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Abstract 
 

Local water supply in areas of water scarcity 

 
This guide has been developed in the project Local water supply in areas of water 

scarcity, which was funded by the Swedish Board of Agriculture. 

 

The aim of the project was to develop a method and procedure for choosing the most 

sustainable water supply system in areas with water scarcity. Furthermore, the aim has 

been to exemplify the implementation of the method with two case studies. 

 

In order to select sustainable water supply systems for a given area, knowledge and 

understanding of the area's social and natural conditions is needed. The proposed method 

is a structured procedure of defining the area's specific conditions together with a 

sustainability analysis including an integrated process for weighting ecological, technical, 

social and economic aspects of suggested water supply systems. 

 

The guide begins with a brief description of various water resources and their general 

conditions as raw water sources. The guide continuous with a description of the proposed 

working strategy and a discussion of how this material can be used as a ground concept 

for planning, decision and communication in the process of selecting a sustainable water 

supply system for an area. The implementation of the method in the case study areas, 

Fårö and Grisslehamn, is described in the appendices together with a compilation of 

relevant laws and regulations. 

 

The guide is intended to support the planning process of new and existing residential 

areas, for local government officials, developers, consultants and policy makers. Our 

hope is that the developed method will contribute to sustainable choices of water supply 

systems in areas of water scarcity in Sweden. 
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Förord  
 

 

En hållbar och robust vattenförsörjning är en avgörande faktor för bebyggelseutveckling. 

För att kunna utvärdera möjligheterna för en hållbar vattenförsörjning krävs kunskap om 

områdets naturgivna och samhälleliga förutsättningar och ett metodiskt tillvägagångssätt 

där hänsyn tas till lokala krav och önskemål. 

 

I denna handbok presenteras en metod över hur man kan arbeta för att komma fram till en 

hållbar och fungerande vattenförsörjning i områden med knappa vattentillgångar. 

Handboken är främst tänkt som ett stöd i planeringsarbetet för nya och befintliga 

bebyggelseområden för kommunala tjänstemän, exploatörer, konsulter och beslutsfattare. 

 

Handboken har sammanställts inom ramen för projekt Klimatsmart lokal 

vattenförsörjning i områden med vattenbrist som har finansierats av Jordbruksverket. 

Projektgruppen har bestått av Karin Sjöstrand och Nazdaneh Yarahmadi från SP Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut, Erik Kärrman, Helene Sörelius och Frida Pettersson från 

Urban Water Management AB, Amelia Morey Strömberg från Utvecklingscentrum för 

Vatten och Erika Västberg examensarbetare vid Uppsala Universitet.  

 

Den utarbetade metoden har under projektets gång testats på två olika fallstudieområden, 

Fårö på Gotland och Grisslehamn i Norrtälje kommun, och vi har haft ett mycket 

värdefullt samarbete med representanter från Region Gotland, Norrtälje kommun, 

Länsstyrelsen i Gotlands län samt vattenråd och vattenintressenter från 

fallstudieområdena i projektet.  

 

Vi vill tacka alla er som har varit delaktiga i framtagandet av denna handbok. 

 

 

Författarna 
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Sammanfattning  
 

 

Handboken har tagits fram inom ramen för projekt Klimatsmart lokal vattenförsörjning i 

områden med vattenbrist som har finansierats av Jordbruksverket. 

 

Syftet med projektet har varit att utveckla en metod och arbetsgång för att kunna välja det 

mest hållbara vattenförsörjningssystemet i områden med vattenbrist. Vidare har syftet 

varit att exemplifiera metoden genom två fallstudier. 

 

För att kunna ta fram förslag på hållbara vattenförsörjningssystem för ett givet område 

krävs kunskap om områdets samhälleliga och naturgivna förutsättningar. I föreslagen 

metod arbetar man sig strukturerat framåt genom att först ta reda på områdets specifika 

förutsättningar för att sedan gå vidare med en hållbarhetsanalys som innebär att 

ekologiska, tekniska, sociala och ekonomiska faktorer vägs mot varandra.  

 

Handboken inleds med en kort beskrivning av olika vattenresurser och deras generella 

förutsättningar som dricksvattentillgång. Handboken fortsätter med en beskrivning av den 

föreslagna arbetsstrategin och en diskussion om hur materialet kan användas som 

underlag för planering, beslut och kommunikation i processen för att välja ett hållbart 

vattenförsörjningssystem för ett område. I handbokens bilagor beskrivs hur metoden har 

testats på två fallstudieområden, Fårö på Gotland och Grisslehamn i Norrtälje kommun 

samt en sammanställning över relevanta lagar och regler inom dricksvattenområdet. 

 

Handboken är tänkt som ett stöd i planeringsarbetet för nya och befintliga 

bostadsområden för kommunala tjänstemän, exploatörer, konsulter och beslutsfattare. Vår 

förhoppning är att den framtagna metoden ska bidra till hållbara val av 

vattenförsörjningssystem i områden med vattenbrist i Sverige. 
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1 Bakgrund 
En hållbar och robust vattenförsörjning är en avgörande faktor för bebyggelseutveckling. 

I områden som inte är anslutna till det kommunala VA-nätet blir vattenförsörjningen 

beroende av de lokala förutsättningarna och kan bli både kostsam och otillräcklig. 

Tillgången på vatten varierar ofta från månad till månad och kan även ha stora variationer 

mellan olika år. Klimatförändringarna påverkar både vattenkvalitet och kvantitet, och det 

kan vara svårt att avgöra vilka vattenförsörjningssystem som är hållbara i längden. Flera 

olika vattenresurser kan behöva kombineras för att täcka ett områdes vattenbehov.  

 

I många områden varierar inte bara tillgången utan även behovet av vatten från månad till 

månad och från år till år. Det gäller framförallt semesterområden där turister och 

fritidsboende kan mångfaldiga vattenbehovet under några månader av året. Vattenbehovet 

i dessa områden är dessutom oftast som störst när tillgången på vatten är som minst. I 

flera kustkommuner sker även en stor omvandling från fritidsboende till 

permanentboende vilket leder till ett konstant ökat vattenbehov jämfört med tidigare.   

 

Det kan finnas många orsaker till att vattenbrist uppstår i ett område. Som nämndes ovan 

kan behovet av vatten öka på grund av omvandling från fritidsboende till 

permanentboende. Behovet ökar självklart även när ett befintligt samhälle byggs ut. Ett 

ökat vattenbehov i kombination med begränsade vattenresurser kan leda till att vattenbrist 

uppstår. Men vattenbrist kan även uppstå på grund av att tillgängliga vattenresurser är 

förorenade eller när det t.ex. finns risk för saltvatteninträngning i grundvattnet.  

 

För att kunna utvärdera möjligheterna för en hållbar vattenförsörjning krävs kunskap om 

områdets naturgivna och samhälleliga förutsättningar och ett metodiskt tillvägagångssätt 

där hänsyn tas till lokala krav och önskemål.  

 

I denna handbok presenteras en metod över hur man kan arbeta för att komma fram till en 

hållbar och fungerande vattenförsörjning i områden med knappa vattentillgångar. 

Handboken har sammanställts inom ramen för ett projekt som har finansierats av 

Jordbruksverket. Handboken är tänkt som ett stöd i planeringsarbetet för nya och 

befintliga bostadsområden för kommunala tjänstemän, exploatörer, konsulter och 

beslutsfattare. Metoden utgår från en hållbarhetsanalys som innebär att ekologiska, 

tekniska, sociala och ekonomiska faktorer vägs mot varandra. 

 

Handboken inleds med en kort beskrivning av olika vattenresurser och deras generella 

förutsättningar som dricksvattentillgång. Handboken fortsätter med en beskrivning av den 



8 

 

föreslagna arbetsstrategin och en diskussion om hur materialet kan användas som 

underlag för planering, beslut och kommunikation i processen för att välja ett hållbart 

vattenförsörjningssystem för ett område. Under projektets gång har den utarbetade 

metoden testats på två olika områden, Fårö på Gotland och Grisslehamn i Norrtälje 

kommun, vilka båda har problem med vattenförsörjningen under sommarmånaderna. I 

handbokens bilagor går vi igenom hur metoden användes i dessa två områden och 

resonerar kring de frågeställningar som man ställs inför i samband med användning av 

metoden, med utgångspunkt i de två områdenas lokala förutsättningar. I bilagorna ges 

även en kort sammanfattning över relevanta lagar och regler inom dricksvattenområdet. 

 

En examensarbetare vid Uppsala Universitet, Erika Västberg, har arbetat med flera delar 

av underlaget vilket medför att en del text i handboken överensstämmer helt med text i 

hennes examensarbete Hållbar vattenförsörjning i områden med vattenbrist (Västberg, 

2014). 

 

2 Syfte 
Syftet med projektet har varit att utveckla en metod och arbetsgång för att kunna välja det 

mest hållbara vattenförsörjningssystemet i områden med vattenbrist. Vidare har syftet 

varit att exemplifiera metoden genom två fallstudier. 

 

3 Tillgängliga vattenresurser  
Vattenförsörjningen i Sverige utgörs till ca 50 % av ytvatten och ca 50 % av grundvatten, 

varav ungefär hälften är naturligt grundvatten och hälften är konstgjort grundvatten 

(Hanson, 2000). Vi använder ungefär 160 liter renat vatten per person och dag med 

fördelning över användningsområden enligt Tabell 1 (Svenskt Vatten, 2014). Som 

framgår av tabellen används endast 40 liter, det vill säga 25 % av den totala 

vattenanvändningen, till mat, dryck och disk. Resterande användningsområden på 

hushållsnivå ställer inte lika hög krav på vattenkvaliteten och det finns därmed potential 

för lägre ställda krav på hygienisk och kemisk säkerhet för en stor andel av den totala 

vattenförbrukningen. I genomgången av olika vattenresurser nedan förutsätts dock att 

vattnet ska kunna användas som dricksvatten. 
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Tabell 1. Genomsnittlig dricksvattenanvändning i Sverige per person och dag (Svenskt Vatten, 

2014). 

Användningsområde Vattenanvändning  

Matlagning och dryck 10 

Disk 30 

Tvätt 20 

Toalettspolning 30 

Personlig hygien 60 

Övrig användning 10 

Totalt: 160 

 

 

3.1 Grundvatten  
Grundvatten är den vanligaste dricksvattenkällan vid enskilda vattentäkter. Grundvattnet 

kan tas upp från jord eller berggrund genom grävda eller bergborrade brunnar, 

filterbrunnar eller spetsbrunnar. Tillgången och den kemiska sammansättningen av 

grundvattnet beror på bland annat på geologiska och hydrogeologiska förutsättningar i 

området, samt eventuell antropogen påverkan. Vattentillgången är vanligtvis god i 

mäktiga grovkorniga jordlager av sand och grus samt i sprickigt eller poröst berg.  

Grundvatten har generellt sett en bättre och jämnare vattenkvalitet än ytvatten och kan 

ofta användas som dricksvatten utan något reningssteg. Generellt gäller även att det 

djupare liggande grundvattnet ofta har en bättre vattenkvalitet än det ytliga grundvattnet 

på grund av att det har filtrerats och renats under längre tid i marklagren. På en del håll 

ökar dock risken för att träffa på salt grundvatten med ökat brunnsdjup (SGU, 2008).  

 

För råd och riktlinjer om utförande av bergborrade brunnar för enskild 

dricksvattenförsörjning hänvisas till SGUs vägledning Normbrunn 07. För den som ska 

gräva brunn hänvisas till SGUs och Socialstyrelsens skrift Att anlägga brunn – Råd om 

hur du går till väga.  

 

3.2 Konstgjord grundvattenbildning 
Om det totala uttaget av vatten ur en grundvattenakvifer är större än nybildningen finns 

risk för sjunkande grundvattennivåer och sinade brunnar. Det finns även risk för en 

försämrad kvalitet på grundvattnet genom exempelvis saltvatteninträngning (Lång m.fl., 

2006). En metod för att fylla på grundvattenmagasinet är så kallad konstgjord 

grundvattenbildning eller konstgjord infiltration. Konstgjord grundvattenbildning 

används på flera håll som ett reningssteg vid dricksvattenberedning av ytvatten. Metoden 

går ut på att låta ett ytvatten från en sjö eller ett vattendrag infiltrera marken och på så sätt 

fylla på grundvattenakviferen (Bouwer, 2002). Genom konstgjord grundvattenbildning 

renas ytvattnet vid sin kontakt med infiltrationsmaterialet. Uppehållstid och avstånd från 

infiltration till uttagspunkt är avgörande parametrar för hur hög reningsgraden på 
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ytvattnet blir. I Sverige används normalt isälvsavlagringar för konstgjord 

grundvattenbildning (Hanson, 2000). 

 

Enligt Livsmedelsverkets vägledning till dricksvattenföreskrifterna rekommenderas minst 

en meters omättad zon över grundvattenytan vid konstgjord grundvattenbildning samt 

minst 14 dagars uppehållstid innan vattnet tas ut ur uttagsbrunnarna (Livsmedelsverket, 

2006). Enligt VA-forskrapporten Mikrobiologisk barriärverkan vid konstgjord 

grundvattenbildning kan Livsmedelsverkets rekommendationer kompletteras med en 

rekommendation om ett minimalt avstånd på 40 meter mellan infiltrationspunkt och uttag 

för att ytterligare minimera den mikrobiologiska påverkan på dricksvattnet (Engblom m. 

fl., 2006).  

 

Bassänginfiltration är den vanligaste infiltrationsmetoden i Sverige. Bassänginfiltration 

går ut på att ytvattnet leds till bassänger där det får infiltrera genom den omättade zonen 

ner till grundvattenzonen för att sedan tas ut i uttagsbrunnar. Bassängerna placeras 

vanligtvis högt upp på isälvsavlagringar för att få till en så mäktig omättad zon som 

möjligt. Ytvattnet förbehandlas ofta före infiltrationen och det kan även behövas viss 

efterbehandling av vattnet (Hanson, 2000).  

 

Den näst vanligaste infiltrationsmetoden i Sverige är inducerad infiltration. Inducerad 

infiltration bygger på att det finns en hydraulisk kontakt mellan en grundvattenakvifer 

och ett ytvatten i form av en sjö eller vattendrag. Genom att anlägga brunnar i närheten av 

ytvattnet förstärks grundvattenbildningen genom att ytvattnet infiltreras ner till 

grundvattnet när man pumpar från grundvattenzonen. Till skillnad från bassänginfiltration 

sker inducerad infiltration ofta i syrefri miljö, vilket kan orsaka att järn och mangan löses 

ut i vattnet. Vid inducerad infiltration är det även svårare att avgöra hur lång 

uppehållstiden och avståndet till uttagspunkten blir eftersom infiltrationen kan ske från 

stora delar av ytvattentäkten. I många fall kompletteras därför inducerad infiltration med 

återinfiltration (Hanson, 2000). 

 

En tredje metod som används på ett fåtal platser i Sverige är djupinfiltration. 

Djupinfiltration används när marken består av täta jordlager och infiltration inte kan ske 

från markytan. Principen går ut på att förbehandlat ytvatten infiltreras genom brunnar till 

grundvattenzonen för att sedan pumpas upp ur uttagsbrunnar i samma grundvattenakvifer. 

Det krävs en hög kvalitet på infiltrationsvattnet vid djupinfiltration för att inte sätta igen 

infiltrationsbrunnarna (Hanson, 2000).  
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3.3 Sjö/vattendrag 
Vattenkvaliten i en ytvattentäckt av strömmande vatten eller insjö kan på mycket kort tid 

förändras på grund av tillrinnande vatten eller förändringar i temperatur och 

vindförhållanden. Faktorer som påverkar vattenkvaliten är t.ex. den organiska halten, 

mängden mikroorganismer, järn- och manganhalt, alkaliniteten samt inte minst dess lukt 

och smak. Vanliga ämnen som påverkar smak och lukt är geosmin och 2-metylisoborneol 

(Svenskt Vatten, 2010). Ytvatten kan även innehålla föroreningar från bland annat 

jordbruk och industri (Spandre, 2009).  

 

Vid påtaglig algförekomst i ytvattnet kan det bli problem med snabb igensättning av filter 

vid vattenverken. Dessutom kan både levande och avsättning av döda alger ge obehaglig 

smak och lukt åt vattnet. Algerna kan till viss del avlägsnas med hjälp av mikrosilar som 

placeras i en efterföljande desinfektion (Svenskt Vatten, 2010). 

 

En vanlig drickvattenberedning av ytvatten kan bestå av kemisk fällning (flockning), 

sedimentering eller flotation samt filtrering för dricksvattenberedning. (Svenskt Vatten, 

2010).     

   

3.4 Havsvatten 
Kloridhalten i ett havsvatten kan ligga på nivåer över 35 000 mg/l och i ett bräckt vatten 

mellan 2 000–10 000 mg/l (Prominent, 2013). I Sverige är riktvärdet för dricksvatten 

100 mg/l (Livsmedelsverket, 2005). Teknik som används för att avsalta havsvatten kan 

delas upp i kategorierna membranteknik och termisk teknik, varav de tre vanligast 

använda typerna är membrantekniken omvänd osmos (RO) samt de termiska metoderna 

Multi-Stage-Flash (MSF) och multi-effekt destillering (MED) (Fritzmann m.fl., 2007). 

 

Beroende på vattenkvaliteten och val av avsaltningsteknik krävs olika typer av 

förbehandling och efterbehandling av havsvattnet. Efterbehandlingen av vattnet ser 

ungefär likadan ut för termisk teknik och membranteknik. Efter avsaltningsprocessen har 

vattnet ofta lågt mineralinehåll, alkalinitet och pH vilket åtgärdas genom re-

mineralisering och tillsats av karbonater. Vattnet kan även behöva renas från specifika 

föroreningar som är svåra att få bort i avsaltningsprocessen, såsom bor och kisel, samt 

någon typ av desinfektion (WHO, 2007). Havsvattenintaget placeras med fördel på ett 

relativt stort djup för att uppnå en så jämn vattenkvalitet som möjligt med mindre 

säsongsvariationer och lägre risk för driftstörningar än vid grunda intag. Nedan ges en 

kort beskrivning av avsaltningsteknikerna Multi-Stage-Flash, Multi-Effect Destillering, 

omvänd osmos och elektrodialys. 
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3.4.1.1 Termisk teknik/destillering 
Multi-Stage-Flash (MSF) är en metod som använder snabbförångning genom att 

reducera trycket snarare än att höja temperaturen. Avsaltningen sker i steg där vattnet 

passerar genom flera kammare (Khawaji m.fl., 2008). Förångnings- och 

avdunstningsstegen är kopplade så att den latenta värmen från förångningen används för 

att värma upp inkommande vatten och på så sätt sparas energi (Miller, 2003). Processen 

börjar med att det inkommande vattnet värms upp till mellan 97 och 117 °C och passerar 

sedan igenom en kammare i taget (El-Dessouky m.fl., 1999). Det inkommande vattnet till 

varje kammare kommer alltid att ha en något högre temperatur än omgivningen varvid en 

del av vattnet kommer att förångas. Ångan som bildas i varje kammare kyls ner av rör 

som innehåller kallt havsvatten och samlas sedan upp i en kondensatoruppsamlare. Den 

latenta värmen som bildas då vattenångan kondenserar används för att värma upp det 

inkommande havsvattnet (Khawaji m.fl., 2008). För varje steg blir vattnet något svalare, 

detta gör även att trycket minskar. Det kvarvarande saltvattnet drivs framåt till nästa 

kammare på grund av tryckskillnaden utan att någon pumpning behöver göras (El-

Dessouky m.fl., 1999). Mängden vattenånga som fås i varje kammare beror på vilket 

tryck som upprätthålls i varje steg, ju större skillnad i varje steg, desto mer vatten 

förångas. Destillationshastigheten beror även på antalet kammare, ju fler kammare 

processen innehåller, desto mer vattenånga genereras.  

 

Multi-effekt destillering (MED) fungerar ungefär likadant som MSF. I varje steg 

används förångningsrör, så kallade effekter. Vattnet sprejas på rören vilket gör att vattnet 

förångas snabbt. Rören i det första steget måste värmas med en extern värmekälla. I nästa 

steg används den latenta värmen som frigörs från kondensationen i kombination med ett 

lägre tryck för att fortsätta förånga havsvattnet. Eftersom det framförallt är 

tryckskillnaden som orsakar förångningen är MED fördelaktigt att använda vid låga 

temperaturer (< 70 °C) i den första effekten, detta minskar även risken för korrosion och 

avlagringar i anläggningen men kräver istället större förångningsrör (Khawaji m.fl., 

2008). MED är mindre energikrävande än MSF (Younos & Tulou, 2005). 

 

I termiska anläggningar krävs någon form av förbehandling för att undvika avlagringar 

från kalcium och magnesium och korrosion på anläggningen från lösta gaser. Detta görs 

vanligtvis med kemikalier såsom polyfosfater, syror (i MSF anläggningar) och 

oxidationsmedel för att undvika mikrobiologisk tillväxt. Vattnet bör även vara fritt från 

olja, fett och tungmetaller (WHO, 2007).  
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Termiska tekniker kräver höga energimängder vilket gör att de flesta nya 

avsaltningsanläggningar använder andra avsaltningstekniker än de termiska.  

 

3.4.1.2 Membranteknik 
Membranteknik är mindre energikrävande än de termiska teknikerna, och börjar därför ta 

över som främsta metod för avsaltning av havsvatten och bräckt vatten (Greenlee m.fl., 

2009). Membranteknik går ut på att låta vatten passera genom ett tunt poröst filter. 

Partiklar större än filtrets porer hindras från att passera genom filtret. Denna teknik är 

även vanligt vid desinfektion av dricksvatten för att hindra parasiter och bakterier att följa 

med dricksvattnet (Younos & Tulou, 2005).  

 

Membranteknik kräver förbehandling av råvattnet för att minska energikostnaden, 

undvika igensättning av membranen och få så hög saltavskiljning som möjligt. Råvattnet 

bör även, som vid termiska tekniker, vara fritt från olja, fett och tungmetaller (WHO, 

2007).  

 

I Tabell 2 visas porstorlekar för de vanligaste membranteknikerna, mikrofiltrering (MF), 

ultrafiltrering (UF), nanofiltrering (NF) och omvänd osmos (RO) och vad de kan filtrera 

bort (WHO, 2007). 

 
Tabell 2. Membran för vattenrening, deras porstorlek samt vad de kan filtrera (WHO, 2007) 

Membrantyp Porstorlek (𝜇𝑚 ) Tar bort 

Mikrofiltrering (MF) 0,1 − 1 Partiklar, bakterier, protozoer 

Ultrafiltrering (UF) 0,001 –  0,1 Virus 

Nanofiltrering (NF) ± 0,001 Flervärda metalljoner 

Omvänd osmos (RO) 0,0001 –  0,001 Envärda joner 

 

Omvänd osmos (RO) är den vanligaste membrantekniken för avsaltning. I RO passerar 

vattnet under högt tryck genom ett semipermeabelt membran, vars porstorlek är så liten 

så att inte ens envärda joner såsom natriumjoner (Na+) och kloridjoner (Cl-) kan passera. 

För att rena saltvatten behövs ett högre tryck än för bräckt vatten. 

 

För bräckt vatten med en låg halt lösta ämnen kan ibland även nanofiltrering (NF) 

användas. NF fungerar på samma sätt som RO fast porstorleken är större. NF är även en 

bra metod för att förbehandla vattnet innan RO (Younos & Tulou, 2005). För NF behövs 

tryck på 5-10 bar (Crittenden m.fl., 2005). Ultrafiltrering kan användas som 

förbehandling innan RO eller NF för att ta bort partiklar, bakterier och virus (Gnaneswar 

Gude m.fl., 2010). 
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Elektrodialys (ED) är en annan membranteknik som består av anjon- och 

katjonutbytesmembran som är arrangerade mellan en anod och katod. En pålagd spänning 

gör att anjoner i vattnet dras mot anoden och passerar genom det positivt laddade 

anjonmembranet, men hålls tillbaka av det negativt laddade katjonmembranet. Katjonerna 

dras på samma sätt mot katoden. Jonerna ”fångas” i membranen och vattnet blir på så sätt 

fritt från salt (Sadrzadeh & Mohammadi, 2008). 

 

3.4.1.3 Energianvändning 
Avsaltningsanläggningar är generellt väldigt energikrävande. En MSF-anläggning kräver 

ungefär 12 kWh värmeenergi och 3,5 kWh elektrisk energi för att producera en 

kubikmeter vatten, för en MED-anläggning med låg temperatur (<70°C) är siffrorna 

6 kWh värmeenergi och 1,5 kWh elektrisk energi per kubikmeter. För en RO-anläggning 

varierar energiåtgången beroende på storlek men ligger mellan 4 – 7 kWh/m3. 

Energiåtgången beror också på hur bra anläggningen är på att återanvända energi 

(Lattemann & Höpner, 2008). För behandling av bräckt vatten kan energianvändningen 

ligga mellan 0,8 – 1,8 kWh/m3  för en RO-anläggning (Pearce, 2008). Ett NF-membran 

har en energianvändning under 0,5 kWh/m3 (Dach, 2008). 

 

3.5 Regnvatten 
Regnvatteninsamling (RVI) används på flera håll i världen där andra vattentillgångar är 

begränsade såsom i delar av Kina, Australien, USA, Brasilien och Singapore, men i 

Sverige är regnvatten inte en vanlig dricksvattenresurs. Regnvatteninsamling kan 

antingen användas som ett komplement för att spara på dricksvatten från en konventionell 

vattenresurs, men det går även bra att efter vissa reningssteg använda regnvattnet som 

dricksvatten. I denna handbok utgår vi från att vattnet ska användas som dricksvatten. 

Regnvatten är i sig ett relativt rent råvatten, men riskerar att kontamineras då det kommer 

i kontakt med uppsamlingsområdet, t.ex. patogener från fågelspillning (WHO, 2011). 

RVI-system i urbana områden riskerar även att kontamineras med luftburna föroreningar 

från trafik och industrier (Sazakli m.fl., 2007).  

 

Regnvatteninsamling i bostadsområden bygger vanligtvis på att man nyttjar hustaken som 

uppsamlingsområden av vattnet. Ett RVI-system där tak används kan byggas upp enligt 

Figur 1 och består vanligen av följande komponenter (Kinkade-Levario, 2007): 
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1. Ett uppsamlingsområde, i detta fall ett hustak. 

2. Ett transportsystem, här i form av stuprör och hängrännor. 

3. Någon typ av filter eller nät för att minska risken för att löv, fågelspillning barr 

etc. följer med regnvattnet. 

4. En avdelare alternativt ett avtagbart rör där skräp som inte fastnat i filtret samlas. 

5. Ett reningssystem, exempelvis förfiltrering och sandfiltrering.  

6. En uppsamlingstank som kan placeras ovan eller under marken. 

7. Utlopp för överflödigt vatten vid full tank. 

8. Distribution av vattnet genom antingen gravitation eller pumpning. 

9. Efterfiltrering samt någon typ av desinfektion.  
 

 
Figur 1. Enklare skiss över ett regnvatteninsamlingssystem (Västberg, 2014). 

 

I Svenska förhållanden kan det vara bra att förvaringstankar och ledningar ligger under 

marken då det blir mindre risk för frostskador. 

 

Hur mycket vatten som kan samlas in beror på årsnederbörden, storleken på 

uppsamlingsområdet samt avrinningskoefficienten () för uppsamlingsområdet. Viss 

förlust sker även i transportsystemet (Li m.fl., 2010). Ett lutande tak med tegel har en 

avrinningskoefficient på 0,8 (Environment Agency, 2010). 

 

Hur stor mängd vatten som kan samlas upp ges av V i ekvationen nedan (Abdulla & Al-

Shareef, 2009). 

 

𝑉 =
(𝑁∙𝐴∙)

1000
                                                                                                                                      

 

Där V är den totala uppsamlade vattenvolymen (m
3
), N är årsnederbörden (mm), A är 

arean på uppsamlingsområdet (m
2
) och  är avrinningskoefficienten. 
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Regnvatten saknar en del viktiga mineraler såsom kalcium, magnesium och järn och detta 

gör även att regnvatten är smaklöst (WHO, 2011). För att förbättra mineralbalansen kan 

till exempel ett mineralfilter användas som justerar pH, hårdhet och smak. 

 

3.6 Återanvänt avloppsvatten 
Återanvändning av vatten är något som tillämpas i områden med svår vattenbrist, till 

exempel i Windhoek i Namibia (Pisani, 2006), i Singapore (PUB, 2014) och Australien 

(Mekala m.fl., 2008). Det finns fyra olika typer av återanvändning av renat avloppsvatten 

(Flyborg m.fl., 2006): 

 

 Direkt återanvändning: Avloppsvattnet renas till den kvalitet som 

användningsområdet kräver. Om vattnet ska användas till dricksvatten 

renas vattnet till dricksvattenkvalitet.  

 Oplanerad indirekt recirkulation: Om avloppsverkets utsläppspunkt ligger 

uppströms ett råvattenintag kan vattenverket oavsiktligt ta upp vatten som 

innehåller avloppsvatten. 

 Planerad indirekt recirkulation: Avloppsvattnet renas ytterligare ett steg 

och leds sedan till råvattenkällan för att förstärka vattentillgången. 

 Planerad direkt recirkulation: Avloppsvattnet renas till den grad att det kan 

tas upp direkt till råvattenverket där det renas ytterligare.  

 

Oplanerad indirekt recirkulation är relativt vanligt då många råvattentäkter är belägna 

nedströms utsläppspunkter för avlopp och därmed får ett visst tillskott av renat 

avloppsvatten. Men det finns även exempel på flera anläggningar med planerad indirekt 

recirkulation och även direkt återanvändning. I till exempel Belgien, Singapore och USA 

finns anläggningar där renat avloppsvatten infiltreras eller injiceras i grundvattentäkter 

eller tillförs som tillskott till ytvattentäkter och i Namibia har renat avloppsvatten 

återanvänts direkt som dricksvatten i flera årtionden (EPA, 2012).  

 

I pågående och planerade anläggningar där avloppsvatten återanvänds direkt eller indirekt 

till dricksvatten renas vattnet vanligtvis först med konventionell avloppsvattenrening som 

sedan efterföljs av membranfiltrering, avancerad avloppsvattenrening samt någon typ av 

desinfektion innan det antingen blandas med konventionellt dricksvatten från ett ytvatten 

eller grundvatten för direkt användning alternativt släpps ut i råvattentäkter för indirekt 

återanvändning (Leverenz m.fl. 2011). Avancerad avloppsvattenreningen kan bestå av 

kemisk klarifiering, adsorption med aktivt kol, omvänd osmos och andra 
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membranprocesser, avancerad oxidation, air stripping, ultrafiltrering och jonbyte (EPA, 

2012). 

 

Pisani (2005) samt Flyborg m.fl.(2006) konstaterar att acceptansen för återanvänt 

avloppsvatten är låg trots att dagens teknik gör det möjligt att rena vatten till en fullgod 

dricksvattenkvalitet. För att underlätta utvecklingen och bidra till utökad återanvändning 

av avloppsvatten har USEPA tagit fram information och riktlinjer om hur återanvändning 

kan genomföras, Guidelines for Water Reuse (EPA, 2012).   

 

3.6.1 Återanvändning av avloppsvatten i hushåll 
Avloppsvatten från hushåll brukar normalt delas upp i kategorierna klosettvatten och 

BDT-vatten (vatten från bad, dusch och tvätt). Ett alternativ som ofta diskuteras är att 

hålla BDT-vatten separat från det övriga avloppsvattnet och bara återanvända BDT-

vatten. BDT-vatten innehåller generellt mycket mindre suspenderat material, kväve, 

fosfor och kalium jämfört med klosettvatten samt lägre halter av patogener (Jefferson, 

2000). BDT-vatten kan behandlas i t.ex. en markbädd, infiltrationsanläggning eller 

filterbädd. Renat BDT-vatten används i dagsläget främst för andra användningsområden 

än dricksvatten för att spara på vattnet från en konventionell dricksvattenresurs. 

 

3.7 Anslutning till befintligt kommunalt ledningsnät 
Vid utvärdering av tillgängliga vattenresurser bör möjligheten att ansluta sig till närmaste 

kommunala dricksvattennät finnas med som alternativ. 

 

4 Metod för val av vattenförsörjningssystem 
För att kunna ta fram förslag på hållbara vattenförsörjningssystem för ett givet område 

krävs kunskap om områdets samhälleliga och naturgivna förutsättningar. I föreslagen 

metod arbetar man sig strukturerat framåt genom att först ta reda på områdets specifika 

förutsättningar för att sedan gå vidare med en hållbarhetsanalys där man identifierar 

hållbara alternativ för vattenförsörjning för att slutligen rangordna alternativen utifrån 

ekologiska, tekniska, sociala och ekonomiska faktorer.  

 

Metoden har anpassats till områden med vattenbrist och är en vidareutveckling av tidigare 

arbeten där stöd till kommunala VA-planeringsprocesser tagits fram (Wredén, 2001; 

Törneke m.fl., 2008). I Tabell 3 ges en schematisk bild över metodens olika delmoment. 

Delmomenten beskrivs sedan var och en för sig. 
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Tabell 3 Schematisk bild över arbetsmetodens delmoment 

Förutsättningar 

   Geografisk avgränsning 

   Samhälleliga förutsättningar 

   Naturgivna förutsättningar 

Hållbarhetsanalys 

   Problemformulering 

   Val av kriterier 

   Viktning  

   Val av systemalternativ 

   Betygsättning  

   Sammanvägning och känslighetsanalys 

Resultat och rangordning 

 

 

4.1 Förutsättningar 
 

4.1.1 Geografisk avgränsning 
För att kunna göra en rättvis jämförelse mellan olika vattenförsörjningsalternativ krävs att 

området som ska utvärderas har avgränsats geografiskt. Det avgränsade området kan t.ex. 

utgöra en del av ett befintligt samhälle eller ett obebyggt område med en planerad 

bebyggelse. 

 

4.1.2 Samhälleliga förutsättningar  
För att få en tydlig bild över områdets samhälleliga förutsättningar har ett antal frågor 

tagits fram som stöd i arbetet. Frågorna är tänkta att ge bakgrundsinformation om 

området samt begränsa valmöjligheterna av vattenförsörjningsalternativ. 

 

1. Hur ser kommunens planer ut för området? 
Kontrollera vad som står angivet i kommunens översiktsplan, detaljplaner, VA-

planer mm. 

 

2. Nuvarande antal invånare i området? 

a. Fast boende/fritidsboende 
Information om antal invånare kan fås från kommunen. 

b. Antal anslutna till kommunalt vatten av fast- och fritidsboende 
Information om antal anslutna finns hos huvudmannen för den allmänna 

vattenförsörjningen, vilket vanligtvis är kommunens VA-enhet eller ett 

kommunalt vattenbolag. 

 

3. Är området befolkningstätt? 
Uppgifter kan fås från kartmaterial alternativt från Lantmäteriet. 

 

4. Hur ser förväntad befolkningsutveckling ut? 
Information om förväntad befolkningstillväxt kan finnas hos kommunen eller hos 

Statistiska centralbyrån. 
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5. Hur ser dagens allmänna vattenförsörjning ut i området eller i 

närliggande område? 

a. Kapacitet vattenverk 

b. Kapacitet råvatten (antal brunnar/intagsledning ytvattentäkt)  

c. Begränsning i tillstånd för uttag 

d. Avstånd till anslutningspunkt i befintligt VA-nät 
Information om den allmänna vattenförsörjningen finns hos huvudmannen, vilket 

vanligtvis är kommunens VA-enhet eller ett kommunalt vattenbolag. 

 

6. Hur stor är den årliga vattenanvändningen i området och hur varierar den 

över året? 
Information om vattenanvändning från den allmänna vattenförsörjningen kan fås 

av huvudmannen. För övrig vattenanvändning kan schablonvärden användas.  

 

7. Finns lokala restriktioner för vattenuttag? 
På kommunen och länsstyrelsen finns uppgifter om vilka regler som gäller för 

respektive område. Behövs det någon anmälan, tillstånd, bygglov eller dispens 

för planerad vattenförsörjning? 

 

8. Olika intressenters vattenanvändning nu och i framtiden? 
Information kan finnas i kommunernas översiktsplaner eller VA-planer. Den 

bedömda framtida vattenanvändningen kommer troligtvis att ligga till grund för 

avgörandet av hur stor kapacitet de utvalda vattenförsörjningsalternativen ska 

klara att leverera, i t.ex. m
3
 per dygn, månad och år.  

 

9. Hur ser avloppssituationen ut i området? 
Information om områdets avloppssituation kan finnas på kommunernas enheter 

för Miljö och hälsa och VA samt i kommunens VA-plan. 

 

4.1.3 Naturgivna förutsättningar 
På samma sätt som för de samhälleliga förutsättningarna har ett antal frågor tagits fram 

som stöd i arbetet med att ge en klar bild över områdets naturgivna förutsättningar. 

 

1. Vilka uttagsmöjligheter har befintliga brunnar? 
I Brunnsarkivet på SGUs hemsida finns information om drygt 500 000 borrade 

brunnar; vattenkapacitet, grundvattennivå, jorddjup, jordlagerföljd mm 

(www.sgu.se). I VattenInformationsSystemSverige (VISS) ges en uppskattad 

uttagskapacitet för respektive grundvattenförekomst (www.viss.lst.se). 

 

2. Vilken vattenkvalitet har befintliga brunnar? 
Information om uppmätt och bedömd vattenkvalitet i olika grundvatten-

förekomster finns att tillgå i VISS. På SGUs hemsida presenteras 

grundvattenkemisk data från nationell och regional miljöövervakning för 

respektive provtagningsstation. 

 

3. Vilka förutsättningar har marken i området för konstgjord 

grundvattenbildning? 
Information om jordarter, jordlagerföljder, grundvattennivåer, grundvatten-

förekomsters mäktighet mm finns på SGUs hemsida. Lokala undersökningar 

behöver dock utföras för att kunna avgöra områdets potential. 

 

 

http://www.sgu.se/
http://www.viss.lst.se/
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4. Avstånd till sjöar, vattendrag och hav? 
Avläses enkelt på en karta. 

 

5. Vilken uttagskapacitet har närliggande sjöar och vattendrag? 
Vilket uttag som är tillåtet att göra ur en sjö eller ett vattendrag prövas av Mark- 

och miljödomstolen, såvida uttaget inte tillhör något av undantagen från 

tillståndsplikt enligt miljöbalken. Men en första uppskattning av volym och flöde 

kan fås av information i VISS samt genom kontakt med respektive kommun och 

länsstyrelse. 

 

6. Vilken vattenkvalitet har närliggande sjöar, vattendrag och hav? 
Information om uppmätt och bedömd vattenkvalitet i olika ytvattenförekomster 

och mätpunkter finns att tillgå i VISS. 

 

7. Hur stor är den årliga nederbörden i området? 
På SMHIs hemsida finns data från nederbördsobservationer för olika områden 

uppdelat i dygnsnederbörd, månadsnederbörd, årsnederbörd och statistiska 

värden för 30-åriga normalperioder (www.smhi.se). 

 

8. Hur är nederbörden fördelad över året? 
Se kommentar under fråga 7. 

 

4.2 Hållbarhetsanalys 
I hållbarhetsanalysen utvärderas olika vattenförsörjningsalternativ med hjälp av flera 

kriterier. När analysen utförs är det lämpligt att man arbetar i en bred arbetsgrupp 

bestående av olika strategiska kompetenser, det kan t.ex. vara bra att ha med kommunala 

tjänstemän från VA/Tekniska, Planering och Miljö och hälsa samt från vattenråd och 

länsstyrelse. 

 

4.2.1 Problemformulering 
I detta delmoment bestäms vilka randvillkor som ska gälla vid val av 

vattenförsörjningsalternativ. Under vilken tidshorisont ska alternativen klara att försörja 

området med vatten och hur ser prognosen för vattenförbrukningen ut under den tiden? 

Hur många personer ska försörjas och hur stor kapacitet ska systemet klara av utifrån 

tidshorisonten? 

 

4.2.2 Val av kategorier och kriterier  
Det första skedet i hållbarhetsanalysen är att välja vilka kategorier och kriterier som ska 

vara avgörande vid valet av vattenförsörjningssystem. Som bas föreslås kategorier och 

kriterier som anges i Tabell 4, men annan indelning kan vara nödvändig och kategorier 

och kriterier kan läggas till eller tas bort vid behov. Vi rekommenderar att kriterier och 

kategorier väljs i samverkan med inblandade aktörer. 

 

  

http://www.smhi.se/
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Tabell 4 Förslag på kategorier och kriterier som ska vara avgörande vid valet av 

vattenförsörjningssystem 

Kategori Kriterier Värdering 

Risk för försämrad 

vattenkvalitet 

Risk för 

smittspridning 

Värderar risken att dricksvattnet i vissa 

situationer kan bli kontaminerat av patogena 

mikroorganismer. 

 

 Risk för otjänlig 

vattenkvalitet 

Värderar risken att det kommer in oönskade 

ämnen i dricksvattnet, till exempel 

läkemedelsrester eller andra kemiska 

föroreningar. 

   

Teknisk robusthet Motståndskraft 

hydraulisk 

överbelastning 

 

Konsekvens för lågt 

vattenuttag 

Värderar möjligheterna att under två dagar 

producera mer vatten än antagen 

vattenförbrukning. 

 

Värderar konsekvenserna av att brukarna 

förbrukar mindre vatten än antagits momentant 

eller under en lite längre period.   

 

 Motståndskraft 

överbelastning 

organiskt material 

Värderar konsekvenserna av att 

råvattenresursen har ett högt innehåll av 

organisk substans. 

  

Motståndskraft 

haverier 

 

Värderar konsekvenserna av ett driftavbrott i 

reningsutrustning eller distribution. 

   

Miljö- och 

resursanvändning 

Energianvändning 

 

 

Kemikalieanvändning 

Värderar energianvändningen för drift av 

systemet. 

 

Värderar kemikalieanvändningen för rening och 

regenerering av filter och membran. 

  

Påverkan på 

vattenresurs 

 

Värderar dricksvattensystemens påverkan på 

vattenresurserna i omgivningen. 

  

Annan miljöpåverkan 

 

 

Värderar lokal miljöpåverkan på mark, vatten 

och luft. 

 

Ansvars- och 

brukaraspekter 

Tydlighet i 

ansvarsförhållanden 

 

Tillsyn och underhåll 

 

 

Enkelt att genomföra? 

Värderar om ansvarsförhållandena är tydliga 

givet dagens regelverk.  

 

Värderar mängden tillsyn som behövs för 

systemen. 

 

Värderar hur enkelt det är att genomföra 

systemen tekniskt och socialt. 

  

Användarvänlighet 

 

Värderar brukarsituationen, om brukarna får ett 

mer eller mindre användarvänligt system jämfört 

med ett konventionellt. 

 

Flexibilitet för 

ombyggnad 

Hur enkelt är det att 

bygga ut systemet? 

 

Värderar hur enkelt det är att bygga ut systemen 

utöver antagen vattenförbrukning. 

 

Kostnader Drift- och 

kapitalkostnad 

 

Driftsbehov 

Värderar drift- och kapitalkostnaden för 

systemen. 

 

Värderar tiden som behöver läggas på driften av 

systemen. 
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4.2.3 Viktning 
När kategorier och kriterier är valda är nästa steg att vikta dem. Utgångspunkten för 

viktningen bör vara hållbarhet för samhället i stort. Viktningen bör baseras på mål och 

policys såsom miljökvalitetsmål, klimatmål med mera.  

 

Viktningen går till så att arbetsgruppen först värderar hur mycket respektive kategori 

betyder för det givna området. Arbetsgruppen får 100 poäng att dela ut. Om de t.ex. ger 

50 poäng till kategorin Teknisk robusthet har de sedan 50 poäng kvar att dela ut till 

återstående kategorier.  

 

De poäng som varje kategori tilldelats ska sedan fördelas till de kriterier som den 

kategorin innehåller så att de kriterier som anses viktigast får en högre poäng och de som 

anses mindre viktiga får en lägre poäng. Om ett kriterium anses oviktigt kan det tilldelas 

noll poäng.  

 

4.2.4 Val av systemalternativ 
Utifrån den geografiska avgränsningen, de samhälleliga och naturgivna förutsättningarna 

samt områdets problemformulering tas nu förslag på olika vattenförsörjningssystem fram. 

Systemalternativen tas med fördel fram efter att viktningen har gjorts för att viktningen 

ska ske oberoende av val av systemalternativ. Varje systemalternativ dimensioneras för 

att försörja det vattenbehov som bestämts i delmoment Problemformulering.   

 

4.2.5 Betygsättning 
Systemalternativen betygsätts sedan med en skala mellan 1 och 5 där betyg 3 ges om 

systemet presterar lika bra som ett givet referenssystem när det kommer till ett visst 

kriterium. Betyg 1-2 ges om systemet presterar mycket sämre eller sämre än ett givet 

referenssystem och betyg 4-5 om systemet presterar bättre respektive mycket bättre än ett 

givet referenssystem, se exempel nedan.  

 
 Betyg 5: Systemet presterar mycket bättre än ett konventionellt 

vattenförsörjningssystem baserat på råvatten från exempelvis ytvattentäkt med 

kemfällning, sedimentering och snabbfiltrering  

 Betyg 4: Systemet presterar bättre än ett konventionellt vattenförsörjningssystem baserat 

på råvatten från exempelvis ytvattentäkt med kemfällning, sedimentering och 

snabbfiltrering  

 Betyg 3: Systemet presterar lika bra som ett konventionellt vattenförsörjningssystem 

baserat på råvatten från exempelvis ytvattentäkt med kemfällning, sedimentering och 

snabbfiltrering  

 Betyg 2: Systemet presterar sämre än konventionellt vattenförsörjningssystem baserat på 

råvatten från exempelvis ytvattentäkt med kemfällning, sedimentering och snabbfiltrering  
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 Betyg 1: Systemet presterar mycket sämre än ett konventionellt 

vattenförsörjningssystem baserat på råvatten från exempelvis ytvattentäkt med 

kemfällning, sedimentering och snabbfiltrering  

 

4.2.6 Sammanvägning och känslighetsanalys 
I detta steg multipliceras poängen från viktningen med betygsättningen för varje 

kriterium, varefter den totala poängen för varje systemalternativ summeras ihop.  

 

Efter detta görs en känslighetsanalys där poängen från viktningen ändras för att se om 

utfallet blir annorlunda. Till exempel kan ett kriterium som tilldelats ett högt poäng 

tilldelas ett lägre poäng för att se hur stor roll det spelar för utfallet. Eventuellt görs 

justeringar i viktningen om det visar sig att vissa kriterier ges större tyngd och betydelse 

än vad som var tänkt. 

 

4.3 Resultat och rangordning 
Som resultat från hållbarhetsanalysen faller en rangordning av systemalternativen ut. Det 

vattenförsörjningsalternativ som får högst poäng efter sammanvägningen och 

känslighetsanalysen är det systemval som, utifrån given information om områdets 

förutsättningar samt framtagna systemalternativ och arbetsgruppens prioriteringar, bäst 

klarar att försörja området. Men i stora delar är hela det framtagna underlagsmaterialet 

metodens resultat; från områdets förutsättningar, till problemformulering, val av kriterier, 

betygsättning och känslighetsanalys. Metoden ger med detta underlag en strukturerad och 

transparent redovisning av hur olika delmoment har hanterats och prioriterats och hela 

underlaget bör därmed ligga till grund för beslut och kommunikation kring 

vattenförsörjningen. 

 

5 Test och utveckling av metoden i fallstudier 
Den framtagna arbetsmetoden tillämpades på två fallstudieområden under projektets 

gång, Grisslehamn i Norrtälje kommun och Fårö på Gotland. De båda fallstudierna 

redovisas i Bilaga A och B. I fallstudiebilagorna går vi igenom hur metoden användes i 

dessa två områden och resonerar kring de frågeställningar som man ställs inför i samband 

med användning av metoden, med utgångspunkt i de två områdenas lokala 

förutsättningar. Arbetsmetoden justerades kontinuerligt allt eftersom projektet framskred 

och delmomenten i fallstudien skiljer sig därför något från den slutgiltiga metoden.  

 

6 Diskussion 
Den framtagna arbetsmetoden kan användas för att på ett strukturerat sätt ta fram 

underlagsmaterial som kan ligga till grund för beslut och kommunikation kring val av 
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vattenförsörjningssystem. Metoden har utgått från ett antal hållbarhetsfaktorer för att 

vattenförsörjning i områden med vattenbrist ska kunna lösas på ett så hållbart sätt som 

möjligt. Slutresultatet är en transparent process där val och prioriteringar redovisas och 

bedöms på ett öppet och systematiskt sätt. 

 

Metoden är dock känslig för vilka personer och kompetenser som kommer att vara 

delaktiga i processen, t.ex. vid val av kriterier, viktning och betygsättning. Vi 

rekommenderar starkt att arbetsgruppen består av en stor kompetensmässig bredd för att 

kunna göra väl avvägda bedömningar av olika hållbarhetsfaktorers betydelse för det 

specifika området.  

 

Vid tillämpning av metoden i framtida planeringsarbete kan det finnas en risk för att 

befintligt underlagsmaterial är bristfälligt. Befintligt material behöver då kompletteras 

med lokala undersökningar för att kunna gå vidare i arbetet. Vid bristfällig information 

kan i vissa fall även expertbedömningar användas som grund för fortsatta studier. 

 

Det kommer alltid, oavsett en bred arbetsgrupp, vara förenat med svårigheter att prioritera 

och vikta och få en väl sammanvägd bedömning av krav och önskemål. Ju större 

osäkerheter som finns invävda i underlaget desto viktigare blir känslighetsanalysen. 

 

Metoden är tillämpbar som beslutsstöd för val av vattenförsörjningsalternativ för ett 

befintligt bebyggelseområde, t ex ett samhälle eller fritidshusområde där varje 

fastighetsägare idag har enskilt vatten. Utredningen kan då utföras för att ta fram underlag 

inför beslut om utökat kommunalt verksamhetsområde för VA.  

 

Metoden kan också tillämpas för val av områden för exploatering i översiktsplan eller för 

att välja vattenförsörjningsalternativ för ett givet bebyggelseområde i fördjupad 

översiktsplan eller detaljplan.   

  

Vår förhoppning är att den framtagna metoden ska användas av kommunala tjänstemän, 

konsulter och exploatörer och den kommer att bidra till hållbara val av 

vattenförsörjningssystem i områden med vattenbrist i Sverige. Vi hoppas vidare att försök 

med innovativa metoder för vattenförsörjning för områden med vattenbrist, t ex 

vattenbesparande teknik, regnvatteninsamling och avsaltning, kommer att genomföras 

och att dessa försök följs upp och utvärderas så att vi skaffar oss ny data och bättre 

kunskap om teknik och management för framtida valsituationer när det gäller 

vattenförsörjning.  
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7 Lästips och länkar 
Livsmedelsverkets hemsida om dricksvatten 

Livsmedelsverket är central tillsynsmyndighet för dricksvatten från allmänna och övriga 

dricksvattenanläggningar. De ger ut föreskrifter, vägledningar och råd. På 

Livsmedelsverkets hemsida om dricksvatten finns information om aktörer, ansvar, 

föreskrifter, egen brunn och krisberedskap mm. 

SGUs Brunnsarkiv 

Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, är myndigheten för frågor kring berg, jord och 

grundvatten. I SGUs Brunnsarkiv finns data om drygt 500 000 brunnar – deras tekniska 

utformning, djup, vattenkapacitet, grundvattennivå, geografiska lägen, jorddjup samt 

uppgifter om lagerföljd. 

SGUs kartvisare 

Med hjälp av SGUs kartvisare kan man bland annat se vilken typ av jordlager, berggrund 

och uttagsmöjligheter av grundvatten det finns i ett specifikt område. 

SMHIs klimatdata 

SMHI gör beräkningar och mätningar i luften, sjöar, vattendrag och hav och på SMHIs 

hemsida för klimatdata finns information om temperatur, nederbörd, vattenföring, 

vattenstånd, avdunstning mm. 

Svenskt Vattens hemsida om dricksvatten 

Svenskt Vatten är en branschorganisation som företräder vattentjänstföretagen i Sverige. 

På Svenskt Vattens hemsida om dricksvatten finns information om vattenverk och 

reningsprocesser, forskning, råd och riktlinjer, samt säkerhet och beredskap. 

VISS VattenInformationsSystem Sverige 

VISS är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs 

och vattenmyndigheten. I VISS finns klassningar och kartor över alla Sveriges större 

sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten och där kan man bland annat hitta 

information om statusklassning, miljökvalitetsnormer, miljöövervakning mm. 

  

http://www.slv.se/sv/grupp1/Dricksvatten/
http://www.sgu.se/grundvatten/brunnar-och-dricksvatten/brunnsarkivet/
http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-index-sv.html
http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Dricksvatten/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Bilaga A: Fallstudie Grisslehamn 
 

Fallstudie Grisslehamn utfördes som en del av examensarbetet Hållbar vattenförsörjning 

i områden med vattenbrist av Erika Västberg vid Uppsala Universitet. I fallstudien deltog 

projektgruppen från SP, Urban Water och Utvecklingscentrum för Vatten, tjänstemän 

från Vatten- och avloppsavdelningen och Bygg- och miljökontoret på Norrtälje kommun 

samt representanter från Eckerölinjen och Hotell Havsbaden.  

 

Framtagen metod testades och utvecklades under fallstudiens gång. I texten nedan går vi 

igenom de olika stegen i metoden och redovisar underlaget som togs fram i samband med 

fallstudien. Inga nya undersökningar har gjorts för fallstudien utan materialet har 

inhämtats genom litteraturstudie och intervjuer.  

 

1 Geografisk avgränsning 
Den geografiska avgränsningen för fallstudieområdet bestämdes av projektgruppen 

tillsammans med Norrtälje kommun till Grisslehamn, Byholma och Ekbacken, se Figur 1.  

 

 
Figur 1. Samhället Grisslehamn, Ekbacken samt Byholma (med tillstånd från Norrtälje kommun). 
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2 Samhälleliga förutsättningar 

 
1. Hur ser kommunens planer ut för området? 
Enligt Norrtälje kommuns Program för kommunalt vatten och avlopp 2010-2013 planeras 

Byholma att anslutas till kommunalt VA år 2023 och Ekbacken planeras att erbjudas 

möjlighet till samfälld VA-anslutning år 2020 (Norrtälje kommun, 2011).  

 

2. Nuvarande antal invånare i området (uppdelat i fast boende och 

fritidsboende) 
I nuvarande verksamhetsområde i Grisslehamn finns 335 fastigheter varav 123 

permanenthushåll. I Grisslehamns tätort finns totalt 390 fastigheter och 139 

permanenthushåll.  

 

Ekbacken består idag av 211 fastigheter varav 10 är permanent bebodda och i Byholma 

finns totalt 225 bostadsfastigheter varav 9 är permanent bebodda. 

 

3. Finns uppgifter om beräknad befolkningsutveckling, i så fall, hur ser de ut? 
Det finns idag inga planer på utbyggnad i området. 

 

4. Är området befolkningstätt? 
Området är relativt tätbebyggt.  

 

5. Hur stor är den årliga vattenanvändningen i området och hur varierar den 

över året? 
Vattenförbrukningen i Grisslehamn varierar över året med den största medelvatten-

förbrukningen per dygn under juli månad, se Figur 2. Som grafen visar är det stor skillnad 

i användning mellan sommar och vinter. 

 

Figur 2. Dygnsmedelflödet från Grisslehamns vattenverk år 2013. 

 
6. Hur ser dagens allmänna vattenförsörjning ut i området eller i närliggande 

område? 
Inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Grisslehamn finns 335 fastigheter, av 

dessa är 225 fastigheter anslutna till Grisslehamns vattenverk. Utbyggnadsplaner finns för 

ytterligare 64 fastigheter. Denna utbyggnad är dock inte påbörjad än. 
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I Ekbacken är 150 fastigheter redan anslutna till Grisslehamns dricksvattenbrunnar och 

har rätt att ta ut 30 m
3
/dygn, de har dock egen rening av vattnet.  

 

Vattenförsörjningen i Byholma sker enskilt med borrade brunnar och några få i området 

har rapporterat höga kloridhalter i sina dricksvattenbrunnar (Norrtälje kommun, 2011).  

 

a. Kapacitet vattenverk 
Vattenverket har inte kapacitet att producera mer vatten än 330 m

3
/dygn.  

 

b. Kapacitet råvatten (antal brunnar/intagsledning ytvattentäkt)  
Grisslehamn har haft återkommande problem med bristande vattentillgång under 

sommarmånaderna.  

 

Vattenverket tar råvatten från två grundvattenbrunnar och vattnet behandlas med 

luftning, snabbsandfilter, aktivt kolfilter och desinfiction med UV-belysning.  

 

Det finns även två sötvattendammar på 25 000 m
3
 och 10 000 m

3
 som används till 

viss del. När vattnet från de två brunnarna inte räcker till pumpas vatten upp från en 

rörspetsbrunn som ligger i anslutning till den nedre dammen, med ett naturligt 

sandlager mellan brunnen och dammen. Vattnet från dammen blandas sedan ut med 

grundvatten och renas i vattenverket. Det går idag inte att ta vatten enbart från 

dammen, då behövs ytterligare ett reningssteg i vattenverket med exempelvis kemisk 

fällning och filtrering.  

 

c. Begränsning i tillstånd för uttag 
Kommunen har tillstånd att ta ut 300 m

3 
grundvatten/dygn i medeltal över året, men 

inte mer än 500 m
3
/dygn. Under sommaren kommer vattenverket ofta upp i högsta 

tillåtna uttagsnivå momentant. 

 

d. Avstånd till anslutningspunkt i befintligt VA-nät 
I princip obefintligt. 

 

7. Finns lokala restriktioner för vattenuttag? 
Nej. 

 

8. Olika intressenters vattenanvändning nu och i framtiden?  
Det finns idag inget jordbruk i Grisslehamn. De större vattenanvändarna, d.v.s. fiskeriet, 

hotell, marinan, campingen och ett vandrarhem är alla redan anslutna till vattenverket. 

Tidigare var Eckerölinjen en stor vattenanvändare i området. De fyllde sin vattentank 

med 40 m
3
 per gång, vilket vattenverket i Grisslehamn inte klarade av. Eckerölinjen tar 

numera sitt vatten från Åland. 

 

9. Hur ser avloppssituationen ut i området? 
I stort sett alla inom det nuvarande verksamhetsområdet är anslutna till det kommunala 

avloppet. Avloppen i Ekbacken består av WC till sluten tank eller torrtoalett samt BDT 

med infiltration (Norrtälje kommun, 2011). De flesta i Byholma har WC till sluten tank 

samt BDT-infiltration, några få har WC-infiltration. Många enskilda avlopp är av 

bristande kvalitet vilket gör att det finns en risk att enskilda avlopp förorenar 

grundvattnet. 
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3 Naturgivna förutsättningar 

 
1. Vilka uttagsmöjligheter har befintliga brunnar? 

Uttagsmöjligheterna i befintliga brunnar är begränsade. SGU klassar området som klass 

1, det vill säga dålig tillgång på grundvatten. Kommunen har utfört provborrningar för att 

undersöka möjligheten till ytterligare grundvattenuttag. Borrningarna har visat på små 

grundvattenlinser med relikt saltvatten under. Det finns dock en mindre 

grundvattenförekomst i sand och grus (Grisslehamn- SE666851-166586), under 

Ekbacken och dammarna, som kommunens brunnar tar vatten från. Enligt VISS är 

uttagsmöjligheterna i grundvattenförekomsten ca 80-400 m
3
/dygn (VISS, 2014).  

 

2. Vilken vattenkvalitet har befintliga brunnar? 
Vattenprov visar på något höga klorid-, järn- och manganhalter. Det finns även risk för 

saltvatteninträngning i djupborrade brunnar. 

 

3. Vilka förutsättningar har marken i området för konstgjord 

grundvattenbildning? 
Området består mestadels av morän och urberg förutom den mindre 

grundvattenförekomsten i sand- och grus under Ekbacken (SGU, 2014). Den mindre 

grundvattenförekomsten används tillfälligt under sommaren för inducerad infiltration 

men resterande del av området är troligtvis inte lämpligt för konstgjord 

grundvattenbildning på grund av jordlagerförhållandena. Någon utredning avseende 

konstgjord grundvattenbildning är dock inte gjord. 

 

4. Avstånd till sjöar, vattendrag och hav? 
Det finns en mindre sjö inne i Grisslehamn, men den är liten och inte aktuell som 

dricksvattentäkt. Herrviksbäcken rinner ner i den övre sötvattendammen som används 

som vattentillgång då grundvattnet inte räcker till. Avståndet till havet är obefintligt. 

 

5. Vilken uttagskapacitet har närliggande sjöar och vattendrag? 
Tillgången på vatten i dammarna beror på Herrvicksbäckens tillrinning vilket beräknas 

vara 10 liter per sekund. 

 

6. Vilken vattenkvalitet har närliggande sjöar, vattendrag och hav? 
Dammarna har ibland hög organisk halt. Östersjön har problem med övergödning och 

algblomning. 

 

7. Hur stor är den årliga nederbörden i området? 
SMHI har inte någon station för mätning av nederbörd i Grisslehamn. Närmaste SMHI-

station är Norrveda som ligger vid kusten ungefär tre mil fågelvägen söder om 

Grisslehamn. Årsnederbörden i Norrveda är 639 mm (SMHI, 2014). 

 

8. Hur är nederbörden fördelad över året? 
Ungefär 65 % av nederbörden faller under sista halvan av året, se Tabell 1. 
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Tabell 1. Nederbördsdata från SMHIs mätstation Norrveda. Normalvärden under perioden 1961-

1990. 

Månad Nederbörd (mm) 

Januari 48,6 

Februari 33,6 

Mars 31,7 

April 38,3 

Maj 34,4 

Juni 40,8 

Juli 74 

Augusti 70 

September 72,9 

Oktober  61,6 

November 

December 

71,7 

61,3 

 

 

4 Problemformulering  
I fallstudien bestämdes att systemalternativen för området i första hand ska vara ett 

komplement till nuvarande vattenförsörjning för att klara försörjningen under 

sommarmånaderna.  

 

Utanför nuvarande verksamhetsområde ligger idag totalt 491 hushåll (55 i Grisslehamn, 

225 i Byholma samt 211 i Ekbacken). Med en medelvattenförbrukning per person och 

dygn på 160 liter samt antagandet att det under juli månad bor 2,5 personer i varje hushåll 

uppgår den totala vattenförbrukningen för de hushåll som ligger utanför 

verksamhetsområdet idag till 196 m
3
/dygn. Eftersom Ekbacken redan har tillåtelse att ta 

30 m
3
/dygn blir den ökade vattenmängden som behövs om dessa hushåll ansluts till 

Grisslehamns vattenverk ca 166 m
3
/dygn. Tillsammans med nuvarande vattenbehov 

under sommarmånaderna inom verksamhetsområdet (170 m
3
/dygn i medeltal under juli 

månad 2013) ger det ett totalt vattenbehov på 336 m
3
/dygn när alla fastigheter ansluts. 

Med en maxdygnsfaktor på 1,5, det vill säga att vattenverket bör dimensioneras så att det 

klarar en produktion av 150 % av medelförbrukningen under ett dygn (Chalmers tekniska 

högskola, 1995) skulle produktionskapaciteten behöva vara ungefär 505 m
3
/dygn. Detta 

ligger ungefär 175 kubikmeter över kapaciteten för dagens vattenverk.  

 

Utifrån dessa beräkningar skulle det alltså behövas ytterligare 175 m
3
 vatten/dygn då 

resten av Grisslehamn samt Byholma och Ekbacken ansluts till kommunalt VA. Samtliga 

systemalternativ i fallstudien ska därmed klara en produktion av 175 m
3
 

dricksvatten/dygn. 
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5 Val av kriterier  
Val av kriterier gjordes i flera steg där projektgruppen, Norrtälje kommun och 

intressenter i Grisslehamn gavs tillfälle att lägga till eller ta bort kriterier. Kriterierna 

valdes utifrån att de tillsammans skulle ge en helhetsbedömning av ett system ur ett 

hållbarhetsperspektiv, se Tabell 2. Kriterierna som togs fram för fallstudie Grisslehamn 

ligger till grund för de kriterier som föreslås i handboken. 

 

 

6 Viktning 
Vid viktningen fördelades totalt 100 poäng ut till de olika kategorierna utifrån hur viktig 

man tyckte att den kategorin var för dricksvattenförsörjningen i det avgränsade 

fallstudieområdet. De poäng som tilldelats varje kategori fördelades sedan mellan 

kriterierna i den kategorin. I Tabell 2 kan man avläsa resultatet från viktningen.  

 
Tabell 2. Resultatet av viktningen för respektive kategori och kriterium för Grisslehamn.  

Kategori Vikt Kriterier Vikt 

Vattenkvalitet/Smittskydd 30 Risk för smittspridning 20 

  Risk för otjänlig vattenkvalitet 

 

10 

  

Teknisk robusthet 15 Motståndskraft hydraulisk överbelastning 

Konsekvens för lågt vattenuttag 

3,75 

3,75 

  Motståndskraft överbelastning organiskt 

material 

1,5 

  Motståndskraft haverier 6 

    

Miljö- och resursanvändning 20 Energianvändning 

Kemikalieanvändning 

5 

5 

  Påverkan på vattenresurs 5 

  Annan miljöpåverkan 

 

5 

Ansvars- och brukaraspekter 10 Tydlighet i ansvarsförhållanden 

Tillsyn och underhåll 

Enkelt att genomföra? 

3 

3 

2 

  Användarvänlighet 2 

    

Flexibilitet för ombyggnad 15 Hur enkelt är det att bygga ut systemet? 

 

15 

Kostnader 10 Investeringskostnad 

Driftsbehov 

5 

5 

Summa 100  100 

 

7 Val av systemalternativ 
Fyra systemalternativ togs fram utifrån problemformuleringen samt 

kunskapsinhämtningen kring områdets naturgivna och samhälleliga förutsättningar. 

Samtliga systemalternativ dimensionerades för att klara en produktion av 175 m
3
 

dricksvatten/dygn. 
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7.1 Systemalternativ 1 - Ytvattenverk 
Systemalternativ 1 bygger på en ökad användning av vattnet från sötvattendammarna. 

Idag tar Grisslehamns vattenverk vatten från dammarna när grundvattnet inte räcker till. 

Vattnet leds fram till vattenverket och blandas med grundvattnet innan det genomgår 

samma rening som grundvattnet, med ett extra sista steg där vattnet även kloreras. För att 

klara den utökade vattenanvändningen på totalt 505 m
3
/h behöver vattenverket byggas 

om. Dessutom måste verket byggas om för att klara behandling av en ökad andel ytvatten. 

Vattnet från dammarna passerar i dagsläget ett naturligt sandlager innan det pumpas in till 

vattenverket, vilket ger en första reduktion av organiskt material. För att veta om det 

nuvarande sandfiltret är tillräckligt som förbehandling innan vattenverket vid utökad 

användning av dammarna, samt vilken typ av förbehandling som skulle krävas om så inte 

är fallet krävs en vidare utredning.  En sådan utredning har dock inte gjorts inom ramen 

för detta projekt. För detta systemalternativ föreslås att vattenverket byggs om med 

membranfiltrering, förslagsvis tvåstegsmembran såsom UF och MF (alternativt NF, 

beroende på behov) för avskiljning av patogener samt ökade halter av organiskt material, 

humus och färg. Se Figur 3 för principskiss. 

 

   
 

 

 

 

Figur 3. Principskiss över systemalternativ ett. Vatten tas från sötvattendammen då grundvattnet 

inte räcker till.  

 

7.2 Systemalternativ 2 – Avsaltning med RO (RO) 
Det andra systemalternativet bygger på att avsaltning av havsvatten med omvänd osmos 

(RO) som komplement till det befintliga vattenverket. Avsaltning med omvänd osmos 

valdes framför destillering eftersom membranteknik är betydligt mindre energikrävande 

än destillering (Raluy m.fl., 2005; Greenlee m.fl., 2009). Dessutom finns beprövad 

erfarenhet samt befintliga återförsäljare av membrananläggningar i Sverige. 

Membranteknik kräver dock förbehandling av vattnet för att undvika att membranen sätts 

igen (WHO, 2007). I detta alternativ föreslås en förbehandling med sandfilter, 

partikelfilter och dosering av antiskalanter (kemikalier för att förhindra fällningar och 

avlagringar på membranen), samt en efterbehandling med UV-behandling samt kol- och 

mineralfilter. En fördel med detta systemalternativ är att det befintliga vattenverket inte 

behöver byggas ut. Avsaltningsanläggningen används enbart då kapaciteten på 

Grundvatten 

 

Sötvatten från 

damm 

 

Ytvattenverk 

med membran 
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vattenverket inte räcker till för att tillgodose vattenförsörjningen. En principskiss för 

avsaltning med RO-filtrering visas i Figur 4.  

 

 

 
Figur 4. Principskiss över systemalternativ 2. Grundvatten tas från brunnar och behandlas i det 

nuvarande vattenverket i Grisslehamn. Som komplement byggs en avsaltningsanläggning med RO 

som avsaltar Östersjövatten. Anläggningen tas i drift när grundvattnet inte räcker till. 

 

7.3 Systemalternativ 3 – Regnvatteninsamling (RVI) 
Systemalternativ 3 bygger på regnvatteninsamling (RVI) på hushållsnivå som 

komplement till befintligt vattenverk. Varje hushåll samlar in regnvatten från sina tak. 

För att uppnå dricksvattenkvalitet kombineras anläggningen med ett RO-system. En 

principskiss över regnvatteninsamling som komplement till vattenverket ges i Figur 5. 

 

 

 

 
Figur 5. Principskiss över systemalternativ tre. En del av vattenförsörjningen löses med 

regnvatteninsamling på hushållsnivå genom uppsamling på taket. För att regnvattnet ska kunna 

användas som dricksvatten kompletteras RVI-anläggningen med ett RO-filter.  

 

7.4 Systemalternativ 4 – Insamling av BDT-vatten 

(BDT) 
Då fallstudieområdet har problem med många underkända avlopp togs även ett 

systemalternativ fram med syfte att återanvända BDT-vatten. I detta systemalternativ 

ansluts de hushåll som har ett separerat avlopp till en gemensam markbädd dit BDT-

vattnet leds. Efter markbädden leds vattnet vidare till sötvattendammarna. Detta förslag 

syftar till att minska risken att dammarna torkar ut. I ett första skede skulle nästan alla 

fastigheterna i Ekbacken anslutas (184 stycken) eftersom de redan har separerat avlopp 

samt har den geografiska närheten till dammarna. Detta systemalternativ kräver, liksom 

Regnvatten 

Grundvatten 

RO under kran  

Vattenverk 

Grundvatten Vattenverk 

Avsaltning 

RO 

Östersjövatten 
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alternativ 1, att vattenverket byggs ut så det klarar en behandling av ökad andel ytvatten 

samt får en högre kapacitet, se Figur 6.  

 

Figur 6. Principskiss över systemalternativ 4. BDT-vatten leds bort från varje hushåll till en 

markbädd som ligger i anslutning till de nuvarande sötvattendammarna. Vattnet behandlas i ett 

ytvattenverk enligt samma princip som i systemalternativ 1. 

 

8 Betygsättning 
De fyra systemalternativen betygsattes sedan utifrån hur väl de ansågs klara kriterierna i 

Tabell 2. Betygen sattes mellan 1 och 5 utifrån hur väl de presterar jämfört med ett 

konventionellt1 vattenförsörjningssystem baserat på råvatten från en ytvattentäkt i 

Grisslehamns skala. 

 

Betygssättningen utfördes av projektgruppen tillsammans med representanter från Bygg-

och Miljökontoret och VA-kontoret på Norrtälje kommun. Resultatet av betygsättningen 

visas i Tabell 3. En viss motivering för varje betyg anges i kap 8.1 nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Med konventionellt ytvattenverk menas här ett vattenverk med behandlingsstegen kemfällning, 

sedimentering och snabbfiltrering. 

Markbädd  Sötvatten i damm Ytvattenverk 

med 

membran 

 Grundvatten 

BDT-vatten 
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Tabell 3. Resultatet av betygsättningen för systemalternativ 1-4. Betyget motsvarar hur bra 

systemet uppfyller respektive kategori där 5 är högst och 1 lägst.  

Kategori Kriterier Betyg 

Söt. 

Betyg 

RO. 

Betyg  

RVI. 

Betyg 

BDT. 

Vattenkvalitet/Smittskydd Risk för smittspridning 4 4 2 3 

 Risk för otjänlig vattenkvalitet 

 

3 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

Teknisk robusthet Motståndskraft hydraulisk 

överbelastning 

Konsekvens för lågt vattenuttag 

3 

 

3 

3 

 

3 

1 

 

2 

3 

 

3 

 Motståndskraft överbelastning 

organiskt material 

2 2 3 2 

 Motståndskraft haverier 3 4 5 3 

      

Miljö- och 

resursanvändning 

Energianvändning 

Kemikalieanvändning 

2 

4 

1 

4 

2 

5 

2 

4 

 Påverkan på vattenresurs 3 3 3 4 

 Annan miljöpåverkan 

 

3 3 3 2 

Ansvars- och 

brukaraspekter 

Tydlighet i ansvarsförhållanden 3 3 2 3 

 Tillsyn och underhåll 

Enkelt att genomföra? 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

3 

1 

 Användarvänlighet 3 3 2 3 

      

Flexibilitet för ombyggnad Hur enkelt är det att bygga ut 

systemet? 

 

2 3 1 3 

Kostnader Investeringskostnad 

Driftkostnad 

3 

3 

4 

3 

1 

1 

2 

2 

      

8.1 Motivering betygsättning 
Risk för smittspridning 

Värderar risken att dricksvattnet i vissa situationer kan bli kontaminerat med fekalier från 

människor och djur. 

 

Systemalternativ 1 – Ytvattenverk: Betyg 4.  Sötvattendammen anses inte utgöra något större hot 

mot smittspridning jämfört med ett konventionellt vattenverk. Membranteknik särskilt NF utgör ett 

bra skydd mot patogener. 

 

Systemalternativ 2 – Avsaltning med RO: Betyg 4. Avsaltning anses inte utgöra något större hot 

mot smittspridning jämfört med ett konventionellt vattenverk, även här används membranteknik 

 

Systemalternativ 3 – RVI: Betyg 2: Finns risk för fekaliekontaminering av regnvatten i de kranar 

som inte har ett RO-filter anslutit till sig. 

 

Systemalternativ 4 – BDT: Betyg 3: Då BDT-vattnet i slutändan skulle behandlas i vattenverket 

med membranteknik finns ingen större risk mot smittspridning jämfört med ett konventionellt 

vattenverk. 

 

Risk för otjänlig vattenkvalitet 

Värderar risken att det kommer in oönskade ämnen i dricksvattnet, till exempel läkemedelsrester 

eller andra kemiska föroreningar 

 

Systemalternativ 1 – Ytvattenverk: Betyg 3. Som ett konventionellt vattenverk. 
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Systemalternativ 2 – Avsaltning med RO: Betyg 2. Finns fortfarande en del oklarheter kring hur 

bra avsaltningsanläggningar i Sverige lyckas reducera algtoxiner. 

 

Systemalternativ 3 – RVI: Betyg 3: Som ett konventionellt vattenverk. 

 

Systemalternativ 4 – BDT: Betyg 2: Finns en risk för sämre ytvattenkvalitet i dammarna om 

markbädden får för hög belastning. 

 

Motståndskraft hydraulisk överbelastning 

Värderar möjligheterna att momentant eller under en längre tid producera mer vatten än antagen 

vattenförbrukning 

 

Systemalternativ 1 – Ytvattenverk: Betyg 3. Vattenverket dimensioneras enligt maxdygnsfaktorn, 

det vill säga dimensionerad för att kunna producera 50 % mer vatten än den högsta förväntade 

medelvattenförbrukningen under juli månad. Verket har alltså inte kapacitet att producera mer än 

detta. 

 

Systemalternativ 2 – Avsaltning med RO: Betyg 3. Kan kompletteras med en reservvattentank som 

kan användas vid överbelastning. 

 

Systemalternativ 3 – RVI: Betyg 1: Har bara kapacitet att ge så mycket vatten som det finns 

nederbörd. 

 

Systemalternativ 4 – BDT: Betyg 3: Samma vattenverk som alternativ ett. 

 

Konsekvens för lågt vattenuttag 

Värderar konsekvenserna av att brukarna förbrukar mindre vatten än antagits momentant eller 

under en lite längre period  

 

Systemalternativ 1 – Ytvattenverk: Betyg 3. Påverkas inte av för lågt uttag. 

 

Systemalternativ 2 – Avsaltning med RO: Betyg 3. Påverkas inte av för lågt uttag. 

 

Systemalternativ 3 – RVI: Betyg 2: Finns risk för bakterietillväxt vid för lågt uttag. 

 

Systemalternativ 4 – BDT: Betyg 3: Påverkas inte av för lågt uttag. 

 

Motståndskraft överbelastning organiskt material 

Värderar konsekvenserna av att råvattenresursen har ett högt innehåll av organisk substans. 

 

Systemalternativ 1 – Ytvattenverk: Betyg 2. Högre organisk halt i ytvattendammen än 

ytvattenverket dimensioneras för kan påverka utkommande vattenkvalitet i vattenverket eller sätta 

igen membranen. 

 

Systemalternativ 2 – Avsaltning med RO: Betyg 2. Hög organisk halt kan sätta igen membranen. 

 

Systemalternativ 3 – RVI: Betyg 3: Borde inte påverkas stort.  

 

Systemalternativ 4 – BDT: Betyg 2: Hög organisk halt i inkommande avloppsvatten kan påverka 

reningen i markbädden. Dessutom påverkas vattenverket med risk för igensättning av membran. 

 

Motståndskraft haverier 

Värderar konsekvenserna av ett driftavbrott i reningsutrustning eller distribution  

 

Systemalternativ 1 – Ytvattenverk: Betyg 3. Som ett konventionellt vattenverk. 

 

Systemalternativ 2 – Avsaltning med RO: Betyg 4. Genom att använda två anläggningar kan 

effekten av haveri minskas. 
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Systemalternativ 3 – RVI: Betyg 5: Enkelt system. Finns ingen avancerad teknik som kan 

haverera.  

 

Systemalternativ 4 – BDT: Betyg 3: Som ett konventionellt vattenverk. 

 

Energianvändning 

Värderar energianvändningen för drift av systemet. 

 

Systemalternativ 1 – Ytvattenverk: Betyg 2. Något högre energianvändning vid membranverk mot 

att använda kemisk fällning istället. 

 

Systemalternativ 2 – Avsaltning med RO: Betyg 1. Hög energianvändning. 

 

Systemalternativ 3 – RVI: Betyg 2: Kan ge ökad energianvändning om pump måste installeras för 

RO-membranet i huset. 

 

Systemalternativ 4 – BDT: Betyg 2: Något högre energianvändning vid membranverk mot att 

använda kemisk fällning istället. 

 

Kemikalieanvändning 

Värderar kemikalieanvändningen för rening och regenerering av filter och membran 

 

Systemalternativ 1 – Ytvattenverk: Betyg 4. Lägre kemikalieanvändning då membran används 

istället för kemisk fällning. 

 

Systemalternativ 2 – Avsaltning med RO: Betyg 4. Lägre kemikalieanvändning då membran 

används istället för kemisk fällning. 

 

Systemalternativ 3 – RVI: Betyg 5: Ingen kemikalieanvändning. 

 

Systemalternativ 4 – BDT: Betyg 4: Lägre kemikalieanvändning då membran används istället för 

kemisk fällning. 

 

Påverkan på vattenresurs 

Värderar dricksvattensystemens påverkan på vattenresurserna i omgivningen 

 

Systemalternativ 1 – Ytvattenverk: Betyg 3. Låg påverkan. 

 

Systemalternativ 2 – Avsaltning med RO: Betyg 3. Låg påverkan. 

 

Systemalternativ 3 – RVI: Betyg 3: Den minskade grundvattenbildningen som sker vid 

regnvatteninsamling från hustak antas vara försumbar.  

 

Systemalternativ 4 – BDT: Betyg 4. Minskat utsläpp av BDT-vatten som annars skulle ledas bort 

till ett reningsverk som släpper ut vatten i Östersjön. 

 

Annan miljöpåverkan 

Värderar lokal miljöpåverkan på mark, vatten och luft 

 

Systemalternativ 1 – Ytvattenverk: Betyg 3. Låg påverkan. 

 

Systemalternativ 2 – Avsaltning med RO: Betyg 3. Låg påverkan. 

 

Systemalternativ 3 – RVI: Betyg 3: Låg påverkan. 

 

Systemalternativ 4 – BDT: Betyg 2. En stor markbädd skulle kräva en del land som kanske annars 

används som rekreationsområde. Finns även risk för lukt från markbädden. 

 

Tydlighet i ansvarsförhållanden 

Värderar om ansvarsförhållandena är tydliga givet dagens regelverk  
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Systemalternativ 1 – Ytvattenverk: Betyg 3. Tydligt. 

 

Systemalternativ 2 – Avsaltning med RO: Betyg 3. Tydligt. 

 

Systemalternativ 3 – RVI: Betyg 2: Något otydligt när ansvaret ligger på fastighetsägaren. 

 

Systemalternativ 4 – BDT: Betyg 3. Tydligt 

 

Tillsyn 

Värderar mängden tillsyn som behövs för systemen 

 

Systemalternativ 1 – Ytvattenverk: Betyg 3 Kräver tillsyn men då det enbart skulle innebära en 

utbyggnad av vattenverket torde tillsynen bli ungefär densamma som för vattenverket idag. 

 

Systemalternativ 2 – Avsaltning med RO: Betyg 3. Kräver marginellt mer tillsyn jämfört med 

konventionellt system 

 

Systemalternativ 3 – RVI: Betyg 2: Kräver en del tillsyn av användaren. 

 

Systemalternativ 4 – BDT: Betyg 3. Kräver tillsyn men då det enbart skulle innebära en 

utbyggnad av vattenverket torde tillsynen bli ungefär densamma som för vattenverket idag. 

 

Enkelt att genomföra? 

Värderar hur enkelt det är att genomföra systemen tekniskt och socialt. 

 

Systemalternativ 1 – Ytvattenverk: Betyg 3. Som ett konventionellt vattenverk. 

 

Systemalternativ 2 – Avsaltning med RO: Betyg 3. Kräver vattenprover för att kunna installera 

rätt antal membran så att rätt avskiljning av klorid uppnås. 

 

Systemalternativ 3 – RVI: Betyg 1: Kräver installation av ett RVI-system på varje tomt. Kommer 

ta tid. 

 

Systemalternativ 4 – BDT: Betyg 1. Kräver att en markbädd byggs, kräver en hel del markarbete, 

med schaktning etc. Kan vara svårt att få tillstånd då det är ovanligt med stora markbäddar i 

Sverige. Kan bli svårt att övertyga fastighetsägare och andra att man inför ett 

avloppsledningssystem bara för BDT och därmed behåller slutna tankar för klosettvatten. 

 

Användarvänlighet 

Värderar brukarsituationen, om brukarna får ett mer eller mindre användarvänligt system jämfört 

med ett konventionellt. 

 

Systemalternativ 1 – Ytvattenverk: Betyg 3. Samma som ett konventionellt system för brukaren. 

 

Systemalternativ 2 – Avsaltning med RO: Betyg 3. Samma som ett konventionellt system för 

brukaren. 

 

Systemalternativ 3 – RVI: Betyg 2: RVI-systemet i sig är relativt användarvänligt men RO-

systemet kräver en del arbetsmoment som brukaren måste sköta. 

 

Systemalternativ 4 – BDT: Betyg 3. Samma som ett konventionellt system. Fastighetsägarna med 

BDT-vatteninsamling får ett extra krav på sig att inte släppa föroreningar till BDT-vattenavloppet 

(dock inget formellt extra krav) 

 

Hur enkelt är det att bygga ut systemet? 

Värderar hur enkelt det är att bygga ut systemen utöver antagen vattenförbrukning 

 

Systemalternativ 1 – Ytvattenverk: Betyg 2. Sötvattendammarna får sitt vatten från Herrbäcken, 

tillflödet beror på nederbörden, det finns inget annat vatten att tillgå. 
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Systemalternativ 2 – Avsaltning med RO: Betyg 3. Går att lägga till ytterligare ett membranverk. 

 

Systemalternativ 3 – RVI: Betyg 2: Går att utöka uppsamlingsytan till exempel på hårdgjorda ytor 

på tomten, går även att installera en större tank för förvaring av regnvatten som bara används 

under sommaren  

 

Systemalternativ 4 – BDT: Betyg 2: Går att ansluta fler hushåll till markbädden men kan bli ett 

stort jobb med att dra ledningar. 

 

Investeringskostnad 

Värderar investeringskostnaden för systemen. 

 

Systemalternativ 1 – Ytvattenverk: Betyg 3. Som jämförande exempel på investeringskostnad 

användes här information från Grontmij angående ett vattenverk i samma skala som byggdes med 

membranteknik för behandling av ytvatten. Investeringskostnaden för det vattenverket var 10 

miljoner kronor (Rosén, 2014).  Fördelat på 826 fastigheter blir kostnaden 12 107 kronor per 

hushåll. 

 

Systemalternativ 2 – Avsaltning med RO: Betyg 4. Investeringskostnaden för en 

avsaltningsanläggning i liten skala är lägre än för ett konventionellt vattenverk. För denna 

beräkning användes information från Afflux water AB. Anläggningen skulle ha en produktion på 

10 m3/h uppdelat på två membranverk som kostar 870 000 kronor vardera (Krasnai, 2014). 

Angiven kostnad är exklusive reservvattentank och hus för anläggningen, varför ytterligare 50 % 

läggs på kostnaden. Kostnaden uppgår då till 2,61 miljoner kronor. För 826 hushåll blir 

investeringskostnaden 3 160 kronor per hushåll. 

 

Systemalternativ 3 – RVI: Betyg 1: Mycket högre investeringskostnad. Utifrån information från 

ACO Nordic AB antogs investeringskostnaden för ett RVI-system inklusive RO bli 45 000 kronor 

per hushåll (Andreasson, 2014).  

 

Systemalternativ 4 – BDT: Betyg 2: Högre investeringskostnad. Kostnaden för ytvattenverket är 

samma som i systemalternativ ett, det vill säga 12 107 kronor per hushåll. Sedan beräknas 

markbädden (inklusive slamavskiljare, installation och pump) kosta 2 000 kr per m
2
 (Haneus, 

2014). I detta systemalternativ gjordes beräkningar utifrån en markbädd på 6 m
2
/hushåll. 

Totalkostnad för markbädden blir då 2,208 miljoner kronor. Fördelat på 826 hushåll blir 

kostnaden för markbädd och ytvattenverk 14 780 kronor per hushåll. 

 

Driftsbehov 

Värderar tiden som behöver läggas på driften av systemen. 

 

Systemalternativ 1 – Ytvattenverk: Betyg 3. Som ett konventionellt vattenverk. 

 

Systemalternativ 2 – Avsaltning med RO: Betyg 3. Som ett konventionellt vattenverk. 

 

Systemalternativ 3 – RVI: Betyg 1. Kräver drift av systemen i varje fastighet vilket blir många 

timmar totalt. 

 

Systemalternativ 4 – BDT: Betyg 2. Kräver extra drift av markbädden, slamtömning bland annat. 

 

 

9 Sammanvägning 
Poängen från viktningen multipliceras nu med poängen från betygsättningen för varje 

kriterium, varefter den totala poängen för vardera systemalternativ summeras ihop. 

Resultatet från denna sammanvägning visas i Figur 7. Ju högre poäng, desto bättre är 

systemet enligt hållbarhetsanalysen. Det visade sig att avsaltning med RO samt 
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ombyggnation av ytvattenverk för ytterligare utnyttjande av dammarna enligt alternativ 1 

fick klart högre poäng än insamling av regnvatten och BDT-vatten. 

 

 
 
Figur 7. Figuren visar den totala poängen som respektive systemalternativ fick i 

hållbarhetsanalysen. Högst poäng fick avsaltning (RO) med 314,5 poäng, följt av en utökad 

användning av dammarna (ytvattenverket) med 303,5 poäng. BDT fick 259,5 poäng och RVI 

238,75 poäng.  

 

 

10 Känslighetsanalys 
En känslighetsanalys utfördes efter sammanvägningen. I känslighetsanalysen hölls 

betygssättningen intakt och känslighetsanalysen genomfördes enbart på viktningen. 

Analysen gjordes genom att ge enstaka kriterier större proportion av de totala poängen. 

Till exempel; om investeringskostnaden värderas 2 gånger högre jämfört med övriga 

kriterier multipliceras först investeringskostnadens poäng med 2 och därefter skalas 

samtliga kriterier så att summan av alla poäng blir 100. 

 

Då RO och ytvattenverket hade så pass mycket mer poäng än BDT och RVI gjordes först 

en känslighetsanalys mellan dessa båda. En känslighetsanalys gjordes sedan för BDT och 

RVI för att se hur hög vikt vissa kriterier behövde få för att BDT eller RVI skulle få en 

högre placering än RO eller ytvattenverket. 

 

10.1 Känslighetsanalys mellan RO och ytvattenverket 
Då ytvattenverket och avsaltning med RO hade relativt jämna poäng undersöktes bl.a. de 

kriterier där ytvattenverket hade ett högre betyg än RO. Det visade sig att om 

Energianvändning värderas 3,2 gånger högre (16 poäng istället för 5) eller Risk för 
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otjänlig vattenkvalitet värderas 2,1 gånger högre (21 poäng istället för 10) blir 

ytvattenverket likvärdigt med avsaltning med RO, se Figur 8 för fördelningen av 

viktpoäng mellan de olika kriterierna.  

 

 

 
Figur 8. Figuren visar hur många viktpoäng som respektive kriterium tilldelats från början enligt 

tabell 4 (Huvudviktning) samt viktpoängen då ”Energianvändning” värderades 3,2 gånger högre 

(Viktning 2) samt ”Risk för otjänlig vattenkvalitet” värderades 2,1 gånger högre (Viktning 3). När 

kriterierna viktades enligt viktning 2 och viktning 3 blev RO och ytvattenverket likvärdiga.  

 

10.2 Känslighetsanalys RVI och BDT 
Både RVI och insamling av BDT fick betydligt lägre poäng än avsaltning med RO och 

ytvattenverket i MKA. Därför gjordes en undersökning mellan RVI och insamling av 

BDT på samma sätt som mellan ytvattenverket och avsaltning med RO. RVI blev 

likvärdigt med insamling av BDT om Motståndskraft haverier värderades ungefär 2,73 

gånger högre (16,38 poäng istället för 6) samt om Risk för otjänlig vattenkvalite” 

värderades ungefär 3,1 gånger högre (får 31 poäng istället för 10), se Figur 9. 
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Figur 9. Figuren visar hur många viktpoäng som respektive kriterium tilldelats från början 

(Huvudviktning) samt viktpoängen då ”Motståndskraft haverier” värderades 2,73 gånger högre 

(Viktning 4) samt ”Risk för otjänlig vattenkvalitet” värderades 3,1 gånger högre (Viktning 5). När 

kriterierna viktades enligt viktning 4 och viktning 5 blev BDT och RVI likvärdiga.  

 

Det undersöktes även hur mycket högre ett kriterium behövde värderas för att RVI eller 

insamling av BDT skulle värderas likvärdigt med ytvattenverket eller avsaltning med RO. 

Det krävdes t.ex. att Energianvändning värderades 12 gånger högre (38,7 poäng istället 

för fem) innan avsaltning med RO och BDT blev likvärdiga och för att RVI och 

ytvattenverket skulle bli likvärdiga krävdes att Motståndskraft haveri värderades 6,4 

gånger högre (29 poäng istället för sex), se Figur 10. Ingen av dessa viktningar gjorde 

ändå att RVI eller BDT hamnade på förstaplats.  

 

 
 

Figur 10. Figuren visar hur många viktpoäng som respektive kriterium tilldelades från början 

(Huvudviktning) samt viktpoängen då ”Energianvändning” värderades 12 gånger högre (Viktning 

6) samt ”Motståndskraft haveri” värderades 6,4 gånger högre (Viktning 7). När kriterierna 

viktades enligt viktning 6 blev RO och RVI likvärdiga. När kriterierna viktades enligt viktning 7 

blev RO och BDT likvärdiga.  
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11 Resultat  
Det kan konstateras att avsaltning med RO samt ett utökat användande av dammarna med 

ombyggnation av ytvattenverket föll ut som de två bästa alternativen i denna fallstudie. 

 

Det är dock viktigt att poängtera att inga platsspecifika undersökningar har gjorts inom 

ramen för detta projekt och att viktning och betygsättning gjordes under en workshop 

med relativt liten förberedelse. Viktningen är en väldigt stor del av metoden och det bör 

ges väsentligt mer tid för förberedelse innan poäng delas ut än vad som gjordes i denna 

fallstudie. Sammansättningen av gruppen som tar fram kriterier samt gör viktningen och 

betygsättningen är dessutom oerhört viktig och det kan tänkas att en bredare arbetsgrupp 

hade genererat ett annorlunda utfall. 

 

Syftet med fallstudien var att testa och utveckla metoden och för det syftet var fallstudien 

mycket givande.  

Jour Journal of Water Reuse and Desalination | 01.1 | 2011nal of Water Reuse and Desalination | 01.1 | 2011 
Journal of Water Reuse and Desalination | 01.1 | 2011 
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Bilaga B. Fallstudie Fårö 
 

I fallstudie Fårö deltog delar av projektgruppen från SP och Urban Water, tjänstemän från 

Miljö och hälsa och Infrastrukturavdelningen på Region Gotland samt representanter från 

Länsstyrelsen i Gotlands län och Norra Gotlands vattenråd.  

 

Framtagen metod testades och utvecklades under fallstudiens gång. I texten nedan går vi 

igenom de olika stegen i metoden och redovisar underlaget som togs fram i samband med 

fallstudien. Inga nya undersökningar har gjorts inom fallstudien utan materialet har 

inhämtats genom litteraturstudie och intervjuer.  

 

1 Geografisk avgränsning 
Fallstudieområdet avgränsades till samhället Sudersand på Fårös nordöstra hörn, se 

avgränsat område i Figur 1. Sudersand ingår i det enda kommunala verksamhetsområdet 

på Fårö och den kommunala vattenförsörjningen i Sudersand räcker inte till under 

sommarmånaderna. 

  

 
Figur 1 Kartbild över Fårö med avgränsat fallstudieområde kring Sudersand vid Fårös nordöstra 

hörn (med tillstånd från Region Gotland). 

 

 

2 Samhälleliga förutsättningar 

 
1. Nuvarande antal invånare i området 

I dagsläget bor det ca 550 permanentboende på hela Fårö. På sommaren stiger antalet 

boende till ca 10 000 personer på ön. Enligt Fastighetsregistret är 476 fastigheter i 

Sudersand registrerade för bostadsändamål varav ca 70 fastigheter har ägaradresser 

som indikerar fast boende.   
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2. Finns uppgifter om beräknad befolkningsutveckling, i så fall, hur ser de ut? 

Man förväntar sig en tredubbling av antalet permanentboende på Fårö inom de 

närmaste hundra åren. 

 

3. Är området befolkningstätt? 

Området är tätbebyggt, men de flesta fastigheter står tomma på vintern. En försiktig 

förtätning förutspås i nordöstra delen av Fårö kring Sudersand och Ekeviken. Det 

största byggtrycket finns inom verksamhetsområdet för kommunalt dricksvatten i 

Sudersand, men också i området Kyrkviken. 

 

4. Varierar vattenanvändningen över året? 

Vattenanvändandet varierar mycket över året. Vintertid ligger behovet i området på 

ca 1,5 m
3
/dygn och på sommaren runt 80 m

3
/dygn. Se figur 2. 

 

 
Figur 2. Vattenförbrukningen per månad under 2012 i Sudersands vattenverk. 

 

5. Hur ser dagens VA-nät ut: 

Vattenverket i Sudersand förses med vatten från 9 brunnar som är nedförda i 

sandlagren i Ulla Hau. VA-nätet, som anlades på 1970- och 1980-talen, är inte i något 

stort reinvesteringsbehov. Vattnets hårdhet och kapacitetsbehovet anses vara VA-

nätets största problem. Av Sudersands 476 bostadsfastigheter är ca 80 hushåll 

anslutna till kommunalt dricksvatten, vara enbart 6 st är åretruntboende. Det finns 

önskemål att fler ska kunna ansluta till kommunalt dricksvatten men i dagsläget är det 

stopp för nyanslutning till kommunalt dricksvatten på Fårö. 

 

a) Avstånd till anslutningspunkt i befintligt VA-nät 

Idag finns kommunalt VA för delar av Sudersand, vilket innebär att avstånd till 

anslutningspunkt i det lokala VA-nätet är i det närmaste obefintligt. 

Verksamhetsområdet för kommunalt dricksvatten är markerat med blå streck i Figur 

3 nedan. Det finns även en möjlighet att ansluta Fårö till det kommunala VA-nätet i 

Fårösund på Gotlands fastland. Avståndet mellan Fårösund och Sudersand är ca 19 

km.  
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Figur 3 Verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten i Sudersand 

 

b) Kapacitet  

Behovet av vatten under sommarsäsongen är mycket större än vad råvattentäkten 

klarar att leverera. Råvattentäkten med nuvarande uttagsbrunnar har en kapacitet på 

50 – 60 m
3
/dygn jämfört med medelvattenförbrukningen under juli månad 2012 på 

80 m
3
/dygn. Vattenverket har en kapacitet på 100 – 150 m

3
/dygn och för att klara 

behovet på sommaren körs råvatten med tankbilar från vattenverket i Fårösund till 

vattenverket i Sudersand. Vid högsäsong krävs det cirka 5 tankbilar om dagen.    

 

6. Finns lokala restriktioner för vattenuttag? 

Det finns kommunala riktlinjer som tillämpas vid lokalisering av ny bebyggelse. 

Bland annat bör man vid nyetablering eller ändrad användning till bostad kunna 

redovisa att det finns 600 liter grundvatten/hushåll och dygn att tillgå samt att 

kloridhalten i grundvattnet inte överstiger 100 mg/l. Vid avsaltning av havsvatten bör 

det alltid även finnas 150 liter grundvatten/hushåll och dygn som reserv. 

 

7. Olika intressenters vattenanvändning nu och i framtiden (t.ex. industri, jordbruk, 

hotell) 

På Fårö finns jordbruk, campingplatser, bageri och ett flertal restauranger, samt en 

efterfrågan på fler restauranger. Det finns inga industrier på Fårö. Det finns en 

vattenpost i närheten av vattenverket där många privatpersoner hämtar vatten. 

 

8. Hur ser avloppssituationen ut i området? 

En uppgradering av avloppsreningsverket på Fårö pågår. Verket har idag en kapacitet 

på 600 personekvivalenter och beräknas efter ombyggnationen kunna rena 

avloppsvatten från 1 800 personekvivalenter. Arbetsstart planeras till årsskiftet 2014-

2015. Idag består reningen av kemfällning med efterpolering i sand innan utsläpp i 

Sudersandsviken. Efter ombyggnation kommer verket även att innefatta biologisk 

rening. I dagsläget finns det ca 600 enskilda avlopp på Fårö.  

 

3 Naturgivna förutsättningar 

 
1. Vilken är markens infiltrationskapacitet? 

Sandlagren i Ulla Hau har en relativt fin kornstorlek vilket troligtvis medför 

svårigheter att anlägga en infiltrationsanläggning för förstärkt grundvattenbildning. 

Sandlagrens potential för utökad vattenförsörjning är dock inte utredd. SGU kommer 
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under hösten 2014 att redovisa resultat från en ny kartläggning av Fårös grundvatten 

och då kommer troligtvis mark- och grundvattenfrågorna att kunna besvaras bättre. 

 

2. Vilken är markens magasineringskapacitet? 

Jordlagren på Fårö är generellt sett mycket tunna och medeldjupet till berg är enbart 

2,4 meter för de brunnar som är registrerade i brunnsarkivet.  Det enda område på 

Fårö där det finns tillräckligt med vatten i jordlagren för att det ska vara relevant att ta 

ut vatten är avlagringen av flygsand i Ulla Hau. Förekomsten Ulla Hau har en yta på 

8,3 km
2
 men dess potential för utökad vattenförsörjning är inte utredd, se svar på 

ovanstående fråga.   

 

3. Vilka uttagsmöjligheter har befintliga brunnar? 

Enligt SGU:s grundvattenkarta är uttagsmöjligheten i sandlagren i Ulla Hau 1-5 l/s, 

d.v.s. 80-400 m
3
/dygn. Av de 411 brunnar som finns registrerade i SGU:s 

brunnsarkiv på Fårö är det endast 13 st som tar vatten från lösa jordlager. Dessa är 

uteslutande lokaliserade till Fårös nordöstra del, Ulla Hau. Då grävda brunnar sällan 

dokumenteras i brunnsarkivet är det verkliga antalet grävda brunnar på Fårö troligtvis 

mycket större, och enligt en uppskattning från Region Gotland finns det troligtvis 

mellan 100 och 300 grävda brunnar på Fårö.  

 

Resterande enskilda dricksvattenbrunnar på Fårö är borrade ner i den sedimentära 

berggrunden. Det finns 395 borrade brunnar på Fårö och medelkapaciteten för dem är 

1 552 l/h och medianvärdet är 700 l/h (Palmér m.fl., 2011). I nordöstra Fårö, kring 

Ulla Hau, finns det bergborrade brunnar som har mycket hög kapacitet. Enligt VISS 

kan uttagsmöjligheterna i den sedimentära berggrundsförekomsten Fårö ligga på 

2 000 - 6 000 l/h. 

 

4. Vilken vattenkvalitet har befintliga brunnar? 

Sudersandsverket har problem med höga halter av svavel, järn och kalk i vattnet från 

Ulla Hau. Det har i tidigare studier nämnts att det finns problem med höga 

kloridhalter samt organiskt material i Ulla Hau. Saltvatteninträngning i grundvattnet 

är ett generellt problem på Fårö och det är därmed fördelaktigt att ha grunda brunnar 

för att inte riskera att förvärra situationen. Risken för att träffa på salt grundvatten 

även i mycket grunda brunnar är som störst vid Ajke och västra Ekeviken där salt 

grundvatten har påträffats redan på nivåer mellan 0 och -10 m (Palmér m.fl., 2011).  

 

5. Avstånd till hav? 

Sudersand ligger vid havet så avståndet är obefintligt.  

 

6. Avstånd till sjöar och vattendrag?  

Det finns ett antal sjöar/träsk på Fårö, men inga utav dessa bedöms vara aktuella som 

ytvattentäkt. Avståndet från Ajkes träsk till Sudersand är ca 2 km och avståndet från 

Norrsund till Sudersand är ca 5 km. 

 

7. Vilken uttagskapacitet har närliggande sjöar och vattendrag? 

Ajkes träsk har en area på 0,754 km
2
 och är 0,5-0,6 meter djup. Tillrinningen till 

träsket bedöms som nästintill obefintlig varför även uttagskapaciteten från träsket 

bedöms vara väldigt låg.  

 

Norrsund har en area på 1,3 km
2
 och har ett maxdjup på 5 meter och ett medeldjup på 

4 meter (VISS, 2014).  

 

Fårösund tar i dagsläget vatten från Hau Träsk  men i framtiden kommer man att 

hämta vatten från Bäste träsk istället, båda belägna på Gotlands fastland. 

Vattendomen för Bäste träsk ska enligt uppgift medge uttag som är tillräckligt stort 
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att det kan förse även Fårö med dricksvatten om en överföringsledning dras över 

Fårösund. 

 

8. Vilken vattenkvalitet har närliggande sjöar, vattendrag och hav? 

Ajkes träsk övervakas i det nationella miljöövervakningsprogrammet, men uppgifter 

om kvaliteten på vattnet finns ej att tillgå i VISS. 

 

9. Hur stor är den årliga nederbörden i området? 

Enligt SMHI:s statistik från normalperioden 1961-1990 är medelvärdet för uppmätt 

årsnederbörd på Fårö ca 500 mm. För de senaste åren, 2010-2013, är medelvärdet för 

årsnederbörd ca 440 mm.  

 

10. Hur är nederbörden fördelad över året? 

Nederbörden för normalperioden 1961-1990 är relativt jämnt fördelad över året men 

med en viss förskjutning av ökad nederbörd mellan juli till december jämfört med 

årets första halva. Nederbörden för åren 2010-2013 fördelas enligt figur 4 nedan. 

 

 
Figur 4. Medelnederbörd på Fårö under åren 2010-2013 mätt i mm per månad. Data hämtad från SMHI, 

2014. 

 

4 Problemformulering 
Vattenförbrukningen på Fårö varierar kraftigt över året med den största 

medelvattenförbrukningen per dygn under juli månad, cirka 80 m
3
/dygn. Med en 

maxdygnsfaktor på 1,5, det vill säga att vattenförsörjningen dimensioneras så att det 

klarar en produktion av 150 % av medelförbrukningen under ett dygn (Chalmers tekniska 

högskola, 1995), skulle produktionskapaciteten behöva vara ungefär 120 m
3
/dygn.  

 

Råvattentäkten med nuvarande grundvattenbrunnar har en kapacitet på 50-60 m
3
/dygn 

vilket medför att vattenbehovet under sommarmånaderna (juni – augusti) ligger cirka 

60 m
3
/dygn över dagens kapacitet. På vinterhalvåret när vattenförbrukningen är låg utgör 

kapaciteten ingen begränsning. Samtliga vattenförsörjningsalternativ i fallstudien ska 
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därmed dimensioneras för att klara en dricksvattenproduktion på 60 m
3
 

dricksvatten/dygn. 

 

5 Val av kriterier och viktning  
Ett första förslag till val av kriterier hämtades från fallstudien utförd i Grisslehamn. 

Under diskussion med tjänstemän från Region Gotland anpassades därefter kriterierna för 

att bättre lämpa sig på Fårös förutsättningar, se Tabell 1. 

 

Under en workshop med representanter från Region Gotland, Länsstyrelsen på Gotland 

och Norra Gotlands vattenråd genomfördes en viktning av utvalda kategorier och 

kriterier. Under viktningen fördelades 100 poäng mellan de sex kategorierna och 

viktningen skedde med avseende på kategoriernas vikt för val av system. Därefter 

fördelades poängen för varje kategori mellan kriterierna i den kategorin, Tabell 1. 

 
Tabell 1. Viktning av utvalda kategorier genomförd av representanter från Region Gotland, Länsstyrelsen i 

Gotland samt Norra Gotlands vattenråd.  

Kategori Viktning Kriterier Viktning 

Vattenkvalitet/Smittskydd 40 

Risk för smittspridning 25 

Risk för otjänlig vattenkvalitet 15 

Teknisk robusthet 20 

Motståndskraft hydraulisk överbelastning 7 

Konsekvens för lågt vattenuttag 7 

Motståndskraft överbelastning organiskt 

material 
3 

Motståndskraft haverier 3 

Miljö- och resursanvändning 15 

Energianvändning 6 

Kemikalieanvändning 1 

Påverkan på vattenresurs 8 

Annan miljöpåverkan 0 

Ansvars- och brukaraspekter 5 

Tydlighet i ansvarsförhållanden 1,25 

Tillsyn och underhåll 2,50 

Användarvänlighet 1,25 

Flexibilitet för ombyggnad 5 Hur enkelt är det att bygga ut systemet? 5 

Kostnader 15 

Drift- och kapitalkostnad 10 

Driftbehov 5 
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6 Val av systemalternativ 
Tre vattenförsörjningsalternativ utformades utifrån problemformuleringen samt de 

samhälleliga och naturgivna förutsättningarna. Alternativen som studerades är avsaltning, 

regnvatteninsamling och överföringsledning från Fårösund. 

 

Alternativet att använda ytvatten från närliggande Ajke träsk har också studerats, men 

valts bort efter uppgift om sjöns låga tillrinning och grunda djup. Ytterliggare ett 

alternativ som studerats var möjligheten att utöka antalet brunnar i Ulla Hau samt 

kapaciteten i Sudersands vattenverk. Efter diskussion inom projektgruppen har dock även 

detta alternativ valts bort efter misstankar om att uttagsmöjligheten i sandlagren i Ulla 

Hau utgör en begränsning. I skenet av SGUs nya grundvattenkartläggning, som väntas 

komma under hösten 2014, finns dock möjlighet för omvärdering av detta beslut.  

 

I studien har de tre vattenförsörjningsalternativen analyserats utifrån kriteriet att de ska 

fungera som ett komplement till det nuvarande vattenverket i Sudersand under 

sommarmånaderna när det inte har kapacitet att tillgodose hela vattenbehovet i området.  

 

6.1 Avsaltning 
En avsaltningsanläggning skulle med fördel kunna anläggas antingen på norra eller södra 

sidan av Sudersand och kopplas till dagens vattenverk för drift endast under 

sommarmånaderna. Om så önskas skulle även fastigheter på norra Fårö kunna inkluderas, 

mot att nya ledningar dras dit.  

 

Enligt återförsäljare skulle en anläggning på 4 m
3
/h uppdelat på två membranverk vara 

tillräcklig för att förse Sudersand med 60 m
3
 vatten per dygn. Investeringskostnaden för 

två membranverk, en reservvattentank och en distributionspump är ca 1,15 miljoner kr 

(exkl. moms), exklusive anläggningskostnaden och slangar för intag och utsläpp av 

rejektvatten (förmodligen en mindre kostnad i sammanhanget). Därutöver tillkommer en 

driftskostnad för energianvändning och service på cirka 7-10 kr/m
3
 vatten som avsaltas. 

(Krasnai, 2014). En avsaltningsanläggning har vanligen en livslängd på mellan 20 till 30 

år (Water reuse association, 2011). I beräkningarna har inte kostnader för UV eller 

ozonbehandling inkluderats.  

 

Den årliga drift- och kapitalkostnaden för ett avsaltningsverk med 20 års livslängd och en 

kalkylränta på 4 % (faktor 0,0736 enligt annuitetsmetoden) beräknas bli 1,46 miljoner 

kronor per år. Fördelat på antalet invånare i Sudersand (476 hushåll) blir kostnaden cirka 

3 100 kr per år och hushåll. Motsvarande 273 kr per m
3
 vatten. 
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6.2 Regnvatteninsamling 
Vid regnvatteninsamling (RVI) samlas vatten in från hustak i respektive hushåll. Förutom 

ett uppsamlingsområde och ledningssystem kräver RVI-systemet en uppsamlingstank och 

någon form av efterföljande vattenrening. Vattenreningen skulle kunna bestå av ett 

kolfilter före uppsamlingstanken, efterföljt av ett UV-filter. På så vis kan energibehovet 

hållas nere och vattenkvaliten på det lagrade vattnet i tanken säkras. Uppsamlingstanken 

kan med fördel placeras under marken för att förhindra frysning vintertid.  

 

För att beräkna mängden regnvatten som potentiellt sett skulle kunna samlas in under ett 

år användes ekvationen nedan (Abdulla & Al-Shareef, 2009).  

 

𝑉 =
(𝑁∙𝐴∙)

1000
                                                                                                                                      

 

För månaderna maj, juni och juli regnar det totalt cirka 200 mm på Fårö (N) (SMHI, 

2010-2013). Takytan (A) antas vara 100 m
2
 och avrinningskoefficienten () antas vara 

0,8 enligt samma antaganden som i studien av Norrtälje. Mängden regnvatten som kan 

samlas in per hushåll i Sudersand blir därmed 16 m
3
 per år. För invånarna i Sudersand 

skulle således ett RVI-system på hushållsnivå kunna tillgodose det vattenunderskott som 

finns idag (60 m
3
 vatten per dygn fördelat på 476 hushåll under 3 månaders tid ger ett 

totalt vattenbehov på 11 m
3
). 

 

I studien har de tre vattenförsörjningsalternativen analyserats utifrån kriteriet att de ska 

fungera som ett komplement till det nuvarande vattenverket i Sudersand när detta själv 

inte har kapacitet att tillgodose hela vattenbehovet i området.  

 

Ett riktmärke som används i Storbritannien vid dimensionering av förvaringstankar för 

RVI är att den bör rymma 5 % av den årliga regnvattentillgången (Fewkes, 2012). Med 

utgångspunkt i de brittiska rekommendationerna bör tankarna dimensioneras för att 

rymma 2 m
3
 regnvatten.   

 

Enligt en återförsäljaren av RVI-system i Sverige är investeringskostnaden mellan 35 000 

och 50 000 kronor, inklusive förvaringstank på 2 m
3
 och installation. Den beräknade 

livslängden är 20 år eller mer (Andreasson, 2014). Investeringskostnaden för ett kolfilter 

designat för att rena vatten på hushållsnivå kostar enligt en återförsäljare 8 000 kr. Filtret 

kan totalt rena 300 000 liter vatten, vilket motsvarar cirka 8 års drift för ett hushåll med 

RVI-insamling med Sudersands förutsättningar (Clearly of Sweden, 2014). Ett UV-filter 

kostar enligt samma återförsäljare cirka 4 000 kr och har en beräknad livslängd på cirka 
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10 år. UV-lampan bör bytas vart annat år och kostar cirka 1 500 kr (Barden, 2014). 

Driftkostnaden för pump och UV-lampa antas vara försumbart liten jämfört med 

investeringskostnaden och lämnas därför utanför kostnadsberäkningarna (< 100 kr/år).  

 

Den årliga drift- och kapitalkostnaden för ett RVI-system med 20 års livslängd och en 

kalkylränta på 4 % (faktor 0,0736 enligt annuitetsmetoden) beräknas bli cirka 3 000 

kronor per år och hushåll.  

 

Därutöver tillkommer drift- och kapitalkostnaden för kol- och UV-filter med 8 och 10 års 

livslängd och en kalkylränta på 4 % (faktor 0,1485 och 0,1233 enligt annuitetsmetoden) 

beräknas bli 1 200 kr respektive 500 kr per år och hushåll. Därutöver tillkommer 

kostnaden för byte av UV-lampa.  

 

Den totala kostnaden för hela RVI-systemet med tillhörande rening skulle 

uppskattningsvis bli 5 400 kr per år och hushåll.  

 

6.3 Överföringsledning från Fårösund 
Genom en överföringsledning från Fårösund skulle både vattentillgången och 

avloppshanteringen för Sudersand tillgodoses. Överföringsledningen skulle med fördel 

kunna anläggas så att de utpekade exploateringsområdena, Kyrkviken och Mölnor, även 

kunde anslutas ”längs vägen”. I en tidigare studie uppskattades längden 

överföringsledning till 19 km med en kostnad på cirka 54 miljoner kr. Om 

överföringsledningen även ska nå hela Sudersand uppskattades ytterligare 11 km 

överföringsledning krävas till en kostnad av 34 miljoner kr. Summan inkluderar inte 

kostnader för ledningsnätet inom området (Palmér Rivera m.fl., 2011). Eftersom det för 

studien endast är intressant att beräkna kostnader för dricksvattenledningen och således 

inte för avloppsledningen görs uppskattningen att kostnaden ska sänkas med 60 %. 

Antagandet är gjort utifrån schablonvärden för ledningsgravar med spillvattenledningar 

respektive spill- och dricksvattenledningar (Svensson, 1984). 

 

Den årliga drift- och kapitalkostnaden för en överföringsledning med 50 års livslängd och 

en kalkylränta på 4 % (faktor 0,0466 enligt annuitetsmetoden) beräknas blir 0,6 miljoner 

kronor per år. Fördelat på antalet invånare i Sudersand, Kyrkviken och Mölnor (576 

hushåll) blir kostnaden cirka 1 100 kr per år och hushåll. 
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7 Betygsättning 
De tre vattenförsörjningsalternativen betygsattes sedan utifrån hur väl de ansågs klara 

kriterierna i tabell 1. Betyg mellan 1 och 5 användes utifrån hur väl de presterar jämfört 

med ett referensalternativ 2 baserat på råvatten från en ytvattentäkt i Sudersands skala, 

där betyg 5 används om försörjningsalternativet bedöms prestera mycket bättre är 

referensen och 1 om det bedöms prestera mycket sämre. 

 
Tabell 2. Resultatet av betygsättningen för systemalternativ 1-4. Betyget motsvarar hur bra systemet uppfyller 

respektive kategori där 5 är högst och 1 lägst. 

Kategori Kriterier Betyg 

Avsaltning 

Betyg 

RVI 

Betyg  

Överförings-

ledning 

Vattenkvalitet/Smitt

skydd 

Risk för smittspridning 3 2 3 

 Risk för otjänlig vattenkvalitet 2 3 3 

     

Teknisk robusthet Motståndskraft hydraulisk 

överbelastning 

3 1 4 

 Konsekvens för lågt vattenuttag 3 2 3 

 Motståndskraft överbelastning 

organiskt material 

2 3 3 

 Motståndskraft haverier 4 5 3 

     

Miljö- och 

resursanvändning 

Energianvändning 1 2 3 

 Kemikalieanvändning 4 5 3 

 Påverkan på vattenresurs 3 3 3 

 Annan miljöpåverkan 3 3 3 

     

Ansvars- och 

brukaraspekter 

Tydlighet i ansvarsförhållanden 3 3 3 

 Tillsyn och underhåll 3 2 3 

 Användarvänlighet 3 2 3 

     

Flexibilitet för 

ombyggnad 

Hur enkelt är det att bygga ut 

systemet? 

3 2 3 

     

Kostnader Drift- och kapitalkostnad 4 2 5 

 Driftbehov 3 1 3 

 

7.1 Motivering betygsättning 
Risk för smittspridning 
Värderar risken att dricksvattnet i vissa situationer kan bli kontaminerat med fekalier från 

människor och djur. 

 

Avsaltning: Betyg 3 - Avsaltning anses inte utgöra något större hot mot smittspridning jämfört 

med referensalternativet. Membranteknik utgör ett bra skydd mot patogener. 

Regnvatteninsamling: Betyg 2 - Finns risk för fekaliekontaminering från regnvatten om kolfiltret 

inte fungerar 

Överföringsledning: Betyg 3 - Risken för smittspridning anses vara samma som för 

referensalternativet.   

Risk för otjänlig vattenkvalitet 

                                                      
2
 Med referensalternativ menas kemfällning, sedimentering och snabbfiltrering. 
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Värderar risken att det kommer in oönskade ämnen i dricksvattnet, till exempel läkemedelsrester 

eller andra kemiska föroreningar. 

 

Avsaltning: Betyg 2 - Finns fortfarande mycket oklarheter kring hur bra avsaltningsanläggningar 

i Sverige lyckas reducera algtoxiner. 

Regnvatteninsamling: Betyg 3 - Samma risk som för referensalternativet.  

Överföringsledning: Betyg 3 - Samma risk som för referensalternativet. 

Motståndskraft hydraulisk överbelastning 

Värderar möjligheterna att under två dygn producera mer vatten än antagen vattenförbrukning. 

 

Avsaltning: Betyg 3 - Kan kompletteras med en reservvattentank som kan användas vid 

överbelastning. 

Regnvatteninsamling: Betyg 1 - Har bara kapacitet att ge så mycket vatten som det finns 

nederbörd. 

Överföringsledning: Betyg 4 – Bättre än för referensalternativet. 

Konsekvens för lågt vattenuttag 

Värderar konsekvenserna av att brukarna förbrukar mindre vatten än antagits momentant eller 

under en lite längre period  

 

Avsaltning: Betyg 3 - Påverkas inte av för lågt uttag. 

Regnvatteninsamling: Betyg 2 - Finns risk för bakterietillväxt vid för lågt uttag. 

Överföringsledning: Betyg 3 - Påverkas inte av för lågt uttag. 

Motståndskraft överbelastning organiskt material 

Värderar konsekvenserna av att råvattenresursen har ett högt innehåll av organisk substans. 

 

Avsaltning: Betyg 2 - Hög organisk halt kan sätta igen membranen. 

Regnvatteninsamling: Betyg 3 - Borde inte påverkas stort. 

Överföringsledning: Betyg 3 - Samma som för referensalternativet. 

Motståndskraft haverier 

Värderar konsekvenserna av ett driftavbrott i reningsutrustning eller distribution  

 

Avsaltning: Betyg 4 - Genom att använda två anläggningar kan effekten av haveri minskas. 

Regnvatteninsamling: Betyg 5 - Enkelt system. Finns ingen avancerad teknik som kan haverera.  

Överföringsledning: Betyg 3 - Samma som för referensalternativet. 

Energianvändning 

Värderar energianvändningen för drift av systemet. 

 

Avsaltning: Betyg 1 - Hög energianvändning. 

Regnvatteninsamling: Betyg 2 - Kan ge ökad energianvändning pga pump och UV-lampa. 

Överföringsledning: Betyg 3 - Samma som för referensalternativet. 

Kemikalieanvändning 

Värderar kemikalieanvändningen för rening och regenerering av filter och membran 
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Avsaltning: Betyg 4 - Lägre kemikalieanvändning då membran används istället för kemisk 

fällning. 

Regnvatteninsamling: Betyg 5 - Ingen kemikalieanvändning. 

Överföringsledning: Betyg 3 - Samma som för referensalternativet. 

Påverkan på vattenresurs 

Värderar dricksvattensystemens påverkan på vattenresurserna i omgivningen 

 

Avsaltning: Betyg 3 - Låg påverkan. 

Regnvatteninsamling: Betyg 3 - Låg påverkan. 

Överföringsledning: Betyg 3 - Låg påverkan. 

Annan miljöpåverkan 

Värderar lokal miljöpåverkan på mark, vatten och luft 

 

Avsaltning: Betyg 3 - Låg påverkan. 

Regnvatteninsamling: Betyg 3 - Låg påverkan. 

Överföringsledning: Betyg 3 - Låg påverkan. 

Tydlighet i ansvarsförhållanden 

Värderar om ansvarsförhållandena är tydliga givet dagens regelverk  

 

Avsaltning: Betyg 3 - Tydligt. 

Regnvatteninsamling: Betyg 3 – Så länge det renade regnvattnet hålls separat från det 

kommunala vattnet är ansvarsförhållandena tydliga. 

Överföringsledning: Betyg 3 - Tydligt. 

Tillsyn 

Värderar mängden tillsyn som behövs för systemen 

 

Avsaltning: Betyg 3 - Kräver marginellt mer tillsyn jämfört med konventionellt system 

Regnvatteninsamling: Betyg 2 - Kräver en del tillsyn av användaren. 

Överföringsledning: Betyg 3 - Samma som för referensalternativet. 

Användarvänlighet 

Värderar brukarsituationen, om brukarna får ett mer eller mindre användarvänligt system jämfört 

med ett konventionellt. 

 

Avsaltning: Betyg 3 - Samma som referensalternativet för brukaren. 

Regnvatteninsamling: Betyg 2 - RVI-systemet i sig är relativt användarvänligt men 

kolfiltersystemet kräver en del arbetsmoment som brukaren måste sköta. 

Överföringsledning: Betyg 3 - Samma som referensalternativet för brukaren. 

Hur enkelt är det att bygga ut systemet? 

Värderar hur enkelt det är att bygga ut systemen utöver antagen vattenförbrukning 

 

Avsaltning: Betyg 3 - Går att lägga till ytterligare ett membranverk. 
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Regnvatteninsamling: Betyg 2 - Går att utöka uppsamlingsytan till exempel på hårdgjorda ytor på 

tomten, går även att installera en större tank för förvaring av regnvatten som bara används under 

sommaren  

Överföringsledning: Betyg 3 – Möjlighet att ansluta fler såvida inte vattentäkten eller verket i 

Fårösund utgör en begränsning. 

Drift- och kapitalkostnad  

Värderar den årliga drift- och kapitalkostnaden per hushåll för systemen jämfört med anslutnings- 

och brukningsavgiften för leverans av vatten på Gotland år 2014. För en normalvilla (en 

bostadsenhet) är anläggningsavgiften för en vattenledning 94 875 kr och brukningsavgiften (fast 

och rörlig) 3 824 kr per år (Region Gotland, 2013). Med antagen livslängd 100 år för ett hushåll 

beräknas anslutnings- och brukningsavgiften för referenssystemet vara 4 800 kr per hushåll och 

år.  

 

Avsaltning (3 100 kr per år och hushåll): Betyg 4 - Lägre än referensalternativet 

Regnvatteninsamling (5 400 kr per år och hushåll): Betyg 2 – Något högre än referensalternativet 

Överföringsledning (1 100 kr per år och hushåll): Betyg 5 – Klart billigare än referensalternativet  

Driftsbehov 

Värderar tiden som behöver läggas på driften av systemen. 

 

Avsaltning: Betyg 3 - Samma som för referensalternativet. 

Regnvatteninsamling: Betyg 1 - Kräver drift av systemen i varje fastighet vilket, blir många 

timmar totalt. 

Överföringsledning: Betyg 3 - Samma som för referensalternativet. 

 

8 Resultat och rangordning 
Viktningen och betygsättningen vägs slutligen samman för att ligga till grund för en 

utvärdering av systemen.  

 

Sammanvägningen visar att systemalternativet med en överföringsledning från Fårösund 

fick högst poäng och därmed föll ut som det bästa alternativet givet fallstudiens 

prioriteringar och tillgängligt underlag, se Figur 5. Detta beror främst på de låga riskerna 

för smittspridning och för otjänlig vattenkvalitet i kombination med de låga drift- och 

kapitalkostnaderna för överföringsledningen. Systemalternativet med avsaltning fick 

något lägre betyg beroende på den något ökade risken för otjänlig vattenkvalitet (det råder 

fortfarande oklarhet kring hur väl avsaltningsanläggningar i Sverige lyckas reducera 

algtoxiner) samt den höga energianvändningen.  

 

Regnvatteninsamling var det system som fick lägst sammanvägt resultat, mest beroende 

på den höga drift- och kapitalkostnaden, risken för smittspridning (fekaliekontaminering), 

driftbehovet samt den låga motståndskraften mot hydraulisk överbelastning.  
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I denna fallstudie utfördes ingen känslighetsanalys. 

 

 
Figur 5. Sammanvägd utvärdering av de tre systemen. 
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Bilaga C. Lagar och regler 
 

Dricksvattenfrågorna regleras i en mängd olika lagar, förordningar och föreskrifter och 

sorterar under flera myndigheter och departement. Nedan ges en kort översikt över några 

av de mest centrala bestämmelserna och organisationerna. 

 

Miljöbalk (1998:808), MB   

I 11 kapitlet i miljöbalken regleras vattenverksamheter, som bland annat innefattar uttag 

av vatten för dricksvattenförsörjning. Enligt huvudregeln är en vattenverksamhet 

tillståndspliktig och tillstånd söks hos Mark- och miljödomstolen. Det finns dock några 

undantag från tillståndsplikten. Tillstånd behövs t.ex. inte för uttag av vatten för en- eller 

tvåfamiljsfastighets husbehovsförbrukning eller om det är uppenbart att uttaget av vatten 

inte skadar allmänna eller enskilda intressen. I miljöbalkens 7 kapitel regleras 

möjligheten att fastställa skyddsområden och skyddsföreskrifter för dricksvattentäkter. 

 

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, LAV  

I LAV regleras kommunens skyldighet att ordna vatten och avlopp i ett större 

sammanhang för befintlig eller blivande bebyggelse om det behövs med hänsyn till 

människors hälsa eller miljö.  Om båda kriterierna är uppfyllda, d.v.s. att det både finns 

ett behov av vattentjänster för miljöns eller hälsans skull och att behovet behöver lösas i 

ett större sammanhang, så ska kommunen bestämma det verksamhetsområde där 

vattentjänsten behöver ordnas samt se till att behovet tillgodoses snarast genom en allmän 

va-anläggning. Med större sammanhang menas enligt rättspraxis en samlad bebyggelse 

med 20-30 fastigheter. 

 

Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, Restvattenlagen 

För att få bedriva vattenverksamhet (exempelvis uttag av vatten för 

dricksvattenförsörjning) ska verksamhetsutövaren ha rådighet över vattnet inom det 

område där verksamheten ska bedrivas. Den som bedriver en vattenverksamhet eller råder 

över en vattentillgång är skyldig att vid allvarlig vattenbrist avstå det vatten som är 

absolut nödvändigt för den allmänna vattenförsörjningen eller för något annat allmänt 

behov, om vattenbristen orsakas av torka eller någon annan jämförlig omständighet. Är 

flera fastigheter beroende av samma grundvattentillgång för förbrukning till husbehov, 

skall vattnet fördelas mellan dem efter vad som är skäligt, om fastigheternas behov inte 

kan täckas helt.  

 

Plan- och bygglag (2010:900), PBL  

PBL reglerar bebyggelse och användning av mark och vatten och innehåller 

bestämmelser om översiktsplaner (ÖP ska vara styrande om kommunens användning av 

mark och vatten), detaljplaner, områdesbestämmelser och bygglov. Bebyggelse ska enligt 
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PBL lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet, bland annat med hänsyn till 

möjligheterna att ordna med vattenförsörjning. I områden där det är ont om grundvatten 

eller där det finns risk för att en brunn kan skada grundvattnet genom t.ex. 

saltvatteninträngning kan kommunerna kräva bygglov för att anlägga en ny brunn eller 

ange att det krävs vattenbesparande teknik i husen. 

 

Anläggningslag (1973:1149)  

Anläggningslagen reglerar bland annat skapandet av gemensamhetsanläggningar, t ex 

vattenförsörjningsanläggningar för flera fastigheter. En gemensamhetsanläggning kan 

skapas antingen för ett gemensamt ledningsnät till kommunal anslutningspunkt eller för 

gemensamt ledningsnät med tillhörande vattentäkt. En gemensamhetsanläggning får 

endast inrättas för fastigheter för vilka anläggningen är av väsentlig betydelse. 

Gemensamhetsanläggningen ska placeras och byggas på sådant sätt att ändamålet med 

anläggningen uppnås med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad.  

 

Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 

Lagen reglerar förvaltningen av samfälligheter, vilket bland annat kan vara en 

gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen. Samfälligheter förvaltas antingen 

direkt av delägarna i en så kallad delägarförvaltning, vilket är vanligt när enbart ett fåtal 

fastigheter är involverade, eller av en särskilt bildad samfällighetsförening, 

föreningsförvaltning, vilket är vanligt vid många inblandade fastigheter. I en 

delägarförening finns ingen styrelse utan alla delägare måste delta i alla beslut. I en 

samfällighetsförening utses en styrelse som företräder medlemsfastigheterna. Om en 

fastighet byter ägare blir den nya ägaren automatiskt medlem i föreningen. 

 

Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten  

I föreskrifterna regleras dricksvattnets kvalitet i form av gränsvärden samt hur beredning, 

distribution, egenkontroll och provtagning ska ske. Föreskrifterna gäller för anläggningar 

som i genomsnitt tillhandahåller 10 m
3
 eller mer dricksvatten per dygn eller försörjer 

minst 50 personer. Dricksvatten för kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas 

också av föreskrifterna.  

 

Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning 

Detta råd gäller för dricksvatten från vattenverk och enskilda brunnar eller 

dricksvattenanläggningar som i genomsnitt tillhandahåller mindre än 10 m
3
 dricksvatten 

per dygn eller som försörjer färre än 50 personer, såvida det inte är för kommersiell eller 

offentlig verksamhet. Rådet innehåller riktvärden för mikroorganismer och kemiska 

ämnen i dricksvatten.  

 

http://www.slv.se/sv/grupp1/Lagstiftning/Gallande-lagstiftning/Dricksvatten-Omtryck-LIVSFS-200510/
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Boverkets byggregler - föreskrifter och allmänna råd (BFS 2011:6,  

ändringsförfattning BFS 2014:3) 

Boverkets byggregler innehåller föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet, 

bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, 

bullerskydd, säkerhet vid användning och energihushållning. Däri ingår hur installationer 

för vatten och avlopp i byggnader och på tomter ska utföras.  

 

Upphandlingslagstiftning 

 

Lagen om offentlig upphandling (LOU)  

LOU reglerar i princip all offentlig upphandling i Sverige. Med offentlig upphandling 

avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt 

eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader. Syftet med 

upphandlingsreglerna är att upphandlande myndigheter på bästa sätt ska använda de 

offentliga medel som finansierar offentliga upphandlingar, genom att uppsöka och dra 

nytta av konkurrensen på aktuell marknad. Samtidigt syftar regelverket till att ge 

leverantörerna möjlighet att tävla på lika villkor i varje upphandling.  

 

Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och 

posttjänster (LUF)  

För upphandling inom försörjningssektorerna, d.v.s. sådan upphandling som görs av 

upphandlande enheter som bedriver verksamhet inom vatten, energi, transporter eller 

posttjänster, gäller en separat lag med något mer flexibla regler än LOU. Enligt LUF får 

upphandlande enheter t.ex. fritt välja mellan upphandlingsförfarandena, vilket medför att 

förhandlat förfarande alltid är tillgängligt. Dessutom gäller högre tröskelvärden i LUF än 

i LOU vid upphandling av varor och tjänster.  

 

Innovationsupphandling 

Innovationsupphandling är upphandling som främjar utveckling och införande av nya 

lösningar, innovationer. Innovationsupphandling innefattar dels upphandling som sker på 

ett sådant att den inte utesluter nya lösningar, så kallad innovationsvänlig upphandling, 

dels upphandling av innovation, det vill säga upphandling av framtagande av nya 

lösningar som ännu inte finns på marknaden. 

 

Tillsyn och ansvar 
Livsmedelsverket har det centrala tillsynsansvaret för dricksvatten från allmänna och 

övriga anläggningar och ger som tillsynsmyndighet ut föreskrifter, vägledningar och råd. 

Livsmedelsverket har sedan 1 januari 2014 även informationsansvar för enskilda 

dricksvattenanläggningar.  
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Havs- och vattenmyndigheten är vägledande myndighet över vattenskyddsfrågor och 

både länsstyrelser och kommuner kan vara tillsynsmyndighet över vattenskyddsområden i 

respektive län och kommun.  

 

Kommunerna har det lokala tillsynsansvaret över dricksvattenanläggningar inom 

respektive kommun och länsstyrelserna har tillsynen över uttagen av yt- och grundvatten 

för dricksvattenförsörjning inom respektive län. 

 

Kommunerna har skyldighet att ordna med vatten och avlopp i ett större sammanhang för 

befintlig eller blivande bebyggelse om det behövs med hänsyn till människors hälsa eller 

miljö.  Den enskilde fastighetsägaren ansvarar i övrigt för att det finns dricksvatten att 

tillgå för den egna fastigheten. 

 

Konkurrensverket utövar tillsynen över den offentliga upphandlingen.  
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