första storskaliga avsaltningsanläggning för dricksvattenproduktion.  

Några av de viktigare inkomstkällorna på Gotland, såsom jordbruk och 

turism hade behövt minskas avsevärt utan denna anläggning.  

(Region Gotland u.å.) 

 

 

2.4.1 Vattenbrist på Öland 
 

Jämfört med resten av Sverige får Öland en mycket liten mängd nederbörd 

varje år, samtidigt som de har ett stort antal soltimmar. Dessa två orsaker 

kombinerade med torra vindar har gjort Öland till en av landets torraste 

platser. Under en mycket lång tid tillbaka har Öland varit utsatta för stor 

missväxt. Under 1600-talet dikades marken, vilket gav upphov till nya 

odlingsmarker men också nya problem. Odlingsmarkerna blev torrare och 

erosionen och jordflykten ökade. Därmed ökades behovet av bevattning 

genom konstgjord väg. (Nilsson 1998) 

 

Ölands två kommuner, Borgholm och Mörbylånga, lider båda två av 

vattenbrist. I Borgholm utgör turismen en stor förbrukningspost med sina 

många campingplatser, stugbyar och småbåtshamnar. I Mörbylånga är den 

stora förbrukningsposten konstbevattning av grödor. (Nilsson 1998) Vissa 

delar av Öland uppvisade år 2016 de lägsta grundvattennivåerna någonsin 

sedan de började mätas 1968 (SGU 2016). Flertalet större företag med hög 

vattenproduktion har även etablerats vilket har bidragit till en ansträngd 

vattentillgång. År 1975 etablerades Guldfågeln AB i Mörbylånga. Företaget 

är starkt beroende av en kontinuerlig tillförsel av vatten med normalt tryck 

ifrån kommunen i sina processer. De vattenkrävande processerna är bland 

annat slakt, kylning, skållning, tvättning med mera (Nilsson 1998)  

 

 

2.4.2 Nulägesbeskrivning i Sverige 
 

Sveriges nuvarande vattenverk är på många sätt sårbara för de kommande 

samt pågående förändringarna i klimatet då många av dem har större 

inbyggda brister. Många av dess reningsprocesser håller inte en tillräckligt 

hög standard vilket kan medföra att mängden vattenburna sjukdomar kan 

komma att öka om beredskap för en sådan situation inte finns tillgänglig. De 

nuvarande svenska vattenverken är inte utformade för att kunna hantera 

råvatten som är kraftigt förorenat. Detta kommer att innebära problem då 

extrema mängder nederbörd, under en kortare period riskerar att 

kontaminera vattentäkter. Extremregn väntas i framtiden ske både mer 

frekvent och med en högre intensitet.  
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Det är dock inte bara det omhändertagna vattnet som riskerar försämring i 

framtiden, utan även det naturliga grundvattnet. Ökad nederbörd under 

vinterperioden kommer leda till en ökad naturlig grundvattenbildning. Dock 

kommer detta även medföra att vattnet befinner sig en kortare period i 

markens naturliga reningsprocess, som för att kunna ge en god effekt kräver 

en tillräckligt lång uppehållstid. I ledningarna kan tillväxten av oönskade 

mikroorganismer samt korrosion öka vid förhöjda vattentemperaturer i 

ytvattnet. Detta beror på att de förhöjda temperaturerna som 

klimatförändringarna kommer att föra med sig, till viss del kan ändra 

vattnets sammansättning. På grund av ett för stort uttag och/eller för djupt 

borrade brunnar på lågt belägna platser kan saltvatten tränga in i 

grundvattenkällor. Detta gäller främst de områden som ligger nära salt 

vatten och som då en gång i tiden har varit täckt av saltvatten. Då 

havsvattennivån stiger tros risken för inträngning av saltvatten i de 

kustbelägna källorna öka. (Dricksvattenutredningen 2015) 

 

 

2.4.3 Framtidens klimat 

 
Hur stor tillgången på vatten är och hur det flödar beror på tre parametrar; 

nederbörd, snösmältning och avdunstning. Det varierar i landet vilken av 

dessa faktorer som påverkar vattnets rörelsemönster och tillgång mest, 

därför kommer även tillgången att skilja sig åt. Vattentillgången väntas dock 

öka över hela året i många delar av landet, förutom i sydöstra delarna där en 

minskning på grund av en ökad avdunstning väntas. Tillgången på vatten 

tros också förändras över året och bli som minst när den behövs som mest. 

(Dricksvattenutredningen 2015) 

 

I en klimatanalys utförd av Sveriges meteorologiska och hydrologiska 

institut (SMHI) har framtidens försörjning av rent dricksvatten undersökts. 

Resultatet av denna analys avser en period fram mot sekelskiftet år 2100. 

(Dricksvattenutredningen 2015) Information ifrån de framtida 

klimatscenarion som FN:s klimatpanel tagit fram, har använts för att utföra 

detta. En av de parametrar som analyserats är hur stora de framtida 

utsläppen av växthusgaser kommer att vara. Två scenarion har härifrån tagits 

fram; ett som grundas på att utsläppen kraftigt begränsas (RCP4.5), och ett 

som motsvarar både ett högre utsläpp och en högre koncentration av 

växthusgaser i atmosfären (RCP8.5). (Moss 2007) 
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Resultatet av beräkningarna visar en ökning av medelårstemperaturen, där 

den största sker norrut. Skillnaden mellan de två olika scenarierna är liten 

fram tills år 2050, men blir större närmare sekelskiftet. Störst ökning ger det 

scenario där utsläppen av växthusgaser är stora. Hur mycket 

vattentemperaturen kommer att öka i framtiden är helt beroende på hur stor 

denna temperaturökning blir, då en specifik beräkning för 

vattentemperaturens ökning har inte utförts. En högre temperatur i sjöar och 

vattendrag innebär en risk för ökad algblomningar, vilket förändrar kvalitéen 

på råvattnet. Algblomning kan bland annat förändra lukt och smak på vattnet 

samt medföra ökade halter av toxiner och organiska ämnen. 

(Dricksvattenutredningen 2015) 

 

I hela Sverige tros mängden nederbörd att bli större, med den högsta 

ökningen i Norrlands inland. Fram tills år 2050 är skillnaden mellan RCP4.5 

och RCP8.5 små, men ökar därefter. En större mängd nederbörd förväntas 

komma under alla årstider, men främst under vintern och våren. Det väntas 

även bli ett större problem med bortförsel av vatten, då en stor mängd 

nederbörd väntas komma under en kort period. Detta är redan idag ett 

problem, som väntas bli större, då det leder till översvämningar på grund av 

att vattnet inte hinner rinna undan tillräckligt snabbt. Vid översvämningar 

förs föroreningar ifrån bland annat trafik, markområden och avlopp samman 

med dricksvattnet och påverkar brunnar och ytvattentäkter. Riskerna att 

kemikalier ifrån mark som sedan tidigare varit förorenad eller används som 

deponi förs ner i vattentäkter ökar även vid översvämning. Liksom riskerna 

för spridning av vattenburna patogener. Ökningen av korttidsnederbörd 

uppvisar inget tydligt mönster i skillnader mellan olika regioner,  

se tabell 10. (Dricksvattenutredningen 2015) 

 

 

 
2.4.3.1 Grundvattennivåer 

 

För att kunna förutspå hur de framtida grundvattennivåerna kommer att se ut 

har SMHI använt sig av nio olika klimatmodeller samt de två olika 

utsläppsscenarierna RCP4.5 och RCP8.5 (Dricksvattenutredningen 2015). 

En klimatmodell är en matematisk 3D-simulering som används för att kunna 

beskriva olika delar klimatet i framtiden. Det finns klimatmodeller över 

bland annat atmosfären, haven, landytan, sjöar samt is (SMHI 2017). 

 

Tabell 10: Medelvärde över Sveriges beräknade ökning av               

                   korttidsnederbörd i procent (Dricksvattenutredningen 2015). 

 2021 – 2050 2069 – 2098 

Varaktighet RCP4.5 [%] RCP8.5 [%] RCP4.5 [%] RCP8.5 [%] 

20  min  19  23  30  51 

  1  h  14  16  20  34 

  3  h  13  13  17  29 

12  h  12  14  18  29 
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I de stora grundvattenmagasinen kommer årsmedelnivån att bli högre i de 

allra flesta delarna av landet. I sydöstra delarna av Sverige däremot 

förväntas de sjunka. Samma trend kan ses för de små grundvattenmagasinen, 

men allra värst kommer de större magasinen att drabbas. Detta kommer att 

påverka en stor del av allmänhetens vattenförsörjning, då kommunalt vatten 

ofta kommer ifrån denna typ av källa. De större magasinens högsta- och 

lägstanivåer under dess årscykel förväntas att höjas jämfört med dagens 

värden i norra delarna av landet, medan i de södra delarna av Sverige 

förväntas de att minska. Precis som hos årsmedelnivån kan även här denna 

trend ses hos de mindre magasinen. Skillnaderna mellan den lägsta och 

högsta grundvattennivån under året i de större magasinen, förväntas växa 

och bli större i södra och sydvästra delarna av landet medan de tros bli 

mindre i Sveriges norra delar. I Norrland har de små magasinen ett mönster 

som liknar de stora magasinen. I södra delarna av landet beräknas 

förändringarna i grundvattennivåer att skilja sig mycket lite ifrån dagslägets. 

(Dricksvattenutredningen 2015) 

 

 

2.5 Membran 
 

Membran är en vanligt förekommande metod som används vid rening av 

vatten, här passerar en vätska ett filter och oönskade komponenter kan på så 

sätt bortföras. Den selektiva separationen styrs av membranporernas storlek, 

kemiska egenskaper och sammansättning, vilket gör att vissa ämnen kan 

passera medan andra filtreras bort.  

(Laitinen, Luonsi, Levänen & Nyström 2001) Några av de vanligt 

förekommande membranteknikerna är ultrafilter (UF), Nanofilter (NF) och 

omvänd osmos (RO), där UF ofta används som förbehandling till RO. NF 

har egenskaper som ligger i området mellan UF och RO med avseende på de 

fysikaliska parametrarna porstorlek samt tryckskillnad över membranet. NF 

släpper inte igenom multivalenta joner, det vill säga joner med fler 

valenselektroner än tre. Monovalenta joner, joner med en valenselektron, 

släpps däremot igenom ett NF, men inte ett membran för RO. Porstorleken 

styr vilka ämnen som släpps igenom filtret. Värden på de karakteristiska 

skillnaderna mellan membranen presenteras i tabell 11.  

(Lidén 2016; Van Der Bruggen, Vandecasteele, Doyen & Leysen 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S1383586601000594
http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S1383586601000594
http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S1383586601000594
http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S1383586601000594
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Tabell 11: Karakteristiska skillnader mellan de olika membranen 

                  (Van Der Bruggen, Vandecasteele, Doyen & Leysen 2003). 

 UF NF RO 

Tryck [bar] 0.5 – 5 3 – 20 5 – 120 

 

Porstorlek  [nm] 

 

 2 – 100 

 

0.5 – 2 

 

< 0.5 

 

Ämnen som 

avskiljs 

Makromolekyler, 

bakterier och 

virus 

Multivalenta 

joner 

Monovalenta joner 

 

 

Då porerna i ett membran sätts igen fås en negativ påverkan på 

anläggningen. Energiförbrukningen ökar och produktionens effektivitet 

minskar, vilket ökar kostnader för både drift och underhåll. Problemen som 

uppstår med membranen beror på vattnets innehåll av orenheter, exempelvis 

hårdhetsjoner, järn, mikrobiologiska organismer och oljor. För att undvika 

att problem uppstår kan olika förebyggande metoder användas. Dessa 

metoder kan delas in i tre olika kategorier, behandling av matarvatten, 

optimering av drift och systemdesign eller tillsats av ”antiscalanter”. En 

antiscalant stör tillväxt och nedsmutsning av mineraler på membranen. 

Fördelen med att använda sig av antiscalant framför de andra metoderna är 

att det endast kräver en mycket liten tillsats, vilket kommer att påverka den 

slutliga vattenkvaliteten mycket lite. De kommersiellt använda typerna av 

antiscalanter är; Fosfater, Fosfonater och Polykarboxylater.  

(Al-Rawajfeh et. al. 2015) 

 

I Sverige finns det endast två stycken antiscalanter som är godkända av 

livsmedelsverket, Ameroyal 363 och Ameroyal 642. Ameroyal 363 används 

för hämning av beläggning hos både RO och NF. Ameroyal 642 används 

enbart hos RO. Doseringen av båda kemikalier får inte överstiga 5 g/m3. 

(SLVFS 2001:30) 

 

Då membranen, trots förebyggande åtgärder, kan sätta igen behöver de med 

jämna mellanrum tvättas. Denna tvätt kan utföras både med kemiska- och 

fysikaliska metoder. De kemiska metoderna innebär att kemikalier tillsätts. 

Denna kemikalie kan vara en syra, bas eller ett oxidationsmedel beroende på 

membranets egenskaper. De fysikaliska metoderna kan vara exempelvis en 

så kallad backspoling av membranet. Detta innebär att permeatflödet 

omkastas och körs åt "fel" håll, vilket leder till ett tillfälligt driftstopp. 

Partiklar som fastnat på membranytan, eller i dess porer, tvättas på så vis 

bort och ett förbättrat flöde fås genom filtret. Det totala vattenflödet över tid 

blir dubbelt så högt i de fall där backspolning tillämpas. Det är viktigt att 

parametrar rörande backspolningen optimeras för att uppnå en god drift. 

Pulserna vid backspolning får inte vara för svaga, korta eller ske för sällan. 

Om fallet är sådant rengörs inte membranet ordentligt och flödet blir därmed 

inte heller optimalt.  
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Om pulserna istället sker med för hög frekvens, tryck och eller under en för 

lång tid, sliter detta på membranet samtidigt som andelen förlorat permeat 

ökar. De viktiga parametrarna att titta på för en optimal produktion och 

livstid blir därför tryck, frekvens och varaktighet på backspolningen. 

(Laitinen, Luonsi, Levänen & Nyström 2001) 

 

Egenskaper som ofta efterfrågas vid val av membran är hög selektivitet, hög 

permeabilitet samt en god mekanisk, termisk och kemisk stabilitet. 

Membran kan kategoriseras i tre olika grupper beroende på vilket material 

de är uppbyggda av. Membran som är uppbyggda av modifierade naturliga 

material som till exempel cellulosa eller acetat var tidigare de dominerande. 

Idag har syntetiska material blivit vanligare då de tål ett bredare 

temperaturspann och är kemiskt beständiga. Aromatisk polyamid och 

polysulfon är några av de syntetiska membranen. I den tredje gruppen, 

oorganiska filter, kan olika keramiska filter placeras.  

(Elis & MadeWidiadnyana 2012) 

 

2.5.1 Omvänd osmos 
 

I samband med att färskvattenresurserna minskar världen över, ökar också 

intresset för att rena och avsalta havsvatten. Den mest etablerade metoden 

för rening av saltvatten med membran är RO, då metoden kräver lite energi 

för att destillera vatten relativt andra destilleringsmetoder  

(Gwenaelle, Jung, Choi & Lee 2017). 

 

Metoden används för produktion av dricksvatten där till gången på söt- och 

grundvatten är dålig men tillgången på andra vatten som tillexempel 

havs-, bräckt- eller industrivatten är god. De olika vattenkvalitéerna kan ge 

olika krav eller begränsningar vid drift, men ger alltid samma produkt; ett 

nästan helt mineralfritt vatten. Tekniken har utvecklats mycket de senaste 

åren och är överlägsen andra metoder inom avsaltning. Att använda 

membran är inte bara mer energieffektivt vid drift, det tar även upp en 

mindre yta än en likvärdig termisk avsaltningsprocess. Membranlösningar är 

också snabbare och enklare att installera samtidigt som de enkelt kan skalas 

om för ökad produktion. Även underhåll av anläggningen är en faktor som 

är betydligt enklare vid RO än andra destillationstekniker.   

(Lu, Liao & Hu 2012) 

 

Det finns variationer av processlösningar där olika typer av vatten används, 

men generellt gäller dock att det behövs fyra huvudkomponenter för en 

lyckad process; förbehandling av inloppsvattnet, högtryckspump, ett 

membran samt efterbehandling av permeat. Syftet med en förbehandling är 

att försöka rena vattnet så mycket som möjligt innan det når filtret, för att 

det inte ska sätta igen. I efterbehandlingen tillsätts mineraler till vattnet, då 

koncentrationen är mycket låg efter att permeatet passerat membranet. 

(Gökçek, M. & Gökçek, Ö. 2015) Figur 10 ger en illustration av processen.  

 

http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S1383586601000594
http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S1383586601000594
http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S1383586601000594
http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S1383586601000594
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RO är speciellt anpassat för separation av partiklar på molekylnivå. 

Tekniken går ut på att det inkommande, mineralrika vattnet, tvingas passera 

ett tunt membran vid högt tryck. Matartycket ska vara tillräckligt högt för att 

övervinna det osmotiska trycket, men bör inte vara mycket mer än så, då 

slitaget på filtret ökar. Mängden energi för att övervinna det osmotiska 

trycket kan alltså direkt kopplas till salthalten i vattnet. Genom membranet 

går ett permeat, i form av ett nästan mineralfritt vatten, medan ett koncentrat 

av mineraler och oönskade produkter separeras. Eftersom permeatet 

innehåller mycket lägre halter av mineraler än dricksvatten behöver dessa 

tillsättas efter processen, annars smakar vattnet torrt och bittert. 

(Vingerhoeds et. Al. 2012) 

 

Utmaningen med RO är den minskande permeabiliteten och den ökade 

energikostnaden då membranet sätts igen. Följaktligen är nyckeln till en 

lyckad drift en god förbehandling av vattnet innan det når membranet, 

exempelvis med ett mikrofilter (MF) eller ultrafilter (UF). Men även dessa 

filters flöde hindras genom nedsmutsning av partiklar i vattnet.  

(Gwenaelle, Jung, Choi & Lee 2017). Förbehandling av vattnet även innan 

detta membran är därför nödvändig för att bibehålla prestandan. Flockning, 

med eller utan sedimentering, är en vanligt förekommande förbehandling för 

vatten med organiskt innehåll. Vilka kemikalier som används är individuellt 

och beror på det råvatten som ska renas. (Xu &Narbaitz 2016) Vattnet kan 

även behandlas med UV-ljus som dödar bakterier och mikroorganismer. 

Denna metod tar dock inte fysiskt bort de partiklar som sätter igen filtren 

utan används snarare efter membranen än som en förbehandling.  

(Cruz-Ortiz et. al. 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Schematisk figur över en RO-process. Inloppsvattnet pumpas in 

                  genom.   

                 membranet. 
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2.5.2 Ultrafilter 
 

Ultrafiltrering (UF) är ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att avlägsna fasta 

slampartiklar, bakterier, virus eller andra mikroorganismer. Det är 

tillsammans med mikrofilter (MF) de vanligaste membranen att använda till 

förbehandling av vatten i process med omvänd osmos. Filtret används endast 

för fysisk filtrering och tar bort fasta partiklar.  

(Khanzada, Khan & Davies 2017) UF är ofta tillverkat av ett polysulfon med 

slät yta för att minska risken till nedsmutsning (Nicolaisen 2003). 

Polysulfons materiella egenskaper är kemiskt stabil, tål höga temperaturer, 

har hög oxidationsbeständighet och goda mekaniska egenskaper. Detta gör 

materialet attraktivt för användning till ultrafilter.  (Xu et. al. 2013) Figur 11 

nedan visar polysulfons kemiska uppbyggnad. 

 

 

Användandet av membran för rening är generellt en enkel design som är lätt 

att automatisera och kan därmed få ner underhållskostnader. Med denna 

metod är det lätt att styra den mängd vatten som ska renas. Andra fördelar 

med UF är att inga kemikalier behöver användas, förutom vid rengöring av 

membranen. Ultrafilter används ofta i ett försteg till en ytterligare rening, 

vanligen RO. Filtret tar då bort mikroorganismer och förhindrar 

biobeväxning på efterkommande filter. (Clever et. al 2000) 

 

UF håller för en hög tryckbelastning från inkommande vatten jämfört med 

andra förbehandlingsmembran som till exempel sand- eller patronfilter. 

Detta leder inte bara till en längre livslängd för anläggningen utan också en 

högre produktionsvolym, då den klarar ett större flöde. 

(Gao, Han, Rahardianto, Christofides & Cohen 2017) Trots att filtret klarar 

av ett högt tryck, behövs oftast endast ett litet, med en förlust över filtret på 

runt 0.25 bar (Lidén 2016). Det är dock viktigt att ha i åtanke att även UF 

sätts igen om det utsätts för nedsmutsning. Rengöring görs som tidigare 

nämnt med backspolning. Att tillsätta kemikalier kan vara nödvändigt då 

detta motverkar nedsmutsning och biologisk tillväxt på membranets yta. 

Tillsatts av flockningsmedel har en positiv inverkan på renhållningen av 

filtren. Igensättning och beväxning på filtren minskar med en ökad 

användning av flockningsmedel. Dock bör kemikalieanvändningen försöka 

Figur 11: Molekylär struktur på polysulfon  

                  (Wikimediacommons, public domain). 
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begränsas, inte minst på grund av den extra kostnad det tillför processen. 

 

Beväxningsrisken kan också vara säsongsbaserad och därmed kan 

doseringen av kemikalier också behöva ändras beroende på vilken tid på året 

det är. Parametrar som påverkar en automatiserad realtidsdosering av 

kemikalier är matarvattnets grumlighet, konduktivitet och temperatur. (Gao, 

Han, Rahardianto, Christofides & Cohen 2017) Fällningskemikalie väljs 

beroende på vilka ämnen som finns i vattnet och bestäms efter prov på 

vattnet. Vanliga kemikalier som kan användas är aluminium och järnklorid 

(Elis & MadeWidiadnyana 2012). 

 

Figur 12 visar en variant av vattenrening där UF använts som förbehandling 

till ett RO membran. Flockningsmedel tillsätts matarvattnet innan det når 

ultrafiltret. När vattnet passerat ultrafiltret pumpas det genom  

RO-membranet med en högtryckspump. Figuren visar även hur en 

ackumulator kan sättas in i systemet för backspolning av de båda 

membranen. Här måste även tvättkemikalier tillsättas. Generellt gäller att 

UF-membranen har högre produktionskapacitet än de membran som 

används för RO. (Elis & MadeWidiadnyana 2012) 

 

 

 

2.5.3 Membranbioreaktor 
 

En membranbioreaktor (MBR) är en vattenreningsteknik som består av en 

aktiv slamreaktor och en membranfiltreringsenhet, vilken kan bestå av 

exempelvis ultrafilter (UF) eller nanofilter (NF) (Cicek et. al.1998).  

I den aktiva slamreaktorn finns en mycket komplex mikrobiell flora med 

kol-, kväve- och fosfatomvandlande bakterier. Tekniken har förbättrats de 

senaste åren och en bakterieflora som producerar ett granulärt slam har tagits 

fram, denna teknik gör att kornstorleken på slammet blir större än tidigare. 

Figur 12: Processchema över en kombinerad UF och RO anläggning  

                  med gemensam ackumulator för backspolning av membranen. 
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Skiktet som bildas på efterkommande membranyta blir då inte lika tätt, 

vilket ger ett förbättrat flöde genom membranet. (Jing-Fenget et. al. 2012) 

MBR är en effektiv och kompakt lösning för rening av vatten från avlopp 

och industri, vilken är ett alternativ till den konventionella slamprocess som 

de flesta kommuner idag använder. Några av fördelarna med MBR jämfört 

den vanligaste förekommande metoden för rening av avloppsvatten, 

aktivslamprocess (ASP), är att reningen kan ha en högre 

volymflödesbelastning, den är mer kompakt samt behöver inte tillföras 

något sekundärt flockningsmedel. (Iorhemen et. al. 2016) 

 

 

2.5.4 Flux 
 

Membranets livslängd påverkas inte enbart utav tvättarna utan kommer 

också att bero på fluxet. Fluxet, J, är ett mått på membranets mekaniska 

belastning från vattnet och beräknas på ett förenklat sätt genom formel 1. 

Formeln beskriver vattnets flöde genom membranet, �̇�, dividerat med dess 

yta, A. 

(Lidén 2016; Van Der Bruggen, Vandecasteele, Doyen & Leysen 2003) 

 

 J =
V̇

A
 1) 

   

En mer detaljerad beskrivning av membranets mekaniska belastning 

beskrivs med Kozeny-Karmans lag, formel 2. Ekvationen innehåller 

parametrar för membranets porositet, ε, tryck över membranet, ΔP, vattnets 

viskositet, η, den inre porytan, S, membranets tjocklek, Δx, och konstanten 

K, som beror på porernas struktur.   

(Van Der Bruggen, Vandecasteele, Doyen & Leysen 2003) 

 

 𝐽 =  
 ε3

𝐾η𝑆2(1−ε)
⋅

 ΔP

Δx
 2) 

 

Ett högt flux gör generellt sett att membranets förmåga att avskilja organiskt 

material blir sämre, då belastningen av membranytan ökar, samt kräver en 

högre effekt på pumpen. Ett högt flux gör också att tvättningen av 

membranen behöver ske mer frekvent. Dock kommer den kemiska 

samansättningen på matarvattnet att ha en större betydelse för hur frekvent 

antalet tvättar sker, relativt fluxet. (Lidén 2016) 
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2.5.5 Fettavskiljning 
 

Fetter och oljor kan orsaka problem i rörledningar och filter som sätts igen 

om de koagulerar. I aeroba avloppsvattensystem leder halter av fetter och 

oljor till reducerad mikrobiell aktivitet, systemet blir överbelastat och 

mikroorganismerna klarar inte av att bryta ner allt. Det finns en stor 

variation på lösningar för att separera fetter och oljor från avfallsvatten. 

Valet av lösning beror på vilka fetter som finns i vattnet samt från vilken 

sorts industri eller process vattnet kommer ifrån. I vissa fall kan 

avskiljningen av fetterna behöva ske i flera olika steg.  

 

De olika fettavskiljare som finns kan kategoriseras i tre grupper; primära-, 

sekundära- och tertiära avskiljare. Primära separatorer tillämpas då stora 

kvantiteter av fetter eller oljor ska separeras från vattnet. Fett-/oljehalten i 

vattnet ligger högre än 500 mg/l då dessa används. Processen bygger på 

Stoke´s lag, där komponenter i vattnet separerar med avseende på dess 

storlek och densitet. Sekundära avskiljare är gjorda för att ta hand om de 

mindre olje- och fett partiklar som de inte avskilts av de primära. Den 

vanligaste metoden är flotation där en ström av gasbubblor hjälper fetterna 

att stiga till ytan, ofta används kvävgas. Tertiära separatorer använder någon 

form av filter. Dessa kan separera fetter, oljor och partiklar som är mycket 

små. (Schultz 2006) Energin i de fetter som avskiljs i en fettavskiljare går att 

använda för till exempel produktion av biogas. (Worwąg 2016) 

 

2.5.6 Satsvis biologisk rening 
 

Satsvis biologisk rening (SBR) används för att rena vatten ifrån 

hushållsavlopp och industrier som innehåller kol, kväve och fosfor. 

Reningen sker satsvis och driften kan delas in i fem steg; fyllning, reaktion, 

sedimentering, avtappning och tomgång. Efter det sista steget fylls reaktorn 

på med en ny sats och processen upprepas. Att reaktorn drivs i satsläge gör 

att blandningen och uppehållstiden i reaktorn kan ändras vid varje sats och 

anpassas efter vattenkvalitén. Således kan BOD-belastningen, de aktiva 

bakterierna och näringsämnena kontrolleras och anpassas kontinuerligt. 

Reningen blir då effektiv, men kräver avancerade driftsfunktioner som 

måste ha pålitlig automatisering för att fungera.  

(Qing, Shengbo, Yongzhen, Shuying & Xiuhong 2010) 
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2.6 Life Cycle Costs 
 

Life Cycle Costs (LCC) är en analys baserad på den ekonomiska kostnaden 

och ligger ofta till grund för lönsamhetsberäkningar. Analysen baseras på en 

bedömning av ett produktionssystems kostnader under dess livscykel. 

(Petrillo el. al. 2016) Investeringar utvärderas över tid, vilket gör att olika 

förslag kan jämföras mot varandra. En LCC hjälper till att vid inköp välja 

det alternativ som ger mest värde baserat på totalkostnad över tid. Hela 

kostnaden utvärderas, inte enbart den initiala som sker vid inköp. Genom en 

LCC undersöks vilka av de utvärderade förslagen som har lägst respektive 

högst drift- och underhållskostnad. Vid utvärdering av produkter och tjänster 

som påverkas av energi, bränsle eller vattenåtgång är det speciellt 

användbart att tillämpa LCC. (Upphandlingsmyndigheten 2017)  

 

För att utföra en LCC beräkning kan en kostnadskalkyl användas, vilket ger 

en ungefärlig totalkostnad för inköpet. Formel 3 är en generell formel över 

vad som brukar inkluderas i en LCC. (Upphandlingsmyndigheten u.å.) 

Upphandlingsmyndigheten har även en rad färdiga kalkyler som är 

anpassade att tillämpas inom mer specifika områden, exempelvis vid LCC 

beräkningar för belysning, personbilar, vitvaror och kaffeautomater (2016). 

 

 𝐿𝐶𝐶 = 𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑘ö𝑝 + 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 + 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 + ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑡 − 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒  3) 

 

En LCC kan vara antingen icke miljörelaterad eller miljörelaterad. Den mer 

miljörelaterade analysen kan jämföras med en LCA  

(Life Cycle Assessment). I den miljöriktade LCC:n utvärderas kostnader för 

råmaterial, bränsle och miljöutsläpp. I den icke miljöriktade LCC:n, är det 

istället designkostnader, driftskostnader och dylikt som analyseras. Det är 

dock inte ovanligt att dessa två olika analyser kombineras.  

(Chao, Jun & Xinyu 2016) 

 

Nackdelar med att använda LCC som underlag är att de budgetar som läggs 

ofta inte är inom ramen för produktens/tjänstens livscykel. Kostnader för 

investeringar tas också från andra konton än kostnaderna för drift och 

underhåll. (Upphandlingsmyndigheten 2017) 
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3. Metod 
 

För att utföra detta projekt har dels en kvalitativ metod, i form av en 

litteraturstudie, och dels en kvantitativ metod, genom en analys av 

pilotanläggningarna, använts.  

 

3.1 Litteraturstudie  
 

En litteraturstudie genomfördes för att utreda varför ett problem med brist på 

dricksvatten har uppstått i världen. Den utfördes också för att ge en djupare 

förståelse över de membrantekniker som används i dagsläget för att rena 

andra typer av vatten till dricksvatten, samt vilken kvalité ett vatten måste 

hålla i Sverige för att få kallas livsmedel. Böcker, vetenskapliga artiklar 

samt dokument ifrån myndigheter och organisationer har granskats för att få 

en djupare förståelse över problemet och dess lösningar.   

 

 

3.2 Analys av pilotanläggningar 
 

För att uppnå de önskade målen var av beställare en LCC analys efterfrågad. 

Denna analys utfördes på pilotanläggningarna under deras inledningsfas. Ett 

antal driftsparametrar har under åtta veckor uppmätts medan de kemiska 

parametrarna uppmätts under fem. Data har med hjälp av drifttekniker i 

Mörbylånga samlats in ifrån Pilot A och Pilot B. De driftsparametrar som 

analyseras i denna undersökning är de som kommer att medföra en 

ekonomisk kostnad vid drift och vid inköp. De kostsamma parametrar som 

kommer tas hänsyn till här är elförbrukning, förbrukning av kemikalier, 

underhållsarbete vid drift samt mängden producerat renat vatten. Analyserna 

av kemikalieproverna har sammanställts, granskats och jämförts 

anläggningarna emellan samt med livsmedelsverkets gränsvärden. Här 

valdes programvaran Excel, då detta format var efterfrågat av beställaren.  

 

Enkätutskick till industrin samt kommunen, rörande deras befintliga 

vattenrening och intern mätning av fetter, utfördes för att undersöka det 

inkommande vattnet 

 

För att ge den mest korrekta lägesbilden har analysen, så långt det går, 

baserats på kommunens verkliga el- och kemikalieomkostnader. 

Slutresultatet jämförs med den nuvarande dricksvattenkostnaden i 

Mörbylånga samt hur mycket det år 2016 kostade att frakta vatten i tankbil 

till kommunen.  
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Då en stor mängd data behövde sammanställas för att få fram ett användbart 

resultat, tillämpades programvaran Excel. Detta program valdes främst av 

den anledningen att de data som mottogs ifrån anläggningarna var i samma 

format. Utöver detta är programvaran användarvänlig då en stor mängd data 

behövde ordnas i tabeller. 

 

På grund av den begränsade tiden samt den varierande kvalitén på vattnet 

som levereras kommer resultatet inte att fullt ut kunna representera 

kostnaden för det producerade renade vattnet. För att ge en tydligare bild av 

den faktiska kostnaden krävs mer frekventa mätningar av alla parametrar 

samt att de utförs under en längre tidsperiod.  

 

Ytterligare kostnader kan även uppstå i samband med återvinning eller 

deponering av olika komponenter i piloterna, då dessa kan ha en negativ 

miljöpåverkan. För att analysera denna miljöpåverkan är en LCA att föredra 

framför en LCC, men i denna analys var kostnadsaspekterna viktigare än 

miljöaspekterna, därför valdes denna metod bort. Den alternativa versionen 

av LCC som är mer miljöriktad förkastades också av samma anledning. 
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4. Genomförande 
 

De olika piloternas reningsprocesser baseras på samma princip, men är 

uppbyggda på olika sätt. Båda anläggningarna innehåller ett UF och en RO 

membran, men pilot B har valt att använda en MBR, som är anpassad för 

avloppsvatten istället för bara ett UF. I figur 3 visas ett flödesschema över 

de olika stegen i processen i Pilot A och i tabell 1 presenteras information 

om membranen i Pilot A, informationen hittas i avsnitt ”1.1.1 Pilot A”. I 

figur 4 och tabell 2 presenteras motsvarande information Pilot B, se avsnitt  

”1.1.2 Pilot B”.  
 

4.1 Life Cycle Costs 
 

För att utföra en LCC på piloternas filterkombinationer behövde alla 

kostnader utvärderas. De totala kostnaderna för pilotanläggningarna delades 

in i två stycken underkategorier, de rörliga driftsparametrarna samt 

livslängden på filtren. Alla delkostnader beräknades per kubikmeter 

producerat renat vatten för att kunna summeras till en total kostnad. De olika 

piloternas produktionseffektivitet togs även i beaktning då både kostnaden 

och vattenåtgången kommer att påverkas utav detta. Även piloternas behov 

av personal vid driftsunderhåll har berörts, men utlämnats ur totalkostnaden. 

Detta då den starkt kommer att bero på personalens erfarenhet samt då 

underhållsbehovet kan komma att förändras över tid, när anläggningarna blir 

mer optimerade. Denna parameter togs ändå upp eftersom den totala 

slutkostnaden kommer att bero på behovet av personal. 

 

För att utföra sammanställningen samt beräkningarna av anläggningarnas 

elförbrukning per kubikmeter, driftstiden, totala mängderna ingående IRV-

vatten och utgående renat vatten har ett Excel-program byggts upp. 

Mätningarna togs manuellt med varierande tidsintervall, vilket gjorde att 

programmet utformades så att tiden mellan varje mätning beräknades. 

Denna beräkning gav slutligen ett medelvärde som baserades på driftstiden. 

De parametrar som matades in i programmet presenteras i tabell 12. 

 

Tabell 12: Inmatade parametrar i ett excel program. 

Parametrar 

Datum samt tidpunkt för mätning 

Den totala volymen vatten som gått in i UF 

Den totala volymen permeat som har lämnat UF 

Den totala volymen vatten som gått in i RO 

Den totala volymen permeat som har lämnat RO (det renade vattnet) 

Tryck över membranen 

Den totala använda energiförbrukningen 
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I den inledande driften av anläggningarna har viss problematik vid en del 

provtillfällen uppstått, såsom driftstopp, läckage eller brist på kemikalier. 

Detta har medfört mätvärden som avviker ifrån den normala driften. Dessa 

värden har medvetet uteslutits ur beräkningarna på grund av att de inte 

speglar hur den fortsatta driften kommer att se ut. 

 

 

4.1.1 Rörliga driftsparametrar 
 

De parametrar som behandlats är piloternas individuella mängd producerat 

renat vatten jämfört med mängden tillfört IRV-vatten, energianvändning 

samt kemikalieåtgång. Ett dokument med de parametrar som önskades att 

uppmätas skickades till den drifttekniker som sköter pilotanläggningarna i 

Mörbylånga, se tabell 13. De värden som driftteknikerna avläst i 

anläggningarna, antecknades och sändes sedan tillbaka för vidare 

granskning. 

 

Tabell 13: De parametrar som drifttekniker ombads mäta på  

                   pilotanläggningarna. 

Efterfrågade parametrar 

Volym av mottaget IRV-vatten 

Permeatvolym UF 

Permeatvolym RO 

Tryckskillnad före och efter UF 

Tryckskillnad före och efter RO 

Energiförbrukning anläggning 

Driftstid 

 

 

Det uppskattade elpriset, x, grundades på uppgifter från Mörbylånga 

kommun, och avrundades för enkelhetens skull till 1.00 kr/kWh. Den totala 

energimängden, E, varje pilot använde sammanställdes och multiplicerades 

med elkostnaden, för att ge den totala medelkostnaden under ett begränsat 

tidsintervall. För att få elkostnaden, Kel, för en kubikmeter producerat vatten, 

divideras den totala medelkostnaden med den totala volymen producerat 

renat vatten, VUT, under samma tidsperiod, se formel 4. 
 

 𝐾𝑒𝑙 =
𝐸∙𝑥

𝑉𝑈𝑇
 (4 

 

Mängden kemikalier som tillsatts, både vid normal drift samt vid 

backspolning, har antingen varit given, eller beräknats med hjälp utav 

mottaget datablad. Kostnaderna för kemikalierna erhölls ifrån fakturor, där 

priserna angavs antingen i kronor eller i euro. De kostnader som var givna i 

euro, omvandlades till kronor för att alla kemikalier skulle vara jämförbara. I 

denna analys har en euro antagits vara tio kronor.  
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De beräknade doseringarna är endast uppskattningar, då mätningarna som 

mottogs var centimeter kvarvarande i dunk, hkem. Kemikaliernas volymer var 

kända, men inte dimensionerna på dess behållare. Dessa antogs vara 

29x25x44 centimeter, då det motsvarar standardmåtten för en 25 liters dunk, 

Vdunk. Ur databladet kunde antal cm förbrukade kemikalier under en 

tidsperiod avläsas. Dunkens höjd, hdunk, användes för att uppskatta hur 

många dagar det tog att förbruka hela dess volym. Tillsammans användes 

dessa parametrar för att omvandla förbrukade centimeter per dag till 

förbrukade liter kemikalier per dag, z, se formel 5. 

 

 𝑧 =  
𝑉𝑑𝑢𝑛𝑘⋅ℎ𝑘𝑒𝑚

ℎ𝑑𝑢𝑛𝑘
 (5 

 

För att beräkna kemikaliekostnaderna per kubikmeter vatten, Kkem, 

multicerades volymen förbrukade kemikalier per dag, med literpriset, y, och 

dividerades med den mängd renat vatten som kan produceras under en dag, 

Vdag, se formel 6. 

 

 𝐾𝑘𝑒𝑚 =
𝑧∙𝑦

𝑉𝑑𝑎𝑔
 (6 

 

För de värden som var utav leverantör givna, inte beräknade, angavs 

doseringen i viktenhet per kubikmeter producerat renat vatten. I detta fall 

används formel 6 med det undantag att literpriset byts ut mot ett kilopris. 

Antiscalant 1 behövde spädas med vatten, 1 del kemikalie till 149 delar 

vatten, innan användning. Detta togs till hänsyn vid beräkning av dess totala 

kostnad. 

 

 

4.1.2 Filterkostnad 
 

De olika filtren i pilotanläggningarna har en begränsad livslängd. De har, 

enligt leverantör, en ungefärlig förväntad livslängd, T, innan de kommer 

behöva bytas ut. Den producerade mängden renat vatten under ett begränsat 

tidsintervall är känt och ett antagande görs om att produktionen kommer 

vara i samma storleksordning under hela membranens livstid. En ungefärlig 

produktion av renat vatten under ett år kan då beräknas, Vår. Den årliga 

produktionen beräknades med ett genomsnittligt timflöde ut ur piloten. 

Anläggningen mottar inget vatten under helgerna på grund av att industrin 

inte har någon produktion, vilket kommer att påverka en veckas totala flöde. 

Det genomsnittliga timflödet ut ur anläggningen kommer därför att bli 

mindre relativt om anläggningen hade varit i drift alla dagar. Om 

produktionen antas vara likadan under ett helt år, kan volymen beräknas 

genom att multiplicera det genomsnittliga flödet med antal timmar under ett 

år. Kostnaderna för membranen angavs av leverantörerna antingen i kronor, 

eller i euro.  
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De priser som angetts i euro omvandlades till kronor för att alla membran 

skulle kunna vara jämförbara. Pilotens membrankostnad, Kinköp, dividerades 

med dess estimerade livslängd samt den förväntade produktionen av det 

renade vattnet under ett år. Detta kommer att ge en uppskattning över hur 

mycket ett membran kommer att kosta utslaget per kubikmeter producerat 

renat vatten, KFilter. Se formel 7. 

 

 𝐾𝐹𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 =
𝐾𝑖𝑛𝑘ö𝑝

𝑇⋅𝑉å𝑟

 (7 

 

Kostnaden för Pilot B:s UF angavs inte direkt utan fick beräknas. Den 

kostnad som leverantören angav som referens var för fullskalig anläggning, 

med en given aktiv area, 18 st enheter á 77 m2. För att beräkna 

filterkostnaden för piloten skalades den givna referensen ner till den aktiva 

arean i piloten. Då det angivna priset för Pilot B:s UF skiljde sig markant 

från övriga filterpriser beräknades ett alternativt pris fram. I detta fall antogs 

samma pris för UF i båda anläggningarna. Detta antagande gjordes på grund 

av att priset för RO var så likt mellan de båda anläggningarna.  

 

 
4.1.3 Produktionseffektivitet 

 

Piloternas enskilda totala mottagna volym av IRV-vatten jämförs med 

volymen producerat vatten för att kunna mäta dess effektivitet. Då Pilot A 

tar emot en större volym IRV-vatten än vad RO membranet klarar av att 

rena, måste vatten mellan membranen tappas av. Mängden avtappat vatten 

drogs bort ifrån det ingående IRV vattnet, och ger en ny ingående volym, 

VIN,NY, som är anpassad efter RO membranets storlek. Skillnaden mellan 

utgående permeat ifrån UF, VUT,UF, och ingående volym i RO, VIN,RO, utgör 

den volym som subtraheras ifrån den totala mängden ingående IRV vatten, 

VIRV, se formel 8.  

 

 𝑉𝐼𝑁,𝑁𝑌 = 𝑉𝐼𝑅𝑉 − (𝑉𝑈𝑇,𝑈𝐹 − 𝑉𝐼𝑁,𝑅𝑂)  (8 

 

Antalet kubikmeter tillfört IRV-vatten som krävs för att kunna producera en 

kubikmeter av det renade vattnet, beräknas genom kvoten mellan de båda 

volymerna, se formel 9. Skillnaden mellan volymerna blir det koncentrat 

som har spolats ut ur systemet. 

 

 

 𝜂 =
𝑉𝑈𝑇

𝑉𝐼𝑅𝑉
  (9 
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4.1.4 Personal vid drift 
 

För att uppskatta det underhåll, och därmed hur många personaltimmar, en 

pilotanläggning kräver gjordes ett utskick av en enkät till den drifttekniker 

ifrån Mörbylånga kommun som ansvarar för anläggningarna,  

se bilaga 1 enkät 1. Detta gav en indikation till vilken av piloterna som i full 

skala kommer kräva mest underhåll, vilket skulle resultera i högre 

personalkostnad. Dessa uträkningar utgår ifrån att drifttekniker endast 

behövs fem dagar i veckan, då anläggningarna får vatten ifrån IRV. En 

månad antas även vara fyra veckor lång. 

 
4.1.4.1 Pilot A 

 

Driftteknikerns svar på, enkät 1 bilaga 2, tolkades och sammanställdes. 

 
4.1.4.2 Pilot B 

 

Driftteknikerns svar på, enkät 1 bilaga 2, tolkades och sammanställdes. Då 

dosering av vissa kemikalier inte fungerade som de borde under 

uppstartningsfasen behövde dessa tillsättas manuellt. Detta medförde att den 

förväntade driftscykeln förändrades. Vid varje backspolning, som sker var 

åttonde timme, förlängdes cykeln med en timme på grund av behov av 

manuellt arbete. Detta ger en total driftscykel på nio timmar. Men efter varje 

manuellt kemikaliedoseringstillfälle stod anläggningen stilla i 24 timmar. 

Detta gjorde anläggningen endast kunde producera renat vatten i åtta timmar 

under en 33 timmar lång cykel.  
 

 

4.2 Kvalité 

 

4.2.1 Vatten 
 

Driftteknikerna vid Mörbylånga kommun tog prover på vattnet för att se 

dess innehåll före det når anläggningarna, mellan filtren samt efter piloterna. 

De parametrar som mättes på det inkommande IRV-vattnet listas i  

bilaga 3 tabell 1. De parametrar som mättes på permeatet ifrån både UF och 

RO listas i bilaga 3 tabell 2. De vattenprover som togs skickades för analys 

på utomstående laboratorium, vilket tog cirka två veckor per provtillfälle. 

Resultaten skickades tillbaka för vidare analys. Alla kvalitetsparametrar 

sammanställdes från alla provtillfällen i tabeller. En för vardera membran, 

för båda pilotanläggningarna. Vattensammansättningen jämfördes 

pilotanläggningarna emellan samt med livsmedelsverkets och EU:s krav för 

producerat dricksvatten. Detta gav en indikation för om vattnet skulle lämpa 

sig för konsumtion samt vilka mineraler som kommer att behöva tillsättas i 

efterhand. 
 

 

 



50 

      Astrid Nygren och Robin Slättengren 
 

4.2.2 Fettinnehåll 
 

Då det i anläggningarna ingående IRV-vattnet kan innehålla fetter har även 

denna parameter utforskats. I de tidigare nämnda kemikalieproverna på det 

ingående IRV-vattnet mättes innehållet av kväve, fosfor samt fetter. 

Frågeenkäter skickades ut till både Guldfågeln AB, se bilaga 1 enkät 2, och 

Mörbylånga kommun, se bilaga 1 enkät 3, angående hur dimensioneringen 

ser ut samt om fettinnehållet i vattnet mäts internt.  

 

 

4.3 Sammanställning 

 
Alla kostnadsparametrar summerades till en totalkostnad, Ktot, för en 

kubikmeter av det producerade renade vattnet, som kommer kunna jämföras 

piloterna emellan, se formel 10. 

 

 𝐾𝑡𝑜𝑡 = 𝐾𝑒𝑙 + 𝐾𝑘𝑒𝑚 + 𝐾𝐹𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟  (10 
 

Här utförs även en jämförelse mellan de två piloternas 

produktionseffektivitet, behovet av personal vid drift samt medelflödet ut ur 

RO över den givna tidsperioden. 
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5. Resultat 
 

5.1 Life Cycle Costs 
 

5.1.1 Pilot A - Driftsdata 
 

I bilaga 4 tabell 1 och tabell 2 visas den driftsdata som insamlats från 

piloterna av drifttekniker. De värden som utifrån de insamlade data har 

beräknats visas i bilaga 5 tabell 1. De gråmarkerade rutorna är resultat som 

gett avvikande värden då RO varit ur drift, men UF fortsatt som vanligt. 

Dessa har uteslutits ur kostnadsberäkningarna. Totalt har 30 mätningar 

utförts, mellan 22 mars och 12 maj, och en har uteslutits ur beräkningarna.  

 
 

5.1.2 Pilot B - Driftsdata 
 

I bilaga 4 tabell 3 och tabell 4 visas den driftsdata som insamlats från 

piloterna av drifttekniker. De värden som utifrån de insamlade data har 

beräknats visas i bilaga 5 tabell 2. De gråmarkerade rutorna är resultat som 

gett avvikande värden på grund av problem med automatiserad uppstart 

samt vid det sista tillfället, ett strypt inflöde. Dessa har uteslutits ur 

kostnadsberäkningarna. Totalt har 24 mätningar utförts, mellan 30 mars och 

12 maj, och fyra har uteslutits ur beräkningarna. 

 

 

5.1.3 Rörliga parametrar 
 

Sammanställning av de parametrar som använts för att beräkna piloternas 

totala elkostnader finns i tabell 14. För att beräkna den totala elkostnaden 

har formel 4, se avsnitt ”4.1.1 Rörliga driftsparametrar”, använts. För 

fullständig beräkning för Pilot A, se bilaga 6 beräkning 1. För fullständig 

beräkning för Pilot B, se bilaga 6 beräkning 2. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 14: Sammanställning av de parametrar som använts för att   

                  beräkna piloternas totala elkostnad, samt en jämförelse dem     

                  emellan.  

 Pilot A Pilot B 

𝐸 [kWh] 3 254.20 2 174.80 

𝑥 [kr/kWh] 1.00 1.00 

𝑉𝑈𝑇  [m3] 393.30 254.00 

𝐾𝑒𝑙 [kr/m3] 8.27 8.56 
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I tabell 15 presenteras den information om pris och dosering som kunnat 

insamlas ifrån drifttekniker, datablad samt leverantörer. Vid de inledande 

beräkningarna av kemikaliekostnaderna per kubikmeter producerat renat 

vatten, för antiscalant 1 och natriumhypoklorit för pilot A, blev kostnaderna 

så låga att de ansågs vara försumbara, 0.044 kr/m3 respektive 6∙10-6 kr/m3 

producerat renat vatten. För att beräkna dessa kostnader användes formel 5 

samt formel 6, se avsnitt ”4.1.1 Rörliga driftsparametrar”. För beräkning av 

kemikaliekostnaden per kubikmeter för antiscalant 1, se bilaga 6 beräkning 3 

och uträkning 4. För beräkning av kemikaliekostnaden per kubikmeter för 

natriumhypoklorit, se bilaga 6 beräkning 5. 

 

 

Tabell 15: Sammanställning av pris och dosering av kemikalier samt   

                  jämförelse mellan anläggningarna. 

 Pilot A Pilot B 

Kemikalie Pris Dosering Pris Dosering 

Natriumhypoklorit 30  kr/kg 

33.2 kr/l 

  

0.2 mg/m31 30    kr/kg 

33.2 kr/l

  

0.25 g/dag3 

Citronsyra 35  kr/kg 

42  kr/l 

 

Ingen data – – 

Ameroyal 363 

 

 

– – Ingen data 0.83 l/dag3 

Antiscalant 1 

 

 

40  kr/kg 

36.8 kr/l2 

1.52 l/dag3 – – 

Antiscalant 2 150  kr/kg 

150  kr/l3 

 0.11 l/dag3 – – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1 Värde givet ifrån leverantör. 
2 Ingen information erhölls om volymen, endast vikten. Volymen har antagits vara 25 liter vid 

beräkning av priset. 
3 Värde beräknat utifrån den information som erhållits ifrån drifttekniker. 
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5.1.4 Filterkostnad 
 

I tabell 16 och 17 sammanställs de olika parametrar som har använts vid 

beräkning av piloternas filterkostnader per kubikmeter, med hjälp av  

formel 7, se avsnitt ”4.1.2 filterkostnad”. 

 
5.1.4.1 Pilot A 

 

Membrankostnader per kubikmeter anges i ett intervall, se tabell 16, där 

både de högsta och de lägsta förväntade livslängderna tas hänsyn till. För 

beräkning av UF kostnaden om filtret håller den kortaste estimerade 

livslängden, 5 år, se bilaga 6 beräkning 6. För beräkning av UF kostnaden 

om filtret håller den längsta estimerade livslängden, 10 år,  

se bilaga 6 beräkning 7. För beräkning av RO kostnaden om membranet 

håller den kortaste estimerade livslängden, 3 år, se bilaga 6 beräkning 8. För 

beräkning av RO kostnaden om membranet håller de längsta estimerade 

livslängden, 5 år, se bilaga 6 beräkning 9. 

 

 

Tabell 16: Sammanställning av de parametrar som använts för att     

                   beräkna Pilot A:s totala filterkostnader, för respektive filter. 

 UF RO 

𝐾𝑖𝑛𝑘ö𝑝 [kr] 12 000 16 000 

𝑇 [år]  5 – 10 3 – 5 

𝑉å𝑟 [m3/år] 3 066.00 3 066.00 

𝐾𝐹𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟  [kr/m3] 0.78 – 0.39  1.74 – 1.04  
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5.1.4.2 Pilot B 

 

Membrankostnader per kubikmeter angavs i ett intervall för RO,  

se tabell 17, där både den högsta och lägsta förväntade livslängden tas 

hänsyn till. För beräkning av den totala kostnaden för UF, se bilaga 6 

beräkning 10. Om detta filter håller den estimerade livslängden, 13 år, 

kommer dess kostnad bli enligt tabell 17, se bilaga 6 beräkning 11. För 

beräkning av RO kostnaden om membranet håller den kortaste estimerade 

livslängden, 15 år, se bilaga 6 beräkning 12. För beräkning av RO kostnaden 

om membranet håller de längsta estimerade livslängden, 20 år,  

se bilaga 6 beräkning 13. 

 

 

Tabell 17: Sammanställning av de parametrar som använts för att  

                  beräkna Pilot B:s totala filterkostnader, för respektive filter. 

 UF RO 

𝐾𝑖𝑛𝑘ö𝑝 [kr] 230 880 16 000 

𝑇 [år] 13 15 – 20 

𝑉/å𝑟 [m3/år] 2803.20 2803.20 

𝐾𝐹𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟  [kr/m3] 6.34 0.38 – 0.29  

 

 

Det alternativa UF priset beräknades till 0.30 kr/m3,  

se bilaga 6 beräkning 14. 

  

 

5.1.5 Produktionseffektivitet 
 

I tabell 18 presenteras anläggningarnas totala volym matarvatten samt totala 

volym producerat renat vatten. Med hjälp av formel 9, se avsnitt  

”4.1.3 Produktionseffektivitet”, kan varje anläggnings totala 

produktionseffektivitet under den driftsperiod som projektet behandlar tas 

fram. Kompensering för volymen på matarvattnet i Pilot A har utförts med 

formel 8, se avsnitt ”4.1.3 Produktionseffektivitet”,  

se beräkning 15 i bilaga 6. För beräkning av Pilot A produktionseffektivitet, 

se bilaga 6 beräkning 16. För beräkning av Pilot B produktionseffektivitet,  

se bilaga 6 beräkning 17. 

 

 

Tabell 18: De båda anläggningarnas införda och uttagna volymer, samt    

                  deras genomsnittliga produktionseffektivitet under den    

                  driftsperiod som projektet behandlar. 

 Pilot A Pilot B 

𝑉𝑈𝑇 [m3] 393.30 254.00 

𝑉𝐼𝑅𝑉  [m3]  766.10 410.00 

𝜂 [%] 51.34 61.95 
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5.1.6 Personal vid drift 
 

I tabell 19 presenteras en sammanfattning av enkätutskicket till 

driftteknikern som sköter underhållet av de båda piloterna. För fullständiga 

enkätsvar, se bilaga 2 enkät 1. För beräkning av Pilot A:s behov av personal 

vid drift se bilaga 6 beräkning 18. För beräkning av Pilot B:s behov av 

personal vid drift se bilaga 6 beräkning 19-21. 

 

 

Tabell 19: Sammanfattning och jämförelse av de två piloternas behov av  

                  underhåll enligt Mörbylånga kommuns drifttekniker. 

 Pilot A Pilot B 

Uppskattad arbetstid 15 minuter varje 

morgon samt 10 

minuter extra vid 

kemikaliepåfyllnad, ca 

2 gr i månaden. 

 

15 minuter varje 

morgon samt 1 timme 

extra vid backspolning 

av filtren. 

Typ av underhåll Kemikaliepåfyllnad, 

RO filtret kan behöva 

tvättas manuellt i 

framtiden, all skötsel 

samt underhåll 

kommer att skötas av 

Mörbylångas 

drifttekniker i samråd 

med leverantör via 

fjärrstyrning. 

Backspolning, 

kemikaliedosering, 

RO kräver skötsel och 

underhåll vid tvätt och 

byte, allt underhåll 

sköts av Mörbylångas 

drifttekniker. I 

framtiden förväntas 

även denna 

anläggning kunna 

fjärrstyras. 
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5.2 Kvalité 
 

Nedan presenteras resultatet ifrån kvalitetsmätningarna som utförts på 

inkommande råvatten ifrån IRV samt på permeatet efter både UF och RO, 

för båda piloterna. 

 

 

5.2.1 Vatten 
 

I tabell 20 presenteras resultatet ifrån mätningarna på det inkommande IRV-

vattnet, för båda piloterna. Här har endast en större mätning tagits under 

projektets gång för relevanta parametrar.  

Tabell 20: Uppmätta parametrar på ingående IRV 

Parameter Enhet 2017-03-23 

Odlingsbara mikroorganismer vid 22 °C cfu/ml 3 600 

Långsamtväxande bakterier cfu/ml > 50 000 

Escherichia coli antal/100 ml 11 950 

Flöde m³/dygn 1 256 

Vattentemperatur vid provtagning °C 13.9 

Lukt, styrka, vid 20 °C  - - 

Lukt, art, vid 20 °C  - - 

Turbiditet FNU 8.7 

Färg (410 nm) mg Pt/l 130 

PH  - 7.3 

Temperatur vid pH mätning °C 22.6 

Konduktivitet mS/m 170 

Klorid mg/l 300 

Sulfat mg/l 67 

COD-Mn mg O2/l 10 

Biokemisk syreförbrukning BOD7 mg/l 6 

Fosfor (P) mg/l 0.16 

Fosfor (P) kg/dygn 0.20 

Kväve (N) mg/l 22 

Kväve (N) kg/dygn 27 

Natrium Na (uppslutet) mg/l 210 

Kalcium Ca (Uppslutet) mg/l 30 

Magnesium Mg (Uppslutet) mg/l 5.4 

Kisel, Si (Uppslutet) mg/l 2.3 

Avskiljbart fett mg/l 20 

Emulgerat fett mg/l 8.0 

Eterlösligt fett mg/l 28 

Totalhårdhet °dH 5.5 
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5.2.1.1 Pilot A 

 

I tabell 21 och 22 presenteras resultatet ifrån mätningarna på permeatet efter 

UF. I tabell 23 och 24 presenteras resultatet ifrån mätningarna på permeatet 

efter RO, för pilot A. För denna pilot har fem stycken kemikalieprovsvar 

mottagits under projektets gång, för vardera membran. 

 

Kvalitetsproverna som togs efter RO, på det utgående renade vattnet, visar 

generellt för denna anläggning ett pH4 som är för lågt, jämfört med 

livsmedelsverkets gränsvärden. De visar också att mängden odlingsbara 

mikroorganismer är för hög. Uppmätt värde för odlingsbara 

mikroorganismer5 sjunker dock till under gränsvärde efter en tids drift.  

 

Ammonium4 och turbiditet5 är båda under livsmedelsverkets gränsvärden. 

Men är de två ämnen som, relativt sitt gränsvärde, visar ett högt värde vid en 

jämförelse av alla parametrar som är under sitt gränsvärde. Båda uppvisar en 

nedåtgående trend efter en tids drift.  

 

För livsmedelsverkets gränsvärden för kemiska parametrar i dricksvatten, se 

tabell 4 och 5, avsnitt ”2.1.3 Dricksvatten”. För livsmedelsverkets 

gränsvärden för mikrobiologiska parametrar i dricksvatten, se tabell 8 och 9, 

avsnitt ”2.1.3.6 Mikroorganismer”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Gränsvärde som används är för dricksvatten hos användaren. 
5 Gränsvärde som används är för utgående dricksvatten. 
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Tabell 21: Resultat över mätningarna på utgående permeat ifrån UF i Pilot A, (1/2). 

Parameter Enhet 2017-03-23 2017-03-30 2017-04-07 2017-04-20 2017-04-28 

Odlingsbara mikroorganismer 22°C cfu/ml 520 3 040 920 250 > 5 000 

Koliforma bakterier 35 °C cfu/ 100 ml < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

Escherichia coli cfu/ 100 ml < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

Lukt, styrka, vid 20 °C   Svag Tydlig Ingen Ingen Ingen 

Lukt, art, vid 20 °C   Obestämbar Obestämbar Ingen Ingen Ingen 

Turbiditet FNU 0.28 0.11 < 0.10 < 0.10 < 0.10 

Färg (410 nm)  mg Pt/l  26 18 21 17 18 

pH    7.4 7.5 7.6 7.4 7.4 

Temperatur vid pH-mätning  °C 22.3 21.8 22.0 21.0 21.1 

Alkalinitet  mg HCO3/l 170 170 140 120 140 

Konduktivitet  mS/m 160 160 160 140 150 

Klorid  mg/l 350 340 380 320 340 

Sulfat  mg/l 69 65 56 65 60 

Fluorid  mg/l < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 

COD-Mn mg O2/l 6.8 6.2 6.4 5.7 5.6 

Ammonium  mg/l 21 18 13 7.8 15 
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Tabell 22: Resultat över mätningarna på utgående permeat ifrån UF i Pilot A, (2/2). 

Parameter Enhet 2017-03-23 2017-03-30 2017-04-07 2017-04-20 2017-04-28 

Ammonium-nitrogen  mg/l 16 14 10 6.1 12 

Fosfat (PO4)  mg/l < 0.020 < 0.020 < 0.020 < 0.020 < 0.020 

Fosfatfosfor (PO4-P)  mg/l < 0.0050 < 0.0050 < 0.0050 < 0.0050 < 0.0050 

Nitrat (NO3)  mg/l 7.5 12 11 13 13 

Nitrat-kväve (NO3-N)  mg/l 1.7 2.8 2.4 2.9 2.9 

Nitrit (NO2)  mg/l 0.013 0.013 0.016 0.013 0.023 

Nitrit-nitrogen (NO2-N)  mg/l 0.0040 0.0040 0.0050 0.0040 0.0070 

NO3/50+NO2/0.5  mg/l < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 

Totalhårdhet °dH 5.3 4.7 5.8 6.8 5.9 

Natrium Na (end surgjort)  mg/l 210 180 200 160 190 

Kalium K (end surgjort)  mg/l 74 65 71 65 68 

Kalcium Ca (end surgjort)  mg/l 29 27 33 41 34 

Järn Fe (end surgjort)  mg/l < 0.020 < 0.020 < 0.020 < 0.020 0.040 

Magnesium Mg (end surgjort)  mg/l 5.1 4.3 5.3 4.8 5.1 

Mangan Mn (end surgjort)  mg/l 0.12 0.066 0.12 0.090 0.058 

Aluminium Al (end surgjort)  mg/l 0.021 0.021 0.024 0.017 0.017 

Koppar Cu (end surgjort)  mg/l < 0.020 < 0.020 < 0.020 < 0.020 < 0.020 
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Tabell 23: Resultat över mätningarna på utgående permeat ifrån RO i Pilot A, (1/2). 

Parameter Enhet 2017-03-23 2017-03-30 2017-04-07 2017-04-20 2017-04-28 

Odlingsbara mikroorganismer 22 °C cfu/ml 10 24 9 < 1 2 

Koliforma bakterier 35 °C cfu/ 100 ml 5 9 < 1 < 1 < 1 

Escherichia coli cfu/ 100 ml < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

Lukt, styrka, vid 20 °C   Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen 

Lukt, art, vid 20 °C   Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen 

Turbiditet FNU 0.17 0.27 0.17 0.13 < 0.10 

Färg (410 nm)  mg Pt/l  < 5.0 < 5.0 < 5.0 < 5.0 < 5.0 

pH    6.3 6.2 6.4 6.0 6.1 

Temperatur vid pH-mätning  °C 21.4 21.8 22.1 21.0 21.1 

Alkalinitet  mg HCO3/l 9.6 7.6 6.7 3.3 5.2 

Konduktivitet  mS/m 3.0 2.4 2.4 < 2.0 < 2.0 

Klorid  mg/l 3.2 2.5 2.7 1.9 2.1 

Sulfat  mg/l < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 

Fluorid  mg/l < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 

COD-Mn mg O2/l < 0.24 < 0.24 < 0.24 0.39 0.26 

Ammonium  mg/l 0.46 0.44 0.32 0.11 0.28 
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Tabell 24: Resultat över mätningarna på utgående permeat ifrån RO i Pilot A, (2/2). 

Parameter Enhet 2017-03-23 2017-03-30 2017-04-07 2017-04-20 2017-04-28 

Ammonium-nitrogen  mg/l 0.36 0.34 0.25 0.086 0.22 

Fosfat (PO4)  mg/l < 0.020 < 0.020 < 0.020 < 0.020 < 0.020 

Fosfatfosfor (PO4-P)  mg/l < 0.0050 < 0.0050 < 0.0050 < 0.0050 < 0.0050 

Nitrat (NO3)  mg/l < 0.44 0.58 0.53 0.49 < 0.44 

Nitrat-kväve (NO3-N)  mg/l < 0.10 0.13 0.12 0.11 < 0.10 

Nitrit (NO2)  mg/l < 0.0070 < 0.0070 < 0.0070 < 0.0070 < 0.0070 

Nitrit-nitrogen (NO2-N)  mg/l < 0.0020 < 0.0020 < 0.0020 < 0.0020 < 0.0020 

NO3/50+NO2/0.5  mg/l < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 

Totalhårdhet  °dH < 0.15 < 0.15 < 0.15 < 0.15 < 0.15 

Natrium Na (end surgjort)  mg/l 4.3 3.5 3.5 2.3 3.1 

Kalium K (end surgjort)  mg/l 1.5 1.1 1.2 0.86 1.1 

Kalcium Ca (end surgjort)  mg/l < 0.000050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 

Järn Fe (end surgjort)  mg/l < 0.020 < 0.020 < 0.020 < 0.020 < 0.020 

Magnesium Mg (end surgjort)  mg/l < 0.00010 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 

Mangan Mn (end surgjort)  mg/l < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 

Aluminium Al (end surgjort)  mg/l < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 

Koppar Cu (end surgjort)  mg/l < 0.020 < 0.020 < 0.020 < 0.020 < 0.020 
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5.2.1.2 Pilot B 

 

I tabell 25 och 26 presenteras resultatet ifrån mätningarna på permeatet efter 

UF. I tabell 27 och 28 presenteras resultatet ifrån mätningarna på permeatet 

efter RO, för Pilot B. För denna pilot har fyra stycken kemikalieprovsvar 

mottagits under projektets gång, för vardera membran. 

 

Kvalitetsproverna som togs efter RO, på det utgående renade vattnet, visar 

generellt för denna anläggning ett pH6 som är för lågt, en mängd odlingsbara 

mikroorganismer7, ammonium6 och nitrit7 som är för hög, jämfört med 

livsmedelsverkets gränsvärden. 

 

Vid den första mätningen påvisades en tydlig, men obestämbar lukt, som 

försvann efter en tids drift. Samma trend kunde ses för innehållet av nitrat6 

och magnesium. Dessa var vid den första mätningen förhöjda, men sjönk till 

under gränsvärde efter en tids drift.  

 

Konduktivitet6, klorid6 och natrium6 är alla under livsmedelsverkets 

gränsvärden. Men är de ämnen som, relativt sitt gränsvärde, visar ett högt 

värde vid en jämförelse av alla parametrar som är under sitt gränsvärde. Alla 

har en nedåtgående trend efter en tids drift.  

 

För livsmedelsverkets gränsvärden för kemiska parametrar i dricksvatten, se 

tabell 4 och 5, avsnitt ”2.1.3 Dricksvatten”. För livsmedelsverkets 

gränsvärden för mikrobiologiska parametrar i dricksvatten, se tabell 8 och 9, 

avsnitt ”2.1.3.6 Mikroorganismer”. 

                                                 
6 Gränsvärde som används är för dricksvatten hos användaren. 
7 Gränsvärde som används är för utgående dricksvatten. 
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Tabell 25: Resultat över mätningarna på utgående permeat ifrån UF i Pilot B, (1/2). 

Parameter Enhet 2017-03-28 2017-04-07 2017-04-20 2017-04-20 

Odlingsbara mikroorganismer 22 °C cfu/ml 1 600 > 5 000 > 500 800 

Koliforma bakterier 35°C cfu/ 100 ml 5 < 1 1 < 1 

Escherichia coli cfu/ 100 ml < 1 < 1 < 1 < 1 

Lukt, styrka, vid 20 °C   Tydlig Ingen Ingen Ingen 

Lukt, art, vid 20 °C   Obestämbar Ingen Ingen Ingen 

Turbiditet FNU 0.18 0.20 0.10 < 0.10 

Färg (410 nm)  mg Pt/l  15 22 16 18 

pH    7.8 7.9 7.8 7.8 

Temperatur vid pH-mätning  °C 22.4 22.2 21.0 21.0 

Alkalinitet  mg HCO3/l 170 140 120 140 

Konduktivitet  mS/m 440 160 150 150 

Klorid  mg/l 1 400 390 340 340 

Sulfat  mg/l 220 59 67 59 

Fluorid  mg/l < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 

COD-Mn mg O2/l 8.3 6.5 5.6 5.6 

Ammonium  mg/l 5.9 13 6.2 14 
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Tabell 26: Resultat över mätningarna på utgående permeat ifrån UF i Pilot B, (2/2). 

Parameter Enhet 2017-03-28 2017-04-07 2017-04-20 2017-04-28 

Ammonium-nitrogen  mg/l 4.6 10 4.8 11 

Fosfat (PO4)  mg/l < 0.020 < 0.020 < 0.020 < 0.020 

Fosfatfosfor (PO4-P)  mg/l < 0.0050 < 0.0050 < 0.0050 < 0.0050 

Nitrat (NO3)  mg/l 4.4 12 14 13 

Nitrat-kväve (NO3-N)  mg/l 0.99 2.6 3.2 3.0 

Nitrit (NO2)  mg/l 0.030 0.72 0.53 0.66 

Nitrit-nitrogen (NO2-N)  mg/l 0.0090 0.22 0.16 0.20 

NO3/50+NO2/0.5  mg/l < 1.0 > 1.0 > 1.0 > 1.0 

Totalhårdhet °dH 29 6.1 7.4 6.1 

Natrium Na (end surgjort)  mg/l 60 210 170 190 

Kalium K (end surgjort)  mg/l 60 75 68 68 

Kalcium Ca (end surgjort)  mg/l 98 34 43 35 

Järn Fe (end surgjort) mg/l < 0.020 < 0.020 < 0.020 < 0.020 

Magnesium Mg (end surgjort)  mg/l 66 5.6 6.0 5.2 

Mangan Mn (end surgjort)  mg/l 1.2 0.13 0.11 0.048 

Aluminium Al (end surgjort)  mg/l 0.024 0.092 0.044 0.049 

Koppar Cu (end surgjort)  mg/l < 0.020 < 0.020 < 0.020 11 
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Tabell 27: Resultat över mätningarna på utgående permeat ifrån RO i Pilot B, (1/2). 

Parameter Enhet 2017-03-28 2017-04-07 2017-04-20 2017-04-28 

Odlingsbara mikroorganismer 22 °C cfu/ml 300 139 380 40 

Koliforma bakterier 35°C cfu/ 100 ml 3 < 1 < 1 < 1 

Escherichia coli cfu/ 100 ml < 1 < 1 < 1 < 1 

Lukt, styrka, vid 20 °C   Tydlig Ingen Ingen Ingen 

Lukt, art, vid 20 °C   Obestämbar Ingen Ingen Ingen 

Turbiditet FNU < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 

Färg (410 nm)  mg Pt/l  < 5.0 < 5.0 < 5.0 < 5.0 

pH    6.5 7.0 6.5 6.9 

Temperatur vid pH-mätning  °C 22.2 22.0 20.9 21.1 

Alkalinitet  mg HCO3/l 6.2 10 5.2 11 

Konduktivitet  mS/m 32 11 10 10 

Klorid  mg/l 88 24 24 22 

Sulfat  mg/l 2.1 < 1.0 < 1.0 < 1.0 

Fluorid  mg/l < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 

COD-Mn mg O2/l < 0.24 < 0.24 0.29 0.27 

Ammonium  mg/l 0.75 1.9 0.75 1.5 
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Tabell 28: Resultat över mätningarna på utgående permeat ifrån RO i Pilot B, (2/2). 

Parameter Enhet 2017-03-28 2017-04-07 2017-04-20 2017-04-28 

Ammonium-nitrogen  mg/l 0.58 1.5 0.58 1.2 

Fosfat (PO4)  mg/l < 0.020 < 0.020 < 0.020 < 0.020 

Fosfatfosfor (PO4-P)  mg/l < 0.0050 < 0.0050 < 0.0050 < 0.0050 

Nitrat (NO3)  mg/l 21 3.6 5.3 4.0 

Nitrat-kväve (NO3-N)  mg/l 0.48 0.82 1.2 0.91 

Nitrit (NO2)  mg/l < 0.0070 0.19 0.23 0.16 

Nitrit-nitrogen (NO2-N)  mg/l 0.0020 0.059 0.070 0.050 

NO3/50+NO2/0.5  mg/l < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 

Totalhårdhet °dH 0.32 < 0.15 < 0.15 < 0.15 

Natrium Na (end surgjort)  mg/l 49 14 15 14 

Kalium K (end surgjort)  mg/l 4.0 4.8 4.8 5.1 

Kalcium Ca (end surgjort)  mg/l 1.1 0.16 0.19 0.16 

Järn Fe (end surgjort)  mg/l < 0.020 < 0.020 < 0.020 < 0.020 

Magnesium Mg (end surgjort)  mg/l 730 < 0.10 < 0.10 < 0.10 

Mangan Mn (end surgjort)  mg/l 0.015 < 0.010 < 0.010 < 0.010 

Aluminium Al (end surgjort)  mg/l < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 

Koppar Cu (end surgjort)  mg/l < 0.020 < 0.020 < 0.020 < 0.020 



 

67 

      Astrid Nygren och Robin Slättengren 
 

5.2.2 Fettinnehåll 
 

Ingen information mottogs ifrån någon av parterna rörande detta ämne. 

 

 

5.3 Sammanställning 
 

I tabell 29 visas alla de olika kostnaderna samt den totala helhetskostnaden 

för en kubikmeter dricksvatten, både för Pilot A och Pilot B. För att beräkna 

den totala kostnaden har formel 10, se avsnitt ”4.3 Sammanställning”, 

använts. I Tabell 30 visas en jämförelse mellan de båda anläggningarnas 

uppskattade driftsunderhåll under en månad, dess produktionseffektivitet 

samt medelflödet från RO. 

 
 

Tabell 29: Jämförelse av piloternas kostsamma parametrar samt den   

                   totala kostnaden för att producera en kubikmeter renat  

                   vatten.  

 Pilot A Pilot B 

𝐾𝑒𝑙 [kr/ m3]                   8.27 8.56 

𝐾𝑘𝑒𝑚 [kr/ m3]                     – – 

𝐾𝐹𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟  [kr/ m3]             1.43 – 2.52 6.63 – 6.72 

𝐾𝑡𝑜𝑡 [kr/ m3]             9.70 – 10.79 15.19 – 15.28 

 

 

 

Tabell 30: Jämförelse av piloternas uppskattade underhåll,  

                   produktionseffektivitet samt medelflöde ut ur RO. 

 Pilot A Pilot B 

En månads 

uppskattat 

driftsunderhåll 

 

5 h 20 min 9 h 

𝜂 [%] 

 

51.34 61.95 

Medelflöde  [m3/h] 

från RO  

0.35 0.32 
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6. Diskussion och slutsats 
 

Det absolut största hotet mot en god tillgång på rent dricksvatten är 

människan. En växande folkmängd kombinerat med en större andel 

människor med hög levnadsstandard har lett till en ökad 

sötvattenanvändning. Människors begär efter fler tekniska apparater, fler 

mål mat om dagen, högre krav på livsmedel samt en större 

energianvändning bidrar alla till en ökad användning av färskvatten. Alla 

dessa faktorer påskyndar sedan i sin tur klimatförändringarna, som tros 

kunna påverka vattnets naturliga cykel. Enligt framtagna prognoser kan 

detta leda till ännu mindre vattentillgångar i vissa delar av världen, vilket 

kommer förvärra de redan existerande problemen ytterligare. När 

människans behov inte längre kan tillgodoses på ett hållbart sätt, blir 

resultatet ofta en överexploatering av ekosystemen. Bristande respekt och 

kunskap över hur ekosystemet påverkas vid ett uttag som är för stort, är en 

bidragande faktor till hur problemet har kunnat uppstå.  

 

Strävan efter en högre levnadsstandard har ökat urbaniseringen. Istället för 

en jämn fördelning av belastningen på sötvattenkällorna, pressas de nära 

städerna maximalt. För att undvika massförflyttningar över hela världen kan 

tekniker såsom avsaltning samt rening av processvatten ifrån industrier 

utnyttjas. Med hjälp av dessa tekniker kan andra typer av vatten utnyttjas för 

att försöka förhindra överexploatering. Det är just av denna anledning som 

ett vattenreningsverk i Mörbylånga planeras. 

 
 

6.1 Felkällor 
 

De data som insamlats går inte helt att jämföra anläggningarna emellan. 

Detta beror på att Pilot B startade åtta dagar efter Pilot A. Pilot B har därför 

inte kunnat generera lika många mättillfällen samt ett större antal mätningar 

relativt de totala befinner sig i det tidigaste skedet. Enkätsvaret som 

driftteknikern har bidragit med blir därmed av samma anledning 

missvisande. Om båda anläggningarna hade startat samtidigt hade potentiellt 

både mätningarna och behovet av underhåll visat ett annat resultat. 

 

Eftersom projektet påbörjades samtidigt som piloterna startades är all 

insamlad data ifrån piloternas uppstartningsfas. Det framtagna resultatet 

representerar därmed inte driften hos en normalt fungerande anläggning. 

Driftstopp, omstart samt testkörningar var förväntade och krävs för att få en 

optimal funktion. Vid tillfällen då specifika fel har upptäckts, har mätvärdet 

uteslutits då de inte motsvarar en förväntad drift. Det är dessa värden som i 

tabellerna 14 och 15 i avsnitt 5.1 samt tabell 1-3 i bilaga 4 som 

gråmarkerats. Vid dessa tillfällen har anläggningarna fortsatt att förbruka el, 

utan att något vatten producerades. Då denna typ av situation har hänt 

upprepade gånger under uppstartningsfasen för Pilot B, har många 

mätvärden relativt det totala antalet mätningar varit tvungna att tas bort. 
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Inga av mätningarna eller provtagningarna har utförts utav oss personligen, 

utan endast av utomstående. Vi har därmed inte haft någon möjlighet att se 

till så att det har gjorts på ett korrekt sätt, utan kan endast göra ett antagande 

om att de är användbara. De inledande kemikaliemätningarna togs inte vid 

samma tillfälle för båda anläggningarna, troligtvis på grund av att 

uppstartningsdatum skiljde sig åt, vilket gör det svårt att jämföra dem då den 

ingående vattensammansättningen kan variera. Vissa av livsmedelsverkets 

gränsvärden är satta för hur vattensammansättningen ska se ut hos 

användaren. Det går inte helt att jämföra det utgående renade vattnet med 

dessa gränsvärden, endast slutsatser kan dras om att innehållet inte bör 

överstiga gränsvärdet. Hur mycket vattnets innehåll av dessa ämnen 

påverkas i rören är okänt. Vidare analyser måste utföras för att säkerställa 

vattenkvalitén.  

 

Vissa priser för membranen och kemikalierna har angetts i euro medan 

kostnaderna i analysen beräknas i kronor. En avrundning har gjorts om att  

en euro motsvarar tio kronor på de parametrar som angetts i annan valuta, då 

växelkursen ständigt varierar vilket gör att priset inte är konstant. Om 

filterkostnaderna från båda anläggningarna angetts i samma valuta hade 

kostnaderna varit mer jämförbara med varandra. Detta kan göra så att 

filtrens kostnad väger tyngre relativt elen och kemikalierna i den totala 

slutkostnaden. Samma sak kommer även att gälla för elpriset som också 

ständigt förändras. Även här har en avrundning angående priset gjorts för att 

förenkla beräkningarna. Dock har samma elpris använts för båda 

anläggningarna vilket gör att de ändå kan jämföras. 

 

Det är en stor osäkerhet kring kemikaliepriset då alla doseringsvolymer och 

kostnader inte var kända. Ett antagande gjordes ändå att kostnaderna var så 

låga att posten kunde försummas helt, då inga av de övriga 

kemikaliekostnaderna eller doseringarna avviker så mycket att de kommer 

att ge en kostnad av betydande storlek i slutändan. Detta gäller även de 

värden som är okända, även om de skulle vara 1 000 gånger större relativt de 

kända värdena. Ett antagande om kemikaliedunkarnas storlek var tvungen att 

göras i vissa fall samt dunkarnas höjder i alla fall, då kemikaliedoseringarna 

var angivna i centimeter kvarvarande kemikalie i dunken under ett givet 

tidsintervall. Om de gjorda uppskattningarna är felaktiga kommer 

doseringen av kemikalier att förändras i de beräknade fallen, men oavsett 

dimensionerna på dunken kommer doseringsmängden inte bli så stor att 

kostnaden blir märkbar.  

 

Från början fanns det en vilja att undersöka fettinnehållet i vattnet samt både 

industrins interna rening och kommunens industrireningsverk noggrannare 

för att utreda vad IRV-vattnets innehåll av fetter beror på. Detta uteslöts 

dock ur projektet på grund av tidsbrist, avsaknad av underlag samt brist på 

mätdata på det ingående vattnet. 
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Generellt sätt var det svårt att få tag på information om anläggningarna ifrån 

leverantörerna rörande kostnader, antal enheter och kemikalier på grund av 

sekretess och en ovilja att bli jämförd. Filtrens livslängd och dess kostnad är 

endast uppskattningar ifrån leverantörerna och ska inte inkludera den 

personalkostnad som uppstår vid byten. Särskilt svårt var det att få 

information om dosering och kostnader av kemikalierna. Dock visade det sig 

generellt sätt att kemikaliedoseringen var så liten i jämförelse med den 

producerade renade vattenvolymen att kostnaden blev försumbart liten.  

 
 

6.2 Pilot A 
 

I denna pilotanläggning är inte storleken på de olika membranen optimerade 

till varandra, så som de skulle vara i en fullskalig anläggning. UF är gjort för 

ett större flöde än RO membranet. Vid beräkningar har en omskalning gjorts 

av den inkommande vattenvolymen till UF. Allt de överflödiga vatten som 

RO inte kan ta emot, har dragits bort ur den volym som inkommer till UF. 

Det överflödiga vattnet i anläggningen måste bortföras för att undvika 

översvämning. Kapacitetsskillnaderna mellan membranen kommer att öka 

mängden tvättkemikalier som används i UF. En omskalning av 

elförbrukningen för UF uteslöts dock ur beräkningarna då pumparnas 

elförbrukning i anläggningen beror på trycket över filtren. Då trycket över 

UF är mycket litet relativt trycket över RO kommer elförbrukningen som går 

till denna pump vara försumbart liten. 

 

Antiscalant kemikalierna som använts i denna anläggning är inte godkända 

av livsmedelsverket. De kemikalier som använts är leverantörens egna som 

är anpassade till just deras membran. Hur mycket dessa skiljer sig ifrån de 

som är godkända och hur driften skulle påverkas om de godkända 

antiscalanterna istället skulle användas är okänt. För att denna leverantör ens 

ska få producera ett vatten som kan användas som livsmedel måste dessa 

kemikalier antingen bytas ut mot några som redan är godkända, vilket kan 

komma att påverka driften, eller certifiera sina egna. 

 

Vid analys av de kemiska prover som tagits på det producerade renade 

vattnet ifrån denna anläggning och jämförelse med de krav som 

livsmedelserket satt upp är kvalitén relativt bra. En del av de inledande 

mätningarna för parametrarna odlingsbara mikroorganismer och koliforma 

bakterier ligger över eller väldigt nära utsatta gränsvärden. Dessa värden 

sjönk dock med tiden och de avvikande värdena tros bero på att 

anläggningen ännu inte var optimerad. Mätningar för ammonium har visat 

ett innehåll som ligger nära gränsvärdet, men som även det har börjat 

sjunka. Turbiditets mätningar har visat värden över detektionsgränsen, men 

inte över utsatt gränsvärde. 
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I denna anläggning angavs av leverantören inte hur stort antal enheter av 

varje membran som användes. Antaganden om antalet gjordes utifrån 

membranens specifikationer samt det uppmätta permeatflödet i piloten. 

Specifikationen angav hur stort det maximala permeatflödet kunde vara för 

ett membran, vilket jämfördes med det uppmätta. Om detta antagande är 

felaktigt, kommer filterkostnaden att förändras vilket i sin tur kommer att 

förändra den totala kostnaden för en kubikmeter renat vatten ifrån denna 

anläggning. 
 

 

6.3 Pilot B 
 

Anläggningen har haft problem med den automatiska uppstart som ska ske 

varje måndag då anläggningen börjar få vatten ifrån IRV igen, efter 

helguppehåll. Detta ligger till grund för tre av de fyra värden som uteslöts ur 

beräkningarna. Vid uteslutning gjordes ett antagande om att detta inte ska 

ske i normalfallet. Om detta problem skulle fortsätta och bli normalfallet 

kommer resultatet påverkas, då det gör att inget vatten kan produceras. 

 

Den uppskattade arbetstiden för denna pilot förändrades troligtvis efter 

enkätsvaret mottagits. Den förlängda arbetstiden har berott på en 

doseringspump som inte fungerat. När detta fel åtgärdas förväntas 

arbetstiden förkortas. Detta har inte tagits hänsyn till vid beräkningar, utan 

dessa är helt baserade på enkätsvaren.  

 

Denna anläggning visar värden som är över livsmedelsverkets gränsvärden 

på en del parametrar. Det lägsta värdet för odlingsbara mikroorganismer är 

fyra gånger högre än det gränsvärde som livsmedelsverket satt upp för då 

vatten är tjänligt med anmärkning. Innehållet av ammonium och nitrit i det 

renade vattnet är också högt och ingen mätning har ännu varit under 

gränsvärdet för tjänligt med anmärkning. Första mätningen visade att 

innehållet av magnesium samt lukten på vattnet var över utsatt gränsvärde, 

men sjönk sedan till under detektionsgräns. Nitrat, klorid och natrium är alla 

under dess gränsvärden, men har ifrån första till sista mätning minskat. 

Generellt visade den första mätningen förhöjda värden på flertalet 

parametrar, som därefter sjönk under utsatt gränsvärde. Avvikelserna under 

denna första mätning kan bero på en drift som inte var ännu optimerad. 

 

UF:s produktionseffektivitet är nästan alltid ett eller mera, vilket är ett 

orimligt resultat då det skulle innebära att mer vatten produceras än vad som 

stoppas in. Detta värde skulle kunna bero på att flödet är högre under tvätt 

än vad permeatflödet ut ur membranet är. Den producerade vattenmängden 

skulle kunna vara otillräcklig för att spolas tillbaka under tvätt. Vatten 

utifrån måste då tillsättas till processen för att kompensera skillnaden. Detta 

i sin tur skulle kunna ha en positiv påverkan på anläggningens totala 

produktionseffektivitet om allt vatten som tillförs processen utifrån inte 

räknas som ett inflöde. 
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Filterkostnaden för denna anläggnings UF skiljer sig markant ifrån de övriga 

filterpriserna i analysen, som varit relativt lika. Den kostnad som 

leverantören angav som referens var för en mycket större anläggning, med 

en given aktiv area. För att beräkna filterkostnaden för piloten skalades den 

givna referensen ner till den aktiva arean i piloten. Då den referensen som 

leverantören angav var för en fullskalig anläggning, kan kostnaden ha 

inkluderat arbetskostnad, kostnad för biosteg eller båda delarna. Om fallet är 

så kommer bidraget som filterkostnaderna ger till totalen att minska. 

 
 

6.4 Jämförelse 
 

Analysen har visat att det är kostnaden för elen som har den mest betydande 

rollen för vattenproduktionens totala kostnad. En förändring i elpriset 

kommer stort att påverka den totala slutkostnaden, antingen positivt eller 

negativt. En förändring i elpriset med cirka tio öre innebär en förändring i 

elkostnaden per kubikmeter med ungefär en krona. Den näst största 

kostnaden i denna analys, filterkostnaden, avtar exponentiellt ju längre 

livslängden blir. Besparingen blir störst de första åren och närmar sig sedan 

succesivt noll. Ju längre filtren kan rena vatten till en tillräcklig kvalitet, 

desto bättre. 

 

De beräknade elkostnaderna är lika mellan anläggningarna, det som gör att 

totalpriset skiljer sig åt stort är filterkostnaderna. Det är just denna post som 

gör att Pilot B blir ca fem kr dyrare per kubikmeter jämfört med Pilot A. De 

totala kostnaderna, 9.70 – 10.79 kr/m3 för Pilot A och 15.19 – 15.28 kr/m3 

för Pilot B, kan jämföras med den nuvarande kostnaden för en kubikmeter 

vatten i Mörbylånga, 15 kr/m3, samt den kostnad kommunen betalade 

sommaren 2016 för att frakta vatten i tankbilar, 70 kr/m3. De beräknade 

kostnaderna för piloterna inkluderar inte personal och underhållskostnader 

vilket kommer att innebära en ökning av den totala kostnaden, men relativt 

jämförelsevärdena är ändå de beräknade kostnaderna rimliga. 

 

Anledningen till att kostnaden för UF skiljer sig mycket mellan 

anläggningarna tros bero på felaktigheter eller missförstånd vid angivelse av 

pris. Om kostnaderna för UF istället skulle vara förhållandevis lika mellan 

anläggningarna, som för RO, hade filterkostnaden för Pilot B istället blivit 

billigare jämfört med Pilot A. Detta stämmer överens med att livslängden är 

längre, vilket resulterar i en lägre kostnad då flödena är relativt lika. 

 

En jämförelse av piloternas produktionseffektivitet visar att Pilot B 

producerar en större mängd renat vatten per ingående IRV vatten, jämfört 

med Pilot A. Om effektiviteten är hög kan en större andel av det ingående 

vattnet användas, vilket i sin tur innebär att vattensvinnet blir mindre. 
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Enligt mätningar är trycket över RO högre hos Pilot A än hos Pilot B. Detta 

borde innebära en högre elförbrukning per kubikmeter då flödena är relativt 

lika, men skillnaden är inte märkbart stor. Orsaken till att den förväntade 

trenden inte följs är okänd. Vad det kan bero på är att Pilot B har mer 

elektronisk utrustning i sin anläggning som, utöver pumparna, drar energi 

eller så blir skillnaden i energiförbrukning inte påtaglig i en liten skala. 

 

Pilot B har relativt Pilot A haft ett större problem med oplanerade 

driftsstopp. Nästan 17 % av deras mätvärden var tvungna att tas bort ut 

beräkningarna på grund av felaktigheter vid drift, jämfört med Pilot A:s 3 %. 

Dock har de borttagna värdena som beror på automatiseringen varit 

koncentrerade till första halvan av mätperioden, då det sista borträknade 

värdet inte berodde på pilotens funktion. 

 

En jämförelse av det renade vattnets ämnesinnehåll anläggningarna emellan 

visar att Pilot A har ett nästan genomgående renare vatten än det ifrån  

Pilot B, med undantag ifrån parametrarna turbiditet och kaliumpermanganat 

(COD mn). Pilot A:s UF har en mindre porstorlek relativt Pilot B:s UF. 

Detta kan förklara varför Pilot A har en bättre förmåga att avskilja ämnen ur 

vattnet samt varför de har en lägre total produktionseffektivitet. Båda 

anläggningarna har även ett pH som är under livsmedelsverkets utsatta 

gränsvärde för ett vatten som är tjänligt med anmärkning. Denna parameter 

bör liksom de andra som ligger utanför deras gränsvärde, ammonium och 

odlingsbara mikroorganismer, ses över innan distribution. I det slutliga 

reningsverket är ett desinfektionssteg planerat som ska ta bort 

mikroorganismer, hur effektivt detta steg kommer vara är dock ännu okänt.  

 

I slutändan är det ett dricksvatten som ska produceras, inte ett vatten som är 

så rent som möjligt. Så länge det håller en god kvalité och ämnesinnehållet 

är under utsatta gränsvärden kommer det att ge en bra slutprodukt. Den 

slutliga tillsatsen till det renade vattnet kommer att bero på slutproduktens 

sammansättning. Mineraler kommer att behöva tillsättas i slutändan oavsett 

filterkombination, både för hälsan och för smakens skull, det som förändras 

är mängden.  
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6.5 Rekommendationer för framtida analys 
 

För att få en totalkostnad som är så verklighetstrogen som möjligt behövs 

fler mätningar utföras, både kvalitets- och driftsmätningar. Ju mer data som 

finns tillgängligt, desto mer realistiskt blir resultatet. Efter en tids drift är det 

möjligt att mängden använda kemikalier kommer att öka då membranens 

prestanda blir sämre, om en god drift vill bibehållas. Enligt denna analys 

kommer denna kostnad oavsett inte bli tillräckligt stor för att kunna jämföras 

med övriga parametrar, elkostnad och filterkostnad. Behovet av personal i 

en fullskalig anläggning är däremot en parameter som tros kunna påverka 

den slutliga totalkostnaden per kubikmeter, och borde granskas vidare.  

Hur stor denna kostnad i slutändan blir kommer vara starkt beroende på hur 

väl driften fungerar samt i vilken utsträckning processen är automatiserad. 

Ju större del av processen som måste skötas manuellt, desto dyrare bör en 

kubikmeter vatten att bli. 

 

I det fullskaliga reningsverket kommer processvattnet att blandas ut med 

bräckt vatten ifrån Kalmarsund, i varierade mängd. Det finns en ambition att 

återanvända det vatten som kommer ut ifrån industrin i så hög utsträckning 

som möjligt, beroende på dess kvalité. Ämnesinnehållet på det bräckta 

vattnet som i framtiden ska samköras med IRV-vattnet ännu är okänt. Ett 

antagande om att det bräckta vattnet ska späda ut de halter av kemikalier 

som ännu är höga i det renade IRV- vattnet, kan därför inte göras. För att 

kunna dra slutsatser om den slutliga blandningen, måste mer information om 

det bräckta vattnet samlas in. En av de större osäkerheterna under projektet 

har varit kostnaden av filtren. För att säkerställa ett pålitligt resultat behöver 

denna parameter kontrolleras noggrannare då ett felaktigt värde kommer att 

innebära en stor skillnad i slutkostnaden. Den parametern som, ur ett 

kostnadsperspektiv, har vägt tyngst i vår analys är elkostnaden. Den 

uppmätta energiförbrukningen i anläggningarna, är dess totala. Hur stor del 

av denna total som pumparna står för är okänd. I en fullskalig anläggning 

kommer energin som går till lampor och övrig elektrisk utrustning inte skilja 

sig märkbart ifrån den i piloterna, då det troligtvis är ungefär samma 

utrustning som kommer användas. Energiförbrukningen ifrån övrig 

utrustning är i piloterna stor relativt pumparna, vilket kommer att förändras i 

en fullskalig anläggning. En simulering över en anläggning i det slutliga 

reningsverkets skala bör utföras för att se hur mycket elkostnaden förändras, 

då den troligtvis blir mindre per kubik än uppskattat. 

 

Då våra förutsättningar håller på att förändras är denna typ av lösning på 

vattenbristen nödvändig för framtiden. Precis som analysen har visat är inte 

denna typ av anläggning onödig eller orimligt dyr jämfört med dagens 

alternativ, snarare tvärt om. 
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Bilaga 1 – Enkäter 
 

Enkät 1. Frågor om piloternas drift till Mörbylånga kommuns drifttekniker 
 

Fråga 1. Vilken pilots filterkombination kräver mest underhåll? Hur 

många arbetstimmar underhåll och drift kräver vardera pilot 

sammanlagt? Är siffrorna uppskattningar eller är de bokförda timmar? 

 

Pilot A 

 

 

Pilot B 

 

Fråga 2. Vilken typ av underhåll kräver filtren i de olika 

pilotanläggningarna? Kan all skötsel, underhåll samt drift skötas på 

plats av er, eller kräver de support/personal ifrån leverantörerna? 

 

Pilot A 

 

Pilot B 

 

Fråga 3. Förväntas det tillkomma ytterligare underhållssteg i full skala, 

i så fall vilka? Hur många arbetstimmar per vecka uppskattar ni att 

vardera pilot i full skala skulle kräva sammanlagt?  

 

Pilot A 

 

Pilot B 
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Enkät 2. Frågor till Guldfågeln AB angående deras vattenrening 
 

Fråga 1. Vilken intern rening använder ni er av? Vilka steg innehåller 

den? Specificera gärna biosteget och dess dimensioner samt eventuell 

ytterligare fettavskiljning extra. För vilket flöde är biosteget optimerat? 

 

 

Fråga 2. Vet ni vilken kol/kväve/fosforkvot det är i biosteget? Hur går 

doseringen till? Kontrolleras kolkvoten och kväve samt fosfor tillsätts 

optimalt efter detta eller används ett standardvärde hela tiden? 

 

 

Fråga 3. Hur förändras/varierar de utsläppta processvattenvolymerna 

över tid? Hur ofta avviker flödet ifrån medel (1500 kubikmeter per dag 

är det medelvärde vi har fått av Mörbylånga kommun)? Finns detta 

dokumenterat och isåfall är detta något vi skulle kunna få ta del av? 

 

 

Fråga 4. Vilka gränsvärden för utsläpp av fetter måste ni följa enligt 

tillstånd? Vilka är det som utdelat tillståndet? Hur kontrolleras detta? 

Finns det loggvärden över fettutsläpp och isåfall är det något vi skulle 

kunna få ta del av? 
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Enkät 3. Frågor till Mörbylånga kommun om IRV 
 

Fråga 1. Vilka steg innehåller reningsverket? Specificera gärna 

dimensioner, flöden och uppehållstid på bassänger och reaktorer. För 

vilket flöde är biosteget optimerat? 

 

 

Fråga 2. Vilken typ av kontroll/styrning sker i biosteget? Kontrolleras 

kol/kväve/fosforkvoten kontinuerligt och ämnestillsatser sker optimalt 

därefter eller används ett standardvärde hela tiden? Hur sker 

ämnestillsatsen och vilka ämnen tillsätts?  

 

 

Fråga 3. Sker det någon kontroll av fettinnehåll på det vatten som 

inkommer till reningsverket, isåfall hur? Finns det något gränsvärde på 

hur mycket fett vattnet som lämnar reningsverket får innehålla? Hur 

kontrolleras isåfall detta? 
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Bilaga 2 – Enkäter med svar 
 

Enkät 1. Frågor om piloternas drift till Mörbylånga kommuns drifttekniker 
 

Svar mottogs ifrån drifttekniker 2017-04-21. 
 

Fråga 1. Vilken pilots filterkombination kräver mest underhåll? Hur 

många arbetstimmar underhåll och drift kräver vardera pilot 

sammanlagt? Är siffrorna uppskattningar eller är de bokförda timmar? 

 

Pilot A: 

 

Pilot A:s har jag nu skött driften på i drygt 1 månad. Ännu har jag inte 

behövt lägga någon tid alls på filtren, det enda ”tidskrävande” jag har 

gällande filtren är att jag måste fylla på kemikalier, detta har jag gjort vid 2 

tillfällen. Det tar c:a 10 min per tillfälle. 

 

Driften sköter Pilot A:s personal via fjärrstyrning av anläggningen. Jag 

lägger c:a 15 minuter varje morgon i containern för att skriva av utvalda 

parametrar som ska användas vid utvärderingen.  

 

OBS. Siffrorna är uppskattade i samtliga fall. 

 

Pilot B: 

Pilot B behöver lite mer tid av mig då dom inte har fått igång sin anläggning 

riktigt. Vid backspolning av filtren ska en doseringspump dosera klor för att 

bli av med bakterier. Detta fungerar ej vilket leder till att filtren ofta sätter 

igen sig. Då detta sker måste jag manuellt hälla i klor i processen för att 

sedan tömma processen på vatten och sedan starta om allting genom att 

fylla på med ”IRV-vatten” igen. För mig tar detta c:a 1h, men avbrottet för 

processen blir c:a 1 dag. 

 

Driften sköter jag, i ”framtiden” ska även Pilot B:s personal kunna 

fjärrstyra anläggningen. Då anläggningen fungerar som den ska läggar jag 

även här c:a 15 min/dag för att skriva av olika parametrar. Eftersom vi inte 

kört pilotanläggningarna så länge ännu så vet jag inte vad som kommer att 

behövas göra på piloterna i framtiden som kan vara tidskrävande m.m. 
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Fråga 2. Vilken typ av underhåll kräver filtren i de olika 

pilotanläggningarna? Kan all skötsel, underhåll samt drift skötas på 

plats av er, eller kräver de support/personal ifrån leverantörerna? 

 

Pilot A: 

Kan inte svara på det i nuläget eftersom jag inte behövt göra något med 

Pilot A:s filter. Ultra-filtret tvättas automatiskt och om man någon gång 

behöver göra en manuell tvätt där vet jag inte. RO-filtret däremot vet jag att 

det kan bli tvunget att tvättas manuellt. All underhåll och skötsel sköter jag. 

Jag har kontakt med Pilot A:s personal varje vecka och skickar dom en 

”dailychecklist” som jag har skrivit av. Parametrar som jag skickar till dom 

är olika tryck och flöden på RO-filtret, den delen av anläggningen kan 

nämligen inte dom se via fjärrstyrning. Dessa parametrar tolkar sedan GE 

och förklarar åtgärder som jag behöver göra för att optimera driften. Kan 

t.ex vara att öka doseringen av någon kemikalie eller byta patronfiltret.  

 

Pilot B: 

Pilot B sköter jag underhållet på. Så som jag har förstått det så kommer inte 

MBR-delen att behövas tvättas av mig, detta ska skötas via automatik. 

Däremot RO-delen kräver skötsel och underhåll. RO-filtren kommer att 

behöva tvättas och patronfilter att bytas.   

 

 

Fråga 3. Förväntas det tillkomma ytterligare underhållssteg i full skala, 

i så fall vilka? Hur många arbetstimmar per vecka uppskattar ni att 

vardera pilot i full skala skulle kräva sammanlagt?  

 

Pilot A: 

Kan ej svara på denna fråga då vi inte kört piloterna tillräckligt länge. 

 

Pilot B: 

 

Kan ej svara på denna fråga då vi inte kört piloterna tillräckligt länge. 
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 Bilaga 3 – Kemikalieprover   

Tabell 1: Kemikalieproverna som togs på det inkommande IRV-vattnet. 

Parameter Enhet 

Odlingsbara mikroorganismer vid 22 °C cfu/ml 

Långsamtväxande bakterier cfu/ml 

Escherichia coli antal/100 ml 

Flöde m³/dygn 

Vattentemperatur vid provtagning °C 

Lukt, styrka, vid 20 °C  - 

Lukt, art, vid 20 °C  - 

Turbiditet FNU 

Färg (410 nm) mg Pt/l 

PH  - 

Temperatur vid pH mätning °C 

Konduktivitet mS/m 

Klorid mg/l 

Sulfat mg/l 

COD-Mn mg O2/l 

Biokemisk syreförbrukning BOD7 mg/l 

Fosfor (P) mg/l 

Fosfor (P) kg/dygn 

Kväve (N) mg/l 

Kväve (N) kg/dygn 

Natrium Na (uppslutet) mg/l 

Kalcium Ca (Uppslutet) mg/l 

Magnesium MG (Uppslutet) mg/l 

Kisel, Si (Uppslutet) mg/l 

Avskiljbart fett mg/l 

Emulgerat fett mg/l 

Eterlösligt fett mg/l 

Totalhårdhet (°dH) °dH 
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Tabell 2: Kemikalieproverna som togs på permeatet ifrån UF och OR. 

Parameter Enhet 

Odlingsbara mikroorganismer 22 °C cfu/ml 

Koliforma bakterier 35 °C cfu/ 100 ml 

Escherichia coli cfu/ 100 ml 

Lukt, styrka, vid 20 °C   

Lukt, art, vid 20 °C   

Turbiditet FNU 

Färg (410 nm)  mg Pt/l  

pH    

Temperatur vid pH-mätning  °C 

Alkalinitet  mg HCO3/l 

Konduktivitet  mS/m 

Klorid  mg/l 

Sulfat  mg/l 

Fluorid  mg/l 

COD-Mn mg O2/l 

Ammonium  mg/l 

Ammonium-nitrogen  mg/l 

Fosfat (PO4)  mg/l 

Fosfatfosfor (PO4-P)  mg/l 

Nitrat (NO3)  mg/l 

Nitrat-kväve (NO3-N)  mg/l 

Nitrit (NO2)  mg/l 

Nitrit-nitrogen (NO2-N)  mg/l 

NO3/50+NO2/0.5  mg/l 

Totalhårdhet  °dH 

Natrium Na (end surgjort)  mg/l 

Kalium K (end surgjort)  mg/l 

Kalcium Ca (end surgjort)  mg/l 

Järn Fe (end surgjort)  mg/l 

Magnesium Mg (end surgjort)  mg/l 

Mangan Mn (end surgjort)  mg/l 

Aluminium Al (end surgjort)  mg/l 

Koppar Cu (end surgjort)  mg/l 
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Bilaga 4 – Uppmätta värden 
 

Pilot A: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabell 1: Uppmätta parametrar vid pilotanläggning A, (1/2).  

Tid mellan 

mätningar 

[h] 

Volym före 

UF [m3] 

 

Volym efter 

UF [m3] 

 

Tryck innan 

UF [Bar] 

 

Tryck efter 

UF [Bar] 

 

Volym före 

RO [m3] 

 

Volym efter 

RO [m3] 

 

Tryck över 

filter [Pa] 

 

ΔE [kWh] 

 

 

21.00 39 34   10 6 8 82 

26.50 46 41   12 7 8 103.1 

21.67 40 36   6 2 1 48 

120.33 202 181   -90 -91  66.3 

23.83 44 39   14 10 7.9 79.2 

26.33 49 43   17 12 7.8 93.4 

69.83 99 89   37 26 8.5 202.3 

28.25 47 42   16.1 11 8.5 95.2 

43.42 80 71 0.41 0.11 28.1 19.4 8.5 164.4 

24.08 44 40 0.40 0.11 15.2 10.5 8.5 89.8 

77.75 140 124 0.41 0.11 39.1 26.2 8.2 244.8 

18.33 32 29 0.38 0.11 11.7 8.1 8.2 69.2 

26.17 48 43 0.37 0.11 16.6 11.4 8.2 97.9 

21.67 40 36 0.28 0.11 14.2 9.8 8.8 76.6 
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Tabell 2:  Uppmätta parametrar vid pilotanläggning A, (2/2). 

Tid sedan 

föregående 

mätning [h] 

Volym före 

UF [m3] 

 

Volym efter 

UF [m3] 

 

Tryck innan 

UF [Pa] 

 

Tryck efter 

UF [Pa] 

 

Volym före 

RO [m3] 

 

Volym efter 

RO [m3] 

 

Tryck över 

filter [Bar] 

 

ΔE [kWh] 

 

 

127.00 230 206 0.42 0.11 81.5 55.7 8.9 448.8 

16.92 31 27 0.41 0.11 10.7 7.2 9.5 59.4 

29.42 55 49 0.40 0.11 18.9 13.1 9.5 92.4 

19.00 35 32 0.39 0.11 12.4 8.6 9.5 58.6 

95.75 57 48 0.39 0.11 18.5 12.7 9.2 111.1 

48.00 54 49 0.39 0.11 13.7 7.8 9.8 99.2 

24.50 46 40 0.45 0.14 16.2 11.2 9.8 73.1 

120.17 184 166 0.54 0.18 46.3 31.2 9.8 259.7 

23.58 56 50 0.55 0.19 13.8 10.9 9.9 71.2 

23.58 56 51 0.56 0.19 13.6 10.8 9.9 72.2 

76.92 137 124 0.67 0.24 29.9 23.1 9.9 184.7 

19.33 51 46 0.67 0.24 11.2 8.9 9.9 57.9 

24.17 63 58 0.68 0.24 14 11 9.9 73.7 

28.33 75 69 0.69 0.24 16.4 13 9.9 86.9 

19.58 51 46 0.71 0.24 11 8.7 9.9 59.4 
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Pilot B: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3: Uppmätta parametrar vid pilotanläggning B, (1/2).  

Tid mellan 

mätningar [h] 

Volym före 

UF [m3] 

Volym efter 

UF [m3] 

Volym före 

RO [m3] 

Volym efter 

RO [m3] 

Tryck innan 

PF [Bar] 

Tryck efter 

PF [Bar] 

ΔE [kWh] 

 

24.17 13.00 14.00 11.00 9.00 5.93 5.87 87.50 

26.00 28.00 28.00 25.00 19.00 6.08 6.01 112.50 

69.83 12.00 13.00 11.00 8.00   175.90 

28.50 1.00 2.00   5.53 5.50 76.30 

72.67 30.00 31.00 20.00 16.00 5.93 5.90 207.00 

72.33 7.00 8.00 7.00 6.00 5.60 5.58 155.00 

18.42 25.00 25.00 22.00 16.00 6.00 5.95 65.80 

25.92 10.00 10.00 9.00 7.00   63.20 

21.75 12.00 13.00 10.00 8.00   57.90 

127.00 1.00 4.00 3.00 2.00   232.80 

17.42 7.00 8.00 5.00 4.00 7.40 7.35 53.80 
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Tabell 3: Uppmätta parametrar vid pilotanläggning B, (1/2). 

Tid mellan 

mätningar [h] 

Volym före 

UF [m3] 

Volym efter 

UF [m3] 

Volym före 

RO [m3] 

Volym efter 

RO [m3] 

Tryck innan 

PF [Bar] 

Tryck efter 

PF [Bar] 

ΔE [kWh] 

 

29.33 6.00 3.00 2.00 1.00 6.50 6.45 60.60 

18.42 25.00 25.00 22.00 16.00 6.30 6.25 77.10 

95.75  33.00 30.00 22.00 6.00 5.95 209.80 

48.00 21.00 54.00 14.00 10.00 6.22 6.18 121.70 

27.67 34.00 90.00 6.00 .00 5.80 5.70 89.60 

116.92 29.00 119.00 21.00 17.00 5.80 5.70 278.40 

23.58 30.00 149.00 23.00 18.00 5.70 5.60 83.10 

101.42 36.00 185.00 26.00 19.00   127.70 

18.50 1.00 186.00     28.80 

24.25 33.00 217.00 26.00 20.00 6.38 6.30 94.80 

28.33 38.00 256.00 32.00 25.00 6.43 6.40 118.00 

11.50 26.00 282.00 21.00 17.00 6.53 6.50 74.70 
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Bilaga 5 – Beräknade värden 

 
  Tabell 1: Beräknade värden från uppmätt data ur pilot A. 

Flöde 

före UF 

[m3/h] 

 

Flöde 

efter UF 

[m3/h] 

 

Produktions-

effektivitet 

UF 

 

Flöde 

efter RO 

[m3/h] 

 

Produktions-

effektivitet 

RO 

 

Energi/m3 

[kWh/m3] 

 

 

1.86 1.62 0.87 0.29 0.60 13.67 

1.74 1.55 0.89 0.26 0.58 14.73 

1.85 1.66 0.90 0.09 0.33 24.00 

1.68 1.50 0.90 -0.76 1.01 0.73 

1.85 1.64 0.89 0.42 0.71 7.92 

1.86 1.63 0.88 0.46 0.71 7.78 

1.42 1.27 0.90 0.37 0.70 7.78 

1.66 1.49 0.89 0.39 0.68 8.65 

1.84 1.64 0.89 0.45 0.69 8.47 

1.83 1.66 0.91 0.44 0.69 8.55 

1.80 1.59 0.89 0.34 0.67 9.34 

1.75 1.58 0.91 0.44 0.69 8.54 

1.83 1.64 0.90 0.44 0.69 8.59 

1.85 1.66 0.90 0.45 0.69 7.82 

1.81 1.62 0.90 0.44 0.68 8.06 

1.83 1.60 0.87 0.43 0.67 8.25 

1.87 1.67 0.89 0.45 0.69 7.05 

1.84 1.68 0.91 0.45 0.69 6.81 

0.60 0.50 0.84 0.13 0.69 8.75 

1.13 1.02 0.91 0.16 0.57 12.72 

1.88 1.63 0.87 0.46 0.69 6.53 

1.53 1.38 0.90 0.26 0.67 8.32 

2.37 2.12 0.89 0.46 0.79 6.53 

2.37 2.16 0.91 0.46 0.79 6.69 

1.78 1.61 0.91 0.30 0.77 8.00 

2.64 2.38 0.90 0.46 0.79 6.51 

2.61 2.40 0.92 0.46 0.79 6.70 

2.65 2.44 0.92 0.46 0.79 6.68 
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  Tabell 2: Beräknade värden ur uppmätt data från pilot B. 

Flöde 

före UF 

[m3/h] 

Flöde 

efter UF 

[m3/h] 

Produktions-

effektivitet 

UF 

Flöde 

efter RO 

[m3/h] 

Produktions-

effektivitet 

RO 

Energi/m3 

[kWh/m3] 

 

0.54 0.58 1.08 0.37 0.82 9.72 

1.08 1.08 1.00 0.73 0.76 5.92 

0.17 0.19 1.08 0.11 0.73 21.99 

0.04 0.07 2.00    

0.41 0.43 1.03 0.22 0.80 12.94 

0.10 0.11 1.14 0.08 0.86 25.83 

1.36 1.36 1.00 0.87 0.73 4.11 

0.39 0.39 1.00 0.27 0.78 9.03 

0.55 0.60 1.08 0.37 0.80 7.24 

0.01 0.03 4.00 0.02 0.67 116.40 

0.40 0.46 1.14 0.23 0.80 13.45 

0.20 0.10 0.50 0.03 0.50 60.60 

1.36 1.36 1.00 0.87 0.73 4.82 

   0.23 0.73 9.54 

0.44 0.44 1.00 0.21 0.71 12.17 

1.23 1.30 1.06 0.14 0.67 22.40 

0.25 0.25 1.00 0.15 0.81 16.38 

1.27 1.27 1.00 0.76 0.78 4.62 

0.35 0.35 1.00 0.19 0.73 6.72 

0.05 0.05 1.00    

1.36 1.28 0.94 0.82 0.77 4.74 

1.34 1.38 1.03 0.88 0.78 4.72 

2.26 2.26 1.00 1.48 0.81 4.39 

 
  



 

3 

      Astrid Nygren och Robin Slättengren 
 

 

Bilaga 6 – Beräkningar 
 

Elkostnad 
 

Pilot A: 
 

 
3 254.20 𝑘𝑊ℎ ∙ 1.00 𝑘𝑟/𝑘𝑊ℎ

393.30 𝑚3 = 8.27 𝑘𝑟/𝑚3  (1 

 

 

Pilot B: 
 

 
2 174.80 𝑘𝑊ℎ ∙ 1.00 𝑘𝑟/𝑘𝑊ℎ

254.00 𝑚3 = 8.56 𝑘𝑟/𝑚3
 (2 

 

 

 

Kemikaliekostnad 
 

Antiscalant 1: 
 

  
25 𝑙 ⋅ 2.68 𝑐𝑚/𝑑𝑎𝑔

44 𝑐𝑚
= 1.52 𝑙/𝑑𝑎𝑔 (3 

 

 

 
(1.52∙

1

150
) 𝑙/ 𝑑𝑎𝑔 ∙ 36.8 𝑘𝑟/𝑙

(0.35 𝑚3/ℎ ∙ 24 ℎ)
= 0.044 𝑘𝑟/𝑚3

 (4 

 

Natriumhypoklorit: 

 

 0.2 ∙ 10−6 𝑘𝑔/𝑚3  ∙ 30.0 𝑘𝑟/𝑘𝑔 = 6 ∙ 10−6 𝑘𝑟/𝑚3
 (5 

 

 

Filterkostnad 
 

Pilot A: 
 
UF: 

 
12 000 𝑘𝑟

5 å𝑟 ∙ 3066.00 𝑚3/å𝑟
= 0.78 𝑘𝑟/𝑚3

 (6 

 

 

 
12 000 𝑘𝑟

10 å𝑟 ∙ 3066.00 𝑚3/å𝑟
= 0.39 𝑘𝑟/𝑚3

 (7 
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RO: 

 

 
2 𝑠𝑡 ⋅ 8 000 𝑘𝑟

3 å𝑟 ∙ 3066.00 𝑚3/å𝑟
= 1.74 𝑘𝑟/𝑚3

 (8 

 

 
2 𝑠𝑡 ⋅8 000 𝑘𝑟

5 å𝑟 ∙ 3066.00 𝑚3/å𝑟
= 1.04 𝑘𝑟/𝑚3

 (9 

 

 

Pilot B: 
 

UF: 

 

 
31 𝑚2

77 𝑚2 ⋅ 18 𝑠𝑡
⋅ 10 000 000 𝑘𝑟 = 223 665 𝑘𝑟  (10 

 

 
230 880 𝑘𝑟

13 å𝑟 ∙ 2803.20 𝑚3/å𝑟
= 6.34 𝑘𝑟/𝑚3

 (11 

 

  
RO: 

 

 
2 𝑠𝑡 ⋅ 8 000 𝑘𝑟

15 å𝑟 ∙ 2803.20 𝑚3/å𝑟
= 0.38 𝑘𝑟/𝑚3

 (12 

 

 

 
2 𝑠𝑡 ⋅ 8 000 𝑘𝑟

20  å𝑟 ∙ 2803.20 𝑚3/å𝑟
= 0.29 𝑘𝑟/𝑚3

 (13 

 

 
Alternativ beräkning UF: 

 

 

 
12 000 𝑘𝑟

13 å𝑟 ∙ 2803.20 𝑚3/å𝑟
= 0.30 𝑘𝑟/𝑚3

 (14 
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Produktionseffektivitet 
 

Pilot A: 
 

 

 

1 929.00 𝑚3 − (1 728.00 𝑚3 − 565.10 𝑚3) = 766.10 𝑚3 (15 

 

  

 

 
393.30 𝑚3

766.10 𝑚3 = 0.5134 (16 

 

Pilot B: 
 

 
254.00 𝑚3

410.00 𝑚3 = 0.6195 (17 

 

 

Personal vid drift 
 

Pilot A: 
 

 

 
(15⋅5⋅4) 𝑚𝑖𝑛 +(10⋅2) 𝑚𝑖𝑛 

60 𝑚𝑖𝑛
= 5.33 ℎ = 5 ℎ 𝑜𝑐ℎ 20 𝑚𝑖𝑛 (18 

 

 

 

Pilot B: 
 

 

8 ℎ + 1 ℎ + 24 ℎ = 33 ℎ (19 

    

 

 
120 ℎ

33 ℎ
= 3,6 ≈ 4 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑒𝑟 ≈ 4 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 (20 

 

 

 
(15⋅5⋅4) 𝑚𝑖𝑛

60 𝑚𝑖𝑛
+ 4 ℎ = 9 ℎ  (21 
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