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Abstract 

This paper examines the challenges in designing a Mars habitat in a lava tube for the first manned 

mission. Throughout the paper, you will receive an insight into NASA’s Artemis mission, which 

will enlighten some requirements in designing a Mars habitat. Further, we will analyze and discuss 

our mission and creation of said habitat from an ethics philosophy perspective. To design a Mars 

habitat in a lava tube we will analyze the different necessities that the astronauts need covered 

which we will analyze according to a thorough consideration of Abraham H. Maslow’s hierarchy of 

needs. To uncover the needs of the astronauts we will also use Human-Centered Design Kit to 

design a Mars habitat that will be desirable, feasible and viable to stakeholders for the first manned 

missions to Mars. The design of our Mars habitat will finally be created in accordance to the needs 

of our methodically selected criteria. Further examination of the technological use in the Mars 

habitat will play a pivotal role throughout the paper as the astronauts will rely on it to survive.  
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Introduktion 

Forestil dig at du efter flere måneders rejse gennem det ydre rum, der vil have sat sine spor på dig 

både fysisk og psykisk, lander på den røde planet Mars 54,6 millioner kilometer væ k fra Jorden (AI 

Spacefactory, 2019). Du har aldrig før væ ret på planeten - faktisk har ingen mennesker væ ret på 

planeten før. Det er du nu, og nu skal du overleve her.  

Dette er et scenario, som National Aeronautics and Space Administrations (også kaldet NASA) 

astronauter til den første bemandede mission til Mars vil stå over for. Derfor er det essentielt for 

astronauters mission, at de har et hjem, når de ikke udfører forskningsmæ ssige gøremål på planeten. 

Dette kræ ver, at astronauter har et Mars habitat, de kan opholde sig i. Habitatet vil sikre astronauter 

mod Mars’ fjendtlige forhold samt sikre rammerne for en succesfuld mission (NASA, u.d.). 

Forholdene på Mars adskiller sig meget fra forholdene på Jorden, men astronauter vil stadig kræ ve 

de samme forudsæ tninger for at kunne overleve. Det er de mange udfordringer ved at designe et 

Mars habitat til missionen, projektgruppen finder interesse i.  

Da NASA arbejder på at kunne sende bemandede fartøjer til Mars i 2030’erne (Loff & Lind, 2012), 

er det relevant, at de foretager de nødvendige overvejelser for et sådant habitat i den næ re fremtid. 

NASA er allerede begyndt på dette gennem deres Artemis mission (Dunbar, 2019). Hvordan vi 

designer et Mars habitat, vil på baggrund af de interessante forhold, blive omdrejningspunkt for 

rapporten. Hertil undersøger vi, hvordan vi kan designe et Mars habitat i en lavalomme til den første 

bemandede mission, da lavalommer kan yde naturlig beskyttelse mod nogle af Mars’ fjendtlige 

forhold (Daga, 2013). 

Rapporten går i dybden i NASA’s visioner for bemandede missioner til Mars; herunder NASA’s 

Artemis mission. Rapporten giver os nogle tekniske, organisatoriske og økonomiske forhold, vi skal 

tage hensyn til, når vi designer vores Mars habitat. Derudover har det indflydelse på hvilke 

foranstaltninger, vi kan indtæ nke for at imødekomme astronauters behov. Hertil tager vi fat i 

Abraham H. Maslows tre kategorier af mangelbehov (Maslow, 1987) for at undersøge hvilke behov, 

astronauter søger imødekommet i et Mars habitat. Dertil knytter vi metoden Human-Centered 

Design Kit for at analysere os frem til Mars habitatets relevans for interessenter til bemandede Mars 

missioner. Designforslaget, der bliver illustreret i programmet Fusion 360, vil derefter med Criteria-

Based Evaluation evalueres på, hvorvidt habitatet lever op til de manifesterede kriterier.  
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Problemfelt 

Astronauter har i årtier bevæ get sig ud i rummet – herunder den første månelanding i 1969 med 

Apollo 11 (NASA, 2019). Under disse missioner har astronauter befundet sig i rummet indenfor en 

kortere tidsramme og i forholdsvis kendte ‘farvande’. European Space Agency (også kaldet ESA) 

astronaut Andreas Mogensen blev i 2015 den første dansker på ISS. Andreas Mogensen var kun i 

rummet i 10 dage (European Space Agency b, u.d.), hvilket er en marginal af tiden, som Mars 

missioner vil kræ ve. Der er også andre astronauter, der har væ ret i rummet i læ ngere tid heriblandt 

NASA astronaut Scott Kelly, der var i rummet i 342 dage (Garcia, 2018). Med dette ser vi en 

menneskelig stræ ben til at udforske rummet og dets planeter. I nyere tid er et omtalt fokuspunkt for 

rumfart blevet at få bemandede fartøjer til Mars (Loff & Lind, 2012). 

NASA er i gang med at udvikle og teste de nødvendige teknologier for at opfylde den amerikanske 

præsidents mål om at sende astronauter afsted på bemandede missioner til Mars i 2030’erne (Loff & 

Lind, 2012). Tidsmæ ssigt vil rejsen til Mars væ re afhæ ngig af, hvilken raket der væ lges samt hvilke 

teknologier, der er tilgæ ngelige. Med nuvæ rende teknologi tager det NASA omkring 8 måneder at 

sende rovers til Mars. NASA er dog i gang med at udforske mulighederne for at minimere 

tidslængden af rejser (Loff & Lind, 2012). Dette undersøger NASA’s Artemis mission blandt andet 

med udviklingen af Space Launch System (SLS). Det er et nyt raketsystem til at understøtte 

bemandede missioner i det ydre rum. NASA’s Artemis mission er dedikeret til at tage til månen for 

at kunne understøtte bemandede missioner til Mars med mere i fremtiden (Dunbar, 2019).  

Det er kun muligt at rejse til Mars hver 26. måned. Derfor bliver astronauter nødt til at blive på 

planeten i få uger eller over et år før, de vender tilbage til Jorden. Dette betyder, at den samlede 

missionslæ ngde tidsmæ ssigt vil væ re omkring et til tre år (Loff & Lind, 2012). 

Arkitektur på Jorden spiller en afgørende rolle for den måde, vi lever på. På Mars bliver dette mere 

relevant, da habitatet og teknologien i habitatet er afgørende for overlevelse og trivsel på planeten. 

Ved rumarkitektur bliver alle designbeslutninger derfor vigtige i forhold til en missions succes. 

Både den ydre - og indre struktur af habitatet skal væ re modstandsdygtig og skabe rammer for en 

succesfuld mission. Fysisk - og psykologisk helbred er også vigtigt for at kunne sikre, at missionen 

går som planlagt (AI Spacefactory, 2019). Det er afgørende for både astronauter og missionen, at 

habitatet beskytter astronauter imod forholdene på Mars. Heri de lave temperaturer og de store 

mæ ngder CO2 i atmosfæ ren på Mars (NASA, u.d.).  

Trods Mars’ fjendtlige forhold, yder planeten former for naturlig beskyttelse mod nogle af disse 

https://www.esa.int/
file:///C:/Users/user/Downloads/MidtvejsEVA%20noter%20(8).docx%23_qo4ntawtu2t4
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forhold. Her tager vi fat i lavalommer, som er naturlige opstået hulrum, der kan beskytte astronauter 

mod radiation. Lavalommer kan derfor væ re en kandidat til valg af kontekst for et Mars habitat, da 

konteksten i sig selv kan dæ kke nogle af astronauternes behov. Det er denne form for Mars habitat i 

en lavalomme, med alle dets mange udfordringer, at vi i opgaven finder interessant at lave et 

designforslag til. 
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Problemformulering 

Hvordan kan vi designe et Mars habitat i en lavalomme til den første bemandede mission? 

Underspørgsmål 

1. Hvad er et Mars habitat og hvilke forhold skal det kunne beskytte imod? 

2. Hvorfor anvender vi en lavalomme som kontekst? 

3. Hvordan kan vi, med udgangspunkt i Maslows behovspyramide, sikre astronauternes 

fysiologiske og psykologiske behov, mens de er på mission til Mars? 

4. Hvordan kan andre forsøgs - og simulations forslag hjæ lpe med at designe et habitat, der er 

forankret i NASA’s visioner?  

5. Hvilken betydning vil teknologi have for astronauter i et Mars habitat? 
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Begrebsafklaring 

I dette afsnit vil vi kort definere begreber, som vi finder centrale for forståelsen af projektet:  

Armstrong limit - Armstrong limit er et mål for det højeste atmosfæ riske tryk, et menneske kan 

udholde før, de mister bevidstheden. Denne græ nse ligger på 6300 Pa. (University of Illinois, 2011). 

Site - Et arkitektonisk begreb for lokation på Mars  

Habitat - Beboelse i kontrollerede omgivelser der muliggør overlevelse for mennesker i ugæ stfri 

miljøer (i vores tilfæ lde Mars) 

Hohmann Transfer Orbit (HTO) - Er en velkendt rejserute som rumfartsorganisationer bruger til at 

sende rumfartøjer ud i rummet til andre planeter. Denne rejserute sparer på mest bræ ndstof, men er 

også den langsomste mulighed (Stern, 2004). 

In-Situ - naturligt fundet på Mars 

ISS - International Space Station (Den internationale rumstation) er et rumfartøj i kredsløb om 

Jorden 

NASA - er en amerikansk rumfartsorganisation, der opholder sig i den offentlige sektor, og er 

ansvarlig for videnskab og teknologi relateret til luft og rum (Wild, 2018). 

Pascal (Pa) - er enheden for trykkraft defineret som kraft per areal. Areal i kvadratmeter. Enheden 

er opkaldt efter fysikeren Blaise Pascal (University of Illinois, 2011) 

Rad - en måleenhed der bliver brugt til at måle den absorberede radiationsdose (Williams, 2016). 

Rover - En rover er et mekanisk fartøj, som er designet til at udforske andre planeter end Jorden. 

Nogle rovers er designet til blive betjent af mennesker, mens andre er automatiserede (Loff & Lind, 

2012) 

Rummet - Det ydre rum 

Site - Et arkitektonisk begreb for lokation på Mars  

SLS - Space Launch System er et afsendingsfartøj til missioner i det ydre rum 
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Semesterbinding 

I vores semesterbinding har vi valgt at fokusere på dimensionerne ‘Design og konstruktion I’ og 

‘Subjektivitet, teknologi og samfund I’. Vi vil gå ned i dimensionernes metoder, når vi senere 

belyser vores problemformulering. 

 

Design og Konstruktion I  

Vores projekt er primært forankret i dimensionen ‘Design og Konstruktion’ (DK), der er defineret 

ud fra studieordningen som at: ”bidrage med viden om teorier, metoder og begreber indenfor 

dimensionen Design og Konstruktion. Kan gennemføre og evaluere designprocesser, herunder 

prioritere ressource- og tidsforbrug, samt levere designløsninger indenfor en afgrænset tidsramme” 

(Sønderstrup-Andersen, 2018).  

Vores projekt opfylder dimensionen ved at designe et forslag til et Mars habitat, der er 

løsningsorienteret og vil opfylde kriterierne for et godt design. Vi foretager en redegørelse og 

analyse af designbehovene for et habitat på Mars ved at kigge på de fornødne kriterier for et Mars 

habitat samt mulige foranstaltninger imod disse. Designbehovene er indtæ nkt i vores endelige 

designforslag og evalueres herpå. Dette er gjort med fokus på at skabe et design for et habitat, hvor 

astronauter vil kunne overleve under den første bemandede mission til Mars. Der vil gennem 

rapporten blive gjort anvendelse af forskellige metoder inden for dimensionen til at designe vores 

forslag til et Mars habitat.  

Subjektivitet, Teknologi og Samfund I 

Vores anden dimension er “Subjektivitet, Teknologi og Samfund I” (STS), der ud fra 

studieordningen bliver defineret som relationerne mellem teknologi, mennesker, kultur og samfund, 

der hovedsageligt træ kker på: “humanvidenskabelige teorier og begreber samt videnskabsteoretiske 

problemstillinger knyttet hertil, og fokuserer på metoder og væ rktøjer til analyse og forståelse af 

historiske, kulturelle, subjektive og samfundsmæ ssige sammenhæ nge.” (Habo, 2018).  

Vi opfylder dimensionen, da vi gennem rapporten indtæ nker den store betydning, som de 

teknologiske systemer vil få for astronauter i et Mars habitat. Astronauter vil væ re afhæ ngige af 

teknologi for at kunne overleve, og denne teknologi vil sæ tte begræ nsninger for astronauters 
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livsførelse. Det er et ambivalent forhold, da det både er teknologi, der holder astronauter i live, men 

samtidig sæ tter begræ nsninger for dem. Det er først mennesket, der designer og udvikler 

teknologien, hvortil mennesket efterfølgende bliver afhæ ngig af teknologien og indretter sig under 

den i vores Mars habitat. Dette skifter dynamikken fra mennesker, der styrer teknologi her på 

Jorden til teknologien, der styrer astronauter på et ukendt plan i rummet og senere på Mars. Det kan 

også have indflydelse på, hvordan astronauter interagerer med teknologi, når alt hvad der står 

mellem mennesker og døden på Mars vil væ re teknologien.  

Dette samspil mellem teknologi og mennesket er en vigtig del af vores projekt, hvor der i vores 

design af et Mars habitat skal tages nye innovative teknologier i brug, der tager hensyn til 

astronauternes behov. Vi vil også i rapporten i kapitlet Burde vi tage til Mars? diskutere 

forsvarligheden i at sende mennesker afsted på bemandede missioner til Mars, hvor de vil skulle 

leve i et Mars habitat, hvor de er dybt afhæ ngige af teknologi. 

 

Afgræ nsning 

Vi vil i det kommende afsnit beskrive hvilke afgræ nsninger, vi har gjort os i forhold til projektet. 

Herunder hvad vi mener med ordlyden af vores problemformulering og hvorfor vi har afgræ nset, 

som vi har. Afgræ nsningen er lavet for, at vores visioner stemmer overens med tidsrammen for 

projektet.  

 

NASA’s Artemis mission 

Vi afgrænser os i rapporten til at stå på skuldrene af NASA’s Artemis mission, som er en mission 

dedikeret til at lande amerikanske astronauter på Månen i år 2024. NASA vil i fremtiden bruge den 

erhvervede viden fra disse missioner til blandt andet at tage det store spring mod bemandede 

missioner til Mars (Dunbar, 2019).  

NASA har tænkt sig at komme til Månen ved at bruge NASA’s raket Space Launch System (SLS). 

SLS er et kraftfuldt og avanceret lanceringsfartøj til rumfartøjer. SLS er tiltæ nkt som et redskab til 

at muliggøre udforskning af det ydre rum. SLS vil kunne tilbyde muligheden for større last af 

raketter samt højere fart gennem det ydre rum end andre afsendelsesfartøjer på nuvæ rende tidspunkt 
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kan tilbyde (NASA c, u.d.). SLS vil kunne sende mandskaber på op til fire astronauter afsted i 

NASA’s Orion rumfartøj, som vil være placeret ovenpå SLS. Orion er bygget til at tage astronauter 

læ ngere ud i det ydre rum end hidtil før (NASA d, u.d.). I forhold til Måne missionerne vil Orion 

tilkoble Gateway, hvor astronauter vil leve og arbejde i kredsløb om månen. Gateway vil minde om 

den internationale rumstation, der er i kredsløb om Jorden, men væ re mindre. Gateway vil stadig 

indeholde indlogeringsmuligheder for astronauter samt et laboratorie til forskning (Mahoney, 2018). 

Yderligere vil astronauter fra Gateway kunne foretage bemandede missioner til Månens overflade, 

før de vil vende tilbage til Gateway. Efter endt mission, er det meningen, at astronauter skal 

transporteres tilbage til Jorden igen med Orion (Dunbar, 2019).  

Planen for NASA’s Artemis mission er, at de med den første mission Artemis I i 2020 vil sende et 

ubemandet fartøj afsted for at teste SLS og Orion sammen. Artemis II missionen vil væ re den første 

bemandede mission med SLS og Orion i 2022, og Artemis III vil i 2024 lande astronauter på Månen 

og omkring hvert år derefter (Dunbar, 2019). Derudover vil NASA samarbejde med kommercielle 

og internationale partnere for at ivæ rksæ tte bæ redygtige missioner i år 2028 (Dunbar, 2019), og 

NASA har sat et mål om at kunne udføre bemandede missioner til Mars i 2030’erne (Mahoney, 

2018). 

Trods Artemis missionens store centrering omkring Månen, så finder vi stadig missionerne 

fascinerende, da de har til formål at muliggøre bemandede missioner til Mars. NASA’s hensigt i at 

tage turen forbi Månen, er for at demonstrere nye teknologier, systemer, kapaciteter og 

forretningsmetoder, der er nødvendige til fremtidig udforskning af det ydre rum; herunder 

bemandede Mars missioner (Dunbar, 2019).  

Vi vil derfor i opgaven forudsæ tte, at vi rejser med NASA, hvor SLS og Orion vil blive brugt til 

rejsen, og at NASA har fået den nødvendige viden til at foretage rejsen af bemandede fartøjer til 

Mars og landingen på Mars’ overflade uden problemer. Vi forudsætter derfor, at der vil være fire 

astronauter om bord på Orion, hvilket for vores habitat betyder, at der skal væ re 

indlogeringsmulighed for alle fire astronauter i Mars habitatet (NASA d, u.d.). Derudover antager 

vi, at NASA’s Artemis missioner, der er centreret omkring Månen, vil åbne muligheder for at sende 

robotter og andre nødvendige teknologier afsted til Mars inden astronauternes ankomst. 

Til Artemis missionerne har NASA også udviklet xEMU. xEMU er en rumdragt, der er designet til 

større bevæ gelsesfrihed og bedre kommunikationsmuligheder end de nuvæ rende rumdragter. Disse 

nye rumdragter er støv tolerante, så dragtens life support system ikke vil blive ødelagt. Dragten kan 

holde til mellem -121 grader celcius til 121 grader celsius. Derudover vil dragten også kunne 
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beskytte astronauter mod radiation, mikrometeoritter og reduceret atmosfæ risk tryk. Dragtens 

hoveddel vil kunne overføres til fremtidige Mars missioner gennem en mindre opgradering af 

dragten, for at den vil kunne klare sig i miljøet på Mars. Dette indkluderer ekstra teknologi til life 

support system i Mars’ kuldioxid fyldte atmosfære, samt ydre klæ der, der kan holde astronauter 

varme under Mars’ vinterperiode og forhindre dem i at blive overophedet under sommerperioden 

(Mahoney, 2019).  

Mars habitat til den første bemandede mission 

Vi vil i opgaven designe et Mars habitat til den første bemandede mission til Mars. Vi har afgræ nset 

os til den første bemandede mission til Mars i rapporten, da der endnu ikke er foretaget bemandede 

missioner til Mars. Vores designforslag vil derfor tage udgangspunkt i, at der ingen mennesker er på 

planeten, når vores mandskab på fire astronauter ankommer til Mars. Dette betyder også, at ingen 

mennesker vil have væ ret på planeten til at forberede astronauternes ankomst. Vores Mars habitat 

vil derfor konstrueres af robotter inden astronauternes ankomst, så de ved landing på Mars’ 

overflade har et sikret habitat, som de kan opholde sig i, mens de restituere samt i deres fritid, når 

de ikke udføre andre gøremål på planeten. Dette forudsæ tter en stor teknologisk udvikling, så et 

Mars habitat ville kunne bygges af robotter alene. Herudover skal der til den første bemandede 

mission til Mars tages hensyn til, hvad der er formålet med missionen. NASA’s Mars Exploration 

program officielle hjemmeside formulerer fire formål med deres nuvæ rende og kommende Mars 

missioner: 

 

Goal 1 - Life: 

Det første formål går ud på at studere, om der nogensinde har væ ret eller er liv på Mars. Dette gøres 

ud fra ideen, at Mars tidligere i sin levetid har lignet Jorden mere end den gør i dag, og teoretisk 

derfor har kunne danne basis for liv (NASA f, u.d.). 

 

Goal 2 - Climate: 

Det andet formål går ud på at forstå klimaet på Mars og klimaets udvikling gennem historien 

(NASA f, u.d.).  
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Goal 3 - Geology: 

Det tredje formål går ud på forstå fremkomsten og evolution af Mars som et geologisk system. Her 

bliver sammensætningen, strukturen og Mars’ historie relevant (NASA f, u.d.). 

 

Goal 4 - Humans: 

Det fjerde og sidste officielle formål med Mars missionerne er at forberede menneskelig 

udforskning af Mars. Formålet er delt ind i fire forskellige objektiver: 1) få viden om Mars, så 

NASA kan designe og implementere bemandede missioner til Mars’ kredsløb med acceptable 

udgifter, risiko og udbytte, 2) få viden om Mars, så NASA kan designe og implementere 

bemandede missioner til Mars’ overflade med acceptable udgifter, risiko og udbytte, 3) få viden om 

Mars, så NASA kan designe og implementere bemandede missioner til Mars’ måner med 

acceptable udgifter, risiko og udbytte, og 4) få viden om Mars, så man kan designe og implementere 

vedholdende menneskelig tilstedevæ relse på Mars’ overflade med acceptable udgifter, risiko og 

udbytte (NASA f, u.d.). 

 

I vores rapport vil der isæ r læ gges væ gt på Goal 4: Humans, da vi ønsker at designe et Mars habitat. 

Derudover vil 1-3 næ vnte formål sæ tte krav til vores habitat. Dette skyldes, at når astronauter rejser 

med NASA, vil det væ re forskning, der er højeste prioritet. Astronauter skal derfor have et 

laboratorie til forskning. Dette er vigtigt for, at astronauter ikke blot overlever på Mars, men at 

missionen også har mulighed for at blive succesfuld ud fra et forskningsperspektiv.  

Vi ønsker dog også at skabe et habitat til astronauter, hvor de kan befinde sig i deres fritid. Listen 

over hvad habitatet skal indeholde af tekniske systemer og foranstaltninger til beskyttelse af 

fysiologiske og psykologiske behov er lang. Vi udvæ lger derfor Maslows behovspyramide til at 

afgræ nse vores projekt yderligere til, hvilke menneskelige behov der vil væ re fokus i designet af 

vores habitat (Maslow, 19897). Dette kommer vi næ rmere ind omkring senere i afsnittet Maslows 

behovspyramide.  



 

Page 16 of 74 

 

Vores designforslag til et Mars habitat skal ses som et forslag der evalueres, hvortil egenskaberne 

og ydeevnen af habitatet yderligere kan forbedres iterativt, indtil habitatet til sidst er klar til 

implementering.  

Lavalomme 

Vi er ud fra en komparativ analyse (Bilag 1) kommet til den beslutning i projektgruppen, at vi 

bruger en lavalomme som kontekst for vores habitat. Lavalommer på Mars er vulkanske tunneler, 

der er teoretiseret til at væ re opstået, når lava strømmer ned af en bjergside og toplaget af 

lavastrømmen afkøler og størkner, mens det indre lag af lava fortsat strømmer videre og efterlader 

en rørformet underjordisk tunnel efter sig (Lee, 2019). Vi kender dette fæ nomen fra Jorden, hvor 

tunnelerne typisk ikke bliver mere end 15 meter brede, hvor på Mars kan disse væ re flere 100 meter 

brede, hvilket forskere mener skyldes den lavere tyngdekraft (International Space University, 2009). 

Det er på nuvæ rende tidspunkt ukendt, hvor store lavalommer præ cist er på Mars, og hvordan de ser 

ud indeni, da vi ikke har det nødvendige udstyr til at kunne se dette. NASA teoretiserer dog 

lavalommerne til at væ re store nok til at have små byer i sig (Tavares, 2019). Vi forudsæ tter ud fra 

denne teori, at de vil væ re bredere og højere end lavatunneller på Jorden, og derfor udgør plads nok 

til at bygge vores Mars habitat. Derudover kan lavalommer, som er et naturligt opstået hulrum, 

naturligt beskytte mod Mars’ fjendtlige forhold (Daga, 2013).  

Radiation  

Vi vil i dette afsnit kort berøre, hvordan lavalommer naturligt kan beskytte astronauter mod 

radiation på Mars (Daga, 2013). På Mars er der ikke en beskyttende atmosfæ re hvilket betyder, at 

astronauter bliver udsat for direkte radiation, når de befinder sig på Mars’ overflade. Mennesker 

bliver normalt i gennemsnittet udsat for 620 milirads per år på Jorden. På Mars vil astronauter uden 

beskyttelse modtage radiation op op til 55 milirads om dagen, hvilket vil svare til 20.075 milirads 

per år. Under solstorme er der på Mars målt radiation op til 2.000 milirads per dag. Astronauter kan 

modstå op til 200.000 milirads i en dosis uden at påtage sig permanent skade, men 

radiationsniveauet på Mars og rejsen dertil vil dog under langvarig udsæ ttelse kunne føre til fatale 

sundhedsproblemer såsom strålesyge og kræ ft. Radiationen på Mars kan beskadige cellestrukturen i 

DNA celler og væ v. Herudover kan radiation påvirke centralnervesystemet og æ ndre strukturer og 

funktioner i hjernen hos astronauter (Williams, 2016). 
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Da vi anvender en lavalomme som kontekst for vores Mars habitat, vil lavalommen udgøre en 

naturlig beskyttelse mod radiation, da radiation ikke vil kunne træ nge igennem lavalommens 

omkringliggende lag, og dermed vil radiationen ikke kunne nå ned til astronauter i habitatet (Daga, 

2013). Det er derfor ikke nødvendigt, at vi i rapporten indtæ nker yderligere foranstaltninger, der 

skal sikre mod radiation.  

Vi forudsæ tter i rapporten, at lavalommen ikke er blevet kontamineret af radiationen, så den ikke er 

giftig for astronauter at opholde sig i.  Der er dog en risiko for, at den høje radiation fra solen kan 

beskadige Mars’ overflade og de ressourcer, der findes der. Det medfører, at alt biologisk materiale 

som mikrober, der befinder sig på overfladen af Mars, vil blive ødelagt af den store mæ ngde 

radiation, der både kan væ re giftig for mennesker og andet biologisk materiale (Wall, 2017).  

Tyngdekraft 

Når astronauter ankommer til Mars, vil de opleve 62,5% mindre tyngdekraft, end de er vant til på 

Jorden (NASA, u.d.). Et eksempel vil væ re, at hvis du vejer 100 kilo på Jorden, så vil du veje 37,5 

kilo på Mars. For vores habitat vil dette betyde, at tyngdekraften har en betydning for, hvordan 

lavalommerne er udformet. Tyngdekraften på Mars gør, at vi vil væ re i stand til at konstruere 

bebyggelse i en lavalomme. Disse lavalommer kan indeholde helt op til små byer i (Daga, 2013). På 

trods af at tyngdekraften adskiller sig fra forholdene på Jorden, er det ikke en faktor, vi i rapporten 

vil gå mere i dybden med.  

 

Metode og teori 

I det kommende teori og metode afsnit kommer vi ind omkring hvilke teorier og metoder, som vi 

anvender i projektet. Hertil vil vi redegøre for, hvad teorierne siger, som grundlag for senere 

anvendelse i projektet. Vi vil også redegøre for vores metodevalg, og hvad metoderne hjæ lper os 

med. Til sidst vil vi af hensyn til læ sevenlighed kort skitsere, hvordan vi i samspil benytter 

metoderne og teorierne gennem rapporten.  
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Dan E. Nye, Technology Matters 

Dan E. Nye er seniorforsker i The Charles Babbage Institute og underviser i Historien om 

Videnskab og Teknologi på University of Minnesota. Herudover er han professor i Amerikanske 

Studier på Syddansk Universitet. Han skrev bogen Technology Matter i 2006, der handler om hvad 

teknologi er, og hvorfor det er af betydning at diskutere teknologi (Nye, 2006). I bogen redegør han 

for teknologisk determinisme.  

Teknologisk determinisme beskrives som teknologi, der bestemmer over et resultat. Udfaldet af 

teknologien afhæ nger af, hvordan den bliver håndteret og udført af mennesker. Teknologisk 

determinisme fokuserer på forbindelsen mellem teknologi og samfund. Begrebet diskuterer, 

hvorvidt teknologi er grunden til konstruktionen af samfundets system, udvikling og social 

forandring.  

Dan E. Nye stiller spørgsmålet: “Does increasing use of technologies expand mental horizons, or 

does it encapsulate human beings in artifice?” (Nye, 2006). Vi tager i det moderne samfund store 

teknologiske fremskridt, hvor der er et frit marked af teknologi, som kan resultere i teknologisk 

determinisme. Med dette menes der, at teknologien vinder større indpas i vores samfund, hvor 

teknologien i sidste ende kan styre os og have betydning for vores livsførelse. Det anses, at der ikke 

vil opstå nogen form for udvikling i et samfund, der begræ nser sig eller udelukker teknologier 

fuldstæ ndig fra deres samfund (Nye, 2006). Derfor vil vi uundgåeligt møde teknologi i vores liv, 

hvilket stiller spørgsmålet om, hvem der bestemmer - mennesket eller teknologien? 

I vores designforslag af et habitat i en lavalomme på Mars vil der indgå teknologiske systemer, som 

astronauter vil væ re afhæ ngige af for at kunne overleve. Hvis teknologien fejler bare det mindste, 

kan det resultere i katastrofale følger for astronauter i habitatet. Vi vil under kapitlet Desirability 

under afsnittet Teknologi skitsere op, i hvilken grad astronauter er afhæ ngige af teknologi i vores 

Mars habitat. Derefter vil vi i kapitlet Feasibility under afsnittet Teknologi skitsere op, hvilken 

foranstaltning vi indtæ nker i vores design af et Mars habitat for at kunne sikre, at teknologien i 

habitatet virker efter hensigten. Dertil vil vi gennem rapporten have fokus på, hvilken betydning 

teknologien vil have for astronauter i et Mars habitat; både hvordan den kan hjæ lpe astronauter samt 

sæ tte begræ nsninger for dem. Derudover vil begrebet væ re en forudsæ tning i kapitlet Burde vi tage 

til Mars?, hvor vi diskuterer forsvarligheden i bemandede missioner til Mars.   
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FEDS: a Framework for Evaluation in Design Science Research 

FEDS: a Framework for Evaluation in Design Science Research blev udviklet i 2012 af John 

Venable, Jan Pries-Heje og Richard Baskerville og er et forsøg på at lave en vejledning til at kunne 

evaluere Design Science Research (DSR) projekter på en ny måde, der inkorporerer hvorfor, 

hvornår, hvordan og hvad der skal evalueres. Dette blev gjort, da forfatterne mente, at den 

eksisterende litteratur på området var mangelfuld og kræ vede ny vejledende litteratur Venable, et 

al., 2016). 

FEDS vurderer evalueringen af design artefakter og - teorier vigtig. FEDS bliver brugt til at vurdere 

og reflektere over design artefakter og teorier samt indikerer undersøgelsers validitet og kvalitet. 

Derudover bruges FEDS til at finde ud af, om det evaluerede lever op til sine tiltæ nkte formål. Det 

er også muligt at bruge FEDS til at undersøge kvaliteten af den fremkomne viden sat i forhold til, 

om den kan løse eller forbedre, det tæ nkte problem. Hertil også om metoden skaber forbedringer i 

forhold til tidligere tæ nkte løsninger. Ved evaluering i FEDS indtæ nkes også uønsket brug af det 

evaluerede, hvordan undersøgelsen giver ny viden i forhold til, hvorfor det evaluerede virker eller 

ej, vurdering af kvaliteten, nytte, og virkningen af det evaluerede (Venable, et al., 2016).  

FEDS inkluderer forskellige kategorier, der er vigtige at indtæ nke inden påbegyndelse af 

evalueringen. Disse kategorier opsummeres: 1) Formativ evaluering og summativ evaluering, 2) Ex 

ante evaluering og post ante evaluering, og 3) Naturalistisk evaluering og kunstig evaluering 

(Venable, et al., 2016), og de vil blive gennemgået i nedenstående.  

 

Formativ evaluering og summativ evaluering  

Den første kategori, formativ evaluering og summativ evaluering, klarlæ gger, hvorfor vi skal 

evaluere.  Formativ evaluering bliver brugt til at producere empiriske fortolkninger, der giver en 

basis for succesfuld handling i forhold til at forbedre egenskaberne eller ydeevnen af det 

evaluerede. Derudover fokuserer formativ evaluering på konsekvenser og støtter beslutninger, der 

skal forbedre det evaluerede. Summativ evaluering bliver brugt til at producere empiriske 

fortolkninger, der giver basis for at skabe samme mening om det evaluerede i forskellige kontekster. 

Derudover fokuserer summativ evaluering på meninger og støtter beslutninger, der har til sinde at 

influere udvæ lgelsen af det evaluerede til en anvendelse (Venable, et al., 2016, s. 78).  
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Ex ante evaluering og post ante evaluering 

Den anden kategori, ex ante evaluering og post ante evaluering, klarlæ gger, hvornår vi skal 

evaluere. Ex ante evaluering bliver brugt før designet og konstruktionen finder sted for at vurdere, 

hvorvidt det evaluerede, skal implementeres eller ej. Ex ante evaluering fokuserer derfor på design 

artefakter og - teorier før de bliver valgt og implementeret. Post ante evaluering bliver brugt til at 

evaluere væ rdien af det etablerede på baggrund af både økonomiske og ikke-økonomiske aspekter. 

Post ante evaluering fokuserer derfor på design artefakter og - teorier efter de er blevet valgt og 

implementeret. I forhold til den første kategori, formativ vs. summativ, så bliver formativ 

evalueringsepisoder ofte set som iterative for at kunne måle forbedringerne i takt med processens 

fremskridt, og summativ evalueringsepisoder bliver ofte brugt til at måle resultaterne af et fæ rdigt 

produkt eller til at vurdere en situation før udviklingen begynder (Venable, et al., 2016, s. 79). 

 

Naturalistisk evaluering og kunstig evaluering  

Den tredje kategori, naturalistisk evaluering og kunstig evaluering, klarlæ gger, i hvilken kontekst vi 

skal evaluere. En naturalistisk evalueringsform er altid empirisk og undersøger ydeevnen af det 

evaluerede i den situation, som det evaluerede skal bruges i. Naturalistiske evalueringsformer 

inkluderer casestudier, feltstudier og -undersøgelser, spørgeskemaer, hermeneutiske metoder osv. 

En kunstig evalueringsform kan derimod væ re empirisk og ikke-empirisk. Kunstige 

evalueringsformer inkluderer laboratorieforsøg, simulationer, criteria-based-analysis, teoretiske 

argumenter, matematiske bevis osv. (Venable, et al., 2016, s. 79-80).  

 

Evalueringsstrategier  

Når man skal evaluere med FEDS er der nogle forskellige evalueringsstrategier, der kan anvendes. 

En FEDS strategi skal overveje hvorfor, hvornår, hvordan og hvad de vil evaluere (Venable, et al., 

2016, s. 77). Her er der fire mulige strategier, der eksempelvis kan bruges: 

 



 

Page 21 of 74 

 

- Quick & Simple: Evalueringsstrategien “Quick & Simple” kan benyttes, hvis det evaluerede 

er en mindre og simpel konstruktion af et design med lav social og teknisk risici samt 

usikkerhed.  

- Human Risk & Effectiveness: Evalueringsstrategien “Human Risk & Effectiveness” kan 

benyttes, hvis den store design risiko er social- eller brugerorienteret og/eller hvis det er 

relativt billigt at evaluere med rigtige brugere i den rigtige kontekst og/eller hvis det er et 

vigtigt mål for evalueringen at etablere væ rdien af det evaluerede i den rigtige kontekst og 

over læ ngere tid.  

- Technical Risk & Efficiacy: Evalueringsstrategien “Technical Risk & Efficiacy” kan 

benyttes, hvis den store design risiko er teknisk orienteret og/eller hvis det er 

uoverkommeligt dyrt at evaluere med rigtige brugere, systemer og i den rigtige kontekst. 

- Purely Technical Artefact: Evalueringsstrategien “Purely Technical Artefact” kan bruges, 

hvis det evaluerede er rent teknisk og har ingen sociale aspekter eller hvis det evaluerede, vil 

blive brugt i fremtiden og ikke i nutiden (Venable, et al., 2016, s. 82).  

 

På nedenstående billede (Figur 1) bliver de fire evalueringsstrategier i FEDS illustreret ved hjæ lp af 

indplacering i et koordinatsystem med naturalistisk - og kunstig evalueringsform på y-aksen samt 

formativ og summativ evaluering på x-aksen.  

 

Figur 1 (Venable, et al., 2016, s. 80) 
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For at kunne designe en evaluering ved brug af FEDS, skal man først: 1) Eksemplificere målene for 

evaluering. Dette kan indeholde at undersøge effekten af det evaluerede, undersøge sociale- og 

tekniske risici, og undersøge de etiske aspekter af det evaluerede. En effektfuld evaluering bør 

indeholde en balance mellem de ovenstående mål for evaluering i forhold til de tilgæ ngelige 

ressourcer, der er til evalueringen (Venable, et al., 2016, s. 83). Derefter er det muligt at: 2) Væ lge 

evalueringsstrategi og 3) Beslutte hvilke egenskaber der skal evalueres. Til sidst er det muligt at: 4) 

Designe de individuelle evalueringsepisoder (Venable, et al., 2016, s. 83- 84).  

Vi ønsker at evaluere vores designforslag for at se, om Mars habitatet kan væ re en kandidat til et 

Mars habitat i en lavalomme til den første bemandede mission. I rapporten benytter vi 

evalueringsstrategien “Technical Risk & Efficiacy” (figur 1). Denne evalueringsstrategi er valgt, da 

dette projekt er empiribaseret i en kunstig evalueringsform og ikke beregnet til evaluering med 

brugere og systemer. Vi har også valgt at bruge formativ evaluering, da vi ønsker at forbedre 

egenskaberne eller ydeevnen af vores designforslag. Dette gøres samtidig med ønsket om at bruge 

ex ante evaluering, da vores designforslag skal ses som en senere iterativ proces, hvori resultaterne 

af evalueringen vil bruges til at forbedre egenskaberne eller ydeevnen af vores Mars habitat. FEDS 

bliver i rapporten brugt til at væ lge evalueringsmetode for projektet under afsnittet Criteria-Based 

Evaluation, som vi benytter til at foretage evalueringen af vores designforslag af et habitat i en 

lavalomme på Mars, og FEDS budskaber indtæ nkes i evalueringen af designforslaget under afsnittet 

Evaluering af designforslaget.  

 

Criteria-Based Evaluation (FEDS) 

På baggrund af valgene om formativ og kunstig evalueringsform, under afsnittet FEDS, så kan vi i 

Figur 2 se, vi kan bruge Criteria-Based Evaluation eller Scenarios til evalueringen af vores 

designforslag. Criteria-Based Evaluation bruges, når der er kriterier, som det evaluerede skal leve 

op til (Venable, et al., 2016). Vi har valgt at bruge Criteria-Based Evaluation, da vi ved hjæ lp fra 

Human-Centered Design Kit og Abraham H. Maslows behovspyramide i kapitlet Opstilling af 

kriterierne til habitatet har manifesteret nogle kriterier til vores Mars habitat i Figur 3. Det er 

habitatets opfyldelse af disse kriterier, som vores designforslag i rapporten evalueres på. 
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Figur 2 (Pries-Heje, 09.10.2019, slide nr. 19) 

Vi vil i kapitlet Evaluering af designforslaget evaluere på vores designforslag ex ante, da det er 

vigtigt med mange evalueringsepisoder af et Mars habitat på grund af selv de mindste fejl i 

designet, kan få katastrofale følger for astronauter i Mars habitatet. Målet med evalueringen er 

knyttet til dette, da vi ønsker at klarlæ gge, om vores Mars habitat udgør et miljø, hvor astronauter 

kan få dæ kket deres behov. Vi bliver nødt til at evaluere i et kunstigt miljø, som vi bruger Criteria-

Based Evaluation til, da det ville væ re uoverkommeligt dyrt at evaluere med rigtige brugere, 

systemer og i den rigtige kontekst. Evalueringen finder derfor sted ex ante, så vi vil have mulighed 

for at måle resultaterne af evalueringen og foretage eventuelle forbedringer før astronauter skulle 

leve i Mars habitatet. Dette vil også sige, vi evaluerer formativt, så egenskaberne eller ydeevnen af 

habitatet vil have mulighed for at forbedres. Hertil kigger vi på konsekvenserne af vores habitat. Vi 

forudsæ tter i evalueringen, at de indtæ nkte foranstaltninger, virker efter hensigten. Uden denne 

forudsæ tning vil det væ re svæ rt at kunne konkludere vores Mars habitat som et levedygtigt miljø 

for astronauter. Dette skyldes, at vi har indsat mange forskellige teknologiske systemer i vores Mars 

habitat for at understøtte menneskelig tilstedevæ relse på Mars. Mange af disse systemer mangler i 

sig selv yderligere evaluering og testning under Mars’ forhold. 

Komparativ metode 

I vores analyseafsnit vil vi bruge komparativ metode, der sammenligner og evaluerer ligheder og 

forskelle mellem observerede fæ nomener inden for et defineret analyseområde (Boje, 2017).   



 

Page 24 of 74 

 

Vi vil i opgaven blandt andet bruge den komparative metode til valg af kontekst (bilag 1), 

byggematerialer og strømforsyning til vores Mars habitat. Her vil vi gå ind og kigge på forskellige 

muligheder og sammenligne deres ligheder og forskelle for til sidst at finde frem til, hvad vi ønsker 

at anvende til vores Mars habitat.  

Human-Centered Design 

Human-Centered Design blev udviklet i 2009 af et firma kaldet IDEO i en bog kaldet “The field 

guide to human-centered design”, der er den første af sin slags inden for Human-Centered Design 

med fokus på påvirkelsen af den sociale sektor (IDEO, u.d). 

Human-Centered Design bliver defineret som en kreativ tilgang til problemløsning. Det er en 

tilgang, der starter med mennesker og slutter med innovative løsninger. I Human-Centered Design 

er det menneskene samt deres behov, der er i fokus. Tilgangen er centreret om menneskenes behov, 

da Human-Centered Design har en tro på, at hvis vi kender til det publikum, der arbejdes med, så 

kan man designe løsninger ud fra deres perspektiv og dermed komme op med ideer, som de vil 

kunne tage med sig (IDEO, u.d.).  

Human-Centered Design er en proces, som indeholder tre faser: Inspiration, Ideation og 

Implementation. I inspirationsfasen handler det om at læ re sit publikum at kende samt klarlæ gge 

deres behov. Designeren skal væ re i stand til at åbne sig selv op over for kreative løsninger samt tro 

på, at hvis man designer til menneskene, som skal bruge ens produkt, så vil designeren væ re i stand 

til at komme op med løsninger, som de kan bruge. I rapporten bruger vi inspirationsfasen til at læ re 

astronauter at kende samt klarlæ gge deres behov under kapitlet Opstilling af kriterierne til habitatet. 

I ideationsfasen handler det om at komme op med ideer og forbedre dem. Designeren skal væ re i 

stand til at smide de ideer væ k, der ikke virker, og beholde de ideer der virker. Designeren skal teste 

deres ideer, evaluere på dem og derefter forbedre det nødvendige. Input fra de mennesker, der skal 

bruge ideen vil også væ re fordelagtigt, så designeren ved, om de er på rette vej. Designeren skal 

væ re i stand til at blive ved med at teste, evaluere og få feedback indtil alt er helt rigtigt. I rapporten 

bruger vi ideationsfasen under kapitel Teknik, organisation og økonomi, hvor vi indtæ nker mulige 

foranstaltninger i vores Mars habitat, som kan opfylde de manifesterede kriterier sat til habitatet i 

Figur 3. Derefter kan implementationsfasen finde sted, hvor man skaber arbejdspartnere, laver 

handlingsplaner for implementationen og ikke mindst implementere sit produkt (IDEO, u.d.).  
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Human-Centered Design Kit 

Human-Centered Design Kit er den nyeste vejledning af IDEO, der kom til ved en videreudvikling 

af deres metoder i 2015. Den nye version er blevet opdateret med designmetoder og læ ringsmidler 

(IDEO, u.d). 

Under Human-Centered Design benytter vi Human-Centered Design Kit, som indeholder 

kategorierne Desirability, Feasibility og Viability. Desirability er den første kategori i Human-

Centered Design Kit. Kategorien går ud på at klarlæ gge: Hvad ønsker folk? Feasibility er den anden 

kategori i Human-Centered Design Kit. Kategorien går ud på at klarlæ gge: Hvad er teknisk og 

organisatorisk muligt? Viability er den tredje kategori i Human-Centered Design Kit, og kategorien 

går ud på at klarlæ gge: Hvad er økonomisk ønskeligt? (Pries-Heje, 11.09.2019, slide 13).  

Human-Centered Design Kit vil først bruges i rapporten under kapitlet Opstilling af kriterierne til 

habitatet til at manifestere kriterierne for vores Mars habitat ud fra en undersøgelse af astronauters 

behov. Kategorierne Feasibility og Viability i Human-Centered Design Kit bliver i kapitlet Teknik, 

organisation og økonomi brugt til at analysere os frem til, hvordan vi imødekommer de 

manifesterede kriterier sat til Mars habitatet i Figur 3. Vi bruger Human-Centered Design Kit i 

opgaven for at vores designforslag af et Mars habitat møder et overlap af de tre kategorier i Human-

Centered Design Kit, der vil gøre vores designforslag af Mars habitatet til ‘desirable’, ‘feasible’ og 

‘viable’ for interessenter til den første bemandede mission til Mars - herunder NASA.  

Maslows behovspyramide  

Maslows behovspyramide er udviklet af Abraham H. Maslow i 1943, og er en model, som danner et 

billede for at forklare menneskers behov (Maslow, 1987). Under modellen, som originalt er 

illustreret gennem en pyramidestruktur, eksisterer der 5 forskellige trin med forskellige behov, som 

mennesker stræ ber efter at få opfyldt. Det nederste trin i modellen søger mennesker opfyldt først. 

Efter opfyldelse af et trin, kan mennesker rykke et trin op i pyramiden og søge opfyldelse af et 

behov på et højere trin (Maslow, 1987).  

Det nederste trin i Maslows behovspyramide er defineret som de fysiologiske behov. Disse behov 

indeholder behovet for mad, varme, vand, ilt, søvn og bevæ gelse, og det er disse behov, som 

mennesker søger opfyldt først. Når mennesker får opfyldt deres fysiologiske behov, kan de bevæ ge 

sig op på næ ste trin i pyramiden, som er tryghedsbehovene. Disse tryghedsbehov er vigtige at få 
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opfyldt, da mennesker har brug for at kunne føre en tilvæ relse uden frygt, kaos og nervøsitet. 

Behovet for tryghed indeholder behovene for stabilitet, beskyttelse, struktur, lov og orden, samt 

fravæ ret af frygt og kaos. Når disse behov er opfyldt, så kan mennesket igen bevæ ge sig et trin 

læ ngere op i pyramiden, som er behovet for tilhørs- og kæ rlighedsforhold. Maslow mener, at vi 

mennesker tager skade af at leve en tilvæ relse, hvor vi ikke giver eller modtager kæ rlighed, da alle 

mennesker har brug for at opleve tilhørsforhold - om det er i en familie eller gruppe er underordnet 

(Maslow, 1987, s. 20-22). Det fjerde og næ stsidste behov i Maslows behovspyramide er behovet for 

væ rdsæ ttelse. Her bliver behovet for prestige, interessante oplevelser og succesfulde præ stationer 

opfyldt. Dette inkluderer også, at mennesket modtager påskønnelse og væ rdsæ ttelse af sin person 

fra andre mennesker. Opfyldelse af dette behov kan gøre mennesker mere selvsikre samt give dem 

en følelse af at føle sig tilstræ kkelige. Det femte og sidste behov i pyramiden er 

selvaktualiseringsbehovet. Dette er et behov, der aldrig kan tilfredsstilles endeligt, da vi mennesker 

altid vil prøve at stræ be efter, hvad vi har mulighed for at blive. Dette afstedkommes af en 

naturlighed nysgerrighed, der lever i os mennesker, og at vi mennesker ønsker at leve op til vores 

potentialer (Maslow, 1987, s. 21-22).  

De tre nederste trin i pyramiden kalder Maslow for mangelbehov. Hvis mennesker ikke får opfyldt 

deres mangelbehov, vil de føle uro, angst og frustration. Det er derfor vigtigt, at mennesker får 

opfyldt disse behov, og de vil også selv stræ be efter samme. Hvis mennesker for eksempel ikke får 

opfyldt deres fysiologiske behov i forhold til mad, vil de væ re meget sultne, og kan derfor have 

svæ rt ved at tæ nke på andet end mad, men hvis de bliver mæ tte, så kan de begynde at tæ nke på 

andet; for eksempel deres tryghedsbehov på næ ste trin i pyramiden (Maslow, 1987, s. 21-22). At 

man befinder sig på et af de lavere trin i pyramiden, betyder dog ikke, at mennesker ikke kan 

drømme og håbe på opfyldelse af behov på højere trin i pyramiden.  

De to øverste trin i pyramiden kalder Maslow for væ kstbehov. Opfyldelse af væ kstbehovene er 

nødvendig for, at vi mennesker kan opleve størst mulig udvikling. Uden opfyldelse af menneskers 

væ kstbehov, kan mennesker ende med at føle sig rastløse, hjæ lpeløse, svage og underlegne 

(Maslow, 1987, s. 21-22).  

I rapporten vil vi beskæ ftige os med Maslows tre kategorier af mangelbehov, og ikke beskæ ftige os 

yderligere med de to væ kstbehov. Maslow opstiller universelle retningslinjer og vi vil i projektet 

bruge dem med relevans til et Mars habitat. Vi vil bruge mangelbehovene i kapitlet Opstilling af 

kriterierne til habitatet til at klarlæ gge, hvilke behov astronauter søger dæ kket gennem vores Mars 
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habitat. Disse mangelbehov vil derfor væ re med til at manifestere nogle kriterier for vores Mars 

habitat, som er illustreret i Figur 3.  

Moralfilosofi 

Jesper Ryberg inddeler i kapitlet “Moralfilosofi” i bogen “Et spadestik dybere” fra 2008 

moralfilosofi i tre hovedområder: etisk teori, metaetik og anvendt etik (Ryberg, 2008). Etisk teori, 

beskæ ftiger sig med, hvilke handlinger der er rigtige, og hvilke der er forkerte. Den rigtige handling 

vil i denne forstand væ re den, vi bør udføre, uanset hvad gæ ldende lovgivning eller norm måtte 

foreskrive (Ryberg, 2008, s. 109). Metaetik undersøger, hvad der er pointen ved at diskutere etik, og 

anvendt etik har til formål at bidrage med løsninger på de mange konkrete problemer, hvor der 

hersker tvivl om, hvad vi skal stille op (Ryberg, 2008, s. 113-114).  I opgaven er det etisk teori, vi 

vil tage fat i.  

Under etisk teori vil vi tage fat i konsekventialismen, som er én af de to hovedgrupper under etisk 

teori. Konsekventialismen handler om, hvordan man bedømmer en handling ud fra de 

konsekvenser, som handlingen kan medføre, og er blevet grundlagt af englæ nderne Jeremy 

Bentham, John Stuart Mill og Henry Sidgwick (Føllesdal, 1992). Den rigtige handling vil under 

konsekventialismen væ re den handling blandt mulige handlingsalternativer, der har de bedste 

konsekvenser (Ryberg, 2008). Konsekventialistisk teori er nemlig baseret på, at “rigtigheden af en 

handling afhæ nger udelukkende af dens konsekvenser”. Her bevæger konsekventialismen sig væk 

fra den anden hovedkategori inden for etisk teori, deontologien, som siger “rigtigheden af en 

handling afhæ nger ikke udelukkende af dens konsekvenser, men også (eller eventuelt udelukkende) 

af andre faktorer” (Føllesdal, 1992, s. 196). Under deontologien indtænkes oftere rigtigheden af 

handlingen i sig selv samt menneskers sindelag, når de udfører handlingen. Disse to hovedgrupper 

inden for etisk teori, konsekventialismen og deontologien, adskiller sig fra hinanden ved, at 

konsekventialismen bruger “det gode” til at definere “det rigtige” og deontologien bruger “det 

rigtige” til at definere “det gode” (Føllesdal, 1992, s. 196).  

I rapporten vil vi i kapitlet Burde vi tage til Mars? have afsæ t i konsekventialistisk teori, når vi 

diskuterer den etiske forsvarlighed i at sende mennesker afsted på bemandede missioner til Mars, 

hvor de vil leve i et Mars habitat, som vores designforslag vil væ re en kandidat til.  
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Deduktiv metode 

Deduktiv metode bruges til at udvikle teorier ud fra empiri. Metoden kan høre under både kvalitativ 

og kvantitativ metode. Deduktiv metode er modsæ tningen til induktiv metode, hvor brugeren af 

metoden tager noget generelt information og gør det specifikt. Vi arbejder deduktivt gennem 

rapporten, da vi tager udgangspunkt i eksisterende teorier og udleder specifikke resultater derudfra. 

Vi bruger for eksempel Abraham H. Maslows behovspyramide som en generel teori, som vi 

overfører til, hvordan den kan benyttes i forhold til astronauter på Mars. Herudover vil en deduktiv 

tilgang væ re omdrejningspunkt for mange af de beslutninger, vi tager under kapitlet Teknik, 

Organisation og Ø konomi (Roger, 2009). 

Oversigt over benyttelsen af metoder og teorier 

Vi bruger i rapporten først konsekventialistisk teori, der hører ind under moralfilosofi til at 

diskutere forsvarlighed i at sende mennesker afsted på bemandede missioner til Mars, hvor de vil 

leve i et Mars habitat. Derefter benytter vi Abraham H. Maslows behovspyramide og Human-

Centered Design Kit (som er en del af Human-Centered Design) til i kapitlet Opstilling af 

kriterierne til habitatet at klarlæ gge hvilke behov, som astronauter søger opfyldt i vores Mars 

habitat i en lavalomme til den første bemandede mission. Hertil vil vi indtæ nke teknologisk 

determinisme, da astronauter vil væ re afhæ ngige og blive styret af teknologi i et Mars habitat. Dette 

manifesterer kriterierne til Mars habitatet i Figur 3, hvor vi med Human-Centered Design Kit 

analyserer os frem til foranstaltninger i kapitlet Teknik, organisation og økonomi, der tager hensyn 

til tekniske -, organisatoriske- og økonomiske forhold. Til at tage valgene omkring foranstaltninger, 

vil vi tage udgangspunkt i en deduktiv tilgang og komparativ metode. Opfyldelsen af de 

manifesterede kriterier vil blive omdrejningspunktet for vores evaluering, der vil ske med Criteria-

Based Evaluation metoden fra FEDS.  

 

Burde vi tage til Mars?  

En konsekventialistisk diskussion af etikken omhandlende et Mars habitat, er afhæ ngig af de afledte 

konsekvenser, som det kan frembringe. I rapporten tager vi fat i NASA’s Artemis mission, som har 

forskningsmæ ssige formål på planeten. Konsekventialistisk ville den største kritik forekomme, hvis 
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NASA’s mission gik galt, før astronauter landede på Mars. Her ville alle ressourcerne og 

menneskeliv væ re gået tabt, da missionen ikke gik som forventet. Der vil derfor ikke komme nogle 

positive konsekvenser ud af at have sendt astronauter afsted, hvis NASA kun vil miste menneskeliv 

og ressourcer. Konsekvenserne af en mislykket mission vil derfor overvejende væ re negative, og 

det vil derfor kunne kritisere hele missionens etiske forsvarlighed. Der vil dog selvfølgelig kunne 

afstedkommes gode konsekvenser, selv hvis missionen går galt. Rumfartsorganisationer vil kunne 

læ re af fejlene, og derved blive bedre forberedt til næ ste mission. Dette argument mener vi dog ikke 

er tæ t på at opveje alle de negative konsekvenser, som de tabte menneskeliv og ressourcer vil 

medføre. En mislykket mission vil hertil også kunne medføre, at det offentliges entusiasme og støtte 

til rumudforskning vil formindskes. Det vil derfor kunne resultere i, at der bliver sat en stopper for 

udforskning af Mars. En mislykket mission vil kunne føre til, at NASA vil få allokeret fæ rre 

ressourcer, og derved gøre en efterfølgende mission mindre opnåelig.  

Med konsekventialistiske briller er det relevant at overveje, hvor æ rekæ r NASA skal væ re i forhold 

til at fortæ lle deres astronauter sandheden i forhold til missionens farer. Vi kan forestille os, at hvis 

NASA’s medarbejdere på Jorden ved, at en mission ender galt, og alle astronauter i Mars habitatet 

vil dø, så vil det rejse spørgsmålet om, hvorvidt astronauter skal informeres om de aktuelle forhold. 

Fra et konsekventialistisk synspunkt ville det bedste i denne situation måske væ re ikke at fortæ lle 

sandheden. Konsekvensen af at de ikke fortæ ller sandheden, vil uden tvivl føre til bedre forskning 

og mindre panik, end hvis astronauterne vidste, at de skulle dø inden læ nge. Konsekvensen af 

NASA lyver kan derfor vise sig at væ re bedre end at sige sandheden. Dette opstiller et dilemma om 

NASA skal følge gode orden og skik i forhold til æ rlighed, eller om de sikrer deres missions succes. 

Ud fra konsekventialistisk teori er det ‘det gode ‘, der opvejer ‘det dårlige’. Derfor vil det ud fra et 

konsekventialistisk synspunkt væ re okay at lyve, så læ nge de positive konsekvenser opvejer de 

negative konsekvenser af uæ rlighed.  

Endvidere i forhold til selve habitatet, så er de etiske konsekvenser mange. Hertil vil vi kigge på, 

om vi etisk kan forsvare at sende mennesker til Mars, hvis det viser sig, at forholdene både fysisk 

og psykisk er så slemme, at det kan have betydningsfulde konsekvenser for astronauter. Det helt 

store argument mod dette er selvfølgelig, at astronauter selv væ lger at tage afsted. Astronauter er 

dermed klar over de mulige konsekvenser, og de tager derefter selvstæ ndigt et valg. Vi kan derfor 

ikke konsekventialistisk klandre rumfartsorganisationer for konsekvenserne af en mission til Mars; 

såfremt de har forklaret de mulige risici fyldestgørende til astronauterne. Ligesom vi ikke bebrejder 
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politistationer, når politimæ nd kommer til skade i aktion. Ligeledes vil man ikke kunne bebrejde 

rumfartsorganisationerne, der sender frivillige astronauter til Mars.  

Ved en mission til Mars sæ tter vi astronauter under forhold, hvor de vil væ re afhæ ngige af 

teknologi for at overleve. Dette kan opleves som et stort stress for astronauter, da selv de mindste 

fejl kan blive katastrofale. For at kunne forsvare etikken i at sende astronauter afsted til Mars, så er 

det vigtigt, at organisationerne bag Mars missioner har fået testet teknologien gennemgående, så 

den virker efter hensigten. Dette er igen relateret til en missions succes. Hvis der sker en fejl med 

teknologien, så kan astronauterne dø før, de får udført det påtæ nkte arbejde på Mars.  

Opstilling af kriterierne til habitatet  

Til at opstille kriterierne til vores habitat for astronauter til den første bemandede mission til Mars, 

har vi som redegjort i metodeafsnittet valgt at bruge kategorien Desirability fra Human-Centered 

Design Kit, hvori vi har udvalgt Maslows behovspyramide. 

Desirability 

Desirability bliver i det kommende kapitel brugt til at undersøge ud fra mangelbehovene i Maslows 

behovspyramide, hvilke behov vores astronauter ønsker dæ kket, når de skal leve i et Mars habitat. 

Hertil hvilke kriterier vi kan manifestere for vores habitat. Dette vil ske under kategorierne 

Fysiologiske behov, Tryghedsbehov og Tilhørs- og kæ rlighedsforhold, som dermed giver os nogle 

designbehov, vi skal imødekomme i vores designforslag af et Mars habitat. 

Fysiologiske behov 

Under kategorien Fysiologiske behov undersøger vi hvilke grundlæ ggende fysiologiske behov, 

astronauter søger dæ kket i vores Mars habitat. 

 

Mad  

Erfaringer fra tidligere missioner viser, at afgrøder på rumstationer skaber en god psykisk 

atmosfæ re. Dette medvirker positivt til astronauters psyke på Mars (Heiney, 2019). Udover de 

positive psykologiske effekter og æ stetiske effekter af at have afgrøder på Mars, så er de også 
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nødvendige for, at astronauter forbliver sunde under læ ngerevarende missioner, som en mission til 

Mars vil indebæ re (Heiney, 2019). Astronauter har brug for at få de nødvendige vitaminer og 

ernæ ring, som den menneskelige krop kræ ver for at kunne fungere uden at blive syg. Det gæ lder 

isæ r også, når man er på Mars, hvor der i forvejen er en ræ kke andre skadelige forhold, som vil 

kunne påvirke mennesket (Heiney, 2019). Det vil ikke væ re nok til læ ngerevarende missioner at 

pakke en bøtte vitaminer til astronauter. På den internationale rumstation modtager de med jæ vne 

mellemrum frysetørret og fæ rdigpakket måltider, der skal kunne dæ kke deres ernæ ringsbehov. Da 

astronauter kun modtager disse måltider med jæ vne mellemrum, så vil det holde madvarerne friske. 

Ved læ ngerevarende missioner, hvor astronauter bevæ ger sig ud i rummet, vil de ikke have samme 

mulighed for madforsyninger fra Jorden. Vitaminerne i de fæ rdigpakkede måltider vil over tiden 

nedbrydes, hvilket udgør et problem for astronauters helbred (Heiney, 2019). Vi vil derfor i vores 

designforslag indtæ nke foranstaltninger, så astronauter får den mæ ngde næ ring og vitaminer på 

Mars, der er nødvendig for den menneskelige krop, så astronauter forbliver sunde og raske.  

 

Varme  

På Mars svinger temperaturen mellem -140 grader celsius til 30 grader celsius med en 

gennemsnitstemperatur på -63 grader celsius. Disse temperaturer svinger så meget, da Mars’ 

atmosfæ re er tynd, da den kun er under 1% af Jordens, hvilket betyder atmosfæ ren har svæ rt ved at 

holde på varmen (ESA, 2018). Dette er en del koldere end hvad astronauter vil væ re vant til fra 

deres liv på Jorden, hvor temperaturerne svinger mellem -88 grader celsius til 58 grader celsius med 

en gennemsnitstemperatur på 14 grader celsius (NASA, u.d.). Denne temperaturforskel giver 

mening sammenlignet med, at Jorden befinder sig 93 millioner kilometer væ k fra solen, hvor Mars 

derimod befinder sig 142 millioner kilometer væ k fra solen (NASA, u.d.). Dette medvirker til, at 

solen har svæ rere ved at opvarme Mars. Temperaturen på Mars er en vigtig faktor at overveje i 

forhold til vores Mars habitat, da kulde kan have katastrofale følger for astronauter. Ved -40 grader 

celsius klarer huden kun 3 minutter uden tøj på, og ved -60 grader celsius dør cellerne øjeblikkeligt 

(Illustreret Videnskab, 2019). Derudover vil det begynde at påvirke mennesket, hvis menneskers 

kropstemperatur falder til under 35 grader, og det vil blive væ rre, hvis temperaturen falder 

yderligere (Illustreret Videnskab, 2019). Derfor udgør Mars’ lave temperaturer ikke et klima, hvori 

menneskelige astronauter vil væ re i stand til at overleve uden planlagte foranstaltninger i vores 

Mars habitat. Dog vil der i lavalommerne på Mars lidt væ k fra indgangen ikke væ re de samme 
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temperaturudsving som på Mars’ overflade. Temperaturen vil væ re konstant hvilket gør, vi ikke 

behøver at indtænke de store temperaturudsving på Mars’ overflade ind i vores designforslag af et 

Mars habitat i en lavalomme på Mars (Daga, 2013). Temperaturen i lavalommerne på Mars kan vi 

ikke klarlæ gge med sikkerhed, men vi forudsæ tter i rapporten, at vi bliver nødt til at bygge 

foranstaltninger imod kulden i vores designforslag af et Mars habitat.  

 

Vand  

De lave temperaturer på Mars medvirker til, at der ikke er noget vand at se på overfladen af 

planeten (Mahoney, 2018). Derfor adskiller planeten sig fra Jorden, der er dæ kket af flydende vand. 

NASA har dog klarlagt, at der nogle steder er is, der kan findes kun 2,5 centimeter under overfladen 

ved polerne på Mars, som man mener, at man ville kunne nå blot ved brug af en skovl (Mahoney, 

2018). Her vil der væ re vand is, der under bemandede missioner til Mars er nødvendig at indsamle 

til brug af drikkevand og bræ ndstof til raketten. Det er derfor af stor betydning for vores Mars 

habitat, at der vil væ re tilgæ ngelige ressourcer næ r Mars habitatet, hvor vi kan indsamle vand til 

opretholdelse af menneskelig tilstedevæ relse på Mars (NASA b, 2019). Uden vand ville astronauter 

ikke kunne overleve i meget mere end én uge (Braagaard, 2010). Det er derfor vigtigt for 

astronauter, at de har drikkevand, så de kan overleve på planeten, og det er derfor et forhold, hvortil 

vi skal indtæ nke foranstaltninger til at sikre dette.   

 

Ilt  

Den atmosfæ riske sammensæ tning på Jorden er 78% nitrogen, 21% oxygen og 1% andre gasarter. 

Den atmosfæ riske sammensæ tning på Mars er derimod 96% kuldioxid, 2% argon, 2% nitrogen og 

1% andre gasarter (NASA, u.d.). Den atmosfæ riske sammensæ tning på Mars består derfor mest af 

alt på kuldioxid, hvilket dermed kommer til at udgøre en atmosfæ re, som vi mennesker ikke vil 

kunne træ kke vejret i. Vi mennesker træ kker vejret gennem en respirationsproces, hvor mennesker 

udveksler luftarter mellem kroppen og den omgivende luft. Hertil optager mennesker O2 fra den 

omgivende luft, når de inhalerer luften, og derefter ekshalerer den overskydende CO2 ud (Holm-

Larsen, 2010). Derfor udgør Mars’ atmosfæriske sammensætning ikke et klima, hvori astronauter 
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vil væ re i stand til at træ kke vejret. Hvis astronauter skal kunne træ kke vejret i vores Mars habitat, 

så skal det ske gennem planlagte foranstaltninger.  

 

Søvn 

På Jorden er der en døgnrytme på 24 timer og en årsrytme på 365 dage. Mennesker sover om natten 

og arbejder om dagen. På Mars ser disse forhold anderledes ud. Astronauter der ankommer til 

planeten, oplever en døgnrytme på 24 timer og 37 minutter og en årsrytme på 687 dage beregnet ud 

fra et 24 timers døgn (NASA, u.d.). Der er derfor ikke store forskelle fra på Jorden til Mars, og det 

vil heller ikke blive relevant for projektet, da astronauter befinder sig i en lavalomme som kontekst 

for Mars habitatet. I en lavalomme på Mars vil der ikke væ re noget naturligt sollys, hvilket kan give 

en manglende fornemmelse af tid. Dette kan påvirke søvn, som kan påvirke astronauters psyke 

negativt, hvis de ikke får nok søvn. Det er derfor nødvendigt, at vi indtæ nker foranstaltninger i 

habitatet, der vil kunne give astronauterne lys samtidig med at indikerer, hvornår det er nat.  

 

Bevæ gelse 

Mennesker har brug for bevæ gelse for at kunne holde kroppen velfungerende og overleve. For 

astronauter på den første bemandede mission til Mars vil bevæ gelse væ re en vigtig del af deres 

daglige rutine i det ydre rum, og når de skal leve i vores Mars habitat for at minimere knogle- og 

muskelsvind (Wild, 2015). Menneskers muskler har udviklet sig til at kunne klare Jordens 

tyngdekraft. Da Mars har et lavere tyngdekraft i forhold til Jorden, vil kroppen blive trukket mod 

overfladen på Mars med en svagere styrke end på Jorden. Nedsæ ttelsen af tyngdekraft kan få 

negative konsekvenser i læ ngerevarende perioder på astronauters fysiske tilstand, hvor de for 

eksempel som før næ vnt kan opleve knogle- og muskelsvind (Wild, 2015). Derfor har kroppen brug 

for at blive stimuleret gennem fysisk træ ning. Musklerne vil udvide sig, hjertet vil blive forstæ rket, 

der vil ske en forøgelse af muskeludholdenhed, og hjerneaktiviteten vil øges (Aagaard, 2014). Det 

er derfor vigtigt for astronauter, at de træ ner hver dag for at opretholde deres vitalitet, mens de er på 

missionen. Træ ning kan udover at forøge kroppens styrke og kondition også blive anset som et 

middel til at formindske stress, depression, angst med mere (Stults-Kolehmainen & Sinha, 2014). 

Disse positive effekter af træ ning er der derfor nødt til at indtæ nkes foranstaltninger til i vores 
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designforslag af et Mars habitat. Dette gøres, da bevæ gelse og træ ning hjæ lper til at hindre 

opståelsen af psykiske problemer hos astronauter og hjæ lper til at undgå en langsom nedbrydning af 

kroppens funktioner.  

Tryghedsbehov 

Under kategorien Tryghedsbehov undersøger vi hvilke tryghedsbehov, astronauter søger dæ kket i 

vores Mars habitat.  

 

Atmosfæ risk tryk  

Det atmosfæ riske tryk på Mars er kun 1% af Jordens (European Space Agency, 2018). På Jorden 

har vi et atmosfæ risk tryk på 101.325 Pa, hvor vi derimod på Mars har et atmosfæ risk tryk på 600 

Pa (University of Illinois, 2011). Det laveste atmosfæ riske tryk et menneske kan udholde er 6.300 

Pa, hvilket også er kendt som “the Armstrong limit” (University of Illinois, 2011). Det 

atmosfæ riske tryk på Mars resulterer i, at astronauters blod vil begynde at koge, og de vil kun 

overleve i få sekunder (Klotz, 2017), hvis der ikke bliver bygget foranstaltninger mod det 

atmosfæ riske tryk. 

Dette har betydning for vores designforslag af et Mars habitat, da habitatet skal kunne holde til, at 

trykket udenfor habitatet vil væ re lavere end trykket inden i habitatet. Dette vil føre til, at trykket 

inde i Mars habitatet vil lede efter hårde vinkler i habitatet, hvor trykket kan slippe ud og blive 

stabiliseret. Det atmosfæ riske tryks betydning for habitatet kan sammenlignes med en ballon, der 

hvis ikke designet rigtigt, vil det spræ nge i luften. Dette overført til habitatet vil resultere i at dræ be 

astronauter i Mars habitatet. Det problem bliver løst ved at bruge enten cylinder-, sfæ risk-, eller 

torusformen i udformningen af Mars habitatet, hvor luften inden i habitatet ikke har samme 

mulighed for at finde kanter, hvor presset fra det atmosfæ riske tryk kan blive for stort, som hvis det 

var en firkantet form (AI Spacefactory, 2018).  

Denne form for løsning af tryk ses for eksempel i en ilttank, hvor samme koncept sker. En ilttank er 

formet i en kombination af cylinder og sfæ risk form, hvor der ikke er nogle hårde vinkler, luften 

kan slippe ud af, og derfor vil stresset fra trykket blive ligeligt fordelt. Vores designforslag af et 

Mars habitat kan derfor ikke væ re firkantet og have skarpe kanter. Vi bliver derfor nødt til at 
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indtæ nke, hvilken form der så vil væ re fordelagtig for os at bruge, når vi ikke kan efterligne vores 

designtilgang på Jorden på grund af det atmosfæ riske tryk på Mars.  

 

Sand 

Mars’ sandstorme kan være massive og ofte ses sandstorme på Mars, der er på størrelse med 

Jordens kontinenter. Derudover opstår der omkring hvert tredje Mars år massive sandstorme på 

Mars, der omfatter hele planeten (Mersmann, 2015). Mars’ atmosfære er dog, som tidligere nævnt, 

kun under 1% af Jordens atmosfæ re (European Space Agency, 2018). Dette betyder at storme på 

Mars ikke er lige så kraftfulde vindmæ ssigt, som de kan forekomme på Jorden. Vindene på Mars 

kommer tæ t på samme hastighed som på Jorden, men vinden opnår ikke samme kraftfuldhed, da 

vindene er ‘tyndere’ end på Jorden (Mersmann, 2015). Det betyder dog ikke, at sandstormene er 

ufarlige for bemandede missioner til Mars. Støvet og sandet på Mars er meget fint og elektrostatisk, 

hvilket vil sige, det har samme effekt som en ballon, der bliver gnubbet i håret, og kan hæ nge fast 

på ting. Det gør at Mars støv vil have let ved at sæ tte sig ind på mekaniske dele (Mersmann, 2015). 

Vi bliver derfor i vores Mars habitat nødt til at beskytte de ydre og indre dele af habitatet mod sand 

og støv på Mars. Dette skyldes, at Mars sand og støv uundgåeligt vil væ re at finde i en lavalomme 

på Mars, som er kontekst for vores habitat. Dog behøver vi ikke at koncentrere os yderligere om 

sandstormene på Mars med mindre vi placerer tekniske systemer på Mars’ overflade. 

 

Teknologi 

Astronauter vil i Mars habitatet væ re afhæ ngige af, at de teknologiske foranstaltninger, som vi 

indtæ nker i habitatet, fungerer efter hensigten. Teknologiske systemer til den første bemandede 

mission til Mars vil fungerer som vigtige redskaber til at sikre astronauternes overlevelse både i og 

udenfor Mars habitatet. Det er derfor vigtigt, at systemerne er gennemarbejdet og testet, så de 

fungerer efter hensigten. Hvis der sker nedbrud af teknologien, så kan det gå ud over livsvigtige 

systemer. Dette skifter derfor balancen mellem teknologi og mennesker, hvor vi på Jorden er herre 

over teknologien, men på Mars vil teknologien væ re herre over os (Nye, 2006). Hertil vil 

teknologien sæ tte mange begræ nsninger for astronauters livsudfoldelse i deres daglige liv på Mars, 

da der er mange forholdsregler, der konstant skal tages. Astronauter læ gger deres liv i teknologiens 
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hæ nder, og det er derfor vigtigt, at vi i vores Mars habitat i en lavalomme på Mars til den første 

bemandede mission sørger for at indtæ nke foranstaltninger, der kan sikre, at teknologierne til Mars 

habitatet virker efter hensigten.  

 

Behovet for tilhørs- og kæ rlighedsforhold:   

Under kategorien Behovet for tilhørs- og kæ rlighedsforhold vil vi undersøge hvilke behov for 

tilhørs- og kæ rlighedsforhold, der vil komme til udtryk hos astronauter i vores Mars habitat. 

 

Social isolation 

Ved bemandede missioner til Mars vil astronauter opleve social isolation. Astronauter vil opleve en 

stor forskel fra Jorden, hvor de altid er forbundet til andre mennesker gennem mobiler og andre 

teknologier. På Mars er astronauter langt væ k fra deres kæ re og direkte transmission af 

kommunikation til sine kæ re vil med nuvæ rende teknologi væ re umulig. Den korteste forsinkelse 

for at sende transmissioner vil væ re cirka 15 minutter (NASA e, u.d). Teknologierne kommer derfor 

til at have magt over astronauter, da de ikke frit vil kunne kommunikere med deres kæ re på Jorden. 

I stedet bliver de nødt til at indrette sig under teknologien og føre sit liv ud fra disse forudsæ tninger.   

Derfor vil astronauters bedste ressource til kommunikation væ re gennem interaktion mellem 

kollegaer. Dette kan resultere i, at astronauter føler sig ensomme (Chambers, 2013). Den ekstreme 

sociale isolation, som astronauter til den første bemandede mission til Mars vil opleve, har 

forskning vist efter læ ngere tid at kunne lede til depression, søvnløshed, angst, træ thed, kedsomhed 

og følelsesmæ ssig ustabilitet (Chambers, 2013). I forhold til følelsesmæ ssig ustabilitet er det 

tidligere observeret, at astronauter i rummet får negative følelser til organisationens medarbejdere 

på Jorden (Lee, 2013). Det kan resultere i, at astronauter føler ingen på Jorden bekymrer sig om 

dem. Herudover vil de måske også tilbageholde nogle informationer fra personalet på Jorden (Weir, 

2018), hvilket giver medarbejderne på Jorden et ufuldstæ ndigt billede af, hvad der sker på 

missionen. Andre effekter af social isolation, relateret til kommunikationsforsinkelserne, vil føre til, 

at astronauter skal væ re autonome og tage sig af deres egne problemer; herunder medicinske - eller 

psykologiske nødsituationer.  

Det forventes, at astronauters personlige lejligheder og arbejdsstationer vil væ re meget små, meget 
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overfyldte og endda meget ubehagelige under rejsen til Mars sammenlignet med, hvad de vil væ re 

vant til, da de levede på Jorden (von Deak & Abadie, 2018). Dette vil blot forstæ rke følelsen af 

social isolation allerede inden ankomst til Mars. Herudover vil det blive forventet efter landingen på 

Mars, at astronauter tilbringer 80% af deres tid indenfor (Honess & Marin, 2006), så de kan væ re 

beskyttet mod fysiologiske mén. Dette er en stressfaktor, der over tid vil blive væ rre i stedet for 

bedre, og derfor have potentiale til at lede astronauter til at blive bange og fjendtlige overfor andre 

mennesker (Dingfelder, 2012). 

Der er lavet flere forsøg i forhold til denne sociale isolation. Heriblandt Mars500 der undersøgte en 

besæ tning, der levede isoleret i 520 dage (European Space Agency, u.d.). Resultaterne af dette var, 

at forsøgspersonerne sov mere og stod senere op, hvilket påvirkede forsøgspersonerne negativt 

(Basner, et al., 2013). En testperson fik mild depression, en anden fik kronisk søvnmangel og en 

tredje begyndte at arbejde 12 timer, hvor resten af besæ tningen sov. Man kan derfor konkludere, at 

reaktionen på isolation varierer fra menneske til menneske, og at det er svæ rt at forudsige, hvem der 

vil reagere hvordan (Belfiore, 2013). Vi forudsæ tter, at vi i vores Mars habitat skal indtæ nke 

foranstaltninger imod den sociale isolation, som følger med bemandede missioner til Mars. 

 

Manifestering af kriterierne sat til Mars habitatet 

 Kriterier for udviklingen af vores Mars habitat: 

Fysiologiske behov  

 Mad: Mars habitatet skal kunne give astronauter de 

nødvendige vitaminer og ernæ ring, som den menneskelig 

krop har brug for.  

 Varme: Mars habitatet skal kunne yde varmebeskyttelse 

for astronauter mod de lave temperaturer på Mars.  

 Vand: Mars habitatet skal sikre rent drikkevand til 
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astronauter.  

 Ilt: Der skal skabes tilgæ ngelig O2 til indånding for 

astronauter i Mars habitatet. 

 Søvn: Mars habitatet skal have kunstigt lys, der kan 

indikere døgnets rytme for astronauter. 

 Bevæ gelse: Mars habitatet skal sikre forhold, hvor 

astronauter kan bevæ ge sig og træ ne. 

Tryghedsbehov  

 Atmosfæ risk tryk: Mars habitatet skal kunne modstå 

stresset fra det atmosfæ riske tryk på Mars.  

 Sand: Mars habitatet skal sikres mod de store mæ ngder af 

sand og støv på Mars. 

 Teknologi: Astronauter i Mars habitatet er afhæ ngige af, at 

teknologien virker efter hensigten.  

Tilhørs- og kæ rlighedsforhold  

1

) 

Social isolation: Mars habitatet skal imødekomme den 

sociale isolation, som astronauter kan opleve på Mars.  

Figur 3: Manifestering af kriterierne sat til Mars habitatet under kategorien Desirability i Human-Centered Design Kit 

ud fra mangelbehovene i Maslows behovspyramide. 



 

Page 39 of 74 

 

Teknik, organisation og økonomi 

Vi har i Figur 3 manifesteret hvilke kriterier, der er til vores Mars habitat. Disse kriterier udgør 

nogle designbehov, som vi søger løst i vores designforslag, så vi vil kunne sikre menneskelig 

tilstedeværelse på Mars under den første bemandede mission til Mars. Kategorierne “Feasibility” og 

“Viability” fra Human-Centered Design Kit vil derfor nu gå ind og undersøge, hvad der er teknisk, 

organisatorisk og økonomisk muligt i forhold til at opfylde kriterierne sat til habitatet (IDEO, 

2015). 

Feasibility  

I afsnittet Feasibility vil vi lave en næ rmere undersøgelse af, hvad der er teknisk og organisatorisk 

muligt indenfor de rammer, vi har afgrænset os til med NASA’s Artemis mission samt hvilke 

muligheder, vi har for at imødekomme de manifesterede kriterier i Figur 3. Hertil vil vi opsæ tte en 

kategori Foranstaltninger til habitatet for at undersøge hvilke muligheder, vi har for at 

imødekomme kriterierne sat til Mars habitatet. 

 

NASA’s Space Launch System (SLS) 

I dette afsnit kommer vi ind på valget af raketten, vi forventer vil blive brugt til den første 

bemandede mission til Mars. Der er flere bud på hvilken slags raket, der vil blive sendt afsted og af 

hvilken rumfartsorganisation. Heriblandt er en af kandidaterne SpaceX’s Starship, men vi har 

besluttet, at det giver bedst mening at vælge NASA’s Space SLS raket ud fra vores valg af at stå på 

skuldrene af NASA’s Artemis mission. NASA har dog på nuvæ rende tidspunkt ikke taget en 

beslutning i forhold til hvilken raket, de vil bruge i fremtiden, og derfor er vores valg af SLS et lige 

så godt et bud som andre raketter.  

NASA’s Space Launch System følger missionen planlagt af Artemis og er på nuvæ rende tidspunkt 

ikke bygget til at kunne tage til Mars. SLS er et avanceret afsendingsfartøj, der er specielt 

konstrueret til at væ re kombineret med Orion og ubemandet med robotter, og har en max last på 45 

tons til formålet at kunne forske og konstruere habitater. SLS er fleksibelt nok til at kunne blive 

konfigureret til rejser til Mars, månen og andre planeter i rummet (Dunbar & Mohon, 2019). Dog 

vil raketten sæ tte begræ nsninger for, hvilke konstruktions- og materialemæ ssige muligheder, vi har 
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for vores habitat, da der vil skulle væ re plads til det ombord på raketten. 

SLS største opgave udover last er at kunne få Orion ind på det rette kredsløb, der følger Hohmann 

Transfer Orbit (Stern, 2004) for at kunne nå til Mars. Denne opgave er en af de største faktorer i 

rakettens arsenal med 4 RS-25 motorer, der afsendes med en kraft på over 27.000 km/t (Harbaugh, 

2019). Hvis SLS ikke kommer ind på det rigtige kredsløb rundt om Solen, så vil den ikke ramme 

Mars uden at skulle bruge bræ ndstoffer, der er livsnødvendige for resten af rejsen i tilfæ lde af andre 

nødsituationer og hjemrejse.  

Tidsmæ ssigt tager rejsen til Mars for NASA normalt omkring 8 måneder, når de sender robotter til 

planeten. NASA er dog på nuvæ rende i gang med at udforske mulighederne for at minimere 

tidslæ ngden af rejsen (Loff & Lind, 2012), hvilket lige præ cis er det SLS skal væ re med til. På 

grund af åbningsvinduet for at rejse til Mars, der er hver 26 måned, bliver astronauter enten nødt til 

at blive på planeten i enten få uger eller over et år før, de vender tilbage til Jorden. Dette vil betyde, 

at den samlede mission læ ngde tidsmæ ssigt vil væ re omkring et til tre år (Loff & Lind, 2012). 

Vores Mars habitat skal derfor væ re i stand til at understøtte missioner af denne læ ngde. 

 

Foranstaltninger til habitatet 

Vi vil i det kommende afsnit analysere os frem til, hvilke tekniske og organisatoriske muligheder vi 

har i forhold til foranstaltninger, der kan imødekomme de manifesterede kriterier sat til Mars 

habitatet i Figur 3.  

Fysiologiske behov 

Vi vil her søge mulige foranstaltninger til at dæ kke kriterierne sat under de fysiologiske behov i 

Figur 3. 

 

Mad 

NASA kigger på forskellige måder at kunne give astronauter til de kommende Mars missioner de 

vitaminer og ernæ ring, som de har brug for. Da vi som tidligere næ vnt ikke har mulighed for at 

sende flere madrationer op til astronauterne på Mars missioner, vil Mars habitatet derfor væ re 

nødsaget til at have et system, der kan dyrke afgrøder på Mars. Dette inkluderer både friske frugter 
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og grøntsager. Udfordringen ved dette er dog at gro disse afgrøder i Mars’ miljø uden sollys og 

Jordens tyngdekraft (Heiney, 2019). På Mars er tyngdekraften lavere end på Jorden. Dette vil 

betyde, at planterne har sværere ved at vide, hvilken vej de skal gro. Til dette kan man bruge LED’s 

over planterne til at indikerer, hvilken vej de skal gro (Heiney, 2019).  

Det vil væ re muligt for os at gro maden i et drivhus, der er tilsluttet habitatet, men hertil vil der 

skulle bruges en del mæ ngde vand til dyrkningen af afgrøderne. Det er umiddelbart en mæ ngde 

vand, vi ikke får tilbage udover den smule, der rent faktisk er i planten, som astronauter spiser. 

Heldigvis er der nogle planter, som ikke bruger lige så meget vand som andre. Heriblandt har vi 

tomater, der klarer sig bedst, hvis man afskæ rer dem fra vandforsyning på et tidspunkt i deres 

væ kst, hvilket også mindsker sandsynligheden for, at sygdomme spreder sig i planten. Dog er der 

andre planter, der gennem hele deres væ kst skal bruge mindre vand end tomater, og det er for 

eksempel forskellige former for bønner (Myers, 2011). Der vil derfor væ re forskelle i hvilke 

afgrøder, der er bedst at gro på Mars. Hertil skal der også indtæ nkes mæ ngden af ernæ ring, som de 

forskellige afgrøder vil kunne give astronauter.  

Som næ vnt tidligere er der et problem med hensyn til at gro vores egen mad på Mars, og det er 

planternes behov for sollys, som er en væ sentlig del af fotosynteseprocessen i planterne. Da vi i 

afgræ nsningen har valgt at beskytte habitatet mod de fjendtlige forhold på Mars ved at designe 

Mars habitatet i en lavalomme, så betyder det, at vi ikke har adgang til sollys i lavalommen på 

Mars. Vi kan dog løse dette problem ved at anvende LED lys over planterne, der skal gro i vores 

drivhus, da lyset fra dem også kan fungere i planternes fotosyntese (Hyland, 2019).  

NASA og andre forskere har allerede teoretiseret forslag til drivhuse på Mars og tester på 

nuvæ rende dyrkning af afgrøder på blandt andet ISS. Vi forudsæ tter derfor i rapporten, at et fæ rdigt 

indvendigt design af et drivhus vil væ re lavet, når den første bemandede mission til Mars vil finde 

sted. Vi vil i vores designforslag etablere et kuppelformet drivhus ved siden af habitatet, som skal 

væ re forbundet med en gang. Vi vil i drivhuset sørger for, at der er installeret vandforsyning og 

LED lys. Hertil skal det atmosfæ riske tryk på Mars også indtæ nkes i forhold til udformningen af 

drivhuset (Phillips, 2004).  
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Varme 

Ombord på den internationale rumstation benytter man sig af et system, der tager alt den 

overskydende varme fra stationens systemer, og overfører den ud af stationen ved hjæ lp af 

ammoniak, der løber gennem rør, og på den måde transporterer varmen. Dette gør, at der ikke er 

nogle af systemerne, der overopheder og lukker ned, hvilket kan væ re katastrofalt for astronauter 

(Wright, 2017). Vi kan benytte os af den samme metode, og blot overføre varmen fra systemerne 

direkte ind i habitatet og i tilfæ lde af, at det skulle blive for varmt inde i habitatet, kan varmen 

overføres ud af habitatet. 

For at der ikke er for meget af varmen, der kan slippe ud uden astronauter, kan kontrollere det, 

bliver vi nødt til også at tage et kig på, hvordan habitatet skal isoleres. Til dette benytter vi os af 

viden fra AI Spacefactory, der har udviklet Mars habitatet Marsha (AI Spacefactory, 2019), som vi 

vil kigge næ rmere på i afsnittet Materialeovervejelser under kapitlet Teknik, Organisation og 

økonomi. 

 

Vand 

Når det kommer til vand, er der igen nogle forudsæ tninger, der bliver nødt til at blive taget højde 

for, da astronauter ikke vil få nyt vand fragtet til Mars hele tiden. Det betyder, at vi bliver nødt til at 

udnytte alt det vand, vi har med på den første rejse så godt som muligt. Til at rense og genanvende 

vandet på den internationale rumstation bruges der et Life Support System, som indkluderer 

vandforvaltning, atmosfæ reforvaltning og miljøovervågning (Jackson, 2017). Vi vil i vores Mars 

habitat anvende Life Support System til at rense og genanvende vand. Dette system udnytter alt lige 

fra fugt i luften, sved og helt ned til urin, men er faktisk mere rent end det meste af det vand, vi 

drikker her på Jorden, og det fungerer derfor som et glimrende system til at genanvende vand 

(Wiedermann, 2014). 

Selvom systemet udnytter en enorm mæ ngde af det vand, der allerede er med ombord til Mars, vil 

vandet alligevel på et tidspunkt uundgåeligt rinde ud, og astronauter vil komme til at stå uden vand. 

Heldigvis ved vi, at der findes vandisdepoter på Mars (SEArch & Clouds AO, 2015). Nu skal vi 

bare have en måde at udnytte dem på. Det har forskere fra NASA en plan til. NASA har planer om 

at bruge et fartøj kaldet MISME (Mobile In-Situ Mars Water Extractor (Zacny, 2011), som er en 

rover, der bruges til at udvinde vand fra de naturlige ressourcer på Mars. Dette vil fungere ved, at 
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roveren indsamler Mars jord, der indeholder vandis og derefter ved brug af mikrobølger koge 

vandisen, så den kan filtreres i en vandholder. Dette vand vil dog væ re giftigt for mennesker at 

drikke, og det skal derfor filtreres før, det kan bruges som drikkevand eller til dyrkelse af afgrøder. 

Til dette har NASA foreslået at bruge det samme system, som bliver brugt på den internationale 

rumstation (Johnson, 2019); nemlig Life Support System. 

 

Ilt 

Moxie (også kaldet The Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) er en maskine, der 

kan omdanne CO2’en i Mars’ atmosfære til oxygen. Denne innovative maskine er blandt andet 

udviklet af Michael Hecht og Jeffrey Hoffman fra Massachusetts Institute of Technology. Moxie 

fylder på nuvæ rende kun 0,017 kubikmeter og producerer 10 gram oxygen i timen. Maskinen vil 

blive testet i praksis på NASA’s 2020 rover mission. Dog er dette kun en prototype og forskerne 

mener, at den skal væ re omkring 100 gange større for at kunne give nok ilt til at understøtte 

menneskelig udforskning af Mars (Hecht, u.d.). Vi vil i rapporten forudsæ tte, at Moxie virker efter 

hensigten på tidspunktet af den første bemandede mission til Mars, og dermed vil kunne sikre O2 til 

indånding for vores astronauter i Mars habitatet. Da forskerne mener, at maskinen skal væ re 100 

gange større, end de 0,017 kubikmeter den er nu, for at kunne understøtte menneskelig 

tilstedevæ relse på Mars, så vil vi i rapporten forudsæ tte, at Moxie vil væ re 1,7 kubikmeter, når den 

første bemandede mission finder sted.  

 

Søvn 

Da astronauter til den første bemandede mission ikke vil have noget naturligt sollys i en lavalomme 

på Mars, når de skal leve i vores Mars habitat, så er det vigtigt, at vi går ind og finder 

foranstaltninger, der kan give astronauter lys. Hertil indtæ nker vi at installere vinduer i vores Mars 

habitat på trods af, at der ikke vil væ re noget naturligt sollys omkring habitatet. Vi vil derfor også 

installere flere udendørslamper, som kan oplyse lavalommen og lade det kunstige lys skinne ind 

igennem vinduer i habitatet. Hvis man kunne få disse lamper til at efterligne en kunstig døgnrytme, 

så vil astronauter have nemmere ved at vedligeholde en sund døgnrytme, hvor de sover om natten 

og arbejder om dagen på Mars. Udendørsbelysningen er dog ikke nok lys til habitatet, så der vil 

også skulle installeres lys inden i habitatet, som astronauter selv ville kunne regulere. I forhold til 



 

Page 44 of 74 

 

vinduer, så er det også en god løsning på andre problematikker, da astronauter samtidig ville få 

mulighed for at kunne kigge læ ngere end habitatets væ gge, som kan medvirke til at opretholde en 

mere stabile psyke hos astronauter. Hvis man kunne gøre disse vinduer til panoramavinduer, vil det 

kun kunne øge udsigten fra habitatet, hvilket vi finder fordelagtigt.  

 

Bevæ gelse 

På turen til Mars og når astronauter lever i vores Mars habitat, vil det væ re vigtigt for dem at få 

motioneret, da væ gtløsheden kan føre til muskel- og knoglesvind (Wild, 2015). Astronauter på ISS 

motionerer cirka to timer om dagen. Vi vil derfor sørge for, at vi i vores designforslag af et Mars 

habitat i en lavalomme får gjort plads til, at astronauter har mulighed for bevæ gelse og træ ning.  

Dette vil i vores designforslag give astronauter adgang til et træ ningslokale, da det at gå rundt ikke 

vil væ re nok bevæ gelse for dem. Deres program vil bestå hver dag af at træ ne minimum 2 timer, 

hvilket er overført fra den daglige rutine på den internationale rumstation (Wild, 2015). Træ ningen 

ville bestå af en kombination af styrketræ ning og cardio. Hvad de gør ombord på ISS for at træ ne 

er, at de har forskellige træ ningsprogrammer, der kan hjæ lpe astronauter med at vedligeholde deres 

muskel- og knoglemasse. Dette er dog svæ rere i rummet, end det er på Jorden og Mars, da der ikke 

er noget til at tynge astronauter ned på løbebånd eller til at tynge væ gte ned. Dette gør, at der ikke er 

nogen modstand, når astronauter skal løfte en væ gt, og man kommer ikke til at kunne løbe nogen 

steder på et løbebånd. Derfor bruger de elastik lignende stropper til at tynge dem ned på løbebåndet 

eller at tynge væ gte nedad på ISS, så det giver modstand, når astronauter skal løfte noget (NASA, 

2013).  

Tyngdekraften vil dog ikke blive et lige så stort problem, når astronauter er landet på Mars, da 

Mars’ tyngdekraft er 62% mindre end Jordens. Af hensyn til transportvæ gt og mæ ngde vil det ikke 

give mening at transportere ekstra udstyr op, og det samme udstyr som astronauter har haft med 

under rejsen, vil også kunne fungere i Mars habitatet. Det vil altså sige, at astronauter på Mars i 

vores Mars habitat ikke vil komme til at benytte sig af rigtige væ gte, når de skal træ ne, men i stedet 

vil komme til at bruge en væ gtstang, der tynges ned af elastikker, der kan indstilles alt efter ønsket 

modstand. 
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Tryghedsbehov 

Vi vil her søge mulige foranstaltninger til at dæ kke kriterierne sat under tryghedsbehov i Figur 3. 

 

Atmosfæ risk tryk  

Af de tidligere næ vnte muligheder for former vi kan anvende i forhold til konstruktionen af et Mars 

habitat, der kan stå imod det atmosfæ riske tryk på Mars, ser vi med inspiration fra kandidater i 

NASAs “3D Printed Habitat Challenge” fase 3 (Bradley University, u.d.), at det optimale valg vil 

væ re en cylinderform med et sfæ risk tag, så designet udefra vil have en kapselform (Bilag 2). Dette 

valg er taget ud fra et økonomisk synspunkt i forhold til materiale- og pladsbrug (AI Spacefactory, 

2018). Formen er inspireret af AI Spacefactorys Marsha habitat, der har bevist, at en cylinderform 

er en fordel for et Mars habitat, da dens form vil give de bedste forhold mellem anvendeligt 

gulvareal og overfladeareal (AI Spacefactory, 2018). Reduceringen af overfladearealet betyder at 

bruge mindre materiale under mindre belastning i 3D printningsprocessen (AI Spacefactory, 2018) 

Vi har æ ndret i Marshas design, da dets tag er et overhead vindue, der kan give naturligt lys (AI 

Spacefactory, 2018). Vi finder det ikke relevant for konteksten af vores Mars habitat, så vi har 

æ ndret taget til at væ re et sfæ risk-/kuppeltag uden vindue. Dette gør vi, da vores Mars habitat har 

kontekst under overfladen på Mars, hvor der ikke vil væ re naturligt sollys, og vi vurderer det derfor 

som unødvendigt at have dette ovenlysvindue, hvor vi i stedet vil få lys ind i vores Mars habitat i en 

lavalomme på Mars på en anden måde.  

Udover målene og kriteriet for formen, der ikke må have samme struktur som et hus på Jorden, så 

står udformningen af resten af habitatet rimeligt frit.  

 

Sand 

Sandet på Mars er desvæ rre for astronauter så fint, at hvis det kommer ind i habitatet, vil det kunne 

gå i maskinerne og sæ tte alle de livsnødvendige systemer ud af spil (Jaggard, 2013). Derfor er 

almindelige airlocks desvæ rre ikke godt nok til habitatet, da de ikke tager højde for at fjerne 

materialer fra astronauters rumdragter, og det kan resultere i, at der vil blive slæ bt en masse sand 

ind i habitatet. Dette kan dog løses med en “suitport” fra NASA. En suitport er en rumdragt, der 

ikke på noget tidspunkt kommer inden for habitatets rammer, men i stedet for bliver koblet direkte 
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på habitatets yderside og danner en airlock mellem dragten og habitatet og tillader, at astronauten 

kan gå direkte fra bagsiden af dragten og ind i habitatet (Boyle, Rodriggs, Allton & Jennings, 2019).  

 

Teknologi 

Vores Mars habitat vil kræ ve en masse forskellige systemer, som er med til at sikre astronauters 

overlevelse, og disse systemer kræ ver strøm for at kunne fungere efter hensigten. NASA mener, at 

det maksimale behov for strøm ligger på 33.5 kW til bemandede missioner.  Dette vil gå til 

laboratorie, resten af habitatet og køretøjer (Rucker, 2016).  

For at kunne få produceret den mæ ngde strøm til vores Mars habitat, har NASA to forskellige 

forslag til strømkilder: Solenergi og Fissionsenergi. Der er dog positive og negative konsekvenser 

ved begge løsninger, og NASA har på nuvæ rende tidspunkt ikke taget en endelig beslutning om 

hvilken type strømkilde, der skal bruges på bemandede missioner til Mars. Derfor vil vi gennemgå 

de positive og negative konsekvenser ved begge strømkilder (Rucker, 2016) for at klarlæ gge, 

hvilken vi vil anvende i vores Mars habitat. 

 Positiv Negativ 

Solenergi - Fæ rre økonomiske 

omkostninger 

- Kan oplades på rejsen 

til Mars 

- Nem opsæ tning 

- Udgør stor væ gt 

- Stor risiko for nedbrud 

under støvstorme på 

Mars 

- Dårlig/ingen 

strømgenerering om 

natten 

Fissionsenergi - Pålidelig 

strømgenerering 

- Kan generere 

om natten 

- Kan placeres i 

- Er ikke vedvarende 

- Højere økonomiske 

omkostninger 
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lavalomme 

- Sikkerhed mod 

støvstorme 

- Lavere væ gt 

 

Solceller skal være placeret på Mars’ overflade, og vil derfor være udsat for støvstorme på Mars, 

der kan vare op til 120 dage. Dette giver en stor risiko for, at solcellerne vil kunne blive sat ud af 

drift; enten ved at støvstormene skygger for solen eller at solcellerne bryder sammen under 

stormene (Rucker, 2016). Vi kan derfor konkludere, at der vil blive anvendt en fissionsreaktor til at 

generere strøm til habitatet, da det er en mere pålidelig energikilde, og vi ikke kan tillade os at 

udsæ tte astronauter for den potentielle fare, der er for at strømmen går, og dermed sæ tter de 

livsvigtige systemer ud af drift. 

 

Tilhørs- og kæ rlighedsforhold 

Vi vil her søge mulige foranstaltninger til at dæ kke kriterierne sat under Tilhørs- og 

kæ rlighedsbehov i Figur 3. 

 

Social isolation  

Til at hjæ lpe astronauter med stressfaktorer, som social isolation kan medføre, vil der inden afrejsen 

væ re brugt flere år på at få omhyggeligt valgt, træ net og støttet astronauter for, at de kan arbejde 

effektivt sammen som et team i flere måneder eller år i rummet. For at tage hensyn til astronauters 

behov i forhold til at få mindsket social isolation på Mars, vil vi igen tage inspiration fra Marsha 

(AI Spacefactory, 2019) samt Mars Ice House (SEArch & Clouds AO, 2015), der begge bruger et 

lodret habitat med etager i stedet for et traditionelt, sfæ risk et-plans habitat (AI Spacefactory, 2019 

og SEArch & Clouds AO, 2015). Ved at etageopdele habitatet vil det væ re muligt for astronauter at 

kunne bevæ ge sig rundt mellem flere etager. Det betyder, at astronauter har større bevæ gelsesfrihed 

i habitatet. Det vil også betyde for vores design af et Mars habitat, at vi kan inddele etagerne efter, 

hvad der er fordelagtigt. Med henblik på Marsha habitatet (AI Spacefactory, 2019) har de opdelt 
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etagerne, så astronauter for eksempel sover på den ene etage og arbejder på en anden etage. Dette 

vil vi komme næ rmere ind på i afsnittet Indre udformning af Mars habitatet. Hertil vil der for 

illusionen af mere plads i habitatet også blive indsat vinduer i habitatet for, at astronauter ikke 

oplever følelser af klaustrofobi og indelukkethed, der kan medfølges af at bo under jorden og se på 

de samme væ gge hver dag. Hertil skal der også installeres et fæ llesrum i Mars habitatet, hvor 

astronauterne kan bruge tid og snakke sammen, hvilket kan minimere følelsen af social isolation. 

Derudover vil astronauter også have brug for et personligt rum, hvor de kan bearbejde deres tanker 

og væ re sig selv.  

 

Viability  

Vi vil i det kommende afsnit “Viability” overveje, hvad der er økonomisk muligt samt ønskeligt i 

forhold til at designe et Mars habitat, som også skal imødekomme de manifesterede kriterier for et 

Mars habitat i figur 3. Til at gøre dette vil vi under kategorien Viability opsæ tte to underkategorier 

som vi vil udforske i opgaven. Disse to underkategorier vil væ re: Materialeovervejelser og 

Konstruktionsovervejelser. Dette bliver gjort, da beslutninger under både materiale- og 

konstruktionsovervejelser kommer til at have indflydelse på vores last af raketten, når habitatet skal 

bygges. Dermed kommer det også til at have indflydelse på, hvad der er økonomisk muligt og 

fordelagtigt i forhold til at bygge et Mars habitat. Dette skyldes, at afsendelser af raketter på 

nuvæ rende tidspunkt er omkostningsfulde, så hvis der skal en stor last af materialer eller lignende 

med fra Jorden til Mars, så kræ ver det muligvis også en større procentdel last af raketten og i sidste 

ende måske flere raketter. NASA benæ gter hertil ikke, at en afsending med SLS kan komme op at 

koste op mod to milliarder, men de ønsker at væ re i stand til at gøre det billigere (Berger, 2019).  

Det er derfor relevante kategorier at overveje økonomisk i forhold til design af et Mars habitat. 

Derudover er konstruktions- og materialeovervejelser også relevante, da habitatet vil skulle bygges 

54,6 millioner kilometer væ k fra Jorden, og derfor bliver konstruktion og materialer nødt til at 

omtæ nkes i forhold til, hvordan vi går til bebyggelsen af et habitat på Jorden (AI Spacefactory, 

2019).  



 

Page 49 of 74 

 

Konstruktionsovervejelser 

Under konstruktionsovervejelser vil vi se på, hvilke forskellige muligheder vi har til selve 

konstruktionen af et Mars habitat i forhold til, hvad der er økonomisk muligt samt ønskeligt.  

Rumarkitektur - 3 klassifikationer  

Bebyggelse af et Mars habitat skal omtæ nkes i forhold til, hvordan vi bygger et habitat på Jorden 

(AI Spacefactory, 2019). Derfor tager vi fat i NASA som har lavet 3 forskellige klassifikationer, det 

er muligt at gå ud fra, når man skal konstruere bebyggelse væ k fra Jorden (Hove, 2015). En 

overvejelse af disse klassifikationer er relevant, når vi skal klarlæ gge vores 

konstruktionsmuligheder og finde den mest økonomisk fordelagtige.  

Den første klassifikation bliver betegnet som ”Class I pre-integrated modules”, hvor man opsender 

konstruktionen til en bolig intakt afsted mod Mars med alle de nødvendige systemer allerede 

integreret og verificeret (Hove, 2015). En anden måde man kan gå til det at bygge på Mars på, er 

ved at bruge ”Class II”-tilgangen, hvor boligen bliver konstrueret og samlet i rummet inden 

landingen på Mars. Det er også i rummet, at ”Class II pre-fabricated modules” boliger vil blive 

verificeret. Boligen vil indeholde dele og subsystemer, der allerede har væ ret testet på Jorden 

(Hove, 2015). Til sidst kan man også gå til det at bygge på Mars ved at bruge tilgangen i ”Class III 

In-Situ Derived and constructed units”. Her går tanken ud på, at man fabrikerer og konstruerer in-

situ fra lokale materialer, der er at finde på Mars. Derefter bliver det verificeret og tilført systemer, 

der er importeret fra Jorden (Hove, 2015).  

Da det er begræ nset, hvor meget man kan sende afsted til Mars ad gangen og samtidig med henblik 

på, hvor omkostningsfuldt det er, så vil det væ re en klar fordel, hvis vi kan væ re i stand til at 

udnytte in-situ materialer, der er at finde på Mars. Dette gøres for, at der ikke er lige så meget, der 

skal fragtes afsted fra Jorden til Mars, og vil derfor ikke have samme betydning for lasten af SLS, 

som hvis alt skulle fragtes med fra Jorden til Mars. Vi vil i stedet her kunne anvende Mars naturlige 

ressourcer, hvilket også er det, vi gør ved brug af lavalommen som kontekst for vores Mars habitat. 

Som belæ g for at anvende denne tilgang siger blandt andet AI Spacefactory også, at uden en in-situ 

tilgang til bebyggelse på Mars, så vil omkostningerne til at importere materialer fra Jorden 

overstige, hvad der er økonomisk muligt i forhold til en fremtid med beboelse på andre planeter end 

Jorden (AI Spacefactory, 2019). 
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Som resultat af ovenstående finder vi i projektgruppen derfor ideen om ”Class III In-Situ Derived 

and constructed units”-tilgangen yderst tiltalende, og den tilgang, som vi vil forsøge at stile efter i 

projektet. Vi har allerede i vores afgræ nsning indtæ nkt lavalommer i vores designforslag i et Mars 

habitat, men vi vil også se på, hvordan vi yderligere kan bruge in-situ til selve konstruktionen af 

vores Mars habitat. Vi vil dog også tilføre Mars habitatet systemer allerede verificeret på Jorden, og 

dermed blande vores in-situ tilgang med ”Class I pre-integrated modules”. 

Robotter som arbejdskraft 

Da vores projekt tager udgangspunkt i den første bemandede mission til Mars, så vil der ikke væ re 

mennesker på Mars, som vil kunne forberede konstruktionen af et Mars habitat. Hvad der derimod 

er muligt, er at vi bruger robotter som arbejdskraft. Dette kan vi gøre, da vi afgræ nsede vores 

projekt til at tage udgangspunkt i NASA’s Artemis mission, der som beskrevet i kapitlet 

Afgræ nsning har til hensigt at tage forbi Månen blandt andet for at demonstrere nye teknologier, 

systemer, kapaciteter og forretningsmetoder, der er nødvendige til fremtidige udforskninger af det 

ydre rum; herunder bemandede Mars missioner (Dunbar, 2019). Dette vil sæ tte NASA i stand til at 

sende robotter til Mars inden den første bemandede mission. Disse robotter vil kunne sendes afsted 

til Mars inden astronauters ankomst for at konstruere og klargøre et Mars habitat. Mars habitatet 

skal væ re bygget fæ rdigt ved astronauternes ankomst, da de efter rejsen og landingen på Mars vil 

væ re svage og have brug for tid til at restituere (Mallot, 2019). 

Vi vil gerne bruge 3D-printere til vores habitat. Dette gør vi, da NASA har vist en stor interesse for 

at anvende 3D-printere samt har bedt offentligheden om hjæ lp til at komme op med forslag til et 

Mars habitat, hvortil der anvendes 3D-print (Bradley University, u.d.). 3D-print er en proces, hvor 

vi bliver i stand til at kreere holdbare konstruktioner gennem brug af en digital fil, hvor vi på 

forhånd har kreeret en 3D-model af konstruktionen. Derefter vil 3D-printerne, når de ankommer til 

Mars, have de nødvendige filer til konstruktionen af Mars habitatet, hvilket vil gøre dem i stand til 

at foretage 3D-print processen, der fungerer ved at printeren gentagende gange printer ovenpå det 

tidligere lag indtil konstruktionen er fuldendt. Dette sæ tter os i stand til at kreere komplekse 

konstruktioner, der kræ ver mindre materiale end traditionelle konstruktionsmetoder (3D-

printing.com, u.d.). Hertil vil det også væ re muligt at anvende in-situ materialer til konstruktionen 
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Størrelsen af Mars habitatet 

Første faktor der spiller ind, i forhold til formen af et Mars habitat i en lavalomme, er hvor stort 

habitatet kan og skal væ re ud fra konteksten for Mars habitatet og astronauters behov. Vi har før 

redegjort, at vi vil bruge en kombination mellem cylinder og sfæ risk form af habitatet, da det vil 

beskytte astronauter i Mars habitatet mod det atmosfæ riske tryk på Mars.  Habitatet kan ikke væ re 

større, end hvor det bliver konstrueret, hvilket er i en lavalomme. Da man teoretiserer lavalommer 

til nogle steder at kunne væ re store nok til at understøtte små byer (Tavares, 2019), så vil 

lavalommerne ikke sæ tte de store begræ nsninger for formen på vores Mars habitat i forhold til, hvor 

stort det kan væ re. Vi forventer, som redegjort tidligere, at den første bemandede mission til Mars 

vil indeholde fire mennesker og opholdet på Mars til at vare mellem få uger til over et år før 

astronauter vender tilbage til Jorden. Missionens læ ngde skyldes åbningsvinduet for rejsen mellem 

Jorden og Mars, der forekommer hver 26. måned (Loff & Lind, 2012). Vi forudsæ tter, da habitatet 

skal huserer fire astronauter, at habitatet som minimum skal væ re cirka 1200 m2 for at kunne 

understøtte astronauters tilstedevæ relse i habitatet, hvilket også inkluderer plads til fæ llesarealer, 

laboratorier og gange (Jyotiraditya, 2019). For at tage hensyn til astronauters behov, bliver der igen 

taget inspiration fra Marsha (AI Spacefactory, 2019) samt Mars Ice House (SEArch & Clouds AO, 

2015), der begge bruger et lodret habitat med etager i stedet for det traditionelle, sfæ risk habitat 

med én etage (AI Spacefactory, 2019 og SEArch & Clouds AO, 2015). Hertil vil vi bygge vores 

Mars habitat i 3 etager, der hver isæ r vil væ re cirka 400 m2 på hver etage, og ende med at give 

Mars habitatet en højde på cirka 8,25 meter i lavalommen på Mars. Dette gøres, da den normale 

højde i etagebygninger på Jorden er 2,75-3 meter (Hilborg, Rasmussen, Fraenkel, Goosmann & 

Larsen, u.d.). 

Indre udformning af Mars habitatet 

Som udtalt af Ted Smith, Direktør for Center for Sund luft, Vand og Jord på University of 

Louisville, er det svæ rt at designe et indre Mars habitat, der vil opfylde alle astronauters behov 

(Grush, 2019). Dette skyldes, at rejsen ikke er blevet foretaget før, så der vil ikke væ re tilgæ ngelige 

naturalistiske test af et Mars habitat, der kan træ kkes på i forhold til den indre udformning af 

habitatet. Vi vil ud fra de tidligere manifesterede kriterier i Figur 3 og de fremsatte foranstaltninger 

under kapitlet Feasibility undersøge, hvordan vi med udgangspunkt i den deduktive metode kan 

kigge på kandidater fra NASA’s 3D-print konkurrence (Bradley University, u.d.), herunder Marsha 

(AI Spacefactory, 2019) og Mars Ice House (SEArch & Clouds AO, 2015), for at klarlæ gge den 

https://medium.com/@AstroJyotiraditya?source=post_page-----271d72b14dc2----------------------


 

Page 52 of 74 

 

indvendige udformning af Mars habitatet i en lavalomme. Dette gør vi for at give os selv nogle 

retningslinjer i forhold til udformningen af vores designforslag.  

Som redegjort for i foregående afsnit vil vi inddele vores Mars habitat i tre etager, som hver isæ r vil 

væ re omkring 400 m2 og 2,75 meter høje.   

1. Etage: Mars habitatets første etage vil indeholde de livsvigtige og -nødvendige systemer, som det 

kræ ver for at kunne opretholde menneskelig tilstedevæ relse på Mars. Dette vil inkludere 

vandsystem, varmesystem og Moxie samt rumdragter med mere. 

2. Etage: Mars habitatets anden etage vil væ re dedikeret til forskning og træ ning. Der vil væ re et 

arbejdsrum, laboratorier samt et træ ningslokale. 

3. Etage: Mars habitatets tredje etage vil væ re relateret til astronauters personlige rum, der skal 

fungere som et fristed fra arbejdet. Etagen skal inkludere et fæ llesrum, personlige væ relser, køkken 

samt toilet med mere.  

 

Materialeovervejelser 

Under materialeovervejelser vil vi se på, hvilke forskellige muligheder vi har for valg af materialer 

til et Mars habitat. Dette vil være relateret til vores valg under afsnittet “robotter som arbejdskraft”, 

hvor vi har besluttet, at vi gerne vil bruge 3D-printer til konstruktionen af vores Mars habitat samt 

afsnittet “Rumarkitektur: 3 klassifikationer”, hvor vi har besluttet at anvende en in-situ tilgang af 

ressourcerne på Mars. Derudover vil beslutninger om habitatets form også indtæ nkes. 

Valg af in-situ materiale til 3D-print 

Til at væ lge in-situ materiale til 3D-print af vores Mars habitat vil vi med rod i en deduktiv tilgang 

kigge på to forskellige bud på et Mars habitat, hvori der er brugt in-situ materiale til konstruktionen 

af Mars habitatet. Gennem en komparativ metode vil vi finde frem til hvilken form for in-situ 

materiale, at vi ønsker at anvende i vores Mars habitat. Dette er tæ nkt foruden brugen af 

lavalommer i sig selv. 

De to forskellige forslag på et Mars habitat vi vil sammenligne i opgaven, der anvender in-situ 

materiale til 3D-print, er: Marsha bygningen af AI Spacefactory (AI Spacefactory, 2019), og Mars 
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Ice House af SEArch og Clouds AO (SEArch & Clouds AO, 2015). Både Marsha habitatet og Mars 

Ice House habitatet har været med i NASA’s 3D-printing konkurrence. Konkurrence gik ud på at 

komme op med et forslag til et Mars habitat, hvorpå der blev brugt 3D-print til konstruktionen, og 

begge forslag var populæ re blandt NASA (Bradley University, u.d.). Vi har valgt lige præ cis disse 

to forslag, da de begge anvender en in-situ tilgang til bebyggelse på Mars. Derudover har vi set 

begge habitater yderst dominante i forhold til 3D-print af in-situ ressourcer på Mars. Vi finder også 

belæ g for at kigge på disse to forslag, da NASA har fulgt arbejdet med habitaterne og har væ ret 

positivt stillet overfor dem.  

 

Mars Ice House  

Til Mars Ice House ønsker SEArch og Clouds AO at anvende is til at 3D-printe deres Mars habitat. 

Det er blevet bevist, at man kan finde is under overfladen på Mars næ r polerne (SEArch & Clouds 

AO, 2015), så hvis vi anvender is til at 3D-printe med, skal vi væ re opmæ rksomme på, at vi har is 

depoter næ r placeringen af Mars habitatet, så det er muligt at indsamle de nødvendige ressourcer til 

konstruktionen af Mars habitatet. Derudover skal temperaturerne ved placeringen på Mars ikke 

overstige nulpunktet, så Mars habitatet begynder at smelte. Grunden til at Mars Ice House bliver 

bygget af is er for at imødekomme kosmisk- og solstråling på Mars. Den 5 centimeter tykke skal på 

Mars Ice House vil nemlig kunne fungere som in-situ beskyttelse mod radiation på Mars, da isen vil 

absorbere strålingen og ikke lade den gå igennem is skallen (SEArch & Clouds AO, 2015). 

Derudover kommer den gennemsigtige is til at tillade naturligt lys at skinne ind i habitatet, så 

astronauter kan følge den naturlige døgnrytme på Mars. Mars Ice House er gennem forskellige 

simulationer blevet vurderet til at kunne stå imod de fjendtlige forhold på Mars - uden at smelte, gå 

i stykker eller andet (SEArch & Clouds AO, 2015). Mars habitatet er dog af gode grunde ikke teste 

på Mars endnu, men vi forudsæ tter at Mars Ice House vil fungere efter designernes hensigter.  

 

Marsha 

Til Marsha habitatet ønsker AI Spacefactory derimod at anvende en innovativ blanding af basalt 

fibre ekstraheret fra sten på Mars og genbrugelig bioplast bearbejdet fra planter groet på Mars. 

Denne blanding har udkonkurreret cement i NASA’s styrke-, holdbarheds- og knusningstest. Det er 

derfor et meget stæ rkt materiale (AI Spacefactory, 2019). Derudover kan blandingen i form af en 
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ydre struktur til et Mars habitat beskytte mod radiation, det er genbrugeligt, har en lav termisk 

ekspansionskoefficient, som er en væ rdi for hvor meget et materiale udvider sig under opvarmning, 

og kan fungere som isolation mod de lave temperaturer på Mars (AI Spacefactory, 2019).  

I forhold til vores placering i en lavalomme bliver nogle af de positive konsekvenser ved 

anvendelsen af in-situ ressourcer udvasket. Der hvor in-situ materialerne kommer til at have den 

største betydning er i forhold til den mindre last i raketten, der er nødvendig at have med til Mars 

habitatet. Begge materialer yder radiationsbeskyttelse, men da vi befinder os i en lavalomme på 

Mars, så vil det ovenliggende jordlag i lavalommen i sig selv komme til at fungere som in-situ 

beskyttelse mod radiationen. Derfor kommer in-situ materialernes radiationsbeskyttelse ikke til at 

have de store konsekvenser i forhold til valg af materiale. I Mars Ice House indtæ nkte faktoren med 

gennemsigtighed, der tillader at lade naturligt sollys skinne igennem habitatets væ gge, hvilket heller 

ikke kommer til at have den store betydning, da der ikke er mulighed for dette i en lavalomme. 

Derfor vurderer vi ikke denne faktor alene som grundlag for at kunne væ lge Mars Ice House over 

Marsha. Begge in-situ materialer bliver vurderet som holdbare materialer under Mars’ fjendtlige 

forhold, men isæ r Marsha læ gger meget væ gt på styrken i deres materiale. Dette kan derfor 

argumenteres at give Marshas in-situ materiale et lille forspring over Mars Ice House. Begge forslag 

har indtæ nkt temperaturbeskyttelse og termisk ekspansion. Ud fra vores forståelse af de to 

materialer lader det dog til, at Marsha kræ ver fæ rre yderligere foranstaltninger end Mars Ice House 

til at kunne sikre dette. Derfor vurderer vi på nuvæ rende Marshas in-situ materiale til at have et lille 

forspring over Mars Ice House. Et andet relevant parameter at overveje er tilgæ ngeligheden af 

materialerne. Mars Ice House vil bruge is til konstruktionen. Denne is er typisk at finde næ r 

polerne, og vil derfor have betydning for placeringen af vores Mars habitat på planeten, da der vil 

væ re tilgæ ngelige is depoter tæ t på habitatet, og vi ville skulle forudsæ tte, at lavalommen ville væ re 

kold nok til at opretholde habitatet. Marsha habitatet vil anvende basalt fibre og bioplast, hvilket vi 

forudsæ tter er tilgæ ngelige ressourcer at finde næ r lavalommer. Derudover er materialet 

genbrugeligt, hvilket giver det klare fordele i forhold til æ ndringer ved senere bemandede 

missioner.  

På baggrund af ovenstående har vi nu valgt at bruge samme in-situ materiale som AI Spacefactory 

brugte til deres Mars habitat Marsha - nemlig en blanding af basalt fibre ekstraheret fra sten på 

Mars og genbrugelig bioplast bearbejdet fra planter groet på Mars (AI Spacefactory, 2019). Vi vil 

bruge dette in-situ materiale til at konstruere den ydre struktur af vores eget Mars habitat i en 

lavalomme på Mars. Man teoretiserer også, at denne basalt vil væ re at finde i lavalommerne på 
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Mars (Daga, 2009). Ved at bruge dette materiale vil robotter kunne blive sendt til Mars på forhånd 

for at indsamle in-situ materialer på Mars og behandle dem om til materialer, som ville kunne 3D-

printe habitatet og andre strukturer. Disse teknologier kan blive testet på Jorden først. Hertil er der 

allerede blevet konstrueret en efterligning af Marsha habitatet på Jorden kaldet TERA (AI 

Spacefactory, 2019). Derefter vil teknologier kunne blive sendt til Mars og bygge vores Mars 

habitat før ankomsten af astronauter til den første bemandede mission til Mars.  

Designforslag  

Vi har i Bilag 2 brugt Fusion 360 til at illustrere vores designforslag. Vi har i rapporten ikke 

beskæ ftiget os dybdegående med indretningen af Mars habitatet, så det er heller ikke det, der er en 

central del af designforslaget. I Bilag 2 ville kunne findes illustrationer af den ydre struktur af vores 

Mars habitat. I designforslaget er de manifesterede kriterier i Figur 3 søgt opfyldt gennem 

foranstaltninger, vi analyserede os frem til i kapitlet Teknisk, organisation og økonomi. Et vigtigt 

opmæ rksomhedspunkt for vores habitat er, at vi har brugt et in-situ materiale til at 3D-printe den 

ydre struktur af Mars habitatet. Dette er forsøgt illustreret gennem den rødlige farve af bygningen. 

På bygningen er herudover illustreret to portsuits. De livsvigtige systemer er ikke illustreret, men 

skal tæ nkes som, at de vil væ re placeret inden i Mars habitatet. Habitatet skal tæ nkes til at væ re 

8,25 meter høj og hver etage til at væ re cirka 400 m2. Habitatet skal tæ nkes at væ re placeret i en 

lavalomme på Mars lidt væ k fra indgangen, hvor astronauter vil væ re bedst beskyttet mod radiation 

og lave temperaturer på Mars.  

 

Evaluering af designforslaget 

Vi vil som redegjort for i metode og teori afsnittet i det kommende kapitel bruge Criteria-Based 

Evaluation til at evaluere på vores designforslag af et Mars habitat. Dette bliver gjort for at lave en 

undersøgelse af, om vores designforslag opfylder de manifesterede kriterier sat til et Mars habitat i 

Figur 3 og vil blive evalueret på opfyldelsen af disse kriterier. Vi bruger samtidig evalueringen til at 

vurdere og reflektere over vores designforslag (Venable, et al., 2016).  
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Vi opsæ tter et skema i Figur 4 som illustration over de manifesterede kriterier og hvilke 

foranstaltninger, vi har indtæ nkt i designforslaget til at imødekomme disse.  

Skema - Opfyldelse af kriterierne sat til vores Mars habitat 

 Kriterier for udviklingen af 

vores Mars habitat: 

Opfyldelse af kriterierne sat 

for et Mars habitat: 

Fysiologiske behov   

 Mad: Mars habitatet skal 

kunne give astronauter de 

nødvendige vitaminer og 

ernæ ring, som den 

menneskelig krop har brug 

for.  

Vi installerer et drivhus ved 

siden af habitatet, der bruger 

LED lys. Habitatet og 

drivhuset er forbundet med en 

gang. 

 Varme: Mars habitatet skal 

kunne yde varmebeskyttelse 

for astronauter mod de lave 

temperaturer på Mars.  

Vi installerer et varmesystem 

i Mars habitatet samt bruger 

in-situ materiale af den ydre 

struktur af habitatet til at yde 

varmebeskyttelse. 

 Vand: Mars habitatet skal 

sikre rent drikkevand til 

astronauter.  

Vi installerer Life Support 

System i habitatet samt gør 

brug af rovers til at indsamle 

is, som kan laves om til 

drikkevand. 

 Ilt: Der skal skabes 

tilgæ ngelig O2 til indånding 

for astronauter i Mars 

Vi installerer Moxie i Mars 

habitatet til at skabe O2 til 



 

Page 57 of 74 

 

habitatet. indånding for astronauter. 

 Søvn: Mars habitatet skal 

have kunstigt lys, der kan 

indikere døgnets rytme for 

astronauter. 

Vi sørger for lys i Mars 

habitatet, og vi installerer 

vinduer og 

udendørsbelysning. 

 Bevæ gelse: Mars habitatet 

skal sikre forhold, hvor 

astronauter kan bevæ ge sig og 

træ ne. 

Vi sørger for, at astronauter 

har adgang til et 

træ ningslokale i Mars 

habitatet samt 

træ ningsredskaber. 

Tryghedsbehov   

 Atmosfæ risk tryk: Mars 

habitatet skal kunne modstå 

stresset fra det atmosfæ riske 

tryk på Mars.  

Vi eliminerer vinkler og 

skarpe kanter af den ydre 

struktur af Mars habitatet 

samt erstatter det med en 

cylinderform med sfæ risk tag. 

 Sand: Mars habitatet skal 

sikres mod de store mæ ngder 

af sand og støv på Mars. 

Vi installerer to portsuits i 

Mars habitatet. Derudover vil 

vi sørge for grundig udvendig 

vedligeholdelse. 

 Teknologi: Astronauter i 

Mars habitatet er afhæ ngige 

af, at teknologi virker efter 

hensigten.  

Vi bruger fissionsenergi i 

Mars habitatet til at strømføre 

teknologien. 
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Tilhørs- og 

kæ rlighedsforhold 

  

1

) 

Social isolation: Mars 

habitatet skal imødekomme 

den sociale isolation som 

astronauter kan opleve på 

Mars.  

Vi sørger for, at astronauter 

har deres eget rum, hvor de 

kan væ re sig selv, og et 

fæ llesrum, hvor de kan 

socialisere med de andre 

astronauter. 

Figur 4: Opfyldelse af kriterierne sat for et Mars habitat 

 

Som Figur 4 illustrerer, så har vi i vores designforslag af et Mars habitat i en lavalomme til den 

første bemandede mission formået at indtæ nke foranstaltninger til at opfylde alle de manifesterede 

kriterier, som vi satte for Mars habitatet. Gennem rapporten har vi også analyseret os frem til, hvad 

der ville væ re teknisk, organisatorisk og økonomisk muligt. Dette giver belæ g for, at vores 

indtæ nkte foranstaltninger kunne væ re mulige foranstaltninger til et Mars habitat.  

Vi føler, at vi imødekommer alle kriterierne godt, men nogle bedre end andre, hvilket vil kunne 

understøtte en videre iterationsproces. Vi søger mangel på lys og døgnrytme løst ved brug af ydre 

lamper, der vil kunne simulere en døgnrytme, men disse lamper kunne væ re lige så relevante at 

indsæ tte inden i habitatet. Hertil er der også kun illustreret få vinduer i vores designforslag (Bilag 

2), men for at vinduerne vil kunne give den ønskede effekt, så ville der skulle tilføjes yderligere 

vinduer til habitatet. Udendørslamperne er ikke illustreret i Bilag 2, men der skal tæ nkes at væ re 

nok udendørslamper til at oplyse lavalommen. Alt i alt lever designet af et Mars habitat i en 

lavalomme til den første bemandede mission op til de tiltæ nkte formål, da den har søgt 

foranstaltninger imod de manifesterede kriterier i Figur 3 samt opnået opfyldelse af samme. Vores 

design af et Mars habitat er derfor forløbet efter hensigten. Vi tæ nker, at habitatet vil kunne sikre 

menneskelig tilstedevæ relse på Mars. Dog har vi i designforslaget af et Mars habitat ikke forbedret 

allerede tiltæ nkte foranstaltninger imod forholdene på Mars, men blot søgt at imødekomme 

astronauters behov med rod i en deduktiv tilgang, hvor vi er blevet inspireret af andre 

løsningsforslag. Vi ville derfor kunne gå næ rmere i dybden med hver enkelt foranstaltning for at 
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sikre, at foranstaltningen virker helt efter det tiltæ nkte formål i Mars habitatet. Dette underminerer 

dog ikke vores Mars habitat som en god kandidat til at løse det tæ nkte problem med at designe et 

Mars habitat i en lavalomme til den første bemandede mission. 

Diskussion  

I dette kapitel vil vi sæ tte vores metoder og teorier overfor hinanden samt diskutere de pointer, vi er 

nået frem til gennem projektet. Vi kommer ind på etik i forhold til Moralfilosofi, og vi kommer ind 

på vores valg af dimensioner i projektet; herunder vil vi diskutere tilvalg og fravalg af metoder og 

teorier i forhold til dimensionerne Subjektivitet, teknologi og samfund (STS) og Teknologiske 

systemer og artefakter (TSA). 

Vi havde oprindeligt tæ nkt os at væ lge dimensionen TSA som vores anden dimension i projektet. Vi 

ville inddrage dimensionen ved brug af TRIN-modellen, hvor vi ville benytte metoder under trin 3 

og trin 6 (Jørgensen, 2019). Trin 3 skulle væ re anvendt til at skrive om de tilsigtede og utilsigtede 

konsekvenser af habitatet på Mars. Dette ville vi gøre gennem kapitlet “Burde vi tage til Mars?”, 

der ville inddrage et alternativt perspektiv på et etisk problem for at opfylde dimensionen. Vi 

argumenterede dog, at kapitlet med mindre æ ndringer bedre hørte ind i rapporten, hvis vi brugte 

dimensionen STS, der er rettet mod mennesker og teknologiens forhold. Vores argument blev 

stæ rkere, da vi kom videre i rapporten og kiggede efter alternative metoder, der kunne bruges i 

stedet for trin 6.  

Under trin 6 ville vi have inddraget metoden Innovation-Design Process (IDP) til vores evaluering 

af designet, men fandt at FEDS, herunder Criteria-based Evaluation, bedre kunne opfylde dette 

behov i forhold til vores ønsker for evalueringen (Rogers, u.d). Disse argumenter, samt at vi kun 

kunne bruge to af TRIN-modellens 6 trin, ledte os til at beslutte, det ville væ re bedre at bruge STS. 

Vores belæ g i starten for at bruge TSA viste sig at komme fra manglende baggrundsviden om 

dybden af dimensionerne. Hvad der var nødvendigt for projektet, blev efterhånden klart gennem 

mere data og feedback fra problemformuleringsseminar og midtvejsevaluering, og vi fik hertil 

vejledning i forhold til, hvordan vi kunne anvende dimensionerne bedst. 

Vi benyttede Fusion360 til at fremstille et visuelt design af vores habitat. I dimensionen Design og 

Konstruktion blev vi introduceret til programmet CAD (Computer Aided Design) i vores empiri 

(Brooks, 2010). Vi fravalgte dog det mere traditionelle program, der ville have passet bedre ind i 

forhold til litteraturlisten, da vi har belæ g for at bruge Fusion360, fordi vi har brugt det tidligere i 
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semestret i workshoppen: Digital produktion - læ r Fablab maskiner og programmer. Derfor havde 

vi en dybere baggrundsviden og forståelse af Fusion360, og derfor valgte vi det som et læ ringsmål 

for rapporten. 

 

Konklusion  

Gennem rapporten beskæftiger vi os med NASA’s Artemis mission for at finde frem til, hvordan vi 

kan designe et Mars habitat i en lavalomme til den første bemandede mission, der indtæ nker 

tekniske -, organisatoriske - og økonomiske forhold for at kunne sikre menneskelig tilstedevæ relse 

på Mars. Dette har givet os opmæ rksomhedspunkter i forhold til designet af et Mars habitat. Ved 

brug af metoden Human-Centered Design Kit undersøgte vi, hvilke kriterier mangelbehovene i 

Maslows behovspyramide satte for et habitat i en lavalomme. Herefter blev metoden igen brugt til 

at undersøge, hvilke foranstaltninger vi kunne opsæ tte mod de manifesterede kriterier i Figur 3. 

Dette kræ vede en undersøgelse af de tekniske, organisatoriske og økonomiske muligheder, vi havde 

for et Mars habitat. Astronauter vil i et Mars habitat væ re afhæ ngige af de foranstaltninger og 

teknologier, som vi indsæ tter i habitatet. Vi har gennem rapporten derfor konkluderet det vigtigt, at 

teknologien i habitatet virker efter hensigten. Derudover har vi indsamlet viden omhandlende, 

hvordan der tidligere er blevet lavet designforslag af Mars habitater og undersøgt simulationer fra 

Jorden relevante for et Mars habitat. I forhold til andre designforslag af Mars habitater afgræ nsede 

vi os til at tage fat i NASA’s konkurrence kandidater. Dataen brugte vi til at lave vores 

designforslag på programmet Fusion360. Vi har derefter sikret opfyldelsen af de manifesterede 

kriterier i vores designforslag af et Mars habitat. Designforslaget af et Mars habitat i en lavalomme 

er illustreret i Bilag 2, hvortil der blev lavet en evaluering omhandlende, hvorvidt habitatet levede 

op til kriterierne i Figur 3. På baggrund af dette vurderede vi vores illustrering af et Mars habitat i 

en lavalomme som et godt designforslag til den første bemandede mission.  

Vi konkluderer, at trods det har væ ret os muligt at designe et Mars habitat, så har det væ ret 

vanskeligt at komme så meget i dybden med vores projekt, som vi på forhånd havde forestillet os. 

Dette skyldes en undervurdering af, hvor bredt emnet er. Afgræ nsninger i opgaven var derfor 

nødvendige for, at vi kunne komme med et designforslag indenfor projektets tidsrammen, men det 

begræ nsede vores evne til at designe, hvad vi forestillede os et fyldestgørende produkt skulle 
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indeholde. Designforslaget af et Mars habitat i en lavalomme til den første bemandede mission 

bliver derfor konkluderet succesfuldt i forhold til de manifesterede kriterier, men kunne ud fra vores 

egen mening klare yderligere overvejelser og forbedringer af egenskaberne, ydeevnen og æ stetikken 

af Mars habitatet.  

Perspektivering  

Vi har i rapporten designet et Mars habitat i en lavalomme til den første bemandede mission. Hertil 

brugte vi i starten af projektetet den komparativ metode til at væ lge konteksten for vores habitat. 

Denne kontekst for vores Mars habitat har senere vist sig at have store konsekvenser for vores 

design af et Mars habitat. I afsnittet Afgræ nsning redegører vi for radiation på Mars samt hvordan vi 

ikke vil beskæftige os med det nærmere i opgaven. Hvis vi havde valgt en kontekst ovenpå Mars’ 

overflade, så var dette forhold dog blevet yderst relevant for os i forhold til at indtæ nke 

foranstaltninger. Det samme gæ lder med sand og -storme på Mars’ overflade. Dette har i rapporten 

ikke haft de store konsekvenser for vores design af et Mars habitat, da vi blot har indført portsuits til 

habitatet. Hvis vi havde befundet os på Mars’ overflade, så ville der skulle indtæ nkes andre 

sikkerhedsforanstaltninger imod sandet. Sandet kan som tidligere næ vnt sæ tte sig i forskellige 

maskindele og resulterer i nedbryd, hvilket astronauter ikke ønsker. Alt i alt fungerer en lavalomme 

på Mars som en naturlig beskyttelse mod en ræ kke af de ekstreme forhold på Mars. Dette har væ ret 

fordelagtigt i projektet, da det har hjulpet os i forhold til at afgræ nse, hvad der var mest relevant at 

beskytte imod, så vi ikke stod og skulle løse alle tæ nkelige forhold på Mars. Dette er set fordelagtigt 

i forhold til tidsrammen for projektet. Det kan derfor bruges som et argument til at bruge 

lavalommer som kontekst til den første bemandede mission, da den sæ tter nogle af de fjendtlige 

forhold på Mars ud af spil. 

Før vores designforslag dog ville væ re klar til den første bemandede mission, så vil det have gavn af 

yderligere iteration, som kan føre til forbedringer af habitatets ydeevnen og egenskaber. Vi har 

allerede nu læ rt nogle vigtige forhold, der skal indtæ nkes i et Mars habitat for at kunne sikre 

astronauters overlevelse, men der er også forhold, vi ikke har kunne beskæ ftige os næ rmere med på 

grund af tidsrammen for projektet. Først og fremmest er et yderst relevant forbedringspunkt af 

habitatet den indre udformning af Mars habitatet. Vi har gjort os overvejelser om, hvad vi ville have 

på hver etage og hvorfor, men vi har ikke beskæ ftiget os næ rmere med selve indretning af Mars 

habitatet. Dette kunne væ re en relevant undersøgelse at tage for at se, om der er nogle forhold, som 
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vi ikke har fået indtæ nkt i vores designforslag. Herefter skal der med rod i vores metodevalg til 

evaluering foretages flere evalueringsepisoder i kunstigt miljø indtil vi på et i tidspunkt i fremtiden 

ville kunne evaluere i naturalistisk miljø for til sidst at kunne konkludere vores Mars habitat som 

velfungerende til at understøtte menneskelig tilstedevæ relse på Mars. Hertil ville det væ re relevant 

for gruppen at udforme et Storyboard for at redegøre for vores tanker om, hvad det næ ste stadie for 

vores designforslag ville væ re samt redegøre for processen helt frem til en mulig implementering.   
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Bilag 

Bilag 1: Komparativ analyse over mulige Mars habitat tilgange  

Komparativ analyse lavet på whiteboard af gruppen d. 7/10-2019 

 

Bilag 2: Ydre form fra venstre perspektiv af Mars habitatet  

Konstrueret i Fusion360 af gruppen d. 15/12-2019. Illustrering af Mars habitatet med et vindue med 

lampe over, portsuits, og der kan skelnes en gul firkant inden i habitatet, der skal vise begyndelsen 

på en Moxie. Bagerst er et drivhus tilkoblet til habitatet gennem en cylinderform gang. 
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Bilag 3: Ydre form fra højre vinkel af Mars habitatet 

Konstrueret i Fusion360 af gruppen d. 15/12-2019. Illustrering af Mars habitatet med en blå firkant, 

der skal forestille en airlock. I siderne kan der skelnes portsuits og et vindue med en større lampe 

over ift. til bilag 

2.  
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Bilag 4: Inderside af stueetage fra højre vinkel af habitat 

Konstrueret i Fusion360 af gruppen d. 15/12-2019. Illustrering af Mars habitatet indeni på 

stueniveau, og der kan skelnes begyndelse af indretningen med Moxie.  

 


