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Abstract 

In this paper, we are researching the possibilities of desalination, as an aid in the solution to the 

global water crisis. Our focus lies on generating drinking water from sea water, in areas near 

coastlines with low access to clean water. We would like to know, to what extent our design 

will be able to act as an aid in solving the global water crisis. Our approach is to design a small-

scale desalination machine that would be an alternative to the large-scale desalination plants. 

We will explore if our small-scale machine has qualities that work better than their larger 

counterparts.   

 

We have used various design development methods such as CCM, storyboarding, Design 

Sprint, and Framework for Design Science Evaluation. We also used TRIN modellen to explain 

the four main desalination technologies as well as our own machine. We will also apply a 

comparative analysis to figure out which existing desalination technology we will use in our 

design.   

 

We determined that our desalination machine had to meet certain criteria to be effective. The 

criteria are as follows: mobile, off-grid, clean water, and environmentally friendly/sustainable. 

We concluded that Single Effect Distillation- which is a simplified version of Multi Effect 

Distillation, one of the main desalination technologies, could work for our design. We also 

concluded that in order to meet all our criteria, a solar collector is the best suited method as a 

thermal energy source for our design.   

 

Our final design is estimated to produce 23,9 liters of clean drinking water per day, which is 

enough drinking water to satisfy 8-12 people’s thirst.  

 

Last to mention, there is a limit to our design, and we have classified it as a temporary solution 

aid, that will be effective for the time being, but needs a larger scale substitute when the area 

gets enough resources to build one.  
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Begrebsafklaring 

- Desalination - En proces hvorved saltvand, for det meste havvand, omdannes til 

drikkevand ved at saltet fjernes fra vandet (Panagopoulos, A. 

-  et.al., 2019). 

 

- Day Zero - Den dag hvor der ikke er mere rent drikkevand, i form af postevand i et 

område (Maxmen, A. 2018). 

 

- Off-grid - Når noget er designet til ikke at være afhængig af ét eller flere offentlige 

forsyningsvirksomheder, for at få for eksempel vand eller strøm. Off-grid refererer 

traditionelt til et hus, som ikke er tilstuttet det elektiske net, hvilket på engelsk kaldes: 

“the electrical grid” (Vannini, Phillip; Taggart, Jonathan 2014). Det er altså en noget, 

som kan fungere selvstændigt. 

 

- Membran - Er en tynd og flad struktur eller et materiale, som adskiller to miljøer. 

Membraner er med til at kontrollere transporten af stof mellem to miljøer. Eksempler 

på membraner er membranfiltrer, der bliver brugt til at filtrere en væske. Et andet 

eksempel er cellemembranen, som adskiller det indre af en celle fra dens omgivelser. 

(Cheryan, M 1998) 

 

- Brine - Vand med en meget høj saltkoncentration – op til 10 gange højere end havvand. 

Brine er et restprodukt fra de fleste desalinationsteknologier, og hvis det ikke bliver 

afskaffet på en bæredygtig måde, kan det være miljøskadeligt (NDSU. 2017).  

 

- kWh/m³ - En måleenhed, vi bruger til at måle mængden af energi i kWh (Kilowatt pr. 

time) i forhold til kubikmeter vand. Dette skal bruges til at udregne, hvor mange kWh, 

der skal bruges til at afsalte 1 m³ vand.  

 

 

Indledning og problemfelt 
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Vores formål ved dette projekt er at designe et desalinationsapparat, som skal kunne omdanne 

saltvand til drikbart vand, der vil være rent nok til at indtage, med en så lav chance som muligt 

for at blive syg af patogener, eller dehydreret af saltindholdet. Motivationen for vores projekt 

kommer af en idé, der blev præsenteret til os omkring desalination, hvilket fangede vores 

opmærksomhed. Idéen lød på:  

“hvis vi har teknologien til at løse vandmangel problemet med et desalinationsapparat, hvorfor 

gør vi det så ikke?”  

 

Ud fra dette spørgsmål løb vores tanker afsted med os vedrørende de mange forskellige måder, 

hvorved man kunne udnytte desalinationsmaskiner. Vi opdagede, at desalinationapparater 

primært bliver lavet i lande med en god økonomi og eksisterende infrastruktur (Desalination 

Worldwide, 2010). Vi opdagede yderligere, at nogle byer og lande allerede nu har været ved at 

ramme det, som hedder Day Zero (Maxmen, A. 2018). Day Zero er den dag, hvor 

vandressourcer slipper op i de individuelle byer og lande. Dog kan også en global Day Zero 

kan forekomme i fremtiden, hvis ikke der bliver taget hensyn til vandforbruget. Det vil sige at 

den rene vand, som bruges til at drikke, lave mad, bade, vande planter mm., er eller er tæt på 

at være opbrugt. Således er der ikke vand nok eller intet vand tilbage til at dække de mest 

nødvendige behov (Holdt, L. 2018). Dette er primært forårsaget af klimaforandring og højere 

forbrug end kloden kan nå at regenerere (Kuebler, M. 2021).  

 

Samtidigt opstår spørgsmålet: “Men hvis jorden er dækket af vand, hvordan kan nogle byer så 

komme i vandmangel?”. Vi fandt ud af, at 97% af verdens vand er saltvand, 2% er i form af is 

og kun 1% af verdens vand er drikbart (DW Plant A 2021). Vi startede derfor med tanken om, 

at designe et apparat ud fra en allerede eksisterende desalinationsteknologi, som skal kunne 

bruges af en husholdning, for at øge deres levestandard i form af rent drikkevand. Vi har valgt 

at afgrænse vores design til at skulle etableres primært i områder nær kyster, og vi har et 

udgangspunkt i en målgruppe på størrelse med en gennemsnitlig husstand i verden. Det, der 

ligger til grund for dette valg, er at vores ønskede formål med designet er, at skulle mindske 

distancen for rent drikkevand globalt for den enkelte forbruger nær kyster, idet at 

vandforsyning ofte er lokaliseret længere inde i landet (EAC, Water Resource). Vi ser 

udviklingen inden for desalination som noget enormt interessant, da det kan have en stor effekt 

på klodens fremtidige udvikling på reducering af vandmangel og generelt for levestandarden i 

hele verden. Vandmangel er et stort problem i hele verden, idet omkring to milliarder af jordens 

befolkning er påvirket af vandmangel (World Health Organization, Drinking-Water, 2019).  
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Det forekommer os paradoksalt, at der endnu ikke er udviklet flere mindre og mere mobile 

desalinationsapparater, således at de kan blive sendt ud og etableret i områder med manglende 

drikkevand nær kyster. Der findes måder for disse områder at få vand på, men oftest er det 

lokaliseret længere væk eller inde i landet (EAC, Water Resource). Dette vil blive uddybet 

senere i projektet. 

 

Vi har valgt at arbejde med manglen på vand, som er rent nok til at indtage med flere positive 

virkninger end negative. Vi har derfor valgt at udarbejde et nyt design til desalination med 

følgende problemformulering og arbejdsspørgsmål for bedre uddybning af emnet. 

Problemformulering 

I hvilken grad kan vi øge mængden af drikkevand i kystområder med vandmangel via et 

simpelt teknologisk desalinationsdesign? 

 

Arbejdsspørgsmål: 

 

- 1) Hvordan kan vores desalinationsdesign øge mængden af drikkevand i kystområder? 

- 2) Hvordan kan vi maksimere vores desalinationsapparats vandproduktion med brug af 

miljøvenlige energikilder? 

- 3) Hvilken kriterier skal vores design opfylde for at hjælpe med at løse 

vandmangelsproblematikken? 

- 4) Hvordan kan vi, på baggrund af de eksisterende desalinationsteknologier, opnå de 

ønskede kriterier til vores design? 

 

Projektet vil bestå af redegørelser, som vil hjælpe os og læseren med at få defineret og 

specificeret drikkevandsproblemets omfang. Derefter vil vi udarbejde en analyse af de fire mest 

anvendte desalinationsteknologier ud fra 6-TRIN-modellen samt vores eget design. Hertil vil 

vores designudvikling blive specificeret gennem vores iterationer. Herefter udarbejdes en 

komparativ analyse, hvor vi vil stille de fire teknologier op imod hinanden, samt vores eget 

design for at finde de væsentligste forskelle og ligheder. Dette leder os videre til vores FEDS-

designevaluering. Denne designevaluering vil tage udgangspunkt i vores resultater fra den 

komparative analyse – altså forskelle og ligheder – som vil blive sat op imod de væsentligste 
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pointer fra redegørelserne, problemformuleringen, arbejdsspørgsmålene samt de kriterier, vi 

har opstillet for vores design, således at vi får besvaret vores problemformulering og 

arbejdsspørgsmål helt konkret.                                                  

 

Afgrænsning 

Vores projekt fokuserer på dimensionerne Design & Konstruktion (D&K) og Teknologi, 

Systemer & Artefakter (TSA). Det har vi gjort, grundet vores interesse er højere fokuseret i de 

tekniske aspekter af projektet, frem for den samfundsmæssige og humanistiske del som er 

Subjektivitet, Teknologi & Samfund (STS). Vi har derfor valgt ikke at fokusere på et specifikt 

område, men i stedet have et generelt fokus på kystnære områder. Grunden til at vi har valgt 

dette, er at vi derfor ikke skal forholde os dybdegående til specifikke samfundsmæssige 

problemstillinger såsom; lovgivninger, korruption og forbrugssystemer. Dog anerkender vi, at 

det kræver ændringer på vores design, hvis dette skal implementeres i et bestemt område.  Vi 

har diskuteret, argumenteret for og imod, om hvorvidt sandsynligheden for at folk kan finde på 

at stjæle vores desalinationapparat, eller ødelægge det for at få fat i dele eller komponenter fra 

designet, eksempelvis kobberrør og kogeenheden. Dette har vi valgt at afgrænse os fra, på 

baggrund af vores problemstilling ikke vil kunne favne tilstrækkeligt fyldestgørende. Vi 

anerkender, at dette kunne være et stort problem, så hvis vores apparat skulle testes i 

virkeligheden der hvor vi ønsker det implementeret, er en løsning på dette problem, noget der 

skal undersøges.  

 

Der er også geografiske faktorer, som vi har valgt at afgrænse os fra, ved ikke at vælge et 

specifik område. Faktorerne er ting som; temperatur, blæst, nedbør og soltimer. Dog 

anerkender vi, at vores design yderligere ville kræve nogle ændringer, hvis det skal 

implementeres et sted, hvor der er andre geografiske forhold ,som ikke vil fungere med vores 

design.  

     

Grundet tids- og ressourcebegrænsningen for dette projekt mener vi ikke, at vi er i stand til at 

afprøve vores desalinationsapparat i et realistisk scenarie. I stedet vil vi kunne afprøve apparatet 

i simulerede eksperimenter. Dog har vi stadig tænkt os at lave en analyse på, hvordan vores 

design vil fungere som et færdigt produkt ude i virkeligheden.  
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Semesterbindingen 

Vi har valgt, at projektet skal fæstnes i dimensionerne Design og konstruktion (D&K) og 

Teknologiske systemer og artefakter (TSA). Dimensionen TSA har primærfunktionen i dette 

projekt til at beskrive den teknologiske proces, som indgår i vores maskine. Brugen af vores 

metoder, som vi nævner nedenfor, vil blive uddybet i metodeafsnittet.  

 

Vi anvender 6-TRINs-modellen som redskab til at gennemgå emner som indre mekanismer’ 

og -processe’, teknologiens innovation, samt dens utilsigtede effekter mm., hvor vi, forud for 

denne analyse, vil benytte et Coloured Cognitive Map (CCM) og et storyboard fra Design & 

Konstruktion for at komme videre i iterationerne mod vores mål. Da vi skal designe et produkt 

ud fra en nuværende desalinationsteknologi, skal vi igennem flere forskellige iterationer for at 

finde den mest effektive udgave, som opfylder alle vores kriterier. Disse kriterier vil blive 

uddybet senere i rapporten. I løbet af disse iterationer vil vi gøre brug af Hevners cyklus model, 

hvor vi vil gennemgå vores prototyper og designevaluere, hvad der kan gøres bedre, samt 

hvorledes det opfylder kriterierne for vores problemformulering.   

Teoriafsnit 

Første del af teoriafsnittet vil forklare hvad havsalt er, samt hvad dens funktion er. Dette vil 

give os en idé om de egenskaber, som havsalt har både i forhold til, hvor vigtigt salt er for vores 

krop, men også hvor helbredsskadeligt det kan være. Derefter vil vi forklare, hvad der sker, når 

mennesket indtager for meget havvand og dermed svare på, hvorfor desalination er nødvendigt 

for at lave drikkevand ud af havvand. 

 

Der er forskellige former for salt. I kemien er salt en neutral forbindelse mellem metalliske og 

ikke-metalliske ioner. Den salt, som findes i havvand, er natriumklorid, hvilket også bliver 

kaldt bordsalt, anvendes i madlavning. Natriumklorid bliver også brugt som 

konserveringsmiddel, idet at meget få organismer kan overleve i en højt natriumklorid 

koncentration, da vandet bliver trukket ud af deres celler via osmose. Dette vil blive uddybet i 

et senere afsnit.  

 

Endvidere, bliver natriumklorid anvendt til at sikre vejene om vinteren, grundet dets evne til at 

sænke frysepunktet på sne og is (Physicsopenlab, 2020). Natrium- og klorionerne, som 
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natriumklorid er sammensat af, gør det svært for vandmolekylerne at sætte sig sammen til 

krystaller (ibid). Natrium- og klorionerne bliver anvendt i kroppens funktion, og det er 

essentielt, at der er den rette balance mellem ionerne og vand, for at kroppen kan fungere 

optimalt. Vores nyrer er med til at regulere balancen ved hjælp af osmose. Hvis man har for 

meget vand i kroppen, vil nyrerne sørge for, at man udskiller en højere mængde af vand urinen 

og beholde ionerne. Hvis vi har for lidt vand, vil nyrerne sørge for, at vi ikke udskiller for 

meget vand, og at vi i stedet udskiller ionerne. Der bliver også udskilt hormoner, som sender 

signaler til hjernen og gør os tørstige. Natrium er også brugt til at regulere vores blodtryk og 

blodvolume. Dette er også brugt i funktionen af nerver, muskler og andre kropsvæv (Renee, J. 

2018). 

 

Saltvand indeholder ca. 3,5% opløst salt, hvilket er højere end kroppens saltindhold på ca. 

0,89% . Derfor er resultaterne af osmose katastrofale, hvis du indtager havvand. Hvis dette ikke 

kontrolleres, vil nettooverførslen af vand fra indersiden af vores celler til ydersiden, få cellerne 

til at krympe betydeligt. For at fjerne den ekstreme mængde salt, der optages af saltvand, 

udskiller vi urin med mere vand, end vi rent faktisk drikker, og dette fører til dehydrering, 

hvilket kan være dødeligt (Giuggio, V. M. 2020, January 27).                                  

Teori om desalination 

I denne del af teoriafsnittet vil vi forklare to naturvidenskabelige teorier, som anvendes i 

desalination, for at give os en bedre forståelse af, hvad de forskellige desalinationsteknologier 

er baseret på. Derved kan vil vi yderligere kunne forstå, hvilket komponenter vores design skal 

bestå af.  

 

Desalination bygger på to naturvidenskabelige teorier; osmose og destillation. Vi har valgt at 

bruge destillationsteorien, som vi vil begrunde og uddybe i et senere afsnit.  



 

11 

Destillation 

 
Selvskitseret figur - Destillering 

 

Ovenstående selvskitserede figur viser en typisk destilleringsproces. 

Destillation er en metode til at separere forskellige komponenter i en flydende blanding, således 

at de kan anvendes hver for sig. Eksempelvis er saltvand en flydende blanding, hvor salt og 

vand kan blive separeret ved hjælp af destillation.  

  

Destillation bruger et meget simpelt separationsprincip; hvis de forskellige komponenter har 

forskellige kogepunkter, vil de evaporere ved forskellige temperaturer. Derfor kan man koge 

vand, indtil det evaporerer ved 100 grader, hvilket betyder, at vandet går fra sin flydende form 

til gasform. Saltet i vandet forbliver i sin faste form, da saltets kogepunkt er 1400 grader hvilket 

er højere end vandets. Vanddampen vil gerne væk fra saltvandet, idet det har brug for mere 

plads, og dette kan udnyttes til at føre dampen hen til et køligere område således det kan 

kondenseres. Ved at sætte et rør på den beholder saltvandsblandingen er i, kan vanddampen 

føres hen til et reagensglas, der ligger i isvand. Når dampen når til reagensglasset, vil det 

fortætte sig – altså kondensere – grundet temperaturen er lavere end 100 grader. Vandet vil 

blive flydende igen, og der vil være ingen salt i vandet, da det vil tilbage i beholderen i sin faste 

form (Stichlmair, Johann, G., Klein, H. &  Rehfeldt, S., 2021). 
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Osmose 

 
Selvskitseret figur - Osmose 

 

Ovenstående selvskitserede figur illustrerer processen af osmose. 

Osmose sker, når vand bevæger sig gennem en semipermeabel membran, hvilket er en 

halvgennemtrængelig membran, hvor kun små stoffer, såsom vand, kan gennemtrænge. Et 

kendt eksempel er cellemembranen; Vandet bevæger sig automatisk igennem membranen, hvis 

der er forskellige koncentrationer af opløste stoffer, såsom salt, på de to sider af membranen, 

da det skaber et osmotisk tryk, som vandet gerne vil udligne. Vandet vil automatisk bevæge 

sig hen, hvor koncentrationen er højest, og vandet vil derfor blive ved med at skifte side, indtil 

koncentrationen er ens på begge sider af membranen (Donald. T. H. 2021). 

Omvendt - Reverse Osmosis 

Reverse osmosis, som er én af de teknologier anvendt til desalination, er bygget på teorien om 

osmose. I reverse osmosis sker separationen af forskellige stoffer ved, at de bevæger sig 

gennem en semipermeabel membran. Processen sker ved at øge trykket i den vandblanding, 

der skal separeres, som er på den ene side af membranen, således at der skabes en trykforskel. 

Når trykket overstiger det osmotiske tryk, vil strømmen af vand vende og bevæge sig væk fra 

den blanding med højst koncentration, og derefter kan det rene vand på den ene side af 

membranen fjernes (Warsinger, D. M., Et. Al. 2016). 
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Teori inden for designevaluering 

Designevaluering er en essentiel del af læringsmålene i Design & Konstruktion (Study RUC, 

2021). Derfor vil vores projekts analyse vil bla. bestå af en designevaluering ud fra vores 

forudgående teknologiske komparative analyse af de fire desalinationsteknologier og vores 

eget design, set i forhold til problemomfangets redegørelser, samt vores kriterier til vores 

design og dets iterationer. Dette skal alt sammen evalueres i forhold til arbejdsspørgsmålene 

og problemformuleringen, således at vi ender ud med det bedst mulige design for vores 

problemformulering. Vores designevaluering vil tage udgangspunkt i vores eget design og de 

fire standard desalinationsteknologier. 

 

Inden for designevalueringsteorien findes der tre primære konkurrerende 

evaleringsmålsætninger. Disse tre typer kan kombineres. De tre målsætninger er rigor (sense 1 

& sense 2), effiency og ethics (Venable, J., Pries-Heje, J., & Baskerville, R. 2016). Rigor (sense 

1) er strengheden eller stringensen i forhold til, hvorvidt artefaktet, uden andre variabler eller 

omstændigheder virker efter hensigten. Rigor (sense 2) er, hvor effektivt artefaktet virker i den 

virkelige verden, foruden eksempelvis organisatoriske komplikationer og utilsigtet 

menneskelig adfærd og des lignende. Derefter er der efficiency, som er en 

evalueringsmålsætning, der arbejder ressourcebegrænsninger. Evalueringsmålsætning 

anvendes til synliggøre, hvorvidt begrænsningerne er til stede, og hvorvidt disse kan 

minimeres. Eksempler på dette kan være penge, tid, udstyr og menneskelig adfærd. Sidst, har 

vi ethics, som omhandler, hvorledes undersøgelsen af evalueringen tager udgangspunkt i etiske 

aspekter. Dog er det en nødvendighed at at lave denne evaluering uden hverken dyr, mennesker, 

organisationer eller offentligheden, idet at disse potentielt kan udsættes for risici under eller 

efter designevalueringen (Venable, J., Pries-Heje, J., & Baskerville, R. 2016). Vi har til hensigt 

at designevaluere med målsætningen rigor sense 1, idet vi har fokus på, hvorvidt vores design 

vil kunne fungere selvstændigt uden tilsyn. Designmålsætningen udmønter sig i, at det skal 

være fordelagtigt for brugerne at anvende vores design frem for at gå hen til en brønd eller 

lignende vandforsyning. 
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Hevners tre-cyklus model 

 
Hevner, A. R. (2007). A Three Cycle View of Design Science Research. Scandinavian Journal of Information Systems, 

19(2), 87-92. 

 

 

 

I vores projekt har vi valgt at anvende Hevners tre-cyklus model til at evaluere vores design 

for at finde løsninger til de problemer, vi har stødt på i arbejdet med de forskellige iterationer. 

Set fra midten, som er hovedelementet i design science research, illustrerer modellen, hvorledes 

man i designprocessen kontinuerligt skal skabe sammenhæng mellem de tre hovedelementer: 

environment, design science research og knowledge base. Disse tre hovedelementer illustrerer, 

at designprocessen kontinuerligt er en iterativ proces, hvor det er nødvendigt at genbesøge alle 

elementer, for at sikre at designet opnår sit formål eller opfylder et givent behov. Environment 

beskriver hvor relevant behovet er designet er, eksempelvis baseret på et firma, en person eller 

et samfund. Knowledge base beskriver vidensdelen i at skabe et design – med andre ord; 

hvorvidt er der videnskabeligt empiri for at skabe designet?   

 

Metodeafsnit 

I dette afsnit vil vi redegøre for de metoder, som vi vil anvende i vores projektrapport for at 

svare på vores problemformulering og arbejdsspørgsmål. Dette hjælper os med at forklare, 
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hvad metoderne kan anvendes til i vores projektrapport, således at vi dermed kan få mest 

potentiale ud af dem.   

 

Først og fremmest har vi tilgået dette projekt med den videnskabsteoretiske metode; abduktion 

– en metode opfundet af  filosof Charles Sanders Peirce (Persson, C. P. 2019, March 23). Vi 

benytter denne metode, idet projektet udspringer af en undren, som vi har haft i forbindelse 

med vores problemfelt. Vi har derfor opstillet hypoteser omkring, hvilke mulige løsninger og 

forklaringer, der vil kunne løse problemet eller ligge til grund for problemet. Projektets tilgang 

har været cirkulær, i form af design sprint, problemkort og en lang række iterationer, hvilket 

alt sammen har bidraget til at vi afslutningsvis kan opstille vores kvalificerede induktive bud 

på en mulig problemløsning. 

Coloured Cognitive Mapping  

Vi vil bruge coloured cognitive mapping (CCM), også kaldet problemkort, til at forstå, hvordan 

vi løser et design science research (DSR) problem samt hvad der ligger til grund for problemet 

og forholdene, som tillader problemet at fortsætte. CCM-metoden vil hjælpe os til at forstå 

problemets mange facetter og delproblemer og kan muliggøre løsninger på, hvordan vi derefter 

kan transformere dem om til krav eller reelle idéer for vores design. Det visuelle aspekt af CCM 

gør, at det bliver nemt for os, såvel som udefrakommende, at identificere, hvilke problemer 

vores problemfelt omfatter. Vi kan anvende CCM til at idégenerere og udvikle idéer for mulige 

løsninger til vores problemstilling. Vi kan, blandt andet ved brug af nye teknologiske 

genstande, videretænke vores design. Dette giver os også en god mulighed for at kigge nærmere 

på, hvilke problemstillinger som kan være vigtigere end andre (Pries-Heje J. 2021). 

Storyboard  

Et storyboard er en visuel repræsentation af, hvordan et produkt bliver lanceret på et marked, 

eller hvordan en brugeroplevelse vil være fra start til slut. Det er et værktøj, man kan gøre brug 

af, imens man er ved at designe et produkt. Storyboard-metoden kommer fra filmverden, hvor 

et det bliver brugt som et billed-manuskript (Pries-Heje P. 2021). 

     

Vi benytter os primært af et storyboard for at forklare og visualisere, hvordan man bruger vores 

desalinationsapparat fra start til slut. Længere nede i projektet vil vi illustrere vores storyboard, 

som synliggører, hvor vores design startede, hvilket skal anvendes videre i en designevaluering. 
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Vi har valgt, at vores storyboard både skal være design- og brugerorienteret. Storyboardets 

formål er at styrke brugervenligheden og dermed gøre vores produkt mere brugervenligt 

uafhængigt af forbrugerens tekniske erfaren. Desuden hjælper det os med at tydeliggøre 

processen og manualen for vores design, således at det kan forstås universalt uden behov for 

specifikke sprogkrav. Dette vil gøre det nemmere at placere vores produkt hvor som helst i 

verden. Storyboard-metodens sekundære funktion for vores projekt og design gør det muligt 

for os at visualisere vores design, dets artefakter og dets indre mekanismer og processer. Derfor 

er det en væsentlig metode at tage udgangspunkt i for at kunne videreudvikle designet og 

foretage flere iterationer, samt  designevaluering. Metoden indgår i Jake Knapps “Design 

Spring”, som vi nedenfor vil uddybe brugen og sammenhængen af (Knapp, J., Zeratsky, J., & 

Kowitz, B. 2016). 

Jake Knapps Design Sprint 

For at kunne nå i mål med de kriterier, vi har sat os, er det vigtigt, at vi kan fremstille prototyper, 

så vi kan gå gennem flere iterationer inden for en kortere tidsramme, for effektivt at komme 

frem til den bedste ide muligt. Vi vil anvende Jake Knapps Design Sprint til idégenerering og 

rapid prototyping til fremstilling og iteration af vores prototyper. Jake Knapp arbejdede hos 

Google og Google Ventures, da han opfandt hans Design Sprint process. Design Sprint er lavet 

til firmaer for at teste deres idéer af hurtigt, effektivt og uden at bruge mange penge på at lave 

et færdigt produkt der ikke er testet af, men i stedet til lave rapid prototyping, som er meget 

billigere (Knapp, J., Zeratsky, J., & Kowitz, B. 2016). Selvom Design Sprint er lavet til firmaer, 

og er ikke en videnskabelig udviklingsmetode til designs, hvilket vi dog godt anvende det i 

vores projekt til at idégenerere og udvikle et design hurtigt og effektivt finde fejlkilder, idet at 

vi kan optimere og ændre vores produkt undervejs, ved at ændre delelementer som evt ikke 

fungere som tiltænkt, eller andre ideer fungere bedre rent praktisk.  

Design Sprint  

Design Sprint er en fokuseret problemløsningsmetode, der kan hjælpe med at lave prototyper 

og validere idéer hurtigt og effektivt over en fem dage lang proces. Eksempler på en typisk 

proces: 

 

● Mandag skal gruppen sammen finde på en forretningsmulighed og kortlægge kundens 

forbrugeranvendelse, samt finde en målgruppe. Derefter skal gruppen finde ud af, 
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hvilken konkurrence der er på markedet. Dette kan opnås ved at snakke med eksperter, 

samt undersøge deres forventninger til forretningsmuligheden. Når alt dette er fastlagt, 

skal gruppen sætte sig et klart mål for deres problemstilling. 

 

● Tirsdag er en brainstormingsession, der bliver brugt på at udforske og finde på løsninger 

til problemstillingen. Alle idéer bliver skrevet op, så de kan bruges om onsdagen.  

 

● Onsdag skal gruppen stemme om på én idé fra tirsdagens brainstorming. Derefter 

udarbejder gruppen et detaljeret storyboard om den idé de besluttede sig for, samt 

beskrive hvorfor de valgte netop den. 

 

● Torsdag skal idéen udvikles til en minimal prototype, så kunden kan give feedback til 

produktet. Dette er også dagen, hvor gruppen anvender rapid prototyping til at udvikle 

første prototype af gruppens produkt. 

 

● Fredag skal produktet testes med fem til seks testpersoner, imens gruppen får taget noter 

og stiller spørgsmål. De noter og svar, gruppen indsamler om fredagen, kan anvendes 

til at iterere prototypen.  

 

● Efter fredag er Design Sprint færdigt, og gruppen lægger fokuset på rapid prototyping 

for at skabe nye iterationer (Knapp, J., Zeratsky, J., & Kowitz, B. 2016). 

Rapid Prototyping  

Vi kan bruge rapid prototyping i vores design til at komme frem til det bedst mulige design, i 

kraft af at vi kan afprøve og designudvikle mange designmuligheder på kort tid og 

sammenligne dem, samt finde den bedste løsning. 

 

Rapid Prototyping består af en cirkulær iterationsproces. Det første man skal bruge er et 

koncept af et produkt, og først derefter kan man begynde på Rapid Prototyping. Når konceptet 

er klart, bygger man den første prototype, og derefter udarbejdes et review af prototypen, 

hvorefter der udvælges ting, der kan itereres til næste prototype. Dernæst kan der bygges en ny 

prototype med de nye iterationer. Når produktet ikke har behov for yderligere iterationer, går 

produktionen af et produkt i gang. Rapid Prototypings formål er en hurtig fremstiling af 
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prototyper, og derfor kan man hurtigt identificere fejl og formindske omkostninger (Rapid 

Prototyping: An Overview, 2021). 

 

Komparativ analyse  

Vi laver en komparativ analyse, der har til formål at styrke vores desalinationsapparat, ved at 

sammenligne de forskellige desalinationsteknologier med vores desalinationsdesign. For at 

kunne styrke vores komparative analyse anvender vi 6-TRIN-modellen, som er et teoretisk 

værktøj til at lave teknologianalyser af de eksisterende teknologier. Den komparative analyse, 

i form af 6-TRIN-modellen, er specielt brugbar i form af en semesterbinding, da vi binder vores 

designudvikling og designevaluering, vi har lært i DK med værktøjet fra TSA. Dette skaber en 

bred vifte af grundlag for en diskussion af, hvordan vi skal kunne opnå vores formål. Samtidig 

skal det gøre det synligt for os, hvilke utilsigtede effekter og risici vores design skal undgå, 

samt hvilke indre mekanismer og processer vi skal have fokus på. 

Designevaluering (FEDS) 

Vi vil lave en designevaluering på vores design ud fra FEDS-metoden (Framework for 

Evaluating Design Research), som er et rammeværktøj til at evaluere designs systematiseret ud 

fra parametrene formativ, summativ og naturlig, kunstig. Vi benytter primært den kunstige 

summative evalueringsmetode som fokus, men også med tilpassede kunstige formative 

evalueringsmetoder. De summative metoder, vi vil benytte, er primært inden for de kunstige 

evalueringsmetoder, hvor vi bruger matematiske beviser, laboratorie eksperimenter og tests.  

 

De matematiske beviser udfolder sig i både fysik- og kemividenskabelige beregninger. De 

fysikvidenskabelige parametre, vi evaluerer på, findes specielt i vores design iterationer for at 

kvalitetssikre vores design i forhold til de designkriterier, vi har opstillet for det. De 

kemividenskabelige parametre, vi evaluerer på, er, hvorvidt vores design opfylder 

drikkevandsstandarderne i det givne område, og hvorvidt det ikke er sundhedsskadeligt. 

Derudover designevaluerer vi ved hjælp af laboratorie eksperimenter, hvilket vil sige, at vi 

bygger prototyper, evaluerer på dem og får sparring og hjælp sideløbende fra vores 

teknologivejleder.  
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De tilpassede kunstige formative metoder, som vi har til hensigt at benytte, er kriteriebaseret 

evaluering og scenarier. Dette vil vi metodisk tilpasse vores andre summative metoder, idet 

vores formative parametre er blevet udfoldet ved hjælp af Design Science Research i form af 

dataindsamling på hele problemfeltet – altså hvor omfattende drikkevandsproblemet er, 

drikkevandsstandarder, og at mange skal gå rigtig langt for at hente drikkevand. Dette har været 

formativt for designet, idet det nu udgør vores kriterier for vores design. De formative metoder, 

som har været essentielle for vores formgivning af designet, er storyboardet, problemkortet 

(CCM) og designsprinten. Storyboardet er især scenariebaseret evaluering. Metoderne og 

brugen af dem vil blive uddybet i et separat afsnit. 

6 TRIN-Modellen  

6 TRIN-modellen er et analyseværktøj og ikke en forskningsbaseret teori. 6 TRIN-modellen 

bruger vi til at beskrive og analysere de forskellige desalinationsteknologier, samt vores egen 

designidé. Vi vil også anvende modellen til at lave komparative analyser til at sammenligne og 

differentiere de forskellige metoder og derved komme med en konklusion på, hvilken metode 

der er bedst i forhold til vores kriterier. 

 

De centrale begreber i 6 TRIN-Modellen: 

 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer. 

2. Teknologiske artefakter. 

3. Teknologiers utilsigtede effekter. 

4. Teknologiske systemer. 

5. Modeller af teknologier. 

6. Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier (Teknologier som innovation). 

 

Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer  

I dette trin beskrives det, hvad formålet er med en teknologi, samt hvilke centrale mekanismer 

og processer i teknologien, der er med til opfylde det. 

 

 

Trin 2: Teknologiske artefakter 
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Definitionen på en artefakt er, at det er en menneskeskabt genstand, hvilket adskiller sig derfor 

for andre genstande, som er skabt gennem processer i naturen.  

Definitionen på et teknologisk artefakt er et artefakt, som har en teknologisk funktion. 

En teknologisk funktion er en omformning af natur ved hjælp af naturlige og sociale ressourcer 

og information, viden og praktiske erfaringer, som har til formål at opfylde menneskelige 

behov. 

 

Trin 3:  Teknologiers utilsigtede effekter 

Definitionen på utilsigtede effekter er effekter, som er vurderet til at være negative. Man kan 

skelne mellem utilsigtede effekter, som er risici, der skyldes designfejl eller økonomiske 

hensyn, eller vedvarende utilsigtede effekter, som findes hele tiden, når teknologien anvendes.  

 

Trin 4: Teknologiske systemer 

Teknologiske systemer er sammenhængende systemer af teknologiske artefakter, som 

tilsammen har en funktionalitet, der omformer naturen for at opfylde menneskelige behov. 

 

Trin 5: Modeller af teknologier 

Modeller af teknologier kan være numeriske, visuelle eller fysiske. Modeller er 

repræsentationer og særlige udvalgte egenskaber ved en teknologi. En model kan også være et 

værktøj til at skabe eller udvikle en artefakt – eksempelvis en prototype. 

 

Trin 6: Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier (teknologier som innovation) 

Innovation er en implementering af forbedrede produkter, produktionsprocesser eller 

organisationsformer. Dette omhandler ofte, hvilke forhold der driver en ny teknologi frem, 

samt hvilke barrierer, der står i vejen for teknologiens udbredelse (Jørgensen, N. 2018).  

Redegørelse 

I første del af redegørelsen vil vi redegøre for omfanget af den globale mangel på drikkevand. 

I den næste del af redegørelsen vil vi redegøre for, hvilke drikkevandsstandarder der findes ved 

at tage udgangspunt i World Health Organisations (WHO) drikkevandsstandarder. Denne 

information vil vi anvende til analyserne og designevalueringen.  
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Global vandmangel 

Vandmangel blev i 2019 beskrevet af World Economic Forum som en af de største globale 

problemer med hensyn til potentielle påvirkninger over det næste årti (Brende, B. 2019, 

January). Det kommer til udtryk ved, at den efterspørgsel, der er på vand, ikke kan mødes, at 

der er stor økonomisk konkurrence om vandmængder, at kvalitet ikke er god nok, at der opstår 

stridigheder mellem brugere, og at der sker en udtømning af grundvandet og andre negative 

påvirkninger af miljøet (“FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE 

UNITED NATIONS”. 2012) 

 

To tredjedele af den globale befolkning lever under forhold med alvorlig vandmangel mindst 

en måned om året (Mekonnen, M. M., Hoekstra & Arjen Y. 2016). En halv milliard mennesker 

i verden står over for alvorlig vandmangel året rundt. Halvdelen af verdens største byer oplever 

vandmangel. (World Economic Forum, 2017)      

 

Den globale udtørring af vådområder er en direkte årsag til, at et stort antal mennesker ender 

med vandmangel. Efterhånden som den globale efterspørgsel efter vand stiger, og den globale 

temperatur stiger, anslås det, at to tredjedele af befolkningen i 2025 vil leve med vandmangel 

(Kummu M., Ward P. J., de Moel H. & Varis O., 2010).   

 

Ifølge FN vil der i år 2040 være omkring 4,5 milliarder mennesker, som lever med vandmangel. 

Derudover vil der, med stigningen i befolkningen, være en efterspørgsel efter fødevarer, hvilket 

vil øge efterspørgsel efter vand til at kunstvande afgrøder (Baer, A. 2010). I en undersøgelse 

af grundvandsudtømning, viser det sig at af ca. 39 millioner grundvandsboringer er 6-20% i 

høj risiko for at løbe tør, hvis lokale grundvandsniveauer falder med et par meter (Famiglietti, 

J. S. & Ferguson, G. 2021). 

 

Grunden til, at vi gerne vil lave et design, som er mobilt, er, så vi kan flytte det tæt på de 

mennesker, der skal benytte det. Sådan som det ser ud nu, anvender en familie for meget tid på 

at vandre til vandforsyninger. Vores målgruppe tager udgangspunkt i en gennemsnitlig 

størrelse på en husstand, idet drikkevandsmanglen er et globalt problem, og dermed har vi et 

mål for, at vores design skal kunne generere nok drikkevand om dagen til den globale 

gennemsnitlige husstandsstørrelse, som er 4,9 mennesker (Kramer, S., 2020). 
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For at FNs 6. verdensmål kan blive opfyldt, skal der forsynes en vandservice, som kun er 15 

minutter væk fra, hvor folk bor, og længere ud i fremtiden vil de gerne gøre det muligt, at alle 

har rent vand i deres husstande (FN Verdensmålene, 2020).  

 

FN har beregnet, at der i U-lande bruges gennemsnitlig 27 minutter per gang på at hente vand 

i landområder og 21 minutter i byområder. Der skal typisk hentes vand flere gange om dagen 

for at dække en families vandforbrug (UNICEF, 2014). Men der findes også lande, hvor det 

står særligt slemt til. Disse lande er Mauretanien, Somalia, Tunesien og Yemen, hvor det tager 

mere en time at hente vand (WHO/UNICEF, 2014).  

 

Når der ikke er vand tilgængeligt i hjemmet, er det typisk kvinder og børn, specielt piger, der 

står for at hente vandet (Graham, J. P., Hirai, M., & Kim, S. S. 2016). I en undersøgelse omkring 

vandopsamling, fandt man ud af, at det i 24 Subsahariske lande gennemsnitligt mest er kvinder, 

der står for at hente vand, når det tager mere end 30 minutter at hente. Ud af de 24 Subsahariske 

lande er det i højere grad piger end drenge, som henter mest vand (62% mod 38%). I seks lande 

var det børn, som hentede mest vand i forhold til voksne.  

 

Mængden af drikkevand, der kræves per dag af et menneske, er variabel (Grandjean A. C., 

2004). Det afhænger af, hvor meget fysisk aktivitet man laver, alder, helbred, samt hvilket 

miljø man opholder sig i. I USA er det anbefalede indtag af drikkevand 3,7 liter om dagen for 

mænd over 18 år og 2,7 liter om dagen for kvinder over 18 år, hvilket omfatter omkring 80 % 

vand fra drikkevarer og 20 % fra mad (US Institute of Medicine, Food and Nutrition Board, 

2004). Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet anbefaler to liter drikkevand om dagen til 

voksne kvinder og 2,5 liter om dagen for voksne mænd (EFSA Panel on Dietetic Products, 

Nutrition, and Allergies, 2010). Rådet om at drikke otte glas vand om dagen, som mange læger 

anbefaler, er ikke baseret på videnskab, men var efter sigende noget den amerikanske 
ernæringsfysiolog Fredrick J. Stare opfandt (Valtin H., 2002). En persons tørst giver en bedre 

guide til, hvor meget vand personen har brug for i stedet for en bestemt fast mængde (Valtin 

H., 2002). Fysisk træning og varme forårsager tab af vand og kan derfor fremkalde tørst, og 

man har derfor brug for et større vandindtag end de normalt anbefalede to liter (US Institute of 

Medicine, Food and Nutrition Board, 2004). Dette vil altså sige, at fysisk aktive mennesker i 

varmt klima kan have et samlet dagligt vandbehov på seks liter eller mere (US Institute of 

Medicine, Food and Nutrition Board, 2004). 
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Dette betyder, at vi først vil opstille en prototype og se, hvor meget vand, vi kan generere, og 

deraf konkludere, hvad den størst optimale mængde af vand, vi kan generere, er. Efterfølgende 

kan vi vurdere om, der er nok vand til en familie. Hvis vi vælger at benytte en solfanger, vil 

det i teorien producere mere strøm og dermed kunne afsalte mere vand i områder, hvor der er 

mere sol og dermed mere varme, hvor folk har mere brug for vand. 

Drikkevandsstandarder  

Vi ønsker at generere så rent drikkevand som muligt med vores apparat. Der er forskellige 

standarder for, hvad drikkevand må indeholde, eksempelvis forskellige grundstoffer og 

mineraler i drikkevand. Dette er dog en faktor, som ændrer sig i forhold til, hvilket land man 

befinder sig i, hvilket gør, at vi bliver nødt til at benytte os af de retningslinjer, der forholder 

sig til vores målgruppe, som derfor er nødsaget til at være internationale drikkevandsstandarder 

for hele verden. Vi kommer derfor til at benytte os af World Health Organisations (WHO) 

retningslinjer for drikkevand til at tilpasse vores design. WHOs Guideline for Drinking-Water 

Quality (GDWQ) har en lang liste af bestanddele, der kan befinde sig i vand, som de anbefaler 

at begrænse mængden af.  

 

Mikrobielle aspekter  
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Figur der illustrerer måder man kan blive smitte med patogener og eksempler på patogener 

(World Health Organization, 2017).  

 

De mikrobielle aspekter kan eksempelvis være bakterielle, virale og andre biologiske stoffer, 

der kan befinde sig i vand. Desinfektionen af vandet er derfor vigtigt for at kunne dræbe 

skadelige patogener, der stadig kan befinde sig i vandet efter andre rensningsmetoder. For at 

dræbe de resterende patogener bliver der typisk tilsat kontrolleret mængder ozon og klorin i 

vandet. Anvendelsen af klorin og ozon skal være kontrolleret, da en for stor mængde af både 

klorin og ozon kan have store sundhedsskadelige konsekvenser (World Health Organization, 

2017).  

Kemiske Aspekter 

Anvendelsen af kemiske stoffer til at fjerne sundhedsskadelige biologiske stoffer kan reducere 

risikoen for at blive syg ved indtagelse af drikkevand. Dette er dog ikke endegyldig risikofrit, 

idet at ukontrolleret brug af kemikalier kan være skadeligt. Ifølge WHO er der meget få 

kemikalier, som bliver brugt til vandrensning, der kan have en sundhedsskadelig effekt efter 

blot en smule indtagelse, hvis man ser bort fra større kemikalieudslip (World Health 

Organization, 2017). 
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Radiologiske Aspekter 

I ufiltreret drikkevand kan der være forskellige radionuklider – atomer med en ustabil kerne – 

som kan have diverse sundhedsskadelige konsekvenser, hvis indtaget i store mængder. WHO 

mener, at det skal være en drikkevands standard at teste for forskellige radionuklider for at 

opnå så sikkert drikkevand som muligt. Testen, som WHO anbefaler, tager ikke højde for 

individuelle radionuklider, men radioaktiviteten i vandet (World Health Organization, 2017).  

Acceptabilitet 

I førnævnte rapport pointerer WHO derudover også en væsentlig, og måske endda en uset 

faktor for retningslinjerne for drikkevand. Dette er et kriterium, som bygger på, at drikkevandet 

ikke kun skal indeholde de rette mængder mineraler og grundstoffer,  men samtidig også skal 

have den rette lugt og det rette udseende. Dette ligger til grund for en række undersøgelser, 

som viser, at hvis drikkevand hverken smager, lugter og ligner – altså har æstetikken (læs: the 

aesthetics) , som WHO kalder det – så har mennesker altså tendens til at drikke andet vand, 

som muligvis kan være forurenet, beskidt eller lignende, hvilket kan være højest 

sundhedsskadeligt (World Health Organization, 2017, April 24). Guidelines for drinking-water 

quality, 4th edition, incorporating the 1st addendum). 

 

 

 

 

Analyse af desalinationsteknologier 

I analysen vil vi forklare, hvordan de fire mest populære desalinationsteknologier fungerer. 

Herefter vil vi forklare vores designudvikling fra den allerførste idé og derefter gennemgå alle 

vores iterationer. Vi vil endvidere lave en komparativ analyse, der sammenligner de fire mest 

anvendte desalinationsteknologier med vores eget design. Til sidst designevaluerer vi på vores 

sidste iteration. 
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De 4 desalinationsteknologier 

I dette afsnit af analysen vil vi redegøre for de fire mest anvendte desalinationsteknologier og 

derefter lave en teknologisk analyse ved hjælp af TRIN-modellen (Jørgensen, N. 2018). 

Grunden til dette er, at vi kan anvende TRIN-modellen som et analyseværktøj i vores 

komparative analyse. Vi kan på den måde finde ud af, hvilket aspekter af de forskellige 

teknologier, der imødekommer vores designkriterier og problemformulering. De fire 

desalinationsteknologier, vi vil inddrage, er Reverse Osmosis (RO), Multi Stage Flash (MSF), 

Multi-Effect Distillation (MED) og Elektrodialyse (ED). (AlMarzooqi, F. A., al Ghaferi, A. A., 

Saadat, I., & Hilal, N. 2014).  

 

 

 
AlMarzooqi, F. A., al Ghaferi, A. A., Saadat, I., & Hilal, N. (2014). Application of Capacitive Deionisation in 

water desalination: A review. Desalination, 342, 3–15. https://doi.org/10.1016/j.desal.2014.02.031 

 

Alt information anvendt til at afklare RO i nedenstående afsnit er taget fra nedenstående kilder 

(El-Dessouky, H. T., & Ettouney, H. M., 2002) og (Puretec Industrial Water. (n.d.). Puretec 

Industrial Water) 

Reverse Osmosis (RO) 

RO metoden blev opfundet i 1950 af Samuel Yuster på University of California, (Loeb, S., 

1981). I dag er RO er den mest anvendte desalinationsteknologier og udgør 64% af alle 

desalinationsanlæg i verden. Denne metode er mest populær blandt vestlige lande, og nedenfor 

i tabellen ses lande som USA, Spanien og Italien, som har den største procentdel af deres 

afsaltede vand fra RO anlæg. 
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El-Dessouky, H. T., & Ettouney, H. M. (2002). Introduction. Fundamentals of Salt Water Desalination, 1–17. 

https://doi.org/10.1016/b978-044450810-2/50003-8 

 

RO desalination foregår ved, at en membran – en slags grænseflade – bliver brugt til at filtrere 

vandet. Membranen bliver lavet af tyndt film, som består af polymerisk porøst materiale. Dette 

betyder, at membranen opdeler vandet. Oftest vil man have saltvandet igennem flere 

rensningsprocesser, så man kan få det maksimale ud af det saltvand, man har pumpet op. RO 

desalination foregår ved, at man pumper vandet op fra havet og først sender det igennem et 

filtrationssystem, som ikke er de her membraner. Ved hjælp af en højtrykspumpe vil det 

efterfølgende blive pumpet igennem membranerne og derefter blive til renset drikbart vand.  

6-TRINS MODELLEN - Reverse Osmosis  

Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer 

Formålet med Reverse Osmosis er at afsalte og rense vand, så det kan drikkes. De indre 

processer i RO er, at vandet først vil blive pumpet op fra havet. Derefter vil vandet blive pumpet 

igennem et filtreringssystem som renser al tang, sten og andre større materialer. Efter 

filtreringssystemet vil vandet så blive ført videre til membranen som ligger i aflange cylindre. 

I disse cylindre vil membranen være rullet tæt sammen, som en papirrulle. Her bliver vandet 

presset igennem en højtrykspumpe, hvilket renser saltet ud af vandet. Det urensede vand vil 
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ofte blive pumpet videre til andre membraner for at få maksimalt udbytte af det rensede vand, 

som er blevet pumpet op. RO har dertil også en mekanisme, som justerer pH-værdien på vandet, 

der er med til at sikre kvaliteten. Det vil altså sige, at ROs indre mekanismer og processer kan 

multipliceres ved hjælp af påmontering af flere membraner, hvilket gør teknologien enorm 

skalérbar i forhold til størrelse. 

 

Trin 2: Teknologiers artefakter 

De teknologiske artefakter man kan finde i et RO anlæg er således, at en vandpumpe pumper 

vandet op fra havet og får vandet til at køre rundt i systemet. Derefter sker filtreringen, som 

nævnt i trin 1, hvilket sørger for at alt større materiale ikke ryger videre ind på en anden side 

af membranen. Membranen renser derfor saltet ud af vandet ved hjælp af en højtrykspumpe. 

 

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

Første og primære utilsigtede effekt ved RO er brine. Brine er et restaffald fra det afsaltede 

vand, brine har et højt koncentreret saltindhold. Dette er enormt sundhedsskadeligt for 

mennesker, men også ødelæggende for biodiversiteten, da kun få planter og økosystemer tåler 

så højt saltindhold. En anden utilsigtet effekt, er at membranen, som ligger i cylindrene, skal 

udskiftes. Membranerne har en standard levetid på tre år (Johnson, J. 2006). Derudover skal 

filtreringssystemet udskiftes cirka hvert år (Clean and Clear Water. 2018), hvilket vil sige, at 

apparatet ikke kan fungere selvstændigt og skal have tilsyn engang fra tid til anden.  

 

Trin 4: Teknologiske systemer 

Et RO anlæg består af to systemer. Det første er filtrationssystemmet, som renser saltvandet og 

gør det klar til det næste system. Det andet system er selve desalinationen, som foregår i 

membranerne med hjælp fra en højtrykspumpe. 

 

 

Trin 5: Modeller af teknologier 
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Buros. O.K, et. Al., The USAID Desalination Manual, Englewood, N.J., U.S.A., IDEA 

Publications. 

 

Trin 6: Teknologier som innovation 

RO er i princippet en videreudvikling af en helt naturlig process, som kaldes osmosis. I 

modsætning til den naturlige osmosisproces har man i RO valgt at benytte disse 

højtrykspumper til at overkomme det osmotiske tryk, som er skabt af det høje saltindhold i 

vandet, hvilket en naturlig proces ikke kan. Derfor har RO taget en naturlig proces og forbedret 

den ved brug af moderne teknologi. 

Multi Stage Flash 

Al information anvendt til at afklare MSF i ovenstående afsnit er taget fra nedenstående kilder 

(El-Dessouky, H. T., & Ettouney, H. M. 2002) og (Water Desalination Using Multi-stage Flash 

Distillation (MSF). 2009) 

 

Multi Stage Flash (MSF) desalinationsteknologi er den næstmest anvendte teknologi på 23% i 

verden. MSF fungerer ved, at saltvandet bliver varmet op i en brinevarmer og derefter sendt 

ind i et lufttomt rum, som skaber lavt tryk. Det varme vand ville blive fordampet meget hurtigt, 

og dette kan lade sig gøre ved, at vandets kogetemperatur er lavere under tryk (Guildner, L., 

Johnson, D., & Jones, F. 1976). Vi har valgt at kalde denne hurtige fordampningsprocess for 

flash-effekten. Disse dampe stiger derefter op til kondenseringsspolere og bliver dermed 
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kondenseret, så det bliver til rent drikkevand. Dette sker ved, at det kolde saltvand først passerer 

gennem de kondenseringsspoleren, så de er kolde nok til at kondensere dampen. 

6-TRINS MODELLEN - Multi Stage Flash 

Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer 

Formålet med MSF er at rense og afsalte saltvand. MSF teknologiens indre processer og 

mekanismer er således: som i alle de forskellige desalinationsteknologier anvendes der en 

pumpe til at få saltvand pumpet ind i maskinen. De mere centrale mekanismer, som bidrager 

til at opfylde teknologiens funktion, sidder i brinevarmeren og vakuumkamrene. Det kolde 

saltvand bliver, som tidligere nævnt, pumpet op og ført igennem kondenseringsspolere, så 

spolerne bliver holdt kolde. Efter vandet har kørt igennem kondenseringsspolerne, ryger det 

ned i en brinevarmer, som varmer vandet op til en højere kogetemperatur, end det har i 

vakuumkamrene. Når vandet så har ramt den højere temperatur, vil det blive ført videre til disse 

vakuumkamre, hvor trykket skaber flash-effekten, idet vandet er varmere end dets 

kogetemperatur. Trykket vil blive lavere og lavere fra hvert kammer, eftersom vandets 

temperatur også falder for hvert kammer. Dampen fra flash-effekten vil så stige op til 

kondenseringsspolerne og vil blive kondenseret. Vandet vil dryppe ned i en vandbeholder, og 

dermed er der blevet skabt rent drikkevand. Inden for denne teknologi findes også et begreb, 

der kaldes multi- og så en given desalinationsteknologi; e.g.: Multi Stage Flash Effect. Det, der 

afgør, hvorvidt en desalinationsteknologi er multi, ligger i, hvorvidt man kan multiplicere 

væsentlige dele af de systemets indre mekanismer og processer. I dette tilfælde vil det betyde, 

at anlægget har flere vakuumkamre og sende brine tilbage gennem systemet og ind i 

brinevarmeren igen for at få den maksimale mængder vand ud af det, som er blevet pumpet op. 

 

Trin 2: Teknologiers artefakter 

Der er mange forskellige artefakter, som er med til at frembringe teknologiens funktion. 

Vandpumpen er med til at få saltvandet ind i maskinen og er med til at få vandet til at køre 

rundt i systemet. Kondenseringsspoler er med til at kondensere dampene fra flash-effekten. 

Brinevarmeren er med til at varme vandet op til en bestemt temperatur. Vakuumkamrene er 

med til at skabe trykforskellen, og efter flash-effekten vil der også være en demister, som sørger 

for, at det kun er damp, som stiger op til kondenseringsspolerne - og ikke noget af 

affaldsproduktet brine.  
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Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

Utilsigtede effekter ved brug af MSF er, at man skaber brine, og at teknologien har højt 

energiforbrug, da den anvender termisk varme til at varme vandet op med. 

 

Trin 4: Teknologiske systemer 

Der er to forskellige systemer i MSF. Først er der det kolde saltvand, som kører igennem 

kondenseringsspolerne, hvilket køler dem ned og sørger for at kunne kondenserer dampene. 

Sammen med demisteren skaber det et system, som sørger for, at der bliver skabt rent 

drikkevand. Det andet system ligger i brinevarmeren og vakuumkamrene, som skaber flash-

effekten, og dermed sørger dette system for at fjerne alt salt og andre sundhedsskadelige stoffer 

fra vandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trin 5: Modeller af teknologier 
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Water Desalination Using Multi-stage Flash Distillation (MSF). (2009, March 19). Bright Hub Engineering. 

https://www.brighthubengineering.com/power-plants/29623-how-desalination-by-multi-stage-flash-distillation-

works/ 

 
Trin 6: Teknologier som innovation 

Ligesom med RO desalination kommer inspirationen til at evaporerer saltvand for at rense det 

også fra naturen – altså solens fordampning af vand, som skaber regn. De første MSF anlæg 

blev installeret i 1960, og allerede i 1965 var det den mest normale form for 

desalinationsteknologi (Morris, R. M. 1993). Det innovative og nytænkende ved MSF 

teknologien, er dannelsen af dampen, idet den finder sted inde i rørene og ikke udenfor dem. 

Dette gør, at den varme brine kan flyde igennem rørene og ind i vakuumkamrene, hvilket 

skaber flash-effektten.  

 

Multi-Effect Distillation 

Alt information anvendt til at afklare MED i nedenstående afsnit er taget fra disse kilder (El-

Dessouky, H. T., & Ettouney, H. M. 2002) og (Tonner, J. B., & Tonner, J. 2004).  

 

Multi-Effect Distillation (MED) teknologi er den, som ligger tættest på vores eget design, da 

den ikke udnytter tryk til at skabe dampene som i MSF. MED systemet fungerer ved at have 

vandrør med saltvand øverst til at dryppe ned på varme rør, hvor der løber varm damp igennem, 

som kommer fra en kogeenhed. De varme dampe fra saltvandet vil derefter stige videre ind i et 

nyt kammer, som varmer rørene op i det næste kammer og derefter løber ned i et vandkammer, 

som bliver til rent drikkevand. Dampene fra det evaporerede saltvand varmer således de rør op, 

der ligger i det næste kammer, som står for at evaporere saltvandet som drypper ned fra det 

forrige kammer. Der findes også en forenklet version, som kaldes Single Effect Distillation. 

Dette betyder, at der kun anvendes det første kammer til at skabe rent vand (El-Dessouky, H. 

T., & Ettouney, H. M. 2002). 

. 

6-TRINS MODELLEN - Multi Effect Distillation  

 

Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer 
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Formålet med MED er at afsalte og rense saltvand. De indre mekanismer og processer i MED 

er således: Anlægget har en pumpe, så den kan pumpe saltvand op fra havet. Derefter vil det 

kolde saltvand løbe igennem nogle rør, hvor det vil dryppe ned på nogle varme rør, for at blive 

fordampet. Disse dampe bliver så brugt til at holde rørene varme i det næste kammer, så man 

kan skabe flere dampe og skabe endnu mere rent vand. For at fordampe vandet i det første 

kammer skal MED anlægget have en kogeenhed, som er en lukket enhed, således at dampene 

i de varme rør, fra det første kammer, vil ryge tilbage i kogeenheden. De rensede vanddampe 

vil derefter varmerørene op i det næste kammer, blive kondenseret og ført videre til en 

vandbeholder, hvor alt det rene vand bliver samlet. 

 

Trin 2: Teknologiers artefakter 

De teknologiske artefakter, som skaber funktionerne i et MED er: Vandpumpen til at få 

saltvandet ind i systemet, kogeenheden, som sørger for at kunne skabe dampe i det første 

kammer. Derudover kan de varme rør også kaldes en teknologisk artefakt, eftersom rør ikke er 

naturligt varme, og at rørets varme har en funktion – altså at skabe varme til at fordampe vandet. 

Til sidst har det også de rør, som lader vandet drysse ned på de varme rør. 

 

 

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

Utilsigtede effekter ved brug af MED er det samme som ved RO og MSF, altså skabelsen af 

brine som restprodukt. Ligesom med MSF har MED metoden også et meget højt energiforbrug. 

Det høje energiforbrug forekommer grundet anvendelsen af termisk varme til at koge vandet 

op i det første kammer 

 

Trin 4: Teknologiske systemer 

Der er tre forskellige systemer i et MED. Først har vi pumpen som pumper saltvand op, så det 

kan dryppe ned på de varme rør og blive evaporeret.  

Det andet system er det lukkede varmesystem, hvorledes det første kammer i designet vil skabe 

dampene til at kunne evaporere vandet. Det tredje system er dampene fra saltvandet, som 

varmer røret i det næste kammer og derefter bliver kondenseret, så det kan blive til drikkevand. 

 

Trin 5: Modeller af teknologier 
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Khan, Q., Maraqa, M. A., & Mohamed, A. M. O. (2021). Inland desalination. Pollution 
Assessment for Sustainable Practices in Applied Sciences and Engineering, 871–918. 
https://doi.org/10.1016/b978-0-12-809582-9.00017-7 
 

Trin 6: Teknologier som innovation 

Det innovative ved et MED er, at man ikke har behov for en kondensator, da dampende kører 

igennem rørene, som sørger for at fordampe det næste kammers saltvand. På den måde afgiver 

det varmen, så den derfor ikke har behov for kondenseringsspoler som I MSF. Derudover er 

brugen af den afsaltede vanddamp til at rense mere vand også innovativt, da det skaber en form 

for selvforsynende, cirkulært system, der er med til at holde sig selv i gang og effektiv. 

6-TRINS MODELLEN - Elektrodialyse Teknologien 

 
Alt information anvendt til at afklare ED, i nedenståendeafsnit er taget fra disse kilder (Al-

Amshawee, S., Yunus, M. Y. B. M., Azoddein, A. A. M., Hassell, D. G., Dakhil, I. H., & 

Hasan, H. A. 2020) og (Scott, K. 2011) 

 

Elektrodialyse er en desalinationsteknologi, hvor der benyttes membraner med elektrisk 

ladning til at separere saltioner fra vand. Vandet tilføres i tre kamre, som er opdelt af et katode 

(negativ) membran og et anode (positiv) membran, hvor hver yderste kammer er tilført en 

elektrisk ladning. Dette opdeler positive og negative ioner i saltvandet og skaber destilleret 

vand i midten af kammeret. Destilleringen skaber natriumhydroxid og saltsyre, som bliver 

fjernet. Det rensede vand bliver derefter tappet til brug. 

 

Elektrodialyse er også en teknologi, hvor det benyttes til at komme af med brine. Hvis man 

anvender brine i elektrolyse i stedet for saltvand, får man de samme restprodukter, som er 

natriumhydroxid og saltsyre. Natriumhydroxid er et vigtigt kemikalie, der anveneds til at 
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fremstille sæbe, papir og vaskemiddel. Saltsyre bruges også i mange industrielle processer og 

til rensning af desalinationsanlæg. At gøre disse nyttige kemikalier til et biprodukt af 

desalination ville nedbringe omkostningerne ved desalination.  

 

Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer 

Formålet med elektrodialyseteknologien er at rense havvandet for salt. De indre mekanismer 

og -processer i elektrodialyse er, ligesom med RO, at man har en membran til at separere saltet 

fra vandet. I stedet for at bruge tryk til at skubbe saltvandet igennem membranen anvender man 

elektricitet. Grundet saltet i vandet vil der være positive (chlorid) og negative (natrium) ioner, 

og ved at sætte strøm til vandet kan disse blive separeret. Eftersom de negative ioner vil flytte 

sig til den positivt ladet anode, og omvendt vil de positive ioner flytte sig til den negativt ladet 

katode. Derfor vil man i elektrodialysemetoden have tre kamre med membraner imellem dem. 

Når der så bliver sat strøm til vandet, vil de positive og negative ioner altså blive presset 

igennem disse membraner og på den måde skabe rent drikkevand. 

Trin 2: Teknologiers artefakter 

De teknologiske artefakter i et ED er således: Membranerne er ionoverførselsmembraner, 

derfor skal man både have membraner som er negativt og positivt ladet, så chloriden og 

natriumen kan blive seperaret fra vandet. Derudover skal der være en strømforsyning, så der 

kan komme strøm til anoden og katoden (Al-Amshawee, S., Yunus, M. Y. B. M., Azoddein, 

A. A. M., Hassell, D. G., Dakhil, I. H., & Hasan, H. A. 2020). 

 

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

De utilsigtede effekter ved brug af elektrodialyse er, at membranen skal udskiftes alt efter, hvor 

meget den bliver brugt, ligesom med RO. ED fungerer ikke, hvis der er for meget salt i vandet, 

da omkostningerne bliver for høje, grundet højt strømforbrug. 

 

Trin 4: Teknologiske systemer 

Der er kun ét system i elektrodialyse, og her bliver der sat strøm til vandet, hvilket seperarer 

chloriden og natriumen. 

 

Trin 5: Modeller af teknologier 
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Krischke, D. W. (2010). Effective utilisation and processing of renewable resources. 
Bioeconomy. https://www.biooekonomie-bw.de/en/articles/news/effective-utilisation-and-
processing-of-renewable-resources 
Trin 6: Teknologier som innovation 

Det innovative ved elektrodialyse er at det ikke har et restprodukt. Derimod kan det hjælpe 

med at opløse brine. Indenfor nogle områder bliver det anvendt til at behandle brinen fra RO 

systemer (Jiang, C., Wang, Y., Zhang, Z., & Xu, T. 2014). Elektrodialyse er en sammensætning 

af opfindelserne elektrolyse og dialyse. Elektrolyse betyder, at man separerer et stof ved brug 

af elektricitet, og dialyse bliver brugt i sammenhæng med fjernelsen af affaldsstoffer – ofte i 

forbindelse med rensning af blod (Elung-Jensen, Bojer, Gerlach Ø Gard, T. D. C. n.d.).                                

Designudvikling 

 

Efter ovenstående teknologiske analyse af de fire mest udbredte desalinationsteknologier, vil 

det nu fremtræde, hvorledes designudviklingen er forekommet, samt hele designudviklingens 

fremskridt. Dette belyses i form af en begrundelse for de kriterier, vi har opstillet, forklaringer 

samt anvendelse af formative metoder, hvilke iterationer vores design har været igennem samt 

vores dataindsamling og eksperiment. Dette vil tydeliggøre designets udvikling og belyse 

væsentlige komponenter og parametre, der senere i projektet vil forme en designevaluering på 

baggrund af konklusioner fra den komparative analyse og resultater, der fremgår fra 

designudviklingen. 
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Kriterier for vores design 

Vores design skal være muligt at flytte rundt, hvilket gør at vi har opsat en maksimal ønskede 

størrelse på 50cm x 50cm x 75cm. Målet er, at designet nemt skal kunne transporteres ud til 

områder, hvor der virkelig er brug for rent drikkevand. Dette kunne både være kriseramte 

steder, men kan også ses som en længerevarende løsning til tørkeramte områder. Mængden af 

rent vand skal være så høj som muligt i forhold til, hvor meget energi der tilføres, altså 

energiudnyttelse og effektivitet. Det skal kunne svare sig at benytte vores design frem for at 

vandre efter andre vandforsyninger. Ydermere skal designet være mobilt i en skala, hvor 

designet kan relokaliseres uden maskiner, og skal derudover kunne rykkes af to mennesker, når 

det er tomt for vand. 

I forbindelse med Design & Konstruktions I eksamen har vi udarbejdet et problemkort (CCM) 

og et storyboard.(Nielsen A. H, Hygom K. N., Høeg J. D. M., Iversen C. H., Bach K. V, Madsen 

L. B 2021). Både CCM og storyboardet har været med til formativt at starte vores 

designudvikling ved at visualisere vores visioner med storyboardet, samt brainstorme vores 

ideer. Samtidig hjalp CCM os med at se de problemer, samt delproblemer, som vi stod overfor.  

Storyboard 

Vores storyboard, som kan ses nedenfor, er vores første instans af vores design. Vores 

storyboard er første skridt i vores designudvikling, og vi har derfor lavet storyboardet med 

fokus på først og fremmest designet og dets indre mekanismer og processer, men også 

brugervenligheden. Brugervenligheden er til for at imødekomme vores kriterium; at designet 

skal være simpelt. Alle skal kunne anvende designet, hvilket skaber større tilgængelighed. 

Dette gør, at vi i storyboardet har valgt at illustrere både designets mekanismer mm., men også 

brugerrejsen. Ved at illustrere designets indre mekanismer, processer og artefakter, skabes der 

en omgående refleksion over, hvorvidt designet er for avanceret, hvilke mulige uønskede 

effekter, der kunne være samt et overblik over, hvorvidt vi opnår vores kriterier. Alt dette kan 

sammen danne, med andre essentielle parametre i projektets analyser, et repræsentativt udsnit 

for en designevaluering.  
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Stoaryboard fra Design og Konstruktions I eksamen 2021 

I dette storyboard har vi, i vores første designløsning, valgt at anvende vedvarende energi, 

herunder solceller. Bæredygtighedsfaktoren er et vigtig parameter for vores design, hvilket 

også gør, at vi har fokus på, at apparatet kan anvendes selvstændigt. Storyboardet viser dermed 

brugerrejsen i form af, hvad brugerens adfærd ville kunne se ud, samt designets indre 

mekanismer og processer fra start til slut. Der vil være en læsevejledning fra vores design og 

konstruktion I eksamen 2021 i bilag 1, hvilket forklarer hvert enkelt billede. 
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Coloured Cognitive Mapping 

Igennem vores CCM har vi udviklet vores kriterier til vores design, som gør at vores apparat 

kan hjælpe med at løse de delproblemer, som er nogle af årsagerne til vandmanglen i verden. 

De kriterier, vi kom frem til, er som følgende: 

 

● Mobilitet  

● Off-grid 

● Rent vand 

● Miljøvenlig/bæredygtigt 

 

Vi kom frem til disse kriterier, da vi vendte vores CCM. Det betyder, at vi tog alle 

delproblemerne og lavede dem om til designløsninger. Ud fra delproblemerne udsprang en 

fælles vision for at forsøge at løse nogle af dem.  

 

CCM fra Design og konstruktion I eksamen 2021 
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Dette skabte visionen om at få vores design til at bidrage til minimum disse tre verdensmål for 

bæredygtig udvikling fra FN: (3) Sundhed & Trivsel, (6) Rent vand & Sanitet og (7) 

Bæredygtig Energi (FN Verdensmålene, 2020). De designløsninger, vi valgte at fokusere på 

fra vores problemkort, var: forebyg klimaforandringer, generer rent drikkevand og skab 

tilstrækkelig infrastruktur. Det kan ses som de tre nederste bobler på vores CCM. 

 

 
 

Det første kriterium for vores design er mobilitet, således at den kan komme ud, hvor der ikke 

er tilstrækkelig infrastruktur. Det andet kriterium er, at vores apparat skal være off-grid, idet at 

designet skal kunne fungere selvstændigt i mange områder uden tilstrækkelig infrastruktur. Et 

off-grid apparat kan også forebygge klimaforandringer ved, at det ikke benytter 

miljøbelastende energikilder – et  kulforbrandingsanlæg for eksempel. Det tredje kriterium er, 

at der skal laves rent drikkevand, som ikke er sundhedsskadeligt og som kan påvirke 

mortalitetsraten og den generelle folkesundhed positivt. Det sidste kriterium er, at vores apparat 

skal være miljøvenligt/bæredygtigt, og det skal kunne være med til at forebygge 

klimaforandringen, og at vores apperat ikke er med til at gøre klimaforandringerne værre. 

Derfor er det vigtigt, at vi tænker på, hvad vi vil gøre med brinen, da den kan være 

miljøskadelig. 

Designiterationernes progression  

I dette afsnit vil vi gennemgå, hvordan vi, gennem flere forskellige designiterationer, er 

kommet frem til vores design. Vi gennemgår fordele og ulemper for iteration og vil dermed 

forsøge at skabe en fælles forståelse for, hvorfor vi netop er kommet frem til vores endelige 

design.  
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Første instans af designudviklingen  

Da vi startede vores idegenerering, den 3. september 2021, havde vi en idé, om at bygge et 

desalinationssapperat, der brugte en membran til at filtrere salten fra saltvandet. Vi fandt senere 

ud af, at denne teknologi kaldes reverse osmosis. Vi arbejdede videre med vores 

problemstilling og fandt så ud af, at vi ønskede et apparat, der opfyldte de fire kriterier; 

mobilitet, off-grid, rent vand, miljøvenlig/bæredygtigt fra CCM.  

1. Iteration.  

 
 

I starten af projektet havde vi en meget basal idé om, hvordan vi skulle bygge et 

desalinationsapparat. Vi brugte en masse tid på at læse på forskellige metoder og teknologier 

for desalination. Vi fandt frem til at fordampe saltvandet ville være den nemmeste måde at få 

fjernet saltet på, og efterfølgende byggede vi ovenstående prototype. Denne iteration koger 

saltvandet ved hjælp af en solcelle, som transformerer strøm om til varme på en kogeplade i 

saltvandskammeret. På daværende tidspunkt var vores fokus på, hvordan maskinen skulle 

opsættes, og hvordan vi bedst kunne fordampe saltvand uden andre energikilder end solceller. 

Denne iteration havde heller ikke et andet kammer til det rene drikkevand, og det ville derfor 

bare blive blandet op med saltvandet igen. Dette problem var vores fokus for vores næste 

iteration. 
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2. Iteration  

 

For den anden iteration valgte vi at kontakte en teknisk vejleder fra Roskilde Universitets 

fabrikations laboratorie, Fablab, der kunne vejlede os på, hvordan vi kunne fremstille et 

desalinationsapparat, der ville virke med vores kriterier. Vi gik til vejlederen med en idé om, 

at vores solceller ville kunne producere mere end rigeligt strøm til både at varme vandet op og 

køle det ned igen. Med hjælp fra vejlederen kom vi frem til, at disse solceller var for gode til 

at være sande. Vi måtte derfor gå tilbage og finde noget mere information på, hvordan solceller 

virkede, og efter mere grundig research viste det sig også, at den side, hvor vi havde fundet 

solcellerne, ikke passede med de mål og tekniske specifikationer, som de skrev.  

 

Ud fra undersøgelsen kunne vi konkludere, at designet med solceller på toppen af vores design 

ikke længere ville kvalificere sig til at opfylde vores kriterium mobilitet, idet solcellerne ville 

have en størrelseskapacitet, der ville være for stor. 

I denne iteration havde vi lagt kassen ned, således at vi havde varmekammeret til venstre og 

kondenceringskammeret til højre. Dertil ville vi anvende en UV-lampe til at dræbe de 

patogener, der eventuelt skulle komme med videre ind i kølekammeret. Ovenfor ses nogle af 

vores første idéer illustreret til, hvordan vores design eventuelt kunne se ud fra vores 

storyboard. Det første billede beskriver vandet, der bliver varmet op og presset ind i det næste 

rum. Billedet i midten beskriver, hvordan vores UV-lys dræber de resterende patogener, der 

ikke er døde ved opvarmningen af vandet. Det sidste billede til højre forestiller vandet, der 

bliver kondenseret og drypper ned som drikbart vand.  
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3. Iteration  

 
 

Designidéen om solceller blev genoplivet, da vi, i vores research, opdagede en mulighed for at 

fastmontere solcellerne på siden af kassen under transporten til dets destination. Når apparatet 

var fremme ved den endelige destination, vil man kunne slå siderne med solcellerne op og 

dermed have solcellerne til at kunne fylde eksempelvis 1,5 m². Vi forsøgte at regne på, hvor 

meget strøm vi vil kunne producere fra én solcelle, hvoror vi, for simplicitetens skyld, startede 

med at regne ud fra 1 m². Vi har i første omgang af designudviklingen taget udgangspunkt i en 

100% effektivitetsrate, hvilket gør første iteration mere håndgribelig. Ved at tegne et 

optimistisk billede af vores design betyder det, at vi i første omgang ikke medregner spild af 

varme ud i luften. Det gør endvidere, at vi nemmere vil kunne regne på, hvor meget rent 

drikkevand vi vil kunne producere i løbet af en dag.   
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Dataindsamling 

Under dataindsamling fandt vi grundlag for, hvorfor solcellerne ikke virkede for os alligevel. 

Vi kiggede også på, hvor meget salt og brine vores apparat ville komme til at producere i løbet 

af en dag. Vi gennemgik også forskellige beregninger og vores saltvandseksperiment.  

Saltvandseksperiment: 

 
Vi udførte et forsøg for at undersøge, hvor meget strøm og tid, vi skal bruge for at evaporere 

0,5 liter postevand. Efter vi havde evaporeret postevandet, lavede vi efterfølgende en 

saltvandsopløsning af 0,5 liter postevand med 17,5 gram salt, som skulle simulere almindeligt 

saltvand fra kysten, da det normalt vil indeholde 35 gram salt per liter, for at vi kunne se, hvor 

stor forskel der var på fordampningstiden i forhold til almindeligt postevand. (Why Is the Ocean 

Salty? | U.S. Geological Survey, 2015). Efter vi havde kogt saltvandet, stod vi tilbage med den 

masse af salt, som kan ses på billederne ovenfor. Den vejede omkring 32,4 gram, da vi havde 

kogt det meste af vandet væk. Der var altså blevet tilføjet 14,9 gram vand til klumben eller 
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mere, da der også kunne være eventuelle saltrester på siden af gryden. I tabellen nedenunder 

kan resultaterne ses.  

 

 

Vand ml  Total evaporation ved 1000W   
 

kWh 

uden salt 500 ml 39,01 min. forvarmet  
2341 sek  

0,650 kWh 

med salt 500 ml  41,19 min. forvarmet  
2479 sek 
 

0,686 kWh 

 
Det tog altså længere tid at koge saltvandet væk på trods af, at saltvand har en lavere specifik 

varmekapacitet. Forsøget har flere fejlkilder, eksempelvis temperaturskift i løbet af 

eksperimentet. En anden grund til, at det tog længere tid at koge saltvandet, kunne også være, 

at vi til sidst havde så høj en koncentration af saltvand, at salten forstyrrede målingen.  

Vand - varmekapacitet 

Vand har en specifik varmekapacitet, som ændrer sig, som det ændrer sit fysiske stadie eller 

temperatur. Denne specifikke varmekapacitet er essentiel for at finde ud af, hvor meget strøm 

der skal til for, at vi kan regne os frem til, hvor meget energi vi skal bruge for at fordampe en 

mængde vand. Man finder den specifikke varmekapacitet ved at bruge denne formel: 

 

𝐶!	!"#$%&"'"()*%* = 𝛥𝑄#$%&ø()	*+(,--.-(/$/	(𝛥𝑇#-,!-(+)0(1)$/.$./ ∗ 𝑚2+11-	)	(Aaboe, 2003) 

 

Dette forsøg er foretaget så mange gange at man kan måle det ned til decimaler, og vi ved 

derfor at vands specifikke varmekapacitet er omkring 4,184 alt efter dets temperatur. (Aaboe, 

2003)  

Energi- og temperaturberegninger  

Vi vil nu tage udgangspunkt i et vilkårligt kystnært afrikansk land, som stemmer overens med 

de klimatiske forhold, som vi forventer, at vores design skal anvendes i. Vi har valgt at kigge 

på Djibouti for at kunne konkretisere nogle nøgletal at arbejde med. Djibouti får gennemsnitlig 

11,5 timers sollys, og i disse timer er der gennemsnitligt omkring 34 grader varmt med en 

vandtemperatur på omkring 28,7 grader i gennemsnit (Climate & Weather Averages in Ali 
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Sabieh, Djibouti, 1997). Ydermere får Djibouti en solindstråling på omkring 1000 W pr. m² 

(Solcast, 2021), hvilket betyder, at hvis vi har en solcelle, der giver 300W om dagen, vil den i 

løbet af ét år give 365.000 Wh, og det svarer til 365 kWh om året. For at finde ud af hvor meget 

strøm, der skal til for at varme vand. Skal man benytte denne formel, hvor man tilfører 

mængden af vand ganget med vands specifikke varmekapacitet, og til sidst ganger det med 

med varmeforøgningen, som man finder ved at tage vandets grad, som man gerne vil have det 

op på, som i dette tilfælde er 100 grader, og trækker den nuværende temperatur fra. Denne 

formel kommer til at se sådan ud:     

 

𝐸340%-1 = 𝑀5/ ∗ 𝐶6!"#$%&"'"()*%* ∗ 𝛥𝑇7+(,-	&4(ø/.$./ 

 

Da der ikke er noget temperaturskift fra kogende vand til damp, kan man fjerne ∗

𝛥𝑇!"#$%	'(#ø*+,+* delen af formlen. Så for at finde mængden af joules, der skal bruges til 

at fordampe en liter vand, koger vi det 34 grader varme vand op til 100 grader. og derefter 

fordamper vandet. Udregningen er således således:  

 

1𝑀 ∗ 4186𝐶! ∗ (100 − 288)𝛥𝑇 = 298461,8𝐸	 

 

Dette viser altså, at vi skal bruge 267.904 joules for at varme vand op fra 34 grader til 100 

grader. For at finde ud af hvor mange joules, der skal til for at fordampe vandet, hedder 

udregningen:  

 

1𝑀 ∗ 2260000𝐶! = 226000	𝐸  

 

 

Vi skal altså benytte nedenstående formel for at fordampe én liter vand: 

 

298461,8𝐸 + 226000𝐸 = 524461,8𝐸340%-1  

 

I vores design har vi fundet en solcelle, som giver 300W. Dette er en helt standard solcelle til 

dagligdagsbrug, som oftest findes på siden af huse eller på garager. Derfor var problemet, vi 

løb ind i med dette design, netop solcellerne, og hvor effektive de var.  
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Men hvorfor virker solceller så ikke? 

Da vi begyndte at regne på solcellerne, opdagede vi nemlig, at den almindelige solcelle ikke er 

kraftig nok endnu til vores formål, i den størrelse vi skal bruge. Effektivitetsraten er nemlig 

ikke 100% i virkeligheden, og på en almindelig solcelle vil effektivitetsraten være på omkring 

20%-30%. Dette betyder at, vi i virkeligheden kun får omkring 75W af en almindelig solcelle 

i de timer, der er 1000W pr. m². I de andre timer vil udkommet af solcellen være endnu mindre. 

Hvis vi igen antager, at vi har en effektivitetsrate på 100% og ser, hvor lang tid det ville tage 

for den at koge én liter vand op, så skal vi benytte formlen:  

 

𝑡1-50.8-( = 𝐸340%-1/𝑃9+))1 

 

Sætter vi vores tal ind i formlen nedenunder, finder vi ud af, hvor lang tid det vil tage: 

 

524461,8𝐸	/300𝑃 = 1748,2𝑡1-50.8-(	  

 

Resultatet svarer til 29 minutter for at fordampe én liter vand uden salt med 300W. I 

virkeligheden, hvor effektivitetsraten potentielt kun er 20-30%, vil vi i gennemsnit få omkring 

75W fra solcellerne. Dette vil det altså tage: 

  

524461,8𝐸	/75𝑃 = 6992,8𝑡1-50.8-(	  

 

Dette har vi udregnet således: ved at tage 6992,8 sekunder divideret med 60, så vi får det i 

minutter, og dividerer det med 60 igen, for så at få det til timer. Resultatet svarer til 1 time og 

56 minutter for at koge en liter vand, hvilket vil sige at vi kun vil kunne producere omkring 6 

liter vand om dagen. Ikke nok med det, så vil det også betyde, at vi skulle benytte en hel 

kvadratmeter med solceller, idet en solcelle på 1m² ikke vil kunne producere nok strøm for at 

det vil kunne lade sig gøre. Derfor vil vores design ikke kunne leve op til vores krav om, at det 

skal være mobilt. 

4. Iteration  

Vi havde kort tid efter endnu et teknisk vejledermøde, hvor vi kom frem til, at vi eventuelt 

kunne anvende et parabolspejl til at varme vores vand op i stedet. Derfor endte vi med at lave 

vores design om, så varmekammeret var oven på kondenseringskammeret, idet et parabolspejl 
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ikke kan føre sin energi ned på grund af vinklingen af solen. Parabolspejlet virker ved, at man 

benytter et spejl, der bøjer, således at det ligner en parabol, og på denne måde vil lysets 

indstråling ramme spejlet, og det vil blive dirigeret videre til et specifikt punkt. På denne måde 

behøver man ikke at omsætte solenergi til elektrisk energi og videre til varmeenergi, da energi 

vil gå fra hvert skift af stadie. Derfor vil et godt parabolspejl have en høj effektivitetsrate og 

kunne varme effektivt, så længe at solen står ind på spejlet. I den tid, hvor solen ikke længere 

rammer spejlet fra en god vinkel, vil effektivitetsraten af parabolspejlet forringes markant, og 

på tidspunkter slet ikke virke. Dette sker eksempelvis, når vinklen af solen kommer bag spejlet. 

Vores design skulle gerne virke i længere tid for at få mest muligt vand evaporeret, og vi måtte 

derfor søge videre for at finde en måde at løse parabolspejlets fejl og mangler. 

5. Iteration 

 
I den femte iteration fandt vi en teknologi, der kunne løse vores problem med parabolspejlet. I 

stedet for at lave spejlet parabolformet, kunne vi blot lave en kvart cirkel ud af det således at 

vi konstant ville kunne fokusere strålen på varmerøret. Denne teknologi hedder solar energy 

generated system, og bliver brugt til at generere varme. Se billedet under for reference:  
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Spejlet peger altså altid på det, der hedder et arbsoberingsrør, hvilket fører varmen fra spejlene 

videre i systemet. Man kan anvende mange forskellige flydende materialer inde i røret, 

eksempelvis forskellige former af olier eller andre væsker, hvilket har en høj specifik 

varmekapacitet, som gør at varmen bliver ledt nemmere videre. Vi havde så en idé om, at vi 

vil køre disse absorberingsrør gennem vores system og benytte det til at fordampe vandet, som 

bliver hældt i. Men for at vi ikke ramte samme problem som med et parabolspejl, skulle vi have 

et system, der fulgte solens vinkel i alle dagtimerne. Dette vil kræve flere forskellige tekniske 

komponenter og drejeskiver til at få det hele til at virke optimalt i dagtimerne. Problemet med 

de forskellige komponenter er, at de kan gå i stykker relativt nemt på grund af faktorer som 

vind og vejr eller andre softwarefejl.  
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6. Iteration 

I stedet for at benytte et solar energy generated system, i form af et buet spejl, er vi stødt på 

en anden teknologi; solfangere. Med denne teknologi har vi tænkt os at opvarme vores vand i 

vores apparat. De virker næsten på samme måde som solar energi generating systemet, men i 

stedet for at have et spejl, der fokuserer energien fra solen ind på et rør, er hele systemet 

bygget ind i et rør eller tube. På denne måde kommer vi uden om de forskellige komponenter, 

vi ellers skulle benytte til at dreje spejlet. Dertil, så er solfangere er også meget selvstændige 

anvendelsesvis. 

  

 

Collector Thermal Efficiency graf (Abdo, 2020) 

Solfangere har også en meget høj effektivitetsrate, hvilket også ses på grafen.  

På ovenstående Collector Thermal Efficiency grafen er der angivet enhederne: 

 

Ti er temperaturen på den væske der er i systemet 

Ta er temperaturen i atmosfæren  

I eller G er isoleringsraten  
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Vi kan ud fra Collector Thermal Efficiency grafen se, at ved høj atmosfærisk temperatur og 

lavere vand varme, vil effektiviteten af solfangeren være bedre, og det er netop derfor, vi har 

tænkt os at bruge denne form for teknologi, da vi kan regne med, at de steder, der primært er 

ramt af tørke, også har et varmt klima. Hvis vi ser på vandtemperaturen omkring Adénbugten, 

så ligger den på 28,7 i gennemsnit. Vi kan så bruge dette tal til at udregne, hvor høj en 

effektivitetsrate vi får fra solfangeren i et område som Djibouti. Vi bruger formlen fra Collector 

Thermal Efficiency grafen til at udregne vores effektivitets rate således: 

 

(𝑇𝑖 ∗ 𝑇𝑎)/𝐺	  

 

𝐺	𝑒𝑟	𝑓𝑢𝑛𝑑𝑒𝑡	𝑣𝑒𝑑	ℎ𝑗æ𝑙𝑝	𝑎𝑓	𝑑𝑒𝑛𝑛𝑒	𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙:	(℃ ∗ 𝑚²/𝑊) = 34 ∗ 2500 = 85000  

 

De 34 kommer af temperaturen i området og de 2500 kommer af indstillingsraten fra solen 

omkring ækvator, som er på omkring 2500W/m². Vi kan så finde vores effektivitetsrate ved at 

udføre formlen og kigge på grafen: 

  

(28,7 ∗ 34)/85000 = 0,016  

 

Dette giver os en effektivitetsrate på omkring 65%. I vores apparat optager vi omkring ¼ af en 

m², hvilket betyder, at vi for en indstråling på solfangeren på omkring 625 W og 65% af denne 

indstråling er 406 W. Som nævnt i tredje iteration, er der omkring 11,5 timers sollys, hvilket 

vil give os en energiomsætning på 4,6 kWh, som vi får fra udregningen:  

 

406 ∗ 11,5/1000 = 4,6  

 

Formlen for beregningen af energi i kWh ovenfor giver os en daglig energiomsætning på 

omkring 4,6 kWh eller 406W, som vi vil kunne omsætte omkring én liter vand på ca. 1216 

sekunder, som udregnes ved brug af denne formel:  

 

 493904𝐸	:40-%1	/406𝑃;+))1 = 1216𝑡1-50.8-(   
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Ovenstående kan omsættes til ca. 20 minutter. Det vil så sige, at vi kommer til at kunne koge 

og evaporere ca. 34,1 liter i løbet af en dag. Selvfølgelig kan vi ikke tage disse tal som et præcist 

billede på, hvordan vores design vil virke i virkeligheden, og det kan vi ikke af flere grunde 

eller fejlkilder. Der vil ved sådanne udregninger altid være fejlkilder som eksempelvis kunne 

bestå af upræcise tal, temperaturskift i det givet område, indstrålings rate fra solen osv. For at 

skabe et mere virkelighedsnært billede af hvordan vores design kommer til at virke kan vi 

derfor sagtens fjerne omkring 30% af de 40 liter vi ellers har regnet os frem til. Vi fjerner 30% 

af vores totale mængde vand, da man som en god tommelfingerregel fjerner 5% for hver større 

parameter som f.eks er at der selvfølgelig ikke vil være en 100% energi tilførsel af varme til 

vandet inde i kammeret. temperaturen kan også variere både i vandet og i luften som giver os 

mindre energi til solfangeren, og det vil tage længere tid for vandet at blive opvarmet.  

 

Der er også andre faktorer der gør at vores totale mængde i realiteten nok vil blive mindre end 

beregningerne siger og vi går derfor ud fra at vores design vil kunne producere omkring 23,9 

liter om dagen. Som tidligere nævnt med de anbefalede 2 liter vand om dagen, vil det altså sige 

at vores desalinationsdesign sagtens vil kunne give nok vand til omkring 8-12 personer 

afhængende af deres aktivitetsniveau. Da vi også skal bruge en pumpe til at få vandet til at køre 

igennem vores destinations design, skal vi også bruge nogle celler fra et solpanel til at dække 

siderne på vores design til at videregive strøm til pumpen.  Pumpen tager omkring 0-10v som 

svarer til 20W, hvilket vil sige at vi altså skal bruge omkring 13 celler på hver side for at kunne 

give nok strøm til pumpen. En celle giver omkring 1,6W per celle når man regner dens reelle 

effektivitet ud på samme måde som vi gjorde med tidligere solcelle iteration. (Panasonic 

EverVolt WBS EVPV370, 2016) Vi kommer også til at indsætte en dew water collector inde i 

kondenceringskammeret for at dampen som kommer derind hurtigere binder sig og bliver til 

vand (Carvajal, 2018). Til at rense vores anlæg for brine kommer der til at være en skuffe 

mekanisme, hvor brinen vil samle sig. Man kan så hive skuffen ud for nem rengøring af 

designet.  

6-TRINs på vores design 

I dette afsnit laver vi en 6-trins model på vores eget design for at give en bedre forståelse for, 

hvad vores design består af. Vi gennemgår de forskellige trin som modellen består af, og 

kommer nærmere ind på de teknologiske artefakter, systemer og utilsigtede effekter som vores 

system har.  
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Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer. 

Formålet med desalinationsdesign er at tilgængeliggøre rent drikkevand via saltvand til vores 

målgruppe, som er dem der lever i tørkeramte områder nær kystlinjer. Vi håber på at vores 

design vil kunne producere omkring 23,9 liter eller mere per dag ved hjælp af en proces der 

hedder desalination. De centrale teknologiske mekanismer i vores desalination design er, at vi 

har en kasse som virker som tank til opbevaring af saltvandet som er blevet hentet ved en nær 

kystlinje. Vandet vil blive automatisk blive ført ned i varmekammeret hvor vandet bliver 

opvarmet ved hjælp af solfangerens varmerør der omdanner det salte vand til damp, ved denne 

proces bliver saltet adskilt fra vandet da salt molekylerne er for tunge til at følge vand 

molekylerne i deres gasform. Da vandet bliver lavet om til en gasform vil det udvide sig og 

derfor automatisk blive transporteret ind i det næste rum som vi kalder for køle kammeret, dette 

kammer er lokaliseret inde i tanken for at udnytte det kølige saltvand fra havet, når dampen 

kommer ind i dette rum vil det kondensere og blive lavet om til drikkevand da der inde i 

kondenceringskammeret vil være en kølig temperatur på grund af det vand som 

kondenceringskammeret er omkapslet af, og en teknologi som hedder Dew water collection 

som er en form for net som vanddampen vil sætte sig på og kondensere inde i 

kondenceringskammeret. (Carvajal, 2018) Det vand som bliver dannet inde i 

kondenceringskammeret drypper så ind i et andet kammer, hvor det rene vand vil være klar til 

at blive tappet fra. Vandet vil i opvarmnings kammeret blive varmet op af en solfanger der 

sidder på toppen af vores design, og vil supplere varme til opvarmnings kammeret gennem 

nogle rør med en propylene glykol og vand mixtur. Derudover skal vi bruge en solcelle til at 

generer strøm til vores vandpumpe. Vandpumpen bruger ikke så meget strøm, så nogle få celler 

fra et solcelle panel rundt om kassen vil levere nok strøm til at kontrollere 

vandgennemstrømningen.  

 

Trin 2: Teknologiers artefakter 

Med vores design er den primære teknologiske artefakt den solfanger vi har siddende på toppen 

af vores apparat. Ligesom en solcelle udnytter den solens energi, men i stedet for at omdanne 

solens energi til strøm fremstiller en solfanger i stedet energien om til varme, hvilket gør at vi 

kan have en meget højere effektivitetsrate end med en solcelle. Hvis vi havde brugt solceller 

til at varme vores vand op med skulle vi nemlig først have omdannet energien fra solen om til 

strøm og derefter om til varme, som vil forårsage et tab af energi. Med en solfanger bruger vi 
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solens energi til at omdanne det direkte til varme som vi vil bruge til at varme vandet op. 

solfangeren virker ved at man bruger det det man kalder for et vakuum evakueret rør. røret er 

faktisk opbygget af to forskellige rør, et glas rør yderst og et sort glasrør inde i det yderste 

glasrør. Det smarte er at de er bygget så der er vakuum mellem disse to rør, på den måde slipper 

varmen fra det inderste rør som er sort for at absorbere mere energi fra solen ikke ud af røret 

igen. Inde i det inderste rør bliver der altså optaget energi fra solen, og hvis man fylder røret 

med f.eks. vand vil vandet så optage denne energi og derved blive opvarmet. Denne varme kan 

så senere udnyttes til at koge det vand, som vi har i vores tank.  

 

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

Når man har med drikkevand at gøre skal man altid være meget opmærksom på renligheden af 

vandet, hvis der af en eller anden grund skulle opstå bakterier eller en anden form urenhed i 

det drikkevand der tappes fra vores apparat kunne de folk som vi hjælper lige pludselig blive 

syge af det vand de drikker i stedet for. I meget få tilfælde kan der være en fejl med 

vakuumsrørene, der vil gøre at der kunne komme luft ind mellem de to glas rør, og derved 

mindske effektiviteten af solfangeren. I værste tilfælde vil denne fejl også kunne gøre at der vil 

blive dannet vand på indersiden mellem de to rør, som vil kunne fordampe og øge trykket så 

meget at glasset til sidst vil eksplodere.   

 

Trin 4: Teknologiske systemer 

Vores desaliationsdesign består af flere forskellige systemer det første system er det som 

solfangeren bruger for at samle varmeenergi fra solen. Men solfangeren i sig selv består også 

af to systemer, ét til at optage varmen, og ét til at videregive denne varme ind i f.eks. huse eller 

i vores tilfælde, varme kammeret. Starter vi med optagelsen af varme er det nogle rør eller 

tuber som er lavet af glas der hjælper med denne proces, Hver tube består af to rør, et indre rør 

og et ydre rør, det yderste er et almindeligt glas rør, men det inderste er rør er malet sort for at 

have en bedre absorberingsevne. Mellem disse to rør er der vacuum som hjælper på at varmen 

kun kan komme ind i rørene og ikke slippe ud igen. Inde i det inderste rør vil der så være en 

væske som kunne være vand eller et mix af propylene glycol (PG) og vand med 60% PG og 

40% vand. Disse tubber er så sat på en vinkel, grunden til dette er, at når væsken inde i røret 

bliver varmet op, vil den varmeste væske i tuben stige op til toppen, og videregive sin varme 

til det næste system som er varmeoptageren. Det kolde vand vil falde til bunden, og processen 
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inde i tuben starter forfra. Varmeoptageren tager varmen fra tuberne gennem toppen af dem fra 

det man kalder deres nibble og sender det videre, i vores tilfælde bruger vi denne varme til at 

opvarme vores varmekammer. Vandet i varme kammeret kommer fra tanken som sidder over 

varme kammeret, men tanken har også en anden opgave, at køle kondenseringskammeret, når 

dampen fra varme kammeret stiger op vil det blive samlet inde i kondenseringskammeret og 

blive til drikkevand. Dette vand vil så flyde ud og ende i en beholder hvor vandet vil kunne 

blive tappet senere.  

 

Trin 5: Modeller af teknologier 

Vi har herunder lavet en lille model af hvordan vores design muligvis kunne komme til at se 

ud, her har vi forsøgt at tydeliggøre hvordan vi har tænkt, at de forskellige rum kommer til at 

spille sammen. Det øverste kammer er tanken, med kondenseringskammeret inde i det. Under 

er der varme kammeret, hvor rørene og varmen fra solfangeren som sidder på toppen af boksen 

går igennem varme kammeret. Denne model er lavet i pap, og i en mindre skala af hvordan vi 

regner med at den kommer til at se ud. Det færdige design håber i på at kunne gøre effektivt på 

meget lidt plads, men regner med at den nok er omkring 50cm x 50cm x 75cm eller en smule 

større, for at den ikke vil blive for besværlig at transportere ud til de steder, hvor der er brug 

for den.  
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Trin 6: Teknologier som innovation 

Solfangere er ikke nogen ny teknologi, den har været der i mange år, og måden vi bruger den 

på, kan også sammenlignes lidt med måden de bruges på i et almindeligt hus. Vi bruger det 

bare som varmekilde til at fordampe saltvand i stedet for at opvarme et hus. Som vi også kom 

ind på i design udviklingsdelen har vi gået igennem mange forskellige måder vi kunne lave 

vores apparat på, vores problem har ikke ligget så meget i hvordan vi fik varmet vandet op, 

men mere i hvordan vi får det kølet ned igen i et allerede varmt miljø som der kunne være i 

kontinentet Afrika.  
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Komparativ analyse 

\ Metode 
Kriterier \ 

Multi Stage Flash 
(MSF)  

Multi Effect Destillation 
(MED) 

Elektrodialyse (ED) Reverse Osmosis (RO) 

kWh/𝑚< 13,5-25,5 kWh/𝑚< . 
 

6,5-12 kWh/𝑚< 0,49 - 1,75 kWh/𝑚< 
 

 

3-5,5 kWh/𝑚<  

Mobilt Nej Nej Kan gøres i lille skala Kan gøres af lille skala 

Liter vand 
produceret 
pr. dag 

636.000 𝑚</day 
 

800.000 𝑚</day  200.000 𝑚</day  909.200 𝑚</day 

Recovery 10%-20% 40% 85-90% gennemsnit på 46% 

 
Kilde til strømforbrug: (Tonner, J. B., & Tonner, J. 2004) og (Najafi, Alsaffar, Schwerer, 
Brown, F. M. S. N. 2016). 
Kilder til mobilitet: (PureWash Ultra-lavtryks RO Membran 40/40. (n.d.). Omvendt osmose 
filter (RO) 
Kilder til liter vand produceret pr. dag: (Desalination Plants: Ten of the World’s Largest. (n.d.) 
og (Kress, N. 2019).  
Kilder til recovery: (Najafi, Alsaffar, Schwerer, Brown, F. M. S. N. 2016), (Furukawa, D H. 
1997), (Singh, R. 2016). (Kim, J., Park, K., Yang, D. R., & Hong, S. 2019) 
 

I den komparative analyse vil vi sammenligne forskellige parametre fra de fire 

desalinationsteknologier med vores eget design. Ved at analysere de forskellige teknologiers 

styrker og svagheder kan vi bruge denne information til at finde ud, af hvordan vi bedst 

opfylder de kriterier vi har sat for vores design. Vi har valgt de parametre som kan ses op på 

tabellen, idet at det har været en målbar enhed på alle desalinationsteknologierne. Derudover 

har det kunne give os et indblik i, hvordan de forholder sig til de kriterier vi har bestemt at 

vores design skal opfylde. For kriterierne mobilitet og off-grid har vi valgt at kigge på, hvor 

store de forskellige anlæg er for at sammenligne vores desalinationapparat vil være. Derudover 

kigger vi også på behov for infrastruktur og vedligeholdelse. Vi har undersøgt, hvor meget 

strøm teknologierne hver især bruger og deres recovery rate for at finde ud af hvor miljøvenlige 

teknologierne er. Eftersom recovery raten har betydning for hvor meget brine de producerer. 

Strømforbruget er også en essentiel faktor ift, hvor miljøvenlig teknologien er, da vores 

teknologi skal bruge grøn energi. Til sidst hvor meget rent drikkevand teknologierne kan 

producerer, for at vide om en lille skala version af teknologien kan opfylde vores behov. 
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Mobilitet og størrelse 

Vores design skal kunne flyttes af 2 mennesker uden hjælpemidler og derfor vil vores design 

være mere mobilt end de fire nævnte afsaltningsteknologier. Eftersom markedet for små 

desalinationsapparater er meget lille, har vi måtte tage udgangspunkt i hvad der er muligt at 

lave i en lille skala. Reverse osmosis er den teknologi der minder mest om vores design med 

henblik på mobiliteten, da de membraner man skal bruge til RO godt kan laves i relativt små 

størrelser (PureWash Ultra-lavtryks RO Membran 40/40. n.d.). Omvendt osmose filter (RO). 

Størrelserne på desalinationsanlæg kan afvige meget, men ofte vil de være relativt store 

eftersom anlæggets størrelse vil betyde hvor stor en mængde vand der kan blive produceret.  

 

Relevansen af størrelsen på vores apparat er en vigtig parameter for vores design, idet at 

designet skal kunne være mobilt for 2 mennesker. Derfor har vi måtte sammenligne de 

forskellige teknologiers størrelser. Hvilke effekter dette størrelsesbehov har for hvordan det 

virker, kan for eksempel være i hvilken grad teknologien virker ved nedskalering. Så vi kan 

finde ud af hvilken metode som passer bedst til vores design for at ramme den størrelse vi 

ønsker. De metoder som bruger termisk varme til at afsalte vand, altså Multi Stage Flash og 

Multi Effekt Distillation, er de metoder som kræver mest plads til at fungere effektivt. Alle de 

fire teknologier kan i princippet virke på et lille areal, derfor kigger vi på hvor meget areal de 

skal bruge for at virke effektivt. Som nævnt i vores teknologiske analyse af MSF og MED, skal 

disse to metoder bruge flere kamre til at fungere optimalt, flere kamre betyder mere behov for 

plads. Derfor kan vi ikke bruge MSF og MED på en mindre skala, da teknologien bag disse 

metoder ikke kan fungere ordentligt på den skala som vi gerne vil lave vores design på. 

Eftersom MED også kan fungere med et enkelt kammer, kan denne version godt bruges, dette 

kaldes bare Single Stage Distillation. I modsætning til MED og MSF kan Elektrodialyse og 

Reverse Osmosis godt fungere på mindre skala. Dette skyldes at de teknologiske artefakter som 

membranerne består af sagtens kan virke på en mindre skala. Men det betyder selvfølgelig også 

en lavere produktion af rent vand. Ud Fra en størrelsessammenligning mellem de fire 

desalinationsteknologier ville det give mest mening at vores design tog udgangspunkt i 

elektrodialyse(ED) og reverse osmosis (RO). Som nævnt tidligere vil vores design være et 

relativt småt apparat, men vi vælger at lave et design, som bruger termisk varme. Ligesom de 

anlæg som ikke har mulighed for at laves i mindre skala, altså MSF og MED. Dette gør vi ved 

at fjerne den del af teknologien som gør at det ikke kan fungere på en lille skala, som er de 

mange kamre.  
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Strøm/energi 

Eftersom vores design vil være mindre end de store anlæg, kan det være svært at sammenligne 

desalinationsteknologier. Derfor må vi bruge kWh/ 𝑚<som betyder mængden af energi i kWh, 

der skal bruges til at afsalte 1 𝑚<	vand. Så vi må forholde os til, hvor meget strøm de fire 

teknologier anvender og hvilke årsager der ligger bag deres høje eller lave strømforbrug. På 

den måde kan vi undersøge hvilken løsning som ville give bedst mening ift. det strømforbrug 

vi har og kan producere ved brug af solfanger og solceller. Multi Stage Flash er det 

desalinationsanlæg som har højst strømforbrug på 13,5-25,5 kWh/𝑚<(Najafi, Alsaffar, 

Schwerer & Brown, F. M. S. N. 2016). MSF har et højt strømforbrug grundet det bruger termisk 

varme til at få fordampet vandet. Som nævnt i vores 6 trins model af MSF bruger den en 

brinevarmer til at få vandets temperatur op. Brinevarmeren er den primære årsag til, at MSF 

har det høje strømforbrug. MSF har også andre teknologiske artefakter som gør at 

strømforbruget stiger som f.eks. vandpumpen.  

 

Multi Effect Distillation er den anden metode som bruger termisk varme til at afsalte, derfor er 

det også den metode som bruger anden mest strøm, da den bruger 6,5-12 kWh/𝑚<(Najafi, 

Alsaffar, Schwerer, Brown, F. M. S. N. 2016). Årsagen til dette er det samme som med MSF. 

MED har en varmeenhed i anlæggets første kammer for, at kunne skabe dampe til at starte hele 

desalinationseffekten. De 2 metoder som har det laveste strømforbrug er derfor de metoder som 

bruger membraner til at afsalte vandet, altså Reverse Osmosis og Elektrodialyse. Det er i kraft 

af at disse 2 teknologier ikke bruger termisk varme til at fordampe vandet og på den måde få 

vandet renset, men i stedet bruger de her membraner til at få saltet ud af vandet. I RO går 

størstedelen af strømforbruget til den højtrykspumpe som presser saltvandet igennem 

membranerne ved højt tryk så det bliver renset. RO bruger også strøm til saltvandspumpen så 

vandet kan blive pumpet igennem et filter system.  

 

Den metode som har det laveste strømforbrug er elektrodialyse, idet den har et strømforbrug 

på 0,49 - 1,75 kWh/𝑚<(Tonner, J. B., & Tonner, J. 2004). Elektrodialyse differentierer sig fra 

de andre, idet at teknologien typisk har et meget højt strømforbrug. Elektrodialysens 

strømforbrug bliver meget højt, hvis koncentrationen af salt i vandet er meget højt, og bliver 

derfor også oftere blive brugt til at rense brakvand (Al-Amshawee, S., Yunus, M. Y. B. M., 

Azoddein, A. A. M., Hassell, D. G., Dakhil, I. H., & Hasan, H. A. 2020) Brakvand er en 

blanding af saltvand og ferskvand (Højerslev, N. K., & Kiørboe, T. 2016). Grunden til at 
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elektrodialyse skal bruge mere strøm er hvis saltvands koncentrationen er høj, skal mængden 

af strøm der bruges i de elektrisk ladet membraner forøges, da mængden af natrium og chlorid 

som skal splittes til anoden og katoden forøges. Eftersom vi ikke fokusere på at rense brakvand, 

men saltvand, vil et design som bruger elektrodialyse, altså også ende med at have et højt 

energiforbrug. Dette er i kraft af at vi skal kunne rense saltvand med relativ høj koncentration 

af salt.  

 

I vores design vælger vi at bruge termisk energi til at afsalte vores saltvand, hvilket  skal 

anvende meget energi. Dette kan virke modsigende, da vi gerne vil have et design med lavt 

strømforbrug, og det skal kunne virke med grøn energi, men idet vi anvender en solfanger, vil 

vi derved kunne formindske vores energiomkostningerne. Dette er i kraft af at vores 

desalinationsdesign er lille sammenlignet med normale desalination anlæg kan vi anvende 

solfangeren. 

 

Vi vælger at bruge en solfanger til at varme vores vand op til fordampning og derfor vil det 

eneste som kræver strøm i vores design er en pumpe til at få vandet til at cirkulere rundt i 

systemet. Dette problem kan vi dække ved brug af solceller, da den producere nok strøm til 

pumpen (Panasonic EverVolt WBS EVPV370, 2016). Vi behøver ikke strøm til en køleenhed 

da opbevaringen af det kolde saltvand vil være nok til at kunne kondensere vores saltvands 

dampe og på den måde kan vi gøre vores design mere miljøvenligt end de andre 

desalinationsteknologier. 

 

Som nævnt før er størrelsen på de forskellige desalinationsanlæg baggrund for, hvor meget 

vand der kan blive produceret pr dag. Derfor har vi taget udgangspunkt i de største anlæg i 

verden af hver desalinationsteknologi og hvor meget de hver især kan producere om dagen. 

Det største afsaltningsanlæg i verden som kun bruger 1 metode (der er anlæg som bruger flere 

afsaltnings metoder på samme tid, et hybridanlæg) det største anlæg er et Reverse Osmosis 

som hedder Taweelah i de Forenede Arabiske Emirater. iflg. (Desalination Plants: Ten of the 

World’s Largest. (n.d.))  kan dette anlæg producere op til 909.200 𝑚</dag det svarer til 

909.200.000 liter om dagen, disse mængder af afsaltet vand er langt mere end hvad kan og 

forventer at kunne producere. Elektrodialyse anlægget er det som producere mindst, men det 

ligger stadig på 200.000.000 L om dagen (Kress, N. 2019). igen langt over vores design 

forventede antal liter. I teorien burde vores design kunne producere omkring 40 liter vand, men 

dette er ikke et virkelighedsbillede vi forventer mere at ramme de 23,9 liter, men dette er 
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forklaret bedre i vores iterationsafsnit. Grundet skalaforskelle på teknologiernes 

vandproduktion, finder vi teknologierne usammenlignelige, og idet at alle fire teknologier samt 

vores eget ville kunne producere 23,9 liter vand om dagen. 

Recoveryraten 

Recoveryraten på de fire forskellige desalinationsteknologier differentierer. Recoveryrate 

betyder hvor stor en procentdel af det saltvand, som bliver fyldt i maskinen, kan blive til rent 

drikbart vand. MSF har den laveste recovery rate som ligger på 15%, MED ligger på 40%, RO 

ligger på 46%, ED ligger på 85-90% recovery og vores eget system har vi en forventning på 

cirka 70% recovery rate. Grunden til at vi gerne vil have høj recovery rate er grundet at vi gerne 

vil have så meget ud af det saltvand vi kommer ind i maskinen. Derudover mindsker det også 

mængden af restprodukt som f.eks. brine, hvilket også betyder at den bliver mere miljøvenligt. 

Dette forventer vi i kraft af at vi har et lukket system, hvor dampen kun kan stige op i vores 

lille kondenseringskammer. I kraft af at vi ikke har et fuldkomment færdigudviklet 

designmockup eller prototype, kan vi derfor ikke udarbejde en præcis recoveryrate på vores 

design på nuværende tidspunkt. 

 

MSF har en ekstrem lav recoveryrate, hvilket også betyder at anlæggets energiforbrug er langt 

højere end de andres, da den skal bruge meget mere energi for at kunne producere nogenlunde 

samme mængder vand som de andre anlæg. Dette er også en årsagerne til at MSF er blevet en 

mindre populær løsning end det var før i tiden. Elektrodialyse har den højeste recoveryrate på 

85-90% den er markant højere end de andre teknologiers, men denne høje recovery rate 

kommer også på bekostning af et højt energiforbrug, hvis det skal bruges med saltvand og ikke 

brakvand. Vi vil gerne opnå så høj recovery rate på vores design som muligt, og vi efterstræber 

at have en recovery på 70%. Men virkelighedsbilledet er nok lidt anderledes eftersom de 

metoder som bruger termisk varme, MSF og MED er de metoder som har lavest recovery rate.  

 

Vi har som et vigtigt kriterium at vores desalinationsdesign ikke kræver nogen form for 

eksisterende infrastruktur, altså at designet skal være off-grid. Alle eksisterende versioner af 

de fire desalnationsteknologier, som vi har kunne finde, har brug for en form for infrastruktur 

ofte pga. manglende strømforsyninger. I princippet kan alle de fire teknologier virke ved brug 

af solceller ligesom vores design skulle. Men ud fra de eksisterende desalinationsprodukter vi 

har kunne finde, vil det kræve mange solceller eller andre former for grøn energi for at kunne 
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producere nok energi. Hvis de har brug for alle disse solceller vil det ikke kunne opfylde vores 

krav om off-grid, da de mange solceller skulle bygges først hvilket vil betyde at der skal skabes 

ny infrastruktur.  

 

For at vores design skal kunne opfylder vores krav om at være off grid har vi valgt at lave en 

hybrid af solceller og solfanger. Som vi har vist i vores 6. iteration har vi kunne regne ud af 

solfanger er nok til at få vores vand varmt nok til at fordampe og ved at sammenligne en 

vandpumpes energiforbrug og hvor meget en mindre solcelle kan give af strøm.  Vi har fundet 

ud af at vi godt kan lave et off grid design, ved at den altså ikke har noget behov for 

infrastruktur. Desværre har vores design så en ulempe, og det er at den ikke fungere specielt 

effektivt på en overskyet dag pga. dets afhængighed af solstråler for energi. Dette problem har 

de fire andre desalinationsteknologier ikke, idet de ikke bruger den samme teknologi til at få 

strøm på.  

 

For at opnå vores off-grid kriterium er vi også nødt til at kigge på, hvor meget vedligeholdelse 

de fire desalinationsteknologier og vores eget design skal bruge. I Elektrodialyse og Reverse 

Osmosis er der behov for at skulle udskifte membraner cirka hver tredje år (Johnson, J. 2006). 

Udover membranerne har RO systemet også brug for at have udskiftet dets filtreringssystem. 

Dette skal udskiftes cirka hvert år (Clean and Clear Water. 2018). I vores første iteration 

illustreres det, at vi overvejede at basere vores design på RO. På baggrund af store 

vedligholdelseskrav, besluttede vi at det ikke ville kunne være off-grid, hvis der var en eller 

flere teknologiske artefakter, som skulle udskiftes ofte. Vi har ikke kunnet finde noget 

information om vedligeholdelse af Multi Stage Flash og Multi Effect Distillation. De har 

formentligt behov for noget tilsyn, eftersom de fleste større teknologier har brug for en form 

for vedligeholdelse. Men vi forventer at de ikke har behov for vedligeholdelse hver 3 måned 

som de ED og RO. Det ville være umuligt at komme helt udenom nogen form for 

vedligeholdelse, så vi har prøvet at minimere det så meget som muligt. Vores designs 

vedligeholdelse består i udskiftning af solfangerens væske og solcellen til vandpumpen.  

Solfangerens væske skal udskiftes cirka hvert 3-5 år (Faber, A. K. 2017, April 10),  og en 

solcelle kan holde op til 25 år (Rise, S., Christensen, M. A., Rise, S., & Christensen, M. A. 

2020). Så ved ikke at bruge membraner har vi kunne gøre at vores design ikke har behov for 

hyppig udskiftning af teknologiens komponenter. Vores design har modsat de andre 

desalinationsteknologier et problem med udpumpning af brine, udover ED har de andre 3 

teknologier et udpumpnings system til brine. I vores design har vi valgt ikke at have sådan et 
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system, da det ville bringe vores strømforbrug op. Derfor har vi valgt at have en skuffe 

mekanisme ved vores kogeenhed, så den kan blive taget ud af maskinen og renses for brine. 

Dette vil være en ret simpel proces og kan nemt gøres på samme tid med at maskinen skal 

fyldes op med saltvand eftersom fordampnings kammeret cirka skal renses hver dag. Så ved 

brug af solfanger og solcelle, mener vi at være kommet så tæt på en off-grid løsning som muligt, 

da den ikke skal bruge infrastruktur og specielt meget vedligeholdelse. 

 

Delkonklusion 

Vi har gennem en komparativ analyse sammenlignet forskellige parametre fra de fire 

forskellige desalinationsteknologier. Ved at sammenligne de forskellige parametre har vi kunne 

undersøge hvilken af de fire metoder som passer bedst til at opfylde de kriterier vi har for vores 

design. Ud fra de kriterier vi har opsat for vores design kan vi konkludere at en forenklet version 

af Multi Effect Distillation, altså en Single Effect Destillation, er den teknologi som 

imødekommer vores krav bedst. Denne teknologi har bedst mulighed for at være mobil, off-

grid, miljøvenlig og producere rent drikkevand. Derudover er det muligt at producere den i 

mindre skala og så kan den fungere off-grid, idet i den ikke skal bruge specielt meget 

vedligeholdelse eller infrastruktur. Vi har udskiftet den normale kogeenhed, som MED ville 

have, ved at bruge solfangere i stedet, og på den måde gør vi den mere miljøvenlig. 

 

Designevaluering 

Som nævnt i teoriafsnittet, har vi valgt at evaluere målsætningen om hvorvidt vores design 

rigor i forhold til vores problemformulering. Rigor sense 1, går ud på at evaluere med en 

målsætning om hvorvidt vores design formår Efficacy, hvilket vil sige at vores design har den 

ønskede effekt. (Pries-Heje, J. 2021, September 22) 
 
 

Strategi for designevalueringen 

Vores designevalueringsstrategi vil tilgås som purely technical. Inden for Framework For 

Evaluation in Design Science Research (FEDS) (Venable J., Pries-Heje J. & Baskerville R. , 
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2016) forekommer der fire typiske evalueringsstrategier man kan tilgå, som er illustreret og ses 

nedenfor dette afsnit. Vores strategi, purely technical, ligger til grund for at vi ikke kan evaluere 

på parametrene: real users, real systems og real settings (Sun & Kantor, 2006), idet en 

naturalistisk evalueringsstrategi typisk vil tilgå feltarbejde og lignende, som er enormt 

omkostningsfuldt, og det er ikke noget har mulighed for at afprøve. Forudsætningen for at 

udføre en naturalistisk evaluering er at man skulle kunne evaluere på real users, real systems 

og real settings.  Vi tilgår derfor strategien purely technical, idet vores design ikke kan afprøves 

på nuværende tidspunkt i naturlige og realistiske rammer med forbrugerne, og grundet at vi 

ikke har tid og resurser til det. Grunden til at vi ikke kan benytte Technical Risk and Efficacy, 

er grundet at man ved slutningen af den summative evaluering vil sætte naturalistiske faktorer 

i spil, hvilket vi ikke har mulighed for. Hvis man kigger nedenfor på illustrationen af 

evalueringsstrategierne, vil dette også kunne ses.  

 

I kraft af at vi tager udgangspunkt i et klima, der ligner Djibouti med 34 grader og 11,5 timers 

sollys for at vores apparat fungerer optimalt, og at  

gennemsnitstemperaturen i Danmark er 9.1°C med 1718 soltimer om året (DMI, 2021), vil  

dette ligge til grund for vores brug af Artificial DSR Evaluation Method, igen på baggrund af 

at vi ikke kan evaluere på reelle indikatorer i de rigtige klimatiske forhold og brugere. I 

følgende afsnit vil der fremgå en formativ samt summativ designevaluering af vores design og 

en summativ designevaluering af de fire andre desalinationsteknologier. 
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Formativ evaluering (ex ante) 

En formativ designevaluering er en evaluering, som laves løbende igennem designudviklingen 

og er med til at forme designet og produktet ved hjælp af eksempelvis et storyboard, 

designiterationer, Design Sprint ect. (Pries-Heje, J. 2021, September 22) 

 

I den formative evaluering kan vi bruge Criteria-Based Evaluation eller Scenarios.   Criteria-

Based Evaluation er når man opsætter nogle kriterier, som skal opfyldes for et design for at det 

fungere optimalt og løser det problem som er tilsigtet. Scenarios kan anvendes, hvis man ønsker 

at forsøge at forudsige en situation, nogle delproblemer eller nogle mulige utilsigtede effekter 

allerede fra start. Dette kan gøres ved hjælp af et decision tree eller et problemkort (CCM). 

Kriterierne for vores design er meget vigtige så vi skal evaluere på dem i løbet af vores 

designevalueringen, således at vi får et resultat så tæt på vores problemformulering som mulig. 

Vi har derfor  lavet en formativ evaluering, som er en Critera-based, så vi løbende igennem 

vores iterationer kan holde designudviklingen op mod kriterierne. Den formative evaluering 

har hjulpet os med at komme frem til vores endelige design ved at evaluere på de foregående 

iterationer og vurdere at de ikke har levet op til de krav vi havde for vores design.  

 

I første instans af designudviklingen fandt vi ud af at vi ikke kunne bruge en membran, idet 

den ikke ville kunne opfylde off-grid kriteriet, og at det ville kræve gentagne udskiftning. Vi 

valgte derfor at gå med den termiske metode.   



 

66 

 

I 1. iteration valgte vi solceller som vores energikilde grundet det ville opfylde kravene om at 

være off-grid og miljøvenligt. Vi fandt også ud af at hvis vi kun havde ét kammer ville det ikke 

opfylde kriteriet om rent drikkevand, idet det rene drikkevand vil blande sig med havvandet.  

 

I 2. iteration fandt vi ud af at solceller ikke var brugbare alligevel, da de vil blive for store og 

dermed ikke opfylde vores kriterium om mobilitet.  

 

I 3. iteration undersøgte vi strømforbrug og evakueringstid for at se om vi kunne understøtte 

det vi konkluderede i iteration 2. Dertil udarbejdede vi nogle udregninger der skulle klargøre 

hvor mange liter vand vi kunne producere i løbet af en dag med solceller. Vi fandt frem til at 

vores design med solceller højst vil kunne producere omkring 6 liter vand om dagen, og at 

solcellen skulle være 1,5 𝑚=, hvilket vil betyde at solcellen vil være for stor i forhold til vores 

maksimale mål, som er på 50cm x 50cm x 75cm, og dermed ikke ville kunne opfylde vores 

kriterium om at designet skulle være mobilt.  

 

I 4. iteration fandt vi ud af at parabolspejl ikke ville generere nok strøm til at opfylde kravet 

om nok liter drikkevand per dag.  Vi gik videre med Solar Energy Generated System i iteration 

5 og fandt ud af at der ville være for mange tekniske komponenter som hverken ville være 

mobile eller off-grid.  

 

I 6. og sidste iteration fandt vi ud af solfangere var den helt rigtige energikilde for vores design. 

Vi udregnede at en solfanger, der var lille nok til stadigvæk at være mobil, på vores apparat, 

ville kunne producere 1 liter drikkevand på 20 minutter. Dette er 34 liter på en dag med 100% 

effektivitet. Hvis vi ud fra det virkelighedsbillede vi har forsøgt at tegne ved hjælp af 

recoveryraten, så kan vi kun, som tidligere nævnt, forvente en effektivitetsrate på 70%, hvilket 

vil give os 23,9 liter vand om dagen. Virkelighedsbilledet er tegnet i kraft af uforudsigeligheder 

og udeblivende solskinstimer og lignende. Solfangere har været en omvæltende teknologi for 

vores designudvikling at den kan gøre at vores design opfylder alle vores kriterier. Vi kan 

genere nok energi til at producere nok drikkevand, samtidig er det en off-grid energikilde, som 

også er miljøvenligt og den er lille nok til at vores design er mobilt.  
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Summativ designevalering af de 4 desalinationsteknologier og vores eget design (ex post)  

Summativ evaluering er den afsluttende og afrundede designevaluering af et produkt, som laves 

når designet og/eller produktet menes at være færdigt. Den skal være med på at svare på om 

vores design opfylder de krav vi har sat og om det opfylder det behov der skal til for at løse 

vandmangel problemet. (Pries-Heje J., 2021) 

 

I den summative evaluation kan vi bruge Mathematical or Logical proof, Lab Experiment, 

Simulation eller Testing. Mathematical or Logical proff kan bruge når det endelige produkt kan 

udtrykkes ved hjælp af matematik. Lab Experiment kan bruges når et design eller endelige 

produkt skal evalueres. Dette kan man gøre ved hjælp af et eksperiment. Hvis interaktionen 

mellem forskellige ting er vigtig for designet kan en simulation også udarbejdes for designet i 

stedet. Vi har valgt at benytte Mathematical or Logical proof til at beregne hvor meget vand vi 

kan producere, hvad recoveryraten er, og hvor meget brine vi producere. Vi har også brugt Lab 

Experiment til at undersøge kvaliteten af vores afsaltede vand, således at vi kvalitetssikrer at 

vores drikkevand opnår de tidligere nævnte drikkevandsstandarder. Dertil, vil vi også lave en 

opfølgning på vores Critera-based evaluation i den summative designevaluering, igen for at 

sikre at vi imødekommer vores kriterier på trods af vores designudviklingens mange iterationer. 

(Pries-Heje, J. 2021, September 22) 

 

For at opsummere alle teknologiernes designmæssige værdier i forhold til vores 

problemstilling, har vi valgt at lave en Critera-based evaluation på de fire 

desalinationsteknologier og vores eget design. Dette udspringer fra de kriterier vi har valgt på 

baggrund af de analyseparametre vi har sat op i vores komparative analyse. Parametrene er 

således: Strømforbrug, Mobilitet/størrelse, vand produceret pr dag, recovery og infrastruktur. 

Med disse parametre har vi kunne undersøge og finde ud af hvilke elementer fra hver 

desalinationsteknologi vores skal bruge, så designet kan imødekomme de kriterier vi ønsker at 

den skal opfylde. Som nævnt i analysen, er Reverse Osmosis og Elektrodialyse de metoder som 

har lavest energiforbrug. Et af vores designkriterier er, at designet skal være miljøvenlig og 

fungere vha. grøn energi. Derfor ville RO og ED være mest kvalificerede til at opfylde kriteriet 

med grøn energi.  

 

Brugen af RO og ED teknologierne ville dog gøre det meget besværligt at opfylde vores 

kriterier om at designet skal være off grid og skal kunne anvendes selvstændig, idet de 
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membraner som skal bruges, hvis teknologien skal fungere ordentligt, skal udskiftes cirka hver 

3 måned og dermed er teknologierne hverken selvstændige at skulle anvende ej heller off-grid. 

Dog er ville både RO og ED være kvalificerede teknologier til vores design på det parameter 

at det skal være småt og mobilt, eftersom at de er de to teknologier som skal bruge mindst 

plads. Derfor har vi valgt at bruge en anden og mere simpel version af Multi Effect Distillation, 

altså single stage distillation. Når vi vælger at bruge denne version af MED kan vi få anvende 

teknologien, som bruger termisk varme, ned på en mindre skala og på den måde opfylde 2 af 

vores kriterier: størrelsen og off-grid. Besværet ved at bruge en metode med termisk varme er, 

at de har et højt energiforbrug, hvilket derfor gør det svært at holde teknologien på et grønt 

energiniveau, og uden en allerede eksisterende strømkilde.  

 

Vi vælger derfor at bruge en solfanger grundet den kan genere nok termisk energi til at 

fordampe vores saltvand uden allerede eksisterende infrastruktur. Som nævnt tidligere vil 

solceller kunne generere nok strøm til vores vandpumpe(Panasonic EverVolt WBS EVPV370, 

2016). og sådan har vi også kunne opfylde vores krav om grøn energi, så den bliver mere 

miljøvenlig.  

 

De sidste parametre vi har kigget på er recoveryrate og hvor mange liter de producere om 

dagen. For kort at opsummere hovedpointen i afsnittet om recoveryraten fra den komparative 

analyse, kan vi nu konkludere at vi med en forsimplet version af Multi Effect Distillation 

(MED) med færre antal kamrer, bedst kan opnå vores virkelighedsbillede af recoveryraten på 

70%, idet MED teknologien bruger termisk energi og kan gøres småt og mobilt og vigtigst af 

alt har en generel recoveryrate på 40%.  

Lab experiment og simulation 

Vi har opstillet et forsøg for at skabe empiri som vi kan behandle i forhold til 

drikkevandsaspektets aesthetics, som tidligere nævnt. Vi kørte ud for at hente havvand fra 

Køge bugt til brug i vores destilleringsforsøg. Formålet med forsøget var at destillere vandet 

og smage på det, således at vi kunne teste hvorvidt at vandet havde en acceptabel smag og lugt. 

Havvandet blev destilleret på en måde, der skulle simulere den måde vores apparats indre 

mekanismer vil virke på. Opstillingen af eksperimentet kan ses på billedet nedenfor. Vi har 

forklaret hvordan eksperiment fungere i teoriafsnittet om distillation. 
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Det destillerede havvand har ud fra vores kvalitative data en acceptabel smag og lugt til at det 

kan egne sig til drikkevand. Det havde ingen smag af salt eller alger, hvilket tyder på at 

tiltrække nok salt er blevet fjernet fra vandet og at der ikke er rester af alger og andre ting der 

optræder naturligt i havvand. På billedet nedenunder kan det afsaltede vand ses i et reagensglas, 

hvor der ingen algerester er i. Med dette sagt, så kan vores design på parametret aesthetics 

opfylde kriteriet for drikkevandsstandarderne. 
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Vi forventer at producere 1818 ml brine, som indeholder 836,5 g salt per dag. I vores iterationer 

har vi ikke taget højde for hvordan vi kommer af med brine, men under analysen af de fire 

desalinationsteknologier fandt vi frem til at vi skulle lave en skuffemekanisme ved vores 

kogeenhed, som ville kunne tages ud af maskinen og renses for brine. Dog er en af vores 

kriterier at maskinen skal være miljøvenlig og som sagt tidligere kan brine være miljøskadeligt 

og det diskutere vi videre i diskussionen.  

 

Vi kan derfor konkludere at vores endelige design opfylder de krav som blev evalueret i 

Criteria-Based Evaluation. Vi har udregnet at vores apparat kan producere 23,9 liter vand per 

dag, hvilket det mener vi er en tilstrækkeligt mængde vand til vores målgruppe, idet at én 

person skal have, de tidligere nævnte, anbefalede 2 liter vand om dagen. Vores målgruppe af 

en familie på 8-12 antal mennesker. Vores design er mobilt idet det er 50cm x 50cm x 75cm, 

hvilket vi vurderer at to mennesker kan bære og flytte rundt på den.  Solfangeren som vi har 

valgt som energikilde er lille nok til at den kan være ovenpå vores apparat, og derved ændrer 

det ikke på mobiliteten af vores design. Solfangeren er også en grøn energikilde og dermed 

opfylder det kriteriet om at vores design er miljøvenligt. Til sidst har vi teste vandkvaliteten, 

som også opfylder kriteriet om rent drikkevand.    

 

 



 

71 

Diskussion 

Ud fra ovenstående diskussion, bestående af en evaluering af vores design, kan vi på nuværende 

tidspunkt konkludere, at vores design i teorien opfylder alle vores kriterier for, at det kan øge 

mængden af drikkevand i kystområde med vandmangel. Vi vil derfor forsøge at belyse, 

hvorvidt vores design realistisk set kan implementeres i den virkelige verden. Dette vil belyses 

ved at diskutere nedenstående hovedelementer som mineralmangel, samt brugen og 

konsekvenser af brine og markedspotentialet for vores design. Vi vil diskutere disse parametre 

fra forskellige vinkler, idet vi finder det relevant at synliggøre, hvilke mulige konsekvenser for 

produktet, forbrugere og miljøet disse kan have. De emner, vi gennemgår igennem 

diskussionen, vil også være mulige overvejelser og diskussionsemner til fremtidige iterationer 

af vores desalinationsanlæg. 

 

Mineralmangel i drikkevand 

Hvis vores desalinationsanlæg opnår dets formål med at bringe vand til de områder, der har 

mest brug for det, så skal vi sikre os, at det vand, vi leverer, ikke har uforudsete og utilsigtede 

sundhedsskadelige konsekvenser. Som nævnt tidligere i rapporten, forsøger vi at opnå en 

kvalitet ligestillet med de drikkevandsstandarder, som World Health Organisation (WHO) 

beskriver i deres Guidelines for Drinking Water Quality (GDWQ) rapport. Det er reelt en 

mulighed, at vores produkt ikke opnår de standarder grundet mineralmangel i vandet, idet vi 

på nuværende tidspunkt ikke tilføjer mineraler til vandet. Sker det, at vi ikke opnår de GDWQs-

standarder, så bliver vores produkt nødt til at stoppe implementeringen af vores design i den 

virkelige verden eller bruge det afsaltede vand til andre formål. Dette efterlader os med en 

række spørgsmål om, hvilke formål vores produkt så kan bruges til, hvis dette scenarie skulle 

opstå. Ser man bort fra, at vandet kan blive brugt til rengøring eller lignende, så har vi undersøgt 

området, og det er på nuværende tidspunkt ikke kun drikkevand, som desalination bliver brugt 

til, men også agrikultur. Nedenfor vil vi belyse andre alternative aspekter af brugen af 

desalination. Da kæmpemæssige desalinationsanlæg er blevet et voksende fænomen midt ude 

i ørkenen, vil vi til start belyse Israels brug af desalinationsanlæg.  

Israels brug af desalinationsanlæg 

Nedenstående afsnits data kommer til at tage udgangspunkt i artiklen: “Israeli Scientists Fear 

Public Health Risks from Desalinated Seawater” fra det bæredygtige videnskabsmagasin 
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Environmental Leader,  udarbejdet af Dominik, Doehler  til at beskrive Israels problematikker 

med desalinationsanlægger (Israeli Scientists Fear Public Health Risks from Desalinated 

Seawater, 2019). I 2002 begyndte Israel at fokusere på desalination af havvand for at dække 

landets vandforsyning. I dag dækker disse Reverse Osmosis desalinationsanlæg 50% af landets 

vandforsyninger, og det inkluderer også vand brugt i den agrikulturelle industri (Environment 

+ Energy Leader, 2019, March 12).  

 

Ifølge en undersøgelse omhandlende højere mortalitetsrate hos folk, der drikker desalineret 

vand (Shlezinger et al., 2016), er der blevet fundet grundlag for en højere dødelighedsrate i 

områder, der drikker afsaltet vand. I undersøgelsen bliver det nævnt at: “... myocardial 

infarction was significantly higher in subjects living in those regions that are supplied with 

desalinated seawater.” Én af grundene til den højere mortalitet hos mennesker, der bor i 

regioner med desalineret vandforsyning, kommer fra et mineralunderskud af magnesium. 

Mineralunderskuddet af magnesium opstår under kogningsprocessen, når saltvandet bliver 

evaporeret, hvilket efterlader alle mineralerne i brinen. Som nævnt tidligere i rapporten, 

indeholder drikkevand essentielle mineraler såsom magnesium, kalk, natrium, zink og kobber. 

Disse mineraler optager vi mennesker typisk en væsentlig del af gennem vores drikkevand. 

Vores design har på nuværende tidspunkt i designudviklingen ingen tilsætning af mineraler, og 

kan derfor udgøre en stor prohibitiv faktor for vores implementering af vores design i den 

virkelige verden. 

 

Manglen på disse mineraler har skabt debat i Israel og fået deres statsminister Benjamin 

Netanyahu til at bede det Israelske Sundhedsministerium om at lave en undersøgelse, der 

udforsker muligheden for at tilføje magnesium i desalinationsprocessen. Israels 

vandmyndigheder mener ikke, at det er nødvendigt at tilsætte magnesium i vandet, idet de 

argumenterer for, at det ikke økonomisk giver mening, da kun 1% af det afsaltede vand bliver 

brugt som drikkevand. Professor Amitai mener ikke, at udsagnet om, at det kun er 1%, der 

bliver brugt som drikkevand, er sandt, hvilket han forklarer i nedenstående citat:  

 
“First of all, it is much more than 1%, and second, 80% of our daily magnesium uptake comes 

from dietary sources other than water, mainly from vegetables and fruits. Now, if those crops 

are irrigated with desalinated seawater, they would, by implication, have low magnesium 

levels. Therefore, even if you have a balanced diet, you might not take in enough magnesium.”  
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Ovenstående udsagn betyder altså, at selvom man ikke drikker det afsaltede vand, kan man 

stadig kunne ende med et underskud af essentielle mineraler, såfremt de afgrøder, man spiser, 

er dyrket med afsaltet vand.  

 

Bør vores desalinationsanlæg tilsætte magnesium? 

Hvis vi antager, at der er en højere mortalitetsrate ved lavt magnesium indtag, bør vores 

desalinationsanlæg så tilsætte magnesium i vandet under desalinationen?  

Vi tilsætter på nuværende tidspunkt ikke magnesium i vandet. Da vi først designede den 6. 

iteration, kendte vi ikke til risiciene ved et magnesiumunderskud hos forbrugeren. Vi vurderer, 

at vores anlæg klart vil være et bedre design, hvis vi tilføjede magnesium, men idet vores design 

er et off-grid apparat, der omgående og selvstændigt skal kunne generere vand på et givent sted 

nær en kyst, så må vi konkludere, at vi forventer, at brugerne får deres mineraler fra 

fødevareindtag, og at vores design opfylder kravene til at generere vand på steder, der lider af 

ekstrem vandnød, og dermed er designet bedre end ingen vand. 

 

Positive brug af brine 

Eftersom vores desalinationsanlæg kommer til at skabe brine, er det vigtigt for os at finde ud 

af, hvilke potentielle muligheder det kan bruges det til. Brine er som sagt et restprodukt, der 

forekommer ved langt de fleste desalinationsteknologier, og har væsentlige uønskede effekter 

for vores planet. Hvordan vi så kan udnytte brinen bedst muligt, således at det ikke ender i 

naturen og skader økosystemer? Dette vil vi gerne undersøge. I vores undersøgelse og 

observationer vi gjorde os af brine, stødte vi på teknologien seawater greenhouse, som fangede 

vores interesse.  

Seawater Greenhouse 

Et seawater greenhouse er et drivhus, som man kan have ude i ørkenens, der fungerer ved, at 

væggene til drivhuset består af saltvandsevaporatorer. Disse evaporatorer gør, at drivhuset 

køles ned, så afgrøderne kan gro i det rette miljø (Akinaga et al., 2018). Her vil brine fra 

desalinationsanlæggene kunne blive brugt i disse saltvandsevaporatorer til at holde drivhuset 

køligt. Vi ønsker trods alt at lave vores desalinationsanlæg så miljøvenligt som muligt, så 

transporten af vores brine til disse seawater greenhouses ville være ideelt. Men eftersom vores 
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design kommer til at skabe brine i så små mængder, antager vi, at det ikke kan svare sig at 

transportere det længere afstande.   

Hvordan vil vores produkt afskaffe sig med brine? 

Hvis vi antager, at vores hypotese med, at vi fremstiller 1818 ml brine om dagen, er korrekt, 

vil mængden af brine, vi producerer, potentielt være skadeligt for det nærværende miljø, hvis 

det ikke bliver afskaffet ordentligt. Den hypotese opstiller vi på baggrund af, at mange planter 

vil vise tegn på stress, hvis der er for meget salt i jorden (The Impact of Salts on Plants and 

How to Reduce Plant Injury From, 2017). Derfor er det vigtigt, at forbrugeren skal kende til 

ansvarlige måder at afskaffe sig med saltet på. En anden mulighed ville være et lille 

fordampningsbassin, hvori forbrugeren kan placere brinen, således at det vil det blive 

fordampet over en længere periode og til sidst blive helt evaporeret. Eftersom vores 

desalinationsapparat kommer til at fremstille 1818 ml brine om dagen, ville 

fordampningsbassinet kunne gøres meget småt og dermed kun øge saltniveauet i jorden i et 

lille område. En anden måde, man kan skaffe sig af med brine på, er at smide det tilbage i havet, 

hvilket ikke kommer til at skade økosystemet, da vores designproducerer en lav mængde brine. 

Denne metode vil være den nemmeste måde for de folk, der anvender vores design. 

 

Markedspotentialet for vores design 

Designet set i forhold til trin 6, altså hvorledes diffusionen eller spredningen af denne teknologi 

er mulig, og hvilke barrierer og drivkræfter, der ligger til grund for det, er en væsentlig del af 

innovations- og designtænkning. I trin 6 har vores hovedfokus været på overtalelsen 

(persuasion), idet vores opstillede formative designkriterier gerne skulle være kompatibelt med 

målgruppen, samt udgøre en væsentlig og relativ fordel i dette design set som innovation. 

Innovation set med fra faget Teknologi, Systemer & Artefakter, bruger denne, ud af mange, 

nedenstående formulering af innovation: “An innovation is the implementation of a new or 

significantly improved product (good or service), or process, a new marketing method, or a 

new organisational method in business practices, workplace organisation or external 

relations.” (OECD, Oslo manual, 2005). Man skelner mellem: “invention, som betyder 

opfindelse, og innovation eller diffusion, som handler om spredning af opfindelsen” (Budde, 

T.  2020). 
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Vi nævnte i vores designs iterationer, at vores design vil kunne give fremstille 23,9 liter vand 

om dagen, hvilket vil være nok til omkring 8-12 mennesker dagligt. Hvis vi skal implementere 

dette design senere på det nuværende marked for drikkevandsforsyning, skal vi kigge på de 

allerede eksisterende designs. Gennem vores rapport har vi fundet ud af, at der rundt omkring 

i verden ligger mange forskellige desalinationsanlæg, som primært er lokaliseret i vesten og 

Mellemøsten, og hver især bruger forskellige former af desalinationsteknologier. Disse anlæg 

producerer flere millioner liter vand hver dag, men de arbejder også på en meget større skala, 

end vores design gør. Disse former af anlæg er enormt omkostningsfulde at etablere, og de 

kræver lang tid at bygge samt en god infrastruktur, for at de kan implementeres. Infrastrukturen 

er en væsentlig del af kapacitetsomkostningerne og kapacitetsarealet af anlægget, idet der skal 

etableres vandrør ud til alle de steder, hvor vandet skal pumpes op fra.  

 

 

Vores design er udviklet ud fra andre størrelsesparametre og formål end de store anlæg er. Vi 

benytter os derfor af den generiske konkurrencestrategi differentiering (The Investopedia 

Team, 2020) på dette marked, idet vores produkt er udviklet ud fra parametrene at være off-

grid, mobilt og selvstændigt anvendeligt, og samtidig også være væsentlige mindre. Vores 

konkurrencefordel på markedet vil derfor ligge i en effektiv distribution- og 

produktionsteknologi i form af lave omkostningspriser og et kundetilpasset behov. 

 

Vores design er dermed unikt, og henvender sig stadig til en bred målgruppe. Vi kan hertil 

belyse, hvor bredt et omfang af risici vores design potentielt kan have ved en etablering på 

markedet, ved at placere vores design i Igor Ansoffs vækstmatrice (Corporate Finance Institute. 

n.d.). På trods af denne teori om vækststrategi efter endt beslutning om konkurrencestrategi, så 

anvendes denne matrice ikke kun til at sikre vækst for produktet, men også til at afstemme 

potentielle risikofaktorer ved etableringen. Idet vores design skal etableres på et nyt marked 

med et nyt produkt, vil vores vækststrategi være en relateret diversifikation. Denne strategi 

bruges ved etablering af markedsvækst for produkter, der bruger en allerede eksisterende 

teknologi, udvikler produktforbedringer, søger efter nye markeder og forretningsområder. 

Denne vækststrategi er dermed også sagt den strategi på markedet med flest risici, idet at 

differentieringen ved en innovativ spredning. Dette er i kraft af designet arbejder ud fra både 

et nyt produkt, men også et nyt marked. Differentieringen sker på væsentlige parametre, som 

er, at vores design rent faktisk er lokaliseret tæt på målgruppen, og at designet med stor 

nødvendighed skal være let at anvende. Hvis vi såfremt afgrænser os fra at tage højde for, 
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hvilke potentielle interessenter der økonomisk skulle implementeret dette design på markedet, 

og de eventuelle andre risici, der kan forekomme, kan vi konkludere, at vores design har en 

potentiel chance for en etablering og diffusion på markedet ud fra vores differentiering. 

 

Delkonklusion 

Vi er kommet frem til at der er flere forskellige måder at komme af med brinen på. Da 

lokationen af de områder, hvor vores design vil blive implementeret, ikke har god infrastruktur 

eller nødvendigvis er nemme at komme ud til, bliver løsningen nok ikke, at de kan opbevare 

det. Vi fandt frem til, at det ikke ville være en optimal løsning, at bruge det ekstra vand fra 

vores desalinationsdesign til agrikultur da der ville kunne foresage et mineralunderskud. Hvis 

de bruger vandet fra desalinationsapparatet vil det nemlig komme til at have helbredsmæssige 

konsekvenser for dem på længere sigt, med mindre at forbrugeren finder andre måder at indtage 

de mineraler på. Vi er også kommet frem til, at de nemmeste måder at adskille sig med brine 

på ville være fordampningsbassiner eller at returnere det til havet. Vi kiggede også på 

potentialet for vores design på markedet og fandt ud af, at vores design kommer til at blive 

brugt i mere specifikt området af markedet og derfor sagtens vil kunne blive brugt, indtil der 

er bedre mulighed for andre eller større teknologier, som ellers vil kræve bedre infrastruktur.  

Konklusion 

Vi kan ud fra denne projektrapport konkludere, at det er muligt, med vores design, at øge 

mængden af drikkevand og dermed hjælpe på vandmanglen nær kystområder. Ved hjælp af 

vores miljøvenlige energikilder og desalinationsdesign er vi kommet frem til, at vi kunne 

producere omkring 23,9 liter vand om dagen ved at afsalte saltvand, hvilket vil være nok dagligt 

drikkevand til 8-12 mennesker, som kan tilgodese vores målgruppes behov, som er en 

gennemsnitlig husstandsstørrelse på 4,9 mennesker. Vores design er lavet, så det kan producere 

rent drikkevand uden behov for infrastruktur. Energien fra solfangeren koger vandet, og derved 

anvender vi en forsimplet form af Multi-Effect Distillation, Single Stage Distillation, til at rense 

vandet for salt og uønskede sundhedsskadelige mikroorganismer.  

 

Vores design er et off-grid desalinationsdesign, på baggrund af vores vedvarende energikilder, 

som ikke kræver høj vedligeholdelse eller infrastruktur. Vi kommer ikke til at skabe en 

fremtidssikret vej til drikkevand, men en midlertidig måde, indtil større og mere effektive 
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anlæg bliver oprettet samt infrastruktur. Set i forhold til vores designevaluering og vores 

diskussion af markedspotentialet kan vi konkludere, at vores design vil have en relativ fordel 

på markedet for allerede eksisterende desalinationsteknologier, idet vores design differentierer 

sig specielt på parametrene mobilitet, tilgængelighed og designets brede målgruppe. I forhold 

til større anlæg vil vores desalinationsdesign have nemmere ved at komme ud til de områder, 

hvor vandmanglen er størst, da vores design er mere mobilt. Vores design fylder kun 50cm x 

50cm x 75cm, og det vil derfor være muligt for to personer at flytte på vores design. Vandet 

som vores desalinationsdesign producerer vil ikke indeholde de nødvendige mineraler, idet 

desalinationsprocessen efterlader dem i restproduktet brine. Vores desalinationsanlæg skiller 

ikke sig selv af med brine, men da mængden af brine, som vores desalinationsapparat udvinder 

er så lille, ser vi to mulige løsninger at afskaffe os med det på. Den ene er at returnere brinen 

ud i havvandet igen, og den anden er at placere brinen i et fordampningsbassin. Ydermere, så 

differentierer vores design sig fra de andre teknologier på bæredygtighedsparameteret, idet at 

designet anvender vedvarende energikilder og fokuserer på FNs verdensmål for bæredygtig 

udvikling. Vores design tilgodeser og bidrager til tre af FNs verdensmål, nemlig (3) Sundhed 

& Trivsel, (6) Rent vand & Sanitet og (7) Bæredygtig Energi. Vi bidrager til Sundhed & Trivsel 

og Rent Vand & Sanitet ved at forsyne med rent drikkevand, hvilket angiveligt skulle afhjælpe 

problemet med at få sygdomme gennem beskidt drikkevand, og skabe en mindre 

dødelighedsrate. Dertil bidrager vi til trivslen for vores målgruppe, da de nu kan fokusere færre 

timer på at gå langt efter drikkevand og potentielt kan, hvis muligt, bruge tiden mere fornuftigt 

på eksempelvis uddannelse. Sidst bidrager vi til verdensmålet Bæredygtig Energi ved, at vores 

design anvender vedvarende energikilder. Som afsluttende kommentar konkluderer vi, at vores 

design ikke vil være en endelig løsning på Day Zero og den uundgåelige drikkevandsmangel, 

men et plaster på såret, idet vi formår at opfylde vores kriterier og har et design, der potentielt 

kan dække drikkevandsbehovet for vores målgruppe. 
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Perspektivering  

Desalination i Danmark 

Vores design er ikke en permanent løsning, men en løsning indtil bedre udvikling af 

infrastruktur. Med den tørke vi har oplevet herhjemme og udsigten til, at man på sigt vil løbe 

tør for drikkevand over hele kloden, vil vores design også kunne indføres eksempelvis 

herhjemme i Danmark. Grundet den lette adgang til havet, idet det omringer Danmark, vil vores 

design være ideelt. Den vil både kunne bruges til mennesker og planter. Dog som tidligere 

nævnt, er det nødvendigt med et andet alternativ til mineraltilskud, da destilleret vand ikke 

indeholder de nødvendige mineraler. Dette mineraltilskud kunne potentielt også købes i 

håndkøb ved siden af, hvorledes der skulle så medfølge en vejledning ved brug af designet. 

 

Det er ikke kun i varmere klimaer, der medfølger tørkeperioder. Danmark blev eksempelvis i 

2018 ramt af den værste tørke i 99 år, hvilket forårsagede et nødvendigt nedsat vandforbrug 

samt forringet grundvandskvalitet (Damberg - 2018). I sådanne situationer ville vores design 

kunne være en løsning på et stort fremtidigt problem. 

 

Helt grundlæggende, vil hele verden gradvist løbe tør for rent drikkevand (Refsgaard, 2020), 

hvilket gør alternative metoder og designs som vores, til en nødvendighed i fremtiden. I det 

vores design, som tidligere nævnt, kan vi opfylde behovet for en gennemsnitlig 

husholdningsstørrelse på 4,9 personer, så kunne vores design potentielt være en mulig 

midlertidig løsning, såfremt der kunne opstå naturkatastrofer, tørkeperioder, oversvømning 

mm. 
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