
KERNEVÆRDIER 
 

Vi har i gruppen lavet vores egne ti kerneværdier, som vi har arbejdet med gennem forløbet:  

1. Vi deler hinandens ideer. 

Det har vi gjort. Vi har alle kommet med ideer til pitten, projektet og robotten. 

2. Vi skal have det godt i gruppen. 

Vi har haft det godt i gruppen. Vi har holdt en god stemning ved at lade alle have en mening. 

3. Vi bliver ikke uvenner. 

Vi har haft nogle små diskussioner ind i mellem, men ikke noget vi ikke kunne løse igen. Vi kom over 

det ved at kigge på vores kerneværdier. 

4. God team spirit. 

Vi har alle haft et godt samarbejde, og vi har hjulpet hinanden med så mange ting som muligt. 

5. Vi arbejder på tværs af grupperne. 

Det har vi gjort meget. Der gik over en uge, inden robotdrengene begyndte med robotten. Inden da 

hjalp de meget til med projektet. Projektarbejderne har også været lidt med til, at finde ideer til 

værktøjer og strategi til robotten. 

6. There´s no I in team. 

Det har vi tænkt på gennem hele forløbet. Så det ikke har endt med, at der var en der sad og lavede 

det hele. Eller at der var en, som bestemte alt. Vi har også haft det som vores motto.  

7. Det er vigtigere at lære end at vinde. 

Det har vi tænkt på, når vi har haft pres på. Så vi har lært noget selv, hvis vi ikke vinder. 

8. Vi gør vores bedste. 

Det har vi brugt gennem hele processen. Vi har alle gjort vores bedste, for at få det bedst mulige 

resultat. 

9. Vi holder sammen i gruppen. 

Det har vi i den grad gjort. Vi har hele tiden husket at holde sammen både i gode og i dårlige tider!

10. Vi skal have det sjovt. 

Vi har husket at have det sjovt. Vi har holdt pauser, vi har grint, vi har fjollet og vi har været sammen i 

gruppen efter skole. Men selvfølgelig har vi også arbejdet effektivt. 

 

Vi har haft en meget god gruppe, men nogle gange kunne vi godt have været bedre til at snakke 

sammen om, hvad vi skulle lave. Det har nogle gange været lidt svært at få alle i gang på en gang, da 

der ikke altid var nok opgaver til alle. Vi synes, at vores gruppe har arbejdet effektivt, men der har 

også været tider, hvor vi bare har hygget og haft det sjovt. Det skal der jo også være plads til, så 

længe man arbejder effektivt, når man skal, og det synes vi at vi har gjort.  

 

 

sjov Seriøst 



PROJEKT  

Hver dråbe tæller 
Introduktion  

Vi har valgt at arbejde med vandforbrug i badeværelset, fordi vi researchede på, hvor man 

bruger mest vand i husstande. Da der i alt bliver brugt 77 liter svarende til 60% af det totale 

forbrug af rent drikkevand per person om dagen på brusebade og toiletskyl, tænkte vi, at det 

kunne være et spænende emne. 1 

 
 

Indledning 

Vores problemstilling er: ”Hvordan kan vi nedbringe vores vandforbrug på badeværelset?” 

Vi har valgt at arbejde med denne problemstilling, fordi vi fandt ud af, at spildevand bare bliver 

lukket ud i vandløb, når det er blevet renset. Det fik os til at tænke, at vi ville finde en løsning, der 

kunne genbruge noget af spildevandet fra husstande. Da det er brusebade og toiletskyl, som udleder 

mest spildevand i en husstand, tænkte vi, at det kunne være spændende at finde en måde, at 

mindske mængden af spildevand de steder.  

Vi har arbejdet med projektet fire uger i næsten alle timer hver skoledag. Desuden har vi også været 

sammen hver onsdag efter skole og nogle andre dage, hvor vi har arbejdet og hygget os. I nogle 

weekender har vi også mødtes og arbejdet hele dagen. 

 Vi fandt frem til vores løsning, da vi kom i tanke om at vaskehaller genbruger det brugte vand 

igen og igen. Vi tænkte at det kunne være spændende at arbejde på at bruge det på en anden 

måde.  

For at finde frem til vores løsning har vi fået informationer fra nettet. Vi har også snakket med to 

damer fra Billund vand. De har både været hos os på skolen, og vi har været ude og få en 

rundvisning på rensningsanlægget i Grinsted. Vi har også været ude og se det nye vandværk i 

Billund. Vi har besøgt og interviewet Michael Fasterholdt, som havde noget viden om 

vaskehaller. Vi har snakket med en vvs-montør, der hedder Kaj Pedersen. Han hjalp med 

baggrundsviden til vores løsning. Vi var ude og få en rundvisning ved en vaskehal. Der så vi 

hvordan vandet bliver renset under jorden. Vi har også snakket med en, som har været med til at 

bygge rensningsanlæg til vaskehaller, som hedder Gerhard. Han hjalp med at forklare hvordan 

systemet virkede, og hvad det vil koste at drive det.  

 

Løsning og resultater 

Vores nuværende løsning er, at vi vil bruge vaskehal konceptet med, at vandet bliver renset 

under jorden på grunden og derefter genbrugt. 

                                            
1 https://www.unicef.dk/fakta-om-vand  
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En vaskehal fungere på den måde at vaskevandet bliver ledt ud i 3 store beholdere.  

I den første beholder renses for slam. Sand og lignende bundfældes og overfladevandet sendes 

videre til næste beholder, hvor der foregår en biologisk rensning. Denne rensning bliver udført 

ved hjælp af mikroorganismer, som lever på nogle små plastik stykker. Mikroorganismerne 

æder forureningen i vandet altså sæberesterne og eventuelle organiske rester i vandet. Herefter 

bliver det ledt over i en opbevaringstank, hvor det er klar til at blive genbrugt. Før vandet når 

vaskehallen bliver det ledt igennem et sand filter og et mineral filter.  

Vi vil anvende næsten samme princip i vores løsning. Vi vil lægger nogle nye rør, der går fra 

bruseren og ud i haven, hvor man kun installerer to beholdere, idet vi vil spare den første 

beholder væk, da der jo ikke er så meget jord og slam i normalt brusevand.  I stedet vil vi lede 

vandet igennem et filter som fjerner hårrester og større partikler. Filtret vil vi rense med jævne 

mellemrum ved hjælp af tilbageskyl, hvor hårrester mm. sendes ud med det normale spillevand. 

I den første beholder vil vi således foretage den biologiske rensning hvor vandet bliver renset 

for hud og sæberester. Herefter ledes det over i den sidste beholder som skal fungere som 

reservoir for toiletskyllet. I denne beholder kunne der evt. ledes regnvand til at supplere 

brusevandet. I denne beholder vil vi også lave en overløbs sikring således at for meget vand vil 

blive ledt tilbage i kloakken. Til sidst vil vi filtrere vandet inden det bliver ført videre til toilettet. 

Til sidst bliver vandet fra toilettet ført ud i de almindelige spildevandsrør.  

 
Vi har lavet et forsøg for at se om det vil virke i praksis. Vi tog noget badevand og filtrerede det 

over i noget vand med mikroorganismer fra vaskehallen. Her lod vi det stå i 3 dage inden vi 

filtrerede det gennem et hjemmelavet sandfilter. Vi har opbevaret vandet i tre uger, og vi har 

ikke oplevet lugt og partikler i vandet. Derudover har vi indsendt en vand prøve til Billund Vand, 

som har testet vores rensede. De har meldt tilbage, at vores løsning ser ud til at virke.  

Konklusion 

Vi har været i kontakt med flere fagpersoner. Blandt andet en montør, det lokale rensningsanlæg 

og en leverandør af rensningsanlæg til vaskehaller. Alle har meldt tilbage at vores løsning kan 

fungere. Det ville blive en investering, men man ville kunne spare pengene ind i løbet af nogle år, 

afhængig af hvor mange der bruger anlægget. På den baggrund mener vi at vi har lavet en 

løsning, som sparer på vores rene vand, ved at genbruge brusevand i toilettet.   

 

På grund af den store investering, ville det give mest mening, at satse på større byggerier. Det 

kunne fx være et nyt lejligheds byggeri, hotelbyggerier eller måske en hel vendeplads som 

benytter fælles rensning af spildevand. 

 

 

Billedet viser plastikstykkerne med 
mikroorganismerne i.    



 

Kilder: 

 https://www.unicef.dk/fakta-om-vand 

 Telefoninterview med Kaj Pedersen (VVS installatør) 

 Interview med samt besøg hos Michael Fasterholt og Bent Fasterholt (Shell Billund) 

 Interview med Gerhard fra ”Green Water System A/S” (Vaskehals montør) 

 Besøg af og på Billund Vand 

 http://denstoredanske.dk/Natur_og_miljø/Miljø_og_forurening/Vandmiljø,_spildevand_

og_olieforurening/spildevandsrensning  

https://www.unicef.dk/fakta-om-vand
http://denstoredanske.dk/Natur_og_miljø/Miljø_og_forurening/Vandmiljø,_spildevand_og_olieforurening/spildevandsrensning
http://denstoredanske.dk/Natur_og_miljø/Miljø_og_forurening/Vandmiljø,_spildevand_og_olieforurening/spildevandsrensning


MARKEDSFØRING  
Målgruppe 

Vores målgruppe er de steder, hvor der er brug for mere vand både nu og i fremtiden. Vi har derfor lavet 

research på, hvilke byer i Danmark og i hele verden, der har mest behov for at spare på deres vand, og på 

den måde brug for vores løsning.  I Danmark er det primært Odense, Århus og København da de ikke har 

så meget grundvand tilbage. Derudover vil vores løsning være interessant for miljøbevidste forbrugere og 

virksomheder som gerne vil være miljøvenlige som f.eks. hoteller. Hvis vi går ud over Danmarks grænser, 

er vores målgruppe begrænset til lande hvor man bruger vand i toiletterne. Det kunne f.eks. være to byer 

som Goulburn i Australien og Mexico City i Mexico som begge lider af stor vandmangel. 

Vi vil gå efter at sælge vores løsning til lejlighedskomplekser og hele vendepladser. Det vil vi, da man på 

den måde kunne deles om udgifterne. Dels til at lave anlægget dels til at holde det kørende.  

Produktet: 

Vores løsning kræver at man har plads til at grave beholdere ned i jorden samt et rum hvor pumper og 

filtre kan installeres. Dette taler igen for at vores løsning henvender sig til større lejligheds komplekser, 

hvor en vicevært evt. vil kunne vedligeholde anlægget. Da der skal installeres nye rør i badeværelset vil 

vores løsning primært henvende sig til nybyggeri. 

Pris: 

Vores løsning vil blive en investering. Men da vi foreslår at sælge til lejligheder og hele vendepladser, vil 

omkostningen af produktet deles mellem alle forbrugerne. Pengene, hver person bruger, vil hurtigt blive 

sparet sammen igen, da hver person sparer ca. 650 kr. og over 12.000 liter vand om året.  

Anlæggelsen af vaskehals anlægget kostede ca. 95.000kr og den årlige drift ca. 10.000kr.  

Hvis vi går ud fra at vores løsning koster ca. det samme vil det kræve forbruget fra mindst 16 personer at 

kunne holde driften af anlægget ved lige uden det koster ekstra og 30 personer vil kunne tjene 

anlægsudgifterne hjem på 10 år. 

Distribution: 

Vi har snakket med et firma, Green Water Systems A/S, som leverer vandrensningsanlæg til vaskehaller. 

De vil gerne lave vores anlæg, hvis der er interesserede kunder. Vores opgave er derfor at finde 

interesserede kunder, og skabe kontakt mellem dem og Green Water System A/S. Som start har vi tænkt 

os at kontakte dem, der skal bygge lejligheder samt hoteller i Billund midtby. Vi vil fortælle dem om vores 

løsning, og høre om de har interesse i vores ide. 

Reklame: 

Vi har reklameret for os på YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UC1WutPBtbs2M2VpS9TdMrIw/videos, hvor vi har lagt en 

statement film op. Vi har lavet en Instagram https://www.instagram.com/the.brick.waves/, hvor vi 

opdaterer om vores gruppe. Vi har lavet en hjemmeside https://thebwaves.wixsite.com/thebrickwaves, 

hvor folk kan læse om vores projekt, gruppe og robot.     

Vores pit: 

Vi har lavet vores pit, som en bruser. Vi har lavet fliser, som vi hænger om på væggen. Vi har hængt et 

bruseforhæng og en bruser op. Udover det har vi lavet en konkurrence, en folder og to film, der står i 

pitten. Det har vi gjort, fordi folk skal kunne huske os. Formålet er at skabe opmærksomhed, både for os, 

og for vores løsning. 

  

https://www.youtube.com/channel/UC1WutPBtbs2M2VpS9TdMrIw/videos
https://www.instagram.com/the.brick.waves/
https://thebwaves.wixsite.com/thebrickwaves


Kilder  

 Interview med Gerhard fra ”Green Water System A/S” (leverandør af 

vaskehalsrensningsanlæg) 

 http://www.geus.dk/DK/popular-geology/edu/viden_om/grundvand/Sider/gv02-

dk.aspx 

 

  

http://www.geus.dk/DK/popular-geology/edu/viden_om/grundvand/Sider/gv02-dk.aspx
http://www.geus.dk/DK/popular-geology/edu/viden_om/grundvand/Sider/gv02-dk.aspx


TEKNOLOGI 
Indledning 

Nogle af os deltog i FLL i 2015, så vi har en del erfaring med fra tidligere. Derfor begyndte vi 

at bygge vores robot allerede før turneringen startede. Vores store udfordring i år har været 

at vi fra starten ville løse ALLE udfordringerne på banen. Det har kostet rigtig mange timers 

arbejde, men det er lykkedes! 

Vi har haft fire uger, hvor vi brugte timerne i skoletiden. Udover det har vi været meget 

sammen efter skole. Jacob har en bane derhjemme, så der arbejder vi tit med robotten.   

Strategi 

Vi har delt banen op i 3 zoner. I 1. Zone løser vi de udfordringer, der er tættest på basen. Det 

gør vi for at samle regnen ind, som vi skal bruge i mission 3. Vi ligger også et net ud til 

vandbehandlingsmaskinen for at samle lorten og vandet op, når vi udløser toilettet i zone 2. 

Zone 2 er midten af banen. Zone 3 er den sidste halvdel af banen. Den slutter vi af med, så vi 

kan slutte derude, og dermed spare tid på at køre tilbage til basen. 

Grundrobot 

Robotten har 2 små motorer til værktøjer, som vi har 

placeret foran og bagpå robotten. De er lavet med et 

quick attatchment system, for at vi hurtigere kan sætte 

værktøjerne på robotten. Placeringen af motorerne giver 

en god vægtfordeling og gør det nemmere at klare to 

missioner på en gang. Vi har valgt at bruge de små 

motorer, fordi der ikke er noget på banen, der kræver en 

stærk motor, og så kan vi lave robotten mindre. Den er 

firkantet, så den kan rette op mod banderne. Den er 

kompakt, så den lettere kan komme rundt på banen.  

Vi har tre lys sensorer, to som peger ned af. De er placeret i forreste hjørne. Vi har bygget 

dem så de kan bevæge sig, fordi vi fik problemer, når vi ville kører over den grønne rampe på 



banen, fordi de satte sig fast i rampen. Det gør de ikke med vores 

nye løsning. Vi har også en farve sensor, som peger op af, så den 

kan se hvilken mission, vi skal køre. Det kan den, fordi vi har en 

farve kode på alle værktøjerne. Vi har også en gyro, som er sat fast 

under robotten.  

Værktøjer 

Vi har lavet 5 værktøjer: 3 hovedværktøjer, og 2 vi skubber med 

robotten. Vi har lavet ikke mindre end 9 værktøjer, som anvender 

elastikker, og tre, som anvender pneumatik. Vores hovedværktøj 

på mission 1 løser regnen og skubber pumpen på plads. Den skubber også til filteret og 

sætter vores net ud. 

Vores hovedværktøj på mission 2 løser rørudskiftningen, flipper dækslet og sætter tripoden. 

Den udløser også toilettet på samme tid. Den flipper også dækslet på den anden side af 

banen. Den sætter også det blå rør og tager nettet vi lagde i første zone med tilbage i basen. 

Vores hovedværktøj på mission 3 skubber vores skubbeværktøj ud og sætter vandet i 

fontænen og drejer på vandhanen. Den sætter slingshoten på plads. Robotten kører ud af 

skubbeværktøjet og kører ned og sætter vandkollektionen på plads. Den kører ned og fanger 

brandbilen med en arm, hvor brønden og lorten er på. Den kører frem til brandbilen udløser 

og lorten og brønden er inde i cirklerne. På den anden side af robotten har den noget 

pneumatik, som sætter vandet ned i blomsten, så den løfter sig. Når blomsten står op, 

rammer den noget, som udløser regndråben. Robotten bliver holdende der, til tiden går.  

   
 

Programmering 

V har lavet et masterprogram som selv tjekker hvilket værktøj der er på robotten og kører 

det program der passer til. Vi bruger en del my blocks. Bl.a. har vi en drejeblok, som drejer så 

mange grader, som vi taster ind. I blokken kan vi også indtaste en error værdi, så vi kan 

tilpasse hver enkelt drej afhængig af, hvilke værktøjer vi har på. Vi har lavet et program, så vi 

kan aflæse error værdien på ev3’s display, mens robotten kører. Vi har også en blok, som 

bruger gyroen til at holde kursen, når robotten skal køre ligeud. 

Derudover har vi lavet en ”Selv tjek” rutine til robotten, som vi kan køre før konkurrencen 

starter. Det skyldes at vi tidligere har oplevet at en ledning sad løs samt at gyroen har driftet. 

Du kan se vores robot kører her: urlen.dk/tTf   

Mission 1.  Mission 2.  

 

Mission 3.  

https://sites.google.com/view/brickwaves

