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SAMMANFATTNING  

År 2016 upplevde Öland historiskt låga grundvattennivåer, vilket skapade svårigheter för både allmän-

heten och jordbruket att tillgodose färskvattenbehovet. Tankbilar med sötvatten kördes från Kalmar till 

Öland för att stödja vattenförsörjningen. Därefter anlades även en vattenledning över Kalmarsund för 

att förstärka resurserna ytterligare. Öns begränsade grundvattenresurser är en kombination av geolo-

giska och meteorologiska förutsättningar. Ön har ett tunt jordlager och ett utbrett spricksystem i berg-

grunden, vilket medför att mycket utav den nederbörd som faller över Öland avdunstar eller rinner ned 

i dessa sprickor. Årsmedelnederbörden på ca 500 mm är låg jämfört med andra ställen i Sverige. I och 

med ökningen av permanenta boenden, turism och jordbruk har vattenresurserna blivit än mer an-

strängda. 

Syftet med denna studie var att undersöka om södra Ölands vattenbrist kan avhjälpas genom att på 

konstgjord väg infiltrera vatten från Kalmarsund till grundvattnet, efter att det avsaltats med hjälp av 

spillvärme från Cementas fabrik i Degerhamn. Syftet med konstgjord infiltration till grundvattnet är, 

förutom att använda marken som ett vattenmagasin, även en möjlighet att remineralisera vattnet, bidra 

till markstabilisering samt motverka saltvatteninträngning. 

Metoden var främst teoretisk i form av en litteraturstudie, beräkningar av spillenerginivåer samt mo-

dellering av grundvattenpåverkan vid infiltration. Inledningsvis genomfördes även ett platsbesök på Ce-

mentas fabrik på Öland för att överblicka deras process och kartlägga möjliga placeringsalternativ för 

spillvärmeuttag ur fabrikens processgaser.  

Resultaten från studien visade att spillvärmeuttaget bör ske antingen vid fabrikens kyltorn eller vid dess 

skorsten. Kyltornet erbjuder det maximala potentiella energiuttaget och därmed också högst produkt-

ionskapacitet av renat vatten, motsvarande 560 m3/dygn. Dock erbjuder skorstenen en billigare install-

ation och underhåll av avsaltningsutrustningen tack vare mer utrymme och lägre partikelhalt i process-

gasen. 

Studien visade att det framställda destillatet skulle ha en positiv inverkan på Ölands grundvattennivåer, 

även de mängder som är mindre än 560 m3/dygn. Med en infiltration av det potentiellt maximala des-

tillatet, som är möjligt att framställa med tillgänglig energi, skulle uttagen från de befintliga grundvat-

tentäkterna kunna ökas med 200-230 % utan att influensområdet för grundvattennivåer förändras 

nämnvärt, förutsatt att fler uttagsbrunnar installeras.  

Nyckelord: cementindustri, dricksvatten, färskvatten, konstgjord infiltration, Mörbylånga kommun, 

spillvärme, Sverige, termisk avsaltning, vattenbrist, vattenresurser, värmeåtervinning, 

Öland  

  



  

 
 

ABSTRACT 

In 2016, Öland experienced historically low groundwater levels, which created difficulties to meet agri-

cultural and drinking water demands. Transporting freshwater with tank trucks from Kalmar to Öland 

was needed to support the water supply. Shortly after a water pipeline has been established over Kal-

marsund to support the resources even more. The islands limited groundwater resources are a combi-

nation of geological and meteorological presumptions. The island has a thin soil layer and a widespread 

system of fractures in the bedrock, which entails that much of the precipitation that falls over Öland 

evaporated or flows down in these fractures. The annual precipitation of 500 mm is low compared with 

other parts of Sweden. With the increase in permanent housing, tourism and agriculture, water re-

sources have become even more stressed.  

The aim of this study was to investigate whether southern Öland's water shortages can be remedied by 

groundwater aquifer recharge with water from Kalmarsund after desalination using waste heat energy 

from Cementa's factory in Degerhamn. The purpose of artificial infiltration into the groundwater is, in 

addition to using the ground as a water magazine thus also to remineralize the water, contribute to soil 

stabilization and helping to prevent saltwater intrusion into the aquifer.  

The methods used in this work were primarily theoretical and included a literature study, calculations 

of waste energy levels and modelling of groundwater levels. Initially, a site visit was done at Cementa's 

factory at Öland to study their process and map the potential placement options for waste heat extrac-

tion from the factory's process gases.  

The results of the study showed that the waste heat recovery should take place either at the factory's 

cooling tower or at its chimney. The cooling tower offers the maximum potential power level and hence 

also the highest production capacity of desalinated water equivalent to 560 m3/day. However, the chim-

ney offers a cheaper installation and maintenance of the equipment due to more space and lower par-

ticle content in the flue gas.  

The study showed that infiltrating the produced distillate can have a positive impact on the island's 

groundwater levels, even in the case when less than 560 m3/day are produced. If the maximum pro-

duced distillate would be infiltrated, groundwater withdrawals could be increased by 200-230 % without 

significantly affecting aquifer levels. 

Keywords: artificial infiltration, aquifer recharge, cement industry, drinking water, fresh water, ther-

mal desalination, waste heat recovery, water resources, water shortage  
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1 INLEDNING 
Av jordens yta utgörs drygt 70 % av vatten, och av denna andel är cirka 97,5 % saltvatten och endast 
cirka 2,5 % sötvatten, även kallat färskvatten. Vatten är fundamentalt för allt levande på jorden och för 
många arter, som människan, är just färskvattnet en förutsättning. Av den lilla andelen förekommande 
färskvatten är omkring 30 % tillgängligt i form av grundvatten och cirka 1 % som ytvatten, medan resten 
är fruset i form av snö och is (Nordström, 2005). Dagens växande befolkning, klimatförändringar och 
föroreningsspridning har lett till att efterfrågan, och därmed konkurrensen, om rent färskvatten ökar 
(Nordström, 2005). 

För att säkerställa vattenförsörjningen på många håll i världen, bland annat i Mellanöstern, Nordafrika, 

USA (Xevgenos, et al, 2016) och Australien (Australian water association, 2017) nyttjas idag avsaltnings-
anläggningar som renar havsvatten till färskvatten. Sverige har historiskt sett haft en god tillgång på 
färskvatten tillgängligt i isälvsavlagringar och sedimentära berggrunder (Nordström, 2005). Idag står yt-
vatten för cirka 50 % av Sveriges dricksvattenbehov, grundvatten 25 % och 25 % av dricksvattnet är 
konstgjort grundvatten (Hanson, 2000). På vissa platser i Sverige börjar vattenförsörjningssituationen 
bli ansträngd.  

År 2016 upplevde Öland historiskt låga grundvattennivåer, 
vilket skapade svårigheter för öns kommuner att tillgodose 
färskvattenbehovet till allmänheten (Mörbylånga 
kommun, 2016a). Även öns jordbruk har drabbats hårt av 
vattenbristen (LRF, 2016). Ön har naturligt sett begränsade 
grundvattenresurser och inga ytvattentäkter (Nordström, 
2005), samt en årsmedelnederbörd på cirka 500 mm, vil-
ket är lågt jämfört med många andra delar av Sverige 
(SMHI, 2014). Orsaken till den nu kritiska vattenbristen är 
tillkomsten av fler permanenta boende och ökad besöks-
näring (Nordström, 2005) samt utbrett jordbruk 
(Norconsult, 2015a). Grundvattennivåerna förväntas i 
långsamreagerande grundvattenmagasin i isälvsmaterial 
fortsätta sjunka i Sveriges sydöstra delar fram till år 2100 
(SOU, 2015). Till följd av den ansträngda situationen pågår 
flera projekt med syfte att förstärka Ölands färskvattenre-
surser. Under 2016 kördes därför tankbilar med vatten 
från fastlandet till ön för att tillgodose dricksvattenbeho-
vet. För att säkra dricksvattenförsörjning kommande år an-
lades en vattenledning från Kalmar till Öland som ska 
kunna förse ön med ca 1000 m3 vatten/dygn 
(Länsstyrelsen Kalmar, 2016). På öns norra del pågår bygg-
nation av ett vattenverk med en membranteknisk avsalt-
ningsanläggning (Borgholm Energi, 2017). 

Belägen i Degerhamn, på södra Öland, finns en cementin-
dustri, se Figur 1, ägd av Cementa Heidelberg Cement 
Group, fortsättningsvis benämnda Cementa. Företagets 
affärsmodell fokuserar på att utveckla en hållbar cement-
fabrik (Kollberg, 2017). Cementfabriker är anläggningar 
som generellt producerar stora mängder spillvärme och 
utsläpp och står för cirka 5 % av världens CO2-emissioner 
(WBCSD/IEA, 2009). För att utveckla fabriken i Degerhamn 

Cementa 

Mörbylånga 

Borgholm 

Figur 1. Karta över Öland. Placering för 
Borgholm Mörbylånga samt Cementas fa-
brik i Degerhamn är utmarkerat i blått. Kal-
marsund ligger väster om Öland och Öster-
sjön till öster.  
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till att bli en del av en hållbar framtid önskar Cementa utnyttja spillvärmen till att rena havsvatten från 
Kalmarsund till att bli användbart färskvatten. En sådan lösning bör vara av intresse för Ölands allmän-
het, jordbruk och turistnäring. Då cementfabriker återfinns i kustområden runtom i större delen av värl-
den, samtidigt som bristen på rent färskvatten ökar globalt och särskilt i kustregioner, bör det även vara 
av globalt intresse att utveckla hållbara lösningar för vattenproduktion i anslutning till cementfabriker 
(Kollberg, 2017). 

Även om lösningen i denna studie eventuellt är mindre ekonomiskt rimlig idag, kan det komma att bli 
av större intresse längre fram med tanke på den negativa trenden för klimatförändringar och miljöför-
oreningar som påverkar färskvattentillgången på flera negativa sätt och höjer vattnets värde. Därför 
finns behov att undersöka huruvida bräckt vatten från Kalmarsund kan renas till att bli färskvatten med 
hjälp av spillvärme från Cementas fabrik, och om det i sådana fall är tillräckligt för att bidra till att av-
hjälpa sötvattenbristen i området. 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Syftet med detta projekt var att undersöka om bräckt råvatten från Kalmarsund kan renas till färskvatten 
genom termisk vattenavsaltningsteknik, med befintlig spillvärme från Cementas fabrik. Vidare under-
söktes om det renade vattnet skulle kunna användas till att avhjälpa färskvattenbristen på södra Öland 
genom konstgjord infiltration till grundvattenmagasin, Figur 2, med syfte att remineralisera och maga-
sinera vattnet, bidra till markstabilisering samt motverka saltvatteninträngning. 

Följande frågeställningar har definierats för att besvara studiens syfte: 

 Termisk vattenavsaltning 
o Var i cementfabrikens tillverkningsprocess är bästa placering, i termer av tillgänglig 

energi, utrymme för utrustning samt partikelhalt i rökgaser för uttag av spillvärme som 
skall driva den termiska avsaltningen? 

o Hur mycket avsaltat vatten kan produceras med den tillgängliga spillvärmen från till-
verkningsprocessen? 

 Konstgjord infiltration 
o Vilken kvantitativ grundvattenpåverkan kan uppnås på södra Öland vid konstgjord in-

filtration av det avsaltade vattnet till utvalda grundvattentäkter?  
o Hur mycket större vattenuttag än nuvarande kan göras vid infiltration av det maximalt 

framställda destillatet utan att förstora det ursprungliga influensområdet? 

   

Bräckvatten
Termisk 
vatten-

avsaltning
Färskvatten

Konstgjord 
infiltration

Grundvatten

Figur 2. Schematisk bild över vattnets väg i projektet att avsalta vatten för att bidra till att avhjälpa 
vattenbristen på södra Öland. De vita boxarna representerar de utredningar som görs i rapporten, de 
mörka boxarna representerar råvaror som behandlas och resulterande produkter. 
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1.2 AVGRÄNSNINGAR 
Denna rapport har behandlat avsaltning av bräckt vatten från Kalmarsund med termisk teknik då denna 
anses vara optimal för de förhållanden som råder i det specifika fallet med tillgång till stora mängder 
tillgänglig spillvärmeenergi. Membranteknik, som är en annan vanlig avsaltningsteknik, har inte avhand-
lats då detta skulle kräva omvandling av spillvärme till elektricitet, vilket troligtvis skulle innebära större 
energiförluster (Rodin, 2017, personlig kommunikation). Var intaget av havsvattnet och utsläpp av salt-
koncentrat som uppstår i samband med reningsprocessen bör ske har inte heller ingått i denna förstu-
die. 

Alfa Laval valdes ut som potentiell leverantör av avsaltningsenhet då det är ett svenskt bolag med delar 
av sin produktion i Sverige, vilket underlättade för kommunikation och tekniska detaljer. De fyra alter-
nativa spillvärmekällor som har analyserats och jämförts i rapporten är utvalda i samråd med Cementa 
utifrån att de anses vara de platser i processen med bäst förutsättningar för utnyttjande av spillvärme.  

Potentiella platser för konstgjord infiltration begränsades till att endast behandla existerande vatten-
täkter. Vilken metod som bör användas för att transportera destillatet till valda vattentäkter har ingått 
inte i denna förstudie. 

Då arbetet i första hand har behandlat tekniskt möjliga lösningar har inte eventuella juridiska begräns-
ningar, enligt Miljöbalken, ingått i denna studie. 
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2 BAKGRUND 
Detta kapitel behandlar den teori och bakgrund om Ölands geologi och grundvatten, värmeåtervinning, 
värmeväxling, termisk vattenavsaltningsteknik, Cementas industri, konstgjorda infiltrationsmetoder 
samt grundläggande om grundvattenmodellering. 

2.1 ÖLANDS GEOLOGI 
Öland har en ytlig berggrund vilket innebär att jordlagret på många ställen är väldigt tunt och på vissa 
platser går berggrunden i dagen, se Bilaga C. Detta medför att det finns få lämpliga platser där vatten 
kan lagras ytligt på ön. De sedimentära bergarterna under jordtäcket som utgör berggrunden på Öland 
når på vissa ställen ned till cirka 120 meter under havsytan (Erlström, 2016). Den fennoskandiska ur-
bergsskölden, under den sedimentära berggrunden, även kallad ”det svenska urberget”, bildades från 
det att jorden skapades för cirka 4,6 miljarder år sedan fram till för cirka 545 miljoner år sedan. De 
sedimentära bergarterna, se Figur 3, ovanpå urberget bildades för cirka 2 – 1,65 miljarder år sedan i 
samband med den svekokarelska bergsbildningen (Loberg, 1999). Lagerföljden är av likartad karaktär 
över hela ön, det vill säga från norr till söder, även om mäktigheten för respektive lager varierar 
(Erlström, 2016). Kalkstenen är den första bergarten under den överliggande moränen, och har möjlig-
het att magasinera och leda vatten i sina spricksystem och fungerar därmed som ett ledningssystem för 
vatten mellan olika grundvattenmagasin i den öländska berggrunden (Andersson, 2015). Kalkstenens 
mäktighet är minst längs med Ölands västra kust, och ökar i östlig riktning. Under kalkstenen följer alun-
skiffern, en finkornig bergart med hög andel organiskt material, svavel (Loberg, 1999), kalciumoxid, 
kolväten samt tungmetallerna uran, nickel och vanadin. Alunskifferns mäktighet ökar i sydlig riktning 
(Erlström, 2016). Ovanpå alunskiffern följer lerskiffer, en sedimentär bergart bestående av olika lermi-
neral. Lerskiffern följs av sandsten, en fin- till grovkornig sedimentär bergart bildad under tidsperioden 
prekambrium (Loberg, 1999). Längs med öns västra sida löper en topografisk högpunkt kallad Landbor-
gen som delar upp Ölands västra och östra sida i två ytavrinningsområden (Larsson & Rosander, 2015). 
I kalkstenen finns också en ytlig grundvattendelare löpande i norr-södergående riktning (Norconsult, 
2014). Det utbredda kalkstenslagret har gjort det gynnsamt för cementindustrin att utveckla sin verk-
samhet på ön. 

 
Figur 3. Schematisk bild som beskriver Ölands lagerföljd från urberg i grunden följt av sandsten, lerskiffer, 
alunskiffer, kalksten och ett tunt jordmånslager. Illustration av Carlström (2017). 
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2.2 GRUNDVATTENTILLGÅNGAR PÅ SÖDRA ÖLAND 
Den ytliga berggrunden på Öland medför att området har begränsade möjligheter att lagra vatten i sina 
jordlager (Erlström, 2016), jämfört med platser med kraftigare jordlager, och stora delar av nederbör-
den avdunstar därför snabbt eller rinner ut i havet, vilket förstärks ytterligare av jordbrukets dränering 
kring åkermark (SGU, 2015). Jordbruket höjer även halterna av näringsämnen i ytvattnet, som på kort 
tid kan nå grundvattnet då jordlagrets naturliga funktion som filter är begränsat i och med dess begrän-
sade mäktighet (Länsstyrelsen Kalmar län, 2015). Grundvattenmagasin fylls på då vatten från nederbörd 
infiltrerar marken och perkolerar genom marklager på grund av gravitation tills det når en mättad zon. 
Flödeshastigheten och lagringskapaciteten bestämmer vattenreservoaren förmåga att lagra vatten. Vat-
tenmagasin töms naturligt genom utflöden till floder, sjöar och hav, men också vid mänsklig påverkan 
för vattenförsörjning. Nederbörden tillgänglig för grundvattenbildning är nettonederbörden, det vill 
säga den nederbörd som kvarstår efter avdunstning. Grundvattenbildningen är därmed starkt reglerad 
av nederbörd och temperatur (Todd & Mays, 2005). 

Årsmedelnederbörden prognostiseras i framtiden att öka i hela landet och ökningen förväntas upplevas 
i form av kraftiga skyfall med kort varaktighet. Även temperaturen förväntas enligt framtidsprognosen 
att stiga i hela landet, vilket medför en ökning i antal torra dagar. De höga temperaturerna förväntas i 
sydöstra Sverige leda till ökad avdunstning och därmed minskad tillgång tillgängligt vatten (SOU, 2015). 
Vanligen sker grundvattenbildningen under våren när snön smälter och vid regniga perioder under hös-
ten. Under sommarmånaderna när temperaturen är högre och växterna suger upp vatten sjunker 
grundvattennivåerna (Nordström, 2005). Under perioden 1975-2014 kunde ifrån uppmätt data från 
små snabbreagerande grundvattenmagasin avläsas att snösmältningen har startat tidigare allteftersom 
perioden fortlöpt. Därmed börjar grundvattenbildningen numera tidigare på säsongen, vilket leder till 
en längre avsänkningsperiod avseende grundvattennivåer sommartid. I prognosen fram till 2100 för-
väntas även långsamreagerande grundvattenmagasin i isälvsmaterial få sjunkande grundvattennivåer i 
landets sydöstra delar (SOU, 2015).  

Den ökade turistnäringen (Nordström, 2005) och det utbredda jordbruket leder till stora grundvatten-
uttag på ön (Norconsult, 2015a). Överuttag från befintliga grundvattentäkter, när nybildningen av 
grundvatten inte motsvarar uttaget, kan förutom dricksvattenbrist också leda till saltvatteninträngning 
från havet (Nordström, 2005). Om saltvatten tränger in i vattenförekomsten riskerar det att förorena 
grundvattnet med salt en lång tid framöver (Todd & Mays, 2005). Sjunkande grundvattennivåer kan 
också leda till omättade jordar och sättningar i sand- och grusavlagringar vilket kan orsaka skador på 
fastigheter (Spandre, 2009). För att öka grundvattenuttaget ur Mörbylångas vattentäkter och säkra vat-
tentillgångarna i framtiden vid eventuell minskad grundvattenbildning har konstgjord infiltration disku-
terats som en lösning på problemet (Mörbylånga kommun, 2015). En begränsning är dock bristen på 
lämpligt ytvatten att infiltrera, då det finns få sådana förekomster, samt att de som finns ofta har för-
höjda nitrit- och kvävehalter till följd av jordbruket (Norconsult, 2015a).  

2.3 INDUSTRIELL VÄRMEÅTERVINNING 
Ungefär 4000 TWh värmeenergi går idag till spillo i världen per år, vilket motsvarar ett koldioxidutsläpp 
på cirka 2800 miljoner ton. Vidare har uppskattningar gjorts som menar att värmeåtervinning i Europa 
har en potential att reducera dessa koldioxidutsläpp med 250 miljoner ton per år (Fives, 2016). Det finns 
idag flera branscher där värmeåtervinning är på frammarsch, vilka inkluderar cementindustrin där det 
finns flera olika användningsområden för återvunnen värmeenergi. Exempelvis kan det användas till 
produktion av elektricitet, produktion av hetluft för torkning av material eller till avsaltning av vatten 
(Fives, 2016). Idag används dock återvunnen värme i världens cementindustrier i princip uteslutande till 
fabrikernas egennytta för att sänka verksamhetens energikostnader (IFC/IIP, 2014). Anledningen till 
detta är troligtvis ett behov av billigare energialternativ till följd av lokalt höga elpriser tillsammans med 
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industrins tradition att fokusera på sin kärnverksamhet och egennytta (Kollberg, 2017, personlig kom-
munikation). Därför bortprioriteras produktion av färskvatten till fabrikens eller omgivningens nytta, 
vilket begränsar förekomsten av studier om vattenavsaltningsalternativ inom denna industri. 

2.3.1 VÄRMEVÄXLING 
Med värmeväxlare menas de tekniska lösningar som transporterar värmeenergi från ett varmare me-
dium till ett kallare (Kreith & Bohn, 2001). Det finns olika metoder för överföringen av värmeenergi varav 
huvudtyperna är motflödes, medflödes och korsflödes värmeöverföring vilka beskriver hur medierna 
möter varandra. Den först nämnda är effektivast då den innebär att nästan all energi kan överföras från 
det ena mediet till det andra (NE, 2017a). Ofta används vätskor som transportmedium för värmeenergi 
mellan två huvudmedier i en värmeväxlare, men det kan även vara gaser, såsom vattenånga eller luft, 
eller flytande metaller (Fremed, 2014). Dock anses vatten i vätskefas vara det transportmedium som är 
lättast att dimensionera för (Areskoug, 2017 personlig kommunikation; Rodin, 2017 personlig kommu-
nikation). Materialet i rören mellan medierna, där värmeöverföringen sker, är oftast metall (Fremed, 
2014). 

Det finns olika tekniska utformningar av värmeväxlare såsom plattvärmeväxlare och tubvärmeväxlare, 
varav den sist nämnda är den vanligaste typen (Fremed, 2014) och främst används i anslutning till rök-
gaser, medan plattvärmeväxlare främst är att föredra i anslutning till högviskösa medier (Sinnott, 2005). 
En utmaning för värmeåtervinning inom industrier med höga partikelhalter i rökgaserna är att partik-
larna kan orsaka korrosion och igensättningar i värmeväxlarens rör. Beroende på var i en process som 
är av intresse för värmeväxling kan partiklarna vara antingen klibbiga eller slipande, vilket påverkar ut-
formningen av värmeväxlaren (Fives, 2016). Att tubvärmeväxlare är lätta att underhålla och rengöra är 
orsaken till att denna typ är att föredra vid värmeväxling från rökgaser, vilka kan innehålla höga parti-
kelhalter (Sinnott, 2005). Den enklaste varianten av tubvärmeväxlare är uppbyggd av ett mindre rör 
inuti ett större rör. Ett av medierna strömmar genom de inre rören medan det andra mediet strömmar 
omkring dessa rör inom det yttersta skalet. För de mer komplicerade varianterna ökar antalet inre rör 
(Kreith & Bohn, 2001).  

Ytterligare en utmaning för värmeåtervinning inom industrier är eventuellt höga halter av svavel i rök-
gaserna. En hög svavelhalt kan innebära bildning av svavelsyra vid så stor temperatursänkning av rök-
gaserna att syradaggpunkten nås, vilket i sin tur leder till korrosion (Fives, 2016). För att undvika detta 
krävs alltså att energiuttaget begränsas så att rökgastemperaturerna inte når syradaggpunkten. 

2.4 TERMISK VATTENAVSALTNING 
Principen för termiska vattenavsaltningstekniker bygger på att efterlikna den del av färskvattnets natur-
liga hydrogeologiska cykel som inkluderar evaporation och kondensation (Buros, 2000). Först tillförs 
energi till vattnet så att vattenmolekylerna förångas och separeras från icke flyktiga ämnen i råvattnet 
såsom organiskt material, metaller och salter, för att därefter kondenseras och samlas upp i behållare i 
form av ett destillat (NE, 2017b). Metoden separerar dock bort fördelaktiga mineraler från destillatet, 
vilket gör att sådana kan behöva tillsättas efter reningen för att det skall vara nyttigare och godare att 
använda som dricksvatten (Becker & Mattisson, 2016) samt mindre korrosionsbenäget 
(Livsmedelsverket, 2016). Biprodukten från destilleringen blir en koncentrerad saltlösning (Khawaji, et 
al, 2008). De tre kommersiellt vanligaste teknikerna för termisk avsaltning är Multi Stage Flash (MSF), 
Multi-Effect Distillation (MED) och Vapour Compression (VC) (Ghaffour, et al, 2013).  

En utmaning för alla termiska avsaltningstekniker är igensättningar på grund av beläggningar. De flesta 
ämnen löser sig bäst i varmt vatten men det finns de som tvärtom fäller ut vid höga temperaturer. Flera 
av dessa sistnämnda ämnen finns i havsvatten, såsom karbonater och sulfater. Exempelvis övergår kal-
ciumsulfat från löst till fast form när havsvatten värms till 115°C och skapar då hårda beläggningar. För 
att undvika detta måste ämneskoncentrationer och temperaturer kontrolleras noga, och ofta tillsätts 
också kemikalier för att reducera utfällningen (Buros, 2000).  
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Befintliga avsaltningstekniker är generellt utformade för att rena bräckt till salt havsvatten med tempe-
raturer på 0 - 35°C (Areskoug, 2017, personlig kommunikation). Intaget av råvatten som skall avsaltas 
sker oftast genom ett rör placerat under havsytan, genom vilket vattnet pumpas till avsaltningsenheten 
på land. Vid intaget sker någon form av mekanisk rening för att sortera bort grövre material (Khawaji, 
et al, 2008). Om turbiditeten i råvattnet överensstämmer med variationerna som är normala för havs-
vatten krävs ingen ytterligare förbehandling än ett filter på cirka 0,5 mm (Areskoug, 2017, personlig 
kommunikation). 

2.4.1 MULTI STAGE FLASH 
Multi Stage Flash (MSF) evaporerar vatten genom att sänka trycket istället för att höja temperaturen 
(Khawaji, et al, 2008). Ett MSF-system består av flera seriekopplade kammare i vilka ytterligare tryck-
sänkningen sker i varje kammare och då möjliggör kokning i flera omgångar utan att mer energi behöver 
tillföras, Figur 4. I värmeväxlaren med hetvatten hettas saltvatten upp och går sedan in i den första 
kammaren med trycksänkning vilket medför att en del av vattnet hastigt kokas upp och förångas, så 
kallat ”flashar”. Ångan kondenseras på tubformade värmeväxlare som går genom varje kammare och 
faller därefter ned i en uppsamlingsbehållare som ett renare destillat. De nämnda kondensatortuberna 
kyls av det inkommande vattnet som är på väg till hetvattenvärmeväxlaren. Värmeväxlingen som sker 
vid dessa kondensatortuber gör i sin tur att det inkommande vattnet förvärms av den uppvärmda vat-
tenångan innan det hettas upp i hetvattenvärmeväxlaren, vilket medför minskad energianvändning. 
Vattnet som inte förångas i en ”flash” blir saltkoncentrat och fortsätter in i nästa kammare där evapo-
rations- och kondensationsprocessen upprepas igen under ytterligare sänkt tryck (Buros, 2000) för att 
optimera utvinningen av destillat. En MSF består vanligtvis av 19-28 kammare, och kräver vanligtvis att 
saltvattnet hettas upp till en temperatur på 90-120°C vilket benämns topp-temperatur (Khawaji, et al, 
2008). MSF-tekniken har traditionellt stått för en stor del av dricksvattenproduktionen i många länder 
på den arabiska halvön (Buros, 2000). 

 
Figur 4. Schematisk bild över processen i en MSF. Saltvatten går in i den högra änden och förvärms suc-
cesivt genom stegvis värmeväxling tills vattnen når värmeväxlaren längst till vänster där det upphettas 
ytterligare innan det leds till första trycksänkningskammaren. Illustration av Carlström (2017). 
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2.4.2 MULTI EFFECT DISTILLATION 
För Multi Effect Distillation (MED) används, liksom MSF, principen med trycksänkning istället för tem-
peraturhöjning för att uppnå kokning, samt innebär också flera behållare kopplade i serie. Den övergri-
pande processen är likartad en MSF förutom att behållarna kallas för ”effekter” och innehåller tuber 
eller plattor som utgör värmeväxlingsytor och ersätter ”flashningen” i en MSF. Saltvattnet förvärms in-
nan det sprayas ut till en tunn film på värmeväxlingsytorna. I första effekten är ytorna uppvärmda av en 
extern värmekälla, medan de i nästkommande effekter är uppvärmda av ångan från föregående effekt. 
Den tunna vattenfilmen som värms upp gör att en del av vattnet evaporerar och fortsätter in i nästa 
effekt där det kondenseras på värmeväxlingsytorna (sida 1) och samtidigt ger energi till förångningspro-
cessen på andra sidan ytan (sida 2). Det vatten som inte förångas i en effekt, men istället koncentreras, 
fortsätter till nästa effekt (sida 2) för att upprepa processen där med ytterligare sänkt tryck. MED består 
typiskt av 4-21 effekter och kräver en topp-temperatur på minst 70°C (Khawaji, et al, 2008). MED-tek-
niken används allt mer och kommer möjligen ersätta MSF i framtida implementeringar (Ghaffour, et al, 
2013). 

2.4.3 VAPOR COMPRESSION 
Vapour Compression (VC), använder, som ovan nämnda tekniker, också trycksänkning istället för tem-
peraturhöjning (Buros, 2000). Tekniken fungerar i stort som första effekten i en MED (Younos & Tulou, 
2005). Första steget är att saltvatten förvärms och sprayas ut på en tubformad värmeväxlare där det 
upphettas och delvis förångas under trycksänkning. Denna tubformade värmeväxlare är uppvärmd av 
föregående bildade vattenånga som komprimerats innan den går in i den tubformade värmeväxlaren. 
Detta innebär att värme avges i tuben som kan förånga efterkommande vatten som sprayas på utsidan 
av värmeväxlaren som beskrevs som första steget. Samtidigt kondenseras då ångan inuti tuben till ett 
destillat. Ångkompressorn kan drivas både termiskt (TVC) och mekaniskt (MVC). VC används ofta i kom-
bination med andra värmeväxlingstekniker, som MED, men också för sig självt i mindre avsaltnings-ap-
plikationer (Buros, 2000). 

2.4.4 FÖR- OCH NACKDELR MED TERMISK VATTENAVSALTNINGSENHETER 
MSF har under en tid varit den mest beprövade och pålitliga termiska tekniken för vattenavsaltning 
(Younos & Tulou, 2005) då den inneburit mindre problem med beläggningar och igensättningar jämfört 
med andra tekniker (Buros, 2000). Dock har intresset för MED återkommit i och med utveckling av sy-
stem som använder lägre topp-temperaturer vilket medför minskad risk för beläggningar (Khawaji, et 
al, 2008). Både MSF och MED klarar höga produktionskapaciteter av destillat men kräver då också 
mycket elektricitet för pumpning av vattnet. Dock kräver MSF betydligt mer elektricitet för samma pro-
duktionskapacitet vilket gör MED mer effektiv ur ett termodynamiskt perspektiv (Khawaji, et al, 2008). 
VC kan som nämnt används både i kombination med andra tekniker såsom MED, men vid användning 
för sig självt klarar den endast lägre kapaciteter. VC med mekaniskt driven ångkompressor (MVC) är 
transporterbar och kan användas i avlägsna områden (Younos & Tulou, 2005). 

2.4.5 TILLVERKARE AV TERMISKA VATTENAVSALTNINGSENHETER 
Det finns flera olika företag på världsmarknaden som tillverkar termiska vattenavsaltningslösningar för 
större kapaciteter. Några av de mest framstående är Sidem Veolia, Hamworthy Wärtsilä, Sasakura, IDE 
Technologies, GE Water, Wabag och Alfa Laval, varav den sist nämnda är ett svenskt bolag med delar av 
sin produktion i Sverige. Alla tillverkare producerar dock inte alla typer av avsaltningsenheter. Exempel-
vis har Alfa Laval i sitt sortiment varianter av systemen MED och VC (Areskoug, 2017, personlig kommu-
nikation). 
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2.5 CEMENTA 
Nedan beskrivs Cementas tillverkningsprocess, motivering till implementering av värmeåtervinning och 
vattenavsaltning inom deras industri, samt vilket råvatten som potentiellt avses för användning till vat-
tenreningen.  

2.5.1 TILLVERKNINGSPROCESS 
Nedan beskrivs tillverkningen av cement och var i processen som spillvärme uppstår. Processen är i stort 
lika i alla världens cementfabriker och beskrivningen därför generellt applicerbar (Kollberg, 2017, per-
sonlig kommunikation). 

Cementtillverkningen kan beskrivas i 
tretton steg (Figur 5). Brytning av kalk-
sten (1), krossning i primärkrossen (2) 
samt mellanlagring för att utjämna rå-
materialflöden och kvalitets-variationer 
(3). Därefter malning i råkvarn (4) och in-
blandning av tillsatsämnen. Råmjölet 
mellanlagras i råmjölssilon (5) innan det 
går in i förbränningsprocessen (Kollberg, 
2017).  

Fabrikens kärna är ugnarna, vilka i De-
gerhamns cementfabrik benämns ugn 3 
och 4 (1 och 2 är rivna). Råmjölet för-
värms i cykloner (6) till omkring 700°C in-
nan det går in i de cirka 100 meter långa, 
roterande ugnarna (7). Bränsleförbrän-
ning värmer upp luft som går motströms 
klinkerflödet i ugnen och rör sig uppåt i 
cyklonsystemet där den nyttjas i den 
nämnda förvärmningen, för att sedan 
kylas i ett kyltorn (för ugn 3) respektive i en dammkammare (för ugn 4) innan den når ett elfilter för att 
renas. I ugnen bränns råmjölet till cementklinker vid en temperatur på cirka 1400°C, och efteråt följer 
för respektive ugn en klinkerkylare. Ugn 3 använder en så kallad rostkylare (8) där kall luft strömmar 
underifrån och upp, rätvinkligt genom det heta klinkerflödet. Ugn 4 använder istället en planetkylare 
där klinkern, med hjälp av ugnens roterande rörelse, succesivt portioneras ut i svalare cylindrar place-
rade vid utloppsänden på ugnsmantelns utsida (Ahlberg & Knutson Udd, 2011, ss. 116-118). De heta 
gaser som skapas av värmeväxlingen vid klinkerkylaren för ugn 3 fortsätter genom ett kylarfilter för att 
sedan kunna renas i ett elfilter (9) innan de mynnar ut i skorstenen. Då klinkern i kylaren tillhörande ugn 
4 aldrig är i kontakt med den omgivande kylluften i atmosfären finns ingen filterrening tillhörande 
denna. Slutligen leds de samlade renade rökgaserna från hela processen ut i skorstenen som är gemen-
sam för båda ugnarna. Tillverkningen i Degerhamnsfabriken är kontinuerlig, vilket innebär att tempera-
turerna i processen är konstanta (Kollberg, 2017).  

Cementklinkern lagras i silos (10) där gips och rå kalksten tillsätts (11) innan det mals i cementkvarnen 
(12) och sedan lagras igen innan transport ut på marknaden (Kollberg, 2017).  

2.5.2 VÄRMEÅTERVINNING 
Degerhamns cementfabrik skiljer sig från den generella energisituation i cementfabriker som beskrivits 
i avsnitt 2.3 som pekar på att industrier i första hand fokuserar på värmeutvinning för internt syfte. 
Problemet med höga energikostnader är mindre för Cementa på grund av att elektricitet är relativt bil-
ligt i Sverige. Detta tillsammans med omständigheterna att Öland lider av vattenbrist, och att Cementa 

Figur 5. Schematisk bild över cementtillverkningsprocessen. 1 
brytning, 2 primärkross, 3 mellanlagring, 4 malning, 5 rå-
mjölssilo, 6 cykloner för förvärmning, 7 klinkerugn, 8 klinker-
kylare, 9 rökgasfilter, 10 klinkersilo, 11 tillsättning av gips och 
kalksten, 12 cementkvarn, 13 transport (Kollberg, 2017). 
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har ett intresse för hållbar utveckling, har skapat ett engagemang hos företagsledningen att undersöka 
fabrikens möjligheter att gå utanför sin kärnverksamhet och producera färskvatten för potentiell distri-
bution till allmänheten (Kollberg, 2017, personlig kommunikation).  

2.5.3 RÅVATTEN 
Det vatten som potentiellt kan avsaltas i Cementas industri är vatten från Kalmarsund väster om Öland. 
Detta vatten har en har en salinitet på cirka 7100 ppm och räknas därför som bräckt, samt en medelårs-
temperatur på 9°C (SMHI, 2017). Dessa data är medelvärden för perioden april 2016 till mars 2017 i 
provtagningspunkten kallad RefM1V1 i Kalmarsund. 

2.6 KONSTGJORD INFILTRATION TILL GRUNDVATTEN 
Idag står ytvatten för cirka 50 % av Sveriges dricksvattenbehov, grundvatten 25 % och 25 % av dricks-
vattnet är konstgjort grundvatten (Hanson, 2000). Grundvatten lämpar sig för dricksvattenkonsumtion 
då det oftast naturligt är av hög kvalitet, då det har renats vid infiltration genom marken till grundvat-
tenmagasinet (Asano, 2005). Beroende på platsens geologi kan det dock vara nödvändigt att rena vatt-
net i ett vattenverk innan det når konsumenten (Hanson, 2000). Det är framförallt i isälvsavlagringar 
som uppstod efter den senaste istiden som står för de mest användbara grundvattenresurserna i Sve-
rige (Nordström, 2005). Grundvattnet är dock känsligt för lättlösliga föroreningar som kan komma från 
till exempel jordbruk (SGU, 2015), vägsalt eller vid trafikolyckor (Nordström, 2005). För att förstärka 
uttagskapaciteten i Sveriges grundvattenförekomster produceras artificiellt grundvatten, som skapas 
genom konstgjord infiltration (Hanson, 2000).  

Det ökade behovet av vatten i många delar av världen har lett till ett ökat intresse för konstgjord infilt-
ration av vatten till grundvattenakviferer (Dillon, 2002). Det är ett kostnadseffektivt verktyg som tar upp 
liten landyta i jämförelse med dammar som står för en stor del av den traditionella vattenförsörjningen 
(Bouwer, 2002), men är oförsvarbara ur ett hållbarhetsperspektiv då de medför stor påverkan på män-
niskor och ekosystem i närområdet (Spandre, 2009). Människor kan tvingas att flytta till följd av damm-
konstruktioner och nedströms boende kan beröras kraftigt när vattenflödet i floder reduceras eller avtar 
helt (Fearnside, 2016). Den utbredda strategin att använda dammar som den primära källan för dricks-
vattenförsörjning är inte så enkel att bygga ut mer eftersom de flesta platser som lämpar sig för bygg-
nationer av dammar redan är exploaterade, och det saknas nya platser för anläggning av dammar 
(Bouwer, 2002). 

Tekniken med konstgjord infiltration medför mindre vattenförluster i form av evaporation jämfört med 
dammar eftersom vattnet lagras under jord, förluster kan dock uppstå vid infiltration om det görs via 
öppna bassänger (Bouwer, 2002). Konstgjord infiltration skiljer sig från naturlig infiltration på så vis att 
infiltrationshastigheten är mycket högre. Ibland behöver råvattnet avsett för infiltration också genomgå 
behandling innan det kan infiltreras. Det finns olika infiltrationsmetoder till vattentäkten vilket bestäms 
utifrån de geologiska förutsättningarna på platsen (Hanson, 2000). 

Syftet med konstgjord infiltration är att (Spandre, 2009): 

 Magasinera vatten 

 Motverka saltvatteninträngning 

 Förbättra kvaliteten på dricksvatten  

 Sänka vattentemperaturen 

 Öka uttaget av grundvatten  

 Motverka sättningar i jord 

 Minska säsongsvariationer avseende tillgängligt vatten  
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2.6.1 OLIKA TYPER AV KONSTGJORD INFILTRATION 
Beroende på de geologiska förutsättningarna på platsen kan olika metoder användas för konstgjord 
påfyllning av grundvattnet, t.ex. bassänginfiltration, djupinfiltration eller sprinklerinfiltration. För att ut-
reda markens egenskaper och vilken typ av konstgjord infiltration som lämpar sig i ett specifikt område 
kan kartinformation studeras tillsamman med SMHI:s metrologiska och hydrauliska data, samt 
brunnsarkiv från SGU. Vid en utredning kan även platsspecifika geofysiska mätningar, borrningar och 
infiltrationsförsök genomföras (Hanson, 2000). Mängden vatten som kan produceras via infiltration till 
magasinen beror på en rad faktorer som bestäms av platsens förutsättningar, bland annat (Nordström, 
2005): 

 Topografi 

 Avrinning 

 Markens jord- och bergartsföljd 

 Hydraulisk konduktivitet 

 Transmissivitet 

I avsnitt 2.6.1.1 och 2.6.1.2 beskrivs två av de vanligaste metoderna för konstgjord infiltration. 

2.6.1.1 BASSÄNGINFILTRATION  

Bassänginfiltration är den vanligaste förekommande metoden idag för konstgjord grundvattenbildning 
(Västberg, 2014). Metoden kräver att det finns vattengenomsläppliga lager på platsen, som till exempel 
isälvsformationer (Hanson, 2000). Ytvatten tränger då ned i marken genom en eller flera konstgjorda 
bassänger, till en akvifer där vattnet kan lagras. Bottenskiktet i bassängen kan vara naturligt med vege-
tation eller försett med ett lager av sand. Efter en tids användning bildar suspenderat oorganiskt och 
organiskt material ett bottenlager i bassängen. Det kan även ackumuleras en biohud i botten på bas-
sängen, som bidrar till att rena vattnet innan det når akviferen. När bottenlagret och eventuell biohud 
till sist blir för tjockt och får för låg infiltrationskapacitet måste det dock tas bort, vilket gör att bassäng-
erna kräver regelbundet underhåll för att upprätthålla fullgod funktion (National Research Council, 
1994). En nackdel med denna metod är att bassängerna är öppna vilket medför vattenförluster till at-
mosfären i form av avdunstning (Bouwer, 2002). Detta kan vara ett problem i vattenfattiga områden 
eller vid höga temperaturer, vilket leder till kraftig avdunstning. För att minska förluster till atmosfären 
i form av evaporation kan vattenmassan skyddas med en typ av molekylär film som förhindrar diffusion 
till luften (Spandre, 2009).  

En infiltrationsanläggning bör dimensioneras utifrån den period då infiltrationskapaciteten är som lägst, 
det vill säga på vintern då infiltrationen kan vara upp till 50 % lägre jämfört med sommartid eftersom 
marken är frusen och tillåter mindre infiltration (Bouwer, 2002). För att bättre förstå vattnets rörelse 
genom ett medium och förutsäga vart en infiltrationsanläggning bör anläggas kan infiltrationsförsök 
genomföras (Hanson, 2000). Ett lerlager i en rullstensås kan till exempel leda till att vattnet tränger upp 
på oönskade ställen i stället för att perkolera till akviferen, och det är därför viktigt att sådana identifie-
ras (Hanson, 2000). För att utreda infiltrationshastigheten och spridningen i ett område kan olika 
spårämnen, till exempel klorid, tillsättas till det infiltrerande vattnet (Frycklund, et al, 1994).  

2.6.1.2 DJUPINFILTRATION 
Djupinfiltration används när marken består av ogenomträngliga lager som förhindrar infiltration och 
perkolation. Metoden kräver god råvattenkvalitét då vattnet når akviferen direkt via injektionsbrunnar 
utan att filtreras genom marken (Hanson, 2000). Brunnarna är känsliga för igensättning och de måste 
därför underhållas regelbundet med backspolning. Hur ofta detta behöver göras beror på igensättnings-
problematiken på platsen. Vidare måste vattnet som pumpas ned genom brunnen ha låga koncentrat-
ioner av partiklar, näringsämnen och organismer. Hög syrehalt i vattnet kan medföra problem med ut-
fällning av järn, mangan och kalciumkarbonat, varför halten av löst syre i råvattnet bör vara så låg som 
möjligt vid infiltration och fritt fallande vatten i brunnen bör undvikas (National Research Council, 1994).  
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2.7 MODELLERING AV GRUNDVATTENINFILTRATION  
Syftet med att använda modelleringsprogram för att simulera grundvatteninfiltration är att beskriva ett 
naturligt system och bättre förstå effekterna av ändrade förutsättningar och framtida förhållanden. Vid 
grundvattenmodellering utnyttjas olika matematiska samband som löser ekvationer för att uppskatta 
flödesriktning, uppehållstider och förändringar i grundvattennivåer (Todd & Mays, 2005). Alla modeller 
bygger på approximationer och förenklingar av naturliga system (Domenico & Schwartz, 1997). Hur till-
förlitligt resultatet är beror på många aspekter såsom komplexiteten i systemet som skall modelleras, 
mängden indata och även kvaliteten på data (Todd & Mays, 2005). Ofta kalibreras en modell mot någon 
typ av uppmätt data, exempelvis grundvattennivåer. Det är dock viktigt att komma ihåg att modeller 
kan stämma bra överens med en kalibrering, men detta är ändå inte en säkerhet för att modellen är 
tillförlitlig (Todd & Mays, 2005). Modellen kan förbättras med kunskap och erfarenhet, både när det 
gäller att bygga en modell av systemet och att tolka resultaten (Sundell, 2017). Även om en modell inte 
kommer att kunna visa en helt sann version av verkligheten kan den fortfarande ett kraftfullt verktyg 
att använda för att få en ökad förståelse om till exempel grundvatteninfiltration. Vilket modellerings-
program som väljs beror på syftet med modelleringen (Todd & Mays, 2005).  

2.7.1 MODFLOW 
Programvaran MODFLOW gick ursprungligen under namnet "USGS Modular Three-Dimensional Finite-
Difference Ground-Water Flow Model” men fick senare det enklare namnet som används idag. MOD-
FLOW är ett modelleringsprogram som utvecklades under 1980-talet av U.S. Geological Survey för att 
simulera grundvattenflöden. Syftet var att samla redan existerande koder i en mer omfattande pro-
gramvara som ändå var lätt att förstå och använda, för att kunna utnyttja alla tillgängliga funktioner 
samt vara lätt att expandera och alternera efter behov. I MODFLOW byggs två- eller tredimensionella 
modeller upp för att simulera flöden i öppna och stängda akviferer eller som en kombination av dessa. 
Programmet kan även simulera flöden som uppstår i samband med evaporation, anslutande floder och 
avrinningsområden. Beroende på mängden tillgänglig data samt syfte med modelleringen kan antingen 
en modell byggas tidsberoende, transient eller tidsoberoende, steady state. Programvaran är skriven så 
att den kan användas på de flesta PC- datorer, och kan läsa indata i nästan alla filformat (Harbaugh, 
Arlen, 2005). Programmet anses idag vara en internationell standard för att simulera grundvattenflöden 
och förutspå förändringar (USGS, 2016). För att förenkla användandet av MODFLOW används olika 
gränssnitt vid modellering, till exempel GMS eller Visual MODFLOW.  

De numeriska problem som förknippas med tredimensionella grundvattenrörelser genom ett poröst 
material beräknas i MODFLOW med hjälp av en partiell differentialekvation. Darcy’s lag kombineras då 
med kontinuitetsekvationen, som säger att massa varken kan skapas eller minskas vid en genomström-
ning. Med hjälp av dessa två matematiska ekvationer kan ytterligare en ekvation som beskriver vattnets 
flöde härledas, Ekvation 1 (Harbaugh, 2005).  

Flöde i tre dimensioner: 

𝜕

𝜕𝑥
(𝐾𝑥𝑥

𝜕ℎ

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝐾𝑦𝑦

𝜕ℎ

𝜕𝑦
) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝐾𝑧𝑧

𝜕ℎ

𝜕𝑧
) +𝑊 = 𝑆𝑠

𝜕ℎ

𝜕𝑡
               (Ekvation 1) 

Kxx, Kyy och Kzz = hydraulisk konduktivitet längs x, y och z-koordinataxlarna [m/s] 
h = total potential (summan av tryck- och lägespotential) [m] 
W = flöde per volymenhet [s-1] 
Ss = specifik magasinskoefficient [m-1] 
t = tid [s] 

Förutom i väldigt enkla system, är analytiska lösningar av Ekvation 1 vanligtvis inte möjliga, och flera 
numeriska metoder krävs för att approximera en lösning. MODFLOW itererar fram en lösning till ekvat-
ionen i varje angivet tidssteg (Harbaugh, 2005). 
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MODFLOW delar upp en modell i celler, arrangerade i rader, kolumner och lager enligt ett rutnät, se 
Figur 6. Varje cell tilldelas ett indexnummer, i, j eller k, beroende på dess läge i x-, y- och z-koordinater, 
där k följer z-axeln, och lagren är numrerade från toppen och nedåt, vilket innebär att en ökning av k 
innebär en lägre nivå. Raderna, i, följer y-axeln, och kolumnerna, j, x-axeln. Kanterna som bildas på grup-
pen av cellerna bildar modellens randvillkor. Dessa kan beskrivas efter vilken typ av hydraulisk gräns 
som ska simuleras. Hydrauliska gränser kan bestå av vattendelare eller flödeslinjer, medan fysiska grän-
ser kan vara från en ytvattenkälla eller ett berg som bedöms ogenomsläppligt. Randvillkoren kan vara 
av olika karaktär av typerna; konstant tryck, konstant tryck i bestämda tidssteg, eller bestämda in- och 
ut flöden, t.ex. inget flöde. Vanligen används villkoren ”no-flow”, alltså inget flöde, eller konstant tryck. 
Varje cell i modellen innehåller en punkt som kallas "nod", placering för denna punkt kan beräknas på 
olika sätt; med finita differensmetoder centreras noden till mittpunkten på cellen. I varje nod beräknas 
grundvattnets tryck och variation (h), med hjälp av differentialekvationen (Ekvation 1) (Harbaugh, 2005).  

 

  

Figur 6. I MODFLOW delas ett område upp i celler ordnade enligt 
ett block och tilldelas koordinater i x-, y- och z-läge (Todd & Mays, 
2005). 
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3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 
I följande metodavsnitt beskrivs tillvägagångssättet för att besvara frågeställningen i studien. Syftet med 
respektive underkapitel sammanfattas i Tabell 2.  
 
Tabell 2. Översikt metodkapitel, och syfte med respektive underkapitel. 

Kapitel Genomförande Syfte 

3.1 Litteraturstudie  Skapa en teoretisk grund för arbetet 

3.2 
Platsbesök på Cementas fabrik i 
Degerhamn 

 Förstå processflödet i cementfabriken 

3.3 
Energiberäkningar och informat-
ionsinsamling från Cementa 

Besvara frågan: 

 Var i cementfabrikens tillverkningsprocess är bästa 
placering, i termer av tillgänglig energi, utrymme för 
utrustning samt partikelhalt i rökgaser för uttag av 
spillvärme som skall driva den termiska avsaltningen? 

3.4 
Informationsinsamling från Alfa 
Laval 

Besvara frågan: 

 Hur mycket avsaltat vatten kan produceras med den 
tillgängliga spillvärmen från tillverkningsprocessen? 

3.5 

Informationsinsamling om be-
fintliga grundvattentäkter i Mör-
bylånga inför modellering i 
ArcGIS och MODFLOW 

 Undersöka de geologiska förutsättningarna för konst-
gjord infiltration i Mörbylånga 

3.6 
Sammanställning av information 
för valda grundvattentäkter 

 Undersöka de geologiska förutsättningarna för konst-
gjord infiltration för respektive utvald täkt 

3.7 
Insamling av geografisk kartin-
formation över de valda täk-
terna sammanställning i ArcGIS 

 Skapa en bild över vattentäkterna och vilka yttre fak-
torer som påverkar vattentäkterna 

 Bestämma täkternas randvillkor inför modellering 
 

3.8 Modellering i MODFLOW 

Besvara frågorna: 

 Vilken kvantitativ grundvattenpåverkan kan uppnås på 
södra Öland vid konstgjord infiltration av det avsaltade 
vattnet till utvalda grundvattentäkter? 

 Hur mycket större vattenuttag än nuvarande kan göras 
vid infiltration av det maximalt framställda destillatet 
utan att förstora det ursprungliga influensområdet? 

3.1 LITTERATURSTUDIE 
Arbetet inleddes med en litteraturstudie som fortskred under hela arbetets gång för informationsin-
samling och kunskapssammanställning. Information söktes via universitetsbibliotek och i webbaserade 
databaser såsom Science Direct, Google Scholar, Scopus och Access Science. Även websidor som exem-
pelvis SMHI, Nationalencyklopedin och SGU användes för att hitta information, främst till bakgrund men 
också metod. Ytterligare information tillhandahölls genom muntlig kommunikation med aktörer i de till 
frågeställningen relaterade branscherna, såsom anställda på Cementa, Global Cement, Alfa Laval, Mör-
bylånga kommun och WSP.  

3.2 PLATSBESÖK 
Inledningsvis i projektet gjordes ett platsbesök på Cementa i Degerhamn. Detta gav en generell uppfatt-
ning om fabriken och dess processer samt vilka aspekter som bör övervägas för att bestämma bästa 
placering för ett spillvärmeuttag. Under besöket observerades även den platsspecifika geologin för 
Öland.  
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3.3 UTREDNING OM BÄSTA PLACERING FÖR SPILLVÄRMEUTTAG  
Den termiska vattenavsaltningen skall, som beskrivits, drivas av spillvärme från Cementas fabrik. Vär-
meenergin tas ut genom en värmeväxlare, placerad i en värmegivande gasledning i tillverkningsproces-
sen, som värmer ett energitransportmedium i en mellankrets, som leds till avsaltningsenheten och slut-
ligen värmer upp råvattnet. 

Fyra placeringsalternativ valdes ut i samråd med processingenjörer vid Cementa för jämförelse av bästa 
placering av värmeväxlare för spillvärmeuttag, (Hilmersson & Petersson, 2017, personlig kommunikat-
ion). Placeringsalternativen presenteras i Tabell 3 med tillhörande data för respektive alternativs pro-
cessgas. Dessa placeringar är i anslutning till de befintliga processdelarna; kyltorn (tillhörande ugn 3), 
dammkammare (tillhörande ugn 4), kylarfilter (tillhörande ugn 3) samt den för ugnarna gemensamma 
skorstenen. Placeringarna benämns med Alternativ 1, 2, 3 respektive 4 samt med den processdel som 
de är i anslutning till. Figur 7 visar en schematisk bild över Cementas fabrik där placeringsalternativen 
för spillvärmeuttag är markerade med en låga. Observera att kyltorn och dammkammare i realiteten 
hör till olika ugnar (ugn 3 respektive ugn 4), ser olika ut och har något olika placering i förhållanden till 
respektive ugn. Men då de besitter samma funktion, att kyla rökgasen från respektive ugn, är de avbil-
dade i samma figur. I realiteten utgör de dock alltså två olika placeringsalternativ. 

Tabell 3. Sammanställning av föreslagna placeringsalternativ för spillvärmeuttag i tillverkningsprocessen 
hos Cementa, med tillhörande data för respektive processgas (Hilmersson & Petersson, 2017, personlig 
kommunikation). 

 Alternativ 1 
Kyltorn 

Alternativ 2 
Dammkammare 

Alternativ 3 
Kylarfilter 

Alternativ 4 
Skorsten 

Beskrivning av placeringsal-
ternativen  

Före tvillingcyklo-
nerna till ugn 3. 
Kylvatten sprutas 
in som kyler rök-
gasen innan den 
når elfiltret. 

Före ugn 4. Kylvat-
ten sprutas in i 
övre delen av 
kammaren och ky-
ler rökgasen innan 
den leds till elfilt-
ret. 

Efter rostkylaren 
till ugn 3. Kall luft 
sugs in via fläktar 
och kyler hetluften 
från kylaren innan 
den når ugnsfilt-
ret. 

Efter ugnsfiltret 
till ugn 3 och 4. 
Samlar rökga-
serna och leder 
ut dem i atmo-
sfären. 

Gasflöde [Nm3/h] 45 000 45 000 44 500 158 000 

Gastemperatur [°C] 380 450 200 170 

Gassammansättning SO2 ? ? - 0 m%* 

CO2 ? ? - 3,2 m%* 

O2 ? ? 22,9 m% 14,3 m%* 

N2 ? ? 76,4 m% 74,6 m%* 

H2O ? ? 0,7 m% 7,9 m%* 

*Omräknat till massprocent utifrån värden givna av Cementa i volymprocent (Hilmersson & Petersson, 2017, per-
sonlig kommunikation). För metod för omräkning se Bilaga B. 

”Gasflöde” som finns angivet i Tabell 3 är det flöde rören är dimensionerade för och anges i normalku-
bikmeter per timme, där normalkubik innebär gasens volym vid atmosfärstryck och temperaturen 0°C. 
Detta flöde antas i studien motsvara det faktiska gasflödet. ”Gastemperatur” innebär den temperatur 
gasen har innan ett potentiellt energiuttag skulle ske. ”Gassammansättning” visar de komponenter i 
gasen som är relevanta för utredningen om gasernas specifika värmekapaciteter. Exempelvis inkluderas 
inte kväveoxider då dessa mängder antas vara försumbara i betydelsen för den specifika värmekapa-
citeten (Rodin, 2017, personlig kommunikation). För Alternativ 1 och 2 (kyltorn och dammkammare) 
finns inga uppmätta värden för gassammansättningen hos Cementa (Hilmersson & Petersson, 2017, 
personlig kommunikation), utan dessa beräknades teoretiskt enligt metoden i avsnitt 3.3.1.1. Alternativ 
3 (kylarfilter) innebär endast hetluft och inte rökgas då det inte sker någon förbränning här, och alltså 
bildas ingen svaveldioxid eller koldioxid. Här erhölls från Cementa endast uppmätta värden för fukt och 
partikelhalt, och halterna för syrgas och kvävgas baserades på värden givna av Mörtstedt & Hellsten 



  

16 
 

(2003) motsvarande 23,1 massprocent syrgas och 76,9 massprocent kvävgas i torr luft, vilka justerades 
proportionellt för att ge plats åt Cementas angivna halt 0,7 massprocent fukt och resulterade i värdena 
som visas i Tabell 3. I Alternativ 4 (skorsten) erhölls befintliga mätvärden på rökgassammansättningen 
av Hilmersson & Petersson (2017, personlig kommunikation) i volymprocent men vilka omräknats och 
presenteras i massprocent i Tabell 3. För detaljerad beskrivning av denna omräkning se Bilaga B.  

 
Figur 7. Schematisk bild över Cementas fabrik där placeringsalternativen för spillvärmeuttag är marke-
rade med lågor. Observera att kyltorn och dammkammare i realiteten hör till varsin ugn, men då de 
innehar samma funktion är de avbildade i samma figur men symboliserar alltså två olika spillvärmeuttag. 
Illustration av Carlström (2017). 

För att utreda vilket placeringsalternativ som är bäst för spillvärmeuttag bedömdes alternativens lämp-
lighet utifrån kriterierna listade i Tabell 4. 

Tabell 4. Beskrivning av de kriterier som används i bedömningen av placeringsalternativens lämplighet 
för spillvärmeuttag. 

Kriterium Indikator Skala Strävan 

Potentiellt energiuttag Tillgänglig energi i processgasen Låg, medel, hög Hög 

Utrymme för utrust-
ning 

Fri gasrörlängd Kort, medel, lång Lång 

Höjd för placeringsalternativ Låg, hög Låg 

Yta för avsaltningsenhet Liten, medel, stor Stor 

Partikelhalt Mängden förekommande partiklar i process-
gasen 

Liten, medel, stor Liten 

Ytterligare faktorer Eventuella för- eller nackdelar - Fler fördelar 
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Kriteriet ”potentiellt energiuttag” i Tabell 4 mättes i hur mycket tillgänglig energi som finns i respektive 
processgas idag och beräknades enligt avsnitt 3.3.1. Skalan som används i bedömningen är låg, medel 
eller hög. Strävan var en hög tillgänglig energi, då det ger möjlighet till större produktionskapacitet av 
renat vatten. 

”Utrymme” i Tabell 4 innebär hur mycket fysisk plats det finns för den utrustning som krävs för spillvär-
meuttaget och vattenavsaltningen, vilket alltså innebär värmeväxlare, mellankrets och avsaltningsen-
het. Indikatorn ”fri gasrörlängd” innebär hur lång sträcka av ett befintligt gasrör som är fritt exponerad 
för att utnyttjas till installation av värmeväxlare. Skalan som användes är kort, medel, lång, och strävan 
var att ha så lång fri gasrörlängd som möjligt då det skulle innebära en lättare och mer kostnadseffektiv 
installation av värmeväxlare. ”Höjd för placeringsalternativ” innebär på hur hög höjd över marken den 
potentiella installationen av värmeväxlaren kommer ske. Skalan är låg eller hög då gränsen för när vär-
meväxlaren kan installeras och underhållas från marken eller inte är en markant gräns. Strävan var att 
placeringsalternativet har en låg höjd då detta skulle innebära lättare och mer kostnadseffektiv install-
ation samt underhåll av värmeväxlare och mellankrets. ”Yta för avsaltningsenhet” innebär den markyta 
som den potentiella avsaltningsenheten har att stå på. Skalan för denna indikator är liten, medel eller 
stor, med strävan att använda en stor yta då det medför enklare installation och underhåll av avsalt-
ningsenheten. 

Kriteriet ”partikelhalt” i Tabell 4 innebär hur mycket partiklar som förekommer i processgasen och mäts 
i skalan liten, medel eller stor mängd. Strävan var att ha en liten mängd partiklar i gasen då detta skulle 
innebära mer kostnadseffektivt underhåll och design av värmeväxlare. 

”Ytterligare faktorer” i Tabell 4 innebär eventuellt enskilda för- eller nackdelar som kan påverka huruvida 
ett placeringsalternativ är bra eller mindre bra. För detta ”kriterium” finns ingen konkret skala, men 
strävan var fler betydande fördelar än nackdelar. 

De angivna skalorna i Tabell 4 är inte numeriskt graderade utan relativa, det vill säga de olika placerings-
alternativen är värderade i relation till varandra. En ”lång” fri gasrörlängd är alltså lång i jämförelse med 
de andra alternativens fria gasrörlängd. Detta har gjorts eftersom endast jämförelsen mellan alternati-
ven är intressant. Information om kriterierna ”utrymme”, ”partikelhalt” och ”ytterligare faktorer” er-
hölls från Cementa. Kriteriet ”potentiellt energiuttag” beräknades enligt avsnitt 3.3.1.  

3.3.1 BERÄKNING AV POTENTIELLT ENERGIUTTAG 
För utvärdering av lämplighetskriteriet ”potentiellt energiuttag” i Tabell 4 beräknades den tillgängliga 
energin i en gas med Ekvation 2. Beräkningsgången för att lösa denna ekvation beskrivs i Figur 8 från 
vänster till höger. 

𝑄 = 𝑚̇ 𝐶𝑝∆𝑇  (Ekvation 2) 

Q = energin som rökgasen kan avge vid den specifika temperatursänkningen [W] 
ṁ = massbaserat gasflöde [kg/s] 
Cp = specifik värmekapacitet för gas med konstant tryck [J/(kg*K)] 
ΔT = temperatursänkning = Tin – Tut = gastemp. före energiuttag – gastemp. efter energi-
uttag [°C eller K] 

Både det massbaserade flödet ṁ och specifika värmekapaciteten CP beror på processgasens samman-
sättning, vilket visas i Figur 8, och är därför olika för de olika placeringsalternativen. I Tabell 3 är gass-
sammansättningar för Alternativ 3 (kylarfilter) och Alternativ 4 (skorsten) givna av Hilmersson och Pe-
tersson (2017, personlig kommunikation), men data för Alternativ 1 (kyltorn) och Alternativ 2 (damm-
kammare) saknades. Gaserna i Alternativ 1 och 2 antas motsvara gaserna som bildas i ugn 3 respektive 
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ugn 4. Gassammansättningarna beräknades därför utifrån bränslesammansättningen och luftsamman-
sättningen i respektive ugn vilket beskrivs i avsnitt 3.3.1.1 och visas i Figur 8. När sedan data för alla 
gassammansättningar var framtaget beräknades ṁ och Cp enligt beskrivningarna i avsnitt 3.3.1.2 re-
spektive 3.3.1.3.  

Hur mycket gastemperaturen kan sänkas, och vilket värde Tut då får, beror också på gasens samman-
sättning, mer specifikt på dess innehåll av svavel och fukt. Tut får inte understiga syradaggpunkten som 
medför bildning av svavelsyra och därmed korrosion i rören. Dock är syrabildningens reaktant 
svaveltrioxid svår att mäta och därför är syra-daggpunkten generellt komplicerad att bestämma (Her-
stad-Svärd, 2017, personlig kommunikation). I beräkningarna för potentiellt energiuttag bestämdes där-
för Tut motsvara de temperaturer som Cementa idag sänker sin processgas till vid kylning, eller vad Ce-
menta enligt egen utsago anser är möjligt att sänka till (beroende på om placeringen är i anslutning till 
ett existerande kylsystem eller inte). 

 
Figur 8. Schematisk bild över beräkningsflödet för potentiellt energiuttag, för alternativ 1 och 2, från 
vänster till höger. 

3.3.1.1 BERÄKNING AV RÖKGASSAMMANSÄTTNING FÖR ALTERNATIV 1 OCH ALTER-
NATIV 2 (KYLTORN OCH DAMMKAMMARE) 

Gassammansättningen i Alternativ 1 (kyltorn) respektive Alternativ 2 (dammkammare) antas motsvara 
gassammansättningen i respektive ugn. Rökgassammansättningarna beräknades utifrån förbrännings-
produkterna som bildas i ugnarna, vilka beror på bränslets och luftens sammansättning, se Figur 8. Ta-
bell 5 visar den givna sammansättningen för de olika bränsleslagen samt bränsleflödet till respektive 
ugn (Hilmersson & Petersson, 2017, personlig kommunikation). Observera att flödet är givet i enheten 
ton/timme vilket innebär att alla följande beräknade absoluta massor i detta avsnitt är vad som flödar 
förbi en godtycklig punkt i ett rökgasrör under en timme. Tabell 5 visar de bränslekomponenter som är 
relevanta för studien men innefattar inte eventuellt försumbara komponenter. Bränslet som används i 
båda ugnar är vid tillfället för den givna bränslespecifikationen en mix av kol, petcoke, specialbränsle A 
(SPA) samt Refuse Derived Fuel (RDF). Bränslemixen är dock varierande och kan ibland även innehålla 
konverterad eldningsolja (KEO). På grund av denna ständiga variation av bränslen och dess flöden an-
vändes i beräkningarna den givna bränslemixen för ett specifikt tillfälle med de momentana flöden för 
respektive bränsle som gällde då. SPA innebär spillmaterial från industrier i form av farligt avfall såsom 
lösningsmedel, färgflagor och spilloljor. RDF är behandlat hushållsavfall som plast och brännbart 
material (Hilmersson & Petersson, 2017, personlig kommunikation).  

För Alternativ 1 och 2 

För Alternativ 1 och 2 



  

19 
 

Tabell 5. Given bränslesammansättning och bränsleflöde till ugn 3 respektive ugn 4 för de olika bränsle-
slagen. 1(Hilmersson & Petersson, 2017, personlig kommunikation) samt 2(Mörtstedt & Hellsten, 2003). 

 Kol Petcoke SPA RDF 

C [m%] 68,61 83,51 87,62 45,21 

S [m%] 0,61 4,51 0,21 0,31 

H [m%] 4,11 3,41 12,22 5,61 

O [m%] 4,81 01 01 18,11 

H2O [m%] 7,31 8,61 0,41 20,41 

Bränsleflöde ugn 3 [t/h] 1,41 0,41 0,91 0,61 

Bränsleflöde ugn 4 [t/h] 2,21 0,61 0,91 01 

Alla värden i Tabell 5 är direkt tagna från Cementas bränslespecifikationer, förutom syrehalterna och 
SPA-bränslets kol- och vätehalt vilka inte var inkluderade i dessa. Det är dock vedertaget att även om 
syrehalten ofta är utesluten ur specifikationer är den indirekt med då den bör antas utgöra den procen-
tandelen som är kvarvarande upp till 100 procent (Herstad-Svärd, 2017, personlig kommunikation,) vil-
ket gjorts i detta fall. I den från Cementa erhållna specifikationen från leverantören Ragn-Sells benämns 
SPA-bränslet som spillolja, men utan värden för kol- och väteinnehåll. Dessa värden är i Tabell 5 istället 
baserade på Mörtstedt och Hellsten (2003) där SPA antas motsvara eldningsolja innehållande 86 mass-
procent kol, 12 massprocent väte samt 2 massprocent svavel. Svavelhalten för SPA var dock given i Ragn-
Sells specifikation motsvarande 0,2 massprocent. Därför fördelades de återstående 1,8 (2-0,2=1,8) 
massprocenten svavel proportionellt till kol- och vätehalterna från Mörtstedt och Hellsten (2003) för att 
bestämma slutgiltiga halter. 

Tabell 6 visar det givna luftflödet (Hilmersson & Petersson, 2017, personlig kommunikation) samt sam-
mansättningen av luft som tillförs i förbränningen till både ugn 3 och ugn 4 (Mörtstedt & Hellsten, 2003). 
Denna luft antas motsvara luftsammansättningen i Alternativ 3 (kylarfiltret), angiven i Tabell 3, då denna 
också är tagen direkt från atmosfären. Till skillnad från i Tabell 3 är luftsammansättningen i Tabell 6 
redovisad som volymprocent då luftflödet är givet i volym/timme. Eventuellt övriga gaser i luft är för-
sumbara i denna beräkning. Luftflödet motsvarar de dimensionerade gasflödena för Alternativ 1 och 2 
(kyltorn och dammkammare) och presenteras i Tabell 3. 

Tabell 6. Sammansättning av tillförd luft samt luftflöde till både ugn 3 och ugn 4 1(Hilmersson & Peters-
son, 2017, personlig kommunikation) samt 2(Mörtstedt & Hellsten, 2003). 

 O2 N2 H2O 

Luftflöde [Nm3/h] 450001 450001 450001 

Gasandel [V%] 20,82 78,12 1,12 

Mängden förbränningsprodukter beräknades utifrån den givna bränslesammansättningen i Tabell 5, 
luftsammansättningen i Tabell 6 samt antagande om att fullständig förbränning sker. Ekvation 3 och 4 
visar samband mellan densitet, massa och volym respektive substansmängd, massa och molmassa. Ek-
vation 5 visar den ideala gaslagens samband mellan tryck, volym, substansmängd och temperatur. Då 
gasflöden och volymer i denna studie anges i normalkubikmeter gäller att trycket är konstant 101325 
Pa och temperaturen är konstant 273,15 K. Gaskonstanten R är 8,3145 J/(mol×K). Reaktion 1-4 visar 
förbränningsreaktionerna vilka gav molförhållanden mellan reaktanter och produkter. Alla ekvationer 
och reaktioner användes återkommande i beräkningarna för att slutligen få ut rökgaskomponenternas 
massor och sedan röksammansättningarna i massprocent. För detaljerade beräkningar se Bilaga A. 
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𝜌 =
𝑚

𝑉
  (Ekvation 3) 

ρ = densitet [kg/m3] 
m = massa [kg] 
V = volym [m3] 

𝑛 =
𝑚

𝑀
  (Ekvation 4) 

n = substansmängd [mol] 
m = massa [kg] 
M = molmassa [kg/mol] 

𝑝 × 𝑉 = 𝑛 × 𝑅 × 𝑇 (Ekvation 5) 

p = gastryck [Pa], för dessa beräkningar 101325 Pa 
V = gasvolym [m3] 
n = substansmängd [mol] 
R = gaskonstanten [8,3145 J/(mol*K)] 
T = absoluta temperaturen [K], för dessa beräkningar 273,15 K 

𝐶 + 𝑂2 ↔ 𝐶𝑂2 (Reaktion 1) 
𝑆 + 𝑂2 ↔ 𝑆𝑂2 (Reaktion 2) 
2𝐻 +½𝑂2 ↔ 𝐻2𝑂 (Reaktion 3) 
2𝑂 ↔ 𝑂2  (Reaktion 4) 

3.3.1.2 BERÄKNING AV MASSFLÖDEN  

För Alternativ 1 och 2 (kyltorn och dammkammare) beräknades massflödet i samband med att rökgas-
komponenternas massor beräknades. Dessa massor adderades och resulterade då i massflödet givet i 
kg/h. För beräkningar se Bilaga A. 

Massflödet för Alternativ 3 (kylarfilter) beräknades med gasflödet givet i Tabell 3 och densiteten för luft, 
1,29 kg/Nm3 (NE, 2017c) insatta i Ekvation 3, vilket resulterade i massflödet givet i kg/h. 

För Alternativ 4 (skorsten) bestämdes massflödet i samband med beräkningen av rökgaskomponenter-
nas massor. Dessa massor adderades då och resulterade i total massa för en normalkubik rökgas. Se 
beräkningar i Bilaga B. Detta värde multiplicerades därefter med gasflödet givet i Tabell 3 för att resul-
tera i massflöde givet i kg/h. 

3.3.1.3 BERÄKNING AV SPECIFIKA VÄRMEKAPACITETN FÖR PROCESSGASEN 
Den specifika värmekapaciteten för en gas, Cp, beror på gassammansättningen. Cp beräknades genom 
följande ekvation baserad på Berggren (2011). 

𝑐𝑝,𝑔𝑎𝑠 = ∑𝑚̇%𝑘𝑜𝑚𝑝. × 𝐶𝑝,𝑘𝑜𝑚𝑝. (Ekvation 6) 

 
Cp,gas = specifika värmekapaciteten för en gas 
m%komp = massprocenten för respektive gaskomponent 
Cp, komp. = specifika värmekapaciteten för respektive gaskomponent 

 
Massprocenten för respektive gaskomponent m%komp beräknades för Alternativ 1 (kyltorn) och Alterna-
tiv 2 (dammkammare) enligt metoden i avsnitt 3.3.1.1, och var för Alternativ 3 (kylarfilter) och Alternativ 
4 (skorsten) givna i Tabell 3. De specifika värmekapaciteterna för respektive gaskomponent, Cp,komp., pre-
senteras i Tabell 7 (Berggren, 2011). 
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Tabell 7. Specifika värmekapaciteter för process-gaskomponenterna (Berggren, 2011). 

 Cp [kJ/(kg×K)] 

CO2 0,85 

SO2 0,62 

H2O 1,87 

O2 0,92 

N2 1,04 

3.4 UTREDNING OM PRODUKTIONSKAPACITET FÖR AVSALTAT VATTEN  
För utredning av frågan hur mycket avsaltat vatten som kan produceras med den beräknade tillgängliga 
energin från Cementas tillverkning togs, i samråd med Alfa Laval, flera förslag på tekniskt möjliga avsalt-
ningsenheter fram samt deras respektive produktionskapaciteter för respektive placeringsalternativs 
potentiella energiuttag. 

3.5 UTREDNING OM GRUNDVATTENPÅVERKAN 
För att undersöka effekten vid infiltration av det framställda destillatet till valda grundvattentäkter i 
Mörbylånga kommun konstruerades konceptuella modeller för utvalda täkter som sedan översattes till 
numeriska modeller. För att modellera grundvattenpåverkan användes programvaran MODFLOW, då 
det är en standard för modellering av grundvattenflöden. Med hjälp av modellerna utvärderades inver-
kan från det tillförda destillatet på ursprungliga grundvattennivåer, och hur mycket vatten som skulle 
krävas för en positiv inverkan på grundvattennivåerna. Modellerna simulerades sedan för att besvara 
tidigare nämnda frågeställningarna. Tillvägagångsättet som följde beskrivs schematiskt i Figur 9. 

 

 

3.5.1 UTREDNING OM VAL AV GRUNDVATTENMAGASIN FÖR INFILTRATION 
OCH INFILTRATIONSMETOD 

Grundvattentäkter i Mörbylånga av intresse för konstgjord infiltration sammanställdes utifrån tidigare 
genomförda undersökningar i Tabell 8. Undersökningarna baseras på grundvattenutredningar genom-
förda med hjälp av kartmaterial, information från SMHI och SGU samt borrningar. För att jämföra om 
infiltration till isälvsavlagring eller berggrund verkade lämpligast, bestämdes att två vattentäkter av olika 
karaktär skulle väljas ut för modellering. För att säkert veta om täkten kunde leverera vatten under en 
längre tid övervägdes endast aktiva täkter med dokumenterade vattenuttag under flera år. Val av grund-
vattentäkter lämpliga för djupare analys i baserades på följande kriterier: 

 Nuvarande uttag av vatten 

 Avstånd från Cementa [km] 

 Vattentäktens geologiska förutsättningar 
o Lagringskapacitet  
o Infiltrationsmöjligheter  

  

Val av GV-
magasin

Konceptuell 
modell

Modellering Simulering Resultat

Figur 9. Tillvägagångssätt för att besvara frågor rörande konstgjord infiltration till grundvattnet. 
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Tabell 8. Beskrivning av grundvattentäkter i området kring Cementa avseende typ, kapacitet och avstånd 
till Cementa (Mörbylånga kommun, 2015).  

Vattentäkter 
Vattenuttag 

sker från 

Nuvarande  
uttag 

[m3/år] 

Avstånd från 
Cementa 

[km] 

Lämplig infiltrat-
ionsmetod 

Övrigt 

Degerhamns VV Berggrund 
5,0×104 -
5,5×104 

0,8 Djupinfiltration  

Grönhögen VV Berggrund 8,2×104 10 Djupinfiltration 
Levererar även vat-
ten till Segerstad 

Resmo VV 
Isälvsavlag-
ring (Dolin) 

25×104 21 Ytinfiltration 
Den näst största vat-
tentäkten i kommu-
nen 

Segerstads VV Berggrund 1,6×104 8 Djupinfiltration 
Klarar inte av att till-
godose vattenbeho-
vet sommartid 

Strandskogen 
Isälvsavlag-

ring 
4,6×104 44 Ytinfiltration 

Bedöms enligt kom-
munen lämplig för 
konstgjord infiltrat-
ion 

Tveta,  
Igelmossen, 
Bröttorp 

Berggrund 1,2×106 35 Djupinfiltration 
Tveta är i dagsläget 
kommunens viktig-
aste vattentäkt 

3.5.2 UTFORMNING AV KONCEPTUELL GRUNDVATTENMODELL 
För att få en överblick över modellområdet och för att kunna undersöka effekten av infiltration av det 
framställda destillatet på valda grundvattenmagasin i Mörbylånga kommun konstruerades konceptuella 
grundvattenmodeller för två utvalda grundvattenmagasin som sedan översattes till numeriska modeller 
i MODFLOW. Sammanställning av informationen till den konceptuella modellen gjordes i programvaran 
ArcGIS. Den konceptuella modellen användes för att bestämma randvillkor och infiltrationsplacering för 
respektive grundvattenmagasin. För att bestämma modellens randvillkor användes följande kartinform-
ation, se Bilaga C: 

 Topografisk data1  

 Grundvattendelare1 

 Ortofoto1 

 Jorddjupskarta1 

 Jordartskarta2 

 Berggrundskarta2 

3.5.3 MODELLERING 
Inför den numeriska modelleringen i MODFLOW kompletterades den konceptuella modellen med yt-
terligare data. Mycket av informationen som användes till modelleringen baserades på tidigare utförda 
studier samt litteratur. 

För att modellera grundvattenpåverkan utnyttjades programvaran MODFLOW då det är en av de mest 
använda koderna i världen vid modellering av grundvattenflöden. Visual MODFLOW användes som 
gränssnitt. En ”steady state” modell byggdes för respektive vattenmagasin. SWEREF99TM valdes som 
geografiska kartsystemet då de flesta allmänna kartor numer tillhandahålls enligt detta system. Kring 

                                                           
1 Lantmäteriet (2017) 
2 SGU (2017) 
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området mest intressant för studien, dvs. kring in och uttagsplatser av vatten förtätades rutnätet som 
bygger upp modellen. För att konvertera topografisk information för att kunna läsas i MODFLOW an-
vändes programvaran SURFER. Dränering och infiltration applicerades endast på det översta lagret i 
modellen. Grundvattenbildningen antogs vara konstant 170 mm/år. Det konstanta trycket från havet 
sattes efter bedömning från topografisk information till +0 m.ö.h. För att modellera en ytinfiltration till 
isälvsformationen ökades mängden infiltrat på några av modellområdets celler i det översta lagret. För 
djupinfiltration adderades brunnar till modellen. Inför modellering i Visual MODFLOW kompletterades 
den konceptuella modellen med: 

 Lagergradient1 

 Lagermäktighet2 

 Hydraulisk konduktivitet3  

 Destillatmängd4 

 Brunnsplacering för uttag av vatten5 

 Uttagsmängder vatten6  

 Nettonederbördsdata7 

För beräkning av gradienten i vardera modellen användes tidigare utförda berggrundsundersökningar 
som har visualiserats för att beskriva berggrunden, (SGU, 2017), se Figur 10. För att bestämma rikt-
ningen på gradienten användes berggrundskartan för Mörbylånga, se Bilaga C. 

 

 

                                                           
1 SGU (2017) 
2 SGU (2017) & WSP (2016) & Norconsult (2015b) 
3 Domenico & Schwartz (1997) & Aqualog (2006) 
4 Beräknad i avsnitt 4.2 
5 Norconsult (2015b) & Norconsult (2014)  
6 Mörbylånga kommun (2015) 
7 WSP (2016)  

Figur 10. Den sedimentära berggrundens mäktighet på Öland (SGU, 2017). 
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För att bestämma den hydrauliska konduktiviteten för respektive bergarts- och jordmånslager samman-
ställdes min- och maxvärden baserad på litteratur, se Tabell 9. Ett geometriskt medelvärde räknades ut 
vilket ursprungligen användes i modellerna. För vissa bergarter fanns platsspecifika för Öland hydrau-
liska konduktiviteter framräknade, baserade på mätningar av transmissitiviteten (Aqualog, 2006), när 
dessa fanns tillgängliga användes dessa. 

Tabell 9. Hydraulisk konduktivitet för jord- och bergarter representerade i Strandskogens samt Deger-
hamns vattenmagasin, 1(Domenico & Schwartz, 1997) samt 2(Agualog, 2006). 

Material Kmin [m/s] Kmax [m/s] Kgeomedel [m/s] Kgeomedel [m/s] 
Kplatsspecifikt 

[m/s] 

Sand1 2,0×10-7 2,0×10-4 6,3×10-6   

Morän1 1,0×10-11 1,0×10-8 3,2×10-10   

Isälvsmaterial      

Siltig sand1 2,0×10-7 2,0×10-4 6,3×10-6 
1,2×10-5 

 

Sand1 9,0×10-7 5,0×10-4 2,1×10-5  

Postglacial silt1 1,0×10-9 2,0×10-5 1,4×10-7   

Glacial silt1 1,0×10-9 2,0×10-5 1,4×10-7   

Kärrtorv2     6,6×10-5 

Kalksten2     3,3×10-7 

Alunskiffer2     5,4×10-7 

Lerskiffer2     5,4×10-7 

Sandsten2     3,0×10-6 

Urberg2 3,0×10-8 9,0×10-8 5,2×10-8   

Figur 11. Berggrundskaraktärisering, Grönhö-
gen och Segerstads Fyr (SGU, 2017). 

Lagerföljden i den Öländska berggrunden är av 
likartad karaktär över hela ön, Figur 3, men 
mäktigheten för respektive lager varierar. För 
att bestämma respektive bergarts mäktighet i 
lagerföljden för vardera modellen komplette-
rades bakgrundsinformationen i Figur 10 med 
"Bergrundskaraktärisering för södra Öland”, Fi-
gur 11, berggrundskarta över Öland, se Bilaga 
C, samt tidigare genomförda borrningar i form 
av borrprotokoll. Den samlade informationen 
gav en översiktlig bild över södra Ölands berg-
grund samt lokala, mer platsspecifika beskriv-
ningar. För att modellens lagermäktigheter 
skulle stämma överens med den bergart som 
vattenuttaget var angivet att ske från behövde 
den ena modellens lagermäktighet anpassas 
något för att brunnarnas uttag skulle kunna ske 
från angiven bergart. Detta gjordes genom att 
lagrens mäktighet fick utökas utifrån det me-
delvärde som sammanställts från ovan angiven 
data.  
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3.5.4 SIMULERING 
Med hjälp av modellerna utvärderades inverkan från det tillförda destillatet på ursprungliga grundvat-
tennivåer, och hur mycket vatten som skulle krävas för en positiv inverkan på grundvattennivåerna. 
Modellen simulerades utifrån följande förutsättningar: 

 Utan infiltration, utan uttag av vatten (naturligt tillstånd) 

 Utan infiltration, med årsmedeluttag av vatten (nuläge) 

 Med olika placeringsalternativ för infiltration av destillat, med årsmedeluttag av vatten 

 Med olika infiltrationsmängder destillat, med årsmedeluttag av vatten 

 Med infiltration av destillat, med olika årsmedeluttag av vatten 

3.6 UTVÄRDERADE GRUNDVATTENMAGASIN 
Två grundvattentäkter valdes ut för modellering, Figur 12, för att undersöka destillatets påverkan på 
respektive täkt. Strandskogens vattentäkt valdes ut då det är en isälvsformation som sedan tidigare har 
påvisats som intressant för konstgjord infiltration. Dess egenskaper har bedömts lämpliga för lagring av 
vatten, och därmed anses konstgjord infiltration kunna möjliggöra ett större uttag av vatten. Deger-
hamns vattentäkt valdes ut då det är det är en grundvattentäkt i närområdet till Cementas fabrik. 

 

Figur 12. Utvalda grundvattentäkter för modellering, Strandskogens isälvsformation i norr samt De-
gerhamns grundvattentäkt i söder. 
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3.6.1 STRANDSKOGEN 
Strandskogen är en isälvsformation med arean 1200 m x 600 m (Figur 13) bestående av olika kornfrakt-
ioner av sand. Isälvsformationen är lokaliserad i den norra kommundelen, cirka 44 kilometer från Ce-
menta och är belägen nedanför Landborgen på cirka 20 meter över havet. Isälvsformationens mäktighet 
är som mest cirka 20 m djup, och tunnas ut i östlig riktning (Norconsult, 2015b). 

 
Figur 13. Modellområde för Strandskogens vattentäkt. 

Undersökningar från 2014 tyder på att grundvattenmagasinet kan ha större utsträckning än vad som 
tidigare är bekräftat (Norconsult, 2015b). Vattentillgången i täkten bedöms i nuläget som goda, men 
med risk för att inte uppnå kvantitativ status till år 2021 då täkten befinner sig inom ett område med 
låg årsmedelnederbörd. Vattenkvaliteten bedöms i nuläget vara god (VISS, 2017). Analyser har visat på 
något förhöjda nitrithalter i vattnet, som förmodligen härstammar från jordbruket (Norconsult, 2015b). 
Vattenverket har två brunnar i Strandskogens vattenmagasin, benämnda brunn 2 respektive 3, för vilka 
djup och kapacitet sammanfattas i Tabell 10. 

Tabell 10. Brunnsdjup och kapacitet för respektive brunn i Strandskogens grundvattenmagasin. Dock är 
endast brunn 3 i bruk (Norconsult, 2015a). 

Magasinet Strandskogen har på grund av sina geologiska förutsättningar god lagringskapacitet, och vat-
ten kan därför sparas i täkten under en lång tid. Naturlig återbildning av grundvatten i magasinet sker 
relativt långsamt och om ett stort uttag av vatten sker ett år måste därför ett mindre uttag ske kom-
mande år för att grundvattennivåerna ska hinna återbildas (Norconsult, 2015b). Vattentillgångarna i 
täkten sparas ofta till sommaren, för att säkra vattentillgången när befolkningsmängden på Öland ökar. 
Under vintern pumpas täkten veckovis för att underhålla pumparna. Nuvarande vattendom för täkten 
möjliggör ett vattenuttag av 700 m3/dygn i medeltal för året. Detta flöde har endast tagits ut under 

Brunn Byggår Borrdjup [m] Kapacitet [l/s] Anmärkning 

Brunn 2 1980 17,0 
 

Ersattes av brunn 3 1990 

Brunn 3 1989 18,7 8,1–3,5 Pumpar ca 300 m3/d, tillstånd för 700 m3/d 

Strandskogen 
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kortare perioder (Mörbylånga kommun, 2012) det samlade årsmedeluttaget framgår i Tabell 11. Mör-
bylånga kommun anser att Strandskogen passar för konstgjord infiltration som komplement till den na-
turliga grundvattenbildningen (Mörbylånga kommun, 2012). Täkten lämpar sig för ytinfiltration då det 
är en isälvsformation vilket innebär att den består av vattengenomsläppliga lager. För att möjliggöra 
detta föreslås att sökandet efter ett ytvatten som lämpar sig för konstgjord infiltration till Strandskogen 
bör prioriteras, för att kunna öka det årliga vattenuttaget och säkra vattentillgångarna även i framtiden 
(Norconsult, 2015a).  

Tabell 11. Medeluttag från brunn 3 i Strandskogens vattentäkt från år 1998-2014. Tillståndet tillåter ett 
maxuttag av 700 m3/dygn i medeltal per år (Norconsult, 2015b). 

År 
Årsmedeluttag 

[m3/dygn] 
Uttag 

[m3/år] 

1998 75 27384 

1999 162 58995 

2000 86 31395 

2001 164 59992 

2002 201 73383 

2003 26 9490 

2004 105 38137 

2005 237 86598 

2006 291 106138 

2007 112 19500 

2008 26 9526 

2009 224 82061 

2010 306 111661 

2011 236 86258 

2012 371 135289 

2013 221 80529 

2014 255 93195 

Medel: 182 65267 
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3.6.2 DEGERHAMN 
Området kring Södra Möckleby har ett väldigt tunt jordmånslager, och berget går i dagen på många 
ställen. Degerhamns vattenverk hämtar sitt vatten från sandstenen i berggrunden. Vattenverket är lo-
kaliserat cirka 1 km ifrån Cementa, Figur 14. 

 
Figur 14. Modellområde för Degerhamns vattentäkt. 

Den nuvarande kapaciteten från täkten, är cirka 50 000 - 55 000 m³/år (Norconsult, 2015a). Totalt finns 
en bedömd tillgänglig grundvattenreserv i förekomsten på motsvarande cirka 150 000 m³/år men då 
krävs flera brunnar. Vattnet pumpas genom fem brunnar, vars djup och kapacitet sammanfattas i Tabell 
12. 

Tabell 12. Anläggnings år, borrdjup och kapacitet för respektive brunn lokaliserade i Degerhamns vat-
tentäkt (Norconsult, 2015a). 

Täkten försörjer cirka 700 personer med vatten vintertid och fler under turistsäsongen på sommaren. 
Det samlade årsmedeluttaget återfinns i Tabell 13 (Norconsult, 2015a). Området kring Degerhamn har 
ett tunt jordmånslager, lagring av vatten sker därför i berggrunden. Uttag av vatten sker ur sandstenen, 
vilket är den bergart i området med högst hydraulisk konduktivitet. Grundvattnet måste enligt livsme-
delsverkets riktvärden för dricksvatten renas före användning. Grundvattnet är hårt med en hög alkali-
nitet samt förhöjda halter av svavelväte och ammonium. Höga ammoniumhalterna samt lukt av 
svavelväte och petroleum, samt bör härstamma från den genomborrade alunskiffern. Även förhöjda 

Brunn Anläggnings år Borrdjup [m] Kapacitet [l/s] Anmärkning 

Brunn 1 1964 45 4,3 Används sparsamt 

Brunn 2 1989 50 2,0 
 

Brunn 3 1990 71 1,1 
 

Brunn 4 1999 45 1,9 
 

Brunn 5 1999 45 1,9 
 

Degerhamns VV 
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halter av bakterier (koliforma), mikroorganismer, turbiditet, färg, natrium, järn och kalcium iakttogs un-
der provperioden 2009-2013 (Norconsult, 2014). 

Tabell 13. Årsmedeluttag från samtliga brunnar i Degerhamns vattentäkt (Norconsult, 2015a). 

 

 

 

 

 

 

3.7 RANDVILLKOR FÖR GRUNDVATTENMODELLERINGAR 
För att skapa en bild över vattentäkterna och vilka yttre faktorer som påverkade vattentäkterna samla-
des geografisk kartinformation över de valda täterna och bearbetades med programvaran ArcGIS. In-
formationen användes för att bestämma täkternas randvillkor. 

3.7.1 STRANDSKOGEN 
För Strandskogens vattentäkt är randvillkoren satta enligt de svarta och röda linjerna, Figur 15 a-b. De 
svarta linjerna representerar villkor över vilka inget flöde bedöms ske (no-flow). I norr och söder har 
randvillkoret satts på ett avstånd som inte bedöms bidra med något vatten. Linjerna är dragna vinkelrät 
mot höjdkurvorna. Randvillkorets östra linje löper längs med den ytliga grundvattendelaren (rosa linje). 
Den röda linjen i väst representerar ett konstant tryck från Kalmarsund.  

År Årsmedeluttag 
[m3/dygn] 

Årsmaxuttag 
[m3/dygn] 

2006 140 224 

2007 139 182 

2008 126 180 

2009 125 171 

2010 151 212 

2011 146 199 

2012 115 154 

Medel: 135 189 
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Den resulterande lagergradienten för området beräknades till 0,3 grader, sluttande mot öst, se Tabell 
14. Lagerföljden i isälvsformationen och i underliggande berggrund sammanfattas i Tabell 15 och Tabell 
16. 
 
Tabell 14. Gradient för område området som Strandskogen befinner sig i. Gradienten är beräknad från 
den västra till östra delen av ön (Erlström, 2017). 

Bergart Väst [m.ö.h] Öst [m.ö.h] Avstånd väst-öst [m] Gradient 

Kalksten 45 – 3 14700 0,003 

Alunskiffer 45 – 50 14700 0,006 

Sand/Silt/lersten 45 – 50 14700 0,006 

Genomsnittlig gradient [radianer]                                                                                   0,005 

Genomsnittlig gradient [grader]                                                                               0,3 
 

Tabell 15. Resultat från borrprotokoll i Strandskogens isälvsformation (Norconsult, 2015b). 

Fraktion Brunn 2 Brunn 3 Borrhål #0801 Borrhål #0802 

Siltig sand [m] 0–10,0 0–13,5 
  

Finsand [m] 
  

0–3,5 0–2,6 

Grovsiltig finsand [m] 
  

3,5–4,5 
 

Finsandig grovsilt [m] 
  

4,5–6,3 
 

Grusig sand [m] 
 

13,5–15,0 
  

Grov - & mellansand [m] 10,0–17,0 
   

Berg [m] 17,0– 
 

6,3- 2,6–5,5 

Figur 15 a-b. Randvillkor för Strandskogens grundvattenmodell. Figur a visar topografin i området, 
och figurb visar jorddjupet. De svarta och röda linjerna representerar randvillkoren, och den rosa 
linjen den ytliga grundvattendelaren. 

b a 
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Tabell 16. Sammanställning av lagerföljden och mäktighet i området kring Strandskogen. 1(Borgholms 
kommun, 2011), 2(Norconsult, 2015b) samt 3(Erlström, 2016).  

Plats/Bergart 
Kalksten 

[m] 
Alunskiffer [m] Orsten [m] Lerskiffer [m] Sandsten [m] Urberg [m] 

Rälla/Mossberga1 2 4 
 

11 75 
 

Degerhamn1 4 15 
 

25 33 
 

Cementa2 13 18 
 

21 18 130 

Grönhögen3 7.5 12.5 10 12 18 
 

Genomsnittliga vär-
den 

7 12  17 42 130 

 
För att bestämma riktning på gradient användes Figur 16 a. För att specificera de skiftande hydrauliska 
konduktiviteterna i modellområdet användes jordartskartan i Figur 16b.  
 

 
Figur 16 a-b. Figur a visar berggrunden för området och figur b visar jordartskartan över Strandskogen. 

  

b a 
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3.7.2 DEGERHAMN 
För Degerhamns vattentäkt är randvillkoren satta enligt de svarta och röda linjerna i Figur 17 a-b. För 
Degerhamns vattentäkt är randvillkoren svårare att förutspå då vattnet pumpas och infiltreras i sand-
stenen. Randvillkoren är därför begränsade av Östersjön/Kalmarsund i väst respektive öst av ett kon-
stant tryck (röda linjer) samt ett område norr/söderut som bedöms tillräckligt stort för att inte påverkas 
vid kanten av modellen vid infiltration av destillatet (svarta linjer). Den ytliga grundvattendelaren (rosa 
linje) bedöms inte påverka vattenströmningen i sandstenen.  

 
Figur 17 a-b. Randvillkor för Degerhamns grundvattenmodell. Figur a visar topografin i området, och 
figur b visar jorddjupet. De svarta och röda linjerna representerar randvillkoren, och den rosa linjen den 
ytliga grundvattendelaren. 

  

b 

a 
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Lagergradienten för området är beräknad till 0,3 grader, sluttande mot öst, Tabell 17. Lagerföljden i 
underliggande berggrund sammanfattas i Tabell 18. 
 
Tabell 17. Gradient för område området som Degerhamn befinner sig i. Gradienten är beräknad från den 
västra till östra delen av ön (Erlström, 2017). 

Bergart Väst [m.ö.h] Öst [m.ö.h] Avstånd väst-öst [m] Gradient 

Kalksten  35 – 3 9000 0,004 

Alunskiffer 30 – 50 9000 0,009 

Sand/Silt/lersten 30 – 50 9000 0,009 

Genomsnittlig gradient [radianer]                                                                                                   0,007 

Genomsnittlig gradient [grader]                                                                                                   0,4 
 

Tabell 18. Sammanställning av borrprotokoll från genomförda borrningar i området kring Degerhamn 
mellan år 2000-2006 för att kartlägga lagermäktigheten 1(Norconsult, 2015a) samt 2(Norconsult, 2014). 

BrunnsID/ Bergart Kalksten [m] Alunskiffer [m] Lerskiffer [m] Sandsten [m] 

9000595281 21 19  17 

9000595511 6 13  24 

9000596191 19 22   

9000596271  13  19 

9010339851   33 40 

1093731 14,5  11  

2161741 23    

3148801   13  

904154231 7,5  3  

904188731 2 21 54  

906220421 8  13  

Brunn 12 5 15,5 24,5  

9890774172 4,7 15  30 

9910235082 4,4 14,3  52 

1052992 3 15,5  25 

1052982 3 15,5  25 

Medel 9 16 22 29 
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För att bestämma riktning på gradient användes Figur 18 a. För att specificera de skiftande hydrauliska 
konduktiviteterna i modellområdet användes jordartskartan i Figur 18 b.  

 
Figur 18 a-b. Figur a visar berggrundskarta och figur b visar jordartskartan för Degerhamn.  

  

b 

a 
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3.8 MODELLERING 

3.8.1 STRANDSKOGEN 
Randvillkor och gradienter för Strandskogens grundvattenmodell som togs fram med hjälp av ArcGIS 
överfördes sedan till Visual MODFLOW, den resulterande modellen från sidan ses i Figur 19. Modellen 
är uttdragen i höjdled 20 gånger. 
 

 
Figur 19. Modell av Strandskogens vattentäkt med underliggande berggrund sett från sidan. 

Modellen sett ovanifrån i lager ett och två, Figur 20 a-b, representerar konduktiviterna i det översta 
lagret, jordmånslagret, och det underliggande lagret, berggrunden. 

 

 
 

Figur 20 a-b. Figur a visar modellens konduktivitet, dvs. jordarter i det översta jordlagret. Figur b visar 
konduktivitet, dvs. bergarter i det andra lagret i lagerföljden sett uppifrån. 

a b 
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Valda modellparametrar till Figur 19 återfinns i Tabell 19. Den hydrauliska konduktiviteten sattes initialt 
till det geometriska medelvärdet erhållet från konduktiviteternas min-och maxvärde.  
 
Tabell 19. Modellparametrar och färgförklaringar till Strandskogens modell.  

Färg Förklaring Hydraulisk konduktivitet [m/s] Mäktighet [m] 
Gradient 
[grader] 

Grön isälvsformation 1,0×10-5 20  

Vit sand 6,3×10-6   

Mörkblå morän 3,2×10-10   

Lila postglacial silt 1,4×10-7   

Mörkgrå kalksten 3,3×10-7 7,5 0,3 

Ljusgrå alunskiffer 5,4×10-7 15 0,3 

Blå lerskiffer 5,4×10-7 17 0,3 

Röd sandsten 3,0×10-6 42 0,3 

Mossgrön urberg 5,2×10-8 48 0,3 

3.8.2 DEGERHAMN 
Randvillkor och gradienter för Degerhamns grundvattenmodell som togs fram med hjälp av ArcGIS 
överfördes sedan till Visual MODFLOW, den resulterande modellen från sidan ses i Figur 21. Modellen 
är uttdragen i höjdled 20 gånger. 
 

Figur 21. Modell av Degerhamns vattentäkt med underliggande berggrund sett från sidan. 
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Modellen sett ovanifrån i lager ett och två, Figur 22 a-b, representerar konduktiviterna i det översta 
lagret, jordmånslagret, och det underliggande lagret, berggrunden. 

 

Valda modellparametrar till Figur 21 återfinns i Tabell 20. Den hydrauliska konduktiviteten sattes ur-
sprungligen till det geometriska medelvärdet erhållet från konduktiviteternas min- och maxvärden. Lag-
rens mäktighet anpassades något för att de medelvärden som erhölls utifrån sammanställning av borr-
protokoll. Detta för att uttaget av vatten skulle ske ifrån sandstenen, som hamnade något ytligt utan 
modifikation.  

Tabell 20. Modellparametrar och färgförklaringar till Degerhamns modell. 

Färg Förklaring Hydraulisk konduktivitet [m/s] Mäktighet [m] 
Gradient 
[grader] 

Vit sand 6,3×10-6   

Mörkblå morän 3,2×10-10   

Blå kalksten 3,3×10-7 13 0,4 

Ljusgrå alunskiffer 5,4×10-7 18 0,4 

Grön lerskiffer 5,4×10-7 21 0,4 

Röd sandsten 3,0×10-6 40 0,4 

Mossgrön urberg 5,2×10-8 49 0,4 

 
  

Figur 22 a-b. Figur a visar modellens konduktivitet, dvs. jordarter i det översta jordlagret. Figur b visar 
konduktivitet, dvs. bergarter i det tredje lagret i lagerföljden sett uppifrån. 

b a 
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3.8.2.1 KALIBRERING  
Modellen över Degerhamns grundvattentäkt kalibrerades genom att kontrollera vattentrycket i olika 
punkter i modellen, se Figur 23 (och därmed i vilken riktning vattnet bedömdes flöda). De röd-gröna 
linjerna i figuren representerar ett minskat vattentryck. Den rosa linjen representerar den tillhanda-
hållna ytliga grundvattendelaren av lantmäteriet. Den ljusblå linjen är dragen efter modellens vatten-
tryck. Dessa två linjer följer samma riktning och är placerade i samma del av kartan varför modellen bör 
kunna representera verkligheten. Avvikelsen i södra delen beror på en bergtäkt.  

  
Figur 23. Vattentryck I modellen för Degerhamn. Den rosa linjen representerar den ytliga grundvatten-
delaren och den ljusblå linjen modellens grundvattendelare. 
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4 RESULTAT 
Resultatdelen innehåller både delresultat och huvudresultat som svarar på frågeställningen. 

4.1 BÄSTA PLACERING AV SPILLVÄRMEUTTAG 
I avsnitt 4.1.1-4.1.5 presenteras delresultaten i utredningen om bästa placering för spillvärmeuttag. Hu-
vudresultatet presenteras i avsnitt 4.1.6. 

4.1.1 GASSAMMANSÄTTNING FÖR RESPEKTIVE PLACERINGSALTERNATIV  
I Tabell 21 presenteras de beräknade rökgassammansättningarna för Alternativ 1 och 2 (kyltorn och 
dammkammare) samt de i Tabell 3 givna gassammansättningarna för kylarfilter och skorsten (Alternativ 
3 och 4). Se detaljerade beräkningar för rökgassammansättningarna i Alternativ 1 och 2 i Bilaga A. Både 
koldioxid- och svaveldioxidhalter är högre för Alternativ 1 och 2 (kyltorn och dammkammare) jämfört 
med Alternativ 4 (skorsten). Tvärtom gäller för fukt, syrgas och kvävgas där halterna är högre i Alternativ 
4 jämfört med Alternativ 1 och 2. Alternativ 3 (kylarfilter) är ingen rökgas, utan endast hetluft, och har 
därför halter liknande den generella luftsammansättningen. 

Tabell 21. Sammanställningen av gassammansättningen i respektive placeringsalternativ för spillvärme-
uttag i Cementas tillverkningsprocess, givet i massprocent. 

 Alternativ 1 
Kyltorn 

Alternativ 2 
Dammkammare 

Alternativ 3 
Kylarfilter 

Alternativ 4 
Skorsten 

CO2 [m%] 14,1 17,0 - 3,2 

SO2 [m%] 0,1 0,1 - 0 

H2O [m%] 4,2 3,9 0,7 7,9 

O2 [m%] 9,2 6,7 22,9 14,3 

N2 [m%] 72,4 72,1 76,4 74,6 

4.1.2 MASSFLÖDEN FÖR RESPEKTIVE PLACERINGSALTERNATIV  
De beräknade massflödena i respektive placeringsalternativ visas i Tabell 22. Alternativ 1, 2 och 3 (kyl-
torn, dammkammare, kylarfilter) har relativt lika flöden, medan Alternativ 4 (skorsten) har omkring tre 
gånger så stort massflöde jämfört med de andra. 

Tabell 22. Massflöden för processgasen i respektive placeringsalternativ.  

 Alternativ 1 
Kyltorn 

Alternativ 2 
Dammkammare 

Alternativ 3 
Kylarfilter 

Alternativ 4 
Skorsten 

Massflöde [kg/h] 60 674 60 865 57 405 18 4754 

4.1.3 SPECIFIKA VÄRMEKAPACITETEN FÖR GASEN I RESPEKTIVE PLACE-
RINGSALTERNATIV  

I Tabell 23 visas värden för gasens specifika värmekapacitet i respektive placeringsalternativ, beräknat 
utifrån gassammansättningarna i Tabell 21 och Ekvation 6. Gasen i Alternativ 4 (skorsten) innehar den 
högsta specifika värmekapaciteten medan gasen i Alternativ 3 (kylarfilter) innehar den lägsta. Gasen i 
Alternativ 1 och 2 (kyltorn och dammkammare) ligger däremellan med liknande värden. 

Tabell 23. Specifik värmekapacitet för processgasen i respektive placeringsalternativ för spillvärmeuttag. 

 Alternativ 1 
Kyltorn 

Alternativ 2 
Dammkammare 

Alternativ 3 
Kylarfilter 

Alternativ 4 
Skorsten 

Cp [kJ/(kg×K)] 1,036 1,030 1,017 1,081 
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4.1.4 GASTEMPERATUR FÖRE OCH EFTER VÄRMEUTTAG I RESPEKTIVE PLA-
CERINGSALTERNATIV  

Den uppskattade temperatur som gasen i respektive placeringsalternativ kan sänkas till, Tut, ses i Tabell 
24. Värden för Alternativ 1, 2 och 3 (kyltorn, dammkammare, kylarfilter) är vad respektive gas sänks till 
idag av befintligt kylsystem innan den leds vidare till respektive reningsfilter, medan värdet för Alternativ 
4 (skorsten) är en uppskattad potentiell sänkning gjord av (Hilmersson & Petersson, 2017, personlig 
kommunikation) då det idag inte sker en temperatursänkning här i och med att det är en skorsten. I 
Tabell 24 sammanfattas även gastemperaturen före energiuttag vilket är givet i Tabell 3 samt det resul-
terande värdet på ΔT för respektive placeringsalternativ.  

Tabell 24. Den av Cementa uppskattade temperatur som respektive processgas kan sänkas till genom 
ett spillvärmeuttag (Hilmersson & Petterson, 2017, personlig kommunikation).  

 Alternativ 1 
Kyltorn 

Alternativ 2 
Dammkammare 

Alternativ 3 
Kylarfilter 

Alternativ 4 
Skorsten 

Gastemperatur [°C] 380 450 200 170 

Gastemperatur efter energiuttag [°C] 180 380 80 140 

ΔT 200 70 120 30 

4.1.5 PARTIKELHALT I REPSPEKTIVE PLACERINGSALTERNATIV  
Processgasernas partikelhalter givna av Hilmersson och Petersson (2017, personlig kommunikation) vi-
sas i Tabell 25. Dock är värdena för Alternativ 1 och 2 (kyltorn och dammkammare) uppskattningar ba-
serade på att de antas innehålla mycket mer partiklar än gasen i Alternativ 4 (skorsten) i och med att de 
är rökgaser som inte renats. Alternativ 3 (kylarfilter) innehåller en liten mängd partiklar i och med att 
det endast är hetluft.  

Tabell 25. Partikelhalt i respektive processgas. Värdena för Alternativ 1 och 2 (kyltorn och dammkam-
mare) är uppskattade av Hilmersson och Petersson (2017, personlig kommunikation). 

 Alternativ 1 
Kyltorn 

Alternativ 2 
Dammkammare 

Alternativ 3 
Kylarfilter 

Alternativ 4 
Skorsten 

Partikelhalt >>2 mg/Nm3 >>2 mg/Nm3 <1,0 mg/Nm3 2 mg/Nm3 

4.1.6 SAMLAD BEDÖMNNING AV LÄMPLIGHETSKRITERIER  
I Tabell 26 har resultatet för de olika lämplighetskriterierna för respektive placeringsalternativ samman-
ställts. 

Tabell 26. Sammanställning av resultatet för de givna kriterierna i bedömningen av placeringsalternati-
vens lämplighet.  

Kriterium 
Alternativ 1 

Kyltorn 
Alternativ 2 

Dammkammare 
Alternativ 3 
Kylarfilter 

Alternativ 4 
Skorsten 

Potentiellt energiuttag [MW] 3,5 1,2 1,9 1,7 

Utrymme 

Fri gasrörlängd Kort Kort Lång Lång 

Höjd för placerings-
alternativ 

Hög Medel Hög Låg 

Yta för avsaltnings-
enhet 

Liten Liten Stor Stor 

Partikelhalt Hög Hög Låg Låg 

 
Ytterligare faktorer 

Energiuttag kan 
ersätta vatten-

pump* 

Energiuttag kan 
ersätta vatten-

pump* 

Energiuttag kan 
ersätta fläktar* 

- 

*Se Tabell 3 för beskrivning av pumpar och fläkt. 
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Alternativ 1 (kyltorn) ger det högsta potentiella energiuttaget av alla placeringsalternativ med värdet 
3,5 MW. Dock finns här inte optimalt utrymme till att enkelt och kostnadseffektivt installera nödvändig 
utrustning då placeringshöjden är hög, se Figur 24 a, den fria gasrörlängden är kort, se Figur 24 b, och 
ytan för avsaltningsenheten liten. Vidare har Alternativ 1 (kyltornet) en relativt hög partikelhalt. En för-
del är dock att ett energiuttag i detta alternativ skulle kunna ersätta det befintliga kylsystemet vilket 
består av en pump som driver insprutningen av vatten som kyler rökgasen.  

 

Figur 24 a-b. Bild a visar processdelen kyltorn tillhörande ugn 3 i Cementas fabrik. Bild b visar det rör 
som leder rökgasen till kyltornet och utgör Alternativ 1 för placering av spillvärmeuttag. Röret som syns 
längst upp på kyltornet i bild a är i anslutning till röret i bild b och visar att placeringshöjden är hög. Foto 
Hilmersson (2017). 

Alternativ 2 (dammkammare), se Figur 25 a, har det lägsta potentiella energiuttaget av de fyra alterna-
tiven med värdet 1,2 MW. Precis som för Alternativ 1 utgör detta alternativ inte ett optimalt utrymme 
i och med en kort fri gasrörlängd, en medelhög placeringshöjd samt en liten yta för installation av av-
saltningsenhet, se Figur 25 b. Partikelhalten i rökgasen är hög. Dock är en fördel även här att ett ener-
giuttag skulle kunna ersätta dagens befintliga kylsystem i form av en vattenpump. 

a b 
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Figur 25 a-b. Bild a visar ett hörn av processdelen dammkammare tillhörande ugn 4 i Cementas tillverk-
ningsprocess. Bild b visar det rör som leder rökgasen från dammkammaren till elfiltret och utgör Alter-
nativ 2 för placering av spillvärmeuttag. Detta rör är medelhögt placerat på ett våningsplan ovanför 
dammkammaren i bild a. Foto Hilmersson (2017). 

Alternativ 3 (kylarfilter), se Figur 26 a, har ett medelhögt potentiellt energiuttag på 1,9 MW, en lång fri 
gasrörlängd, se Figur 26 b, samt en stor markyta för att rymma avsaltningsenheten. Dock är placerings-
höjden hög. Partikelhalten är som väntat låg i detta alternativ då gasen inte är en rökgas utan endast 
hetluft. En fördel är att ett energiuttag skulle kunna ersätta det befintliga fläktsystem som idag används 
för kylning av gasen. 

 
Figur 26 a-b. Bild a visar processdelen kylarfilter tillhörande ugn 3 i Cementas fabrik. Bild b visar det rör 
som leder gasen till kylarfiltret och utgör Alternativ 3 för placering av spillvärmeuttag. Foto Hilmersson 
(2017). 

Alternativ 4 (skorsten), se Figur 27 a, har ett medelhögt potentiellt energiuttag på 1,7 MW. Alternativet 
har mycket utrymme för nödvändig utrustning i form av en lång fri gasrörlängd, en låg placeringshöjd 
och en stor yta för avsaltningsenheten, se Figur 27 b. I och med att rökgaserna idag renas innan utsläpp 
i atmosfären, i filter (Hilmersson & Petersson, 2017, personlig kommunikation), är partikelhalten även 
här relativt låg. Det har inte identifierats några ytterligare för- eller nackdelar för detta alternativ. 

a b 

a b 
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Figur 27 a-b. Bild a visar processdelen skorsten i Cementas tillverkningsprocess nedifrån. Bild b visar det 
rör som leder den sammanlagda processgasen från ugn 3 och ugn 4 till skorstenen och utgör Alternativ 
4 för placering av spillvärmeuttag. Foto Hilmersson (2017). 

Utifrån ovan information faller Alternativ 1 (kyltorn) bäst ut av placeringsalternativen för spillvärmeut-
tag utifrån lämplighetskriterierna ”potentiellt energiuttag” och ”ytterligare faktorer”, då detta alternativ 
innehar högst tillgänglig energi och en betydande fördel att kunna ersätta det befintliga kylsystemet. 
Dock är Alternativ 4 (skorsten) det bästa alternativet utifrån kriterierna ”utrymme” och ”partikelhalt” 
vilket skulle innebära mest kostnadseffektiv installation och underhåll av avsaltningsutrustningen.  

  

a b 
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4.2 PRODUKTIONSKAPACITET FÖR AVSALTAT VATTEN  
De potentiella energiuttagen vid respektive placeringsalternativ är givna i Tabell 26. Utifrån dessa ener-
gimängder utsågs i samråd med Alfa Laval, de i sortimentet befintliga produkter som är möjliga för re-
spektive placeringsalternativ (Areskoug, 2017, personlig kommunikation), vilka sammanfattas i Tabell 
27 tillsammans med produkternas produktionskapaciteter.  

Tabell 27. Resulterande förslag på avsaltningsenheter i Alfa Lavals sortiment som är möjliga för avsalt-
ning med befintlig spillvärme i Cementas tillverkningsprocess, samt avsaltningsenheternas respektive 
produktionskapaciteter (Areskoug, 2017, personlig kommunikation). Ett streck i tabellen visar att det 
inte finns någon befintlig produkt för denna kombination av avsaltningsenhet och potentiellt energiut-
tag. 

Avsaltningsenhet 
Alternativ 1 

Kyltorn 
Alternativ 2 

Dammkammare 
Alternativ 3 
Kylarfilter 

Alternativ 4 
Skorsten 

DPU-2-36-C125 kapacitet [m3/dag] - 76 - - 

MEP-2-250, kapacitet [m3/dag] 221 - - 107 

MEP-3-350, kapacitet [m3/dag] 317 - - - 

MEP-3-200 kapacitet [m3/dag] - 109 172 154 

MEP-4-470-kapacitet [m3/dag] 420 - - - 

MEP-4-230 kapacitet [m3/dag] - 144 228 204 

MEP-5-625 kapacitet [m3/dag] 560 - - 272 

DPU står för Desalination Plate Unit och MEP står för Multi Effect Plate evaporator. Båda är Alfa Lavals 
egna varianter av systemet Multi Effect Distillation (MED) vilket beskrivs i avsnitt 2.4.2. DPU, som visas 
i Figur 28 b, har en fast dimension och MEP, som visas i Figur 28 a, finns i olika stora dimensioner (Are-
skoug, 2017, personlig kommunikation) som varierar mellan en längd x bredd x höjd på 6 x 3,5 x 2,7 
meter till 14,2 x 5,6 x 4,1 meter (Alfa Laval, 2017). 

 

Figur 28 a-b. Bild a visar Alfa Lavals MEP-enhet. Bild b visar Alfa lavals DPU-enhet (Areskoug, 2017). 

Enheterna valdes utifrån antagande om att energitransportmediet i systemets mellankrets är vatten i 
vätskefas. Enligt Areskoug (2017, personlig kommunikation) skulle varianter av VC-systemet också fun-
gera bra, men då under förutsättningen att värmen finns tillgänglig i form av ånga vilket är mer kompli-
cerat att dimensionera för och valdes därför bort i denna förstudie. 

a b 
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Tabell 27 visar att Alternativ 1 (kyltorn) skulle ge högst produktionskapacitet med värdet 560 m3 destil-
lat/dag. Alternativ 2 (dammkammare) och Alternativ 3 (kylarfilter) kan maximalt producera 144 m3 re-
spektive 228 m3 renat vatten/dag. Alternativ 4 (skorsten) kan producera högst 272 m3 färskvatten/dag. 
Elförbrukningen som krävs för pumpning av råvatten till avsaltningsenheten är mellan 1,5-2,5 kWh/m3 
destillat för alla MEP-enheter, och cirka 3 kWh/m3 destillat för DPU-enheten (Areskoug, 2017, personlig 
kommunikation). 

4.3 GRUNDVATTENPÅVERKAN 
För att undersöka om det framställda destillatet erhöll en positiv grundvattenpå-
verkan genomfördes simuleringar i modellerna för Strandskogen och Deger-
hamns vattentäkter. 

Med influensområde menas det område som grundvattennivån påverkas vid en 
infiltration respektive vid ett uttag av vatten. En förklaring till samtliga influens-
nivåer ses i Figur 29. Positiva siffror i förklaringen motsvarar en avsänkning på de 
ursprungliga grundvattennivåerna med så många meter som färgförklaringen 
anger, och negativa siffror en höjning av grundvattennivåer. En mörkgrön linje 
med förklaringen ”0.3” motsvarar således influensområdet där avsänkningen av 
grundvattennivån är 0,3 meter. Grönt, gult och röda färger representerar en av-
sänkning av ursprungliga grundvattennivåer, och blå färger representerar en höj-
ning. De streckade linjerna har samma betydelse och har använts för att jämföra 
de ursprungliga grundvattennivåerna med nivåer efter simulering. I kommande 
figurer visas endast de färgförklaringar som också visas i respektive figur. 

I resultat redovisas inte kraftigare avsänkning än en meter, då kraftigare sänkning 
endast visar trattformationen som sker runt uttagsbrunnen.  
  

Figur 29. Färgförkla-
ring till resultatets si-
muleringar. 
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4.3.1 SIMULERING, STRANDSKOGEN  
Strandskogens vattentäkt simulerades först utifrån naturliga förutsättningar, det vill säga med en net-
tonederbörd på 170 mm/år samt utan någon uppumpning av vatten. Detta resultat användes sedan 
som en grund för fortsatta modellering där följande simuleringar representerar en förändring från det 
ursprungliga tillståndet. Det årliga medeluttaget ur Strandskogen är baserat på 1998-2014 år 182 m3/d, 
och sker ur en uttagsbrunn. I simuleringarna sker uttaget ifrån en brunn om inte annat anges.  

För att simulera en bassänginfiltration till strandskogen adderades en extra infiltration till 27 utvalda 
rutor som representerade bassängytan, Tabell 28. Vilken area som var lämplig för infiltration testades 
fram. Området bör vara rimligt i avseende till hur mycket yta det tar i anspråk, stora bassänger ökar 
också delen av vattenytan som är i kontakt med atmosfären, och därmed riskerar avdunstning. Stora 
ytor ger dock en ökad möjlighet till infiltration. Vid minde bassängarea mättades marken snabbt, och 
destillatet kunde inte infiltreras.  

Tabell 28. Bassänginfiltration till Strandskogens vattentäkt via 27 rutor á 625 m2. Den totala infiltrat-
ionen är den naturliga nettonederbörden tillsammans med destillatmängden. 

Infiltration 
[m3/d] 

Infiltration 
[m3/år] 

Antal ru-
tor 

Ruta [m2] 
Infiltration 

[m3/år, ruta] 
Infiltration 
[mm/år] 

Infiltration tot 

[mm/yr] 

100 36500 27 625 1352 2163 2333 

270 98550 27 625 3650 5840 6010 

350 127750 27 625 4731 7570 7740 

560 204400 27 625 7570 12113 12283 
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4.3.1.1 INFLUENSOMRÅDE FÖR NORMALT UTTAG AV VATTEN, UTAN KONSTGJORD 
INFILTRATION  

Vid ett konstant uttag på 182 m3/d utan konstgjord infiltration (nuläge) har influensområdet en radie 
som maximalt stäcker sig drygt 700 m i sydvästlig riktning från uttagsbrunnen, Figur 30. Avsänkningen 
av grundvattennivån i detta område är 0,3 m. De gröna och gula färgerna representerar en avsänkning 
som blir kraftigare närmare uttagspunkten.  

 

 
  

Figur 30. Nuvarande influensområde för Strandskogens vattentäkt vid nuvarande uttag på 182 
m3/d. 
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4.3.1.2 INFLUENSOMRÅDE FÖR NORMALT UTTAG AV VATTEN, MED OLIKA PLACE-
RING FÖR KONSTGJORD INFILTRATION  

Vid ett konstant uttag på 182 m3/d med konstant konstgjord infiltration av det maximalt framställda 
destillatet på 560 m3/d med varierande placering från uttagspunkten förändras också influensområdet, 
Figur 31 a-c. De blå linjerna representerar en höjning på de ursprungliga grundvattennivåerna som ökar 
ju mörkare den blå färgen blir. Störts inverkan på området ses i Figur 31 a, då ingen avsänkning längre 
ses kring uttagspunkten. I Figur 31 b och Figur 31 c ses en väldigt liten lokal avsänkning kring uttagbrun-
nen. 

  
Figur 31 a-c. Influensområden för infiltration av destillat motsvarande 560 m3/d vid tre olika infiltrat-
ionsplatser. 

  

a b 

c 
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4.3.1.3 INFLUENSOMRÅDE FÖR NORMALT UTTAG AV VATTEN, MED OLIKA VOLYM 
KONSTGJORD INFILTRATION  

Då infiltrationen sker i placeringsalternativet i Figur 31 c med varierande infiltrationsmängder ändras 
också influensområdet för uttagsbrunnen, Figur 32 a-d. De gröna färgerna representerar en avsänkning 
som minskar när avståndet från uttagsbrunnen ökar. De blå linjerna representerar en grundvattennivå-
höjning som avtar då avstånden till infiltrationsområdet ökar. Influensområdet för uttagsbrunnen mins-
kar redan vid infiltration av 100 m3/d, Figur 32 a. Vid en infiltration på 100 m3/d ses ingen höjning av 
vattennivån (dvs. inga blå linjer), endast avsänkning. När infiltratrationen ökar till 270 m3/ dag respektive 
350 m3/d ökar ses en höjning av grundvattennivåerna, och influensområdet för uttagsbrunnen minskar 
drastiskt Figur 32 b och Figur 32 c. Vid infiltration av 560 m3/d ses inte längre någon avsänkning kring 
Strandskogen Figur 32 d. Vid en kraftig konstgjord infiltration (>270m3/d) utan ökat uttag av vatten 
kommer grundvattennivån att överstiga markytan, dvs. marken blir mättad och vatten kommer att bilda 
en bäck ovanpå marken i stället för att infiltreras.  

  
Figur 32 a-d. Influensområde för Strandskogen vid ett konstant vattenuttag på 182 m3/d och med konst-
gjord infiltration på 100 m3/d (Figur a), 270 m3/d (Figur b), 350 m3/ (Figur c) respektive 560 m3/d (Figur 
d). 

  

a 

d c 

b 
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4.3.1.4 INFLUENSOMRÅDE FÖR KONSTANT KONSTGJORD INFILTRATION, MED 
OLIKA UTTAGSMÄNGDER  

Vid en infiltration på 560 m3 destillat per dag kan en betydande ökning av vattenuttag ske utan att de 
ursprungliga grundvattennivåerna sjunker, se Figur 33 a -b. Vid ett uttag på 600 m3/d, vilket motsvarar 
en ökning på 230 % är uttagsbrunnarnas influensområde fortfarande mindre än det ursprungliga influ-
ensområdet, utan konstgjord infiltration, Figur 34 a. Vid ett uttag på 700 m3/d, vilket motsvarar en ök-
ning med 285 % har influensområdet ökat och expanderat utanför det ursprungliga området, Figur 34 
b. För att klara det ökade uttaget av vatten var modellen tvungen att kompletteras med tre uttagsbrun-
nar som inte existerar i verkligheten. 

 
Figur 33 a-b. Influensområde vid konstant infiltration motsvarande 560 m3/d och ett uttag på 600 m3/d 
(Figur a) respektive 700 m3/d (Figur b). 

 

 
Figur 34 a-b. Jämförelse av influensområde vid konstant infiltration av 560 m3/d och ett uttag på 600 
m3/d (Figur a) respektive 700 m3/d (Figur b), med influensområdet för ett uttag på 182 m3/d utan konst-
gjord infiltration (heldragen grön linje). Streckad grön linjer representerar influensområde för det ökade 
vattenuttaget. Streckad blå linje representerar influensområde för infiltrationsbrun.  

 

b a 

b a 
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4.3.2 SIMULERING DEGERHAMN  
Degerhamns vattentäkt simulerades först efter naturliga förutsättningar, det vill säga med nettoneder-
börd 170 mm/år samt utan någon uppumpning av vatten. Detta resultat användes sedan som en grund 
för fortsatta modelleringar där följande simuleringar representerar en förändring från det ursprungliga 
tillståndet. Det årliga medeluttaget vatten ur Degerhamn är 135 m3/d baserat på data ifrån år 2006-
2012. I verkligheten sker uttaget ifrån fyra brunnar, i simuleringarna sker vattenuttaget från en brunn, 
eftersom uttaget ur respektive brunn inte var känt. Simuleringarna visar influensområdena i sandste-
nen, då vattnet pumpas och infiltreras till denna bergart.   

4.3.2.1 INFLUENSOMRÅDE FÖR NORMALT UTTAG AV VATTEN, UTAN KONSTGJORD 
INFILTRATION 

Vid ett konstant uttag på 135 m3/d utan konstgjord infiltration (nuläge) har influensområdet en radie 
som maximalt stäcker sig 850 m från uttagsbrunnen, Figur 35. Grundvattennivåns avsänkning i detta 
område är 0,3 m.  

 
Figur 35. Dagens influensområde för Degerhamns vattentäkt vid nuvarande uttag på 135 m3/d.  
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4.3.2.2 INFLUENSOMRÅDE FÖR NORMALT UTTAG AV VATTEN, MED OLIKA PLACE-
RING FÖR KONSTGJORD INFILTRATION  

Vid ett konstant uttag på 135 m3/d och konstant konstgjord infiltration, motsvarande 560 m3/d på vari-
erande avstånd från uttagspunkten förändras influensområdet. I simuleringarna testades fyra place-
ringar av infiltrationsbrunnen på ett avstånd från uttagbrunnen motsvarande 160 m, 920 m och 1540 
m, Figur 36 a-c. Influensområdet för uttagsbrunnen minskade i två av de tre modellerna. När infiltrat-
ionsbrunnen placerades 1540 m ifrån uttagsbrunnen påverkas inte längre Degerhamnstäkten, infiltrat-
ionen sker då alltså på för stor avstånd. När infiltrationen placerades 160 m, Figur 36 a, från uttagsbrun-
nen uppnåddes den största förändringen, dvs. den största minskningen av influensområde från uttags-
brunnen.  

 
Figur 36 a-c. Influensområden för infiltration av destillat motsvarande 560 m3/d vid tre olika infiltrat-
ionsplatser. 
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4.3.2.3 INFLUENSOMRÅDE FÖR NORMALT UTTAG AV VATTEN, MED OLIKA VOLYM 
KONSTGJORD INFILTRATION 

Vid simulering där infiltrationsbrunnen placerades på ett avstånd på 160 m från uttagbrunnen och olika 
infiltrationsmängder testades blev också influensområdet för uttagsbrunnen olika, Figur 37 a-d. Redan 
vid en infiltration på 100 m3/d minskade influensområdet, se Figur 37 a. Influensområdet för uttags-
brunnen fortsatte sedan att minska allt eftersom mängden destillat som infiltrerades ökade, Figur 37 a-
d.  

 
Figur 37 a-d. Influensområde för Degerhamn vid ett konstant vattenuttag på 135 m3/d och med konst-
gjord infiltration på 100 m3/d (Figur a), 270 m3/d (Figur b), 350 m3/ (Figur c) respektive 560 m3/d (Figur 
d). 

  

a 
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4.3.2.4 INFLUENSOMRÅDE FÖR KONSTANT KONSTGJORD INFILTRATON, MED OLIKA 
UTTAGSMÄNGDER  

Vid en infiltration på 560 m3/d bör ett större uttag av vatten kunna ske utan att grundvattennivån sjun-
ker. Vid en infiltration 160 m från uttagsbrunnen och ett uttag på 400 m3/d, vilket motsvarar en ökning 
med nästan 200 % är influensområdet fortfarande mindre än de ursprungliga grundvattennivåerna, 
men börjar förflyttas mer söderut, Figur 38 a. Vid ett uttag på 500 m3/d, vilket motsvarar en ökning på 
uttaget motsvarande 270 % ökar influensområdets utsträckning i södergående riktning och mot kusten 
Figur 38 b. För att se influensområdets förändring, se Figur 39 a-b.  

 
Figur 38. a-b. Influensområde vid konstant infiltration av 560 m3/d och ett uttag på 400 m3/d (Figur a) 
respektive 500 m3/d (Figur b). 

 

 
Figur 39 a-b. Jämförelse av influensområde vid konstant infiltration av 560 m3/d och ett vattenuttag på 
400 m3/d (Figur a) respektive 500 m3/d (Figur b) med influensområdet för ett uttag på 135 m3/d utan 
konstgjord infiltration (heldragen grön linje). Streckad grön linjer representerar influensområde för det 
ökade vattenuttaget. Streckad blå linje representerar influensområde för infiltrationsbrun.  

  

a b 
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5 DISKUSSION 
Nedan följer en diskussion kring valda delar av studien.  

5.1 PLACERING AV SPILLVÄRMEUTTAG  
Lämplighetskriterierna för placering av energiuttag presenterade i Tabell 4 utformades främst med 
tanke på möjlig produktionskapacitet av avsaltat vatten samt kostnad för installation och underhåll av 
nödvändig utrustning. Det första kriteriet ”potentiellt energiuttag” ansågs som ett nödvändigt kriterium 
då detta avgör hur mycket renat vatten som går att producera, vilket är av huvudsakligt intresse i denna 
studie då syftet främst är att undersöka om det med föreslagen metod går att avhjälpa vattenbristen på 
Öland. Mängden energi som finns tillgängligt avgör hur mycket vatten som går att avsalta. Kriterierna 
”utrymme” och ”partikelhalt” avgör hur kostnadseffektiv installation och underhåll av utrustningen 
skulle bli. Utrymmet avgör hur mycket ombyggnationer som skulle behöva ske för att göra plats för 
utrustningen. Partikelhalten avgör hur avancerad utformningen på värmeväxlaren behöver vara för att 
hantera partiklarnas korrosiva egenskaper. Resultatet för dessa kriterier avgör alltså inte huruvida det 
går att installera utrustningen eller ej men endast hur dyrt det skulle bli. Det är alltså fortfarande möjligt 
att hantera exempelvis en hög partikelhalt i rökgasen för att utföra värmeuttag men lösningen blir be-
tydligt dyrare än för en renare gas (Rodin, 2017, personlig kommunikation). 

Att placera energiuttaget i Alternativ 4 (skorsten) skulle vara det mest kostnadseffektiva alternativet, 
utifrån perspektivet installation och underhåll av utrustning, i och med störst befintligt utrymme och låg 
partikelhalt i gasen. Samtidigt innebär en placering i Alternativ 1 (kyltorn) ett markant högre potentiellt 
energiuttag och därmed möjligheten att producera betydligt mer vatten. Valet Cementa står inför är 
alltså huruvida de vill satsa på en billigare installation och underhåll av utrustning genom att välja Alter-
nativ 4 (skorsten) eller om de vill satsa på en maximal produktionsmängd vatten genom Alternativ 1 
(kyltorn). Det är då också intressant att ha i åtanke att värdet på färskvatten kan komma att öka i fram-
tiden beroende på tillgång och efterfrågan av just rent, drickbart vatten. Det kan göra att Cementas 
potentiella intäkter till följd av försäljning av renat vatten också kan öka med tiden. 

En fördel med att placera ett eventuellt energiuttag i Alternativ 1 (kyltorn) är att det befintliga kylsystem 
som används där idag då skulle kunna ersättas. Idag sprutas vatten in i rökgasen för att kyla ned gasen 
innan elfiltret, vilket förbrukar elektrisk energi (Hilmersson & Petersson, 2017, personlig kommunikat-
ion). I detta fall använder alltså Cementa en typ av energi endast för att bli av med en annan typ av 
energi. Vid värmeåtervinning med ett energiuttag skulle dock också pumpen som hör till den termiska 
vattenavsaltningsenheten också förbruka energi. Men i detta fall skulle även en nyttig produkt i form av 
det avsaltade vattnet samtidigt produceras till skillnad från när endast kylning av gasen är syftet. 
Huruvida pumpen för det befintliga avsaltningssystemet drar mer eller mindre elektrisk energi än en 
pump till den potentiella avsaltningsenheten är dock outrett. 

5.2 POTENTIELLT ENERGIUTTAG  
I Ekvation 2 ingår massflödet ṁ, specifika värmekapaciteten CP samt temperaturskillnaden ΔT, av vilka 
de två första baserades på rökgassammansättningen och gasflödet i respektive placeringsalternativ.  
Värden för gasflöden är angivna i Tabell 3 men dessa är dock inte de faktiska flödena, utan motsvarar 
de flöden som processgasrören är dimensionerade för. Detta skulle kunna innebära att de faktiska gas-
flödena är lägre och att därmed också massflödet är något lägre, vilket i praktiken kan innebära ett något 
lägre potentiellt energiuttag. Vid eventuell fortsättning av detta projekt bör gasflödena alltså mätas på 
plats för att bestämmas korrekt. Proportionerna mellan de beräknade massflödena är dock rimliga då 
Alternativ 4 har cirka tre gånger så stort flöde som de andra, vilket stämmer överens med att den gasen 
volymmässigt är en sammanslagning av gaserna i de tre andra placeringsalternativen.  

De beräknade rökgassammansättningarna i Alternativ 1 (kyltorn) och Alternativ 2 (dammkammare) be-
döms vara rimliga, då de är jämförbara med rökgassammansättningar från likartade bränslen givna av 
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Mörtstedt och Hellsten (2003). Att halterna av förbränningsprodukten koldioxid som beräknats i denna 
utredning är lägre i Alternativ 4 (skorsten) än i Alternativ 1 och 2 är rimligt då gasen i Alternativ 4 är 
betydligt mer utspädd med hetluft i och med sammanslagningen av de tre andra gaserna. Att halten 
svaveldioxid är 0 massprocent i Alternativ 4 (skorsten) beror på att den renats bort från rökgaserna 
innan gasen når skorstenen för utsläpp i atmosfären.  

Att gasen i Alternativ 4 (skorsten) har den högsta specifika värmekapaciteten är resultatet av att den 
innehåller mest vatten jämfört med gaserna i de andra placeringsalternativen, se Tabell 21, och vatten 
är den gaskomponent som har den högsta specifika värmekapaciteten, se Tabell 7. Gasen i Alternativ 3 
(kylarfilter) har den lägsta specifika värmekapaciteten i och med att den har en låg fukthalt och inte 
innehåller någon koldioxid eller svaveldioxid.  

Temperaturskillnaden bestämdes av processgasens temperatur före (Tin) och efter (Tut) energiuttag. De 
flesta temperaturvärden är av Cementa uppmätt data, men vissa av dem är grövre uppskattningar 
gjorda av Hilmersson och Petersson (2017, personlig kommunikation) vilka ger en osäkerhet till resulta-
tet. För att beräkna det maximala potentiella energiuttaget bör Tut egentligen motsvara gasens tempe-
ratur vid dess syradaggpunkt, då detta är den lägsta temperatur som nås innan gasens svavelföreningar 
bildar svavelsyra som innebär korrosion. I aktuell studie visades det dock att syradaggpunkten är svår 
att bestämma (Herstad-Svärd, 2017, personlig kommunikation). Troligtvis krävs kontinuerliga platsmät-
ningar i gasen där temperaturen testas att sänkas succesivt och korrosionsnivån iakttas för att åt-
minstone kunna uppskatta syradaggpunkten någorlunda. Vad som ytterligare komplicerar detta är dock 
att temperaturen för syradaggpunkten inte kan sägas gälla för processgasen utan snarare för material-
temperaturen i värmeväxlaren, då gasen kyls ytterligare i kontakten med denna. Processgasens tempe-
ratur måste alltså överstiga temperaturen för syradaggpunkt för att syrabildning och korrosion skall 
undvikas när den kommer i kontakt med värmeväxlaren och kyls ytterligare. Att Tut skulle kunna vara 
lägre än vad som användes i aktuella beräkningar innebär att ΔT, och därmed också det potentiella 
energiuttaget Q, skulle kunna vara högre.  

Alltså är det möjligt att det potentiella energiuttaget i realiteten både är högre eller lägre än det beräk-
nade i och med risken för felmarginal i parametrarna ṁ och ΔT. Hur den eventuella energiökningen 
motsvarar den eventuella energisänkningen är dock oklart och ytterst svårt att bestämma utan vidare 
utredning. Om korrekt ṁ innebär en ökning av Q och korrekt ΔT innebär en minskning av Q är det alltså 
möjligt att dessa tar ut varandra. Det bör tilläggas att Cementa är en industri där exakta värden inte är 
en nödvändighet för deras ordinarie verksamhet och därför är inte heller indata till beräkningarna exakt.  

5.3 PRODUKTIONSKAPACITET  
Eftersom denna utredning är en förstudie gjordes valet av leverantör av termisk avsaltningsenhet uti-
från att det skulle vara enkelt och snabbt att kommunicera angående tekniska detaljer. Alfa Laval är ett 
av de världsledande bolag där ansvarig person för försäljning av termiska avsaltningsanläggningar är 
lokaliserad i Sverige och talar svenska, vilket ansågs ge en klar fördel för vårt arbete jämfört med andra 
bolag. Därför skall de aktuella resultaten rörande produktionskapacitet mer ses som en vägledning och 
det är viktigt att det görs en mer generell undersökning av termiska avsaltningsenheter på marknaden 
om Cementa väljer att arbeta vidare med denna studie. Offerter bör begäras ifrån olika tillverkare för 
att försäkra att leverantören med det tekniskt bästa sortimentet för detta syfte till det bästa priset väljs 
för vidare implementering. 

Den maximala produktionskapaciteten renat vatten som går att få med Cementas spillenergi har upp-
skattats till 560 m3 destillat/dag. Då en genomsnittlig svensk förbrukar 140 liter vatten/dag (Svenskt 
Vatten, 2017), skulle denna produktion dagligen kunna försörja cirka 4000 personer med vatten. I Mör-
bylånga kommun, som utgör södra Öland, bor idag cirka 15 000 personer (Mörbylånga kommun, 
2016b). Utifrån detta kan ses att den resulterande mängden producerat färskvatten skulle kunna göra 
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skillnad för södra Öland när det gäller den vattenbrist som området har idag vilket också visades i resul-
tatet för grundvattensimuleringarna. I dessa simuleringar visades också att även lägre produktionska-
paciteter ger en positiv påverkan på grundvattennivåerna så att det möjliga vattenuttaget ur grundvat-
tentäkterna kan öka.  

Vad som avgör kostnadseffektiviteten för Cementas potentiella vattenproduktion är kombinationen av 
placeringsalternativ för spillvärmeuttag och valet av avsaltningsenhet. Respektive placeringsalternativ 
har en relativt lika kostnad för installation och underhåll av avsaltningssystemet på grund av att utrym-
met omkring placeringsalternativet är det samma. Kostnadseffektiviteten angående detta är vad som 
jämförts mellan placeringsalternativen med lämplighetskriteriet ”utrymme” i Tabell 4. Därefter är det 
relevant att jämföra kostnader för inköp och drift av olika avsaltningsenheter i ett placeringsalternativ. 
Tabell 27 visar att det finns flera tekniskt möjliga avsaltningsenheter, med olika produktionskapaciteter, 
för varje placeringsalternativ. MEP-5-625 är den dyraste avsaltningsenheten avseende inköpspris och 
driftkostnad (Areskoug, 2017, personlig kommunikation). Placering av denna avsaltningsenhet i Alter-
nativ 1 innebär den absolut dyraste kombinationen i och med att Alternativ 1 också är dyrast utifrån 
installations- och underhållskostnader på grund av sitt begränsade utrymme. Vidare är inte heller denna 
enhets maximala kapacitet, motsvarande 625 m3 destillat/dag (Areskoug, 2017, personlig kommunikat-
ion), utnyttjad i denna kombination på grund av tillgänglig energinivå. Enheten är alltså dimensionerad 
för att kunna producera mer vatten om det funnits mer tillgänglig energi. Detta innebär att priset för en 
kubikmeter producerat destillat med denna kombination kan bli relativt högt. En annan kombination av 
avsaltningsenhet och placeringsalternativ kan potentiellt innebära att produktionskostnaden för en ku-
bikmeter vatten är lägre om inköpspris- och driftkostnad är lägre samt att avsaltningsenhetens fulla 
kapacitet utnyttjas. Dock är det viktigt att komma ihåg att om kostnaden för installation och underhåll i 
princip är i samma storleksordning i ett placeringsalternativ kan det också löna sig att ”passa på” att 
installera en större och dyrare avsaltningsenhet. En analys av alla dessa kostnader är alltså en nödvän-
dighet i ett fortsatt arbete med denna studie. 

5.4 GRUNDVATTENMODELLERING 
För att säkert veta vilken eller vilka täkter som lämpar sig bäst för konstgjord infiltration bör fler möjliga 
täkter på södra Öland undersökas noggrannare, vilket också inkluderar modellering. Det är även möjligt 
att idag oanvända eller oupptäckta vattenmagasin är bättre lämpade för lagring av vatten. Under hösten 
2016 pågick flygmätningar över Öland med syftet att hitta nya grundvattentäkter (SGU, 2016). Då syftet 
för förstudien var att se om vattenuttaget skulle kunna utökas med hjälp av det framställda destillatet 
övervägdes endast redan befintliga täkter med dokumenterade uttag av vatten under en längre tid.  

För att bedöma till vilken typ av vattenmagasin som konstgjord infiltration lämpade sig bäst för, var det 
av intresse att jämföra olika typer av vattentäkter, dvs. en isälvsavlagring med en grundvattentäkt. 
Strandskogen har dessutom tidigare pekats ut som lämplig för konstgjord infiltration av kommunen vil-
ket gjorde den av intresse att undersöka. Grundvattenmagasinet som Degerhamn vattenverk tar sitt 
vatten från ligger närmast Cementa. Detta vatten pumpas ifrån sandstenen och måste på grund av sina 
bristande kvalitativa egenskaper renas före användning. Det kan därför tänkas onödigt att pumpa ned 
rent vatten i den täkten. Syftet var dock att lagra vatten, vilket täkten enligt simulerade resultat klarar 
av, och då förstudien inte inkluderat geokemi, har dess kvalitativa påverkan inte undersökts.  

För beräkning av gradient och lagerföljd användes data från borrningar och kartläggning av Ölands berg-
grund. Speciellt för gradienten valdes en förenklad metod, men vid jämförelse med tidigare beräkningar 
av lutningen korrledade dessa väl. Lagermäktigheten bygger på en rad insamlad data. För Strandskogen 
var det svårt att få en tydlig bild över mäktigheten för respektive lager, och det är viktigt att komma ihåg 
att berggrundsförhållandena mellan norra och södra Öland skiljer sig åt. Dock har lagergradienten och 
mäktigheten på respektive lager mindre betydelse för modellering av Strandskogens vattentäkt. Detta 
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beror på att magasinering, pumpning och lagring av vatten sker ifrån det översta modellagret dvs. jord-
månen. Den underliggande berggrundens egenskaper har därmed mindre betydelse för denna simule-
ring.   

En enklare känslighetsanalys utfördes genom att undersöka hur modellens ändrades vid förändrad hyd-
raulisk konduktivitet inom intervallet för min-och max värden. Då konduktiviteterna var för höga, kla-
rade modellen inte av att behålla vatten, dvs. stora delar av infiltrationen rann ut i havet och uttags-
brunnen klarade inte av att pumpa ut vatten. Modellens känslighet vid ändring av parametrar skulle 
kunna undersökas noggrannare. T.ex. skulle det kunna undersökas hur stor påverkan lagergradienten 
har på infiltrationsresultatet i Strandskogens vattentäkt. 

Som en indikator för att se om modellen speglade verkligheten kontrollerades vattentrycket i Deger-
hamnsmodellen med ytvattendelaren tillhandahållen från lantmäteriet. Vid kontroll av vattentrycket 
drogs en egen grundvattendelare som korrelerade väl med den tillhandahållna grundvattendelaren, vil-
ket antyder på att grundvattenmodellen bör spegla en bild av verkligheten. Detta kan dock valideras 
med t.ex. uppmätta grundvattennivåer för att se hur väl modellen korrelerar med verkligheten.  
 
För att undersöka om det finns någon risk att mätta marken kan det även här vara lämpligt att med en 
transient modell göra simuleringarna samt simulera för större infiltrationsmängder. Då syftet för denna 
förstudie var att påvisa om destillatet kunde medföra en positiv förändring i grundvattennivåer var 
steady-state modelleringen tillräcklig. Det är även möjligt att bättre resultat, dvs. möjlighet att ytterli-
gare öka uttagsvolymerna vatten, skulle kunna erhållas med fler infiltrations- respektive uttagsbrunnar. 
Detta blir även en ekonomisk fråga som måste vägas mot behovet av vatten i området. 

5.5 KONSTGJORD INFILTRATION 
Att infiltrera vatten har flera andra fördelar förutom den uppenbara att lagra vatten och möjliggöra ett 
ökat uttag av vatten. De senaste årens sjunkande grundvattennivåer medför ökad risk för saltvattenin-
trängning från havet och marksättningar när marken blir omättad. En annan fördel som infiltration kan 
bidra med är att destillatet kan remineraliseras, vilket förutom att bidra med en god smak också påver-
kar vattnets kvalitativa egenskaper. Effekterna av att dricka avmineraliserat vatten och möjliga hälsopå-
verkningar är ett omdiskuterat ämne och vissa är kritiska till dess användande (Kozisek , 2015). Koncep-
tet att dricka och använda avsaltat vatten måste också vinna acceptans hos befolkningen för implemen-
teras (Fragkou, 2016).  

Hur stort vattenuttag som kan göras om konstgjord infiltration implementeras beror på flera faktorer, 
förutom mängden destillat som infiltreras. Bland annat har placeringen, avståndet och antal uttagsbrun-
nar en stor inverkan på den resulterande vattenkapaciteten i uttagsbrunnarna. I Strandskogen visade 
det sig att mittenalternativet som prövades för infiltration gav det bästa resultatet i syftet att höja 
grundvattennivåerna i täkten. Infiltrationens placering i nordgående/sydgående riktning har dock ringa 
betydelse i jämförelse med huruvida infiltrationen sker öster eller väster om täkten. Om infiltrationen 
placeras väst om täkten riskerar stora mängder av destillatet att rinna ut i Kalmarsund, utan att kunna 
tas till vara. Platsen för infiltration bör utredas i samråd med kommunen för att överensstämma med 
gällande utvecklingsplaner. Vid infiltration till Strandskogen uppnås en positiv påverkan på grundvatten-
nivåerna redan vid en infiltration på 100 m3/d och vid en ökning till 270 m3/d ses en kraftig påverkan på 
de ursprungliga grundvattennivåerna (vid normalt uttag). Modellen visade att Strandskogen kan komma 
att bli mättad vid infiltration av destillatet och inte klara av att ta emot den mängden vatten om inte 
också ett större uttag av vatten kan ske. Det skulle också kunna undersökas om Strandskogen skulle 
lämpa sig bättre för infiltration via brunnar i stället för bassänginfiltration. Om det skulle visa sig att 
mängden destillat är för stor för en täkt kan ett alternativ vara att fördela destillatet för infiltration till 
flera täkter.  
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Avståndet mellan uttags- och infiltrationsbrunn var väldigt avgörande för infiltrationsmodelleringen i 
Degerhamnstäkten. Vid en infiltration 160 m ifrån uttagsbrunnen erhölls det bästa resultatet avseende 
syftet att höja grundvattennivåerna. 920 m ifrån uttagsbrunnen sågs en viss positiv påverkan på det 
ursprungliga influensområdet men effekten på influensområdet var relativt liten. Det är troligt att mer 
vatten skulle kunna tas upp från täkten om fler uttagsbrunnar användes. Då Degerhamns vattenverk 
pumpar sitt vatten från sandstenen bör stora mängder vatten kunna pumpas ned utan att riskera över-
svämning vid markytan, eller förluster till havet.  

5.6 ANDRA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR DESTILLATET 
Det kan tänkas vara mer effektivt att distribuera det renade vattnet direkt till ett vattenverk istället för 
att infiltrera det till grundvattnet. Dock är mängden producerat vatten (560 m3/dag) mycket större än 
något av vattenverken i Strandskogen eller Degerhamn i nuläget tar in, därför tillkommer ändå ett behov 
av att magasinera det producerade vattnet innan det distribueras till vattenverket. Denna magasinering 
kan alltså ske antingen i marken, vilket studien föreslår, eller genom byggda cisterner. Fördelar med att 
magasinera i mark är som tidigare nämnt att vattnet då också remineraliseras, bidrar till markstabilise-
ring samt motverkar saltvatteninträngning. Ett alternativ till magasinering är att välja en avsaltningsen-
het med lägre produktionskapacitet. Då är det potentiellt möjligt att skicka vatten med ett jämnare flöde 
direkt till ett vattenverk. 

Den ultimata användningen för den typen av vatten som produceras med vald termisk avsaltningsenhet 
är som processvatten på grund av sin höga grad av renhet. Om en industri erbjuder spillenergi samtidigt 
som den använder processvatten är detta alltså den optimala implementeringen med syfte att skapa 
egennytta för fabriken. I det fall fabriken inte använder processvatten själv kan ett alternativ vara att 
sälja destillatet som processvatten till andra industrier. För Cementa skulle detta kunna innebära att 
undersöka huruvida närbelägna industrier är i behov av processvatten. Exempelvis finns en större livs-
medelsindustri norr om cementfabriken. 

Det skulle också vara av intresse att undersöka hur vattnet skulle kunna distribueras direkt till jordbru-
ket, till exempel för konstbevattning. Detta skulle exempelvis kunna göras via perforerade ledningar 
under markytan för att minska förluster i form av avdunstning.  

5.7 REKOMMENDATIONER FÖR FORTSATT ARBETE 
Vid fortsättning av denna studie bör gasflödena i fabriken mätas på plats för att bestämmas korrekt. 
Kontinuerliga platsmätningar i gasen där temperaturen testas att sänkas succesivt och korrosionsnivån 
iakttas behövs för att åtminstone kunna uppskatta syradaggpunkten någorlunda. 

En mer generell undersökning av termiska avsaltningsenheter på marknaden behöver göras. Offerter 
bör begäras ifrån olika tillverkare för att försäkra att leverantören med det tekniskt bästa sortimentet 
för detta syfte till det bästa priset väljs för vidare implementering. En analys av alla olika kostnader för 
installation och underhåll av avsaltningssystem i respektive placeringsalternativ samt inköp och drift av 
respektive möjlig avsaltningsenhet bör också göras. 

Transportalternativ av vatten har inte inkluderats i arbetet och kostnaden för att fylla på täkterna har 
därför inte behandlats. Det rör framförallt Strandskogen som befinner sig 44 km ifrån Degerhamn. 
Ölands lösning på den akuta vattenbristen 2016 var att köra tankbilar med vatten över Ölandsbron, 
samt lägga ut en vattenledning över Kalmarsund som ska bidra till vattenförsörjningen på Öland. Dessa 
alternativ medför också kostnader samt bidrar till koldioxidutsläpp. En mer hållbar lösning torde vara 
att producera vatten på Öland och projektera för olika ledningsalternativ. 

Vid fortsatta studier bör geokemiska vattenkvalitetsaspekter undersökas. Det är möjligt att förhöjda 
grundvattennivåer kan leda till kontakt med tidigare orörda föroreningskällor som skulle kunna riskera 
att komma ned i vattenmagasinen. Det är också möjligt att ökade infiltrationsmängder leder till oxiska 
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förhållanden som kan fälla ut järn och mangan. Detta kräver regelbundet underhåll av anläggningen. 
Hur ofta underhållet bör ske beror på koncentrationen av de problematiska ämnena och hur snabbt 
utfällningarna ansamlas.  

Det kan också diskuteras huruvida ansvariga för vattenförsörjningen på ön vill göra sig beroende av en 
vinstdrivande industri, och hur länge industrin och dess spillvärme kommer finnas kvar på ön. Behovet 
av cement och betong i världen bedöms dock ihållande i och med de ökade befolkningsmängderna i 
världen (FN, 2015) samt den tillkommande urbaniseringen. Det är troligen mer en fråga om tillgång på 
råvara, dvs. kalkstenen. Här blir det sannolikt en fråga där riksintressen ställs emot varandra; där den 
unika och orörda miljön som återfinns på Alvaret ställs mot industrin som bidrar till arbetstillfällen i 
Mörbylånga kommun. Det är möjligt att utan industrin skulle färre människor också kunna bo på denna 
plats, vilket i sin tur skulle leda till mindre efterfrågan på vatten. Det blir alltså flera intressen som vävs 
samman, och det är rimligt att anta att cementfabriken kommer att finnas kvar så länge det är ekono-
miskt lönsamt att bedriva verksamheten, och de fortsätter sitt arbete att återställa den miljö som inte 
längre används för brytning av kalksten. Det vore således en stor förlust att inte ta tillvara på den till-
gängliga spillvärmen så länge som industrin bedrivs. 
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6 SLUTSATSER 
Syftet med detta projekt var att undersöka om bräckt råvatten från Kalmarsund kan renas till färskvatten 
genom termisk vattenavsaltningsteknik, med befintlig spillvärme från Cementas fabrik. Vidare under-
söktes om det renade vattnet skulle kunna användas till att avhjälpa färskvattenbristen på södra Öland 
genom konstgjord infiltration till grundvattenmagasin. En beräkning av potentiellt energiuttag ur Ce-
mentas industri, utredning om möjlig produktionskapacitet av färskvatten och en modellering av detta 
vattens potentiella påverkan på grundvattennivåerna har genomförts. Nedan följer de slutsatser som 
framkommit i denna studie. 

Termisk vattenavsaltning 

 För maximalt potentiellt energiuttag, vilket innebär maximal produktionskapacitet, är bästa pla-
cering för spillvärmeuttag i Cementas industri Alternativ 1 (kyltorn). 

 För en så kostnadseffektiv installation och underhåll av utrustning som möjligt är bästa place-
ring för spillvärmeuttag i Cementas industri Alternativ 4 (skorsten). 

 Beroende på kombination av placeringsalternativ och avsaltningsenhet kan mellan 76-560 m3 
destillat produceras/dag. 

 
Konstgjord infiltration 

 Den kvantitativ grundvattenpåverkan som kan uppbådas på södra Öland vid konstgjord infilt-
ration av destillat beror på flera faktorer såsom val av placering, avstånd från uttagsbrunn, samt 
antal in- och uttagsbrunnar. Det var dock tydligt att även en betydligt mindre mängd destillat 
än den som maximalt kunde produceras (560 m3/d) hade en positiv, kvantitativ grundvattenpå-
verkan. Detta kunde även visas i studien för 100 m3 destillat/dag. 

 Vid infiltration av det potentiellt maximala destillatet som kan framställas, kunde grundvatten-
nivån höjas ca 0,5 m i närområdet kring Strandskogens uttagbrunn, och 0,3-0,5 m kring Deger-
hamns uttagsbrunn.  

 Vid infiltration av det maximalt framställda destillatet, och ändrat antal uttagsbrunnar kunde 
uttagsmängderna vatten öka med ca 200-230 % utan att de ursprungliga grundvattennivåerna 
förändrades.  
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BILAGA A: EXCEL-BERÄKNINGAR FÖR RÖKGASSAMMANSÄTTNING I ALTERNATIV 1 (KYL-
TORN) OCH ALTERNATIV 2 (DAMMKAMMARE) 

Färgkoderna i Figur A-1 användes för att tydliggöra vilken data som användes i fortsatta beräkningar (rosa) och vilken data som visar 
produkter i rökgasen (blå). Mörkare nyans av rosa respektive blå innebär data som är baserad på antal (substansmängder), medan 
ljusare nyanser innebär data som är massbaserad. 

Tabell A-1 och Tabell A-2 visar beräkningarna för mängden förbränningsprodukter i rökgaserna i Alternativ 1 och Alternativ 2 samt 
mängden förbrukat syre i respektive förbränningsreaktion. Observera att alla följande mängder i denna bilaga gäller för ett gasflöde 
under en timma.  

Tabell A-1. Förbränningsprodukter i rökgasen i Alternativ 1 (kyltorn) samt mängden förbrukat syre per bränslekomponent under en timme. 

 

UGN 3 (KYLTORN) Kol Petcoke SPA RDF TOTALT produkter i rökgasen från bränsle

per h C/CO2 S/SO2 H/H2O O/O2 H2O C/CO2 S/SO2 H/H2O O/O2 H2O C/CO2 S/SO2 H/H2O O/O2 H2O C/CO2 S/SO2 H/H2O O/O2 H2O CO2 SO2 H2O O2

bränsleflöde [t/h] 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

bränsle [m%] 68.6 0.6 4.1 4.8 7.3 83.5 4.5 3.4 0.0 8.6 87.6 0.2 12.2 0.0 0.4 45.2 0.3 5.6 18.1 20.4

m(komp) [kg] 947 8 57 66 101 325 18 13 0 33 788 2 110 0 4 271 2 34 109 123

M(komp) [kg/mol] 0.012 0.032 0.001 0.016 0.02 0.012 0.032 0.001 0.016 0.018 0.012 0.032 0.001 0.016 0.018 0.012 0.032 0.001 0.016 0.018

n(komp) [mol] 78924 250 56605 4142 5599 27096 550 13240 0 1860 65700 56 109800 0 195 22620 60 33600 6788 6810

n(produkt) [mol] 78924 250 28302 2071 5599 27096 550 6620 0 1860 65700 56 54900 0 195 22620 60 16800 3394 6810 194340 917 121087 5465

M(produkt) [kg/mol] 0.044 0.064 0.018 0.032 0.02 0.044 0.064 0.018 0.032 0.018 0.044 0.064 0.018 0.032 0.018 0.044 0.064 0.018 0.032 0.018 0.044 0.064 0.018 0.032

m(produkt) [kg] 3473 16 509 66 101 1192 35 119 0 33 2891 4 988 0 4 995 4 302 109 123 8551 59 2180 175

Förbrukad O2 TOTALT förbrukad O2 per komponent

mol-ratio till O 2 2 0.50 2 2 0.50 2 2 0.50 2 2 0.50

n(O) [mol] 157849 500 28302 54192 1100 6620 131400 113 54900 45240 120 16800 388680 1833 106622

n(O2) [mol] 78924 250 14151 27096 550 3310 65700 56 27450 22620 60 8400 194340 917 53311

M(O2) [kg/mol] 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032

m(O2) [kg] 2526 8 453 867 18 106 2102 2 878 724 2 269 6219 29 1706

Färgkoder

indata i mol

indata i kg

utdata i mol

utdata i kg

Figur A-1. Färgkoder 
för Excel-beräkningar. 
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Tabell A-2. Förbränningsprodukter i rökgasen i Alternativ 2 (dammkammare) samt mängden förbrukat syre per bränslekomponent under en timme. 

 

Bränslekomponenterna som visas i Tabell A-1 respektive Tabell A-2 och som ingår i bränsleslagen är C/CO2, S/SO2, H/H2O, O/O2 samt H2O. Före snedstrecket 
visas reaktanten och efter snedstrecket visas produkten i förbränningen. Den sistnämnda, H2O, ingår i beräkningen då bränslet i sig innehåller en del fukt. 

Bränsleflöde och massprocent är hämtade från Tabell 5 och användes för att räkna ut massan (m(komp)) av respektive bränslekomponent i respektive bränsle-
slag. Med massan och molmassan (M(komp)) beräknades sedan substansmängden (n(komp)) för komponenterna med Ekvation 4. Komponentens substans-
mängd multipliceras därefter med molförhållandet till förbränningsprodukten för att få produktens substansmängd (n(produkt)). Molförhållandet ges av reakt-
ion 1-4. Denna substansmängd och molmassa för produkten (M(produkt)) användes sedan för att beräkna produktens massa (m(produkt)). Fullständig förbrän-
ning antogs.  

Reaktanterna förbrukar i förbränningsreaktionen syrgas. Den förbrukade mängden syrgas beräknades genom att multiplicera molförhållandet mellan syre och 
förbränningsreaktant för att få substansmängden förbrukat syre (n(O)). Molförhållandet ges av Reaktion 1-4. Därefter halverades detta värde för att få sub-
stansmängden syrgas (n(O2)). Tillsammans med molmassan för syrgas (M(O2)) och den sistnämnda substansmängden beräknades massan för den förbrukade 
syrgasen för respektive förbränningsprodukt. 

I kolumnen längst till höger i Tabell A-1 respektive Tabell A-2 visas de sammanlagda producerade mängderna förbränningsprodukter i rökgasen från de olika 
bränsleslagen. Här visas också mängden förbrukad syrgas per bränslekomponent.

UGN 4 (DAMMKAMMARE)Kol Petcoke SPA RDF TOTALT produkter i rökgasen från bränsle

per h C/CO2 S/SO2 H/H2O O/O2 H2O C/CO2 S/SO2 H/H2O O/O2 H2O C/CO2 S/SO2 H/H2O O/O2 H2O C/CO2 S/SO2 H/H2O O/O2 H2O CO2 SO2 H2O O2

bränsleflöde [t/h] 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

bränsle [m%] 68.6 0.6 4.1 4.8 7.3 83.5 4.5 3.4 0.0 8.6 87.6 0.2 12.2 0.0 0.4 45.2 0.3 5.6 18.1 20.4

m(komp) [kg] 1520 13 91 106 162 522 28 21 0 54 788 2 110 0 4 0 0 0 0 0

M(komp) [kg/mol] 0.012 0.032 0.001 0.016 0.02 0.012 0.032 0.001 0.016 0.018 0.012 0.032 0.001 0.016 0.018 0.012 0.032 0.001 0.016 0.018

n(komp) [mol] 126636 402 90823 6646 8984 43476 883 21243 0 2985 65700 56 109800 0 195 0 0 0 0 0

n(produkt) [mol] 126636 402 45412 3323 8984 43476 883 10622 0 2985 65700 56 54900 0 195 0 0 0 0 0 235811 1340 110933 3323

M(produkt) [kg/mol] 0.044 0.064 0.018 0.032 0.02 0.044 0.064 0.018 0.032 0.018 0.044 0.064 0.018 0.032 0.018 0.044 0.064 0.018 0.032 0.018 0.044 0.064 0.018 0.032

m(produkt) [kg] 5572 26 817 106 162 1913 56 191 0 54 2891 4 988 0 4 0 0 0 0 0 10376 86 1997 106

Förbrukad O2 TOTALT förbrukad O2 per komponent

molratio till O 2 2 0.50 2 2 0.50 2 2 0.50 2 2 0.50

n(O) [mol] 253271 803 45412 86951 1765 10622 131400 113 54900 0 0 0 471623 2681 110933

n(O2) [mol] 126636 402 22706 43476 883 5311 65700 56 27450 0 0 0 235811 1340 55467

M(O2) [kg/mol] 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032

m(O2) [kg] 4052 13 727 1391 28 170 2102 2 878 0 0 0 7546 43 1775
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Tabell A-3 och Tabell A-4 visar den resulterande luftsammansättningen i rökgasen (alltså rökgasen minus 
förbränningskomponenterna) efter fullständig förbränning. 

Tabell A-3. Luftsammansättning i Alternativ 1 (kyltorn) efter fullständig förbränning. 

 

Tabell A-4. Luftsammansättning i Alternativ 2 (dammkammare) efter fullständig förbränning. 

 

Den tillförda luftsammansättningen visas i Tabell 6 och utifrån denna har den resulterande samman-
sättningen beräknats genom att först addera den tillförda substansmängden syrgas (från Tabell 6) med 
den i förbränningen producerade substansmängden syrgas (från Tabell A-1 respektive Tabell A-2), vilket 
visas i Tabell A-3 och Tabell A-4 som n(gas) tillförd. Därefter subtraheras substansmängden av den i 
förbränningen förbrukade syrgasen (n(gas) förbrukat) från n(gas) tillförd vilket blir den resulterande 
substansmängden syrgas i rökgaserna efter förbränning. Substansmängden kvävgas antas vara oföränd-
rad från den given i Tabell 6 då endast en försumbar mängd reagerar med syre och bildar kvävedioxider. 
Den resulterande substansmängden vatten fås genom att addera värdet givet i Tabell 6 med de i för-
bränningen producerade substansmängderna vatten givna i Tabell A-1 respektive Tabell A-2. Det för-
brukas inte något vatten i förbränningen, därför är den resulterande mängden i rökgasen samma som 
den tillförda mängden. Substansmängderna för respektive luftgaskomponent omvandlades till massor 
genom Ekvation 4. 

Tabell A-5 visar de resulterande massflödena av respektive rökgaskomponent (per timme) givna i kilo-
gram för Alternativ 1 (kyltorn) respektive Alternativ 2 (dammkammare). Det totala massflödet för re-
spektive placeringsalternativ (m(totalt)) motsvarar även massflödet ṁ som används i Ekvation 2. 

Tabell A-5. Rökgassammansättning i Alternativ 1 (kyltorn) respektive Alternativ 2 (dammkammare) givet 
i kg/h. 

 
 

O2 N2 H2O

n(gas) tillförd [mol/h] 423059 1567988 143171

n(gas) förbrukad [mol/h] 248568 0 0

n(gas) [mol/h] 174492 1567988 143171

M(gas) [kg/mol] 0.032 0.028 0.018

m(gas) [kg/h] 5584 43904 2577

O2 N2 H2O

n(gas) tillförd [mol/h] 420918 1567988 133018

n(gas) förbrukad [mol/h] 292618 0 0

n(gas) [mol/h] 128299 1567988 133018

M(gas) [kg/mol] 0.032 0.028 0.018

m(gas) [kg/h] 4106 43904 2394

Kyltorn Dammkammare

m(CO2) [kg/h] 8551 10376

m(SO2) [kg/h] 59 86

m(H2O) [kg/h] 2577 2394

m(O2) [kg/h] 5584 4106

m(N2) [kg/h] 43904 43904

m(totalt) [kg/h] 60674 60865
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Massflödena för koldioxid och svaveldioxid är tagna från Tabell A-1 respektive Tabell A-2. Massflödena 
för vatten, syrgas och kvävgas är hämtade från Tabell A-3 respektive Tabell A-4. 

Tabell A-6 visar rökgassammansättningen för Alternativ 1 (kyltorn) respektive Alternativ 2 (dammkam-
mare) givna i massprocent, beräknade utifrån Tabell A-5.  

Tabell A-6. Rökgassammansättning för Alternativ 1 (kyltorn) respektive Alternativ 2 (dammkammare) 
givet i massprocent. 

 
  

Kyltorn Dammkammare

CO2 [m%] 14.1 17.0

SO2 [m%] 0.1 0.1

H2O [m%] 4.2 3.9

O2 [m%] 9.2 6.7

N2 [m%] 72.4 72.1
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BILAGA B: EXCEL-BERÄKNINGAR FÖR RÖKGASSAMMAN-
SÄTTNING I ALTERNATIV 4 (SKORSTEN) 

Färgkoderna i Figur B-1 användes för att tydliggöra vilken data som användes i 
fortsatta beräkningar (rosa) och vilken data som visar produkter i rökgasen (blå). 
Mörkare nyans av rosa respektive blå innebär data som är baserad på antal (sub-
stansmängder), medan ljusare nyanser innebär data som är massbaserad. 

Tabell B-1 visar indata för skorstenens rökgassammansättning som gavs av Ce-
menta. Enheterna är blandade mellan volymprocent och mg/Nm3. Volympro-

centen för koldioxid, syrgas och kvävgas gäller för torr gas (ntg = normal torr gas), medan värdet för 
svaveldioxid antas gälla för ”hela” gasen då fukt är inkluderat (nvg = normal våt gas) i och med angivelsen 
i massa per volym. För att beräkna korrekta massprocenter beräknades först alla absoluta värden för 
massor.   

Tabell B-1. Den av Cementa givna rökgassammansättningen i Alternativ 4 (skorsten), given i blandade 
enheter och för olika typer av gas, torr (ntg) respektive våt (nvg) gas. Alla värden är uppmätta av Ce-
menta förutom värdet för SO2 vilket är uppskattat av Cementas miljöchef. 

 
 
Tabell B-2 visar beräkningen för fuktens massa för en normalkubikmeter. Först antogs volymen 1 Nm3. 
Därefter användes fuktens volymprocent i Tabell B-1 för att beräkna den absoluta fuktvolymen för en 
normalkubik gas. Utifrån detta värde och Ekvation 5 beräknades substansmängden fukt (n(gas)) som 
sedan, tillsammans med fuktens molmassa (M(gas)), räknades om till massa för en kubikmeter gas 
(m(gas)). Då volymprocenten fukt i en våt gas var given antogs resterande procentandel utgöra reste-
rande rökgaskomponenter i en våt gas. Därefter kunde den absoluta volymen för resterande kompo-
nenter också beräknas utifrån en total volym på en kubikmeter.   

Tabell B-2. Massan för fukten i en normalkubikmeter rökgas i Alternativ 4 (skorsten). Kolumnen ”reste-
rande” innebär beräkningen för volymen av komponenterna utöver fukten i rökgasen. 

 
 
Tabell B-3 visar beräkningen för rökgaskomponenternas massor i en normalkubikmeter rökgas, exklu-
sive svaveldioxid vilken angavs i massa direkt från Cementa, se Tabell B-1. De, efter fukten, resterande 
rökgaskomponenterna antogs utifrån Tabell B-2 utgöra 0,885 Nm3 (V(torr gas)) av 1 Nm3 våt gas. Uti-
från de i Tabell B-1 givna volymprocenten (V%(komp)) beräknades de absoluta volymerna (V(komp)) för 

SKORSTEN

H2O [V%] nvg 11.50

CO2 [V%] ntg 8.00

O2 [V%] ntg 13.20

N2 [V%] ntg 78.90

SO2 [mg/Nm3] nvg 10.00

H2O Resterande

V(våt gas) [Nm3] 1 1

V% (gas) 11.50 88.50

V(gas) [Nm3] 0.115 0.885

n(gas) [mol/Nm3] 5.13

M(gas) [kg/mol] 0.018

m(gas) [kg/Nm3] 0.092

Färgkoder

indata i mol

indata i kg

utdata i mol

utdata i kg

Figur B-1. Färgkoder 
för Excel-beräkningar 
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respektive komponent. Därefter beräknades respektive substansmängd (n(gas)) genom Ekvation 5. Till-
sammans med molmassa (M(gas)) ock Ekvation 4 beräknades massan för respektive komponent.  
 
Tabell B-3. Rökgaskomponenternas massor i en normalkubikmeter rökgas, exklusive fukt och svaveldi-
oxid.  

 
 
Tabell B-4 visar en sammanställning av rökgaskomponenternas beräknade massor för en normalkubik-
meter gas samt den sammanlagda massan för komponenterna. Massorna för koldioxid, syrgas och kväv-
gas är hämtade från Tabell B-3, massan för vatten är från Tabell B-2 och massan för svaveldioxid är från 
Tabell B-1. 

Tabell B-4. Rökgassammansättning i Alternativ 4 (skorsten) givet i kg/Nm3. 

 
 
Tabell B-5 visar rökgassammansättningen för Alternativ 4 (skorsten) givet i massprocent, beräknat uti-
från värdena i Tabell B-4. 

Tabell B-5. Rökgassammansättning för Alternativ 4 (skorsten) givet i massprocent. 

 

  

CO2 O2 N2

V(torr gas) [Nm3] 0.885 0.885 0.885

V% (komp) 8.00 13.20 78.90

V(komp) [Nm3] 0.0708 0.11682 0.698265

n(gas) [mol/Nm3] 3.16 5.21 31.15

M(gas) [kg/mol] 0.012 0.032 0.028

m(gas) [kg/Nm3] 0.04 0.17 0.87

SKORSTEN

m(CO2) [kg/Nm3] 0.04

m(SO2) [kg/Nm3] 0.00001

m(H2O) [kg/Nm3] 0.09

m(O2) [kg/Nm3] 0.17

m(N2) [kg/Nm3] 0.87

m(totalt) [kg/Nm3] 1.17

SKORSTEN

CO2 [m%] 3.2

SO2 [m%] 0.0

H2O [m%] 7.9

O2 [m%] 14.3

N2 [m%] 74.6
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BILAGA C: KARTOR ÖVER ÖLAND 
Figur C-1 a-b, Figur C-2 och Figur C-3 a-b, tillhandahållna av SGU, utgjorde grunden för de konceptuella 
grundvattenmodellerna. 

Figur C-1 a-b. Bild a visar höjddata och bild b visar jorddjupskarta över Mörbylånga kom-
mun. (SGU, 2017). 

a b 
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Figur C-2. Ortofoto över Mörbylånga kommun. (SGU, 2017). 



  

ix 
 

 
Figur C-3 a-b. Figur a visar en berggrundskarta över Mörbylånga kommun. Den ljusa lila färgen är ler-
skiffer och den mörkare lila färgen är kalksten. Figur b visar en jordartskarta över Mörbylånga kommun, 
orangea färger består av sand och blått är sedimentärt berg i dagen (kalksten). (SGU, 2017). 

a b 




