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Abstract 
This report examines the possibilities of using biocementation as an alternative method for coastal              

protection. Biocementation is a sustainable solution for binding loose aggregate without the use of              

cement. The use of biocementation in sand results in a product which we refer to as “biostone”.                 

This process uses the enzyme-producing bacteria Sporosarcina pasteurii with a urea-modified           

nutrition broth and calcium, which combined creates a natural looking stone similar to naturally              

produced sandstone. 

Through the three main experiments key findings include the shaping of the stone, which              

can be made both within a confined mold and in cylinders placed in loose sand. Also the                 

experiments have proved that there is no significant difference in the results of biocementation in               

sterile and non-sterile sand, which facilitates the preparation in a natural environment and             

hypothetically at Danish coastlines.  

The report and experiments rely on methods of technological analysis and methods from the              

natural sciences, and a design rationale has been developed based on our findings and works as a                 

proof of concept.  
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1. Indledning 

1.1 Motivation for dette projekt 
Vores motivation for at arbejde med dette projekt på vores 2. semester på RUC er primært, at vi alle                   

har interesse i at undersøge og arbejde med fremtidens bæredygtige løsninger. Da vi bliver              

præsenteret for biosten, med dets egenskaber og muligheder, fanger dets umiddelbare potentiale            

som byggemateriale og det bæredygtige perspektiv i fremstillingen vores interesse, i og med at              

biosten ikke skal hærdes gennem brænding, som f.eks. mursten skal. Som udgangspunkt vil vi              

arbejde med biosten som produkt, og undersøge hvordan dette kan bruges i andre sammenhænge              

end f.eks. til fremstilling af huse. 

Da biosten er biocementeret sandsten, har vi set en mulighed for at arbejde med dette               

koncept i relation til de danske kyster og sandstrande, hvilket har ledt os i retning af kystsikring. Vi                  

i gruppen har alle hørt om udsatte kystområder; sommerhuse der er i fare for erosion og                

stormfloder, som oversvømmer boligområder nær de danske kyster. Hård og blød kystsikring            

benyttes i høj grad for at undgå naturens påvirkninger, og vi har derfor været nysgerrige omkring                

hvorvidt et produkt som biosten, kan erstatte eller arbejde sammen med nuværende materialer, både              

med henblik på fremstillingen og det visuelle udtryk. Desuden har dette projekt også lagt op til at                 

arbejde forsøgsorienteret med fremstillingen af biosten, for på denne måde at få et indgående              

kendskab til det teknologiske system, der ligger bag biocementering med mikroorganismer. 

Generelt har dette projekt lagt op til en anderledes tilgang til det teknologiske, som vi skal                

undersøge i dette semester, hvilket har haft en stor tiltrækningskraft for os alle, da der her har været                  

en mulighed for at arbejde med et teknologisk system, der adskiller sig fra de elektroniske systemer,                

vi primært berører på dette studie, som f.eks. Artificial Intelligence eller Virtual Reality.  

1.2 Problemfelt 
I december 2017 tog en gruppe sommerhusejere i Lønstrup i Nordjylland magten i egen hånd. De                

var trætte af at se deres grunde styrte i havet, og valgte - i uoverensstemmelse med                

Naturbeskyttelsesloven - selv at hælde jord og beton ned ad kysten, for at sikre den mod                

Vesterhavets voldsomme slid (Sommerhusejer sigtet i sag om ulovlig kystsikring ved Lønstrup,            

2018). Lønstrup er langt fra det eneste kystområde på Danmarks 8.000 km kystlinje, der er truet af                 

erosion. Problemet opstår, når havvand støder mod kysterne og transporterer havbundsmateriale til            

og fra kysten, og derved ændrer på kystmorfologien. 
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Foto 1: 
Foto af Lønstrup Strand, Jesper 

Nørgaard Thomsen, DR, fra 
(“Sommerhusejer sigtet i sag om ulovlig 

kystsikring ved Lønstrup”, u.å.) 

Kyster eroderer hurtigere og voldsommere grundet ændringer i temperatur, vind og vejr, som             

påvirker middelvandstanden og bølgernes strømninger i farvandene (Kyster, havne og kystnær           

bebyggelse samt det åbne land, u.å.). Disse udfordringer skyldes bl.a. global opvarmning, som             

forårsager øget gennemsnitstemperatur, vandstandsstigning, ændringer i nedbørsmønstre og        

ændringer i vind- og stormmønstre globalt (The Intergovernmental Panel on Climate Change,            

2007).  

Ændringerne frem til nu kan allerede ses i kystlandskabet, og for at kunne forberede sig på                

fremtiden, har det danske kystdirektorat, på baggrund af FNs klimapanel IPCCs seneste rapport,             

opstillet en række Representative Concentration Pathway (RCP) scenarier for, hvordan de danske            

strande kan udvikle sig fra 2015 til 2115, afhængigt af hvordan udledningen af drivhusgasser              

fortsætter. På figur 1 ses en oversigt over de danske kyster beregnet ud fra RCP8.5. RCP8.5                

repræsenterer et “business as usual ”-scenarie, hvor der ikke sker nogen ændring i udledningen af              

drivhusgasser. Alle farvede områder er potentielt mistet landmasse, og det kan tydeligt ses hvordan              

et sådant scenarie vil ændre landskabet langs de danske kyster. 
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Figur 1: 
Farekort: Erosion, RCP8.5 2115. Fra 

(Kystdirektoratet, 2016) 

En måde, hvorpå man i Danmark forsøger at sikre områder ud til kysterne mod erosion, er gennem                 

sandfodring, hvor der pumpes sand op fra havbunden, som manuelt tilføres de udsatte kystområder,              

hvor vandstrømninger har ført for meget af sedimentet bort. Denne type kystsikringsmetode kaldes             

blød kystsikring. Et eksempel på hård kystsikring kunne være diger eller høfder, som opsamler det               

sediment der ellers transporteres væk, og dermed søger at formindske erosionen (“høfde | Gyldendal              

- Den Store Danske”, u.å.). Dog er der stor uenighed om, hvorvidt disse kystsikringstiltag har               

bæredygtige og positive effekter. En kritik går på, at især hårde kystsikringsmetoder ikke modvirker              

erosion, men blot flytter problemet til et andet sted langs kysten (Miljø- og Fødevareministeriet,              

2016). Et andet kritikpunkt er, at dynamiske og naturlige processer, såsom erosion, bør forløbe              

uhindret af hensyn til flora og fauna (Kristiansen, J., 2012). Kystsikring kan altså virke invasivt for                

det omkringliggende naturområde, og i sagen ved Lønstrup Strand blev beboernes forsøg på at sikre               

kysten altså anset som decideret hærværk, bl.a. fordi området er fredet og fordi det er dækket af                 

kyst- og naturbeskyttelseslovgivningen (“Sommerhusejer sigtet i sag om ulovlig kystsikring ved           

Lønstrup”, 2018.).  
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Et materiale, der typisk anvendes til opbygning af hård kystsikring, er beton. Beton består af               

naturlige ressourcer, heriblandt kalksten, sand og ler, som kan udvindes lokalt. Den store             

tilgængelighed af disse ressourcer gør, at beton er det mest anvendte byggemateriale i verden              

(Felice, M., 2013). Som ved meget andet produktion, udledes der CO 2 under produktionen af beton.               

Dette sker både ved den kemiske nedbrydning af calciumcarbonat og ved opvarmningen af             

materialet, og sammenlagt svarer betonindustrien til ca. 6% af den globale CO2-emission (Felice,             

2013). Et af de negative træk ved brugen af beton er altså udledningen af kuldioxid, hvorimod et af                  

de positive træk er den brede tilgængelighed og relativt lette produktion. Et alternativ til beton som                

kystsikringsmateriale kunne være biocementeret sandsten; biosten.  
I 2014 tog Ginger K. Dosier, fra den amerikanske virksomhed Biomason, patent på             1

materialet Biostone (Patent Nr. US 8,728,365 B2, 2014). Biostone består hovedsageligt af sand,             

urea og bakterien Sporosarcina pasteurii (S. pasteurii), som gennem en kemisk reaktion skaber en              

biocementering af sandet, og binder sandpartiklerne til et solidt materiale, der minder om naturligt              

forekommende sandsten (Patent Nr. US 8,728,365 B2, 2014). Denne biocementerings-proces er           

ikke begrænset til sand, men virker på mange typer løs aggregat. Selvom Biostone altså ikke               

forekommer naturligt, minder dets kemiske opbygning, såvel som fysiske kvaliteter om noget, som             

er, og kan ifølge Dosier, bruges til at bygge genstande, som i dag bygges af bl.a. ler, beton og sten.                    

Proceduren kræver hverken lang tid eller høj varme, da Biostone størkner i formen ved              

stuetemperatur over et par dage, afhængigt af formens størrelse (Patent Nr. US 8,728,365 B2,              

2014). 

 

Foto 2: 
“Dune 23” og “Dune 24”, Magnus Larsson Aerials, fra (“‘SAHARA SURREAL’ - Magnus Larsson”, u.å.) 

Arkitekt Magnus Larsson arbejder med S. pasteurii i Sahara Ørkenen, hvor han foreslår at omdanne               

sandklitterne til en 6000 km lang mur, med indbyggede hulrum til beboelse og beplantning.              

1 Et patent giver eksklusivt herredømme over en given opfindelse i en årrække. Patentet skal indeholde al gyldig 
information om opfindelsen, således at andre fremadrettet kan udvide eller forbedre opfindelsen (Kenton, u.å.). 
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Konceptet er det samme som ved produktion af Biostone, men ifølge planen skal det gøres i løst                 

sand enten ved at indsprøjte bakterien de steder, hvor sandet skal fastgøres, eller ved at danne                

biosten over en “ballon”-struktur, som efter størkning punkteres og efterlader et hulrum (Larsson,             

M., 2013). Netop i ørkenen, og ved et projekt af dette omfang, er det praktisk, at byggematerialet                 

allerede er til stede på det givne område. Ligesom tilstedeværelsen af kalksten i nogle områder giver                

anledning til betonbyggeri, har Larsson set en mulighed i at bygge med biocementerede sandsten i               

Sahara. 

Eftersom sedimentet langs de danske kyster bl.a. består af sand, grus og småsten, kunne det give                

anledning til at udnytte netop disse materialer til at beskytte kysterne. Hertil kommer udfordringen,              

at Larssons projekt ikke er blevet udført endnu. Ifølge Dosiers patent, skal Biostone nemlig laves i                

en lukket form, for at opnå et optimalt resultat. Hvis Larssons idéer med indsprøjtning af               

cementeringsvæske direkte på byggestedet, eller muligheden for en mere naturtro          

formgivningsstruktur bliver en realitet, åbner det op for mange muligheder for produktionen og             

brugen af Biostone og biocementering generelt.  

Ud fra de umiddelbare kvaliteter ved biosten formodes det, at materialet kan fungere som et               

alternativ til beton og sten i hårde kystsikringsmetoder. Sand benyttes allerede i blød kystsikring i               

Danmark, og er et nemt tilgængeligt materiale, og samtidig besidder biosten mange af de samme               

egenskaber som beton og sten, der benyttes til hård kystsikring. Rapporten vil undersøge hvordan              

og hvorledes det kan lade sig gøre at formgive sand gennem biocementering til eventuelt brug ved                

udsatte kystområder. 

1.3 Problemformulering 

Hvordan kan der gennem egne forsøg med biocementering udvikles viden, der undersøger            

teknologiens brugbarhed som alternativ sikring af udsatte kystområder? 

1.4 Arbejdsspørgsmål 

- Hvad er biocementering og hvordan laves biosten? 

- Hvilke undersøgelser af biostens produktion og egenskaber kunne være relevante for           

implementering langs danske kyster? 

- Hvordan kan biosten som materiale være et alternativ til eksisterende metoder og materialer             

brugt i dansk kystsikring? 

- Hvilke muligheder findes inden for formgivning af biosten? 
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- Hvordan kan formgivning og brugen af biosten være et natur-æstetisk alternativ til            

nuværende kystsikring? 

1.5 Semesterbinding 

Semesterprojektet på den Humanistisk-Teknologiske (Hum-Tek) Bachelors 2. semester, på         

Roskilde Universitet, skal skrives i den primære dimension Teknologiske Systemer og Artefakter            

(TSA), samt en sekundær, valgfri dimension; Design og Konstruktion (D&K) eller Subjektivitet,            

Teknologi og Samfund (STS). Alle tre dimensioner er en del af HumTeks basiskurser. Vi har valgt                

at arbejde med D&K som den sekundære dimension i dette semesterprojekt, da vi som supplement               

til den teknologiske analyse af biocementering som teknologisk system, der indgår i            

TSA-dimensionen, også ønsker at undersøge, hvordan biocementering kan bruges i forbindelse med            

designet af en kystsikringsmetode. Her vil vi fokusere på mulighederne og sammenhængen mellem             

konstruktion og formgivning af biosten som artefakt.  

1.5.1 Sådan opfyldes semesterbindingerne 
Ifølge Studieordningen for den Humanistisk-Teknologiske Bachelor skal vi i løbet af vores studietid             

opnå “Færdighed[er] i at anvende teknisk-videnskabelige teorier, begreber og metoder, der indgår            

i analyse og konstruktion af teknologiske produkter og systemer, herunder at kunne identificere             

hvilke effekter disse skaber. ” (Intra RUC: 3.3.1, ss. 3). Vi opnår gennem dette projekt indgående               

kendskab til teorier, begreber og metoder i konstruktionen af “Microbial Induced Calcite            

Precipitation” (MICP), og mere specifikt om biosten som artefakt og teknologisk system, gennem             

litteraturstudier af MICP og Biostone, samt praktisk arbejde med fremstillingen af biocementeret            

sandsten. Herunder arbejder vi også med teori om bakterien S. pasteurii, samt God             

laboratoriepraksis (GLP) som metode for vores laboratoriepraksis. Desuden undersøger vi gennem           

det praktiske studie, mulighederne for produktion og formgivning af biocementeret sandsten, hvor            

det ønskes at opnå et indblik i mulighederne for at bruge biocementering i forbindelse med               

kystsikring.  

Vores mål er at forankre projektet i den teknisk videnskabelige tradition og dertilhørende             

problemstillinger. Vi bruger den såkaldte TRIN-model, der er udviklet af undervisere på Hum-Teks             

TSA-dimension, til at rette opmærksomheden på indre (kemiske) mekanismer og processer i            

produktionen af biosten. Disse indre mekanismer redegøres der for ved litteraturstudier af            

eksperimenter med MICP, såvel som ved egne forsøgsopstillinger og eksperimenter, samt erfaringer            
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heraf. Det teoretiske og praktiske studie giver os en højere forståelse af konstruktionen af biosten               

som artefakt, og det biokemiske system der indgår i produktionen af biosten. Dette giver os også et                 

højere kendskab til biostens materialitet og funktion, hvilket er væsentligt i forhold til brugen af               

artefaktet i forbindelse med kystsikring. Ydermere kan vi bruge denne viden til at undersøge om               

biosten kan bruges som et alternativ til nuværende kystsikringsmetoder og -materialer. 

Gennem TRIN-modellen kan vi vurdere mulighederne for brugen af biocementering. Dette           

forsøger vi at gøre gennem vores praktiske studie og resultaterne heraf, samt en diskussion af,               

hvordan biocementeret sandsten kan indgå i kystsikring. Da vi ikke har mulighederne for at afprøve               

biosten som en kystsikringsmetode i realiteten, vil diskussionen tage udgangspunkt i biostens            

hypotetiske potentiale.  

Som den sekundære dimension har vi valgt at arbejde med Design og Konstruktion, hvor vi gennem                

designmetoderne ‘Design Research Through Pratice’ og ‘Den Iterative Spiral’, arbejder med           

designdimensionen gennem projektets eksperimentelle tilgang. Design og Konstruktion er forankret          

i den designvidenskabelige tradition, hvor vi i dette projekt arbejder med prototyping og             

formgivning af biosten som artefakt, samt et muligt design af en alternativ kystsikringsmetode.             

Gennem bl.a. litteraturstudier af nuværende kystsikringsmetoder ved danske kyster, kan vi redegøre            

og argumentere for hvordan biosten potentielt kan bruges som kystsikring. Dette vil vi gøre gennem               

et designrationale, hvilket vores praktiske forsøg med formgivning af biocementeret sandsten skal            

understøtte. 

2. Teori 
Vi vil i følgende afsnit redegøre for den teoretiske viden vi har tilegnet os ved udarbejdelse af denne                  

rapport, herunder bl.a. om kystsikring, erosion og æstetik. 

2.1 Erosion 
Ordet erosion stammer fra det latinske ‘erosio’ og betyder slitage eller afgnavning (“Den Danske              

Ordbog”, u.å.). Erosion som begreb henviser til løsrivning af materiale fra faste overflader såsom              

klipper og bjerge, men bruges også om andre typer nedbrydning eller løsrivelse af materiale som               

f.eks. erosion af kystområder; kysterosion. Vi vil i rapporten undersøge alternative løsninger til at              

bremse eller modvirke denne type erosion, og ønsker med dette kapitel at redegøre for, hvordan               

erosion ved de danske sandstrande foregår. 
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2.1.1 Hvad er sand? 
Størstedelen af sandet på Jorden stammer fra tidligere erosionsprocesser. Bjerge der engang var             

højere, og sten der engang var mere kantede, har mistet noget af deres materiale. Dette materiale er                 

blevet transporteret jorden rundt vha. forskellige vejrforhold (Julien, P. Y., 2010). Sandet på de              

danske strande kan derfor indeholde mikroskopiske elementer fra hele verden. 

Sand består dog ikke kun af små stenpartikler eller ‘sandkorn’ . Sandkorn ser forskellige ud              

over hele Jorden, pga. forskellige faktorer i lokalområderne såsom sedimentets oprindelsessted,           

flora og fauna. 95% af det sand man finder på stranden i Danmark, vil bestå af fine, kantede og                   

gennemsigtige stenpartikler af kvarts (Nationalpark Thy, u.å.), men der vil også være mange             

forskellige mikroskopiske fragmenter til stede. 

 

Foto 3: 
“Maui sand grains arrangement #2” fra 

sandgrains.com, 2008 

Fragmenterne kan, ligesom det ses på ‘Foto 3’, bestå af forskellige rester eller forsteninger af               

biologisk producerede skaller, og bl.a. fordi sandkorn ikke kun består af småsten, findes en fælles               

fagterm for massen af mindre partikler; sediment (Julien, P. Y.,  2010).  

Sammensætningen af dette sediment kan have stor betydning i forhold til vores            

biocementeringsproces se afsnit ‘4.3.1 Valg af aggregat’, da størrelsen på kornene i sedimentet             

bestemmer hvor hurtigt cementeringsprocessen forløber. Variationer i sedimentet brugt til biosten,           

vil have indflydelse på egenskaberne for den færdige biosten. Forholdet er sådan, at jo finere               

kornene i sedimentet er, jo langsommere forløber cementeringsprocessen (Dejong, J. T, Nüsslein,            

K., 2006). 

2.1.2 Hvad er erosion? 
Selv i de små, mikroskopiske elementer i sediment forekommer fænomenet erosion, da sedimentet i              

bølger og vind ved bevægelse og gnidning nedslides og mister mikroskopisk materiale (Julien, P.              
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Y., 2010). Den type erosion, vi finder særlig interessant i vores opgave er vanderosion, og specifikt                

erosion af sandstrande. For at forstå denne type erosion, vil vi starte med at se nærmere på, hvilke                  

processer der foregår i de danske kystområder. 

Læren om at forstå de dynamiske processer i kystområder kaldes ‘kystmorfologi’. I læren om              

kystmorfologi tages mange faktorer i betragtning for at forstå kysternes livscyklus. En af disse              

faktorer kaldes ‘Litorale processer’ . Litorale processer er læren om, hvordan sedimenter           

transporteres i bølger og strømninger, og det er under disse litorale processer, at erosion              

forekommer. Det vil sige, at erosion er en del af et større transportsystem af sediment. Dette                

transportsystem, i sin simpleste forstand, består af 3 faser; erosion (nedbrydning), transport            

(flytning) og sedimentering (aflejring) (Julien, P. Y.,  2010) som det ses i figur 2 nedenfor. 

 

 

Figur 2: 
“Processes of erosion, 

transport, and sedimentation” 
fra (Julien, 2012, pp.2) 

Erosion forekommer i to variationer; ‘Akut erosion’ og ‘Kronisk erosion’. Akut erosion opstår             

under ekstreme vejrforhold som stormflod og orkan, og kan medbringe store irreversible            

forandringer til kystlinjerne. Kronisk erosion henviser til den konstante sedimenttransport, der           

foregår langs de danske kyster. Denne erosion forekommer konstant, men i flere forskellige             

retninger, afhængig af kystområdet og vejret (Drønen, N. K.,  2015). 

Erosion af sediment fra land og ud i havet kaldes tværtransport. Denne proces kaldes transport og                

ikke erosion, fordi der sker en sedimenttransport i begge retninger. Sedimentet eroderes fra kysten i               

kraftigt vejr, og transporteres i stille vejr tilbage mod stranden og aflejres igen. Det skønnes, at                

tværtransport af sediment i løbet af et år udlignes på de fleste danske strande, dvs. at der er lige så                    

meget sedimentering som erosion (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016). Selvom det er           

tværtransporten, der kan ses, så er det altså ikke her, den voldsomme erosion i udsatte kystområder                

forekommer, medmindre der sker en akut erosion (se figur 3).  
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Figur 3: 
“Sedimentbudget i det aktive kystprofil som 
påvirkes af bølger og strøm” fra (Miljø- og 

fødevareministeret, 2016) 

Der hvor den kroniske erosion og transporten af sediment er størst, er langs med kysten. Denne                

sedimenttransport kaldes langstransport , fordi sandet transporteres langs kystlinjen fra et sted,           

‘opstrøms’ (mod strømmen set fra destinationen) til et nyt ‘nedstrøms’ (med strømmen set fra              

oprindelsen), hvor det sedimenteres (Drønen, N. K., 2015). Langstransporten forekommer ikke kun            

under storme, men derimod konstant vha. de vindretningsstyrede bølger, der hver især eroderer og              

transporterer en lille mængde sediment nedstrøms (Drønen, N. K., 2015). Specielt kombinationen            

af akut erosion og langstransport forårsager de største ændringer i kyststrækningerne, da akut             

erosion kan løsrive store mængder materiale, som dermed vil blive transporteret nedstrøms. 

2.1.3 De danske kyster 
Den danske kyststrækning består primært af såkaldte bløde kyster, der påvirkes af vandstand, bølger              

og havstrøm, og derfor er under konstant naturlig forandring gennem sedimenttransport (Byskov, S.             

(2007). Der findes mange forskellige kysttyper i Danmark, men størstedelen kan sorteres under to              

dominerende; stejlkyster og fladkyster. Stejlkyster er områder med klinter, hvor landniveauet er            

langt højere end stranden (Gyldendal - Den Store Danske, 2013). Ved stejlkyster sker erosionen              

langsommere end ved fladkyster, da stejlkyster består af mere solidt materiale; i Danmark er det               

ofte klinter af kalk. Selvom erosionen sker langsommere ved klinter, kan transporteret materiale             

ikke aflejres til ny klint. Fladkyster er områder, hvor kysten og det nærliggende land har en lille                 

niveauforskel, og disse kystområder består hovedsageligt af løst sediment, der er fastgjort vha.             

plantevækst. Fladkyster består ofte af sand, klit eller ler, og fladkyster har en naturlig opbygning der                

medvirker aflejring af sediment i stille vejr (Gyldendal - Den Store Danske, 2013). 
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2.2 ICPP, RCP, klima 
Alle kyststrækninger har en gennemsnitlig årlig kystprofil. Denne profil kaldes en ligevægtsprofil            

(Drønen, N. K., 2015). Ligevægtsprofilen udregnes på baggrund af opmålinger løbende og giver et              

indblik i, hvordan stranden eroderer (Se figur 4). 

Figur 4: 
“Ligevægtsprofilet er det gennemsnitlige profile 

over et eller flere år” fra (Kystdirektoratet, 2016) 

Fælles for al kysterosion i Danmark er dog, at erosionen forekommer hurtigere, desto højere              

vandstanden ved kysten er, og pga. stigende vandstande ændres kysternes ligevægtsprofiler ofte            

indenlands (Drønen, N. K., 2015). For at få et indblik i, hvordan de danske kyster kunne se ud i                   

fremtiden på baggrund af disse klimaforandringer og den globale opvarmning, har kystdirektoratet            

udviklet en model beregnet ud fra den femte hovedklimarapport (AR5) fra FNs klimapanel             

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (Kystdirektoratet, 2016). Beregningerne tager          

udgangspunkt i to forskellige klimascenarier, hhv. RCP2.6 og RCP8.5. RCP står for Representative             

Concentration Pathway, og viser forskellige mulige klimascenarier, afhængigt af hvordan der           

handles nu. På figur 5 herunder har kystdirektoratet udregnet, hvordan disse to RCP scenarier vil               

influere de danske kystområder.  

 

Figur 5: 
“Ekstra erosion forventet fra 

fremtidig havspejlsstigning.” fra 
(Kystdirektoratet, 2016) 

Her er RCP2.6 en relativt ambitiøs fremtidsplan, hvor bl.a. udledning af drivhusgasser nedsættes             

drastisk. RCP8.5 er derimod en “business-as-usual” -model over et scenarie, hvor der ikke gøres en              

aktiv indsats for at forbedre vores klimaaftryk. Jyllands vestkyst er i forvejen meget eksponeret, og               
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kommer i værste fald til at erodere 90 meter inden 2115, hvis der ikke ændres på                

klimapåvirkningen. På figur 6 herunder ses tre oversigtskort, der viser hvordan de eroderede kyster              

vil påvirke det generelle danske landskab i en RCP8.5 fra 2015 frem til hhv. 2065 og 2115. 

 

Figur 6: 
“Fare for erosion -” fra venstre hhv.: “i 2015”, “mellem 2015 og 2065-” og “mellem 2015 og 2115-” “for 

klimascenarie RCP8.5.” Fra (Kystdirektoratet, 2016) 

De farvede områder på kortene fremhæver den mængde land, der vil erodere fra det samlede danske                

landareal. Kystdirektoratets beregninger er baseret på kysterosion af naturlige og ubeskyttede           

strande, og tager derfor ikke højde for nutidige kystsikringstiltag (Kystdirektoratet, 2016, ss. 8). 

Det har ikke været muligt at finde en tilnærmelse af, hvor stort et areal eller procentdel af                 

det samlede danske areal, RCP8.5 scenariet vil erodere. Vi vil derfor selv forsøge at lave en                

tilnærmelsesvis udregning for at vise arealtabet for hele Jyllands vestvendte kyst fra grænsen ved              

Tyskland til Skagen. Kystdirektoratets kystatlas bruges til manuel opmåling af hele den vestlige             

kyststræknings længde, og denne findes til ca. 444km (Kystdirektoratet, u.å.). Med RCP8.5 vil ca.              

90m  0,090km af denne kyststrækning i gennemsnit forsvinde, og det giver et samlet areal på                

39,96km2: 

44km 0, 90km 9, 6km4 *  0 = 3 9 2  

Det samlede danske landareal er på 42.937,80km2 (Danmarks Statistik, 2019), og de røde felter              

svarer til 0,093% af det samlede danske landareal: 

00% 0, 93%39,96km2

42.937,80km2 · 1 =  0  
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Dette virker ikke som meget, men det repræsenterer kysterosionen for ét århundrede og kun ved den                

vestvendte kyst af Jylland, og der tages ikke højde for, at vestkystens klitter vil forsvinde helt, ved                 

en indrykning på 90m (Kystdirektoratet, 2016, ss.8). Når disse klitter forsvinder, sammen med de              

stigende vandstande kan mængden af eroderet kystlinje risikere at blive langt højere fremadrettet             

(Kystdirektoratet, 2016). Men selv ud fra den erosion RCP8.5 forventes at medbringe, vil dette              

potentielt have store økonomiske konsekvenser for både den danske stat og beboerne i de udsatte               

områder. 

Det skønnes, at skadespotentialet på materielle genstande (dvs. huse, veje mm.) vil stige             

med 3531% for kystområderne i hele Danmark i 2115 sammenlignet med 2015 (Kystdirektoratet,             

2016, ss. 8). Desuden skønnes det, at oversvømmelsesfaren ligeledes vil stige med 52%             

(Kystdirektoratet, 2016, ss. 9). Dette afsnit viser de gennemsnitlige ændringer for hele Danmark.             

Ved kyster som Vestkysten, der her er hårdere ramt, vil den procentmæssige stigning formentlig              

være højere, end den stigning kystdirektoratet forudsiger for det totale danske kystareal. 

2.3 Kystbevaring i Danmark i dag 
Heldigvis laves der i dag mange tiltag for at bevare de danske kyststrækninger, ved at bremse eller                 

helt modvirke den naturlige erosion af det foranderlige landskab nær kysterne (Miljø- og             

Fødevareministeriet, 2016). I Danmark har vi igennem historien konstrueret mange forskellige typer            

af kystsikring, men det er dog vigtigt at huske, at enhver form for kystsikring er et indgreb i naturen                   

og dens processer. Derfor kan man ikke se bort fra naturværdierne, eller de følgevirkninger, en               

eventuel indgriben kan have på disse, når det besluttes om en strækning skal kystsikres eller ej                

(Byskov, S., 2007). 

Overordnet set findes der to former for kystsikring; blød (aktiv) og hård (passiv). Disse to               

typer af kystsikring kan bidrage på vidt forskellige måder, men medbringer begge forskellige             

konsekvenser (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016). I de følgende to afsnit redegøres der for flere              

forskellige metoder inden for udvalgte former for kystsikring, for at forklare de forskellige metoders              

relevans i forhold til vores projekt. 

2.3.1 Passive kystbeskyttelsesmetoder 
Passive kystbeskyttelsesmetoder er historisk set blevet brugt meget i Danmark, og kaldes på             

baggrund af deres erosionsmodvikende effekt også ‘erosionsbeskyttelse’. Der bruges i Danmark           

hovedsageligt tre forskellige former for passiv kystbeskyttelse; høfder, bølgebrydere og          

skråningsbeskyttelse (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016). Fælles for passive        
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kystsikringsløsninger er, at det er fysiske konstruktioner skabt af mennesker. Nogle består af beton,              

andre af naturlige, stablede sten eller kombinationer herimellem (Miljø- og Fødevareministeriet,           

2016). Høfder og bølgebrydere er løsninger, der forsøger at bremse erosionen af sediment i hele               

strandområdet, mens skråningsbeskyttelse søger at stoppe akut erosion og kun fokuserer på at             

beskytte selve skråningssiderne mod erosion.  

Høfder er opført vinkelret på stranden og bygges ud i havet. De forhindrer langtransport (se               

afsnit ‘2.1.2 Hvad er erosion?’) lokalt, da sandet opstrøms aflejres ved høfden. På             

nedstrømsstrækningen sker det modsatte, da det aflejrede sand forhindres i at nå denne strækning.              

Dette kaldes læsideerosion (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016, ss. 29). Kombinationen af høfder            

på en kyststrækning medfører en meget savtakket og ikke naturlig kystlinjeformation, som vist på              

foto 4 fra kysten ved Bovbjerg Fyr. 

 
Foto 4: 

(“Bovbjerg Fyr” fra “Google Maps,” u.å.) 

En anden passiv kystsikring er bølgebrydere. Disse opføres parallelt med kysten både over og under               

vandet, ofte længere ude end der, hvor langstransporten finder sted (Miljø- og Fødevareministeriet,             

2016). Bølgebrydere mindsker den bølgeenergi som når stranden, og sænker dermed både            

langstransport og tværtransport. Sandet bliver i stedet fanget mellem strand og bølgebryder, og ofte              

rykker den beskyttede strand frem i stedet for tilbage, grundet sedimentering fra kystestrækninger             

opstrøms. Ligesom høfder flytter bølgebrydere erosionen nedstrøms og medfører læsideerosion, da           

det sediment, der ellers var forsvundet til erosion fra det beskyttede kystområde, ikke længere føres               

nedstrøms til næste kystområde. Er dette område ikke beskyttet, vil sedimentet herfra erodere             

hurtigere, end nyt materiale kan tilføres (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016). 

For at sikre skrænter mod akut erosion og tværtransport og bevare nuværende landarealer             

konstrueres skråningsbeskyttelse. Denne kystsikring opføres direkte på eroderende skrænter, og          

forhindrer erosion dér, hvor beskyttelsen er opført. Skråningsbeskyttelse modvirker ikke          

langtransporten, men modvirker dog tværtransporten og derved sedimenttilførelsen fra skråningen          

til langtransporten, som derfor ligesom ved de to andre hårde kystsikringsmetoder medvirker til             
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øget erosion nedstrøms. Ved brug af skråningsbeskyttelse på kyststrækninger med kronisk erosion            

vil stranden foran skråningsbeskyttelsen med tiden helt forsvinde til langstransport (Miljø- og            

Fødevareministeriet, 2016, ss. 32). 

Da sommerhusejerne ved Lønstrup strand valgte at tage kystbeskyttelse af deres           

sommerhusgrunde i egen hånd og påførte beton på det fredede og udsatte skråningsområde             

(Sommerhusejer sigtet i sag om ulovlig kystsikring ved Lønstrup, 2018), lavede de derfor en lokal,               

passiv kystbeskyttelse. Denne indgriben i en nationalpark var strengt ulovlig, fordi området var             

fredet, og betonen ødelagde den naturlige kyst, hvor skråningsbeskyttelsen blev placeret. Pga. den             

læsideerosion som de andre passive kystsikringer også bidrager med, vil denne passive            

kystbeskyttelse lede til større erosion nedstrøms i forhold til sommerhusejernes kystsikring.           

Skråningsbeskyttelsen modvirker fuldstændig tværtransporten, og nyt sediment tilføres derfor ikke          

langstransporten. Dette fører til, at sandstranden foran skråningsbeskyttelsen med tiden fuldstændig           

vil erodere (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016, ss. 32). 

Alle passive kystsikringer medfører øget erosion på strækninger hvor kystsikringen ikke er            

opført, men specielt skråningsbeskyttelse skal vedligeholdes jævnligt, fordi der her ikke gøres en             

aktiv indsats for at hindre den lokale tværtransport. Skråningsbeskyttelse anses derfor kun som             

værende egnet til beskyttelse mod kronisk erosion i kombination med andre kystsikringsmetoder            

(Miljø- og Fødevareministeriet, 2016, ss. 32). 

2.3.2 Aktive kystbeskyttelsesmetoder 
Aktive kystbeskyttelsesmetoder henviser til kystsikring, hvor det med jævne mellemrum er           

nødvendigt at gøre en aktiv indsats. Der bruges i Danmark én aktiv kystsikringsmetode, nemlig              

sandfodring. Sandfodring udføres på flere forskellige måder; revlefodring, depotfodring og          

sandfodring. Ved sandfodring tilføres stranden det sediment, som ellers ville erodere, i det for              

kysten bestemte interval, ofte er dette 1-2 gange årligt (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016). Ved              

revlefodring tilføres sandet dér, hvor tværtransporten finder sted. Depotfodring er meget lig            

sandfodring, dog fodres der ved depotfodring til flere års erosion ad gangen, og stranden vil derfor                

vokse betydeligt ved en depotfodring. 

Det sediment, der bruges til sandfodring pumpes med store skibe fra havbunden (Miljø- og              

Fødevareministeriet, 2016), hvilket kan påvirke den lokale marine fauna. Siden 2007 har man haft              

mere konkret viden om hvordan indhentningen af sediment til sandfodring bør ske, for at påvirke               

livet nær havbunden mindst muligt ud fra hyppighed, vandtemperatur og sedimenttype (Byskov, S.             

2007). 
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2.3.3 Æstetik i kystbevaring 
Da vi i denne rapport bl.a. ønsker at undersøge, om biosten kan bruges som et mere naturtro og                  

æstetisk alternativ til nuværende kystsikringsmaterialer, er det vigtigt at fastslå, hvad natur og             

æstetik er i forhold til den danske natur. I det følgende afsnit vil vi forsøge at definere, hvordan vi                   

mener, at natur og æstetik kan opfattes i forhold til det danske kyst- og kulturlandskab. Dette                

fungerer som grundlag for det æstetiske aspekt i brugen af biosten til kystsikring, som vil blive                

præsenteret i afsnit ‘6.1 Designrationale’. 

Danmarks kystlandskab 

For at kunne definere hvad natur er for danskerne i dag, er det relevant at se på udviklingen af det                    

danske kystlandskab i det 20. århundrede. Historisk set har den danske kyst været præget af fiskeri                

og søfart. Handel og industri har dermed haft mulighed for at vokse i kraft af den lange                 

kyststrækning. Først i midten af det 20. århundrede, hvor industrialiseringen tog fat, ændredes             

danskernes opfattelse af kysten med dens rige natur, som værdifuld i sig selv, og som andet end en                  

kilde til arbejde og mad. Her blev naturen omkring kysterne et fristed fra det urbane (Byskov, S.                 

2007).  

Også i dag ønsker danskere at nyde naturen og dyrelivet langs de danske kyster, og               

påskønner derfor, at opleve dette i en naturlig version af den oprindelige natur, uden synlig               

indgriben. Mange opsøger friluftslivet nær kysterne, og sommerhusejere finder ro i naturen omkring             

kysterne. Den danske kyststrækning er foranderlig og præget af erosion og sedimenttransport, fordi             

land og vand mødes, uden naturlige elementer, som klipper, til at mindske vandets indvirkning på               

kysten (Byskov, S. 2007). Det er derfor ikke muligt at forestille sig, at de danske kyster ikke                 

forandres gennem en naturlig og dynamisk proces. Dog påvirker disse forandringer vores liv nær              

kystlandskabet, som f.eks. danskere med sommerhuse nær kysten, der trues af erosion, eller             

boligkvarterer, der rammes af stormfloder. Grundet den måde vi i dag bruger naturen nær de danske                

kyster på, kan vi ikke blot lade naturen gå sin gang. Vi er nødt til at kystsikre dele af den danske                     

kyst, og selvom vi benytter os af velkendte metoder, som f.eks. sandfodring og høfder, til hård og                 

blød kystsikring, skal vi være åbne for nye materialer, der kan gavne både miljøet og øjet.  

Æstetik 

Ordet æstetik stammer fra det græske ‘Aisthetikos’, med betydningen ‘det sanselige’. Dog har             

begrebet æstetik ikke en samlet betegnelse, men kan tolkes ud fra bl.a. det sanselige, det smukke,                

læren om formgivning, eller som den del af kunsten, der beskæftiger sig med det sanselige og                
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formmæssige (Sangild, T., 2012). Det var ikke før det 20. århundrede, at naturen blev nævnt i                

forbindelse med æstetik, dog kun ud fra et kunstneriskt synspunkt, da æstetik i klassisk forstand er                

et udtryk, som bliver brugt i forbindelse med kunst (Carlson, A., 2009).  

Mod den sidste tredjedel af det 20. århundrede, voksede en interesse for æstetikken i              

naturen. Dette skyldtes bla. en stigende opmærksomhed på miljøet blandt offentligheden og            

videnskaben. Denne opmærksomhed mod naturen fostrede en ny term inden for æstetik;            

miljøæstetik. Oprindeligt beskæftigede miljøæstetik sig med kritik af landskab- og byplanlægning,           

da kritikerne påstod, at denne planlægning tog udgangspunkt i formelle komponenter, og overså             

udseende og andre æstetiske kvaliteter (Carlson, A., 2009). Med tiden har miljøæstetik udviklet sig i               

mange retninger.  

“It reaches into all these kinds of environments to consider the everyday objects, events, and               

activities that occupy them. In addition, it treats the ordinary and the mundane as well as the                 

extraordinary and the exotic. Just as environmental aesthetic is not limited to the large, it is not                 

limited to the spectacular ” (Carlson, A., 2009, ss. 20.) 

Miljøæstetik var oprindeligt naturens æstetiske udtryk, men i dag forstås miljøæstetik også som             

menneskeinfluerede miljøer, hverdagsliv, og kultur, og er altså præget af mennesket, og dets væren              

i naturen.  

Natur og æstetik 

I Danmark har vi 3500 fredede naturområder (Danmarks Naturfredningsforening, (u.å.)), og ifølge            

Miljøstyrelsen er det en af de grundlæggende måder, hvorpå vi kan sikre den danske natur, herunder                

bl.a. dyr, planter og naturhistorie (Danmarks Naturfredningsforening, (u.å.)). Meget af den frie            

natur vi har i dag, er langs kysterne, hvor der er fri adgang for alle. Ifølge Naturstyrelsen defineres                  

ordet natur som “noget, der bliver til af sig selv”. I dansk forstand stammer ordet ‘natur’ fra det                  

latinske ord Natura som betyder ‘at føde’ (Naturstyrelsen, (u.å.)). Med denne betydning af ordet              

natur, kan naturen anskues som noget uberørt, og som det, der er det oprindelige. 

 

Søren Byskov, Ph.d. i dansk kystkultur og museumsinspektør på Fiskeri- og Søfartsmuseet, skriver             

om foreningen af natur og æstetik, at: “... offentlighedens (og ikke mindst turisters) mulighed for at                

få en oplevelse af kystnatur som et uforstyrret landskab uden menneskelige anlæg.” (Byskov, S.,              

2007, ss. 141). Denne definition af naturæstetik er i høj grad præget af det naturlige aspekt, i og                  

med at et uforstyrret landskab er noget, der er blevet til af sig selv. Dog har denne definition det                   

forbehold, at naturen opleves som noget uforstyrret, hvilket stemmer overens med miljøæstetikkens            
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forståelse af æstetisk natur. Når noget opleves som uforstyrret, er det dermed ikke ensbetydende              

med, at det er det. Set i lyset af miljøæstetik, rammer denne definition vores projekt ganske godt. I                  

dette projekt, og med kystsikring generelt, er hele grundideen, at vi forandrer det naturlige, både               

ved opsætning af kystsikring, i bioteknologisk forstand, ved fremstillingen af biosten. Det vil derfor              

ikke være muligt at lade naturen være uberørt ved brug af kystsikring, men der kan skabes en                 

illusion af det naturlige, gennem naturlignende materialer.  

2.4 Biocementering: Teori om praksis 
Sandsten er ligesom mange andre former for sten, en sedimentær sten. Dvs. at sandsten er formet af                 

akkumulation af sedimenter. Sandsten kan være dannet af materialer som f.eks. mineraler, sten og              

organisk materiale. Sandsten har normalt en kornstørrelse på ca. 0,06 mm til 2 mm i diameter,                

(King, H. M, (u.å.)). 

Sandsten dannes via en naturlig cementeringsproces, forskyldt af fysiske og kemiske           

processer, og omdannes fra løst aggregat til et fast materiale (King, H. M, (u.å.)). Det er muligt at                  

fremstille sandsten syntetiskt, og et produkt heraf kaldes biosten. Dette biologiske, men syntetiskt             

fremstillede materiale vil være denne rapports omdrejningspunkt.  

Sandsten er som bekendt hverken en ny opfindelse eller et nyt naturfænomen. Sandsten findes              

overalt i naturen, men syntetisk fremstillet sandsten, biosten, er et forholdsvis nyt fænomen og              

forskningsfelt. Vi har fundet forskningsmateriale og artikler, som har givet os en teoretisk forståelse              

af hvordan, fremstilling af biosten b.la. kan lade sig gøre, og vi vil nu omsætte vores viden til                  

brugbar teori i praksis.  

2.4.1 Vidensgrundlag  
Vi brugte første del af vores projektperiode til at finde empiri og undersøge hvilken forskning, der                

kunne være relevant at tage udgangspunkt i. En række forskningsartikler blev udvalgt og analyseret,              

og i det følgende afsnit vil artiklernes forskningsfelt og relevans blive præsenteret. 

Teksten Architects of nature: growing buildings with bacterial biofilm, af M.           

Dade-Robertson et. al. fra 2017, undersøger potentialet i brugen af bakteriel induceret            

biomineralisering, og hvordan dette som bioteknologi kan bruges i arkitekturen, samt til at forøge              

styrken i jorden omkring konstruktioner. Desuden fremhæves det bæredygtige aspekt i           

fremstillingen af byggematerialer gennem bioteknologi. Denne tekst var forholdsvis langt fra vores            

eget forskningsfelt, da vi gerne vil fordybe os i teorien bag biosten og ikke biofilm. Ikke desto                 

mindre var artiklen informativ om hvilke forhold, bioteknologi kan benyttes under. 
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Teksten Bacillus Pasteurii urease: A heteropolymeric enzyme with a binuclear active site af             

Benini, S. & Gessa, C. & Ciurli, S. fra 1996 undersøger om der findes nikkel i purificeret urease.                  

Denne tekst bidrager dog ikke med teoretisk viden til produktion af biosten. Derudover er              

forskningsfeltet for denne tekst heller ikke relevant, da vi ikke vil undersøge bakterien S. pasteurii’s               

indhold af nikkel eller andre grundstoffer, og derfor er denne tekst blevet frasorteret.  

Teksten Microbially Indurated Rammed Earth: A Long Awaited Next Phase of Earthen            

Architecture og teksten Biocalcification by Bacillus pasteurii urease: a novel application. Journal            

of Industrial Microbiology & Biotechnology af Kraus, C. & Hirmas, D. & Roberts, J fra 2013,                

undersøger hvordan mikrobielt inducerede byggematerialer kan styrkes og leve op til nutidens            

standarder inden for byggematerialer. Den sidstnævnte tekst undersøger også MICP          

byggematerialets vandabsorbation. Vi har brugt disse to tekster som inspiration til mulige            

forsøgsopstillinger, bekræftelse af S. pasteuriis egenskaber ift. MICP, inspiration til mulige           

perspektiveringsemner og bedre forståelse af brugsmulighederne med biosten. 

De følgende to tekster blev vurderet som de mest omfattende og passende ift. rapportens mål, og er                 

dermed brugt som hovedlitteratur til undersøgelserne. 

Patentet Methods for making construction material using enzyme producing bacteria fra           

2014 (Patent Nr. US 8,728,365 B2, 2014) er udviklet af et Nord-Amerikansk firma, Biomason inc.,               

som udvikler biologiske og organiske mursten af netop syntetisk fremstillet sandsten (Biomason,            

‘about us’, n.d.). Ginger K. Dosier fra virksomheden Biomason, har taget patent på mursten lavet af                

syntetisk fremstillet sandsten, kaldet Biostone, og har i patentet beskrevet flere metoder til             

fremstilling af Biostone (Patent Nr. US 8,728,365 B2, 2014). Desværre er patentet ikke så              

detaljeret, at der ligefrem findes en nøjagtig fremgangsmåde for fremstillingen af Biostone, og vi              

valgte derfor, at søge kontribuerende information vha. en artikel fra journalen ‘Enviornmental            

Chemical engineering’. Artiklen hedder ‘Microbial induced calcium carbonate precipitation af          

elevated pH values (>11) using Sporosarcina pasteurii’ og forsker i muligheden for stabilisering af              

menneskelig urin til brug ved biocementering (Henze, J. & Randal, D. G., 2018). 

Ud fra disse to tekster er der blevet udarbejdet et udkast til, hvordan et forsøg med                

biocementering kunne se ud. Dette præsenteres i afsnit ‘2.4.3 Hvordan laver man biosten?’. 

2.4.2 Sporosarcina pasteurii 
Bakterier er prokaryote celler, dvs. encellede organismer uden cellekerne til at omkapsle bakteriens             

DNA, som dermed ligger frit i cellevæsken. Nogle bakterier er patogene, og dermed             

sygdomsfremkaldende, mens andre bakterier er gavnlige for os, f.eks i vores tarmsystem. Andre             
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bakterier kan bruges i en bioteknologisk sammenhæng, hvor deres egenskaber kan bidrage til             

fremstilling af forskellige produkter (Sjøgren, K., 2011). 

I dette projekt arbejder vi med jordbakterien S. pasteurii, der kan findes mange steder i naturen,                

f.eks. i undergrundsjord, hvor der samles rammed earth materialer (Kraus, C. & Hirmas, D. &               2

Roberts, J. 2013). S. pasteurii er en ikke-patogen bakterie, hvilket gør den velegnet til arbejde i                

bioteknologiske sammenhænge som f.eks. ved biocementering, da bakterien er ganske ufarlig for            

mennesker (Patent Nr. US 8,728,365 B2, 2014).  

Når bakterier formeres sker der en tværdeling af cellen, og da vi arbejder med en række                

forsøg med biocementering over en længere periode, er det vigtigt at vi ugentligt kultiverer videre               

på den bakteriestamme, vi har arbejdet med fra starten (se afsnit ‘4.2.1 Kultivering af bakterier’).               

Bakterier kan dog ikke kultiveres uden de rette vækstbetingelser, der dækker over bl.a. temperatur,              

næringsmedie og hvorvidt bakterien har brug for tilstedeværelsen af ilt eller ej. Derfor er det vigtigt                

at kende den enkelte bakteries vækstkrav, når den skal kultiveres, så der kan findes et passende                

vækstmedie. 

Under arbejdet kultivering af bakterien skal et sterilt miljø holdes, så man er sikker på, at                

bakterien er isoleret, og dermed sikrer, at det er den korrekte bakterie der arbejdes med. S. pasteurii                 

vokser aerobisk (Patent Nr. US 8,728,365 B2, 2014) og trives ved 28-30oC. Først kultiveres              

bakterien på et fast medie, hvorefter den høstes og flyttes til et flydende medie under               

biocementeringen. S. pasteurii er afhængig af urea i alle vækstmedier, for at kunne vokse, hvilket               

skyldes at bakterien er urease producerende (Patent Nr. US 8,728,365 B2, 2014). Denne             3

enzymdannende egenskab er bl.a det, der gør S. pasteurii specielt egnet til biocementering. Det er               

nemlig denne egenskab, der giver S. pasteurii evnen til at fremkalde produktionen af calcit, der kan                

bruges som cementeringsmateriale, og dermed binde løst aggregat som jord og sand sammen             

(Patent Nr. US 8,728,365 B2, 2014). Da S. pasteurii er en lille mikrobe, der måler bare 1µm, er den                   

lille nok til at kunne bevæge sig frit rundt mellem både grove og kompakte jordmedier, hvilket                

betyder at den ikke klumper sammen under frembringelsen af calcit. Dette giver en jævn              

cementering, hvilket er vigtigt i forhold til holdbarhed og styrke i det færdige materiale (Kraus, C.                

& Hirmas, D. & Roberts, J. 2013). 
Det er dog ikke bare størrelsen på S. pasteurii, der er en fordel under arbejdet med bakterien                 

i frembringelsen af calcit. S. pasteurii er i stand til at danne sporer, som er en slags “frø” af                   

2 Rammed earth er en teknik, der i kombinationen af materialer som jord, kalk, kridt og grus og fugt, bruges til at støbe 
og tørre byggeelementer. 
3 Urease er et enzym 
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bakteriecellen i hviletilstand, som dannes når vækstbetingelserne for bakterien forringes.          

Sporedannelsen gør i højere grad S. pasteurii i stand til at overleve udtørring, hvilket kan være en                 

fordel under cementeringsprocessen (Kraus, C. & Hirmas, D. & Roberts, J. 2013). 

2.4.3 Hvordan laver man biosten? 
Biosten dannes ved tilstedeværelse af calcit (kalk), urea, en enzym producerende bakterie, og løst              

aggregat. Ifølge patentet af Dosier og artiklen skrevet af Henze og Randall er udgangspunktet den               

enzym producerende bakterie, S. pasteurii, som producerer enzymet urease (Patent Nr. US            

8,728,365 B2, 2014). S. pasteurii er specifikt god i fremstillingen af biocementeret sandsten som              

biosten, men der findes andre bakterier såsom Sporosarcina Ureae, Proteus Vulgaris, Helicobactor            

Pylori mm. der også kan bruges til formålet,.Disse bakterier kan dog være sværere at arbejde med,                

da de bl.a. kan være patogene (Patent Nr. US 8,728,365 B2, 2014).  

Urease bruges til at fremme en reaktion, som kickstarter en cementeringsproces, der binder             

løst aggregat sammen til et fast materiale (Patent Nr. US 8,728,365 B2, 2014). Vi bruger i vores                 

projekt aggregatet sand, da det er det foretrukne aggregat ifølge vores litteratur (Patent Nr. US               

8,728,365 B2, 2014), men i princippet er det muligt at bruge mange forskellige former for aggregat                

(Henze, J. & Randal, D. G., 2018). Da dette projekt netop er rettet mod materialet biosten som et                  

evt. kystsikringsmateriale, finder vi det derfor oplagt fortsat at bruge sand til fremstilling af biosten.               

Biosten har efter fremstilling en komposition og fysiske egenskaber meget lig naturligt opstået             

sandsten (Patent Nr. US 8,728,365 B2, 2014). 

2.4.4 MICP 
Microbial Induced Calcite Precipitation er en biomineraliseringsproces, hvor mikroorganismer, som          

f.eks. bakterien S. pasteurii, stimulerer en udfældning af calciumcarbonat (CaCO3), der udgør            

cementeringsmaterialet. Udfældningen kan i en vandig opløsning gennemtrænge aggregatet og          

forme et hærdet materiale (Henze, J. & Randal, D. G., 2018). For at der kan ske en                 

biomineralisering, skal der være en calciumkilde i opløsningen, der i denne forbindelse er             

calciumchlorid (CaCl2) eller calciumcarbonat (CaCO3) (Kraus, C. & Hirmas, D. & Roberts, J.,             

2013). Der skal være urea til stede i opløsningen, som skal udsættes for hydrolyse, for bl.a. at                 

omdannes til carbonationer, hvilket kan ske enzymatisk, hvis mikroorganismen er          

ureaseproducerende. Under hydrolyseprocessen reagerer urea med et vandmolekyle, og spaltes til to            

molekyler (ammoniak og carbonat) under vandoptagelse fra vandmolekylet. Reaktionsskemaet         

herunder forklarer yderligere hydrolysen af urea. Efter hydrolysen forbindes calciumioner og           
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carbonationer, og der dannes calciumcarbonat. Hydrolysen fører til en overmætning af           

calciumcarbonat i mediet, og derfor opstår der udfældning, som efterfølgende gennemtrænger           

aggregatet, hvor i hvert fald nogle af partiklerne bindes sammen via cementeringprocessen, og             

danner et fast materiale (Henze, J. & Randal, D. G., 2018).  

Processen hvormed urea udsættes for enzymatisk hydrolyse i en opløsning med den            

ureaseproducerende bakterie S. pasteurii, og dannelsen af calciumcarbonat kan forklares med           

følgende reaktionsskema: 

1) Den biologiske katalysator urease omdanner urea  til carbonat og ammoniak. 

CO(NH 2)2   +   H 2O      →       NH 3   +   NH 2COOH  

Urea  +  Vand     →      Ammoniak  +  Carbonat 

2) Efterfølgende opstår en spontan hydrolyse af carbamat til kulsyre.  

NH 2COOH +  H 2O ↔      H 2CO 3   +   NH 3 

Carbonat    +  Vand ↔      Kulsyre   +   Ammoniak 

3) Yderligere hydrolyse af kulsyre. 

H 2CO 3     ↔      H +   +   HCO 3−  
Kulsyre   ↔   Hydron   +   Bicarbonat 

4) Yderligere hydrolyse af ammoniak 

NH 3   +   H 2O          ↔     NH 4+  +  OH −  
Ammoniak + Vand  ↔  Ammoniumion  +   Hydroxid 

5) Ovenstående reaktioner resulterer i forhøjet pH-værdi til 9, og udfældning af           

calciumcarbonat. 

Ca2+            +      HCO 3−  +   OH −  ↔      CaCO3↓   +   H 2O  

Calciumion + Bicarbonat + hydroxid  ↔     Calciumcarbonat + Vand 

Der er nu en udfældning af calciumcarbonat i opløsningen, der ved kontakt med partikler fra               

aggregat som sand, cementerer og skaber et fast materiale (Henze, J. & Randal, D. G., 2018). 

2.4.5 Teori om praksis i biosten  
I dette afsnit gennemgås teorien bag fremgangsmåden for fremstillingsprocessen af biosten. Til at             

starte med skal bakterien S. pasteurii kultiveres i et vækstmedie modificeret med urea, hvor              

bakterien kan leve og gro. S. pasteurii har brug for urea til næring (Patent Nr. US 8,728,365 B2,                  
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2014). Når bakterien succesfuldt vokser i petriskålene, skal der laves to opløsninger;            

bakterieopløsning og cementeringsopløsning.  

Bakterien S. pasteurii skal kultiveres i petriskåle over et par dage, hvor den vokser til flere                

kolonier. Én koloni udvælges og injiceres i Tryptic Soy Broth (TSB) og placeres i rysteinkubator               

ved 28°C natten over. Efterfølgende måles Optical Density (OD), som skal være på 0,2 - 0,4,                

hvilket er i starten af bakteriens eksponentielle vækstfase (Henze, J. & Randal, D. G., 2018). Dette                

beskrives yderligere under afsnittet ‘4.2.3 OD (Optical Density)’. Ved den rette OD kan S. pasteurii               

og TSB blandes sammen med urea til bakterieopløsningen. Urea er som tidligere nævnt næring til S.                

pasteurii, og skal sikre at bakterien overlever og vokser i vækstopløsningen. 

Cementeringsopløsningen bruges til at binde aggregatet sammen, og består af TSB, urea og             

calciumchlorid. Calciumchlorid er kilden til kalk i cementeringsvæsken, som binder aggregatet           

sammen til et fast materiale (Henze, J. & Randal, D. G., 2018). 

Biosten skal laves i en form og indersiderne af formen skal bestå af et materiale, som ikke er                  

reaktivt eller porøst. Det skyldes at biostenen ellers vil være nær umulig at få ud af formen igen                  

(Patent Nr. US 8,728,653 B2, 2014).  

Når disse forudsætninger er opfyldt (formens indersider, cementeringsopløsning og         

bakterieopløsning), er resten af processen relativt fri for fortolkning: “Step 3 and 4 may be done                

simultaneously or at different times or at different order. In addition, the urea and the calcium ions                 

may be in the same or different solutions.” (Patent Nr. US 8,728,365 B2, 2014, spalte 7). Altså kan                  

fremgangsmåden herfra variere alt efter stenens ønskede størrelse, form og egenskaber. 

Begge tekster bruger en form, hvor der er mulighed for gennemstrømning af opløsningerne,             

dvs. at der er åbninger til injicering og åbninger til afløb. Alt udstyr autoklaveres for at sikre et                  

sterilt arbejdsområde, og større mulighed for identificering af mulige fejlkilder (Patent Nr. US             

8,728,365 B2, 2014). Efter påførsel af bakterieopløsningen kan cementeringsvæsken tilføres enten           

konstant eller i intervaller indtil den ønskede hårdhed af biostenen er nået. 

Under afsnittet ‘4. Forsøg’ vil den specifikke fremgangsmetode, samt de beslutninger vi har taget i 

forbindelse med fremstilling af biosten, blive beskrevet. 

2.5 Design Research Through Practice 
Gennem denne rapport arbejder vi med forsøg og fremstilling af prototyper af biosten, for at opnå                

den bedst mulige forståelse for fremstilling af materialet og muligheder indenfor f.eks. formgivning             

af biosten. Design Research Through Practice er en teori, som beskriver den proces, designere              

gennemgår, når de samler viden omkring et felt. Denne viden konverteres til hypoteser, tests og               
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produktudvikling (design), og samtidig dokumenteres aktiviteter vedrørende designbeslutninger,        

udvikling mm. (research) (Stappers, P. J, 2007).  

Ifølge Koskinen, Zimmerman, Binder, Redström og Wensveen, forfatterne af bogen Design           

Research Through Practice fra 2012, er det muligt at skabe dele af et design i et laboratorie, men det                   

er ikke muligt at designe et fuldstændigt produkt. Dermed bruges Design Research i laboratorie- og               

prototypestadiet (Koskinen, I. et al, 2012). 

“A design process may be inspired by theory, but it goes beyond it. A prototype is an                 

embodiment of design practice, but it also goes beyond theory. For this reason, design              

prototypes are also tests of design, not just theory.” (Koskinen, I. et. al. (2012) side 61). 

Pieter Jan Stappers, som er professor i designteknikker, argumenterer endda for, at bindeleddet             

mellem ‘design’ og ‘research’ er prototyper eller andre former for visuelle udtryk såsom tegninger,              

diagrammer og scenarier. Prototyper fungerer som budbringere, der samler den teoretiske viden og             

samtidig genererer ny viden, så længe processen dokumenteres (Stappers, P. J., 2007).  

Stappers argumenterer også for, at designprocessen i sig selv, samt aktiviteter involveret i             

denne process, på alle måder, er med til at generere videnskabelig Design Research:  

“Typical of designing is the iterative spiral of generating and evaluating, sketching and             

reviewing, modelling and testing, brainstorming and discussing. Especially at the beginning           

phases, but also throughout the process, designing is marked by its integration of ingredients              

(theories, insights, methods) from many diverse disciplines. It selects from these disciplines, it             

confronts them with each other and with the phenomenon under study, it integrates and bridges               

disciplines, and makes compromises (not always to the liking of people working in those              

disciplines). In the figure, the spiral is a vortex which sucks in insights from other disciplines.                

This is sometimes seen as the research part of designing.”  (Stappers, P.J. (2006) side 13). 
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Figur 7: 
Den iterative spiral (Stappers, P. J. (2007) 

side 84) 
 

Ovenstående citat og figur viser og forklarer, hvordan man arbejder med Design Research vha.              

Den iterative spiral. Den iterative spiral er en figur, som visuelt udtrykker den grundlæggende              

vidensbase, som en designer eller forsker tilegner sig, inden den gentagende iterative            

evalueringsprocess af et design går i gang, ved brug af prototyper og andre visuelle værktøjer,               

og frem til et færdigt design. Dette er ifølge Stappers en grundlæggende metode til at lave                

Design Research. 

Den omdrejende lyserøde pil illustrerer prototyper og deres roller i Design Research;            

de er de fysiske steder, hvor teori bliver til praksis, hvor fænomener bliver konfronteret og               

hvor hypoteser og teorier bliver slået til jorden. Prototyper er en form for hypoteser (Stappers,               

P. J., 2006).  

3. Metode 
I dette afsnit vil vi præsentere de metoder vi har gjort brug af gennem vores rapport samt hvordan vi 

i forbindelse med vores projekt har brugt disse metoder. Herunder TRIN-modellen, som beskriver 

hvordan vi har brugt biocementering i de seks trin, og God Laboratoriepraksis, som beskriver under 

hvilke forhold vi har arbejdet med vores forsøg, og Den iterative spiral, som vi benytter til 

udarbejdelse af Design research. 
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3.1 Præsentation af TRIN-modellen samt biocementering i de 
seks trin 

Formålet med TRIN-modellen er at inspirere til analyser og beskrivelser af teknologier, med             

hovedvægt på de teknisk-videnskabelige aspekter af teknologierne (Jørgensen, N., 2018). I           

TRIN-modellen indgår 6 trin, som beskriver teknologiens indre mekanismer og artefakter mm.  

Trin 1 

Det første trin i TRIN-modellen er ”teknologiens indre mekanismer”. I dette trin analyseres de              

centrale mekanismer og processer i en teknologi, som er med til at opfylde denne teknologis formål                

(Jørgensen, N., 2018).  

I dette trin vil vi analysere den kemiske proces, der indgår i produktionen af biosten, som det                 

også er beskrevet i afsnit ‘2.4 Biocementering: Teori om praksis’. Biocementering forekommer ved             

en kemisk reaktion, som gør det muligt bl.a. at omdanne små sandkorn til en solid sten. Dette sker                  

bl.a. ved hjælp af bakterien S. pasteurii, der normalt findes i vådområder. Bakterien bliver skyllet               

igennem løst sand, og forårsager dermed en biologisk reaktion, hvorved sandet bliver til en biosten.               

De første reaktioner i denne kemiske proces vil ske indenfor 24 timer, men før sandet er mættet nok                  

og strukturen er hærdet, kan der gå op til en uge (Larsson, M., 2013).  

Biosten er et hårdt materiale, som oprindeligt var tiltænkt at bygge med. Magnus Larsson              

har f.eks. foreslået at bruge biosten til at skabe en beboelig sandstensmur langs den sahariske ørken                

(Larsson, M., 2013). Vi vil dog forsøge at eksperimentere med og undersøge, hvorvidt det er muligt                

at bruge biocementering i en anden sammenhæng. Grundet biostens naturlige udseende og dens             

hårde struktur vil vi eksperimentere med, hvorvidt det er muligt at bruge biocementering som en               

alternativ kystsikringsmetode. En kystsikringsmetode, som forhåbentligt vil erstatte de nuværende          

hårde kystsikringsmetoder, der blandt andet gør brug af beton. 

Trin 2 

Trin to analyserer ”teknologiens artefakter”. Et teknologisk artefakt er et artefakt, som har en              

teknologisk funktion. Teknologi er omformning af natur under anvendelse af bl.a. naturlige            

ressourcer med henblik på at opfylde menneskelige behov (Jørgensen, N., 2018). Da vi arbejder              

med en bioteknologi, vælger vi at tolke dette trin som en naturvidenskabelig gennemgang af              

væsentlige elementer i vores forsøg med biocementering herunder; bakterien, aggregatet, kalk, urea            

og vækstmedie. Alle disse punkter vil blive forklaret detaljeret i afsnittene ‘2.4.2 Sporosacina             

pasteurii’, ‘2.4.4 MICP’, ‘4.2 Forberedelse til forsøg’ og ‘4.3 Forsøgsopstillinger’. 
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Trin 3 

Trin tre analyserer ”teknologiens utilsigtede effekter”. Der kan skelnes mellem utilsigtede effekter,            

som har karakter af risici, designfejl og de der skyldes økonomiske hensyn (Jørgensen, N., 2018).               

Eftersom biocementering ikke er en særlig udbredt fremstillingsmetode, og eftersom          

biocementering ikke på nuværende tidspunkt bliver brugt til kystsikring, vil vi tage udgangspunkt i              

de utilsigtede effekter der kan forekomme ved biocementering i forbindelse med vores forsøg samt              

ved biocementering i naturen.  

Vi kan f.eks. under vores forsøg risikere, at diverse fejlkilder resulterer i, at             

cementeringsprocessen fejler. Effektiviteten af den kemiske reaktion afhænger af præcision i           

indhold og fremstilling, og små afvigelser kan resultere i eventuelle designfejl. 

Selvom S. pasteurii er en naturligt forekommende bakterie, kender vi ikke effekterne af, at              

slippe den ud under “kunstige forhold”. I princippet vil bakterien blive ved med at formere sig,                

indtil den løber tør for næring. Hvis bakterien altså bliver brugt til f.eks. kystsikring, vil den                

potentielt kunne formere sig ukontrolleret, hvis der er nok urea at finde andre steder i nærområdet.                

Dette emne er ikke undersøgt yderligere, men er en generel overvejelse som må afklares inden               

biocementering med S. pasteurii bliver taget i brug i virkelige omgivelser. Da vi ikke kender til alle                 

bakteriens egenskaber, er det svært at vurdere hvad der kan ske, hvis bakterien bliver udledt i store                 

mængder, og får lov til at formere sig uden opsyn. Dog ved vi med sikkerhed, at S. pasteurii ikke er                    

patogen, så den vil ikke forårsage sygdomme hos dyr eller mennesker. 

Trin 4 

Trin fire analyserer ”teknologiske systemer”. Teknologiske systemer er sammenhængende systemer          

af teknologiske artefakter, som samlet besidder en bestemt funktionalitet, der muliggør omformning            

af natur med henblik på opfyldelse af menneskelige behov (Jørgensen, N., 2018). Denne rapport              

omhandler et biokemisk system; biocementering. Dette trin beskriver alle artefakter, og dets system,             

som indgår til fremstillingen af en biocementeret sten; biosten. Dette system bliver generelt uddybet              

i afsnit ‘4. Forsøg’. 

Formålet med projektet er at gøre brug af biosten som en ny form for kystsikringsmetode, og                

derfor vil biosten blive en del af et større system i den kystnære danske natur. Biosten som                 

materiale vil grundet dets naturlige udseende medbringe en ny æstetik på de danske kyster. Desuden               

vil biosten blive en del af den danske kyst, og dermed være en del af den proces, som mindsker                   

kysterosionen på kysterne. Biosten er altså i sig selv et avanceret biokemisk system, men vil måske                

i fremtiden, blive en del af et endnu større teknologisk system i den danske natur.  
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Trin 5 

Trin fem analyserer ”modeller af teknologier”. Modeller af teknologier kan være numeriske,            

visuelle eller fysiske. Herunder undersøges særligt udvalgte egenskaber ved en teknologi. En model             

kan samtidig være et værktøj til at skabe konkrete artefakter (Jørgensen, N., 2018).  

I dette trin arbejder vi på at undersøge biocementeringens egenskaber i forbindelse med             

kystsikring. Dermed udgør modellerne for dette trin figurerne for vores forsøgsopstillinger, som kan             

findes i afsnit ’4.3 Forsøgsopstillinger’.  

Trin 6 

Trin seks analyserer ”teknologier som innovation”. Innovation er implementering af nye eller            

væsentligt forbedrede produkter, produktionsprocesser eller organisationsformer. Dette punkt        

omhandler hvilke forhold, der driver en ny teknologi frem, og om barriererne for at teknologien               

ikke bliver udbredt (Jørgensen, N.,  2018).  

Geels transitionsteori favner om begreber som nicher, regimer og socio-tekniske landskaber.           

Herunder beskrives det, at det socio-tekniske landskab beskriver et givent samfunds eksterne            

forhold, såsom sociale værdier, demografi, paradigmer og dominerende forestillinger. Regimer          

beskriver aktørernes normer og fælles forestillinger, som ofte er baseret på sporafhængighed, der er              

med til at afgøre den dominerende praksis i samfundet. Nicher omfatter alternative eller             

eksperimentelle innovationer, som afhængigt af det socio-tekniske landskab, enten forbliver en           

niche, eller som grundet ændringer i dette landskab, kan udvikle sig til et nyt regime (Søndergård,                

B., Holm J., & Stauning, I., 2014).  

Vi håber dermed på, at biosten vil blive en niche, som f.eks. vil erstatte den beton, der                 

bruges i kystsikringsmetoder i dag. En drivkraft for implementering af biosten som            

kystsikringsmetode i Danmark er, danskerne søger mod naturen langs kysterne, og gerne vil opleve              

denne så naturtro som muligt (Byskov, S., 2007). Grundet den generelle opmærksomhed på             

bæredygtig omstilling, kan det antages, at dette også bliver aktuelt inden for materialer brugt til               

kystsikring. En barriere for udbredelsen af biosten kan f.eks. være, som det også står beskrevet i trin                 

3, at bakterien kan være for risikabel at anvende på strandende. Dette trin uddybes i afsnit ‘7.                 

Diskussion og perspektivering’.  

3.2 God Laboratoriepraksis 
God laboratoriepraksis (GLP), er en standard for hvordan der arbejdes i et laboratorium, så              

kvaliteten af arbejdet og sikkerheden garanteres. På denne måde sikres udviklingen af test data,              
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samtidig med at der gøres brug af et fælles udgangspunkt, så der er mulighed for at samarbejde på                  

tværs af landegrænser.  

“Good Laboratory Practice (GLP) is a quality system concerned with the organisational            

process and the conditions under which non-clinical health and environmental safety studies            

are planned, performed, monitored, recorded, archived and reported.” (OECD, 1998, ss. 14) 

I starten af 1980’erne udgav OECD , der repræsenterer 29 industrialiserede lande i bl.a. Europa og               4

Nordamerika, en GLP-standard, der skal bruges til at harmonisere internationale testmetoder og god             

laboratoriepraksis. Dette blev gjort for at fremme udviklingen af testdata i høj kvalitet. Når              

kvaliteten er sikret, kan man sikre ligheden mellem landenes data, og på den måde danne en fælles                 

base for datadeling mellem landene. Samtidig har denne standard også til hensigt at sikre, at der                

ikke opstår unødige handelsbarrierer og sikre både menneskets helbred og miljøet (OECD, 1998, ss.              

13). 

I vores projekt er det vigtigt, at vi forsøger at anvende en god laboratoriepraksis, for at sikre at det                   

produkt vi fremstiller ikke er kontamineret, uden at vi ved det, og samtidig sikre at fremstillingen af                 

produktet kan forløbe på præcis samme måde ved fremtidige forsøg. Samtidig er det vigtigt, at vi                

ved, hvad vores produkt indeholder, når vi gerne vil teste og sammenligne forskellige parametre af               

biostensfremstilling. Hvis vores biosten er forskellige, uden vi kender årsagen til det, mister vi              

grundlaget for at kunne sammenligne vores testresultater.  

Dog arbejder vi ikke med at fremstille et produkt, der skal i produktion, men blot på                

eksperimentel basis, hvilket adskiller vores proces fra den vi f.eks. ser hos større virksomheder som               

Novo Nordisk eller Chr. Hansen. I Danmark omfatter bekendtgørelsen om kontrol og anvendelse af              

god laboratoriepraksis de laboratorier, som anvender GLP principperne, der ud fra denne            

bekendtgørelse forstås som “...de procedurer og forhold, hvorunder laboratorieforsøg planlægges,          

udføres, overvåges, registreres, rapporteres og arkiveres i henhold til GLP-principperne.” (OECD,           

1998, ss. 13). 

For at tilegne os viden om hvordan vi gebærder os i et laboratorie, bruger forskelligt udstyr                

samt hvordan vi udfører vores forsøg, har vi i projektgruppen deltaget i en laboratorie-workshop,              

faciliteret af BioFabLab . Her er vi blevet introduceret for hvordan vi bruger god laboratoriepraksis              5

på RUC og i vores projektarbejde. Denne workshop har både introduceret os til basis              

laboratoriearbejde, håndtering af bakterier og hvordan man opretholder et sterilt miljø omkring sin             

4 The Organisation for Economic Co-operation and Development 
5 BioFabLab er et open source bio-værksted ved Roskilde Universitet. 
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arbejdsplads, hvilket er meget relevant, når vi skal opstille forsøg for at undgå kontaminering af               

vores produkt. I det følgende afsnit beskrives vores GLP i basis laboratoriearbejde på RUC. Det er                

dog vigtigt at understrege, at vi arbejder i BioFabLab og dermed ikke har de samme forhold som i                  

et rigtigt laboratorium. Dette burde ikke have indflydelse på vores resultater, da vi stadig arbejder               

under egnede forhold.  

Ved at følge nogle simple regler, sikrer vi både os selv og vores arbejdsmiljø. Det er ikke tilladt at                   

spise eller drikke under laboratoriearbejdet, for på denne måde at sikre os i ikke at indtage nogle                 

substanser vi ikke burde, og for at undgå kontamination af forsøgene. Desuden lægger vi overtøj i et                 

hjørne lige inden for og tasker bør ikke medbringes i lokalet, så vi undgår rod. Generelt forsøger vi                  

at holde orden i det udstyr vi har til opbevaring i BioFabLab, så vi hele tiden har plads til arbejdet                    

og har styr på, hvad vi arbejder med og hvad der er affald. Det er altid en god idé at bære kittel                      

under laboratoriearbejde, men da bakterien er non-patogen var det ikke strengt nødvendigt foruden             

funktionen at beskytte  vores  eget tøj.  

Vi starter altid med at spritte arbejdspladsen af, som et led i at opretholde et sterilt miljø.                 

Desuden afspritter vi også når en ny opgave påbegyndes. Når vi arbejder med bakterien og udstyr,                

der kræver et sterilt miljø, bruges handsker der afsprittes, og der opstilles en bunsenbrænder, der               

skaber en steril arbejdszone. Det er derfor også en rigtig god ide at sætte langt hår op, så vi undgår                    

at dette antændes. Vi arbejder altid to eller flere sammen, så vi kan hjælpe hinanden. Da vi ikke er                   

øvede i laboratoriearbejde, kan noget af arbejdet være svært at udføre alene, uden at lave fejl i f.eks.                  

håndteringen af prøver og udstyr eller kontaminering i den sterile zone. Den ene har den primære                

rolle, mens den anden hjælper og tager noter. Vi forsøger at holde en udførlig logbog hver gang vi                  

arbejder med forsøgene (se bilag 2 ´logbog, beregninger, mm´). Dette hjælper os med at huske               

præcise fremgangsmåder, og eventuelle afvigelser, hvilket kan være meget vigtig information for            

os, både hvis forsøget virker eller fejler. Derfor har vi lagt en notesbog i BioFabLab, så vi altid har                   

den tilgængelig når der arbejdes. Vi er også meget omhyggelige med at mærke alle forsøg og prøver                 

med indhold og dato, så vi undgår forvirring og ærgerlige fejl. Når vi er færdige med dagens                 

arbejde, ryddes arbejdsplads og BioFabLab op, affaldet samles og afleveres i bygning 28 til              

autoklavering og arbejdspladsen afsprittes. 

3.3 Den iterative spiral  
Vi følger i gennem vores empiriske arbejde metoden ‘Den iterative spiral’ til at lave Design               

research.  
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Det gør sig bl.a. tydeligt i rapportens afsnit ‘2.4 Biocementering: Teori om praksis’ og ‘1.2               

Problemfelt’, at vores projekt startede med indsamling af teori og viden om biosten og produktion af                

sådan et materiale. Vores projekt følger derfor ‘Den iterative spiral’, hvor vi befinder os i bunden,                

og langsomt bevæger os op af med den lyserøde pil. Vi tilegner os, alt den viden vi kan suge ind, om                     

biosten, GLP, og danmarks kyster, hvorefter vi sorterer unødvendig empiri fra, som f.eks. står              

beskrevet i afsnittet ‘Vidensgrundlag’ under ‘2.4 Biocementering: Teori om praksis’. Langsomt er vi             

begyndt at opstille hypoteser til forsøgsopstillinger i laboratoriet, og dermed er vi også gået i gang                

med at omstille teori til praksis, ved at lave prototyper af biosten. Alle forsøgsopstillinger, logbog og                

resultater findes under afsnittene ‘4.3 Forsøgsopstillinger’, ‘5 Resultater og analyse af forsøg’ og             

logbog (se ‘Bilag 2’).  

Vi har gennem vores projekt hele tiden haft fokus på videreudvikling af vores forsøg og               

forsøgt at demonstrere, hvordan en biosten hypotetisk kan laves på stranden for at fremme              

kystsikringen mod erosion. Vores iterative process er dokumenteret så godt som muligt gennem             

vores log-bog (se bilag 2 og afsnit ‘4.3 Forsøgsopstillinger’).  

“...prototypes are done to see where theoretically informed design leads. Issues like durability,             

electric safety, and the quality of computer code are in the background. In the foreground are                

things that serve knowledge creation; it is better to leave concern for production to industry.”               

(Koskinen, I. et. al. (2012) side 62).  

Som Koskinen Ilpo et. al. udtaler i et citat øverst i afsnittet ‘2.5 Design Research through practice’,                 

er Design Research som udelukkende er blevet foretaget i et laboratorie og derfor prototypestadiet,              

ikke en fyldestgørende Design Research for et færdigudviklet design. Men som der bliver pointeret i               

ovenstående citat, er Design Research som bliver lavet gennem fremstilling af prototyper, den del af               

en designprocess som tager teori og omdanner til praksis. Dvs., at de elementer og faktorer, som                

ikke er relevante for Design Research i prototypestadiet, b.la. er holdbarhed, sikkerhed, kvalitet,             

kompressor tests osv. Det er ifølge Koskinen et. al. bedre at lade industrien og produktionen tage sig                 

af denne del af Design Research og i stedet holde fokus på at lave ny viden. Gennem denne rapport                   

vil vi ikke bidrage med andet Design Research, end den vi genererer vha. ‘Den iterative spiral’ og                 

gennem vores laboratoriearbejde.  
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4. Forsøg 

4.1 Formål 

I en ‘Design Research Through Practice’ proces er det nødvendigt at vurdere alle aspekter, af det                

givne materiale der undersøges. Da biosten har flere parametre, der virker til dens funktion og               

egenskaber i en designproces, vil det også være nødvendigt at vurdere disse, for at kunne vurdere                

biosten som materiale i sin helhed. Følgende forsøg kan anses som prototype-forsøg, for at teste               

biosten og dets mulige anvendelse i kystsikring. Forsøgene har til formål at give et indblik i                

produktion, problematikker og designmuligheder for biosten. Forsøgene har ikke til formål at            

undersøge teknikaliteter i biostens egenskaber, men prøver at anskueliggøre materialets anvendelse. 

Følgende afsnit i rapporten vil først omhandle forberedelsen til forsøgene, samt en forklaring af de               

tekniske termer. Dette har til formål at give læseren en fuldbyrdet forståelse af de forløbne forsøg.                

Forsøgsopstillingerne vil derefter blive gennemgået ift. opsætning og eventuelle ændringer. I ‘Bilag            

2’ findes detaljerede logbøger og beregninger samt billeder for alle forsøg. 

4.1.1 Introduktion til forsøg 

Det umiddelbare udgangspunkt for den række forsøg, der vil blive præsenteret senere i afsnit ‘4.               

Forsøg’ og ‘5. Resultater og analyse af forsøg’, er at forsøge at skabe en biocementering i løst                 

aggregat. Forud for dette bestod forsøgene først og fremmest i at få en biocementering til at ske.                 

Dette var grundlaget bag første forsøg, som sigtede efter at producere en biosten, der kunne hjælpe                

gruppen med at tilegne viden om produktionsmetoder. Ved andet forsøg blev der forsøgt at              

eliminere eventuelle fejlkilder fra første forsøg, men stadigvæk for at producere en biosten.             

Desuden blev der eksperimenteret med vigtigheden af sterilitet i forsøgene. Tredje forsøg skulle             

igen undersøge sterilitet, og desuden blev der forsøgt med produktion i “løst” aggregat, og kan               

derfor anses som en prototype for det designrationale der præsenteres i afsnit ‘6.1 Designrationale’. 

4.2 Forberedelse til forsøg 

I det følgende afsnit præsenteres en række nødvendige forberedelser før forsøgene blev påbegyndt             

herunder; generel viden om kultivering af bakterier, forberedelse af vækstmedie, undersøgelse af            

bakteriebestand og -stadie, samt den endelige kultivering af S. pasteurii.  
Viden omkring disse emner er anskaffet gennem bl.a. en workshop i BioFabLab vedrørende             

netop produktion og sterilisering af vækstmedier, arbejde med bakterier og generel           
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laboratoriepraksis. Desuden har gruppen fået løbende undervisning og information fra vejledere i            

FabLab og BioFabLab, der virker som kilder, der ikke stammer fra litteratur, men fra underviste og                

egne praksiserfaringer. 

4.2.1 Kultivering af bakterier 

Kultiveringen af bakteriearter omhandler i de forløbne forsøg at have isolerede bakteriekolonier, der             

er brugbare. Det er nødvendigt at have isolerede bakteriekolonier for at sikre, at det kun er den                 

ønskede bakterie, som bliver anvendt.  

Den grundlæggende funktion af bakteriekultivering, er den fortsatte bestand og celledeling i            

en given bakterieprøve. Dette gøres ved at den bakterie der arbejdes med, stryges over et               

vækstmedie. Strygningen sikrer at dele de enkelte bakterieceller, der spredes ud over vækstmediet,             

så enkelte bakteriekolonier efter inkubering kan tages fra prøven og benyttes i forsøg. 

Efter vækstmediet er blevet strøget med en bakterieprøve, skal den inkuberes for at             

fremprovokere celledeling i bakterieprøven. En inkubator har den funktion at holde en bestemt             

temperatur, samtidig med at den har et udluftningssystem. Dette gør, at inkubatoren skal sættes til               

præcis den temperatur, der er bedst for kultiveringen af en given bakterie. Grundet celledelingens              

funktion, hvor en bakteriecelle deler sig til to, vil en bakterieprøve formere sig eksponentielt, indtil               

den har opbrugt sin næringskilde. Da forskellige bakterier har forskellige forhold som de gror bedst               

under, er det nødvendigt at eksperimentere med den kultiverings tid, der passer bedst til              

arbejdsforholdene, i det forsøg der foretages. 

 
Foto 5: 

LB-plade streaket med S.Pasteurii (egne arkiver) 

 

Efter inkuberingen af en bakterieprøve, sættes prøven på køl (< 6oC). Dette skyldes at              

bakterieprøven nu, efter inkubering, har formet enkelte brugbare bakteriekolonier, og derfor ønskes            

det ikke, at bakterieprøven undergår yderlige celledeling. Efterhånden som tempraturen falder i            
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bakterieprøven, vil celledelingen foregå langsommere. Det vil derfor kun være nødvendigt at            

gennemgå en kultiveringsprocess ca. hver 14. dag, for fortsat at have brugbare bakteriekolonier             

under hele forsøgsprocessen. 

4.2.2 Vækstmedie 

Vækstmediets funktion i kultiveringen af bakteriearter, er at give den bakterieprøve, der bliver             

benyttet, en substans at gribe fast på, samt at supplere bakterien med en næringskilde, der sikrer den                 

fortsatte kultivering af bakterien. Vækstmedie bliver både benyttet i fast og flydende form, dog har               

de forskellige funktioner. Et fast medie bliver benyttet til selve kultiveringen af en bakterieprøve, i               

form af petriskåle med et lag af det faste vækstmedie. Det flydende vækstmedie bliver benyttet til                

forsøgsopstillingen, hvor det er nødvendigt at have en bakterieholdig væske. Forskellige typer            

bakteriearter har forskellige forudsætninger, for hvad der vil være det optimale vækstmedie. De             

fleste bakteriearter vil gro på almene vækstmedier som LB og TSB. I nogle tilfælde kan det være                 

nødvendigt at modificere et vækstmedie, for at tillade kultiveringen af en given bakterie.  

4.2.3 Optical Density 

I arbejdet med bakterier bruges Optical Density (OD) til at bestemme, hvilken vækstfase bakterien              

befinder sig i. OD fungerer ud fra denne sammenhæng ved, at mængden af reflekteret lys måles i en                  

bakterieprøve ved brug af et spektrofotometer. Efterhånden som bakteriebestanden i prøven vokser,            

vil OD tallet stige tilsvarende, da en højere bakteriemængde vil reflektere mere lys i den givne                

prøve. Ved kontinuerligt at måle OD for en bakterie, ved faste intervaller, er det muligt at fastlægge                 

en vækstkurve for bakterien. Gennem denne metode kan en bakteries statiske og eksponentielle             

vækstfaser fastlægges. Når bakterier anvendes til en bestemt funktion, vil det være bedst at have               

bakterien i sin eksponentielle fase, da det er i denne fase, bakterien er mest biokemisk aktiv. En                 

vækstkurve for S. pasteurii vil ikke blive fastlagt i de følgende forsøg, da det ikke anses som                 

nødvendigt for dette projekt.  

Optimalt set skal den endelige OD til bakterievæsken med S. pasteurii være på 0,2-0,4, hvor               

bakterien er vel inde i den eksponentielle fase (Patent Nr. US 8,728,365 B2, 2014). Dette opnås ved                 

at lave en bakterieopløsning med en bakterieprøve og ren TSB, hvor forholdet mellem de to væsker                

varierer alt efter den målte OD. Se ‘Bilag 2’, s. 17 for eksempel på beregninger. 

4.2.4 Kultivering af S. pasteurii 
I arbejdet med biocementering af sand er brugen af bakterien S. pasteurii udbredt pga. dens evne til                 

at forøge reaktionstiden i de kemiske processer (Kraus et. al., 2013). Udover dette er bakterien også                
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særlig velegnet i cementering af løse aggregater bestående af små partikler såsom sand og andre               

mineralholdige jordtyper. Dette er grundet bakteriens minimale størrelse, der tillader bakterien at            

sprede sig gennem hele strukturen af aggregatet og minimere tilfælde af ikke cementerede områder,              

der kan svække styrken af den færdige struktur eller form på biostenen (Dejong et. al., 2006). 

Kultiveringen af S. pasteurii er derfor en essentiel del af rapportens forsøg og i produktionen               

af biosten. En prøve af S. pasteurii er anskaffet fra Newcastle University, sendt af Ph.d. studerende                

Thora H. Arnardottir. Vi har ud fra et videointerview med Arnardottir samt validering ved              

sammenligning artikler på området fastlagt, at S. pasteurii kan gro på alle almene vækstmedier. Dog               

er det nødvendigt at modificere det valgte vækstmedie med urea, da dette er nødvendigt for               

kultiveringen af bakterien, som det også står beskrevet i afsnit ‘2.4.2 Sporosarcina pasteurii’. 

 

Foto 6: 
 LB-plade streaket med S.Pasteurii 

(egne arkiver) 

Metode for kultivering 

For at finde den optimale kultiveringsmetode af S. pasteurii var det nødvendigt at opstille en               

metode, der bedst passede arbejdsvilkårene i dette projekt. Den optimale metode vil derfor være              

den, der producerer flest enkelte brugbare bakteriekolonier, efter en inkubationstid på 24 timer. 

Bakterien blev kultiveret på et urea-modificeret LB-medie, med en ureakoncentration på           

. Følgende to variabler er derefter fastlagt for kultiveringsmetoden; pH-værdi og temperatur af20g
liter              

inkubatoren, som beskrives i de nedenstående afsnit. 

PH-værdi 

Da S. pasteurii normalt optimalt kultiveres ved en pH-værdi på 9, grundet den stigende              

urease-process ved højere pH-værdi (Henze J. et. al. 2018), fremstilles to typer urea-modificeret             

LB-medie; en med modificeret pH-værdi på 9, samt en med en neutral pH-værdi på 7. pH-værdien                

er forhøjet ved brug af natriumhydroxid (NaOH).  

Temperatur 
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De to forskellige typer LB-medie, inkuberes ved henholdsvis 28oC og 31 oC. Forskelle i             

temperaturen har indflydelse på vækstraten af bakterien, og da inkubationstiden er fastlagt til 24              

timer, vil den højeste vækstrate ikke nødvendigvis være den optimale. Grundet den relativt lange              

inkubationstid, er den valgte inkuberingsmetode fastlagt ved en inkuberingstemperatur på 28oC, og            

på LB-medie med en neutral pH værdi.  

Se ‘Bilag 2’, s. 9-13 for yderligere arbejde med bakteriekultivering ift. temperatur og pH-værdi. 

4.3 Forsøgsopstillinger 
Dette afsnit omhandler diverse dele ved forsøgsopstillingerne, der ikke blev ændret gennem de             

forskellige forsøg, med mindre andet er angivet i de individuelle forsøgsopstillinger i afsnit ‘4.4              

Første forsøg’, ‘4.5 Andet forsøg’, og ‘4.6 Tredje forsøg’. 

4.3.1 Valg af aggregat 

Grundet projektets forankring i kystsikring, er aggregatet brugt i projektets forsøgsopstillinger sand.            

Sandet var almindeligt strandsand, med individuelle sandkorn i en størrelse af 200 mikroner             

(0,2mm) og mindre. Der blev ikke fortaget test af andre aggregater, da forsøgsopstillingerne og de               

underlæggende designmæssige funktioner kun havde til formål at undersøge biostens mulige           

potentiale ved brug som kystsikring. I brugen af biosten som kystsikring er det relevant, at               

biocementeringen ikke er begrænset af størrelsen af individuelle sandkorn, da processen skal kunne             

foretages på en vilkårlig strand eller kystlinje, på trods af forskellige sandtyper. I Danmark findes               

dog meget uniformt sand bestående af op mod 95% kvarts (se afsnit ‘2.1.1 Hvad er sand?’), hvilket                 

betyder, at det udvalgte aggregat er meget lig det sand, der findes på de fleste kyster i Danmark. 

4.3.2 Cylinderens konstruktion 

En steril engangssprøjte blev benyttet som cylinderform gennemgående i alle tre forsøg.            

Engangssprøjten havde den fordel at være konstrueret i en non-reaktiv plastik, med en glat              

overflade. Dette sikrer, at sandstenen ikke knyttes til cylindervæggene under          

cementeringsprocessesen. Grundet brugen af engangssprøjterne, kunne det færdige produkt skæres          

fri fra formen, hvorefter sprøjten kunne kasseres. Derudover havde sprøjten den fordel at have en               

afløbslinje i sin konstruktion, så cementeringsvæsken kunne løbe ud. Det var derfor kun nødvendigt              

at modificere proppen på sprøjten, for at tillade en påfyldningslinje. Individuelle modifikationer på             

cylinderen, vil blive gennemgået i forsøgenes beskrivelse. 
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4.3.3 Cementeringsvæske  

Cementeringsvæsken har den funktion at bidrage med kalk til cementeringsprocessen, samt at            

tilføre bakterien næring. Der er derfor tre krav til cementeringsvæsken: 

1) Den skal delvist eller hovedsageligt bestå af flydende vækstmedie, for at supplere bakterien             

med næring. I dette forsøg blev der benyttet TSB. 

2) Den skal indeholde urea; en koncentration på er nødvendigt i urease processen for at       20g
liter        

sikre bestanden af S. pasteurii i beholderen. 

3) Den skal indeholde kalk, da dette er bindematerialet i cementeringen af sandet.            

Koncentrationen og kilden til kalk, der er brugt, har varieret i de forskellige forsøg. 

4.3.4 Forsøgenes forløb 

For at kunne påføre cementeringsvæsken i regelmæssige intervaller, blev det besluttet at benyttet en              

programmérbar pumpe til at påføre cementeringsvæsken til aggregatet. Dette blev også gjort for at              

automatisere processen, samt at gøre det muligt at påføre cementeringsvæske om natten.            

Cementeringsvæsken blev påført hver 3. time i forsøgenes første døgn og derefter hver 6. time.               

Dette er grundet at efterhånden som aggregatet cementerer i formen, vil væsken have sværere ved at                

flyde igennem (Dejong, J. T., Nüsslein, K., 2006). Påfyldningen af cementeringsvæsken foregik            

over 5 døgn, hvorefter sandet blev fjernet fra cylinderformen, for at kunne observere cementeringen              

af aggregatet.  

4.3.5 Pumpe og Arduino 

Den automatisk pumpe brugt i forsøgene bestod af en Arduino tilkoblet en strømforsyning, Wemos              

og en vandpumpe. Arduino er en open-source platform, som skaber både hardware og software til at                

skabe interaktive, elektroniske prototyper (“Arduino - Home”, u.å.). Wemos er et IoT produkt, som              6

bl.a. kan arbejde sammen med Arduino (“Home - WEMOS.CC”, u.å.), og bruges i dette tilfælde,               

fordi det kan skabe forbindelse til WiFi. Pumpen er en såkaldt peristaltisk pumpe, som bruger               

sammentrækninger til at suge væske ind og pumpe det ud igen. I vandpumpens setup er Arduino                

“kernen”, som kan kommunikere med alle bestanddelene, ved hjælp af den kode, der skrives til den.                

Koden som ses længere nede i afsnittet, giver her besked om, at strømforsyningen kun skal tændes i                 

visse givne tidsrum, som den kan læse via WiFi. Når denne tændes, har resten af systemet fået                 

6 Internet of Things 
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besked på, at pumpen skal aktiveres. Den pumper således kun i det tidsrum, hvor strømforsyningen               

er tændt. 

4.3.6 Kode 

I dette afsnit beskrives de vigtigste parametre i koden til pumpen, som er skrevet i Arduino; et                 

softwareprogram til at skrive kode, som arbejder sammen med Arduino-hardwaren. Der er taget             

udgangspunkt i koden til det første forsøg, da den eneste forskel på denne og de efterfølgende er                 

rækkefølgen af ugedagene og de definerede tidspunkter. Relevansen af denne ligger i, at en eventuel               

implementering af kystsikring med biosten højst sandsynligt ville afhænge af en proces lig vores, og               

dermed kunne en lignende kode til pumpning bruges. 

“String waterWeekDayX” bruges til at hente information om ugedagene via WiFi, så de kan bruges               

løbende i koden. “int waterTimeX” bruges til at definere starttidspunktet for pumpning, og “int              

stopWaterTimeX” markerer sluttidspunktet. Alt tekst, som står bag skråstreger (//) er kommentarer,            

som ikke opfattes som kode af programmet. 

String waterWeekDay1 = "Wednesday"; 
String waterWeekDay2 = "Thursday"; 
String waterWeekDay3 = "Friday"; 
String waterWeekDay4 = "Saturday"; 
String waterWeekDay5 = "Sunday"; 
String waterWeekDay6 = "Monday"; 
String waterWeekDay7 = "Tuesday"; 
int waterTime1 = 181010; // kl. 18:10:10 
int stopWaterTime1 = 181025; // 18:10:25 
  int waterTime2 = 211010; // kl. 21:10:10 
  int stopWaterTime2 = 211025; // kl. 21:10:25 
    int waterTime3 = 235810; // kl. 24:10:10 
    int stopWaterTime3 = 235825; // kl. 24:10:25 
[...]   // forkortet 

Længere nede i koden står det skrevet, hvordan hardwaren skal arbejde. “digitalWrite” er tidligere i               

koden blevet fortalt, at den skal reagere i forbindelse med to “pins” i hardwaren, og når den er hhv.                   

“HIGH” og “LOW” ved den, at den skal pumpe ind eller ud. Den får desuden gennem alle “if”,                  

“else if”, “&&” og “||” at vide, præcist hvornår den skal gøre dette; netop kun hvis (if, else if)                   

“weekDay” (den givne dag) svarer til den tidligere definerede “waterWeekDayX”, og (&&)            

“nowTime” (det givne tidspunkt) er mere end waterTimeX og mindre end stopWaterTimeX; dvs.             

når klokken er mellem start og slut-tidspunktet. Fordi der gerne skal pumpes flere gange i døgnet,                

indikerer stregerne (||), at der ligeledes skal pumpes på tidspunkterne fra de følgende linjer inden for                

parentesen. Hvis ikke dette er tilfældet, skal der altså ikke pumpes længere (else).  
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//ons 18 
    if (weekDay == waterWeekDay1 && nowTime > waterTime1 && nowTime < stopWaterTime1 
     || weekDay == waterWeekDay1 && nowTime > waterTime2 && nowTime < stopWaterTime2 
     || weekDay == waterWeekDay1 && nowTime > waterTime3 && nowTime < stopWaterTime3 ) { 
      digitalWrite(in1, HIGH); 
      digitalWrite(in2, LOW); 
      Serial.println("onsdag/1"); 
//tors 03 
    } else if (weekDay == waterWeekDay2 && nowTime > waterTime4 && nowTime < stopWaterTime4 
            || weekDay == waterWeekDay2 && nowTime > waterTime5 && nowTime < stopWaterTime5 
            || weekDay == waterWeekDay2 && nowTime > waterTime6 && nowTime < stopWaterTime6 
            || weekDay == waterWeekDay2 && nowTime > waterTime7 && nowTime < stopWaterTime7 
            || weekDay == waterWeekDay2 && nowTime > waterTime8 && nowTime < stopWaterTime8 
            || weekDay == waterWeekDay2 && nowTime > waterTime1 && nowTime < stopWaterTime1 
            || weekDay == waterWeekDay2 && nowTime > waterTime3 && nowTime < stopWaterTime3) { 
      digitalWrite(in1, HIGH); 
      digitalWrite(in2, LOW); 
      Serial.println("torsdag/2"); 
//fre 06 
    } else if (weekDay == waterWeekDay3 && nowTime > waterTime5 && nowTime < stopWaterTime5 
            || weekDay == waterWeekDay3 && nowTime > waterTime7 && nowTime < stopWaterTime7 
            || weekDay == waterWeekDay3 && nowTime > waterTime1 && nowTime < stopWaterTime1 
            || weekDay == waterWeekDay3 && nowTime > waterTime3 && nowTime < stopWaterTime3) { 
      digitalWrite(in1, HIGH); 
      digitalWrite(in2, LOW); 
      Serial.println("fredag/3"); 
[...]   // forkortet 
    } else { 
      digitalWrite(in1, LOW); 
      digitalWrite(in2, LOW); 
      Serial.println("no water"); 
    } 
  delay(200); 
} 

I det ovenstående udklip fra koden ses det, at den første pumpetid (“waterTime1”) er kl. 18, så                 

onsdag kl. 18 til og med torsdag kl. 18 er det første døgn, hvor der pumpes hver 3. time. Koden                    

består dermed af flere tidsintervaller her, end den gør fra torsdag kl. 18 til og med fredag kl. 18,                   

som kun pumper hver 6. time. 

Koderne for alle tre forsøgsopstillinger findes i fuld længde i ‘Bilag 2’ s. 40-51. 

4.4 Første forsøg 
Den indledende test i produktionen af biosten var at producere en biocementeret sandsten for at               

validere, om vores metode og opstilling kunne producere en solid sandsten. Dette forsøg tager              

udgangspunkt i forsøg fremsat i ́Microbially Indurated Rammed Earth: A Long Awaited Next             

Phase of Earthen Architecture´ (Kraus, c. et. al., 2013). Forsøget indebærer at anbringe sandet i en                

cylinderform med indgående linje i toppen og en udgående i bunden. Sandet skal være forholdsvis               

tæt pakket, for at sikre at det færdige produkt er solidt. Derefter bliver ureamodificeret TSB, der er                 
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inokuleret med S. pasteurii, påført sandet. Det er nødvendigt at sikre, at den fulde mængde af sand                 

bliver gennemvædet af TSB, da cementeringsprocesses kun kan finde sted i tilstedeværelsen af S.              

pasteurii. Opstillingen for dette forsøg kan ses i figur 8 herunder. 

 

Figur 8: 
Forsøgsopstilling og sprøjte fra første forsøg (egenproduktion) 

Til første forsøg brugte vi en 20 ml sprøjte uden prop, hvor der i toppen og bunden blev placeret et                    

stykke vat og et stykke filterpapir, med samme diameter som cylinderen. Imellem lagene lagde vi               

22 gram sand, og filterpapiret havde retning mod sandet i begge ender. Cylinderen blev stødt på                

siden for at fjerne eventuelle lufthuller, indtil det nåede sprøjtens 20 ml markering. Sprøjtens bund               

blev lukket med en lille prop, og i toppen placerede vi en gummiprop med hul i, som kunne lukkes                   

af, under autoklavering. En visualisering kan ses foroven i figur 8. 

Inden pumpen blev aktiveret, måtte bakterieopløsningen injiceres i sandet gennem åbningen           

i toppen, og en prop i sprøjtens bund forhindrede væsken i at løbe ud igen. Sådan blev sprøjten                  

efterladt i ca. 4 timer, hvorefter proppen blev taget af bunden og tillod væsken at løbe ud. Her var                   

målet at give S. pasteurii mulighed for at fordele sig i sandet, for at sikre en jævn cementering.                  

Dernæst påbegyndtes pumpningen. Det var på forhånd testet hvor meget væske den fyldte sprøjte             

kunne indeholde og hvor længe det tog den at løbe ud igen. Pumpen har to slanger, hvoraf                 

input-slangen blev lagt dybt ned i bunden af den kolbe, som indeholdt cementeringsvæsken             

bestående af TSB med urea og Calcium chlorid 0,5M. For at indholdet af sprøjten blev dækket helt                 

af væsken, havde vi via praktisk test, målt os frem til at der skulle pumpes 12 ml væske ad gangen,                    

hvilket tog 15 sekunder at pumpe igennem pumpesystemet. Til det første døgn forberedte vi 100 ml                

cementeringsvæske, og til de efterfølgende døgn, 50 ml pr. døgn, grundet at antallet af påfyldninger               
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halveres efter første døgn. Vi forberedte ny væske hvert døgn, grundet den naturlige urease proces               

som urea undergår, der ellers ville sænke koncentrationen af urea over tid (Henze J., Randall D.G.,                

2018). Pr. 50 ml cementeringsvæske brugte vi 1 gram urea opløst i 5 ml demineraliseret vand og                 

2,775 gram calciumchlorid opløst i 5 ml demineraliseret vand. Da cementeringsvæsken skulle være             

steril, og TSB’en allerede var autoklaveret, filtersteriliserede vi urea- og kalk-opløsningerne, da            

disse ikke kan autoklaveres. Den sterile cementeringsvæske blev dernæst pumpet igennem pumpens            

input-slange, ind i cylinderformen. Væsken kunne langsomt trænge igennem vat, papir og sand, og              

løbe ud gennem bunden, ned i en beholder. En gang i døgnet blev beholderen med               

cementeringsvæske genopfyldt, og forsøget undersøgt for eventuelle fejl eller mangler. For           

eksempel blev det opdaget at nogle af slangerne i pumpen lækkede, hvorefter lukningen blev              

forstærket ved brug af strips og tape.  

4.5 Andet forsøg 
Andet forsøg var meget lig det første, dog ændrede vi i visse forhold, der var vurderet som                 

eventuelle fejlkilder fra første forsøg. Desuden valgte vi at køre to forsøg på samme tid. Dette blev                 

gjort, da intentionen var at teste nødvendigheden af at sterilisere det givne aggregat, og hvorvidt der                

ville vise sig en væsentlig forskel mellem en sprøjte med sterilt indhold og en sprøjte med                

ikke-sterilt indhold. 

Ændringerne bestod i, at der blev brugt en 50 ml sprøjte frem for en 20 ml, da vi ville                   

forsøge at lave en sten i større skala. Dette betød, at intervallerne for pumpning af væske blev sat op                   

fra 15 til 20 sekunder, for at dække sprøjtens indhold. Vi brugte et stykke afskåret skuresvamp frem                 

for vat i sprøjtens ender, da denne ikke er lige så opløselig som vatten i første forsøg viste sig at                    

være. Da mange af de læste artikler nævnte brug af både calciumchlorid og calciumcarbonat, valgte               

vi at skifte til calciumcarbonat denne gang. Koncentrationen af calcium i cementeringsvæsken blev             

justeret til 0,13M under første døgn af forsøget, og 0,27M i de resterende. Desuden blev sprøjterne                

roteret halvvejs igennem forsøget (illustreret som A og B i figur 9) for at forsøge at skabe en mere                   

jævn cementering i sprøjtens indhold. Figur 9 for forsøgsopstillingen og sprøjten kan ses herunder. 

Da der blev sat to biosten i produktion på samme tid, blev der produceret den dobbelte                

mængde cementeringsvæske. Cementeringsvæsken indeholdt 40 ml TSB, 1 g urea opløst i 5 ml              

demineraliseret vand og 0,575 g calciumcarbonat opløst i 5 ml demineraliseret vand pr. 50 ml               

væske. Mængden af calciumcarbonat blev justeret til 1,15 g efter forsøgets første døgn. Denne              

fremgangsmåde for koncentrationen af kalk i cementeringsvæsken blev fremsat af ́Microbial           
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induced calcium carbonate precipitation at elevated pH values ( > 11) using Sporosarcina             

pasteurii ́(Henze J, Randall D.G., 2018). 

 

 

Figur 9:  
Forsøgsopstilling og sprøjte fra andet forsøg (egenproduktion) 

4.6 Tredje forsøg 
Til tredje forsøg var formålet dels at teste en kombination af første og andet forsøg, for at eliminere                  

flest mulige fejlkilder, og dels for at lave et formgivningsforsøg i løst aggregat. Desuden blev begge                

forsøg lavet i ikke-sterile forhold for at bekræfte antagelsen om, at sterilitet ikke har nogen effekt på                 

cementeringsprocessen. Igen blev der sat op til et dobbelt forsøg, hvor det ene (3.a) foregik i en 50                  

ml sprøjte ligesom tidligere; denne gang med brug af vatrondeller, der var mere solide, og havde                

større visuelle porrer. Derudover gik vi tilbage til calciumchlorid, som kilde til kalk, og sprøjten               

ville igen blive vendt halvvejs gennem forsøget. Det andet forsøg (3.b) bestod af en glasbowle fyldt                

med løst sand, og en sprøjte med afskåret bund stukket ned i sandet. 

Ved forsøg 3.a blev bakterien injiceret på samme vis som ved tidligere forsøg, ved at væsken blot                 

blev sprøjtet ned i sandet fra sprøjtens top, og bunden lukket med en mindre prop, for at holde                  

bakterien inde. Ved 3.b blev bakterien injiceret fra toppen af sprøjten med en kanyle, Da sandet var                 

forholdsvis komprimeret, og derfor ikke tillod en injicering af bakterien ved pumpning. Derfor blev              

kanylens spids stukket igennem laget, for at skabe et lille hul til hurtigere nedløb. Ligeledes blev                

væsken fordelt gennem hele sprøjtens indhold af sand, ved at injicere bakterien i forskellige lag af                

sandet. Som det kan ses i figur 10 har denne forsøgsopstilling ikke nogen aflukket bund ligesom                

ved 3.a, men derimod et stort lag sand, som udgør “bunden”. Ved både 3.a og 3.b lod vi bakterien                   
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sætte sig i sandet i 12 timer, i stedet for de 4-5 timer fra tidligere forsøg - inden pumpningen af                    

cementeringsvæske påbegyndtes. Det blev gjort under opfordring fra Arnardottir, for at tillade            

bakterien af sprede sig gennem hele cylinderen.  

  

Figur 10:  
Forsøgsopstilling m. injicering og væsketilførsel for forsøg 3b (egenproduktion) 

 

5. Resultater og analyse af forsøg 
I dette afsnit vil resultaterne fra de tre forsøg blive præsenteret, og de væsentligste observationer og                

overvejelser vil blive analyseret. 

5.1 Første forsøg 
Efter fem dage med regelmæssig pumpning, blev forsøget afsluttet og sprøjtens indhold skåret ud.              

Indholdet var ikke én sammenhængende sten, men derimod brudstykker af forskellig størrelse, og             

en mængde løst aggregat. Det var tydeligt, at der ikke havde været en jævn cementering af sandet,                 

men lokaliserede områder der havde cementeret bedre. Cementeringen var mere jævn i toppen af              

cylinderen med det største sammenhængende og mest stabile stykke biosten. Mod bunden og             

output-slangen af cylinderen var brudstykkerne mindre i størrelse og hårdhed.  

Stenene blev efterladt på et stykke papir i nogle timer for at tørre lidt ind, da vi var nervøse for at                     

for meget bevægelse kunne bryde stenen i flere stykker. Da stenen havde tørret, vaskede vi den med                 
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almindeligt vand for at fjerne eventuelt overskydende bakterie og TSB. Derefter testede vi styrken              

manuelt, og beholdt de stykker sten, som virkede faste og robuste. 

  

Foto 7: 
Resultat af første forsøg (egne arkiver) 

Efter overvejelser om forsøgets fremgangsmåde blev en række mulige fejlkilder for den ujævne             

cementering vurderet. Vores første indskydelse var, at calciumchlorid muligvis ikke var den bedste             

kilde til kalk, som det ellers stod beskrevet i artiklen Microbially Indurated Rammed Earth, ( Kraus,                

C. & Hirmas, D. & Roberts, J., 2013.). En anden overvejelse var brugen af vat i sprøjtens top og                   

bund. Disse to fejlkilder anses for at have en sammenhæng, da calciumchloridens krystalisering             

havde en tendens til at samle sig i cementeringsvæsken,og derfor ophobes i vattet og efterhånden               

forværrede gennemflydningsevnen af hele systemet. Desuden forestillede vi os, at en eventuel            

rotation af sprøjten undervejs i forsøget kunne skabe en mere jævn cementering igennem sandet, da               

cementeringsvæsken ellers ville blive påført fra begge sprøjtens åbninger på skift, da cementering            

havde været opnået i toppen af beholderen. Dette blev understøttet af Dosiers patent for Biostone,               

som beskriver, at en rotation kan være nødvendig for at sikre et holdbart resultat (Patent Nr. US                 

8,728,365 B2, 2014). Derfor blev det besluttet at forsøge dette i det efterfølgende             

cementeringsforsøg. 

 

5.2 Andet forsøg 
Efter seks dage blev begge pumper slukket og sprøjterne tømt for deres indhold. Der var ikke sket                 

nogen synlig cementering af sandet i nogen af sprøjterne, og indholdet bestod derfor blot af vådt                

sand. I denne omgang var der en skarp ammoniak-lignende lugt fra den overskydende væske, der               

trængte gennem sprøjten under pumpning. Dette anviser, at der har været en kemisk reaktion inde i                

sprøjten, da ammoniak er et biprodukt ved urease-processen bakterien, S. pasteurii, undergår i             
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cementeringen. En mulig fejlkilde blev vurderet til at være skiftet fra calciumchlorid til             

calciumcarbonat. Ved nærmere undersøgelse, blev der fundet frem til, at calciumcarbonat ikke er             

lige så vandopløseligt som calciumchlorid, hvilket betyder, at kun en lille mængde kalk var nået ind                

i sprøjterne. Der blev desuden observeret stor kalkaflejring i bunden af beholderne, hvor             

cementeringsvæsken blev pumpet fra.  

Et af fokuspunkterne for dette andet forsøg var, at undersøge forskellen på sterilt og ikke-sterilt               

aggregat under cementeringsprocessen. Da begge disse forsøg mislykkedes, kunne der ikke drages            

nogen endelig konklusion om dette, men hypotesen blev bibeholdt og undersøgt videre i tredje              

forsøg. 

5.3 Tredje forsøg 
Både forsøg 3.a og 3.b blev foretaget med ikke-sterilt aggregat, og en fremgangmåde relativt lig den                

første, som ud af de to forgangne forsøg havde haft bedst resultater. Effekten af sterilitet vurderes                

derfor ud fra en sammenligning mellem første forsøg og forsøg 3.a, og vil blive udredt yderligere i                 

den opsamlende analyse i afsnit ‘5.4 Opsamlende analyse’. 

5.3.1 Resultat og analyse - forsøg 3.a 

På tredjedagen af forsøget blev sprøjten fra 3.a ligesom ved andet forsøg roteret, for at sikre en jævn                  

cementering igennem sprøjtens indhold.  

Ved forsøg 3.a blev der efter to dage observeret store mængder cementeringsvæske over proppen,              

da væsken havde svært ved at flyde igennem indholdet og ud. Der blev med afstand til den                 

eksisterende prop monteret en ekstra prop for at lave en bufferzone, der kunne holde væsken               

indelukket. En mulig årsag til den manglende gennemtrængning af væske kunne være, at sprøjtens              

indhold var under højere tryk end ved første og andet forsøg. Under første forsøg blev der ikke gjort                  

brug af en prop til at holde indholdet tæt, og under andet forsøg var der mere plads til væsken,                   

grundet det relativt tykke stykke skuresvamp. 

På syvendedagen blev forsøget afsluttet og sprøjtens indhold blev taget ud af beholderen.             

Den lukkede ende blev skåret af og stenen blev forsøgt skubbet ud, med et stempel. Dette                

resulterede i at stenen kom ud med en relativt stor kraft. Teksturen på indholdet var noget lig første                  

forsøg og faldt fra hinanden i brudstykker af sten med løst aggregat indimellem. Det ene af                

endestykkerne havde en stor kalkaflejring på overfladen, og var betydeligt mere robust end de              

resterende brudstykker. Det er uvist om dette brudstykke var fra top eller bund af sprøjten; dvs.                
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toppen fra før eller efter sprøjten blev roteret. Der var ingen indikation på, at denne rotation havde                 

skabt en mere jævn cementering som umiddelbart antaget. Til gengæld kunne det konkluderes, at              

calciumchlorid var en mere effektiv kalkkilde til cementeringsvæsken. Der var ingen umiddelbare            

indikation på, om brug af vatrondel havde en bedre effekt som bufferzone end løst vat eller                

skuresvamp. 

5.3.2 Resultater og analyse - forsøg 3.b 

Forsøg 3.b havde en lille mængde spildt væske uden for selve sprøjten, muligvis fordi 3b ligeledes                

havde været under stort tryk uden et reelt udløb til væsken. Væsken har derfor under pumpning                

trængt sig ud i samlingen mellem pumpeslangen og sprøjten. 

Efter nogle dage blev der observeret tydelige kalkaflejringer på netop dette sted. Dette gav              

først mistanke om hvorvidt der kunne foregå en cementering, men ved fysisk kontrol med en spatel                

blev det konkluderet, at sandet stadig var blødt. Dette er en indikation på, at cementeringsprocessen               

altså kun kan foregå når bakterien S. Pasteurii er til stede, hvilket ikke var tilfældet i dette område                  

uden for sprøjten. Dette vil blive diskuteret yderligere i afsnit ‘5.4 Opsamlende analyse’. 

Forsøg 3.a og 3.b blev afsluttet samtidig, men processen for at få indholdet ud af sprøjten                

(eller sprøjten ud af indholdet) var mere omfattende, da det var usikkert hvorvidt der var blevet                

skabt cementering uden for selve sprøjten. Vi havde en vag idé om, at der kunne være forekommet                 

cementering i bowlens bund. Da bunden af bowlen også var “bunden” af forsøgsopstillingen, da der               

ikke var nogen aflukning på sprøjten, men blot løst aggregat. Sprøjten føltes fastsiddende, og efter               

at have rykket sprøjten sidelæns, blev det forsøgt at hive sprøjten op, for at se, om indholdet ville                  

stå fast grundet cementering i de nedre lag. Dog kom sprøjten med indhold relativt nemt op af det                  

løse sand. Sprøjtens indhold blev dernæst skåret ud af cylinderen, ligesom ved første og andet               

forsøg. Indholdet af sprøjten lignede både første forsøg og 3.a med solide brudstykker af biosten og                

en mængde løst aggregat.  

Dernæst blev resten af sandet i bowlen undersøgt, for at finde eventuelle yderligere             

cementeringer. Det blev konkluderet, at cementeringsprocessen kun har været foregået inde i            

sprøjten, og altså ikke i det resterende løse aggregat. En observation som blev foretaget nogle dage                

efter forsøgets afslutning var, at biostenen fra dette forsøg var en del mørkere i farven, og at den                  

desuden lugtede langt kraftigt af ammoniak. Dette skønnes at have noget at gøre med              

forsøgsopstillingen, da de resterende biosten var relativt ens i farve og lugtintensitet. En hypotese              

for dette er, at den store mængde sediment har tilladt en større spredning af S. pasteurii, og ledt til                   

urease-processer i det resterende sediment, da bakterien spreder sig indtil den løber tør for næring               
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(Se afsnit ‘2.4.2 Sporosarcina pasteurii’). Manglen på kalk har gjort, at der ikke er forekommet en                

reel cementering i det løse aggregat. 

5.4 Opsamlende analyse 
Følgende analyse vil gå på de forskellige bestanddele af forsøget, som løbende er blevet ændret               

grundet fejl, eller bibeholdt grundet gunstige resultater. 

I alle forsøg er der gjort brug af sterile engangsplastiksprøjter som form til biostenene.              

Størrelsen på disse har varieret, men i alle tilfælde har det været en simpel og effektiv løsning, da                  

der har været mulighed for påfyldning af væsker og bakterier fra begge ender af sprøjterne.               

Desuden har der været god mulighed for modifikationer af propper og injiceringsløsninger.            

Ligeledes kunne sprøjterne relativt nemt skæres op ved forsøgenes afslutning for at få indholdet ud.               

Brug af lignende forme i f.eks. glas kunne have været mere kompliceret, da biostenene i de fleste                 

tilfælde sad solidt fast mellem sprøjternes vægge, og derfor havde en glasform potentielt medført              

komplikationer.  

Mængden af sediment brugt til forsøgene har varieret efter sprøjternes størrelse, men har             

ikke været yderligere undersøgt eller eksperimenteret. Sedimentet blev vejet og målt ved            

sideløbende forsøg for at sikre, at det ikke kunne udgøre en forskel i forsøgene, hvor det ikke var                  

netop dét, der skulle undersøges. Sedimentet blev let komprimeret for at undgå lufthuller, der              

potentielt ville føre til et produkt med svagheder. Dannelsen af lufthuller blev dog stadig observeret               

i de producerede biosten, og dette kan skyldes dannelse af gasarter i hydrolyseprocessen.             

Sedimentets tæthed og betydningen af dette bliver ikke undersøgt nærmere i denne rapport. 

I alle tre forsøg brugte vi et stykke filterpapir mellem aggregatet og bufferzonen, som bestod               

af hhv. løst vat, skuresvamp og vatrondel. Filterpapirets funktion var at sikre, at små sandpartikler               

ikke satte sig fast i bufferen, og kun tillod steril væske at løbe igennem. Det vides ikke, om der har                    

været komplikationer forbundet med filterpapiret, men da der ikke er eksperimenteret med            

alternativer, kan der ikke konkluderes noget endegyldigt. En overvejelse efter tredje forsøg var, at              

filterpapirets relativt lille porestrørrelse muligvis kunne have gjort, at væsken har haft svært ved at               

trænge igennem, og at man måske med fordel kunne have eksperimenteret med lettere             

gennemtrængeligt filterpapir.  

Bufferen blev mellem alle forsøg udskiftet. Det løse vat fra første forsøg blev helt opløst               

under cementeringen, og vi mistænkte, at en del af kalken havde aflejret sig dér, frem for at trænge                  

ned i aggregatet. Skuresvampen tillod en stor mængde væske at blive opbevaret inde i sprøjten,               

hvilket umiddelbart virkede effektivt, men efter de dårlige resultater fra forsøget, valgte vi at gå               
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videre til en løsning, som var blevet anbefalet af Arnardottir under hendes forsøg, nemlig en               

vatrondel. Dette gav tydeligt mindre plads til væskerne, som nævnt i afsnit ‘4.5 Andet forsøg’, men                

blev ikke opløst i samme grad som det løse vat fra første forsøg se ‘4.4 Første forsøg’. Da der var                    

komplikationer med plads og tryk i sprøjten under forsøg 3.a, kan det ikke konkluderes hvorvidt               

brugen af vatrondel har haft nogen indflydelse på dette, eller om det udelukkende var en effekt af                 

propperne. 

De fremsatte problematikker omkring ophobninger af kalk, samt den generelle flydeevne og            

jævne fordeling af cementeringsvæske, anses som en primær designovervejelse i produktionen af            

biosten. Brugen af en buffer, virker til at have problematikker associeret, og dette kunne omgås hvis                

spredning af cementeringsvæsken blev sikret gennem designet af et tilførselssystem i fremtidige            

forsøgsopstillinger. 

Endnu en overvejelse vedrørende den ujævne cementering var rotation af sprøjten undervejs            

i forsøget. I forsøg 3.a forsøgte vi os med 180° rotation af sprøjten halvvejs igennem forløbet jf.                 

Dosiers patent (Patent Nr. US 8,728,365 B2, 2014), hvor det dog ikke står beskrevet hvor ofte                

rotationen skal foretages. Cementeringsresultatet fra dette forsøg var dog ikke mere jævn end ved              

første forsøg. Muligvis kunne rotationen have haft en bedre effekt, hvis sprøjten var blevet vendt               

dagligt eller med oftere frekvens mellem pumpningerne, men dette er ikke undersøgt nærmere. 

TSB og urea blev brugt i samme omfang under alle forsøg, da der ikke blev observeret                

nogen årsag, som antydede, at mængderne skulle justeres. Under første forsøg blev der gjort brug af                

calciumchlorid, men vi vurderede, at dette kunne være én af årsagerne til den ujævne              

biocementering, hvorfor der blev skiftet til calciumcarbonat under andet forsøg. Efter andet forsøg             

mislykkedes og efter rådgivning fra Arnardottir blev der skiftet tilbage til calciumchlorid ved tredje              

forsøg. I alle tilfælde blev der observeret en stor mængde kalkaflejring i bunden af              

cementeringsvæskebeholderen, som gav årsag til tvivl om, hvorvidt kalken blev pumpet igennem            

systemet. Calciumchloriden skabte store, synlige krystaller i glasset med cementeringvæske, men           

synes at løbe fint igennem pumpesystemet og ind i sprøjten. Calciumcarbonaten havde sværere ved              

at opløses i cementeringsvæsken, og endte med at aflejres i pumpens slanger og i bunden af                

cementeringsvæskebeholderen. 

En væsentlig opdagelse vi har gjort os, er en opdagelse, som har stor betydning for vores                

projekt. Første forsøg og forsøg 3.a. var relativt lig hinanden i udseende og umiddelbare              

styrkeegenskaber. Forskellene på de to forsøg var sprøjtens størrelse, bufferen og trykket som             

aggregatet var under. Det væsentlige er dog, at første forsøg var foretaget under komplet sterile               

forhold, med b.la. autoklaveret aggregat, hvorimod aggregatet 3.a ikke var sterilt. Der er altså              
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tydelige indikationer på, at sterilitet ikke har en synlig effekt på forløbet af en              

biocementeringsproces og dermed produktion af biosten.  

Dette er et relevant fund i forhold til den kontekst, forsøgene er foretaget ud fra; nemlig                

biosten som eventuel kystsikringsmetode, hvor det er en selvfølge, at sandet ikke er sterilt. Der               

findes altså et grundlag for videre undersøgelse i mulighederne af fremstilling af biosten uden for               

laboratorieforhold, hvilket ellers har været tilfældet for den udvalgte litteratur præsenteret i afsnit             

‘2.4.1 Vidensgrundlag’. 

6. Biosten - Designrationale 

6.1 Designrationale 
Trods dette projekts afgrænsning til laboratoriearbejde og prototyper af biosten, er vi på baggrund              

af vores Design Research, erfaringer og forsøg, kommet frem til et bud på et designrationale, vi har                 

vurderet som værende fornuftigt, mod en mere naturtro og miljøvenlig kystsikringsmetode.           

Nedenunder ses en illustration af vores design og en følgende forklaring: 

  

Figur 11 og figur 12: 
Implementering af biosten (egenproduktion) 

Vi forestiller os dette design, som et videreudviklet design, af vores formgivningsforsøg nr. 3.b, se               

afsnit ‘5.3.2 Resultat og analyse - forsøg 3.b’. Som billederne ovenover demonstrerer, vil hule              

cylindere blive nedsat i sandet langs erosionsudsatte kystområder, hvorfor de vil blive fyldt med              
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sediment. Det er dette sediment, vi ønsker at omdanne til biosten. Det gøres som tidligere beskrevet                

under afsnittet ‘2.4.5 Teori om praksis i biosten’. En fordel ved denne løsning er, at der ikke skal                  

tilføres ekstra aggregat, men at løsningen kan produceres “in situ”, dvs. på stedet, hvorefter det kun                

vil være nødvendigt at medbringe bakterie- og cementeringsvæskerne såvel som cylindrene. 

Formålet med denne opstilling af cylindere er, at når biosten er blevet dannet, og cylinderen               

bliver fjernet, vil sandet omkring biostenene blive styrket, og dette vil resulterer i, at kystens               

modstandskraft mod erosion ligeledes bliver styrket. Vi forestiller os, at cylindrene enten er lavet af               

metal for at have mulighed for at genanvende dem, eller af et bionedbrydeligt materiale som ikke                

kan reagere med produktionen af biosten, så cylindrene vil blive nedbrudt over tid. Dette er dog                

ikke en problemstilling vi har undersøgt nærmere i denne rapport.  

Kysten vil med vores designforslag blive styrket, fordi den kroniske erosion der sker som følge af                

langstransport vil blive begrænset, da biostenene vil modarbejde bølgernes kroniske          

sedimenttransport. Se afsnittet ‘2.1 Erosion’ for nærmere beskrivelse af erosion, kystsikring og            

langstransport.  

De steder i Danmark hvor f.eks. kalksten eller andet solidt materiale ligger nær overfladen              

forestiller vi os, at det er muligt at biocementere cylindrene og det naturlige solide underlag               

sammen. De områder hvor det ikke er muligt at nå ned til det naturlige underlag, som ligger under                  

det løse strandsand, forestiller vi os, at en tilstrækkeligt påført mængde af bakterieopløsningen og              

cementeringsvæsken (se afsnit ‘4.2.3 OD (Optical Density)’ og ‘4.3.3 Cementeringsvæske’), helt           

automatisk vil lede til en sammenflettet biocementering, når væsken trækker ud i sandet for enden               

af cylinderen, i så fald at cylindrene er placeret med tilpas afstand fra hinanden. Se figur 13                 

nedenfor.  
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Figur 13:  
Cementerings-sammenfletning med undergrunden 

(egenproduktion) 
Hvis det lykkedes at cementere de individuelle biosten sammen, vil fundamentet og derfor             

kystsikringen, være betydeligt stærkere. Dette vil være vores forhåbninger med implementering af            

biosten som kystsikring.  

Denne designløsning vil ikke kunne erstatte brugen af f.eks. sandfodring fuldstændigt.           

Langs kysterne, vil der fortsat være erosion, men vi har en forventning om, at mængden af                

nødvendig sandfodring vil nedsættes betydeligt med dette design.  

Vi har hentet inspiration til denne designløsning, gennem et andet nyt kystsikringsprojet,            

kaldet ‘GroundPlugs’. GroundPlug er en biologisk kystsikringsmetode, som modvirker kysterosion          

vha. ‘stolper’ af pilebyg, der bliver sat ned i sandet og derefter styrkes med beplantning.               

GroundPlug har erfaret, at mængden af sandfodring bliver reduceret med en tredjedel (Sandfodring,             

u.å.). Ikke desto mindre er GroundPlug afhængig af en vis mængde sandfodring, og vi forestiller os,                

at vores designløsning også vil skulle kombineres med netop sandfodring, og at denne ligeledes              

ville reducere det nuværende omfang med omtrent en tredjedel. 

Som yderligere beskyttelse mod erosion, kan kysten, som er blevet styrket med biosten, også              

beplantes med strandplante, da disse er gode mod kysterosion, pga. deres ofte lange rodnet. Disse               

planter kunne f.eks. være Stedmoderblomster, Marehalm og Sand-hjelme (Strandens plantezoner,          

u.å.). Strandplanter vil derudover også bidrage til øget fauna, samt fremme det æstetiske udtryk i               

naturen. I og med at denne designløsning bruger naturlige elementer som sand og planter til at                

gemme konstruktionen af biosten, vil det samlede udtryk af designløsningen opfattes som værende             

naturligt. 
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7. Diskussion og perspektivering 
I de følgende afsnit vil de væsentlige overvejelser fra forsøg og rapportudvikling præsenteres og              

diskuteres, og der perspektiveres til mulige fremtidige projekter og videreudvikling med biosten            

som kystsikringsmateriale. 

7.1 Validitet af forsøg ift. fejlkilder 
Fælles for alle vores forsøg har været, at der blev draget inspiration fra mange forskellige kilder,                

bl.a. artikler og information fra Arnardottir. Selve “opskriften” til vores version af biosten bestod af               

en sammensætning af elementer fra disse. Der har ikke været hverken tid eller ressourcer til at teste                 

alle mulige sammensætninger af udstyr, kemikalier og fremgangsmåder, så udgangspunktet til           

forsøgene blev valgt ud fra antagelser om effekterne, og ikke en konkret analyse. Ligeledes har               

gruppens forforståelse for biokemi været begrænset, og der har været mange utilsigtede problemer             

og udfordringer, som er blevet løst løbende gennem en “learning by doing”-proces, som beskrevet i               

afsnit ‘2.5 Design Research Through Practice’. Der har været flere udfordringer med            

forsøgsopstillingerne, bl.a. hvor opsætningen af sprøjten er blevet modificeret under forsøgene,           

grundet problemer med f.eks. tryk og udløbstid. Ændringerne fra forsøg til forsøg bærer også præg               

af, at diverse utilsigtede effekter har vist sig, og er blevet modificeret ud fra en ny forforståelse af                  

emnet. 

I afsnit ‘5. Resultater og analyse af forsøg’ blev en række mulige fejlkilder for forsøgene               

gennemgået. Grundet forsøgenes omfang har der ikke været mulighed for at lave kontroltest for alle               

variabler, så mange af ændringerne fra forsøg til forsøg er blevet besluttet på baggrund af               

antagelser. Der blev foretaget kontrol vedrørende sterile og ikke-sterile forhold, da dette var af              

afgørende betydning for udgangspunktet til designrationalet. I en optimal situation havde der været             

tid og ressourcer til at udføre kontrol ved hver enkelt ændring, ved f.eks. at have samtlige forsøg                 

kørende samtidig, for at teste funktionen af delelementer såsom bufferen (vat, vatrondel,            

skuresvamp), mængde, og tætheden af sandet. Ligeledes kunne der have været eksperimenteret med             

forskellige mol af hhv. urea og kalk i opløsningerne. I gruppen har vi været opmærksomme på at                 

vores begrænsninger i udstyr gjorde, at vi ikke kunne lave for mange ændringer ad gangen, da dette                 

ville skabe yderligere usikkerhed i delelementernes reelle virkning. 

Generelt har gruppen været udfordret i den foreliggende vidensbase om laboratoriearbejde. Der er             

gjort brug af tilgængelige metoder for sterilt og sikkert arbejde, men alligevel er arbejdet ikke               
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foregået på lige fod med forsøgene fra de anvendte videnskabelige artikler, hvor            

naturvidenskabelige forskere har forsøgt sig med lignende eksperimenter. Et minus ved dette var,             

som tidligere nævnt, at de tilgængelige ressourcer var relativt primitive, og ikke tillod forsøg som               

var fuldstændigt præcise. F.eks. at pumpen ikke var lufttæt nok til altid at pumpe den ønskede                

mængde væske, fra cementeringsvæksebeholderen til formen med sand, grundet luftbobler i           

slangerne. Et plus kan siges at være, at forsøgene (til dels) bar frugt, og havde brugbare resultater,                 

på trods af disse begrænsninger. Som nævnt i afsnit ‘6.1 Designrationale’ muliggør ikke-sterilt             

arbejde en produktion af biosten uden for et laboratorie, hvilket især er gavnligt ift. vores               

designforslag, som finder sted på en åben strand. 

På baggrund af vores forsøgsresultater, kan vi argumentere for, at der med sand fra danske               

strande kan produceres kystsikringselementer direkte i de udsatte områder, blot ved tilførsel af S.              

pasteurii og cementeringsvæske. 

7.2 Biosten som kystsikringsmateriale 
Vores mål med dette projekt har været at lave en biosten, som med videre udvikling kan bruges som                  

kystsikring. Årsagen til at vi mener, at biosten kan bruges som kystsikring er bl.a., at biosten har et                  

naturligt udseende, hvilket vi mener mangler ved traditionel kystsikring af de danske strande. Som              

beskrevet i afsnit ‘2.3 Kystbevaring i Danmark i dag’ etableres der store erosionsbeskyttende             

kystsikringer med f.eks. betonklodser, bl.a. på Amager Strand (Amager Strandpark. (u.å.)), som            

opføres for at mindske kronisk erosion. Dette er ikke en æstetisk naturtro løsning, og derfor finder                

vi det relevant at finde et alternativ, som understøtter de karakteristiske æstetiske træk i naturen.               

Biosten er netop fremstillet af naturligt aggregat, hvilket gør det muligt at implementere biosten på               

stranden, uden der opstår en reel forskel i farve og materiale.  

Der kan argumenteres for, at biosten er et mere bæredygtigt materiale, sammenlignet med de              

nuværende hårde kystsikringsmetoder, hvor materialer som f.eks. beton indgår. Både biosten og            

beton indeholder aggregatet sand, hvilket findes mange steder i naturen, og dermed er en fordel for                

produktion af begge materialer. En af de store forskelle på beton og biosten er, at beton bindes                 

sammen af cement, mens biosten bindes sammen af en biocementering fremkaldt af S. pasteurii.              

Set i et bæredygtigt perspektiv, er en væsentlig forskel på fremstillingen af de to materialer, at                

cementen der bruges i produktionen af beton, skal opvarmes til 1450oC (Alexander, Bentur, &              

Mindess, 2017), mens biosten kan produceres ved stuetemperatur. Derfor belaster biosten ikke            

klimaet i samme omfang som beton, grundet den store mængde CO2 der bliver udledt under               

produktion af beton. De relativt energieffektive biokemiske processer i biocementeringen forårsaget           
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af S. pasteurii kan erstatte den høje mængde termiske energi, der bruges under produktion af               

cement, hvorfor biocementering er en klimamæssigt mere bæredygtig produktionsmetode. Desuden          

er biosten ligesom alle andre sten et meget hårdt materiale, som tager lang tid at erodere. Dette                 

resulterer i, at biosten kan beskytte de udsatte kyster i længere tid end hvad f.eks. sandfodring gør.                 

Hvert år betaler staten mange penge for at sandfodre de udsatte kyster i Danmark, hvilket ikke er                 

bæredygtigt i et holdbarhedsmæssigt henseende, da det er en procedure, som skal gentages med              

jævne intervaller. Ved at bruge biosten på strandene vil man b.la. mindske den nuværende              

sandfodringsfrekvens, eftersom biosten vil forårsage mindre erosion på kyststrækningen. De to           

metoder udelukker dog ikke hinanden, men det kunne tænkes at biosten og sandfodring i forening               

kunne udgøre en mere effektiv kystsikring. 

På sigt kunne biosten muligvis også bruges som erstatning for den beton, som bruges til               

kystsikringsmateriale i dag. Biosten ville være et mere bæredygtigt alternativ til beton og samtidig              

skabe et mere naturtæstetisk udtryk på de danske kyster. 

7.2.1 Biosten som æstetisk kystsikring 
En vigtig del af dette projekt, er at udvikle en designløsning, der er i harmoni med naturen fra et                   

æstetisk perspektiv. En af de grundlæggende problematikker vi oplever med hård kystsikring i             

Danmark er, at den ikke er i samspil med naturen, når beton indgår som materiale. Derfor kan                 

kystsikring, med beton, opleves som et brud med naturen, hvilket kan påvirke brugen af naturen i et                 

givent område. Mennesket søger i dag mod naturen og kystlandskabet, for at få et pusterum fra                

hverdagen, og gennem naturen tanke ny energi. I naturen uden for byerne, har man en forventning                

om at opleve den ægte natur uden synlig indgriben. F.eks. vil mange danskere gerne køre et par                 

timer for en weekend i et sommerhus, der ligger i et naturskønt område. Her kan et materiale som                  

biosten, bruges til at afhjælpe de ændringer naturens kræfter, som vind og bølger, forårsager nær               

beboede områder uden at kompromittere den naturlige æstetik. 

I og med at biosten er cementeret aggregat (sand), der produceres gennem bioteknologi og              

dermed gør brug af naturens egne processer, er det et materiale, der allerede produceres helt               

naturligt, f.eks. under vores sandstrande. Desuden kan alt aggregat principielt anvendes i            

produktionen af biosten, hvilket betyder at sand fra en vilkårlig kyststrækning kan benyttes i              

produktionen.  

Da biosten består af cementererede sandkorn, matcher materialet en naturlig sandoverflade i            

modsætning til beton. Dog er formen og måden hvorpå kystsikring med biosten konstrueres, også              

en væsentlig faktor for det naturæstetiske udtryk. Formgivning af biosten kan derfor ske, ved f.eks.               
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at efterligne sand med en bølget overflade, som man ser strandbunden, i det lave vand. En anden                 

løsning kan også være at bygge materialet ind i naturen, enten ved at “gemme det væk” som vi                  

foreslår det i vores designløsning, ved udformning af klit-lignende elementer eller ved konstruktion             

af flader der ligner sandbanker.  

Uanset hvad bliver nutidens samfund nødt til at forholde sig til, at naturen omkring kysterne               

har en høj værdi for mennesker. Ved at sikre kysterne med biosten kan en naturæstetisk løsning                

skabes, som derved forener det menneskeskabte med det naturlige. 

7.2.2 Muligheder for udvikling af Biosten 
Havde vi haft længere tid til projektet ville vi arbejde videre med forsøgene med biosten. Det ville                 

vi gøre for yderligere at undersøge designmulighederne i forhold til eksempelvis formgivning.            

Fremadrettet kunne der arbejdes videre med biocementeringsforsøg i løst aggregat, for at opbygge             

en mere valid designløsning. I vores nuværende designløsning (se afsnit ‘6.1 Design rationale)             

produceres cylindre af biosten på erosionsudsatte kyster. Denne metode mindsker erosionen af            

stranden og dermed omfanget af sandfodring, som hvert år koster staten mange millioner kroner              

(Miljø- og Fødevareudvalget, 2018). 

Yderligere ville det være oplagt at undersøge specifikke områder, hvor biosten kunne            

implementeres. Der er stor forskel på kystlandskabet i Danmark, og erosionen forekommer derfor             

forskelligt (se afsnit ‘2.1 Erosion’). For at videreudvikle biosten og få det udbredt på det danske                

marked, er det væsentligt at undersøge, hvor og hvordan biosten kan anvendes i den virkelige               

verden. Et caseeksempel kunne være Hjørring kommune, da kommunen er et af de steder i               

Danmark, som er hårdest ramt af kysterosion. Kyststrækningen i Hjørring Kommune består af             

fladkyster med klitter, og vores designløsning (se afsnit ‘6.1 Designrationale’) ville derfor være             

oplagt som muligt alternativ til nuværende kystsikringstiltag på kommunens kyststrækning.  

Vi har endnu ikke fundet en løsning til de udsatte skræntområder i Danmark, men med mulighed for                 

videreudvikling af biosten, kunne dette være et oplagt fokusområde. For at lave et design med               

biosten, som beskytter de udsatte skrænter kunne man endnu engang finde inspiration fra             

GroundPlug (Se afsnit ‘6.1 Designrationale’). For at beskytte de udsatte skrænter gør GroundPlug             

brug af et kokosunderlag efterfulgt af pilefelter. Kokosunderlaget lægges ud på skrænten efterfulgt             

af pilefelterne, som skrues fast. Kokosunderlaget bruges til at plante Marehalm, Havtorn og andre              

planter i, og disse planter bliver beskyttet af pilefelterne. Planterne har derfor optimale muligheder              

for at gro og udvikle et stærkt rodnet, så de er i stand til at beskytte skrænten (GroundPlug biologisk                   

kystsikring, 2019). Planterne sørger for at reducere vinden og vandets kraft mod skrænten, og              
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mindsker dermed erosionen af skrænten. I stedet for at bruge pilefelter kunne der gøres brug af                

biosten. På den måde kunne man forestille sig, at biosten som kystsikring ville blive mere attraktivt. 

Det kunne også undersøges hvorvidt det er muligt at dække strandfladen med små løse biosten. Ved                

at dække strandfladen med småsten kan tværtransport mindskes, da stenene potentielt kunne            

indfange det løse sediment og samtidig skabe nyt sediment ved gnidning mellem de små biosten og                

det resterende sediment. Dette ville være en anderledes designløsning, men stadig en designløsning,             

som man kan argumentere, er bedre end de nuværende kystsikringsmetoder eftersom at små biosten              

vil se langt mere naturlig ud, sammenlignet med høfder og diger.  

Alle disse løsningsforslag vil kræve reelle undersøgelser, for at kunne påvise biostens            

eventuelle effekt som kystsikringsmetode. Man kunne forestille sig, at der fandtes mange andre             

designløsninger til kystbeskyttelse med biosten, da mulighederne kun begrænses af fantasien. 

8. Konklusion 
For at vende tilbage til rapportens problemformulering - Hvordan kan der gennem egne forsøg med               

biocementering udvikles viden, der undersøger teknologiens brugbarhed som alternativ sikring af           

udsatte kystområder? - kan det konkluderes, at der på baggrund af egne forsøg er fundet relevant                

viden, som kan bruges i det henseende at sikre udsatte kystområder. Denne viden vil blive               

præsenteret i det følgende afsnit. 

Gennem egne forsøg med biocementeret sandsten, har vi undersøgt og kan konkludere, at der ikke               

er nogen betydelig forskel på produktion i sterilt og i ikke-sterilt aggregat, hvilket tillader en               

eventuel produktion direkte på det udsatte kystområde. Desuden er det muligt at producere biosten i               

en cylinder presset ned i løst aggregat og skabe en cementering som i høj grad ligner de biosten, der                   

produceres i en lukket cylinder. Dette leder til designrationalet, som foreslår en stabilisering af              

fladkyster gennem biocementering af cylindre i sandunderlaget. Der gøres altså i dette forslag brug              

af det aggregat, som er ved hånden, og der skal ikke transporteres yderligere byggemateriale, men               

blot cylindre, bakterie og cementeringsvæske til det udsatte område. Ud fra teori om             

kystsikringsmetoder er det blevet vurderet, at denne løsning vil fungere bedst i samspil med              

sandfodring, som allerede er en udbredt løsning langs de danske kyster. Sandfodring vil hjælpe med               

at tilføre sediment langs den nu stabiliserede kyst, og yderligere styrke og æstetisk virkning kan               

forekomme gennem plantevækst. 

Forsøgene har også hjulpet med at bekræfte hypotesen om, at biosten har en mere naturtro               

æstetik end f.eks. beton, som ellers i høj grad benyttes i hårde kystsikringsmetoder. Under              
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cementeringsprocessen er der ikke gjort brug af opvarmning, som er en af de store kilder til                

CO 2-udledning i produktion af cement og dermed beton. Derfor kan teknologien være et             

skelsættende alternativt materiale inden for byggebranchen; både i forhold til bæredygtigt byggeri            

og i forhold til naturæsterik og produktion in situ. 

9. Visuel præsentation 

Vi ønsker, at vores visuelle præsentation er et kontribuerende stykke arbejde, i den forstand, at den                

ikke blot skal genfortælle rapportens hovedkonklusioner, men også være brugbar for læseren.  

Vi er i gruppen nået til enighed om vores visuelle præsentations funktion; en håndbog til at                

lave biosten hjemme hos sig selv, og udgangspunktet er, at håndbogen skal være nem og               

konstruktiv at benytte, samtidig med at vi får præsenteret vores hovedkonklusioner og introduceret             

til biosten som produkt. 

Vi har selv savnet sådan en håndbog i den forstand, at vi har haft store besværligheder ved at                  

samle og overskue både ligheder og forskelligheder fra de teoretiske tekster vi har arbejdet ud fra,                

og dermed haft svært ved at gennemskue den præcise tilgang til produktion af en biosten.               

Derudover ønsker vi, at andre hum-tek’ere, RUC’ere, danskere, verdensmænd, og de der ellers vil              

arbejde med biosten, kan komme i gang hurtigere og nemmere, end hvad tilfældet har været for os.  

Grunden til, at håndbogen laves til hjemmet, er netop for at understøtte den ene af               

rapportens hovedkonklusioner; nemlig at Biosten kan laves under ikke-sterile forhold, og derfor kan             

den, som udgangspunkt, produceres overalt. 

Figur 14:  
Skitse til håndbog for fremstilling 

af biosten i hjemmet 
(Egenproduktion) 
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