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Vattenrening. På östra Gotland släpps inget ut i havet

Unikt system
tar vara på
varje droppe
Östergarn. Från att ha haft stora problem med
dricksvatten har östra Gotland nu ett överflöd. I ett slutet system tas vatten från Östersjön till hushållen, sedan renas avloppsvatten
och används i morotsodling. Systemet är unikt
och finns tack vare några envisa eldsjälar.
Jannike Kihlberg
jannike.kihlberg@dn.se

○○– Vårt system är precis omvänt
mot när man tar upp grundvatten
och släpper ut det i havet. Vi fyller på grundvattnet, säger Gunnar
Bendelin.
Han är projektsamordnare för
ett nytt avloppssystem på Östergarnslandet på östra Gotland. Det
är ett slutet kretslopp där avsaltat
vatten köps in från region Gotlands
anläggning i Herrvik. Vattnet distribueras sedan till de 217 hushåll som
har anslutit sig.
När det har använts till dryck,
disk, dusch och toalett pumpas
avloppsvattnet till ett reningsverk.
Där renas vattnet i flera steg och blir
så rent att det når ”minst badvattenkvalitet”. Sedan pumpas vattnet ut i
en stor damm som rymmer 50 000
kubikmeter för att användas för att
bevattna fält där morötter och annat odlas.
Systemet har varit i bruk i drygt
ett halvår och har hittills fungerat
mycket bra. Så bra att Östergarnslandet som under många år, långt
innan den akuta vattenbristen, haft
stora problem med sitt dricksvatten,
i år har ett överflöd medan större
delen av Gotland har vattenbrist.
– Vi är stolta. Vi är lekmän som
har jobbat fram det här systemet
från våra tankar om hur vi skulle vilja att ett hållbart avloppssystem ska
fungera, säger Gunnar Bendelin.
Systemet är helt unikt. Och att

det inte finns något liknande har
skapat en del problem med olika
tillstånd eftersom det inte har funnits någon referensanläggning att
hänvisa till.
Gunnar Bendelin sitter i styrelsen
för det lokala utvecklingsbolaget
Nygarn och det har krävts många
års envist arbete och inte så lite
stångande med myndigheter för
att få till det nya avloppssystemet.
Problemen med ojämn tillgång och
kvalitet på dricksvatten i området
gjorde att idén om avsaltning kom
upp redan för tio år sedan.
– Det krävs eldsjälar och galenskallar. Men hade vi inte haft ett utvecklingsbolag hade det inte hänt
något. Bolaget gav oss styrka, säger
Gunnar Bendelin.
– Vi insåg att ska vi skapa utveckling måste vi ta tag i vattenfrågan.
Nu har vi det inte lika problematiskt
som övriga Gotland där vattenbristen bromsar utvecklingen.
Från början var planen en små-

Ett av de problem vi
har på Gotland är att
det är så utdikat att
allt vatten rinner av
ön och ut i havet. Vi
vill behålla vatten på
ön och det här är ett
bra sätt att göra det
på.

Patric Ramberg, chef på regionens
teknikförvaltning.

skalig lokalt ägd avsaltningsanläggning men så småningom gick region
Gotland in och tog ansvaret för en
större anläggning.
Avloppssystemet är ett projekt
i 30-miljonersklassen. I dagsläget
är 217 hushåll anslutna, ungefär en
tredjedel är året runtboende, resten är sommargäster. Anslutningskostnaden är ungefär 150 000 kronor, betydligt mindre än de cirka
190 000 kronor som det kostar att
ansluta sig till det kommunala nätet.
Om det ibland tidigare har varit
lite kamp med myndigheter så är
stämningen och samarbetet i nuläget mycket gott. Region Gotland
har börjat förhandla om att få köpa
in sig i avloppsanläggningen och
bygga ut den till dubbla storleken.
– Vi hoppas komma överens. Det
här systemet ligger i linje med vårt
sätt att se på vattnet på Gotland, säger Patric Ramberg, chef på regionens teknikförvaltning.
– Ett av de problem vi har på
Gotland är att det är så utdikat att
allt regnvatten rinner av ön och ut
i havet. Vi vill behålla vatten på ön
och det här är ett bra sätt att göra
det på.
Regionen har problem med ett
gammalt reningsverk i tätorten
Katthammarsvik. Det har för låg kapacitet och ligger på fel plats vilket
har gjort att orenat avloppsvattnet
gått rakt ut i havet vid över 200 tillfällen på ett år. Tanken är att det
renings
verket ska ersättas av det
nya.
Eldsjälarnas initiativ och hårda
arbete har efter tio år gett ett lyckat
resultat som väcker stor uppmärksamhet. De boende är nöjda, utländsk press ringer och på onsdag
ska projektet presenteras under
Almedalsdagarna.
– Jag har aldrig varit så populär i hela mitt liv, skrattar Gunnar
Bendelin.

Gunnar Bendelin tittar till reningsanläggningen som tog tio år att få på plats.

Avloppsvattnet från hushållen går igenom flera steg för att bli så rent att
det kan användas till bevattning.

Vattentillgången

Fakta. Nytänkande lösningar på vattenkrisen

Östergarns nya avloppssystem
är välkommet för odlingarna. DN
var med på årets premiärskörd
av morötter, två veckor tidigare
än normalt.

Den akuta vattenbristen har gjort
att det på flera håll nu dyker upp
alternativa sätt att spara dricks
vatten.
○○Saxnäs camping i Mörbylånga på
Öland har installerat ett system för
att använda bräckt vatten från havet
till pooler och toaletter. Dessutom
har de installerat snålspolande
system i duschmunstycken och kra-

○○– Det här är bättre än en galapremiär i Stockholm, säger Johan Hellgren, vd för Skags grönsaker.
Leendet är brett och han ser verkligen lycklig ut där han står bland
den gröna blasten på morotsfältet.
En bit bort rör sig morotsupptagaren långsamt framåt genom raderna. I ett jämnt tempo lyfts morötterna med sin praktfulla blast upp
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nar. De räknar med att spara 2 000
kubikmeter dricksvatten per år, 30
procent av sin förbrukning.
○○Kalmar testar en ny reningsmetod för avloppsvatten. Tanken är
att vattnet dels ska renas så att det
inte smutsar ner Östersjön men
förhoppningen är att vattnet ska bli
så rent att det kan bli råvatten för
dricksvatten i framtiden.

I dammen på Gotland finns 50 000
kubikmeter renat vatten, redo att
användas.

ur jorden. Det är premiär för årets
morotsskörd, två veckor tidigare
än vanligt. I morgon kan kunderna
köpa årets första morötter i affärer i
Visby och Stockholm.
– Normalt är första skörd i mitten
av juli. Att vi har säker tillgång på
vatten har gjort att jag vågar börja
skörda, säger Johan Hellgren.
Han förklarar att som leverantör
måste han vara säker på att kunna
fortsätta leverera. För att morötterna ska växa krävs att de får vatten,
får de inte det överlever de men
växer inte.
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Så fungerar VA-systemet
på östra Gotland
Ett slutet system för vatten och avlopp till hushållen tar tillvara
varenda vattendroppe på Östergarnslandet.
Grafik: Elin Lindwall Källa: DN, Nyhagen vatten och avlopp

...in till en anläggning
där det avsaltas och
når dricksvattenkvalitet.

Vatten från Östersjön
kommer via en
ledning...

Vattnet från
havet passerar
först ett filter, med
0,1 millimeter, sedan
genom ultrafilter som
tar bort bakterier och
partiklar, efter det
passerar vattnet ett
nanofilter, ett
membran, och det
är här som saltet
tas bort.

Havsvatten
Filter
Nanofilter
Membran
Färskvatten

Dricksvatten pumpas ut i ledningar till hushåll.

När de 217 hushållen har använt vattnet till att dricka, duscha och spola
toaletter pumpas avloppsvattnet bort till en reningsanläggning.

I reningsanläggningen renas bakteriellt
i tre olika steg.
Foto: Karl Melander

Bakteriell rengöring
Bakteriell rengöring
Bakteriell rengöring
Det renade vattnet
är nu av "minst
badvattenkvalitet”.

Efter rening sker
en sista behandling
med UV-filter.
UV-filter

Renat vatten
Johan Hellgren, vd för Skags grönsaker, har varit med i projektet och är nu
nöjd över att kunna använda vattnet till odlingarna.

Första skörden av morötter sker
två veckor tidigare än vanligt.

ger en tidigare skörd
Johan Hellgren sitter i styrelsen
för utvecklingsbolaget och har
varit delaktig i projektet. Tillsammans med projektledaren Gunnar
Bendelin tittar vi ut över den stora
dammen där det renade vattnet
lagras. Några gräsänder flyter lugnt
på ytan och ser ut att trivas. Ett elstängsel på dammvallen ska hålla
rävar och rådjur borta. Märken på
kanten visar att nivån har sjunkit
men fortfarande var det gott om
vatten.
– För min del betyder det här en
otrolig trygghet och säkerhet i odlingen, berättar Johan Hellgren.

I år har han bevattning på en del
av sin mark, 40 hektar, men hoppas
att det i framtiden ska bli dubbelt så
mycket, 80 hektar. Men så här första året är det lagom att mjukstarta
lite, testa om utrustningen håller
och också lära sig hur långt vattnet räcker. Hittills har någon slang
krånglat lite men i stort sett har allt
gått bra.
Bevattningen styr han via en app
i mobilen. Vattnet i dammen har
gjort att han har vågat utöka morotsodlingen till ett fält som egentligen är lite för torrt. Nu drar han

upp välväxta morötter i olika kulörer, lila, gula, röda, orangea, som
uppenbarligen har uppskattat det
nya fältet.
– Att ha vatten betyder också att
jag utnyttjar alla insatsvaror som
till exempel fröerna. Blir det torrt
får du ingen eller en halv skörd, nu
får vi tillbaka allt vi har satsat.
Arbetet med den rekordtidiga
skörden fortsätter. Ryktet går att
en av företaget stora konkurrenter
har setts åka förbi och spionera på
odlingarna.

Jannike Kihlberg

jannike.kihlberg@dn.se

Det renade vattnet pumpas till
en öppen damm som rymmer
50 000 kubikmeter.

Från dammen går ledningar ut till åkrar
där bland annat morötter bevattnas.

Allt vatten har tagits tillvara.
•AM

