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Sammanfattning 
Idag forskas det på vattenreningssystem som möjliggör användning av havsvatten som råvara för 

produktion av dricksvatten. Anledningen till detta är att många av de vattenkällor som används 

idag är begränsade och vattenbristen runt om i världen är omfattande. En dominerande 

avsaltningsteknik på marknaden idag är omvänd osmos som genom högt tryck forcerar vatten 

genom membran för att separera vatten från salter. Tekniken är energikrävande och andra mer 

energieffektiva tekniker är under utveckling.  

 

Detta projekt handlar om produktifieringen av en ny energieffektiv teknik som tagits fram av två 

forskare på KTH. Tekniken använder sig utav en elektrisk potentialskillnad över två elektroder 

för att extrahera partiklar med en laddning ur råvatten för att framställa dricksvatten. Tekniken 

kallas för CDI, vilket står för capacitive deionization. Liknande tekniker är etablerade på den 

internationella marknaden där det holländska företaget Voltea Inc. och det amerikanska företaget 

Atlantis Technologies är ledande. 

 

Forskarna bakom denna teknik har idag ett samarbete med KTH innovation som under våren 

2018 involverade studenter som gjorde kandidatexamensarbete inom teknisk design.  

 

Studentprojektet innefattade att ta fram en hushållsprodukt för den svenska marknaden som 

använder sig utav denna teknik. Produkten utgör en del av ett större system där havsvatten från 

Östersjön används som råvara för framställningen av dricksvatten. De personer som skulle kunna 

tänkas använda produkten är privatpersoner som inte har tillgång till kommunalt vatten.  

 

Efter undersökningar valdes Stockholms skärgård till målområde då flertalet av de som bor i 

området inte nås av kommunalt vattnet, saknar tillgång till dricksvatten eller upplever 

problematik med de brunnar som de använder. När målområdet var bestämt undersöktes 

salthalterna i området för att ge underlag för beräkningar av kapaciteten hos tekniken. Forskarna 

hade förslag på hur systemet skulle operera vilket senare vidareutvecklades för att ytterligare 

förbättra dess prestanda.  

 



 

Resultatet av projektet är en modulbaserad vattenreningsanläggning som kan anpassas efter den 

kapacitet som efterfrågas. Det modulbaserade systemet består utav tre enheter, en styrmodul, en 

filtreringsmodul och en reservoarmodul som tillsammans utgör ett komplett system. Produkten 

är kapabel att rena havsvatten runt Stockholms skärgård till godkänd dricksvattenkvalitet enligt 

de lagkrav som livsmedelsverket tagit fram. Produkten är en hushållsprodukt som placeras inne i 

hemmet. En standarduppsättning för fyra personer har dimensionerna H1410 x B940 x D720 

(mm) och ett minimalistiskt formspråk med en ljusgrå kulör. Modulerna är konstruerade med 

liknande komponenter vilket optimerar både lagerhantering och tillverkningskostnader. Systemet 

fungerar teoretiskt men behöver testas innan den kan säljas på den svenska marknaden. 
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Abstract 
Today water treatment systems that enables the use of sea water as the main source for 

production of drinking water are being researched. The reason for this being that many of the 

water sources being used today are limited and the shortage of water around the world is 

extensive. The dominating desalination technique on the market is reversed osmosis which using 

high pressure forces water through membranes to separate water from salt. The technique is 

energy-consuming and other more efficient techniques are being developed.  

 

This project focuses on the development of a product that incorporates a new energy efficient 

technique that has been developed by two scientists at KTH. This technique uses an electric 

potential over two electrodes to extract charged particles from the saline water to produce 

drinkable water. The technique is called CDI, short for capacitive deionization. Similar 

techniques for water treatment are used on the international market where the leading companies 

are Dutch Voltea Inc. and American Atlantis Technologies. 

 

The scientist behind the technique has established a partnership with KTH innovation that during 

the spring of 2018 involved students doing their bachelors degree project within technical 

design. 

 

The student project consisted of the development of a product for the Swedish household market 

which incorporates this technique. The product is part of a bigger system where sea water from 

the Baltic sea is used for the production of drinking water. The target group for the product are 

citizens without access to municipal water. 

 

After thorough research the archipelago of Stockholm was chosen as the target area as many 

citizens either lack access to municipal water, lack access to drinking water or experience 

problems with existing water wells. Studies on salinity in the area were conducted to establish a 

solid ground for capacity calculations of the technique. The scientists had suggestions on how to 

operate the system which were then further developed into one with increased performance. 

 



 

The project has resulted in a modular based water treatment system which can be adapted to 

variation in demand. The modular system consists of three units, a control unit, a filtration unit 

and a reservoir unit that together constitute a complete system. The final product is capable of 

cleaning sea water in the archipelago of Stockholm to drinking water quality approved by legal 

requirements set by Livsmedelsverket. The product is a household product made to fit within a 

home environment. A standard setup for four persons has dimensions H1410 x B940 x D720 

(mm) and a minimalistic design with a light grey colour. The units are all constructed with 

similar components to optimize both warehousing and manufacturing costs. The system works 

on a theoretical level but needs testing before being sold on the Swedish market. 



 

Förord 
Detta projekt utfördes i samarbete med företaget Stockholm Water Technology i kursen 

MF132X, kandidatexamensarbete inom teknisk design, vårterminen 2018, Kungliga Tekniska 

Högskolan, KTH, Stockholm. Kursen omfattar 15 högskolepoäng. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till följande personer: 

 

Siimon Vaske på KTH innovation som gjorde projektet möjligt samt givit handledning under 

projektets gång. 

 

Handledarna Stefan Ståhlgren och Conrad Luttropp som stöttat och gett feedback under 

projektets alla moment. 

 

Forskarna samt uppdragsgivarna Joydeep Dutta och Karthik Laxman som givit oss handledning, 

funnits tillgängliga för besvarande av frågor under hela projektet samt givit oss kunskap om 

denna nya teknik. 
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1 Inledning 
Detta projekt behandlar framtagningen av en vattenreningsanläggning för den svenska 

hushållsmarknaden. Produkten inkorporerar en ny teknik framtagen av två forskare vid Kungliga 

Tekniska Högskolan, KTH. Den framtagna tekniken gör det möjligt att nyttja Östersjön som 

råvattenkälla för att på så sätt möjliggöra minskad användning av grundvatten, vilket varit 

grunden i detta projekt. 

 

1.1 Bakgrund 

Vatten är en förutsättning för allt levande. Det finns totalt cirka 1 400 miljoner kubikkilometer 

vatten på jorden. 97,5 procent utav vattnet består utav havsvatten medan 2,5 procent utgörs utav 

sötvatten. Det uppskattas att 69 procent av allt sötvatten är bundet till glaciärer medan 30 procent 

återfinns i grundvattnet. Resterande en procent finns som ytvatten. (Perlman 2016).  

 

Internationellt  

Åtkomsten till rent dricksvatten varierar i stor omfattning mellan världens länder. Ungefär 2,1 

miljarder människor på jorden saknar tillgång till rent vatten. Av dessa tvingas nästan 160 

miljoner att använda vatten direkt från öppna källor som sjöar, floder och dammar. Detta  har 

allvarliga konsekvenser för hälsan, särskilt för barn. I genomsnitt dör mer än 800 barn varje dag 

på grund av dålig vattenkvalité, dålig hygien och sanitet. (WHO, UNICEF. 2017) 

 

De flesta av människorna på jorden får sitt vatten från sjöar och vattendrag. En tredjedel av 

världens befolkning är beroende av grundvatten för att få vatten till matlagning, dryck, och för 

hygien. Varje år använder vi människor en femtedel av det tillgängliga grundvattnet. I många 

områden av världen används alltför stora mängder grundvatten, inte minst till bevattning. Kina, 

Indien, Mexico, Ryssland, USA och länder på Arabiska halvön är sådana områden. Om 

användningen av grundvattnet är för stor sjunker grundvattennivåerna. Det kan i sin tur leda till 

att saltvatten tränger in i grundvattnet. Om grundvattennivåerna är för låga eller saltskadade blir 

det svårt att bevattna odlingar och se till att matproduktionen i ett land fungerar. (WHO, 

UNICEF. 2017) 

 

Nationellt  

I Sverige kommer hälften av allt vatten som används till dricksvatten från ytvatten, det vill säga 

sjöar eller rinnande vattendrag. Den andra hälften kommer från grundvatten som tas upp ur 

grävda eller borrade brunnar. 2017 försågs 8,6 miljoner människor av kommunalt vatten vilket 

innebär att ca 1,3 miljoner svenskar använde eget vattensystem i form av egna brunnar eller 

mindre vattenreningssystem. (Svenskt vatten, 2017).  

 

Enligt Bo Olofsson, professor vid Mark- och vattenteknik på KTH förbrukar vi i Sverige mer 

grundvatten än vad bergens hålrum kan hålla. Han menar att grundvattenbristen inte bara är ett 

stort problem utomlands, kommuner som Österåker, Norrtälje, Tyresö och Värmdö riskerar alla 

att få kraftigt underskott på vatten i vissa områden. Med en växande population och en ökad 

konsumtion av vatten kommer allt fler grundvattenkällor att vara otillräckliga eller riskera 

saltvattenintrång. Han menar att mindre än 0,05 procent av berget består av hålrum där vatten 

kan lagras, några större jordlager som kan utgöra vattendepåer finns inte (Olofsson, B. 2016). 

 

I Sverige är den genomsnittliga förbrukningen per dygn 140–160 liter vatten per person (Svenskt 

vatten, 2018).  

 



2 

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta projekt har varit att skapa en vattenreningsanläggning som använder sig utav en 

ny teknik framtagen av forskare på KTH. Produkten skall vara avsedd för personer som bor i 

kustnära områden i Stockholms skärgård. 

 

Huvudmålet med projektet har varit att skapa en produkt som möjliggör en minskning i 

användningen av grundvatten som vattenkälla. Målet var även att skapa en hushållsprodukt som 

enkelt skall kunna installeras i hushållet och eftersträva att vara underhållsfri. Vattenkällan för 

denna produkt kommer vara havsvatten från Östersjön och produkten skall vara kapabel till att 

rena lokalt vatten till godkänd dricksvattenkvalitet i enlighet med Livsmedelsverkets 

bestämmelser. 

 

1.3 Avgränsningar 

Produkten ingår i ett större system där projektet har begränsats till avsaltningsanläggningen och 

därmed exkluderas dragning av vattenledning, råvattenfiltret, förfiltreringsenheten samt 

råvattenpumpen. Det stora systemet illustreras i figur 1 där området som behandlas i detta 

projekt är inringat i rött.  

 

Projektet har fokuserat på att inkorporera de nödvändiga komponenter som krävs för ett 

fungerande system men har inte tagit hänsyn till den programmering som krävs för att styra 

systemet. Detta innefattar även användargränssnittet för displayen där nödvändiga indikationer 

för vattenkvaliteten behöver finnas med enligt lagkrav. 

 

Ytterligare avgränsning har gjorts gällande beräkningar av vattenflöde och distribution i det 

interna systemet. Detta då dessa beräkningarna är komplexa samt att detta inte efterfrågades av 

forskarna som utför dessa analyser på egen hand.  

 

 

 
 

Figur 1. Stora systemet, med behandlat område i rött 
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1.4 CDI tekniken 

1960 togs det första konceptet fram för elektrokemisk avmineralisering av Blair och Murphy 

(Blair J.W,. Murphy, G.W). År 2004 patenterades membrane capacitive deionization av 

Andelman (  Adelman, D,. Gregory S). Denna membranteknik används i stor utsträckning i de 

CDI, capacitive deionization, produkter som finns på marknaden idag.  

 

CDI är en energieffektiv teknik för avsaltning av havsvatten. Tekniken använder sig utav en 

elektrisk potential som appliceras över en vattenström för att extrahera joner från vattnet. För att 

leda elektriciteten används tunna lager av grafit där man mellan dessa lager placerar porösa 

elektroder, vanligtvis aktivt kol. Processen illustreras schematiskt i figur 2.  

 

När spänningen appliceras över elektroderna skapas en potentialskillnad som attraherar anjoner 

samt katjoner till respektive pol. Dessa fastnar i elektroderna så länge spänningen appliceras. 

Med tiden blir elektroderna mättade på joner och då genomgår systemet en spolning där 

spänningen stängs av och joner spolas ut. Denna process upprepas och på så sätt renas 

havsvatten till dricksvatten. Den CDI-enhet som är framtagen av forskarna för detta projekt 

består utav en cylinder med längden 500 mm och diametern 200 mm.  

 

 

 

 
 

Figur 2. Schematisk figur över CDI-processen 
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2 Förstudie 
Detta kapitel fokuserar på den informationsinsamling som utgjort grunden för detta projekt. I 

denna fas samlades information om konkurrerande teknik, de lagkrav som ställs för 

dricksvattenkvaliteten i Sverige, olika salthalter samt information om användarens krav och 

önskemål.  

 

2.1 State-of-the-art och konkurrenter  

Denna undersökning har delats upp i två faser där det fokuserats på vattenreningstekniker som 

används internationellt och nationellt. 

 

Internationellt 

På den internationella marknaden finns två stora företag som använder sig utav CDI-teknik. 

Dessa är det Holländska företaget Voltea Inc och Amerikanska företaget Atlantis Technologies. 

 

Voltea Inc har ett antal olika produkter som använder CDI-teknik för att rengöra vattnet. De har 

allt från mindre hushållsprodukter till större industriella reningsverk. Voltea marknadsför sig 

med en miljömedvetenhet i fokus och det är tydligt att de vill trycka på den låga 

energiförbrukning och de låga spillvattennivåer som tekniken medför (Voltea Inc.). 

 

Deras konkurrerande produkt när det gäller hushållsmarknaden heter Diuse (Voltea Inc, 2018) 

och kan ses i figur 3. Produkten klarar av att filtrera saltvatten med salthalt upp till 2000 ppm, 

det vill säga cirka 2 gram salt per liter vatten. Enheten är kapabel till att producera 864 liter 

dricksvatten per dygn och väger 17 kg. Någon reservoar för att lagra dricksvatten är ej 

inkluderad och inte heller distributionspump för hushållet. 

 

 

 
 

Figur 3. Voltes avsaltningsanläggning Diuse  
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Amerikanska Atlantis Technologies fokuserar framför allt på ett produktsortiment med större 

kapacitet. Atlantic har ingen standardenhet utan säljer moduler som anpassas efter kundens 

önskemål. En typisk modul visas i figur 4. Denna modul har en nettokapacitet upp till 545 

m3/dygn och företaget uppger att den är kapabel till att rena vatten med salthalt upp till 100 000 

ppm. Då Atlantis fokuserar på större industriella anläggningar har de ingen konkurrerande 

produkt för hushållet utan konkurrerar endast teknikmässigt. (Atlantis Technologies 2018)  

 

 

 
 

Figur 4, Atlantic, typisk modul 
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Nationellt  

I Sverige finns i dagsläget inga företag som använder CDI-teknik för vattenrengöring. De 

vattenreningsprodukter som finns på den svenska marknaden använder sig i de allra flesta fall av 

omvänd osmos. Till skillnad från CDI-tekniken använder sig omvänd osmos utav ett högt tryck 

där vatten forceras genom membran som i stort sett enbart släpper igenom vattenmolekyler. 

Processen är energikrävande och efter filtreringen måste viktiga mineraler tillsättas för att 

säkerställa god dricksvattenkvalitet.  

 

På den svenska marknaden finns det ett flertal företag som säljer avsaltningsanläggningar för 

hushållet. Ett av de större företagen är Afflux Water som har ett brett produktsortiment som 

sträcker sig från mindre anordningar som används på båtar, produkter för enskilda hushåll till 

större industriella system. En Intervju utfördes med Afflux water 2018-03-10 på 

Stockholmsmässan, Allt för sjön. Fullständig sammanställning av intervjun återfinns i bilaga A. 

 

Afflux Waters mest konkurrerande produkt heter Lilla östersjöpaketet och kostar cirka 100,000 

kr och inkluderar avsaltningsanläggning, bufferttank, automatisk nivåkontroll, efterfilter för pH-

justering och smak, distributionspump, råvattenpump, förfilter och råvattenintag. Produkten 

producerar 100 liter dricksvatten per timme och elförbrukningen är 7,5 kWh per kubikmeter 

producerat dricksvatten vilket motsvarar ett pris på cirka 0,8 öre per liter. Kostnaden för 

underhållning är ungefär 1500 kr per år och livslängden uppskattas till flera generationer, dock 

måste filtret bytas ut var tionde år vilket kostar 5000–6000 kr. Lilla östersjöpaketet visas i figur 

5.  

 

Blue Marine är ett annat svenskt företag, vilka också intervjuades under Stockholmsmässan, Allt 

för sjön, 2018-03-10. Fullständig sammanställning av intervjun återfinns i bilaga B. De tillverkar 

avsaltningsanläggningar som använder sig utav omvänd osmos men inkluderar även en unik UV-

filtreringsenhet som eliminerar virus och bakterier. Blue Marine har liknande produktsortiment 

som Afflux Water men fokuserar främst på privatpersoner. 

 

 

 

 

Figur 5. Lilla östersjöpaketet, Afflux 
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Deras starkast konkurrerande produkt heter Blue Marine Arkipelag och är en 

avsaltningsanläggning för sommarstugan. Enheten kostar cirka 100,000 kr och inkluderar 

avsaltningsanläggningen, förfilter, efterfilter, råvattenpump, distributionspump, vattentank, 

vattenmätare och alla slangar med tillhörande kopplingar. Produkten producerar 60–130 liter 

dricksvatten då salthalten ligger under 7000 ppm. Över denna gräns har produkten en reducerad 

effekt. Energiförbrukning är ca 0,8 öre per liter vatten och servicekostnaden uppgår till 2000–

5000 kr per år. Livslängden på membran uppskattas till 4–8 år och kostar cirka 5000–6000 kr att 

byta. Blue Marine Arkipelag visas i figur 6. 

 

 

 

Figur 6. Blue Marines Arkipelag 
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2.2 Användarstudie 

För att få en ökad förståelse för situationen gällande vattenkällor i Stockholms skärgård skapades 

en enkät riktad till boende i skärgården och en ägare av avsaltningsanläggning intervjuades. 

 

Enkät 

För att införskaffa information om slutanvändarens behov och situation lades en enkät ut i 

skärgårdsforum på sociala medier med frågor gällande tillgängligheten till dricksvatten samt vad 

personer har för uppfattning kring vattenreningssystem. Totalt svarade 147 personer på enkäten 

och viktiga resultat presenteras i figur 7,8 och 9. Fullständiga resultat kan ses i bilaga C. 

 

De tillfrågade fick svara på frågan om vilken vattentillgång de har, se figur 7, där svaren tyder på 

att drygt hälften har tillgång till kommunalt vatten men att en stor andel är beroende av egen 

vattenförsörjning. 

 

De tillfrågade med egen vattenförsörjning blev även tillfrågade om de kunde tänka sig att 

investera i en anläggning som filtrerar vatten från östersjön. De personer som inte kunde tänka 

sig att investera i en sådan fick följdfrågan vad detta berodde på. Svaren kan ses i figur 8, där 

övrigt bland annat inkluderar att det är onödigt och att de inte anser att behovet finns. 

 

 

 

Figur 7. Enkätfråga, Vilken vattentillgång har ni? 

 

 

 

Figur 8. Enkätfråga, varför de tillfrågade inte vill investera i en vattenreningsanläggning. 
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Av de tillfrågade som har en avsaltningsanläggning ställdes frågan vilken typ av anläggning och 

om de upplevde några problem med denna, ett antal citat kan ses nedan. 

 

“Reningssystemet får ofta något större fel. Kräver mycket kraft att få filtren bytta. Men då det 

fungerar, så fungerar det bra.” 

 

“omvand osmos, kräver underhåll dyrt. problem med alger 

Osmotiskt, filter och uv” 

 

“Omvänd osmos funkar bra förutom att det fryser i ledningarna i sjön i bland på vinter och lite 

meckigt med alla pumpar och filter och grejer, men vattenkvalitén är bra” 

 

“Omvänd osmos. Jättebra!” 

 

De tillfrågade blev även tillfrågade om de är medvetna om de växande grundvattenproblemen, se 

figur 9. Nästan två femtedelar av de tillfrågade visste inte om att problemet existerar vilket tyder 

på dålig kännedom om problemen. 

 

 

 

 

Figur 9. Enkätfråga, Är du medveten om det växande grundvattenproblemen? 
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Intervju 

En intervju utfördes med Tony Pervan, ägare av en avsaltningsanläggning från Afflux water för 

att få en närmare inblick i hur ett sådant system fungerar, hur det används och vilka problem som 

existerar. Komplett intervju återfinns i Bilaga D. 

 

Tony berättar att han har en anläggning anpassad för skärgården med en kapacitet på 200 liter 

per timme. Till denna har han en reservoartank med en volym på 320 liter. Han berättar att han 

ofta har gäster på landstället och därför är en hög kapacitet av stor vikt då han vill ha samma 

bekvämlighet vid sitt landställe på Möja där anläggningen är installerad som hemma i stan. 

 

Tony valde att installera en avsaltningsanläggning då han dels är mycket teknikintresserad men 

också har upplevt dålig kvalitet på vattnet från sin brunn. För anläggningen betalade han för 

cirka 6 år sedan 90.000kr. Anläggningen är sedan dess uppgraderad vilket Tony inte kommer 

ihåg vad det kostade. Han anser att det är en värd investering för framtiden och han slipper 

dessutom bråk med grannar då hans stora vattenförbrukning skulle kunna påverka 

omkringliggande fastigheters brunnsvatten. 

 

Tony har sin anläggning placerad i en sjöbod och påpekar att den hade varit mer lättplacerad om 

den inte var så blöt, stor och ful. Han berättar också att om han inte haft en sjöbod så vet han inte 

vart han hade placerat den. 

 

Vad gäller service av produkten berättar Tony att han själv utför byte av förfilter, vilket kan ske 

upp till en gång i veckan mot slutet av sommaren. Dessa kostar 125kr/st och anläggningen har 

två stycken. Han berättar även att anläggningen körs till Afflux varje vinter för förvaring och 

service. 

 

Problem som Tony upplever med sin anläggning listas i punktform nedan: 

 

● Anläggningen är väldigt tung och krånglig att förflytta till vinterförvaring 

● Det blir lätt väldigt blött vid byte av förfilter 

● Anläggningen har ingen indikation för när det är dags att byta efterfilter 

● Anläggningen har ett användargränssnitt som är helt obegripligt 

● Anläggningen går ej styra på distans vilket också medför att han inte får någon varning 

då någonting strular 

● Kapaciteten försämras när filtren börjar mättas 

● Det är lätt att slangar lossnar vilket medför att det blir väldigt blött 

● Det låter väldigt mycket, framför allt från tryckpumpar och råvattenpump 
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2.3 Kommuner och problemområden 

Enligt Bo Olofsson, professor vid Mark- och vattenteknik på KTH innefattas utsatta kommuner i 

Stockholms skärgård utav Tyresö, Värmdö, Österåker och Norrtälje kommun (Olofsson, B. 

2016). För att få en ökad förståelse för situationen i dessa kommuner kontaktades representanter. 

Viktiga framkomna resultat presenteras nedan.  

 

Värmdö kommun 

Susanna Svensson, miljöinspektör på enheten för små avlopp i Värmdö kommun kontaktades. 

Hon uppgav att Värmdö har cirka 15,000 enskilda brunnar i kommunen och att det längs den 

cirka 300 mil långa kustlinjen finns problematik med saltvatteninträngning. Den största 

problematiken uppstår inom 300 meter från vattenlinjen men det finns även områden längre in 

som kan vara drabbade av relikt saltvatten, det vill säga havsvatten från tiden kring den senaste 

inlandsisens avsmältning som förekommer i de områden som befinner sig under högsta 

kustlinjen (Havs och vattenmyndigheten, 2016).  

 

Susanna menar att det mest utsatta området inom Värmdö kommun är Skälsmara-Ängsvik som 

kan ses i figur 10. Det frågades även om användningen av privata reningsanläggningar som 

kommunen tyvärr inte har någon data kring då det i dagsläget varken föreligger anmälnings- 

eller tillståndsplikt för användning vid enskilt bruk. 

 

 

 

figur 10. Brunnskarta från Skälsmara-Ängsvik av Sveriges Geologiska Undersökning (2018) 
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Norrtälje kommun 

Vid Norrtälje kommun kontaktades Elisabet Dagreus på miljö och hälsa som uppskattar att 

antalet med enskild vattenförsörjning i kommunen är mellan 30,000 och 33,000, men att siffran 

är väldigt osäker då det ibland rör sig om samfälligt vatten. De uppger också att de känsliga 

områden som finns i kommunen framför allt är längs kustlinjen men även orten Gottröra, och de 

problem som det rör sig om är i största utsträckning saltvattenintrång i brunnar och för låga 

grundvattennivåer. 

 

Kommunen erkänner också att det generellt sett råder dålig kunskap om dricksvattenfrågan, dels 

på grund av att kommunen är dålig på att undersöka frågan och dels på grund av att de boende är 

dåliga på att ta prover och undersöka om deras vatten är tjänligt. Elisabet berättar att folk 

generellt inte reagerar på att vattnet är dåligt förrän det smakar dåligt, vilket kan vara långt efter 

det att det skulle klassas som icke tjänligt. Vänjer man sig även successivt så reagerar man inte 

nödvändigtvis förrän någon utomstående smakar på vattnet. 

 

Norrtälje kommun har inga siffror på hur många enskilda avsaltningsanläggningar som finns i 

kommunen men de är medvetna om att det förekommer. Kommunen väljer att avråda från 

avsaltningsanläggning av ett antal anledningar. Dels ska hushållet inte vara enbart beroende av 

avsaltningsanläggningen för rent dricksvatten då det krävs en hel del underhåll och man förlitar 

sig då helt och hållet på tekniken, och det krävs mycket kunskap för att kunna hålla kvaliteten av 

vattnet god under tid. Fastigheten ska också vara självförsörjande för att tomten ska kunna 

styckas av vilket den inte är då avsaltningsanläggning används. En annan anledning till att det 

avråds är att vattnet i många fall tas från grundvattnet vilket kan bidra till en överanvändning 

som i sin tur kan förstöra vattnet hos kringliggande fastigheter. Överutnyttjande bildar vakuum 

vilket gör att brunnen drar till sig kringliggande vatten, såsom vatten med högre salthalt och 

avloppsvatten.  

 

Om vattentäkten till en avsaltningsanläggning inte tas från grundvattnet och istället från 

östersjön försvinner några av dessa problem och Elisabet rekommenderar då att en viss andel 

grundvatten, cirka 100 l/dygn blandas med det avsaltade vattnet för att få en bra andel mineraler i 

dricksvattnet. Detta förutsatt att de flesta mineraler försvinner vid reningen, vilket ofta är fallet 

med omvänd osmos. 

 

Österåkers kommun 

Vid Österåkers kommun kontaktades Anders Ekström på miljö- och hälsoskyddsenheten. Han 

menar att Österåkers kommun inte har kontrollerat antalet med enskild dricksvattenförsörjning i 

kommunen men att de uppskattar antalet till cirka 5000. Han berättar dock att det är en mycket 

osäker siffra. 

  

De känsliga områden som finns i kommunen är sjötomter och strandnära lägen på mycket små 

öar där det ibland förekommer för höga salthalter. Anders berättar att detta inte är ett stort 

problem och att förvånansvärt många av dessa inte har några problem alls. Han berättar att detta 

skulle kunna bero på att vattenförbrukningen i regel är mindre på de mindre öarna och att detta 

kan vara förklaringen till att problemen inte uppstår särskilt ofta. Kommunen ser inte situationen 

som ett problem i dagsläget. 

 

Vad gäller användningen av avsaltningsanläggningar i kommunen så är de medvetna om att de 

förekommer i liten utsträckning men har inga siffror på hur många. 
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Vaxholms kommun 

När det gäller dricksvatten så sköts detta i Vaxholms kommun av Södra Roslagens miljö- och 

hälsoskyddsnämnd där Lars Holmkvist, hälsoskyddsinspektör, kontaktades. Enligt Lars skall 

cirka 1800–1900 använda enskilda vattenbrunnar i kommunen. Det är till största del borrade 

brunnar samt ett mindre antal grävda brunnar. De utsatta områden som finns i kommunen är 

främst små skärgårdsöar med tunna jordlager som medför att nybildningen av grundvatten är 

liten. I vissa områden är cirka 50% av brunnarna delvis påverkade av saltvatteninträngning. 

Uttalade problem föreligger framförallt på Tynningö och Ramsö som är tätbefolkade öar.  

 

Lars berättar att när det gäller avsaltningsanläggningar så har de inga uppgifter om hur många 

som finns eftersom det inte krävs tillstånd för att installera avsaltning, men uppskattar att det 

finns ett 50-tal avsaltningsanläggningar i drift i Vaxholm. Kommunen kan indirekt ställa krav på 

att fastighetsägare exempelvis installerar en avsaltningsanläggning som villkor för att kunna få 

tillstånd för enskilt avlopp. Han berättar också att de avråder helt från att avsalta brunnsvatten 

eftersom det medför att ännu mer grundvatten måste tas upp. 
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2.4 Salthalter och lagkrav 

Kvaliteten på dricksvattnet som produkten producerar måste uppfylla de krav ställda i LIVSFS 

2017:2 (Livsmedelsverket, 2017) som bland annat ger uppgifter om tillåten salthalt i 

dricksvatten. Enligt Livsmedelsverket får dricksvatten med godkänd kvalitet innehålla maximalt 

200 ppm natriumklorid 200 ppm motsvarar cirka 0,2 gram salt per liter vatten. Livsmedelsverket 

tar även upp andra krav som ställs på vattenreningsanläggningar, dessa behandlas i avsnitt 3.3 

 

Det var även viktigt att undersöka rådande salthalt i Östersjön för att med denna information 

sedan dimensionera produkten. I Stockholms skärgård uppmättes år 2015 den högsta salthalten 

vid NV Eknö till 6,63 psu vilket motsvarar en salthalt på 6661 ppm  (Lücke, J. 2016, s 27). 

Rapporten ger även information om att lägsta uppmätta salthalt 2015 var 1,34 psu vilket 

motsvarar 1346 ppm. 

 

Tester utfördes även där ett antal prover plockades runtom Värmdö kommun vilka sedan testades 

i labb på KTH Kista där konduktiviteten uppmättes. Se resultat i tabell 1. 

 

Utifrån dessa undersökningar togs beslutet att räkna på en genomsnittlig salthalt på cirka 4000 

ppm för beräkningar av kapacitet hos tekniken. 

 

 
Tabell 1. Vattenprover, Värmdö kommun 

 

Test Plats Temp °C mS/cm 

(uppmätt) 

ppm 

(total 

konduktivitet) 

ppm NaCl 

(uppskattad) 

1 Gustavsbergs hamn 22,3 3,37 2157 1700 

2 Eknäs brygga 22,4 9,44 6042 4800 

3 Björkviks brygga 22,3 9,79 6265 5000 

4 Ingaröstrand 22,3 7,94 5082 4000 
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3. Analys av förstudie 
Efter genomförd förstudie analyserades resultaten och beslut togs angående målgrupp för 

projektet. Förstudien låg även till grund för de krav som kom att ställas på produkten. 

 

3.1 Målområde 

Utifrån den undersökning som utförts på kommunal nivå tas beslutet att det målområde som 

behandlas i denna rapport innefattar kustlinjen i stockholms skärgård och cirka 300 meter inåt 

land och målgruppen är de personer som bor i området som inte nås av kommunalt dricksvatten. 

Detta för att det i dessa områden föreligger störst risk för saltvatteninträngning i brunnar och för 

låga grundvattennivåer. Det finns även områden längre inåt land som kan vara påverkade av 

relikt saltvatten men som inte nås av den produkt som behandlas i detta projekt på grund av 

avsaknaden av tillgång till nära havsvatten. 

 

3.2 Personas 

Från undersökningar om dagens dricksvattensituation i Stockholms skärgård och om känsliga 

områden har tre personas, baserade olika grupper i problemområdet, tagits fram för att skapa en 

relation till de olika målgrupperna. 

 

Persona 2 - Fritid 

Mats, se figur 11, är 67 år och bor med sin fru Hilda sedan lång tid tillbaka på Södermalm i 

Stockholm. År 1996 köpte Mats en sommarstuga på Byholma utanför Norrtälje där han sedan 

pensionen för två år sedan spenderar större delen av sommaren. Det område där Mats har 

sommarstuga nås inte av kommunalt vatten och han hämtar idag vatten i dunkar från en av 

halvöns tre samfälliga brunnar. Mats uppskattar det enkla i vardagen och hans favoritsyssla är att 

lösa korsord och dricka kaffe i morgonsolen. Mats uppskattar att inte leva stadsliv när han är ute 

på landstället. Mats är, som tidigare nämnt pensionär och får 25,000kr i månaden, vilket 

innefattar både allmän och enskild pension. Mats fru Hilda arbetar fortfarande deltid men ska 

nästa år även hon gå i pension.  

 

 

Figur 11. Mats och Hilda, persona för grupp fritid 
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Området där Mats har sitt fritidshus har dåliga grundvattennivåer under sommarhalvåret när 

antalet boende ökar kraftigt. Det är därför nödvändigt att de sommarboende hushåller med den 

vattenmängd som finns. Mats duschar och tvättar exempelvis inte varje dag och när han gör det 

är han noggrann med att hålla nere vattenmängden. Mats har tidigare inte tyckt att det är ett 

problem att hämta vatten i dunkar då han tidigare endast spenderat ett fåtal veckor per sommar 

ute på landstället, men nu när han spenderar allt mer tid i boendet undersöker han lösningar på 

problemet. 

 

Persona 1 - Familj 

Familjen Alin, se figur 12 bor i ett villaområde i Skälsmara-Ängsvik på Ingarö i Värmdö 

kommun. Området är ett omvandlingsområde vilket innebär att det förr främst var fritidsboenden 

i området men att det blir allt vanligare med permanentboenden. Familjen består av paret Åsa 

och Felix med sina fem barn Viktor, Hannes, Emelie, Tomas och Matilda. Familjen har sjötomt 

och nås ej av kommunalt vatten men har en enskild brunn som förser hushållet med dricksvatten. 

Familjen har mycket gäster som brukar lägga till med båt vid deras brygga och de är sällan färre 

än åtta personer i hushållet under sommarhalvåret. Åsa arbetar heltid som managementkonsult i 

Stockholms innerstad och har en lön på 35,000kr i månaden. Även Felix har ett välbetalt arbete 

vilket innebär att hushållet har god ekonomi.  

 

Området där familjen bor klassas av Värmdö kommun som ett känsligt område vilket innebär att 

det föreligger stor risk för saltvattenintrång i brunnen (Värmdö kommun, 2017). Åsa var redan år 

2010 när familjen köpte bostaden orolig för att detta skulle bli ett framtida problem vilket det nu 

har blivit. Hon söker nu för efter en lösning på problemet. 

 

 

Figur 12. Familjen Alin, persona för grupp familj 
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Persona 3 - Förändring 

Felicia är 34 år har tillsammans med sin man Simon, se figur 13, för ett antal år sedan köpt sitt 

första landställe ute på Ingmarsö i Österåkers kommun. Felicia och Simon har en dotter på nio 

månader som heter Fredrika. Landstället nås inte av kommunalt vatten och de delar brunn med 

tio andra grannar. Paret driver tillsammans en webbdesignbyrå och tjänar i snitt 28,000kr i 

månaden. Till hösten ska de flytta ut permanent till Ingmarsö och planerar nu för fullt inför 

flytten. 

 

Ingmarsö har i dagsläget uttalade vattenproblem under sommarhalvåret och de boende är mycket 

medvetna om att det är nödvändigt att snåla när antal användare ökar och grundvattennivåerna 

minskar. Vid flytten skulle familjen vilja installera disk- och tvättmaskin vilket i dagsläget tyvärr 

inte är möjligt med de restriktioner som finns.  

 

 

 

Figur 13. Blivande familj 

 



18 

 

3.3 Kravspecifikation 

Utifrån de krav som ställts av uppdragsgivaren, Stockholm Water Technology, och den 

förundersökning som utförts i ämnet har en kravspecifikation ställts upp som ramverk för 

projektet. 

 

Kravspecifikationen har delats upp i fyra områden vilka alla har inverkan på produktens 

utformning. Första området är användarkrav, vilket innefattar de krav som potentiella kunder 

ställer på produkten men också problem som identifierats av ägare till befintliga 

avsaltningsanläggningar. De viktigaste kraven för detta område kan ses i tabell 2. Område två 

innefattar de lagkrav och bestämmelser som finns för dricksvatten och reningsanläggningar. Vad 

gäller lagkrav har Livsmedelverkets senaste bestämmelser, LIVSFS 2017:2, utgåtts ifrån 

(Livsmedelsverket 2018). De viktigaste lagkraven hittas i tabell 3. Område tre innehåller 

Stockholm Water Technology’s krav och innefattar nödvändiga komponenter och driftkrav som 

ställs på anläggningen. De viktigaste av dessa åskådliggörs i tabell 4. Det sista området är 

hållfasthetskrav vilket har tillkommit efter konceptfasen, som behandlas i avsnitt 4.2, då dessa 

krav är beroende av typ av produkt. Dessa krav visas nedan i tabell 5. Kravspecifikationen i sin 

helhet återfinns i bilaga E.  

 

 
Tabell 2. Viktigaste krav för område användarkrav 

 

Krav (K) 

/Önskemål 

(Ö) 

Beskrivning Målvärde 

K Medge möjlighet till förflyttning, map torrvikt < 50kg 

K Medge enkel installation Kan utföras av 

privatperson 

K Möta målgruppens dagliga vattenbehov 160 liter per dygn 

K Minimera underhåll Max två moment 

Ö Passa i en hemmiljö Uppfattas som en vitvara 

 

 

Tabell 3. Viktigaste krav för område lagkrav 

 

Krav (K) 

/Önskemål 

(Ö) 

Beskrivning Målvärde 

K Uppfylla godkänd salthalt för dricksvatten, enligt LIVSFS 

2017:2 

<100mg/l Na 

<100mg/l Cl 

K Material som är i kontakt med vatten får ej vara korrosiva 0 st 

K Material som är i kontakt med spänning får ej vara ledande 0 st 
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Tabell 4. Viktigaste krav för område uppdragsgivarkrav 

 

Krav (K) 

/Önskemål 

(Ö) 

Beskrivning Målvärde 

K Erbjuda tillräckligt utrymme för nödvändigt antal CDI-enheter CDI-enhet: 

D 200 x L 500 

K Innehålla nödvändiga elektroniska komponenter för att styra 

systemet (Se Bilaga F för listade komponenter) 

Se Bilaga E 

K Tillgång till energiförsörjning 230V AC 

K Innehålla lämplig vattenpump. tryck: > 2 bar 

Flöde: 1 liter/min per 

CDI-enhet i 

parallellkoppling. Kan 

drivas med AC eller DC. 

K Innehålla lagringsmöjlighet för renat vatten Anpassad efter målgrupp 

 

 

Tabell 5. Viktigaste krav för område hållfasthetskrav 

 

Krav (K) 

/Önskemål 

(Ö) 

Beskrivning Målvärde 

K Anordningen måste klara det tryck som uppstår vid 

reningsprocessen 

2-4 bar 

K Medge lastbarhet av 4 moduler på varandra (blöt vikt) 300 kg med minimal 

säkerhetsfaktor 2. 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras hur det interna systemet är tänk att operera, konceptgenereringsfasen, 

val av koncept och även detaljkonstruktion, formspråk och analyser av det slutgiltiga konceptet.  

 

 

4.1 Inre system 

För att inkorporera tekniken i en produkt behövdes ett sätt att driva system utvecklas. Forskarna 

hade i detta stadie följande två idéer om hur detta kunde göras. Det första förslaget var ett 

intermittent system där vatten filtreras i ett slutet kretslopp tills det uppnår godkänd 

drickvattenkvalité och det andra utnyttjade ett seriekopplat system där kontinuerligt flöde 

åstadkoms.  

 

Intermittent 

Det Intermittenta sättet att styra systemet bygger på att en stor mängd vatten fylls i en reservoar 

med en tillkopplad CDI-enhet. Vattnet cirkulerar genom CDI-enheten och hamnar åter i 

reservoaren tills dess att vattenkvaliteten uppnår godkänd dricksvattenkvalitet. Schematisk 

illustration kan ses i figur 14. 

 

Fördelar med detta system är att det kräver få komponenter medan nackdelen är att det renade 

vattnet inte separeras från råvattnet och medför därför att renings-hastigheten är låg. Förslagsvis 

kan CDI-enheter parallellkopplas för att påskynda processen.  

 

 

 

 

 
 

Figur 14. Schematisk illustration av intermittent driftsystem 
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Kontinuerligt 

Det Kontinuerliga sättet att styra systemet bygger på att ett större antal CDI-enheter seriekopplas 

vilket medför att systemet teoretiskt sätt skulle kunna producera dricksvatten kontinuerligt. 

Fördelarna med detta system är att någon större reservoar inte skulle behövas som tar upp stor 

plats. Nackdelarna är att kostnaden skulle öka avsevärt då många CDI-enheter skulle krävas för 

att producera dricksvatten av godkänd kvalitet kontinuerligt. Detta system skulle även innebära 

att CDI-enheterna skulle bli mättade på joner olika fort där den första i seriekopplingen skulle bli 

mättad först vilket innebär att det blir svårt att beräkna systemets kapacitet och även att 

spolnings-perioden skulle bli förlängd. Systemet illustreras schematiskt i figur 15 

 

 

 

Figur 15. Schematisk illustration av kontinuerligt system 
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Periodiskt 

Utifrån de två föreslagna sätten att driva systemet utvecklades ett tredje system som tar tillvara 

på fördelarna hos respektive driftsätt. Det framtagna driftsättet illustreras schematiskt i figur 16. 

För att erhålla en viss kontinuitet i produktionen och samtidigt kunna hålla nere antalet CDI-

enheter och på så sätt erhålla ekonomisk hållbarhet i produkten skapades ett system där 

reningsprocessen består i följande steg: 

 

1. Vatten pumpas från Östersjön genom ett råvattenintag via en förfiltreringsenhet, vilka 

inte inkluderas i den framtagna produkten, in i det inre systemet. 

2. Högsalthaltigt vatten förs via ett solenoidvalv som kan bestämma vattnets fortsatta väg. 

3. Vattnet pumpas vidare till CDI-enheterna där halten partiklar med en laddning minskas, 

däribland salthalten i vattnet. 

4. Vattnet förs vidare via ytterligare ett solenoidvalv till en av två looping-tankar där 

vattnets konduktivitet mäts för att undersöka om det uppfyller godkänd 

dricksvattenkvalitet. 

5. Vattnet förs därefter tillbaka till det första solenoidvalvet. Om vattnet inte uppfyller 

godkänd dricksvattenkvalitet så förs vattnet åter via CDI-enheterna och till den andra 

looping-tanken där konduktiviteten återigen mäts. 

6. Då vattnet är renat förs det via det första solenoidvalvet till en reservoartank där det 

renade vattnet lagras. 

7. Från reservoartanken förs vattnet sedan via en distributionspump åter ut i bostadens 

ledningssystem till valfritt tappningsställe. 

8. Då CDI-enheterna är mättade spolas systemet med råvatten. Spänningen över CDI-

enheterna stängs av och vattnet för med sig partiklar som suttit i CDI-enheternas kolväv. 

För att rensa eventuella avlagringar spolas även systemet med citronsyra vilken cirkulerar 

internt i systemet och återförs till sin lagringstank. 

 

 
 

Figur 16. Schematisk illustration av det inre systemet 
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4.2 Koncept 

Utifrån målområde och tre persona konstruerades tre koncept, ett koncept för respektive persona 

där kraven och behoven lagt grunden för utformningen. Även sekundära användare såsom 

service-tekniker och montörer har hafts i åtanke vid utformningen och då framförallt haft stor 

inverkan vid placeringen av inre komponenter.  

 

Vid dimensionering av antal CDI-enheter har det utgåtts ifrån en saltnivå på 4000 ppm vilket 

bestämts vid tidigare undersökningar. För samtliga koncept användes systemet med periodiskt 

flöde.  

  

Fritid 

Detta koncept är skapat efter kraven och behoven hos den fritidsboende. Det är en mindre 

produkt som får plats i ett standardiserat 600 mm brett underskåp. Produkten fokuserar endast på 

det nödvändiga i vardagen och täcker inte hela den genomsnittliga vattenanvändningen hos en 

person i Sverige. Vid utvecklandet av detta koncept låg placering, form och storlek i fokus. 

Många placeringsmöjligheter och former undersöktes och utifrån det mest nödvändiga i vår 

användning av vatten valdes köket som placering. Konceptet kan ses i figur 17. 

 

 

 
 

Figur 17. Översiktsbild, koncept Fritid 
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Då produkten skulle få plats i ett köksskåp gjorde detta att enbart en CDI-enhet fick plats inom 

dimensionerna för produkten. Konceptet innefattar dock även förfilter för att minimera antal 

komponenter hos det stora systemet, vilket kan ses i avsnitt 1.3. Konceptets inre komponenter 

visas i figur 18. I figur 19 presenteras i exempelmiljö. 

 

 

 

 

Figur 18. Ingående komponenter, koncept Fritid 

 

 

 

 

Figur 19. Miljöbild, koncept Fritid 
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Familj 

Detta koncept är skapat efter kraven och behoven hos den större familjen. Det är en stor produkt 

med en kapacitet som täcker dagsbehovet för upp till 10 personer i ett hushåll. Produkten är 

avsedd för en större familj med mycket gäster där vattenanvändningen bestäms efter 

bekvämlighet utan kompromisser. 

 

Produkten består av sexton CDI-enheter som är placerade i grupper om åtta. Dessa åtta har sedan 

två looping-tankar som vattnet cirkulerar mellan under rengöringsfasen. Efter rengöringen 

hamnar vattnet i en gemensam reservoar med en volym på 500 liter. Produkten och dess inre 

komponenter illustreras i figur 20.  

 

Konceptet har med sina sexton CDI-enheter en kapacitet, vid 4000 ppm, på 1600 liter per dygn. 

Detta motsvarar en normal dagsförbrukning för tio personer, men skulle också kunna tillgodose 

en mindre familj med högre förbrukning och eventuell bevattning av växter. Fördelar med 

konceptet är att vattenförbrukningen sällan blir en begränsning medan nackdelarna är att priset 

och storleken blir därefter. 

 

 

Figur 20. Ingående komponenter, koncept Familj 
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I utvecklandet av detta koncept undersöktes placeringsmöjligheter utomhus då antalet CDI-

enheter gör produkten otymplig att placera inomhus i bostaden. Produkten valdes att inkapslas i 

ett isolerat träskjul i omålad furu för att erbjuda kunden möjlighet till att måla produkten i en 

kulör som passar bäst in i deras miljö. Produkten med tillhörande träskjul illustreras i 

exempelmiljö i figur 21.  

 

 

 

 
 

Figur 21. Miljöbild, koncept Familj 
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Förändring 

Detta koncept är utformat för att enkelt kunna möta en förändring i behov utan att innebära 

investering i en helt ny produkt. Denna förändring i behov kan exempelvis ske genom en 

permanent utflyttning till en bostad som tidigare endast använts som fritidsboende. Det skulle 

också kunna handla om tillökning till familjen. 

 

I den tidiga utvecklingsfasen undersöktes former för att gynna ett modulärt system. Bland annat 

undersöktes hexagoner och trianglar där inspiration hämtades från bland annat vinställ och 

bikupor. Placeringsmöjligheter och minimering av outnyttjade utrymmen hades i åtanke när 

formen av rätblock utforskades. Denna form medger att produkten kan placeras längs en vägg 

eller i ett hörn utan skapa outnyttjade utrymmen. Formen ger också möjligheten till valfri 

placering av moduler gentemot varandra. Efter utforskning av formspråket valdes formen av 

rätblocket då detta medgav bättre användning av utrymmen och placering. Konceptet illustreras i 

figur 22.  

 

Startpaketet för detta koncept består av fyra moduler där en innehåller reningstank och ett 

solenoindvalv, en innehåller de två looping-tankar som vattnet cirkulerar mellan under 

rengöringen. Den tredje modulen innehåller fyra stycken CDI-enheter vilket vid salthalten 4000 

ppm har en kapacitet från 400 liter per dygn. Denna kapacitet kan därefter ökas då fler CDI-

moduler används. Den fjärde modulen är en reservoar med en volym på hundra liter som lagrar 

det renade vattnet. Systemets komponenter illustreras i figur 23. 

 

 

Figur 22. Översiktsbild, koncept Förändring 
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Fördelar med detta koncept är att det tillgodoser behovet hos samtliga målgrupper och att det 

enkelt går att anpassa efter förbrukning och rådande salthalt. Nackdelar med detta koncept är att 

modulariserbarheten medför en viss sårbarhet i produktens robusthet. Detta då antal kopplingar 

och möjliga konstellationer blir desto fler. Det föreligger också en risk för användarfel som 

måste undersökas vidare. I figur 24 illustreras två möjliga uppsättningar av det modulbaserade 

systemet i en exempelmiljö. 

 

Fig

ur 23. Ingående komponenter, koncept Förändring 

 

 

 

 

Figur 24. miljöbild, koncept Förändring 
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4.3 Konceptval 

Val av koncept har gjorts med kriterieviktsmatris men med slutgiltigt beslut utifrån diskussion 

vad gäller sådant som inte täcks av krav och uppskattad potential hos koncepten i fråga. 

 

Kriterieviktsmatrisen kan ses i figur 25. Enligt utvärderingen fick koncept Förändring högst 

poäng och därefter hamnade koncept Fritid. Fritid har en stor fördel gentemot övriga koncept när 

det gäller frihet till placering, däremot täcker den endast en mindre del av den potentiella 

marknaden för produkten. Koncept Förändring har potential att täcka alla de målgrupper som 

identifierats under projektet vilket ansågs viktigt för att skapa ekonomisk hållbarhet i 

utvecklandet av produkten och därför valdes också denna att gå vidare med i projektet. 

 

Nackdelar med detta koncept är att den inte kan drivas med solceller vilket gör att den del av 

marknaden som inte har tillgång till el i bostaden tappas. Stora utmaningar med detta koncept 

ligger i att göra sammankopplingen av moduler så enkel som möjligt och att försäkra att moduler 

inte kopplas felaktigt. 

 

 

 

Figur 25. Kriterieviktsmatris för val av koncept 
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4.4 Slutgiltigt koncept 

Det slutgiltiga konceptet är en vidareutveckling av koncept förändring och döptes till Nano 

Water.  Produkten är en modulbaserad vattenreningsanläggning för hushållet i skärgården. 

Produkten är en vitvara och tänkt att placeras inne i bostaden. Nano Water består utav tre 

moduler, en styrenhet, en filtreringsmodul och en reservoarmodul som visas figur 26.  

 

Styrmodulen innehåller nödvändiga komponenter för att styra systemet. Filtreringsmodulerna 

innehåller fyra CDI-enheter och har en kapacitet på 400 liter renat vatten per dygn räknat på en 

salthalt på 4000 ppm. Kapaciteten ökar linjärt med fler filtreringsmoduler då dessa 

parallellkopplas, med två filtreringsmoduler erhålls en kapacitet på 800 liter renat vatten per 

dygn räknat på 4000 ppm. Reservoarmodulerna innehåller en vattentank som rymmer 120 liter 

vatten och förvarar vatten tills dess att användaren förbrukar det. Reservoarmodulerna har en 

integrerad nivåsensor som registrerar när tanken är fylld respektive behöver fyllas på och 

signalerar detta till styrenheten som påbörjar filtreringen eller tillfälligt avbryter processen tills 

dess att vattennivån sjunker i reservoaren.  

 

 

 

 

Figur 26. Systemets tre moduler, fr v. Filtreringsmodul, styrmodul, reservoarmodul 
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Varje modul omsluts av ett plasthölje med kopplings-luckor på varje sida som medger 

kopplingsmöjligheter för vattenflödet. Kopplings-luckorna är placerade på sådant att dessa 

placeras mot varandra då moduler står intill varandra vilket ger möjlighet till att dra 

vattenledningar och strömkablar genom kopplings-luckorna. Detta medför en diskret koppling 

utan synliga kablar eller slangar, vilket visas i figur 27. I figur 28 illustreras de inre 

komponenterna i en tänkbar uppsättning moduler. 

 

 
 

Figur 27. Diskreta kopplingar mellan modulerna 

 

 
 

Figur 28. Inre komponenter för en tänkbar uppsättning av moduler 
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För att få en förståelse för storlek och alternativ placering illustreras en möjlig uppsättning av 

produkten i skärgårdsmiljö i figur 29.  

 

 

 
 

Figur 29. Slutgiltigt koncept i exempelmiljö 
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4.5 Detaljkonstruktion 

Vid detaljkonstruktion hades som grundtanke att de olika modulerna skulle dela så många 

komponenter som möjligt. Detta för att skapa större ekonomisk hållbarhet i produktion och 

lagerhållning. Varje modul delades in i tre delsystem för att strukturera upp arbetet och skapa en 

helhetssyn över systemet. Dessa tre delsystem är följande: 

 

Delsystem 1 - Hölje och fästen 

Detta delsystem innefattar modulernas ytterhölje och hur dessa delar fäster i ramverket. 

Delsystemet innefattar även detta ramverk. 

 

Delsystem 2 - Inre komponenter 

Detta delsystem innefattar alla de icke elektroniska komponenter som varje modul behöver. Det 

innefattar även kopplingar mellan modulerna. 

 

Delsystem 3 - Elektroniska komponenter 

Detta delsystem innefattar de elektroniska komponenter som behövs för att styra systemet och de 

sensorer som behövs för att uppfylla de bestämmelser som finns för dricksvattensystem. 

 

Gemensamma komponenter 

Som tidigare nämnt utformades komponenter i så stor utsträckning som möjligt för att kunna 

delas av modulerna. Filtrerings- och reservoarmodul har identiska komponenter i delsystem 1. 

Dessa komponenter skiljer sig något hos styrmodulen på grund av skillnaden i dimensioner hos 

denna. 

 

Höljet hos modulerna tillverkas i ABS-plast och kan ses i figur 30. Dessa är uppdelade i fyra lika 

delar på grund av att detta underlättar produktion och lagerhållning. Höljet fästs med snäppfästen 

i ramverket. Höljet består även av åtta koppling-luckor, två på vardera sida av modulen, en fram 

och en bak. Dessa kopplings-luckor fästs med snäppfästen i resterande hölje och det är genom 

dessa som modulerna kopplas samman. 

 

Figur 30. Modulernas hölje och luckor 
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Modulernas luckor tillverkas i ABS-plast och fästs med magnetiska push-open beslag. Valet av 

dessa gjordes för att kunna eliminera handtag och få ett renare formspråk. Luckan öppnas genom 

att trycka den inåt vilket får push-open beslagen att trycka luckan utåt vilket gör att ett grepp 

möjliggörs på sidan av luckan och den kan nu lyftas av från de magnetiska fästen som håller den 

på plats. Luckor och beslag kan ses i figur 31. Alla luckor har i övre högra hörnet Stockholm 

Water Technology’s logotyp stansad. Detta delvis för att tydligt branda produkten men också för 

att genom semiotik visa vilket håll som är upp för modulen. 

 

Ramverket består av tre stycken kvadratiska ramar av tjock aluminium, en i varje ände av 

modulen och en i mitten. Dessa tar upp lasten som modulerna utsätts för då flera placeras på 

varandra. Ramarna tillverkas av plattstång som sedan bockas i de fyra hörnet och svetsas ihop i 

en punkt. Ett antal hål görs i ramen för att kunna fästa hölje och beslag. I hörnen på ramen fästs 

även tunnare aluminiumprofiler som löper längs hela ramverket för att upprätthålla stabilitet. 

Ramverket kan ses i figur 32 på nästa sida. 

 

 

 

 
 

figur 31. Push-open beslag för öppning av luckor. 
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Slang som har valts att användas i systemet är en PVC-slang med helinbäddad 

polyesterarmering. Slangen har en diameter på ¾” vilket valdes utifrån kopplingsstolek på CDI-

enheterna. Slangen är livsmedelsgodkänd vilket är viktigt med tanke på användningsområde. 

Valet av slang gjordes i samråd med företaget Slangspecialisten. 

 

 

 

 

 

Figur 32. Ramverk 
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Styrmodul 

Denna modul styr reningssystemet och innehåller alla nödvändiga komponenter för att skapa ett 

flöde i systemet. Komponenterna som ingår i denna modul är de elektroniska komponenter, en 

pump som driver flödet i systemet, två looping-tankar, en reningstank, två solenoidvalv och en 

distributionspump. Övergripande mått för modulen kan ses i figur 33. 

 

Vad gäller de gemensamma komponenter som tidigare nämnts skiljer de sig något för denna 

modul, detta på grund av att denna modul är större än övriga. Denna modul har därför tolv 

kopplings-luckor på höljet istället för åtta för att kunna kopplas till två moduler vid dess sida 

istället för en som för övriga moduler. 

 

Vid valet av pump ställdes ett antal krav. Dels behöver pumpen klara av att åstadkomma ett tryck 

på minst 2 bar och kunna skapa ett flöde på minst 1 liter per minut per CDI-enhet i 

parallellkoppling. Eftersom systemet ska kunna byggas ut och antalet CDI-enheter därmed ökar 

behövdes en pump som klarar av ett högt flöde. 

 

Pumpen som valdes är Grundfos SCALA2. Pumpen klarar av ett tryck på 10 bar och kan skapa 

ett flöde upp till 60 liter per minut. Pumpen har dessutom en deklarerad ljudnivå på 47 dB(A) 

vilket gör den till en av de tystare pumparna i sin klass. För fullständiga data se bilaga G. 

 

 

Figur 33. Övergripande mått för styrmodul 
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Vid val av solenoidvalv valdes godtyckligt valv med fem portar, se bilaga F för specifikation av 

val. Detta val bör ses över och det kan visa sig fördelaktigt att använda fler mindre valv. 

I figur 34 visas de ingående komponenterna för styrsystemet.  

 

 

 
 

Figur 34. Inre komponenter för styrenhet 
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Filtreringsmodul 

Modulen innehåller fyra CDI-enheter och producerar vid en salthalt på 4000 ppm 50 liter rent 

vatten var tredje timme. Övergripande mått för modulen kan ses i figur 35. CDI-enheterna vilar 

på ett stöd konstruerat av skivor i nylon. Detta för att hålla enheterna på plats och för att 

distribuera lasten. Stödet kan ses i figur 36. 

 

 

 

Figur 35. Övergripande mått för filtreringsmodul 

 

Figur 36. Stöd för CDI-enheter. t v. stödet separat. t h. stödet ihopsatt 
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Filtreringsmodulerna sammankopplas med vattenslangar som dras in i modulen genom en av 

kopplings-luckorna. Slangen kopplas därefter in i en T-koppling som sitter ansluten till CDI-

enheterna. Ingående koppling är en hane och utgående är en hona. Detta för att minska risken för 

felkoppling av systemet. Kopplingarna är tillverkade i mässing. Tanken är även att en 

instruktionsmanual medföljer för att underlätta koppling ytterligare, detta är dock inte något som 

inkluderats i detta projekt. En illustration för filtreringsmodulens uppbyggnad och komponenter 

illustreras i figur 37.  

 

 

 
 

 

Figur 37. Filtreringsmodulens uppbyggnad och inre komponenter 
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Reservoarmodul 

Modulen innehåller reservoartank med en volym på 120 liter. Modulen placeras alltid under de 

andra modulerna för att ge stabilitet när enheterna fylls med vatten. Inne i tanken finns även 

nivåsensorer som mäter vattennivån och ger information till styrenheten när denna behöver rena 

vatten. Övergripande mått för modulen kan ses i figur 38. 

 

Kopplingarna mellan reservoartankarna är NITO-kopplingar vilket är snabbkopplingar för 

vatten. Kopplingarna är av samma typ som används för att snabbkoppla trädgårdsslang men 

tillverkade av materialet mässing för att hålla hög kvalitet. Modulerna trycks ihop och kan vid 

behov enkelt kopplas isär genom att dörrluckan lyfts av och kopplingen trycks ned. En 

illustration av de ingående komponenterna hos reservoarmodulen kan ses i figur 39 nedan.  

 

 

Figur 38. Övergripande mått för reservoarmodul 

 

Figur 39. Reservoarmodulens uppbyggnad 
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4.6 FEM-analys och materialval 

För att validera dimensioner och materialval för de ingående komponenterna gjordes en FEM-

analys i programmet Solid Edge ST9 (Siemens 2018) 

 

Bärande konstuktion 

Den bärande konstruktionen som utgörs av ett ramverk med tillhörande profiler skall enligt 

kravspecifikationen klara av en belastning på 300 kg med en säkerhetsfaktor större än 2. För att 

klara av dessa belastningar stod materialvalet för ramverket mellan lågkolhaltigt stål och 

aluminium 7075-T6. Materialdata om dessa kan ses i tabell 6. 

 
Tabell 6. Materialdata för materialval i bärande konstruktion 

 

Material E-modul [GPa] Sträckgräns [MPa] Densitet [kg/m3] Pris [kr/kg] 

Lågkolhaltig stål 205 GPa 370 MPa 7870 kg / m3 6,6 

Aluminium 7075-T6 72 GPa 500 MPa 2810 kg / m3 34,5 

 

 

Fördelarna med stålet är att det är relativt billigt material med en hög E-modul medan en tydlig 

nackdel är den höga densiteten. Fördelarna med aluminium 7075-T6 är att materialet har en 

tredjedel av densiteten jämförelsevis med stålet, har en hög sträckgräns och är lättbearbetat. 

Eftersom profilerna behöver extruderas anses aluminium mer lämpligt då det krävs mindre 

energi för att åstadkomma detta, även bockning av hörnen är lättare med detta material. 

Nackdelen med aluminium är att materialet är något dyrare än stål. 

 

För att skapa en större förståelse för materialen och hur de kan komma att påverkas i en produkt 

kontaktades Anders Eliasson, programansvarig inom materialdesign på KTH. Anders förklarade 

att båda materialen bör klara av den belastning som systemet kan komma att utsättas för men att 

aluminium är enklare att bearbeta. Aluminium kräver inte heller någon ytbehandling, vilket det 

lågkolhaltiga stålet behöver för att kunna hantera eventuell kondens som uppstår inuti produkten. 

Skulle någon läcka uppstå i systemet så att saltvatten kommer i kontakt med konstruktionen 

klarar Aluminium detta bra medan det hos lågkolhaltigt stål föreligger risk för korrosion. Utifrån 

detta valdes aluminium 7075-T6 då det ansågs lämpligare för dessa komponenter.  

 

För att dimensionera ramverkets samt profilernas tjocklek och bredd utfördes FEM-analyser för 

att säkerställa att kravspecifikationen uppnåddes samt att deformationerna inte blev för stora. 

Den last för vilket konstruktionen simulerades var 300 kg placerad på ovansidan av ramverket. 

Detta för att efterlikna det scenario då tre filtreringsmoduler står ovanpå en vattenreningsmodul 

med en vikt på 100 kg per enhet. Detta simulerar den högsta möjliga uppsättning av det 

modulära systemet som får plats i ett rum med standard takhöjd 240 cm.  
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Figur 40 visar den totala belastningen vilket har en punktbelastning som uppgår till 151 MPa och 

utgörs av en vertex i ett av hörnen för ramverket. Omkringliggande belastningar ligger inom 

intervallet 75 - 113 MPa. Beräknat med punkbelastningen fås säkerhetsfaktorn 3,3. I figur 41 

illustreras utböjningar som under maxlast uppgår mot 8,52 mm och hamnar mitt på ramverkets 

ovansida vilket anses acceptabelt då det finns en marginal på 15 mm mellan vattentank och 

ramverk.  

 

Figur 40. Tryck under maxlast på ramverk med profiler 

 

 

Figur 41. Utböjning under maxlast på ramverk med profiler 
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CDI-stöd 

För att säkerställa hållbarheten för CDI-stöden under belastning gjordes en FEM-analys. 

Simuleringen baserades på det scenario då fyra vattenfyllda CDI enheter placeras på den bärande 

konstruktionen som tillsammans utgör en totalvikt på 80 kg. Figur 42 visar på belastningarna för 

detaljen där det maximala trycket uppgick till 7,06 MPa. Med en sträckgräns på 50 MPa för 

nylon uppnås en säkerhetsfaktor på 7. I figur 43 illustrerad de deformationer som uppstår för 

CDI-stöden där maximal utböjning var 1,21 mm. Utböjningen påverkar inte funktionen för 

stöden och kolliderar inte med närliggande komponenter.  

 

Figur 42. Tryck under maxlast på CDI stöd 

 

 

Figur 43. Utböjning under maxlast på CDI stöd 
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4.7 Formspråk och färgval 

Utifrån en kombination av funktion, placeringsmöjlighet och uppdragsgivarens önskemål om ett 

formspråk utan skarpa hörn valdes ett kvadratiskt formspråk med avrundade hörn. Detta för att 

skapa ett formspråk som förmedlar en mjukare känsla samtidigt som formen erbjuder 

placeringsmöjligheter mot en vägg eller vid ett hörn i bostaden. Detaljbild på avrundningen kan 

ses i figur 44. 

 

Luckorna till modulerna valdes att göra släta med push-open funktion för att skapa ett 

minimalistiskt utseende men även skapa en semiotik som inte inbjuder till att öppna luckan då 

detta inte fyller någon funktion vid drift. Högst upp i högra hörnet på luckan finns en stansad 

Stockholm Water Technology logotyp för att tydligt signalera upp och ner på modulen, även 

detta kan ses i figur 44. 

 

Utifrån uppdragsgivarens önskemål om användning av ljusa färger valdes en kall ljusgrå färg till 

det yttre höjlet för att passa in i en hemmiljö utan att dra till sig för mycket uppmärksamhet. 

Färgen samt färgkoder kan ses i figur 45. 

 

 

Figur 44. Detaljbild avrundade hörn samt stansad logotyp 

 

 

 

Figur 45. Färgruta inklusive färgkod för vald kulör 
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4.8 Ekonomi 

Kostnadskalkylen för denna produkt delas upp i egentillverkade komponenter samt inköpta 

komponenter. Priserna för de egentillverkade detaljerna baseras på priser från CES EduPack 

(Granta Design 2018). För att beräkna försäljningspriset tillämpas 1-3-9 metoden.  

Driftkostnader och elförbrukning nämns även i detta kapitel för att ge en prisbild på årskostnader 

och även kunna jämföra detta med konkurrenter. 

 

Egentillverkade detaljer 

De egentillverkade detaljerna utgörs utav CDI enheterna, den bärande konstruktionen, CDI 

hållare, vattentanken, hyllplan, locken, plasthöljet samt kretskort. Sammanställning av priser 

åskådliggörs i tabell 7. Totalt försäljningspris och tillverkningspris återfinns i tabell 8 på nästa 

sida. Kostnaden för denna enhet är förhandlingsbart och forskarna förhandlar priser med 

tillverkare och leverantörer. Den dyra komponenten i dessa enheter består av aktivt kol. Enligt 

approximationer från forskarna själva estimeras ett försäljningspris mellan 3000 - 7000 kr. För 

att ge en prisbild på produktens försäljningskostnad används därför medelvärdet på 5000 kr per 

enhet. Totalpriset för CDI-enheter i en filtreringsmodul uppgår därmed till 20 000 kr.  

 
Tabell 7. Prissättning för egentillverkade detaljer  

Detalj Antal  Vikt / 

enhet 

[kg] 

Material Totalvikt 

[kg] 

Material

kostnad 

[kr/kg] 

Total 

material

kostnad 

Tillverkni

ngskostna

d 

Försäljn

ingspris 

Ramverk 3 1,45 7075-T6 4,35 34,5 150,0 350,0 1350,0 

Ramverk SM* 3 2,24 7075-T6 6,72 34,5 231,8 695,5 2086,2 

Profiler 4 0,35 7075-T6 1,39 34,5 48,0 144,0 432,0 

CDI stöd 1 0,38 Nylon 0,38 24,0 9,1 27,3 81,9 

Vattentank 1 5,60 Polyeten 5,60 14,1 79,0 237,0 711,0 

Hyllplan 2 2,30 Plexi 4,60 24,6 113,2 339,6 1018,8 

Lock 8 0,007 ABS 0,056 24,3 1,4 4,2 12,6 

Lock SM* 12 0,007 ABS 0,084 24,3 2,0 6,0 18,0 

Front/Bakluck

a  

2 0,58 ABS 1,16 24,3 28,2 84,6 253,8 

Front Display 1 0,28 ABS 0,28 24,3 6,8 20,4 61,2 

Front Stor 1 0,76 ABS 0,76 24,3 18,5 55,5 166,5 

Baklucka SM* 1 1,01 ABS 4,40 24,3 24,5 73,5 220,5 

Plasthölje  4 0,65 ABS 2,58 24,3 62,7 188,1 564,3 

Plasthölje 

SM* 

4 0,99 ABS 3,96 24,3 96,2 288,6 865,8 

Syratank 1 0,64 Polyeten 0,64 14,1 9,0 27,0 81,0 

Loopingtank 2 1,70 Polyeten 3,40 14,1 48,0 144,0 432,0 

*SM, styrmodul 
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Tabell 8. Totalt försäljningspris för egentillverkade delar per modul 

 

Modul Totalt tillverkningskostnad för 

egentillverkade komponenter [kr] 

Totalt försäljningspris egentillverkade 

komponenter [kr] 

Styrmodul 1794 5382 

Reservoarmodul 1108 3324 

Filtreringmodul 898 2695 

 

 

Inköpta detaljer 

De inköpta detaljera inkluderas bland annat av elektroniska komponenter, skruvar, slang, 

vattenkopplingar, pumpar, sensorer och solenoidvalv. Komplett komponentlista kan ses i bilaga 

F. Totala inköpspriser och försäljningspriser för de inköpta detaljerna för varje enskild modul 

kan ses i tabell 9.  

 
Tabell 9. Totalt försäljningspris för inköpta detaljer per modul. 

 

Modul Totalt inköpspris för inköpta detaljer 

[kr] 

Totalt försäljningspris inköpta detaljer 

[kr] 

Styrmodul 12 940 38 819 

Reservoarmodul 1166 3499 

Filtreringmodul 957 2872 
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Prisexempel 

Några exempel på totalpriset för olika uppsättningar av modulen kan ses i tabell 10 där ett 

system för 2 personer utgörs utav en styrmodul, två reservoarmoduler samt en filtreringsmodul. 

För systemet anpassat för 4 personer baseras priset på ytterligare en filtreringsmodul.  

 
Tabell 10. Prisexempel på olika uppsättningar 

 

System anpassade 

efter antal 

personer 

Totalt tillverkningspris med inköpta 

detaljer [kr] 

Totalt försäljningspris [kr] 

2 personer 27 805 83 414 

4 personer 36 327 108 981 

 

 

Driftkostnader 

Produkten kommer uppskattningsvis förbruka 1 kWh för varje kubikmeter producerat 

dricksvatten vilket motsvarar ett pris på 0,1 öre per liter vatten. Jämförelsevis förbrukar Afflux 

system Lilla östersjöpaketet ca 7,5 kWh/m3 vilket motsvarar ett pris på 0,8 öre per liter vatten.  

 

Kostnad per liter baseras på beräkning av elkostnad med genomsnittligt spotpris 2017 

(Nordpoolspot, 2018), energiskatt 2017 (Vattenfall, 2018) och rörlig elnätsavgift i Värmdö 

kommun (Vattenfall, 2018).  

 

Beräknat på genomsnittliga användningen av dricksvatten per dygn på 140 liter (Svenskt Vatten 

2017) konsumerar två personer 102,2 m3 vatten på ett år. Detta motsvarar ett pris på 102,2 kr 

med nano water. Jämförelsevis kostar en årsförbrukning baserat på samma förbrukning 817,6 kr 

med Lilla östersjöpaketet (Afflux Water, 2018).  

 

Kommunalt vatten kostar 4 öre per liter vatten (Svenskt Vatten, 2017) vilket beräknat på samma 

förbrukning kostar 4088 kr per år.   
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5 Diskussion 
Under arbetets gång har flertalet områden värda att diskutera dykt upp. Nedan tas de mest 

relevanta av dessa upp. 

 

5.1 Kommunernas medvetenhet 

Vid intervjuer med skärgårdskommuner upptäcktes flertalet gånger att dessa kommuner hade 

dålig kännedom om grundvattenproblem och i de allra flesta fall ingen statistik. Vid Intervju med 

Sveriges Geologiska Undersökning diskuterades detta vilket enligt SGU kan bero på att 

informationen kring problematiken kan påverka bostadspriser inom kommunen. Detta kan även 

vara en förklaring till att kännedomen om grundvattenproblem är relativt låg hos 

privatpersonerna som bor i kommunerna.  

 

Flertalet kommuner avråder även aktivt från avsaltningsanläggningar som källa till dricksvatten. 

Efter arbetet med detta projekt och de intervjuer som utförts blir det tydligt att detta delvis beror 

på brist på kunskap om hur reningssystemen fungerar men delvis också att det även här beror på 

ekonomiska aspekter. Detta blir framför allt tydligt då Norrtälje kommun menar att de avråder 

från avsaltningsanläggning som dricksvattenkälla då detta gör det svårare att stycka och sälja av 

tomter. 

 

Vi anser att vattenreningsanläggningar bör ha en högre säkerhet för dricksvattenkvaliteten än 

brunnsvatten då vattenreningsanläggningar regelbundet mäter vattenkvaliteten och därmed alltid 

garanterar tjänlig vattenkvalitet, något som inte lika regelbundet testas för egna brunnar. Dessa 

anläggningar reducerar även användningen av grundvatten vilket i områden med uttalade 

grundvattenproblem bör skapa en mer attraktiv bostadsmarknad. 

 

5.2 Solpaneler och litiumbatterier 

Ett önskemål i kravspecifikationen är att produkten skall kunna drivas med solceller. Efter 

samråd med Siimon Vaske på KTH Innovation togs beslutet att utesluta detta i den slutgiltiga 

produkten. Anledningen var delvis att den slutgiltiga produkten är ett modulärt system vilken gör 

dimensionering av ett solcellspaket svår men framför allt på grund av att utvinning av litium till 

de uppladdningsbara batterierna som krävs har stor negativ miljöpåverkan. 

 

5.3 FEM-analys 

Vid FEM-analyserna av den bärande konstruktionen uppkom det spänningskoncentrationer som 

enligt oss befann sig på märkliga positioner där spänningar överstigit eller legat nära 

sträckgränsen för materialet. Vi drar slutsatsen att detta beror på att det i CAD-modellen som 

analyserats funnits skarpa hörn och kanter, vilket i verkligheten inte existerar, och att dessa ger 

upphov till förhöjda spänningskoncentrationer. Troligtvis beror detta på ett fel i den mesh som 

analyserades där en vertex i meshen fått höga spänningskoncentrationer. Detta kan leda till att 

säkerhetsfaktorn blir onödigt hög vilket innebär att ramverket eventuellt skulle kunna 

dimensioneras om på sådant sätt att materialkostnaden minskar vilket påverkar det totala priset.  
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5.4 Ekonomi 

Under arbetet har en kostnadskalkyl utförts för att ge en bild över vad de olika modulerna kan 

komma att kosta. Denna kalkyl är starkt beroende av priset på CDI-enheterna som finns i 

filtreringsmodulerna. Då uppdragsgivarna fortfarande håller på att utföra tester för att använda 

andra, billigare material i CDI-enheterna och samtidigt prisförhandlar angående de befintliga 

materialen som används utgör detta en stor faktor för prisbilden vilken bör has i åtanke.  

 

Elförbrukningen för systemet är en uppskattning från forskarna bakom tekniken och reflekterar 

inte nödvändigtvis den verkliga elförbrukningen. Beräknat på denna uppskattning är Nano water 

en energisnål produkt som har en driftkostnad på 102,2 kr per år beräknat på 

vattenförbrukningen för två personer.  

 

5.5 Vattenkvalitet för olika ändamål 

I vår produkt har vi valt att rengöra allt vatten till Livsmedelsverkets krav på dricksvatten och 

sedan använda detta vatten för all daglig vattenförbrukning. Med CDI-tekniken skulle vatten av 

olika kvalitet kunna erhållas för att på så sätt korta ner rengöringstid för områden där högsta 

vattenkvalitet inte är nödvändig, exempelvis toalettspolning. 

 

Vi valde att inte gå vidare med att undersöka denna aspekt i vårt arbete då detta leder till att nya 

vattenledningar behöver dras i bostaden för att leda vatten av olika kvalitet. För bevattning av 

trädgården skulle detta kunna vara ett alternativ att undersöka vid vidare arbete då detta skulle 

kunna ske med extern koppling direkt in i reningsanläggningen. 

 

5.6 Vidare arbete 

Då arbetet har varit stort och avgränsningar gjorts för flertalet områden finns stort behov av 

vidare arbete innan en produkt kan lanserar på marknaden. 

 

Först och främst måste flödesanalyser utföras för att kontrollera att en jämn distribution av vatten 

erhålls i systemet. Detta blir extra viktigt eftersom systemet är modulbaserat och måste bibehålla 

en jämnt fördelad distribution då systemet byggs ut eller förändras.  

 

Illaluktande doft från vattnet kan komma att kvarstå efter rening, detta är inte något som har 

kollats på i framtagningen av Nano Water men något som kan vara värt att se över under fortsatt 

arbete. 

 

Vidare bör även noggrannare val av inköpta detaljer göras för att optimera prisbild och prestanda 

hos produkten. 

 

För att tillgodose samtliga önskemål på kravspecifikationen bör vidareutvecklingar göras där 

dessa inkorporeras i produkten, exempelvis hålla vattnet i reservoaren i rörelse för att undvika att 

vattnet blir dåligt. Även användargränssnitt och mjukvara bör ses över då detta spelar en 

avgörande roll för huruvida produkten uppfattas intuitiv.  
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6 Slutsats 
Produkten Nano Water har resulterat i en energisnål produkt som är kapabel till att filtrera 

östersjövatten till dricksvatten. För att optimera samt säkerställa systemets funktionalitet kommer 

flertal tester behöva göras innan produkten är redo att säljas på den svenska marknaden. 

 

Syftet för arbetet, att skapa en vattenreningsanläggning som inkorporerar en ny teknik har 

uppfyllts. Produkten är anpassad efter målgruppen och målen för projektet är uppfyllda då 

produkten är enkel att installera, enkel att modifiera efter behov och uppfyller de lagkrav som 

ställs på tjänligt dricksvatten. 

 

Då produkten möjliggör havsvatten som råvattenkälla bidrar detta till att huvudmålet för 

projektet, att skapa en produkt som möjliggör en minskning i användningen av grundvatten 

uppfylls. 

 

6.1 Grad av måluppfyllnad 

En jämförelse mot kravspecifikationen gjordes för att se hur väl den slutgiltiga produkten 

uppfyller målen och vilka områden som kräver vidare arbete.  

 

Produkten uppfyller samtliga krav förutom de indikationer som behöver redovisas enligt 

Livsmedelsverket. Produkten har dock nödvändig hårdvara för att kunna indikera detta på 

displayen. En del önskemål har inte blivit uppfyllda och har lämnats till vidarearbete. Komplett 

utvärdering mot samtliga krav och önskemål återfinns i bilaga E. 
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Bilaga A - Intervju Afflux water 
Nedan följer sammanställning av intervju som utfördes med Afflux water 2018-03-10 på 

Stockholmsmässan, Allt för sjön. 

 

Sammanställning 

Lilla östersjöpaketet kostar cirka 100,000kr och drar 7,5kWh/m3, dvs ungefär 15-20kr/m3. 

Kostnaden för årligt underhåll är ungefär 1500kr. Förfiltren behöver rengöras 4–5 gånger om 

året och ett filter kostar 125kr. Livslängden på produkten uppskattas till flera generationer men 

membran bör bytas ungefär var tionde år, det är två membran och dessa kostar 5000-6000kr. 

Service av enheten utförs av Afflux om kunden vill. 

 

Afflux har cirka 1200–1300 anläggningar ute på marknaden, detta sedan företaget startade för 15 

år sedan. Anläggningen placeras oftast ute i ett skjul på tomten, alternativt i en källare. 

Anläggningen placeras generellt inte i rum i bostaden som man ofta vistas i, detta pga dess 

storlek och dess ljud. Det är framförallt råvattenpumpen som låter mycket. Denna behöver dock 

inte placeras vid avsaltningsapparaten, RoLux, och man åstadkommer då en tystare drift. RoLux 

har måtten (BxDxH) 550 x 450 x 670. Råvattenpumpen kräver 1100W. 

 

Verkningsgraden för Afflux system är ungefär 50%. Systemets vattenintag placeras cirka fem 

meter från dess utsläpp. Intaget behöver rengöras ungefär en gång om året. 

 

De vanligaste problemen med produkten är att folk glömmer bort att underhålla den. Vid den 

marknadsundersökning som Afflux gjort för ett antal år sedan så fick de otroligt positiv 

feedback. Deras största hinder är konkurrenter på marknaden som slarvar och inte tar det på 

allvar. Afflux har fått utföra en hel del service åt konkurrenter. 

 

Saltnivån som afflux rengör från är 0,7% (7000ppm) och tar bort 99,5–99,8% av saltet (bör vara 

21-35ppm). 

 

Bufferttankar finns från 140l till 3000l. För ett mindre hushåll med två vuxna och två barn 

rekommenderas 320l tank. Denna har måtten (DxH) 640mm x 1600mm (inklusive 

distributionspump). Distributionspumpen kräver 1000W. 

 

Afflux riktar sig till hushåll med sjötomt. Detta är främsta målgruppen då det i annant fall krävs 

tillstånd för att dra ledningar över någon annans tomt. En bra lösning i skärgården är att gå ihop 

ett antal hushåll, men tyvärr funkar inte detta alltid. 

 

Vad gäller att kommunerna avråder från avsaltningsanläggningar tycker Afflux är konstigt och 

tror att det beror på okunskap. En fastighet är inte mindre självständig med en 

avsaltningsanläggning är med kommunalt vatten. 

 

Afflux tror inte att CDI-tekniken kommer bli någonting. De ser det som en 

efterrengöringsprocess och skulle det bli någonting så tror de att den kommer bli dyrare och mer 

energikrävande. 
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Bilaga B - Intervju Blue marine 
Nedan följer sammanställning av intervju som utfördes med Blue marine 2018-03-10 på 

Stockholmsmässan, Allt för sjön. 

 

Sammanställning 

Blue marines anläggning som producerar 100 liter vatten per timme uppskattas ha en kostnad på 

15kr/m3. Anläggningen kostar cirka 100,000kr. Service uppgår till 2000-5000kr per år och då 

ingår byte av filter och rengöring med citronsyra. Livslängden på ett membran uppskattas till 4-8 

år men de kan vid god skötsel vara dugliga 10-15år. Membranen kostar 5000-6000kr. Service av 

enheten sköter i första hand kunden själv. Blue marine använder sig av led-UV ljus för att döda 

bakterier efter rengöringen. Dessa har en livslängd på cirka sju år. 

 

Blue marines anläggning Arkipelag är anpassad för boende på skärgårdsöar och sjönära 

områden. Mått för denna är (BxDxH) 900 x 800 x 1730 (mm). Enheten producerar 60-130l/h 

beroende på vattenkvaliteten. Enheten innefattar en vattentank på 250/500l. enheten rengör från 

maximalt 7000 ppm till och får över detta en reducerad effekt. Systemet innefattar fyra stycken 

förfilter, 10 mic, 5 mic, 1 mic och ett kolfilter. Det innefattar även två stycken efterfilter, ett 

kolfilter och ett mineralfilter. Drifttiden är cirka sju år eller 6 300 000 liter vatten. 

 

Blue marines systemet varnar inte när det behövs service. Man kan köpa till en enhet som gör 

systemet mer automatiskt och varnar vid fel m.m. 

 

Blue marine har 50–100 anläggningar ute i bruk av de anläggningar som riktar sig till hushåll i 

skärgården. De har även avloppsanläggningar och anläggningar för båtar. Blue marines 

anläggningar sträcker sig från mindre, som erbjuder 30l/h, till större, som erbjuder 5000l/h, men 

kan även tillverka större då de har egen tillverkning och möjlighet till att kundanpassa produkten. 

Anläggningen för 30l/h kostar 14000kr. 

 

De problem som finns med produkten är att om högtryckspumpen går torr så brinner den. 

Pumpen har ett tryck på 10–16 bar. Vissa av deras anläggningar har automatstopp om pumpen 

går torr. 

 

Angående CDI-tekniken så tror Blue marine att det kanske kan bli något i framtiden men att det 

fortfarande är i ett väldigt tidigt stadie. 
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Bilaga C - Enkät 
Enkät som delades i skärgårdsforum på sociala medier för djupare kunskap om vattenanvändning 

och vattentillgångar. 
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Bilaga D - Intervju ägare av 
avsaltningsanläggning 
Intervju Tony Pervan 2018-03-16 

  

Varför skaffade du en avsaltningsanläggning? 

Anledningen var att jag är barnsligt teknikintresserad. Jag gillar naturen men vill leva bekvämt, 

som i stan. Brunnsvattnet är även av halvkass kvalitet så det blir mycket bättre vattenkvalitet. 

 

Vart har du din anläggning? 

Landställe på Möja, ca 20 hushåll, Inga andra på ön. El finns. 

 

Varför just en Afflux? 

Känner inte till några andra med paket för skärgården. Jag fick tipset från en kompis. 

 

Hur länge har du haft anläggningen? 

Kommer inte ihåg exakt men 6-10 år. 

 

Vad har du fått betala? 

Jag har lilla östersjöpaketet (150l/h), gav aldrig mer än 100l/h dock. Det har jag fått betala 

90.000kr för. Kändes dyrt men en värd investering, tjänas förmodligen in i längden. Jag slipper 

även bråk med grannar. 

 

Varför uppgraderade du till 200l/h från 150l/h? 

Vill ha liten tank pga vattenkvaliteten blir sämre stående i en tank. 

 

Uppfyller den ditt behov? 

Den tar inte bort alla dofter m.m. vid algblomning bland annat. Har därför extra ozon. Tog lite 

för lång tid när man duschat på morgonen och vill ha vatten strax därefter. Speciellt när vi har 

gäster. Har sällan problem nu. Största problemen är då man duschar, kan gå ca 100l. Vattna 

växter drar mycket också. 

 

Hur stor reservoartank har du? 

320l (standardtanken). 

 

Vad ser du för problem med anläggningen / förbättringsmöjligheter? 

Får lite sämre kapacitet i slutet, när förfiltrena börjar mättas. 

Största problemet är att byta förfilter, blir blött!  

Lätt att slangar lossnar. Att ha en Afflux är en ganska blöt historia. 

Det blir lite blött runt ikring den så den ska helst stå där man har en brunn. 

Låter väldigt mycket i sjöboden när anläggningen är igång. Framför allt pumparna, och då 

tryckpump och råvattenpump. 

Få larm vore bra om något strular. 

Får sämre kapacitet då temperaturen går upp och vattnet blir varmare. 

En vattenkylare efter hade varit bra! 

Inte så lätt att få service överlag ute i skärgården. 

 

Har du några problem på vintern? 

Inga problem på vintern, men då använder jag den inte. Behövs förmodligen lite värme. Afflux 

erbjuder vinterförvaring. Jag vet inte riktigt vad det kostar. 
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Vilken service utför du själv och hur ofta? 

Byte av förfilter (ca 100kr/st), men har nu ett magasin så det inte behövs lika ofta. Mycket i 

slutet av sommaren, då är det så ofta som en gång i veckan, aldrig i början av veckan. Förfiltrena 

är 1micron och 5micron. Efterfilter är aktivt kol, vet dock inte när dessa behöver bytas, finns 

ingen indikation. 

 

Vilken service utförs av tekniker? Och hur mycket betalar du för service per år? 

Körs till Afflux varje år för service under vintern. Den är väldigt tung, väger nog 40kg. Jag vet 

inte riktigt vad jag betalar för service. 

 

Hur fås produkten? 

En del lösa delar som man får montera men hela osmosenheten är en pryl. 

 

Vart är din anläggning placerad? Skulle du vilja placera den någon annanstans? 

Placerad i en sjöbod. Hade varit med lättplacerad om den inte var så blöt, stor och ful. Hade jag 

inte haft en sjöbod vet jag inte vart jag hade placerat den. 

 

Hur är användargränssnittet? Är anläggningen lätt att förstå? 

Helt obegriplig. Så nära obegriplighet man kan komma. PLCn är från 80-talet. Går inte styra på 

distans. 
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Bilaga E - Kravspecifikation 
Nedan följer fullständig kravspecifikation inklusive utvärdering av slutgiltig produkt gentemot 

kravspecifikation. Nivån av krav anges som K för krav och Ö för önskemål.  
 

 

Nivå Beskrivning Målvärde Uppfyllnad 

Användarkrav  

K Medge möjlighet till förflyttning, map torrvikt < 50kg Ja, torrvikt 47kg 

Ö Medge enkel förflyttning, map form Kunna förflyttas 

med pirra 

Ja 

K Medge enkel installation Kan utföras av 

privatperson 

Ja 

Ö Minimera risk för läckage Vattenkopplingar 

som klarar av 

minimum 6 bar.  

Ja, klarar av ett 

tryck från 16 bar 

Ö Passa i en hemmiljö Uppfattas som en 

vitvara 

Har ej kunnat 

utvärderas 

K Möta målgruppens dagliga vattenbehov 160 liter per dygn Ja, anpassad 

produktion 

K Minimera underhåll Max två moment Ja, bara citronsyra 

behöver fyllas på 

Ö Fjärrstyrning Via mobiltelefon Vidare arbete 

Ö Ta bort dålig doft på vattnet Ej märkbar Vidare arbete 

Ö Vattenkylare Integrerad Vidare arbete 

Ö Värme för vintern ej under 0 grader 

celcius 

Ja, placering 

inomhus 

Ö Hålla vattnet fräscht i tanken Ej stillastående 

vatten 

Vidare arbete 
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Nivå Beskrivning Målvärde Uppfyllnad 

Lagkrav  

K Uppfylla godkänd salthalt för dricksvatten, enligt 

LIVSFS 2017:2 

<100mg/l Na 

<100mg/l Cl 

Ja 

K Material som är i kontakt med vatten får ej vara 

korrosiva 

0 st Ja, 0st 

K Material som är i kontakt med spänning får ej vara 

ledande 

0 st Ja, 0st 

K Visa de indikationer som ställs krav på (listas 

nedan) 

Livsmedelsverket 

LIVSFS 2017:2 

 

K Varna vid felaktigt pH-värde > 6,5 

< 9,5  

Ja, display och pH-

sensor finns 

K Varna vid fel i desinfektionen Indikera på display Ja, display och 

konduktivitetsmäta

re finns 

K Larma vid förhöjd turbiditet (endast om ytvatten tas) Indikera på display Vidare arbete 

K Inkludera beskrivning av verkets funktioner Instruktionsmanual Vidare arbete 

K Inkludera driftinstruktioner Instruktionsmanual Vidare arbete 
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Nivå Beskrivning Målvärde Uppfyllnad 

Uppdragsgivarkrav  

K Erbjuda tillräckligt utrymme för nödvändigt antal 

CDI-enheter 

CDI-enhet: 

D 200 x L 500 

Ja, modul 

innehåller 4 

enheter 

K Innehålla nödvändiga elektroniska komponenter för 

att styra systemet (Se Bilaga B för listade 

komponenter) 

Se Bilaga B Ja 

Ö Kunna anpassas efter variation i behov Modulär Ja, system består 

av tre moduler 

K Tillgång till energiförsörjning 230V AC Ja 

Ö Drivas utan el i bostaden Solceller Nej 

K Innehålla lämplig vattenpump. tryck: > 2 bar 

Flöde: 1 liter/min 

per CDI-enhet i 

parallellkoppling. 

Kan drivas med 

AC eller DC. 

Ja, upp till 10 bar. 

Flöde upp till 60 

liter per minut. 

Kan drivas med 

växelström.  

K Innehålla lagringsmöjlighet för renat vatten Anpassad efter 

målgrupp 

Ja, moduler om 

120 liter 

K Ha en display LED/LCD LCD 

Ö Undvik skarpa hörn Ej 90 graders hörn Ja 

Ö Använd ljusa färger  Ja, ljusgrå 

K Skydda inre komponenter Heltäckande hölje Ja, skyddande 

ramverk och 

ytterhölje 

 

Nivå Beskrivning Målvärde Uppfyllnad 

Hållfasthetskrav  

K Anordningen måste klara det tryck som uppstår vid 

reningsprocessen 

2-4 bar Ja, Slangar, 

kopplingar, 

pumpar och 

solenoidvalv klarar 

tryck 

K Medge lastbarhet av 4 moduler på varandra (blöt 

vikt) 

300 kg med 

minimal 

säkerhetsfaktor 2. 

Ja, med 

säkerhetsfaktor 

3,3.  
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Bilaga F - Komponentförteckning 
Kostnadskalkyl för komponenter indelat efter systemets tre moduler. Dessa är i sin tur indelade 

efter tre delsystem. 
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Bilaga G - Grundfos SCALA2 
Nedan följer datablad för vald pump. En pump används för att distribuera och trycksätta det inre 

systemet och en används som distributionspump ut i bostaden. 

 

 

 
 


