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Dr Ulf Langefors, styrelseordförande SWEC, Stockholm 
Ing. Alf Johansson, projektledare SWEC, Stockholm 

Utan vatten kan inget liv existera, ingen verksamhet 
bedrivas. Vatten är viktigare än olja och guld - det 
är vårt viktigaste livsmedel. 
Ingen människa kan heller tillverka vatten, men vi 
är otvivelaktigt mästare på att förstöra denna unika 
naturresurs. Jag föreställer mig att det är många i 
denna kommitte som ställer sig frågande -
VAD HAR BERGBYGGANDE GEMENSAMT MED VATTENTEKNOLOGI? 
Jag skall senare belysa detta nya teknikområde och 
tillämpningen för modernt bergbyggande inom en vidgad 
vattenteknologi (VT). 
Låt mig först referera till statsminister Ingvar 
Carlssons anförande på Ingenjörsvetenskapsakademien 
IVA i mars 1995, där han tar upp frågan med titeln -
"Vad kan vi göra för Sverige inför 2000-talet ?" -
forskning, näringsliv och politik i samverkan. I sitt 
tal kom statsministern med ett antal utmaningar till 
tekniken: Kan vi identifiera positiva framtidsprojekt? 

Denna utmaning kan vi anta: 

Fram till 1900-talet har vår industriella utveckling 
varit starkt beroende av tillgång till basråvaror 

* malm 
* skog 

När vi går in i nästa sekel öppnar sig ett nytt 
gigantiskt område med en ny basråvara 

* vatten 

Vi har alla sett det men kanske ej kopplat det till vår 
framtidsvision. Men nu träder miljöfrågorna i förgrun
den i globalt och svenskt perspektiv. 
Rent vatten är en basråvara i livsmedelsproduktion. 
11.000 barn i världen dör och miljontals människor in
sjuknar varje dag på grund av brist pä rent vatten. 
Sverige har överskott av denna råvara. 
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För att ta vara på vårt lands enorma resurs krävs nytt 
bergbyggande, ny teknologi - som vi också behärskar i 
Sverige. 

Vi har under ca 2 år karterat tillgängliga ytvatten
täkter, bl .a inom tillrinningsområdet i mellan - och 
södra Sverige såsom Vänern, Mälaren, Vättern, Storsjön 
och de större älvarna. På liknande sätt översiktligt 
studerat de finska vattentäkterna. Vi har dessutom 
studerat de ryska, bl.a floden Neva m.fl, samt Ladoga, 
Onega, Svarta havet, Kaspiska havet m. fl. 
En del av de karterade möjliga exploateringsbara 
naturresurserna faller ut av naturliga skäl, andra av 
förklarliga skäl. Äterstår några intressanta alter 
nativ. 

Vi har som första studieobjekt valt Bottenviken med 
den utmanande rubriken - BYGG EN DAMM ÖVER KVARKEN -
(bil.1) Denna skapande ide har i förlängningen av 
förstudierna hittills lett tanken till - NY BASINDUSTRI 
FÖR FINLAND OCH SVERIGE KAN BLI VERKLIGHET. 

* Bottenviken har en volym av 1 . 500 miljarder m3 
(=7% av Östersjöns) och ett tillflöde av färskvatten på 
100 miljarder m3 per år ( =20% av Östersjöns). Här finns 
den resurs som skulle kunna tillfredställa 
vattenbehovet för sekler framöver - en resurs som idag 
tillåts rinna ut i Atlanten till ingens nytta. 

* Färskvattenexport frfn Bottenviken på uppskatt 
ningsvis 20 miljarder m per år innebär, att 20% av 
tillflödet dit tas i anspråk. Ställd i relation till 
hela Östersjöns tillflöde innebär 20 miljarder m3 per 
år att endast 4% i initialskedet blir föremål för 
export - en blygsam del av Östersjöns tillflöde. 

Miljöpåverkan 
Alla miljöeffekt e r kring Bottenviken och i öster
sjöområdet i övrigt av färskvattenexport i global skala 
måste relateras till effekterna för livsmiljön i arida 
områden, om färskvattenbristen får fortsätta att sprida 
sig. Ofta får vi en ledande fråga med följande 
ordalydelse. - Det är en stor miljöfråga - med en 
negativ klang i betydelse - Vi upplever också att det 
är en stor miljöfråga . Beroende på i vilket perspektiv 
man vill jämföra och i vilken värld miljön återspeglas. 

* Projekt KVARKENDAMM ökar inte utsläpp av miljö 
farligt avfall - tvärtom. 

* Projektet kan med r åge finansiera en fast forskar 
stab inom miljöforskning Östersjön. 
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* Projektet kan finansiera miljösatsningar för Rönn
skärsverken och Kemi pappersbruk. 

* Projektet kan bidra med sanering av hela Östersjön. 

En damm 
* Landhöjningen kring Bottenviken vid Kvarken gör att 
Bottenviken i framtiden blir en insjö med sötvatten 
forsande ut i Bottenhavet vid tröskelns djupaste 
ställe. En damm vid Kvarken innebär således endast ett 
föregripande av naturens egen omvandling av Bottenvi
ken. 

* Vattennivån på båda sidor om dammen skulle vara 
densamma 

* Inga landområden skulle sättas under vatten, ingen 
befolkning behöva flyttas såsom vid många andra damm
byggen. 

* Samma vattennivå på båda sidor om dammen förbilligar 
dammbygget och eliminerar risken för katastrofer. 

* En damm skulle få stora likheter med den holländska 
Afsluitsdijk, som sedan 1930-talet invallar Issljemeer, 
tidigare vik av Nordsjön. 

* Föroreningen av Östersjön är störst i söder, där 
stora nedsmutsade floder mynnar ut, t.ex Neva, Dtina, 
Wisla och Odra. Planer på en starkt utbyggd oljehan
tering - raffinaderier och oljedepåer i Polen, 
Vitryssland och Baltiska staterna väcker oro. 
I norr är föroreningen betydligt mindre. I Helsingfors
kommisionens kartläggning av totalt 132 "hot spets" i 
Östersjön ligger endast två vid Bottenviken, nämligen 
Skellefte älv och Kemi älv. 

* Export av färskvatten kräver skärpta reningsåtgärde r 
av både industrier och kommuner, vars avlopp mynnar i 
Bottenviken . 

* Denna rening höjer vattenkvaliteten i Bottenviken 
till gagn för regionfn. Även övriga Östersjön gagnas, 
då ca 80 miljarder m per år av det renade vattnet 
fortsätter att forsa söderut i Bottenhavet. 

* Dammen stoppar den norrgående strömmen längs finska 
kusten. Därmed förhindras förorenat vatten från 
Östersjön att komma upp i Bottenviken. 

* Salthalten i Skagerak är ca 3,5% . I södra Östersjön 
är den ca 1,6% för att i Bottenviken minska till 0,2%. 
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* En damm vid Kvarken skapar en avsaltningsanläggning 
helt i samklang med nåturen och utan de negativa effek
ter som sådana skapar t.ex i Medelhavsområdet med 
miljöförstörande koncentrerad urlakningslösning som 
dumpas längs kusterna. 

* Om floran och faunan skriver Greenpeace i sin bok om 
Östersjön bl.a: "I Skagerack finns ca 1.500 större 
marina växt- och djurarter. I södra delen av egentliga 
Östersjön minskar antalet till 150. Vid Gotland finns 
bara 80 ock kring Aland ca 50. I Bottenviken finns bara 
två eller tre." 

* I samma bok sägs om salthalten i Östersjön bl.a 
"Havsvattnets salthalt minskar gradvis. I sydväst råder 
nästan helt marina förhållanden medan förhållandena i 
norr knappast går att skilja från dem som råder i en 
insjö." 

* För laxens vandringar kan laxtrappor byggas i dam
men. 

* Sälen visar sig stanna kvar i insjöar såsom i Saima. 

* Omvandlingen av Bottenviken från havsvik med bräckt 
vatten till sötvatteninsjö skulle endast beröra ett 
mycket begränsat antal växt- och djurarter, som dessu
tom redan tycks ha anpassat sig till en sötvattenslik
nande tillvaro. Man antar att nya arter kan uppträda. 
Inom vissa kretsar anser man dessutom att denna brack
vattenmiljö är ett ungt och artfattigt innanhav och ett 
onaturligt inslag i havsmiljön, såväl som i sötvatten
miljön, dessutom ett instabilt system som varit utsatt 
för många förändringar genom tiderna och kommer även i 
framtiden att utsättas för förändrade miljöbetingelser. 
Andra anser att detta ekosystem är ett unikt och käns
ligt inslag i vår natur och bör skyddas mot exploate
ring. Dessa betydelsefulla frågeställningar skall 
belysas vetenskapligt. 

* Färskvattenexport i global skala från Bottenviken 
innebär att en ny basråvara tas tillvara. 
Exportintäkterna för Sverige och Finland kan på lång 
sikt bli jämförbara med motsvarande från olja- och 
gasproducerande länder. Färskvattentillgången är -
mänskligt att döma - oändlig medan olja och gas tar 
slut! 

* Exportintäkterna bör kunna bidra bl.a till framtida 
åtgärder för bibehållande av Östersjön i restaurerat 
skick. 
En försiktig uppskattning av framtida vattenexport som 
tidigare nämnts på 20% av tillrinningen och en försik
tigt antagen prissättning på 0,2 öre/liter skulle kunna 
generera 40 mdr kr/år till den svenska och finska 
statskassan. 



© 1996, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1996

* "Tillgången på vatten blir förmodligen den vikti
gaste frågan i stora delar av världen i början på nästa 
sekel - Detta oroande påstående - kommer från Förenta 
Nationernas miljöprogram, UNEP:s antagande att frågan 
om var färskvatten ska hämtas - och priset för vattnet 
kommer att stå högt på den internationella dagordningen 
under kommande decennier" enl. Bronwen Maddox, Bryssel, 
återgivet i Tempus 1993:13. 
Därav kan man dra den andra slutsatsen att det kommer 
att bli en prisfråga, baserad på kronor och ören. 
- det kan man redan nu förutse. Turkiet har i sina för
handlingar med bristländerna angett ett utgångsbud på 
75 öre per liter - att jämföris med vårt försiktiga 
utgångsläge 0,2 öre per liter. 
Dessutom synes det föreligga en spinofeffekt för 
finansiering av en separat miljösatsning för hela 
Östersjön. 

BERGBYGGANDE OCH VATTENTEKNOLOGI I SAMVERKAN 

"Allt börjar med ett sprängskott" När järnvägsrallarna 
byggde våra järnvägar, När "vattenrallarna" byggde våra 
vattenkraftverk och dammar, när våra malmfyndigheter 
började exploateras. När våra skickliga anläggare bygg
de våra tunnelbanor i Stockholm bl.a, ja rent av fasci
nerande samhällen under marken. Försvarsanläggningar, 
oljelager, gas- och vattenlager är byggda i berg. 
Ytterligare ett stort antal ändamålsenliga anläggningar 
skulle här kunna redovisas. Var och en har säkert en 
egen kunskap och erfarenhet inom detta speciella verk
samhetsområde. 
BYGG EN DAMM ÖVER KVARKEN - Jag skall här översiktligt 
redovisa dagens situation och framtida möjligheter. 

Jag utelämnar byggtekniken i dess helhet och öppnar 
dörren för nya visionära skapande ideer där ett spräng
skott binder samman BERGBYGGANDE MED VATTENTEKNOLOGI -
Ett fantasieggande DAMMBYGGE, TÄNKBARA FÖLJDINVESTE
RINGAR OCH REGIONAL SYSSELSÄTTNINGSEFFEKT, 
baserad på följande frågeställningar i samklang med 
internationell solidaritet och den ökade miljömedve
tenheten. 

Dammbygge och finansiering 
* Beroende på hur många svenska och finska öar som kan 
ingå i dammen, rör sig byggnationen om 5-6 mil, att 
jämföra med den holländska Afsluitsdijk från 1930-talet 
som är 3 mil. 

* Kvarkentröskeln har ett medeldjup av ca 7 m. En 
ränna för sjöfarten har ett djup av 20-30 m. 
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* Stentäkt på land ska inte behöva ske. Gråbergsmassor 
från svenska och finska gruvor finns i riklig mängd och 
kan utgöra huvudingrediensen i dammbygget . - Se vidare 
nedan under Pumpkraftverk. 

* Dammen blir relativt "billig" att bygga. 
Investeringskostnaden bör kunna hållas kring 15 mdr SEK 

- En jämförelse: Ett flerårigt program för produktion 
av färskvatten, som de brittiska myndigheterna startade 
1990 kommer att ha kostat mer än 450 miljarder SEK när 
det är slutfört. 
För motsvarande investering skulle Kvarkendammen gene
rera betydande exportintäkter (som det brittiska sak
nar), dessutom landsväg, järnväg, gasledning, pump
kraftverk för att nämna några infrastrukturprojekt, som 
här nedan i korthet beskrives. 

* Dammen kan bli ett lönsamt bygge. En jämförelse: 
Att rena Nevadammen utanför St. Petersburg beräknas 
kosta 15-20 mdr SEK per år. Tillfredställande lönsamhet 
av vattenexport bör kunna uppnås. 

* Finansiering av bygget bör ske via internationella 
lån, bidrag och nationella k r editgarantier. 
EU-kommisionen har avsatt 700 miljoner ecu för utred 
ning kring bl.a vattensituationen i Europa. Nya vatten
källor ska inventeras. 
UNDP och Världsbanken har inlett ett samarbete kallat 
Global Water Partnership /GWP) inför krisen i vatten
försörjningen. 

I anslutning till färskvattenexport kan Sverige sälja 
systemlösningar för den totala leveransen med bl.a 
lagring i moderna självrensande systemlösningar i 
mottagarländerna. 

* Dammen får betraktas som en betydande industri- och 
infrastrukturell tillgång för Sverige och Finland. 

* Färskvatten kan bli en ny basråvara för våra båda 
länder, som kompletterar och ersätter andra såsom den 
sinande svenska malmen och den begränsade tillgången på 
skog. 

* Färskvattenexport kan få större långsiktig ekonomisk 
betydelse för Sverige och Finland än vad olja och gas 
haft och har för vissa andra länder. 

* Tillvaratagandet av vatten tillsammans med andra 
naturresurser i Nordkalotten skulle sannolikt bidra 
till en sund industriell utveckling inom dessa områden. 
( bi 1 . 2 ) 
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Tänkbara följdinvesteringar 

Pumpkraftverk till havs 
* Pumpkraftverk, var och en med lika stor kapacitet 
som dagens kärnkraftverk innebär att nedströmmande 
vatten alstrar el vid tider på dygnet då konsumtionen 
är hög. Då elkonsumtionen är lågt.ex på natten pumpas 
vattnet tillbaka upp i reservoaren. 

* Pumpkraftverk till havs medför inga ingrepp i naturen 
på land, inga reglerade sjöar eller torrlagda älvfåror 
o dyl. och förändrar ytterst obetydligt lokalt och 
tillfälligt havsnivån. 

* Pumpkraftverk norr om dammen blir inte korrosions
påverkade såsom sådana i saltvatten skulle bli. 

* När vattnet passerar turbiner och pumpar i pump
kraftverk "luftas" det och blir syresatt, en positiv 
effekt på det syrefattiga Östersjövattnet. 

* Pumpkraftverk medför aldrig luftföroreningar eller 
har andra skadeverkningar. De kan lätt "skrotas" om 
andra energiomvandlingssystem skulle visa sig mer 
fördelaktiga. 

* Ett samtidigt byggande av damm och pumpkraftverk 
till havs norr om dammen skulle ytterligare förbilliga 
båda byggena. Sprängsten från kraftverksbygget kan 
utnyttjas som fyllnadsmaterial i dammbygget. 

* Modern svensk teknologi för byggande av bergrum 
sänker byggkostnaderna. 

* Svenskt-finskt avancerat kunnande på pumpkraftsområ
det kan för framtiden bli internationell exportvara. 

Vindkraftverk 
* Dammen erbjuder utmärkt placering för vindkraftverk. 
Vinden är starkare och jämnare til havs än på land. 
Inga bebyggda områden störs. 

* På en sträcka av 10 mil kan ca 800 medelstora vind 
kraftverk placeras. FOA anser att gruppbygande av vind 
kraftverk bör stödjas. 

* Svensk-finsk forskning och utveckling på 
vindkraftsområdet skulle främjas. 
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Naturgas 
* Den av Finland önskade naturgasledningen från Norge 
skulle med fördel kunna läggas längs dammen. ( bil. 3 ) 

* Ett sådant arrangemang skulle reducera både anlägg
nings- och underhållskostnader jämfört med gasledning 
på Östersjöns botten. 

* Grenledning från Umeå till Gävle och Stockholm 
skulle kunna byggas. 

* Naturgaslager i anslutning till dammen skulle kunna 
anläggas. 
I anslutning därtill kan läggas metanolfabrik, ett sätt 
att minska diesel- och bensindrift. 

Järnväg 
* Längs dammen bör läggas järnväg, här kallad 
Kvarkenbanan. Den skulle skapa en ny landförbindelse 
mellan Skandinavien via Finland samt vidare t o fr 
Murmanskområdet och övriga Ryssland, en tvärförbind
else till Atlantkusten vid Trondheim. (bil.4 ) 

* Kvarkenbanan skulle starkt bidra till förbättrade 
kommunikationer inom Fyrlandskalotten med sina stora 
avstånd och viktiga råvaror. 

* Kvarkenbanan förstärker det ekonomiska underlaget 
för Bothniabanan. 

* Kvarkenbanan i dess förlängning mot Vännäs kan 
byggas så att den kan användas för bl.a höghastig
hetsprov i anslutning till forsknings- och utveck
lingscentrum för järnvägsteknik - något som efter
lyses av UIC. 

Landsväg 
* Landsväg längs dammen blir av stor lokal betydelse 
för regionen och skulle ge stimulans åt näringsliv och 
sysselsättning. 

* Landsvägsförbindelse underlättar underhåll av 
järnväg, vindkraftverk, gasledning, slussar osv. 

* Landsväg kan förränta sig genen avgiftsuttag för 
såväl yrkestrafik som turism. 

* Erfarenheter från bl.a Afsluitsdijk och ölandsbron 
visar att ett ökat turistintresse uppstår efter bygg
nationer som dessa. 

* Hotell och kommunikationer får ett turistuppsving. 

* Lönsamt ekonomiskt utfall av sådant turistintresse 
bör inte underskattas. 
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* Det har i olika sammanhang påtalats om strömmings
fiskets betydelse som i dag visar en -minskad tillgång . 
En speciell studie bör kunna indikera framtida åtgär
der. Laxen skulle sannolikt må bättre än i dag, - 95\ 
av laxyngeln dö~ i M74, olika teorier har anförts till 
detta - det senaste anges tungmetall (joniserad) som 
vandrar norrut med ytvattenströmmar, andra teorier 
uppger höga doser av B-vitamin. 

SWEC bygger upp sin verksamhet som baseras på studier 
av miljömässiga, ekonomiska, kommersiella och arbets
marknadsmässiga förutsättningar. Vi finner, som vi 
också redovisat att det i dag finns en stor etablerad 
syn på forsknings- och vetenskapliga institutioner som 
mera grundläggande vill arbeta med berörda frågor. 
Vi menar att nämnda frågeställningar skall samverka 
parallellt - Där möjligen testanläggningar - test
leveranser skall bidra med underlag till ställda 
frågor. 

Andra värderingar är bl.a de låga förädlingskostnaderna 
för vårt "kylskåps" förvarade rena vatten jämfört med 
förädling av skog, malm och råolja till användbara 
produkter. 

KVARKENDAMM kan bli ett värdefullt tillskott, både 
miljömässigt, solidariskt, nationalekonomiskt och 
arbetsmarknadsmässigt. 
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