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NCC bygger Sveriges största avsaltningsanläggning
för dricksvatten på Gotland
För att säkra tillgången till dricksvatten på Gotland har Region Gotland
gett Nybergs Entreprenad AB och NCC Vatten & Miljöteknik i uppdrag att
bygga ett nytt vattenverk med en avsaltningsanläggning på sydvästra ön.
Den nya anläggningen, som blir Sveriges största, ska kunna producera
5 000 kubikmeter dricksvatten per dygn.
Dricksvattenläget på Gotland är allvarligt. Eftersom det inte finns tillräckligt med vatten
på ön kan varken etableringar av industrier eller nya bygglov beviljas. Stora delar av året
råder också bevattningsförbud och det vatten som finns måste användas sparsamt.
– Den nya avsaltningsanläggningen blir ett nytt viktigt ben att stå på för
dricksvattenförsörjningen och kommer gynna den lokala utvecklingen, framförallt på
södra Gotland, säger Tommy Grönström, projektledare på teknikförvaltningen i Region
Gotland. Eftersom Östersjön utgör en stabil råvattenkälla, oavsett väder, kommer
belastningen på våra grundvattentäkter att minska så att de får en chans att återhämta
sig.
Det nya vattenverket ska avsalta bräckvatten från Östersjön som pumpas in via en
ledning och avsaltas med hjälp av membranteknik. Kontrakt för vattenverket skrevs i
maj och planeringsarbetet för projektet har precis inletts. Vattenverket kommer
uppföras i Kvarnåkershamn på sydvästra Gotland och ska stå klart till sommaren 2019.
Projektet har kostnadsberäknats av Region Gotland till 170 MSEK.
– Avsaltning av havsvatten är inget nytt, utan är vanligt bland annat i
medelhavsländerna, säger Per Johansson, affärschef för Vatten och miljöteknik på NCC.
Nu ser vi fram emot att dra nytta av den senaste tekniken och arbeta nära Region
Gotland med att bygga en riktigt bra anläggning, som står klar redan inför
sommarsäsongen 2019.
Nybergs Entreprenad AB vann tillsammans med NCC Vatten & Miljöteknik en
upphandling där, förutom kompetens och pris, också erfarenhet av partnering var ett
viktigt kriterium. Partnering är en strukturerad samarbetsform där nyckelaktörer
samarbetar för projektets bästa i öppen dialog och är ett modernare arbetssätt som
bygger hållbara relationer.
Projektet kommer att genomföras av NCC:s dotterbolag på Gotland, Nybergs
Entreprenad AB, i samarbete med NCC:s specialistavdelning för dricks- och
avloppsvattenrening, Vatten & Miljöteknik.
Se Region Gotlands film om projektet
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Johansson, affärschef Vatten och miljöteknik, per.johansson@ncc.se, 070-0887198
Thomas Olsson, VD Nybergs Entreprenad, thomas.p.olsson@ncc.se, 073 410 12 78
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, e-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank
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