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Abstract 
 

InnoVa - Innovations in areas in areas of water scarcity  
 

Sweden is generally regarded as a country with good raw water sources. However, water 

shortage can occur in coastal areas and the archipelago, and the deficiency is becoming 

more pronounced due to population growth and the conversion from part-time to 

permanent housing. Urban growth in these areas is sometimes limited due to the lack of 

water.  

 

The aim of this project is to conduct a feasibility study for an innovation procurement of 

water supply technologies for areas of water scarcity, and to find opportunities for a 

sustainable water supply without compromising the local water resources. The focus of 

the study was technology for rainwater collection, desalination and water savings. 

 

The island Fårö of Gotland was used as a case study to investigate the feasibility of 

various options for dealing with water shortage. Fårö was also included to identify the 

needs and requirements for an innovation procurement in order to solve the drinking 

water supply in areas of water scarcity. Finally, the study should include a market review 

of technology as the basis for an innovation procurement. 

 

The market review in this report shows that there is a wide range of well-established 

technologies for desalination of seawater and brackish water. If the municipality of 

Gotland wants to procure established technologies for desalination, the Act on Public 

Procurement (LOU) and the Act on procurement in the water, energy, transport and postal 

services sectors (LUF) are valid. The areas of rainwater collection and water-saving 

technologies are less established and within these areas there are good opportunities to 

develop new products and solutions through innovation procurements or pre-commercial 

procurements (PCP).  

 

Region Gotland has a need for water supply solutions for small villages or settlements (5 

– 30 houses) in areas with water shortage. These areas are situated outside the municipal 

borders for water services and need holistic solutions including technology, operation and 

maintenance operated by companies on behalf of communities or property owners. The 

technology can include water savings, rainwater harvesting and desalination. Region 

Gotland is interested in stimulating such solutions by innovation procurements or PCP.  
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Förord  
 

Sverige betraktas generellt som ett land med god dricksvattentillgång. Vattenbrist 

förekommer dock, framförallt i kustnära områden och i skärgården dit kommunala VA-

nät inte når.  

 

I denna förstudie undersöks hur kommuner, med hjälp av bland annat 

innovationsupphandling, kan finna teknik för hållbar vattenförsörjning i områden med 

vattenbrist. 

 

Förstudien har finansierats av Energimyndigheten inom ramen för regeringsuppdraget om 

en särskild satsning på teknik- och innovationsupphandling inom området säker 

vattenförsörjning. Projektgruppen har bestått av Karin Sjöstrand från SP Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut och Erik Kärrman från  Urban Water Management AB.  

 

Vi vill särskilt tacka Magnus Pettersson från Region Gotland och Amelia Morey 

Strömberg från Utvecklingscentrum för Vatten för era synpunkter kring upphandling och 

vattenförsörjning i områden med vattenbrist. 

 

 

 

/Karin Sjöstrand och Erik Kärrman 
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Sammanfattning  
 

Sverige betraktas generellt som ett land med god dricksvattentillgång. Vattenbrist 

förekommer dock, framförallt i kustnära områden och i skärgården dit kommunala VA-

nät inte når. Vattenbristen blir mer påtaglig på grund av befolkningstillväxt och 

omvandlingar från fritidsboende till permanentboende, och bebyggelsetillväxten i dessa 

områden kan begränsas på grund av bristande möjligheter till vattenförsörjning.  

 

Syftet med projektet var att göra en förstudie inför en innovationsupphandling av 

vattenförsörjningsteknik i områden med vattenbrist, för att finna möjligheter till en 

hållbar vattenförsörjning utan att äventyra de lokala vattenresurserna. De sektorer som 

främst skulle ingå var teknik för regnvatteninsamling, avsaltning och vattenbesparing. 

 

Fårö på Gotland skulle användas som ett fallstudieområde för att undersöka 

förutsättningarna för olika alternativ för att hantera vattenbristen. I Fårö-fallet ingick 

också att identifiera behov och krav som bör ställas vid en innovationsupphandling för att 

långsiktigt kunna lösa dricksvattenbristen. Slutligen skulle studien inkludera en 

marknadsundersökning för teknik som grund för en innovationsupphandling.  

 

För att komma vidare i processen med att förbättra vattenförsörjningssituationen på Fårö 

kan Region Gotland välja olika upphandlingsvägar. Regionen kan gå vidare med en 

upphandling av en avsaltningsanläggning eller stimulera fastighetsägare att köpa och 

införa vattenbesparande teknik eller regnvatteninsamling. Upphandlingsvägarna kan se 

olika ut beroende på vad regionen vill satsa på. 

 

Marknadsöversikten i denna rapport visar att det finns ett stort utbud av etablerad teknik 

för avsaltning och om Region Gotland går vidare på detta spår gäller lagen om offentlig 

upphandling (LoU) och Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter 

och posttjänster (LUF).  Områdena regnvatteninsamling och vattenbesparande teknik är 

mindre etablerade och här finns möjligheter att få fram nya produkter och lösningar med 

hjälp av innovationsupphandling eller en förkommersiell upphandling.  Det är i så fall en 

bra idé att gå samman med andra kommuner eller regioner för att gemensamt främja 

framtagandet av nya produkter på marknaden.  

 

Region Gotland har ett stort behov av att få fram lösningar på vattenförsörjningen för små 

bebyggelseområden (5-30 fastigheter) i områden med vattenbrist. Dessa områden 

befinner sig utanför kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten och är i behov av 
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helhetslösningar för teknik, drift och underhåll som drivs av företag på uppdrag av 

samfälligheter eller fastighetsägare i grupp. Tekniken i sig bör både vara 

vattenbesparande och innehålla alternativa vattenkällor som regnvatteninsamling eller 

avsaltning.  Region Gotland är intresserad av att gå vidare med innovationsupphandling 

(som t ex tekniktävling) eller förkommersiell upphandling för att stimulera marknaden så 

att det kommer fram lösningar som uppfyller dessa krav. 
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1 Inledning 
Sverige betraktas generellt som ett land med god dricksvattentillgång. Vattenbrist 

förekommer dock, ofta i kustnära områden och skärgårdsmiljö. Till dessa områden räcker 

ofta inte de kommunala VA-näten, och bristen blir mer påtaglig på grund av 

befolkningstillväxt och omvandlingar från fritidsboende till permanentboende. Det är 

också så att bebyggelsetillväxten i områden med vattenbrist begränsas på grund av 

vattenbristen. För att åtgärda vattenbristen och öka tillväxten i dessa områden behöver 

alternativ för utökad dricksvattenförsörjning utredas. Om kapacitet finns och avstånden 

inte är för stora kan anslutning till de befintliga VA-näten vara aktuellt. Möjligheten till 

utökade grundvattenuttag (som är den vanligaste vattenkällan i bristområden) bör 

undersökas, liksom förekomsten av potentiella ytvattentäkter. Därutöver finns mindre 

konventionell teknik, som avsaltning av havsvatten och regnvatteninsamling. 

Utvecklingen av denna typ av teknik har hittills varit svag i Sverige, trots det uttalade 

behovet i många bristområden. Det finns därför en stor potential för innovationer och 

introduktion av internationell teknik på detta område. En del forskning och utveckling har 

gjorts i Sverige för lokala VA-lösningar i bebyggelseområden som är avlägsna från de 

allmänna VA-näten. Fokus i dessa har dock legat på avloppslösningar, och inte 

dricksvattenförsörjning. När det gäller dricksvatten har SGU bland annat tagit fram 

rapporten ”Dricksvattenförsörjning i kustnära områden”, där riskfaktorer för 

dricksvattenkvaliteten tas upp, liksom bristen på vatten längs Sveriges kust. 

 

I denna förstudie undersöktes hur kommuner kan finna teknik för hållbar 

vattenförsörjning i områden med vattenbrist. Fårö på Gotland användes som ett exempel 

för att beskriva tekniska alternativ för att motverka vattenbrist, baserat på de 

platsspecifika förutsättningarna och på de krav alternativen ska uppfylla. Marknaden för 

teknikerna är stor och även om denna förstudie haft utgångspunkt i fallstudien Fårö är 

resultaten, med marknadsöversikt och identifiering av utvecklingspotential, relevanta för 

alla svenska kommuner som har områden med vattenbrist. Detta gäller både för lösningar 

som innebär upphandling för kommunalt bruk och för rekommendationer till enskilda 

fastighetsägare. 

 

2 Syfte 
Syftet med projektet var att göra en förstudie inför en innovationsupphandling av 

vattenförsörjningsteknik i områden med vattenbrist, för att finna möjligheter till en 

hållbar vattenförsörjning utan att äventyra de lokala vattenresurserna. De sektorer som 

främst skulle ingå var teknik för regnvatteninsamling, avsaltning och vattenbesparing. 
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Fårö på Gotland skulle användas i en fallstudie för att undersöka förutsättningarna för 

olika alternativ för att hantera vattenbristen. I Fårö-fallet ingick också att identifiera 

behov och krav som bör ställas vid en innovationsupphandling för att långsiktigt kunna 

lösa dricksvattenbristen. Slutligen skulle studien inkludera en marknadsundersökning för 

teknik som grund för en innovationsupphandling. 

 

3 Förutsättningar 
I dagsläget finns cirka 550 permanentboende på Fårö och antalet väntas tredubblas inom 

de närmaste 100 åren. På sommaren stiger antalet boende till cirka 10 000 personer. 

Bebyggelsen är tät men de flesta fastigheter står tomma på vintern.  

 

Som en följd av det varierande befolkningsantalet varierar även vattenbehovet kraftigt 

över året. Vattenförsörjningen på öns nordöstra del sker idag främst från vattenverket i 

Sudersand som tar vatten från nio brunnar i sandlagren i Ulla Hau. Den största 

medelvattenanvändningen per dygn sker i juli månad och ligger inom 

verksamhetsområdet för Sudersands dricksvattenförsörjning på cirka 80 m
3
/dygn. 

Vattenverket i Sudersand har dock en kapacitet på endast 50 - 60 m
3
/dygn och tankbilar 

med vatten körs från Fårösund på Gotlands fastland för att klara vattenförsörjningen 

under högsäsongen. På vinterhalvåret när vattenförbrukningen är låg, 4 – 15 m
3
/dygn, 

utgör kapaciteten på vattenverket i Sudersand ingen begränsning. Idag råder stopp för 

ytterligare anslutning till den kommunala dricksvattenförsörjningen vid Sudersand.  

  

Resterande delar av Fårö försörjs genom enskilda dricksvattenbrunnar som främst är 

borrade ned i den sedimentära berggrunden. Saltvatteninträngning i grundvattnet är dock 

ett generellt problem på Fårö och det är 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.  

 

Det finns kommunala riktlinjer som tillämpas vid planering av ny bebyggelse. Bland 

annat bör man vid nyetablering eller övergång till permanentbostad kunna redovisa att det 

finns 600 liter grundvatten/hushåll och dygn att tillgå, samt en kloridhalt i grundvattnet 

som inte överstiger 100 mg/l. Vid avsaltning av havsvatten bör det alltid finnas 150 liter 

grundvatten/hushåll och dygn.  

 

Förutsättningarna för vattenförsörjning genom någon av öns sjöar eller träsk är dåliga, då 

inga utav dessa bedöms vara aktuella som ytvattentäkt på grund av deras ringa storlek. 
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Möjlighet finns att ansluta Fårö till Fårösund på Gotlands fastland via en 

överföringsledning. Fårösund ska övergå från dagens vattenkälla Hau Träsk till 

Bästeträsk.  

 

Nederbördsdata för Fårö är intressant med anledning av möjligheten till förbättrad 

dricksvattenförsörjning genom regnvatteninsamling. Enligt SMHI:s statistik från 

normalperioden 1961 - 1990 är medelvärdet för uppmätt årsnederbörd på Fårö 500 mm. 

För de senaste åren, 2010 - 2013, är medelvärdet för årsnederbörd 440 mm. 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 1. 

 

 
Figur 1 Medelnederbörd på Fårö under åren 2010-2013 mätt i mm per månad. Data hämtad från 

SMHI (2014). 

 

4 Kravspecifikation 
De krav som finns på en utökad vattenförsörjning på Fårö gäller såväl i stor skala för att 

försörja 10 000 personer med vatten sommartid och i mindre skala där det finns ett behov 

att ordna vattenförsörjning för mindre bebyggelsegrupper på 5-30 fastigheter vardera. 

Generellt för alla fall gäller: 

 

 Den ska lämpa sig för ojämn användning över året. 

 Vid avsaltning används Östersjövatten (bräckt vatten) 

 Vattenuttag får inte påverka grundvattennivån så att den långsiktigt sjunker. 
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5 Teknik- och marknadsöversikt 
Denna översikt omfattar tre områden: avsaltning, regnvatteninsamling och 

vattenbesparande teknik. Marknadsöversikten för avsaltning gäller kända tekniska 

utformningar inom membranteknik, termisk teknik och hybrider/annan teknik. Översikten 

är så gott som heltäckande vad gäller typer av avsaltningsteknik på marknaden, men den 

är långt ifrån heltäckande vad gäller leverantörer för respektive teknikområde. Översikten 

för regnvatteninsamling och vattenbesparande teknik omfattar leverantörer som finns i 

Sverige eller i näraliggande länder.  

 

5.1 Avsaltning 
Avsaltning av havsvatten delas normalt in i tre olika teknikgrupper: membranteknik, 

destillation/termisk teknik och annan teknik, se tabell för indelning av de huvudsakliga 

teknikerna i dessa grupper (WIPO, 2011). De största avsaltningsanläggningarna finns 

idag i Mellanöstern, där världens största anläggning i Förenade Arabemiraten producerar 

300 miljoner kubikmeter dricksvatten per år genom den termiska tekniken Multi-stage 

flash. Multi-stage flash var länge den allra vanligaste avsaltningstekniken, men på senare 

tid har den energisnålare membrantekniken omvänd osmos tagit över, och numera 

produceras nästan hälften av världens avsaltade vatten genom omvänd osmos. 

Produktionen av avsaltat havsvatten beräknas att fördubblas under de närmsta tio åren, 

men det krävs en utveckling av metoderna för att klara en högre kapacitet, mindre 

miljöbelastning och lägre kostnader (Lindblad, 2009). 

 
Tabell 1 Översikt över olika avsaltningstekniker (WIPO, 2011) 

Membrane technologies Thermal tecnologies Hybrides or other technologies 

Reverse osmosis (RO) Solar distillation Membrane distillation 

Forward Osmosis (FO) Multi-stage flash (MSF) Electrodeionization (EDI) 

Electrodialysis (ED) Multi-effect distillation 

(MED), kallas ibland 

Multi-effect evaporation 

(MEE) 

Capacitive deionization (CDI) 

Electrodialysis reversal 

(EDR) 

Thermal vapour 

compression (TVC) 

Freeze separation (FS) 

 Mechanical vapour 

compression (MVC) 

Rapid Spray Evaporation (RSE) 

 Adsorption vapour 

compression (ADVC) 

Vacuum distillation 

  Gas hydrates 

  Ion exchange 

 

5.1.1 Membranteknik 

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

större än filtrets porer hindras från att passera genom filtret. Membranteknik är antingen 

tryckdriven eller elektriskt driven. Tryckdriven teknik är t.ex. omvänd osmos, 
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nanofiltrering, ultrafiltrering och mikrofiltrering, se beskrivning av de olika teknikerna i 

Tabell 2. Omvänd osmos används för avsaltning av havsvatten medan nanofiltrering kan 

användas för avsaltning av bräckt vatten. Elektrisk driven teknik som används för 

avsaltning är elektrodialys and electrodialysis reversal (Younos & Tulou, 2005). 

 
Tabell 2 Generell beskrivning av de vanligaste tryckdrivna membranteknikerna (WHO, 2007 & 

Younos & Tulou, 2005). 

Membrantyp Tryck (kPa) Porstorlek  Avlägsnar 

Mikrofiltrering (MF) 30-500 0,1 − 3 μm Partiklar, bakterier, protozoer 

Ultrafiltrering (UF) 30-500 0,01 –  0,1 μm  Partiklar, bakterier, protozoer, TOC, 

virus 

Nanofiltrering (NF) 500-1000 200
− 400 dalton 

Virus, flervärda metalljoner, färg, 

TOC, sulfat 

Omvänd osmos (RO) 1000-5000 50 − 200 dalton Envärda joner, färg, DOC, nitrat, 

pesticider, virus 

 
Membranteknik kräver normalt sett förbehandling av råvattnet för att minska 

energikostnaden, undvika igensättning av membranen och få så hög saltavskiljning som 

möjligt. Råvattnet bör även vara fritt från olja, fett och tungmetaller (WHO, 2007).  

 

Nedan ges en kort beskrivning av de olika avsaltningsteknikerna. 

 

5.1.1.1 Reversed osmosis (RO) 
Omvänd osmos, på engelska reversed osmosis (RO) är den vanligaste membrantekniken 

för avsaltning. Vattnet passerar under högt tryck genom ett semipermeabelt membran, 

vars porstorlek är så liten så att inte ens envärda joner såsom natriumjoner och kloridjoner 

kan passera. Trycket som behövs för att pumpa igenom vattnet genom membranen är 

beroende av hur hög halt lösta ämnen som finns i vattnet. Det krävs därmed ett högre 

tryck för att rena saltvatten än för att rena bräckt vatten. För att minimera mängden 

partiklar i vattnet förbehandlas vattnet ofta genom sandfiltrering eller nanofiltrering 

(WIPO, 2011). Det krävs ca 3,4 kWh för att rena en kubikmeter havsvatten med omvänd 

osmos (Das, 2013). 

 

I Sverige finns flera återförsäljare av anläggningar med omvänd osmos, se Tabell 3 

 
Tabell 3 Återförsäljare av anläggningar med omvänd osmos.  

Företag Wasa Clean Water Enwa Afflux water BWT 

Vattenteknik AB 

Flöde 

standardmodeller 

60 – 1000 l/tim 1,5 – 3 000 

m3/dag  

100 – 10 000 l/tim 100 - 30 000 

m3/dag 

Energibehov   3-4 kW/m3 för de 

största modellerna 

< 2 kW/m3 

Mineraltillsättning   Ja Valbart 

Hemsida http://www.wasacle

anwater.com/  

www.enwa.se  http://www.affluxwater

.com/  

http://www.vatten

teknik.se/  

 

http://www.wasacleanwater.com/
http://www.wasacleanwater.com/
http://www.enwa.se/
http://www.affluxwater.com/
http://www.affluxwater.com/
http://www.vattenteknik.se/
http://www.vattenteknik.se/


14 

 

Ett nytt svenskt företag, Solarwave, tillverkar små bärbara avsaltningsanläggningar som 

producerar dricksvatten av bräckt vatten. Systemet har en kapacitet på 100 l/h och väger 

37 kg. De tillverkar även större bräckvattenanläggningar som kan producera 1 200 l/h 

(Solarwave, 2014). 

 

5.1.1.2 Forward Osmosis (FO) 
Precis som i omvänd osmos används semipermeabla membran i FO. Den drivande kraften 

är en osmotisk tryckgradient där det rena vattnet flödar från saltvattnet genom 

membranen till en lösning med en högre saltkoncentration än havsvattnet, se Figur 2. 

Lösningen består oftast av löst ammoniak och koldioxid som, efter att dragit till sig 

vattnet från havsvattnet, avdunstar efter applicering av ca 40 graders värme och lämnar 

ett rent vatten kvar efter sig. Ammoniaken och koldioxiden återanvänds sedan som 

saltlösning (Wasserman, 2013). FO anses på flera håll vara en lovande ny 

avsaltningsteknik (Das, 2014), men i en nyligen publicerad artikel i Journal of Membrane 

Science anses dock FO vara för energikrävande för att lämpa sig inom avsaltning för 

dricksvatten (McGovern & Lienhard, 2014). FO är ännu inte kommersiellt tillgänglig som 

avsaltningsteknik (Das, 2014). 

 

 
Figur 2 Avsaltning med forward osmosis (McCutcheon m.fl., 2005) 

 

 

5.1.1.3 Electrodialysis (ED)  
Elektrodialys är en 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, se Figur 3. Katjonerna dras på samma 

sätt mot katoden. Jonerna ”fångas” i membranen och vattnet blir på så sätt fritt från salt 

(Sadrzadeh & Mohammadi, 2008). På grund av utveckling av nya membraner kan 

elektrodialys numera användas på så höga salthalter som återfinns i havsvatten (Siemens, 

2014). 
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Figur 3 Schematisk bild över elektrodialysprocessen (Siemens, 2011) 

 

Veolia har tagit fram en hybridteknik som kallas Zero Discharge Desalination (ZDD) som 

ska vara lämpad för avsaltning av bräckt grundvatten. Tekniken baseras på en 

kombination av separationstekniker, bl.a. elektrodialys, och kan med fördel kopplas på 

befintliga anläggningar med omvänd osmos (Veolia, 2014). 

 

Siemens har under flera år arbetat med att utveckla en metod bestående av de två 

kompletterande teknikerna elektrodialys (ED) och kontinuerlig elektrodejonisation 

(CEDI) (Abrahamsson, 2011).  Metoden går ut på att först använda elektrodialys för att ta 

bort de höga salthalterna i havsvattnet för att sedan koppla på kontinuerlig 

elektrodejonisation som avlägsnar låga halter salt. Efter att saltvattnet har passerat tre 

elektrodialysmoduler är salthalten nere på mindre än en procent. Vid så låga salthalter är 

elektrodialys inte längre en effektiv avsaltningsteknik utan vattnet renas vidare med 

kontinuerlig elektrodejonisation. Där absorberas saltjoner på ett jonbytesharts och 

transporteras till omgivande membran samtidigt som hartset regenereras i det starka 

elektriska fältet (Siemens 2014). Fördelen med denna metod är den låga energiåtgången 

som krävs. Siemens demonstrationsanläggning för ED/CEDI i Singapore klarar att 

producera 50 m
3
 dricksvatten per dag med en energiåtgång på 1.8 kWh/m

3
 (D&WR, 

2011). Siemens kommer under 2014 att etablera en fullskalepilotanläggning i Tuas, 

Singapore. 
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5.1.1.4 Electrodialysis reversal (EDR) 
EDR är en membranteknik som använder samma princip som elektrodialys men med 

tillägg av ett självrengörande system.  Flödesriktningen ändras flera gånger i timmen 

vilket bidrar till att föroreningar och hinnor spolas bort från membranen.  Det är inte 

ekonomiskt fördelaktigt att använda EDR som enda avsaltningsmetod vid 

dricksvattenframställning. EDR används främst vid avsaltning av bräckt vatten. 

 

General Electric Water & Process tillverkar EDR-anläggningar som kan producera 

mellan 37 och 124 m
3
 avsaltat vatten i timmen.  

 

5.1.2 Termisk teknik 
Termisk teknik baseras på principen att saltvatten värms och avdunstar för insamling av 

den kondenserade ångan, se Figur 4. Termisk teknik kan delas in i tre subgrupper Multi 

Stage Flash, Multi-Effect Distillation och Vapor Compression. Nedan följer en kort 

beskrivning av några termiska tekniker. 

 

 
Figur 4 Principskiss över termisk avsaltningsteknik (Roplant, 2014) 

 

5.1.2.1 Multi-stage flash (MSF) 
I MSF snabbförångas vatten med hjälp av tryckreduktion. Förångaren består av flera på 

varandra följande etapper (avdunstande kammare) där trycket succesivt minskas från den 

första etappen som är het till den sista etappen som är kall. Havsvatten strömmar genom 

rören hos värmeväxlarna, där den värms upp av kondensation av ångan som produceras i 

varje etapp. När havsvattnet kommer in i en ny etapp är det överhettat jämfört med 

rådande temperatur och tryck varpå det omedelbart avger värme och ånga för att nå 

jämvikt i respektive etapp. Den producerade ångan kondenseras till rent vatten och 

processen återupprepas för varje etapp (SIDEM Veolia, 2014). 
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Processen kräver att ett stort flöde av havsvatten cirkulerar vilket resulterar i en 

elförbrukning på 3 till 4 kWh/m
3
 för MSF-anläggningar (SIDEM Veolia, 2014). Sidem 

tillverkar och anlägger stora MSF-system runt om i världen och har bl.a. byggt upp en 

anläggning i Al-Khobar i Saudiarabien som producerar 26 700 m
3
/dag. 

 

5.1.2.2 Multi Effect Evaporation/Distillation (MEE/MED) 
MED fungerar ungefär likadant som MSF. Sötvatten erhålls genom att återvinna ångan av 

kokande havsvatten i en sekvens förångningsrör, så kallade effekter, se Figur 5. Varje 

effekt håller en lägre temperatur än den förra och eftersom kokpunkten för vatten minskar 

då trycket sjunker, kan ångan som kokas bort i ett kärl användas för att värma upp nästa. 

Det är endast det första steget med det högsta trycket som kräver en extern värmekälla. 

MED är mindre energikrävande än MSF och det åtgår ca 1,5 kWh/m
3
 (SIDEM Veolia, 

2014). 

 

 
Figur 5 Scematisk bild över en MED-anläggning (Roplant, 2014). 

 

Sidem, som är en del av Veolia Environment, tillverkar och anlägger stora MED-

anläggningar, och har bl.a. satt upp världens största MED-anläggning i Marafiq i 

Saudiarabien. Anläggninen har en kapacitet på 800 000 m
3
/dag (SIDEM Veolia, 2014). 

 

5.1.2.3 Thermal Vapor Compression (TVC) 
Både TVC och Mechanical Vapor Compression (MVC) är destillationsprocesser där 

avdunstning av havsvatten erhålls genom tillämpning av värme från ånga som 

komprimerats. Eftersom kompression av ånga ökar både trycket och temperaturen i ångan 

är det möjligt att använda den latenta värmen som avges under kondenseringen för att 

avdunsta havsvatten. TVC och MVC används ofta i småskaliga avsaltningsanläggningar, 

men teknikerna tillämpas numera även i större anläggningar (Aly m.fl., 2003). 
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I TVC skapas och extraheras vattenånga från ett huvudkärl, vilket ger ett lägre 

omgivningstryck i huvudkärlet. En ångstråle komprimerar den extraherade vattenångan 

varpå ångan kondenseras på insidan av rörväggar eller plattor och avger värmeenergi. När 

havsvattnet kommer i kontakt med utsidan av rörväggarna/plattorna avdunstas det och 

bildar avsaltat vatten. 

   

Alfa Laval tillverkar TVC-anläggningar baserade på Multi-Effect Distillation med 

kapaciteter mellan 200 och 25 000 m
3
/dag. 

 

Det brittiska bolaget Hamworthy tillverkar TVC-anläggningar som drar 1 till 2 kWh per 

kubikmeter avsaltat havsvatten. Det avsaltade vattnet har en salinitet på ≤ 10μS/cm. 

 

5.1.2.4 Mechanical Vapor Compression (MVC) 
MVC fungerar ungefär på samma sätt som Thermal Vapor Compression förutom att 

mekaniska kompressorer används för att komprimera ångan, se Figur 6. MVC är 

attraktivt på grund av dess kompakta storlek vilket gör det transportabelt och möjligt för 

avsaltning på avlägsna platser. Men det krävs kvalificerad personal som driver 

anläggningarna och det har en relativt hög driftskostnad (Aly m.fl., 2003).   

 

 
Figur 6 Schematisk bild över Mechanical Vapor Compression (International Desalination 

Association, 2011). 

 

Det europeiska bolaget AquaSwiss AG tillverkar MVC-anläggningar som kan producera 

mellan 500 och 5 000 m
3
/dag. Anläggningarna passar för både bräckt och salt havsvatten 

(Aquaswiss, 2014) 
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5.1.2.5 Adsorption Vapor Compression (ADVC) 
Tryckskillnader uppstår mellan två tankar när en flytande blandning överförs mellan dem. 

Detta driver värmeväxlingen för förångning och kondensation av saltvatten för att bilda 

dricksvatten. Värme frigörs från en exoterm reaktion mellan blandningen av matarvatten 

med en lösning, såsom LiBr, som förvärmer matarvattnet som skickas till förångaren 

(Younos & Tulou, 2005). 

 

5.1.2.6 Solar distillation  
I soldriven avsaltning utsätts havsvatten eller bräckt vatten för solstrålning vilket får det 

rena vattnet att avdunsta för att sedan kondensera på en kondensationsyta, se Figur 7. Det 

rena kondensatet tas om hand för dricksvattenframställning (Younos & Tulou, 2005). 

Denna teknik kostar normalt sett inte så mycket, men kräver stor yta och har en låg 

produktivitet (WIPO, 2011). 

 
Figur 7 Schematisk bild över en växthusliknande solar distillation (International Desalination 

Association, 2011). 

 

På marknaden finns allt från småskaliga bärbara lösningar till stora anläggningar. 

Produkten Watercone t.ex. är designad för billig massproduktion och kan producera 1 till 

1,5 liter dricksvatten per dag genom solar distillation. Vid regniga perioder kan samma 

produkt användas för att samla in regnvatten istället (Watercone, 2014). 

 

Det amerikanska bolaget Solar Water Energy LLC tillverkar både landbaserade och 

marina anläggningar för solar distillation. Deras minsta landbaserade anläggning kan 

producera 230 m
3
/dag och deras största marina anläggning kan producera upp till 700 000 

m
3
/dag (Solar Water Energy, 2014). 
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5.1.3 Hybrider och annan teknik 
 

5.1.3.1 Ion exchange 
Vid jonbyte sker utbyte av joner mellan en fast fas och en flytande fas som omger den 

fasta substansen. När jonbyte används för avsaltning passerar havsvattnet jonbytare som 

ersätter jonerna i havsvattnet mot andra joner, vilket ger dricksvatten. Jonbytare kan vara 

gjorda av naturliga inorganiska material som zeoliter eller syntetiska material, vanligaste 

jonbytarmaterialet är polystyrénplast. Jonbyte kan användas i kombination med omvänd 

osmos för att öka vattenproduktionen (Younos & Tulou, 2005). 

 

5.1.3.2 Electrodeionization (EDI) 
Elektrodejonisation är en kombination av jonbyte och elektrodialys. Saltjoner passerar 

genom semi-permeabla membran laddade med elektrisk potential samtidigt som ett 

jonbytesharts ökar effektiviteten i jontransporten. Hartset, som är placerat mellan 

membranen, absorberar saltjonerna från inströmmande vatten och transporterar dem till 

membranen, se Figur 8 (Siemens, 2011).  

 
Figur 8 Schematisk bild över elektrodejonisation (Siemens, 2011) 

 

GE Power & Water tillverkar produkter för avsaltning av havsvatten baserade på en 

kombination av EDI och RO. De används bland annat för att framställa ultrarent vatten av 

havsvatten för industrier (GE Power & Water, 2014).  

 

5.1.3.3 Membrane distillation (MD) 
Membrandestillation är en kombination av termisk teknik och membranteknik. I 

processen utnyttjas partialtryckdifferenser i vattenånga för att rena havsvatten med hjälp 

av hydrofoba membran. Det finns olika varianter av membrandestillation, men den 

grundläggande delen är att de hydrofoba membranen tillåter ångfasen att passera men inte 
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den flytande fasen, se Figur 9. Då saltet i havsvattnet inte förångas separeras den rena 

vattenångan från saltvattnet när ångan passerar genom membranen. Membrandestillation 

har en del viktiga fördelar jämfört med andra termiska eller tryckdrivna system, såsom 

möjligheten att fungera vid lägre temperaturer (50 °C to 80 °C), högre saltkoncentrationer 

och lägre tryck (Camacho m.fl. 2013). 

 

 
Figur 9 Schematisk bild över Membrane Distillation (Aquaver, 2014). 

 

Membrane distillation har inte använts kommersiellt inom avsaltning tidigare, men i 

februari 2014 invigdes den första avsaltningsanläggningen med Membrane distillation på 

Gulhi Island, Maldiverna.  Anläggningen har en kapacitet på 10 000 liter dricksvatten per 

dag och destillatet som framställs mineraliseras med hjälp av den lokala korallsanden. Det 

är det holländska företaget Aquaver som i samarbete med Philips Innovation Services och 

det tyska företaget Memsys som har utvecklat systemet för anläggningen. Aquaver 

tillverkar produkter som kan producera mellan 1,5 till 24 kubikmeter vatten per dag 

(Aquaver, 2014).  

 

5.1.3.4 Freeze Separation (FS) 
Avsaltning genom frysning baseras på det faktum att iskristaller består av rent vatten och 

att alla orenheter exkluderas från kristallerna. Processen kan göras på flera olika sätt men 

består alltid av följande tre steg: isbildning genom avlägsnande av värme från saltvattnet, 

separation av is från saltvattnet och smältning av isen. Frysning har en del fördelar 

jämfört med destillation, bland annat ett åtminstone teoretiskt lägre energibehov, minskad 

risk för korrosion och få uppskalningsproblem (WDR, 2013).  

 

Den mesta forskningen kring frysning utfördes mellan 1950 och 1980. Då var problemen 

med att separera isen från saltvattnet för stora och intresset för metoden svalnade. Idag 

finns ett företag, CryoDesalination LLC, som säger sig ha löst problemen genom att 
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använda flotation. Metoden har dock inte kommersialiserats ännu (CryoDesalination, 

2014). 

 

5.1.3.5 Capacitive Deionization (CDI) 
Capacitive deionization är en teknik som avjonar vatten genom skillnad i elektrisk 

potential över två porösa kolelektroder, se Figur 10. Anjoner dras mot den positivt 

laddade elektroden och katjoner mot den negativt laddade elektroden. Elektroderna är 

porösa och optimerade för saltlagring samt jon- och elektrontransport. CDI lämpar sig 

bäst för att avsalta bräckt vatten med låga salthalter, under 10 g/l. En variant på CDI är att 

sätta in jonbytesmembran framför elektroederna, så kallad Membrane Capacitive 

Deionization (MCDI), se Figur 10 för schematisk bild över CDI och MCDI. Mycket 

forskning kvarstår inom detta område, bland annat inom optimering av 

porstorleksfördelning, kemisk sammansättning i elektroderna och nya material (Porada 

m.fl., 2013). 

 

 
 
Figur 10 Schematisk bild över a) Capacitive Deionization (CDI) och b) Membrane Capacitive 

Deionization (MCDI) (Porada m.fl., 2013). 

 

Det holländska företaget Voltea har utvecklat ett system, CapDi, baserat på CDI. CapDi 

används för att avsalta bräckt grundvatten och kan avsalta allt från några milliliter per 

minut till tusentals kubikmeter per timme (Voltea, 2014). 

 

5.1.3.6 Rapid Spray Evaporation/Distillation (RSE/RSD) 
RSE är en patenterad metod där saltvatten sprayas i hög hastighet genom munstycken ut i 

en varm luftström. Munstyckena gör så att små saltvattendroppar bildas. På grund av de 

små dropparnas stora yta förångas vattnet i dropparna på mindre än 25 millisekunder i 
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den varma luften. Saltet förångas inte. Saltpartiklarna tas omhand i form av en slurry eller 

i fast form medan det rena vattnet kondenseras (AquaSonics, 2014).  Företaget 

AquaSonics producerade nyligen portabla enheter som kan framställa 11 000 liter vatten 

per dag, och arbetar för en uppskalning för att kunna leverera till stora 

avsaltningsanläggningar. För att framställa dricksvattenkvalitet kombineras RSE med 

fördel med omvänd osmos (Wright, 2014).  

 

5.1.3.7 Freezing With Hydrates (FH) 
I FH bildas spontant ett kristallint hydrat av en aggregering av vattenmolekyler och en 

kolvätemolekyl i gasfas vid temperatur högre än fryspunkten för vatten. När hydratet 

bildas exkluderas salter och andra föroreningar, så när hydratet smälts kan rent vatten 

samlas in och kolvätegasen kan återcirkuleras (Younos & Tulou, 2005). 

 

5.1.3.8 Vacuum Distillation (VD) 
Genom att utsätta saltvatten för vakuum minskas koktemperaturen. Saltvatten förångas då 

vid lägre temperatur och kondenseras för bildning av dricksvatten (Younos T. & Tulou K. 

E. 2005). 

 

5.1.3.9 Carbon Nanotubes (CNT) 
CNT är en nytt och lovande användningsområde för nanoteknik inom avsaltningsvärlden, 

där cylinderformade kolrör av hoprullade grafenlager används som porer i membran.  

Den ihåliga CNT-strukturen ger en friktionsfri transport av vattenmolekylerna genom 

membranen, samtidigt som CNT selektivt avskiljer olika joner. CNT är dessutom även 

antifouling, självrengörande och återanvändbar. Detta är ett relativt nytt område som 

fortfarande är på forskningsstadiet. Flera hinder såsom långtidsfunktion, stabilitet och 

uppskalning måste lösas innan tekniken kan kommersialiseras (Das, 2014).  

 

5.1.3.10 Biomimetics  
På grund av sin kombination av hög vattengenomsläpplighet och hög selektivitet har 

aquaporiner, som funktionella byggstenar i biomimetiska membran, fått stor 

uppmärksamhet de senaste åren inom avsaltningsvärlden. Aquaporiner är porbildande 

proteiner som förekommer i levande celler. Under rätt förhållanden bildar de 

vattenkanaler som förhindrar transport av joner. Tillämpningen av biomimetiska 

membran baserade på aquaporiner har ännu inte förverkligats kommersiellt, men nya 

lovande resultat tyder på att tidsramen till praktisk tillämpning kan vara relativt kort 

(Tang m.fl., 2013). 
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5.2 Regnvatteninsamling (RVI) 
Regnvatteninsamling används på flera håll i världen där andra vattentillgångar är 

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

 

Regnvattnet kan samlas in på bland annat hustak och sedan förvaras i dammar eller 

reservoarer. Regnvatteninsamling är en relativt enkel och billig metod och ett RVI-system 

består vanligen av följande komponenter (Västberg, 2014): 

 

1. Ett uppsamlingsområde, som exempelvis kan vara ett hustak eller mark 

preparerad med ogenomtränglig beläggning. 

2. Ett transportsystem, stuprör och hängrännor om uppsamlingsområdet är ett tak, 

eller kanaler och rör om uppsamlingen sker på marknivå. 

3. Någon typ av tvätt för att minska risken för att löv, fågelspillning barr etc. följer 

med regnvattnet. 

4. En uppsamlingstank som kan placeras ovanför eller under marken. 

5. Distribution av vattnet genom antingen gravitation eller pumpning. 

6. Reningssystem, exempelvis förfiltrering och sandfiltrering innan vattnet når 

uppsamlingstanken och sedan efterfiltrering innan distribution till hemmet sker, 

samt någon typ av desinfektion för att förhindra biofilm och få bort patogener om 

vattnet ska användas som dricksvatten. 

 

Det finns några få nationella och många internationella leverantörer av 

regnvatteninsamlingssystem, bland annat ACO Water Management, Plast Inject 

Watersystem AB, Grundfos, GRAF och Raincatcher, 2014. Det som kännetecknar 

produkterna hos många leverantörer är att regnvattensystemen är framtagna för att samla 

in regnvatten för alla ändamål förutom dricksvattenproduktion.  

 

För att säkerställa att regnvattensystemen kan tillhandahålla ett säkert dricksvatten har the 

American National Standards Institute (ANSI) tagit fram olika standarder för produkter 

som används för att framställa dricksvatten ur insamlat regnvatten. Skillnaden mellan 

system för dricksvattenframställning och system som används för annat ändamål än 

dricksvatten ligger framförallt i vilka material systemen är uppbyggda av samt hur för- 

och efterbehandlingen av vattnet ser ut. System för dricksvattenframställning behöver 

även en högre frekvens av tillsyn (TCEQ, 2007).  
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5.3 Vattenbesparande teknik 
För att spara på tillgängliga vattenresurser kan olika typer av vattenbesparande teknik 

användas. I dagsläget ser fördelningen av vattenanvändningen i Sverige ut enligt Tabell 4. 

I följande kapitel går vi kort igenom vattenbesparande toaletter och duschmunstycken.  

 
Tabell 4 Genomsnittlig vattenanvändning i Sverige per person och dag (Svenskt vatten, 2013). 

Användningsområde Vattenanvändning (l) 

Matlagning och dryck 10 

Disk 30 

Tvätt 20 

Toalettspolning 30 

Personlig hygien 60 

Övrig användning 10 

Totalt: 160 

 

5.3.1 Vattenbesparande toaletter 
Det finns flera sorters vattenbesparande toaletter på marknaden, till exempel 

urinsorterande vattentoaletter och vakuumtoaletter. Mest vatten sparas givetvis vid 

användning av torrtoaletter. 

 

Den urinsorterande vattentoaletten har två skålar, den främre för urin och den bakre för 

fekalier och papper. När urinen spolas ner används enbart lite vatten, vilket gör att 

dricksvattenanvändningen kan reduceras med ca 80-90 % jämfört med en vanlig toalett 

(WC-Dubletten, 2014). Det finns åtminstone två stycken leverantörer av urinsorterande 

vattentoaletter i Sverige; WC-Dubletten och Wostman. För spolning av den främre 

urinskålen används mellan 0,3 och 0,5 liter och för spolning av den bakre skålen används 

mellan 2,5 och 4 liter (WC-Dubletten och Wostman, 2014). 

 

En vakuumtoalett kräver inte vatten för att transportera papper, urin och fekalier utan 

vatten används enbart för sköljning av toalettskålen. Det gör att vattenanvändningen kan 

hållas nere på mellan 0,5 och 0,6 liter per spolning. Transportsystemet för en 

vakuumtoalett sker via undertryck i ledningarna. Det finns åtminstone tre leverantörer av 

vakuumtoaletter i Sverige; Jets Sverige, Fann VA-Teknik och Wostman (Jets Sverige, 

Fann och Wostman, 2014). 

 

5.3.2 Vattenbesparande dusch 
Vid användning av ett normalt duschmunstycke förbrukas ca 12 l vatten/minut. Nya 

snålspolande duschmunstycken förbrukar enbart hälften så mycket vatten, ca 6 l 

vatten/minut (Energimyndigheten, 2011). Det finns flera leverantörer av snålspolande 

duschmunstycken i Sverige, t.ex. Oras, FM Mattsson och Grohe.  
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Duschvatten kan även renas och återanvändas direkt vilket sparar både energi och vatten. 

Företaget Orbital Systems har vidareutvecklat en teknik som från början utvecklades av 

NASA, där vattnet från duschen samlas upp i golvbrunnen, passerar igenom ett 

reningssteg och sedan pumpas upp till duschen igen. Duscharna har testats på Ribersborgs 

Kallbadhus i Malmö (Orbital Systems, 2014). 

 

6 Plan för fortsatt innovationsupphandling 
Innovationsupphandling är en upphandling som främjar utveckling och införande av nya 

lösningar, innovationer. Innovationsupphandling innefattar dels upphandling som sker på 

ett sådant sätt 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. 

 

Innovationsupphandling i sig ersätter inte en vanlig upphandling. Istället är det en process 

som genomförs innan den egentliga upphandlingen i syfte att främja utvecklandet av nya 

eller bättre produkter och tjänster. 

 

Det finns olika former av innovationsupphandling, både inom och utanför ramen för 

lagen om offentlig upphandling. En metod kallas Teknikupphandling, ibland även nämnd 

katalytiskt upphandling. Det är en anbudsprocess som ska stimulera och påskynda 

utvecklingen av ny teknik. Upphandlingen genomförs av en beställargrupp och syftet är 

att få fram nya produkter, system eller processer som tillgodoser köparnas krav bättre än 

de produkter som redan finns på marknaden.  

 

För att påvisa att det finns en marknad för den nya produkten kan det räcka med att den 

upphandlande aktören gör en moralisk förbindelse att köpa innovationen när den väl är 

utvecklad genom en så kallad avsiktsförklaring. Om utvecklingskostnaden för den nya 

lösningen är stor samtidigt som den upphandlande aktören endast utgör en liten del av 

den framtida marknaden kan upphandlaren tillsammans med andra formera en 

beställargrupp. Genom att fler potentiella köpare slår sig samman och gemensamt 

deklarerar sitt behov skapas den trygghet företagen behöver för att våga satsa på nya 

innovationer. 

 

Om Region Gotland vill få fastighetsägare att skaffa sig mer vattensnål teknik eller 

regnvatteninsamling kan det alltså vara idé att gå samman med andra kommuner eller 

regioner för att gemensamt främja framtagandet av nya produkter på marknaden.  
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Vid innovationsupphandling är det också möjligt för den eller de upphandlande aktörerna 

att själva upphandla ett utvecklingsarbete. Genom att företagen på så sätt får hela eller 

delar av sin utvecklingskostnad finansierad av den upphandlande aktören minskar deras 

risk för att resurser investeras i utvecklingsprojekt som inte blir framgångsrika eller som 

saknar köpare efter slutförande. Upphandlande aktörer kan således använda 

innovationsupphandling för att på olika sätt främja utvecklingen av nya lösningar på 

kända problem. 

 

En annan metod för att upphandla utvecklingsarbete är förkommersiell upphandling. 

Metoden går ut på att upphandla FoU-tjänster i flera faser av flera leverantörer som 

parallellt arbetar med olika lösningar. Avsikten med indelning i flera faser är att hantera 

risk bättre för både upphandlande myndighet och leverantörer. 

 

För att komma vidare i processen med att förbättra vattenförsörjningssituationen på Fårö 

kan Region Gotland välja olika upphandlingsvägar. Regionen kan gå vidare med en 

upphandling av en avsaltningsanläggning eller stimulera fastighetsägare att köpa och 

införa vattenbesparande teknik eller regnvatteninsamling. Upphandlingsvägarna kan se 

olika ut beroende på vad regionen vill satsa på. 

 

Marknadsöversikten i denna rapport visar att det finns ett stort utbud av etablerad teknik 

för avsaltning. En del teknik lämpar sig bättre för bräckt vatten än salt havsvatten och 

vice versa, men de flesta teknikerna kan användas för dricksvattenframställning både i  

stor och liten skala. Det är generellt sett billigare att framställa dricksvatten ur bräckt 

vatten än ur saltvatten. Om Region Gotland går vidare med att upphandla etablerad 

avsaltningsteknik gäller Lagen om offentlig upphandling (LoU) och Lagen om 

upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).   

 

Viktigt att tänka på är att göra en innovationsvänlig upphandling med tydliga 

funktionskrav så att den tilltänkta anläggningen klarar de speciella villkor som gäller för 

Fårö, t ex bräckt vatten som råvatten och stora säsongsvariationer.  

 

Om Region Gotland vill gå vidare med att stimulera fastighetsägare att införa ny 

vattensnål teknik eller regnvatteninsamling så finns det goda möjligheter att genomföra 

en innovationsupphandling eller en förkommersiell upphandling. 

 

Region Gotland har ett stort behov av att få fram lösningar på vattenförsörjningen för små 

bebyggelseområden (5-30 fastigheter) i områden med vattenbrist. Dessa områden 
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befinner sig utanför kommunalt VA-verksamhetsområde och är i behov av 

helhetslösningar för teknik, drift och underhåll som drivs av företag på uppdrag av 

samfälligheter eller fastighetsägare i grupp. Tekniken i sig bör både vara 

vattenbesparande och innehålla alternativa källor som regnvatteninsamling eller 

avsaltning.  Region Gotland är intresserade av att gå vidare med innovationsupphandling 

(som t ex tekniktävling) eller förkommersiell upphandling för att stimulera marknaden så 

att det kommer fram lösningar som uppfyller dessa krav.  
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