SUCCESS STORIES

Hållbar vattenrening på ett
snabbt växande bryggeri
Barlingbo Bryggeri - Visby, Gotland
Situation
Året var 2014 när Jonny Warg och Niklas Gustavsson
startade upp Barlingbo Bryggeri i Jonnys garage. Det
började med ett bryggverk på 50 L där de bryggde öl
som ett sidoprojekt – idag brygger de 50 000 L om
dagen. Mycket har hänt sedan starten, men passionen
för att skapa en riktigt bra produkt är den samma.
I takt med att Barlingbo expanderade verksamheten
började de även bredda produktsortimentet och kom
in på spåret buteljerat vatten. Gotland har väldigt hårt
vatten vilket ger det en tråkig smak och Jonny började
därför leta efter ett sätt att förbättra deras vatten. En
kamrat till Jonny som fick höra talas om Barlingbos
planer tipsade om det nystartade företaget Stockholm
Water Technology som precis hade utvecklat ett system
för vattenrening och en första kontakt var inledd.

När Barlingbo letade lösningar för att avhärda vattnet var
det en ganska kort lista som med tekniker som klarade
av detta. Förutom kapacitiv avjonisering som används
i Jonnys system var alternativen jonbyte samt omvänd
osmos. Nackdelen med dessa är dock att jonbyte kräver
tillsättning av kemikalier medan omvänd osmos filtrerar
vattnet till den grad att en stor del av smaken försvinner.
Att valet föll på kapacitiv avjonisering var därför rätt
naturligt.

Vattenhårdhet är ett mått på hur mycket mineraler
såsom kalk och magnesium som vattnet innehåller.
Hårt vatten leder till kalkavlagringar vilket är slitsamt för
ledningar och maskiner, något som kan bli kostsamt i en
vattenkrävande verksamhet som ett bryggeri är.
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Lösning
Under sommaren 2019 installerade SWT systemet på
Barlingbo Bryggeri i Visby. Systemet som installerades
var i ett prototypstadie och under det kommande året
gjordes en rad framsteg vilket gjorde systemet stabilare
samt förbättrade kapaciteten. Efter det första året av
förbättringar har dock systemet varit oförändrat och
producerat dricksvatten för försäljning. Och det är det
minimala underhållet som Jonny anser har varit det
bästa med systemet.
Den bara går och går och går. Inget underhåll har
behövts sedan 2020 och den är dessutom väldigt
strömsnål.
Att vara pionjärer när det kommer till att testa ny teknik
och bana väg för en bredare användning av kapacitiv
avjonisering på Gotland är något som går i linje med
Barlingbos ledord: lokalproducerat, småskalighet,
innovation och särart samt upplevelse- och
kunskapsförmedling. I dagsläget används framförallt
systemet för stilla dricksvatten och bryggning av vissa
öl, men ambitionen är uppgradera systemet i framtiden
och använda vattnet till en större del av produktionen.

Faktaruta
>150 000 L har renats sedan starten

Barlingbo tillverkar öl, cider, läsk och vatten.

2019

Reducerad turbiditet
Skräddarsydd vattensmak

60% minskning av calcium
55% minskning av magnesium
32% minskning av sulfater
49% minskning av natrium
31% minskning av klorider
<0,5 kWh per m3
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Systemet som installerades 2019 och som renar vatten
än idag.
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