
VÄLKOMMEN!

På väg mot ett hållbart dricksvatten

9.30 - 9.35 Välkomna!

Anders Karlsson, vice ordf. Ålands Vatten Ab hälsar 
välkomna.

9.35 - 9.45 Inledning 

Christian Nordas, VD Ålands Vatten Ab

Ålands Vatten Ab och våra vattentäkter. 
Historik, dagsläge och framtid.

9.45 - 10.00 På väg mot ett hållbart dricksvatten

Ann Nedergård, Ålands Vatten Ab

Presentation av arbetet för en hållbar 
dricksvattenförsörjning på Åland 

10.00 - 10.40

Åbo Yrkeshögskola, expertenheten för teknik och 
näringsliv, byggande, miljö och energi.

Presentation av tillrinningsområdesanalys och 
reduktionsplan för Långsjön och Markusbölefjärden. 

10.40 - 11.00 Planer för åtgärder

Ålands Vatten Ab presenterar hur vi har tänkt arbeta 
vidare. 

11.00 – 11.30  Diskussion  

Diskussion under ledning  av Anders Karlsson, vice 
ordf.  Ålands Vattens Ab.

11.30 - 12.00

Möjlighet att ställa frågor om 
detaljer och fördjupning till Åbo 
Yrkeshögskola. 



Ålands Vatten Ab

Ålands Vatten Ab är ett kommunalägt aktiebolag som producerar och 
levererar dricksvatten av hög kvalitet till ca 75 % av Ålands befolkning.



Ålands Vatten

· Ålands Vatten Ab äger vattenverk, lågreservoarer, 
vattentorn, pumpstationer, regleringsdammar och 
huvudvattenledningar.

· Bolaget har till ändamål att på allmännyttig bas och 
enligt sunda ekonomiska principer bygga och driva 
anläggningar för att tillgodose såväl enskilda 
konsumenters som industriella och andra företags 
vattenbehov.



· 1949 Mariehamns stad börjar ta vatten från Dalkarby träsk.

· 1970-talet Bolaget Ålands Vatten bildas. Börjar ta vatten även från Långsjön och Dalkarby
träsk. Svårigheter att leverera gott och luktfritt vatten. Fler kommuner 
tillkommer under årtiondet.

· 1980-talet Stora insatser för att förbättra vattenkvaliteten. Luftning, framtagande av 
vattenskyddsplan med mera.

· 1990-talet Satsningar på vattenreningen och nytt vattenverk byggs. Vattenkvaliteten i 
sjöarna förbättras något. 

· 2000-talet Vattentäkterna är på väg att tillfriskna. Vattenverk i internationell 
toppklass. Bolag i balans. Utvecklingsarbete för hela VA-sektorn påbörjas.

· 2010- talet Vi kan se att trenden med bättre vattenkvalitet vänder. Runt 2006             
ser det ut som att vattenkvaliteten i sjöarna börjar försämras igen. 

Ålands Vattens historia



Trender visar att vattenkvaliteten försämras efter att i 
årtionden ha blivit bättre. 

Ålands Vatten inventerar och dokumenterar vattenskydds-
områdena och följer med i trenderna. 

Bolaget undersöker möjligheterna att utveckla arbetet med 
vattenskydd och vattentillgång. 

2015-2017 EU Central Baltic WATERCHAIN, 2018-2020 
Projektledare vattenskydd och hållbarhet. 

2010- talet
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2018





ABCD – backcasting för en hållbar dricksvattenförsörjning

Process för hållbar dricksvattenförsörjning



Process för hållbar dricksvattenförsörjning



ABCD – backcasting för en hållbar dricksvattenförsörjning

Process för hållbar dricksvattenförsörjning



Hållbar dricksvattenförsörjning för Åland

Vision- råvatten Kärnvärden 7 Strategiska utvecklingsmål till 2030

Oberoende av mänsklig påverkan håller vårt råvatten 
en utmärkt kvalitet och ekosystemen i sjöarna är i 
balans samtidigt som dricksvattenproduktionen och -
distributionen utförs på ett hållbart sätt. 



Strategiska Utvecklingsmål

1. År 2030 tar 95 procent av ålänningarna aktiva beslut och eget ansvar kring 
vattenskydd i sina vardagliga liv.

2. Den ekologiska statusen gällande näringsämnen i våra råvattentäkter har 
stabiliserat sig på en god nivå enligt vattenramdirektivet år 2030, och på en 
utmärkt nivå år 2051.

3. Kunskapen om skadliga ämnen i råvattentäkterna har ökat avsevärt fram till 
2025. Nivåerna av skadliga ämnen har minskat till icke skadliga nivåer 2030 och 
utsläppen har upphört 2051. 

4. Risker relaterade till mikrobiologiska föreningar, såsom virus och bakterier, 
har minimerats och detektions- och varningssystem har införts, i de befintliga 
råvattentäkterna till 2020 och i reservvattentäkterna till 2025.



Strategiska Utvecklingsmål

5. Senast 2030 har vi säkrat en tillräcklig vattentillgång genom att använda ett 
tillräckligt antal vattentäkter med vatten av god kvalitet. Som delmål ska nya 
vattentäkter fastslås senast 2018 och åtgärdsprogram för dessa fastslås senast 
2020. Vattenkvaliteteten är god senast 2030.

6. I tillrinningsområdena bedrivs blomstrande näringsverksamhet som inte har 
en negativ påverkan på vattenkvaliteten i sjöarna. Nya innovativa metoder har 
utvecklats och tagits i bruk genom samarbeten över sektorerna.

7. Den biologiska mångfalden är hög i och kring sjöarna och ekosystemen är 
välfungerande och i balans.



Färdplan 2018-2019

· Information, kommunikation & samarbeten.

· Framtagande av plan för minskad näringsämnesbelastning 
för Långsjön och Markusbölefjärden.

· Genomförande av konkreta miljöförbättrande åtgärder och 
uppströms arbete.

· Initiera process för hållbar dricksvattenproduktion.

· Uppdaterade vattenskyddsbestämmelser.

· Påbörja utredning om ny vattentäkt.



Information, kommunikation & samarbeten. 

Växtskydd på kommande!



Nov16-mar17 Ålands Vatten genomför ABCD process för en hållbar dricksvattenförsörjning 
för Åland. 

Sept 2017 ÅV beställer utredningarbete om näringsämnesbelastningen och åtgärdsförslag för 
Långsjön och Markusbölefjärden från en expertenhet vid Åbo Yrkeshögskola.

Nov 2017 Åland Vatten genomför vattendag med information om arbetet och ytterligare 
workshop för att samla fler åtgärdsförslag och skapa engagemang. Lansering 
av vattenskydd.ax med dokumentation från processarbetet och flera informationsblad

Nov 2017 Expertenheten vid Åbo Yrkeshögskola genomför fältarbete vid Långsjön och 
Markusbölefjärden. 

Slutet på maj 2018 ÅV erhåller rapporten från Åbo Yrkeshögskola.

Var står vi nu -> Planerade åtgärder



Åbo Yrkeshögskola

Enheten för teknik och näringsliv, 
byggande, miljö och energi.

Antti Kaseva



Ålands Vattens planer framåt

· Information, kommunikation och samarbeten.
· Information ska finnas tillgänglig och aktivt förmedlas på ett bra sätt.
· Gällande regelverk ska följas.

· Arbeta aktivt i den arbetsgrupp som tillsattes i förra veckan (2.10).
· Kalkfilterdiken Grelsby Kungsgård.
· Återställa diket vid Finnbackaträsket.
· Utreda möjligheter till sedimentationsbassänger enligt åtgärdsförslagen i 

rapporten.
· Arbeta vidare med de allmänna rekommendationerna.
· Andra åtgärder, infrastruktur, kommunala- och enskilda avlopp etc. 



Kalkfilterdiken/dikesbottenfilter

· Nedströms soptippen i Finström
· Vid vägtrumman Grelsby Kungsgård

· Demonstrationsplats med informationsskylt

· Vid soptippen



Lämna delar av åker som regelbundet översvämmas obrukat.



Återställa diket vid Finnbackaträsk



Förbättrad funktion i våtmarken efter, Stallhaga träsk 



Utreda möjligheter till sedimentationsbassänger



· Betesmarker Inrätta skyddszoner kring strandlinjer och diken samt 
undvika beten på marker som regelbundet 
översvämmas. Dels med tanke på gödsel, men även 
bakterier och virus. 

· Ökat växttäcke året om i större utsträckning än idag.

· Minskad bearbetning.

· Anpassade skyddszoner.

Allmänna rekommendationer



· Informationsskyltar

· Större skyltar som markerar VSO

· Fler informationsblad och utveckling av annan information.

· Samarbete med jordbrukarsidan för att utveckla bra information 
och rådgivningsverktyg.

Information och kommunikation



Kommunal behörighet:

Avloppspumpstationer Breddningar ska inte belasta 
vattentäkterna.

Små (enskilda) avlopp Investeringsprojekt ska påbörjas 2019.

Andra åtgärder



Samarbete större markägare

1. Fastighetsverket
· Kalkfilterdike vid vägtrumman Grelsby Kungsgård.
· Gemensamma åtgärder på fastighetsverkets marker. Bland annat 

stängsla in betesmarker och iordningställa platser där djuren kan 
dricka.

* Vi strävar efter att skapa demonstrationsåtgärder som kan vara 
goda exempel för andra. 

2. Församlingarna 
· Arrendeavtal
· …

3. …



Tack!





Extra bilder vid behov





Hållbar dricksvattenförsörjning för Åland

D – Färdplan
Åtgärder och kreativa lösningar placerades in på en 

tidsaxel och skapade på så vis en färdplan. 

• Ambitionsnivån är hög!

• Ålands Vatten är tydliga med vad vi tar ansvar för.

• Fler behöver involveras och ta ansvar för sina egna 
processer om vi ska nå målsättningarna.



Nulägesbeskrivning


