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Abstract 

This assignment is about floating cities also known as a movement, that is often referred to as 

Seasteading. Though Seasteading focusses on the political aspect of establishing societies on 

foreign waters. At the time of this writing there is several theoretical projects underway, 

though none have been established yet. 

In this assignment we will focus specifically on the energy production for a floating city. The 

scientific question we have set out to answer is as following, “Is it possible to design a 

renewable power generation system for a floating city?”. While working to answer this, we 

have used different theories, that could help us answer this question. We have used theories 

such as, the Complexity theory, theory on Smart Grid. Complexity Theory encompasses 

several theories, of which this assignment will exclusively draw upon Network Theory. As 

well as these theories, we’ve used different methods for energy production and energy 

storage. This being solar panels and tidal current turbines, combined with flowbatteries to 

store the power and transformers used to regulate the intensity of the power when transferring 

it. Using all of this and drawing inspiration from an already existing project about floating 

cities, called Oceanix. Oceanix is further in the process than us and have already theorized 

more about other parts of the infrastructure that a floating city would consist of. Through this, 

we concluded that, yes, it is possible to create an energy production system, based on 

renewable energy for a floating city. This means that it is possible for a floating city to have 

easy access to electricity, instead of relying on some sort of powerline running through the 

ocean from the mainland and connecting to the city. This gives great possibility for humans 

to expand to the oceans. Though more research should be done, into what precautions should 

be taken. 
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Indledning: 

Stigende vandstande er et eksponentielt voksende problem, som aktivt finder sted på 

nuværende tidspunkt. Samtidig ser vi en stigning i befolkningstal, som ikke kan undgås. Hans 

Rosling, professor i international sundhed, mener at vi bliver omkring 11 milliarder 

mennesker på jorden og der ikke er noget, som vi kan gøre ved det. (Hoffmann, T., 2018) 

En løsning og en hjælpende hånd til klimaet er et mål for os. Vi mener, at beboelse eller byer 

på vand, kan være en måde at løse de førnævnte problemer. Vi har valgt at arbejde ud fra et 

allerede eksisterende projekt, der arbejder med konceptet byer på vand. Det valgte projekt 

hedder Oceanix. Oceanix har selvfølgelig udarbejdet et energisystem. Dette er samlet af 

mange forskellige former for energigenerering baseret på grøn energi. Vi vil bruge dette til 

inspiration, og har på baggrund af det, valgt at arbejde med sol- og vandbaseret 

energigenerering. Disse former for energigenerering er blevet valgt, da de er vedvarende 

former for energi og derfor udfylder vores mål med at bruge grøn energi. Til lagring af 

supplerende energi, vil vi gøre brug af en energilagringsteknologi som kaldes flowbatterier. 

Vi vil igennem vores skriv, komme ind på forskellige ting, som er relevante for udviklingen 

af et vedvarende energisystem, designet til en by på vandet. Efter en gennemgang af hvilke 

teorier, vi har brugt igennem projektet, vil der være en række metoder, som vi har brugt til 

videre udarbejdelse af vores energisystem. Derefter vil vi udarbejde en analyse ved brug af 

netværksteorien samt diskutere hvilke fejl, mangler og problemer der kan opstå i forbindelse 

med både energisystemet og konceptet “byer på vand”. Herefter har vi lavet en opfølgende 

illustration af vores design proces og hvordan den har udviklet sig. Til slut vil vi konkludere 

på vores problemstilling. 
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Problemfelt: 

Vi bliver flere og flere mennesker på Jorden for hver dag der går. Dette bliver et problem, da 

vi vil komme til at mangle plads. Vi undergår det, som den afdøde professor i international 

sundhed, Hans Rosling kalder “The Great Fill-up”. Rosling mener altså, at vi omkring år 

2057, opnår et befolkningstal på omkring 11 milliarder. Det drejer sig helt simpelt om, at vi 

langsomt kommer til at blive flere og flere mennesker. Flere end der er plads til. Dette 

kommer af, at vores ældre generationer, er langt færre end vores yngre generationer. Ikke 

fordi dem som “mangler”, er døde, men simpelthen fordi der blev født færre børn i deres tid. 

Løbende vil de ældre desværre dø, og der vil blive født cirka lige så mange børn, som der er 

unge voksne. Denne proces vil gentages igen og igen, indtil der er ca. lige så mange ældre, 

som der er børn. Vi kan ikke undgå, at vi bliver flere og flere mennesker på Jorden. Her med 

“The Great Fill-up” (Hoffmann, T., 2018). 

Oven i dette, ses der en stigning i vandstande over alt i verden. Dette leder til et tab af land. 

For lavtliggende områder, specielt nær kysten, har dette sat et stort præg på beboere. Disse 

beboere risikerer at blive tvunget væk fra deres hjem. Dette kan komme til at ramme mange 

forskellige dele af verden, som f.eks. store dele af Holland, London, New York og 

Bangladesh. Eftersom dette er/bliver et stort problem, er der brug for handling i form af 

løsningsforslag. Vi skal have mere grønne byer, som der er bygget efter mennesket og ikke 

bilen. Byer som kan fungere uden ekstreme udledninger af drivhusgasser, som forværrer de 

problemer, der allerede opstår nu (United Nations, 2019). 

Kombinationen af dette, resulterer i, at vi uundgåeligt kommer til at mangle plads til 

forskellige former for bebyggelse på land. Denne mangel på land vil i fremtiden have effekt 

på samfundet, virksomheder og borgere. Det vil tvinge de nuværende borgere eller 

virksomheder, som er placeret tæt ved kysten, til at rykke længere ind på land. At løse dette 

har været en motivation til at arbejde med dette projekt, da vi som gruppe mener, at det er et 

relevant og reelt problem, som vi står overfor. Vi vil igennem projektet undersøge, hvordan 

vi kan designe et energisystem på baggrund af et allerede eksisterende projekt, kaldet 

Oceanix, som allerede arbejder med byer på vand. Det at konstruere byer på havene, vil være 

med til at kompensere for det land, der går tabt rundt omkring på Jorden. Vores fokus ligger 

på energisystemet for en sådan by. Ved konstruktionen af et energisystem, rejser det 

spørgsmål i forhold til, hvilken slags energi det skal være baseret på (vand, sol, etc.…), og  

hvordan man kan gøre det selvforsynende. Oceanix har allerede kigget på dette, og har 
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udarbejdet et stort energisystem, som gør brug af mange forskellige former for 

energigenerering. Alle deres idéer er fokuseret på at være grønne og vedvarende. Vi vil i 

vores projekt fokusere på det samme. Dog vil vi bruge flowbatterier til opbevaring af den 

producerede strøm (Oceanix, 2019). 

Vi har besluttet os for, at vi vil arbejde med sol- og vandbaserede energisystemer. Samtidig 

vil vi sørge for, at lagring af energi skal kunne foregå på en mere miljøvenlig måde, hvilket vi 

vil sørge for ved hjælp af flowbatterier. Flowbatterier er en mere grøn løsning på 

energilagring, på baggrund af de materialer, som er blevet brugt til produktionen af dem. 

Samtidig med dette, har de en lang levetid og de er brandsikre. For vores energi system, er 

det en nødvendighed, at have dem, da de skal kompensere for dage hvor energiproduktionen 

er lavere end normalt, samt tilfælde af perioder med ekstra højt energiforbrug. Dette kan ske i 

form af lavere stråling fra solen eller svagere strømme i vandet (VisBlue). 

Med det sagt, er vores emne teoretisk interessant, da vi hovedsageligt gør os tanker ud fra et 

videnskabeligt perspektiv. Vi vil gøre brug af tankerne, der ligger bag de metoder, som passer 

til vores emne og underemner. Samtidig vil vi stå på skuldrene af eksisterende viden 

omkring, hvordan forskellige former for sol- og vand-energi bliver udvundet, samt hvordan 

flowbatterier bruges. Dette vil vi bruge til at kunne udregne, hvor meget der skal til, for at 

kunne drive en hel, fungerende by på vandet. 

Vi gør dette, da vi mener, at det er et interessant projekt at tage fat i, da de er relativt langt i 

deres udviklingsproces og har været inddraget i FN’s diskussioner angående 

vandstandsstigninger i havene samt klimaforandringer. (Hurley, 2019) 

Oceanix har i samarbejde med Bjarke Ingels Group (BIG) udarbejdet konceptet omkring en 

by på vandet, som er del af “UN-Habitat’s New Urban Agenda”. Ifølge Oceanix, er deres 

design lavet som et menneske-kreeret økosystem, der tager udgangspunkt i FN’s bæredygtige 

udviklingsmål. Grønne løsninger og reducering af det generelle forbrug, er deres primære 

fokuspunkter. (Oceanix, 2018) 
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Problemformulering: 

Hvordan kan man konstruere et selvforsynende energisystem, egnet til byer på vand? 

Arbejdsspørgsmål: 

1. Hvordan ville de indre mekanismer og processer se ud for et energisystem designet til 

en by på vandet? 

2. Hvilke artefakter indgår i teknologien? 

a. Hvilke teknologiske systemer vil vi bruge til selvforsyning på vand?  

3. Hvilke utilsigtede effekter kan der forekomme af teknologien?  

4. Hvilke modeller kan beskrive teknologien på en måde så den forstås?  

5. Hvilke drivkræfter og barrierer kan fremkomme ved udbredelse af teknologien?  

Teori afsnit 

Complexity Theory 

Dette afsnit tager udgangspunkt i de tekster som SystemsInnovation.io har udgivet i sammenhæng med deres 

undervisningsforløb der omhandler Complexity Theory og Network Theory. I det følgende afsnit vil vi definere 

hvad der indgår i Complexity Theory, men vi vil fokusere på Network Theory og hvordan den skal forstås. 

Complexity theory er en samling af flere teorier, som sammen forbedrer forståelsen af 

komplekse systemer i den moderne verden. Kompleksitet er i sig selv ikke noget der 

udelukkende tilhører den moderne tid. Complexity theory kan spores langt tilbage i tiden. I 

1700-tallet begyndte Rene Descartes at sætte ord på det, der i dag kendes som Complexity 

theory. Decartes begyndte at analysere problemer, han stod overfor, ved at nedbryde dem i 

flere dele og derefter organisere disse dele i en logisk sammenhæng. Det er her, der første 

gang bliver defineret, hvordan man kan, eller burde, opsætte komplekse systemer. Isaac 

Newton præciserede og beviste Decartes arbejde i slutningen af 1700-tallet. 

Complexity Theory bruges til at skabe en højere forståelse for, hvordan systemer er sat 

sammen og hvorfor. Teorien bygger på forskellige modeller, som er udarbejdet i matematik, 

økologi, fysik, ingeniørarbejde og datalogi. Disse modeller bruges hver til forskellige ting 

afhængigt af hvilken viden det er, man søger. Complexity theory dikterer, at man er nødt til at 

forstå alle elementerne i et komplekst system, for at kunne designe et funktionelt og holdbart 
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system. 

Eksempler på systemer, som identificeres som komplekse systemer, er verdensøkonomien, 

sociale netværk, el-netværk, vejnetværk, etc. For at et system kan klassificeres som 

komplekst, er det afgørende, at de elementer systemet består af er forbundet med hinanden og 

afhængige af hinanden. 

I dag forstås Complexity Theory, som tidligere nævnt, som en samling af flere teorier. Disse 

teorier er henholdsvis network theory, self-organization theory, nonlinearity theory og 

adaptation theory. I vores projekt har vi valgt at tage brug af Network theory. 

Complex Network Theory bruges i vores projekt, til at lave en el-netværk analyse. Complex 

Network Theory bygger på grafteori, i den forstand, at der i netværksteori også arbejdes med 

multiplex netværker. Dette bruger man også i grafteori til at belyse graden af elementernes 

afhængighed, vægtede grafer, elementers centralitet, mm. Et multiplex netværk defineres som 

værende et netværk, der består af flere netværker, for eksempel som i et by-netværk. En by 

består selvfølgelig af mange netværk såsom el-netværk, vand-netværk, vejsystem, osv. i 

grafteori bruger man helt simpelt grafer, til at belyse de førnævnte karakteristikker af 

systemer. 

Complex Network Theory definerer systemer som enten centrale eller decentraliserede 

systemer. Denne differentiering er afgørende for at kunne forstå komplekse systemer. Om et 

system er centralt eller decentraliseret giver nemlig en forståelse for, hvordan og i hvilket 

omfang de forskellige elementer er forbundet i et givent system. I et centraliseret system er 

der, som navnet lyder, en eller flere centrale elementer i systemet. Et centralt element er 

afgørende for systemets effektivitet og funktionalitet. En bil kan for eksempel defineres som 

et centraliseret system, fordi en given bil har adskillige artefakter, som er afgørende for 

funktionaliteten. Hvis benzinpumpen er defekt, kan bilen ikke køre. Derfor er benzinpumpen 

et centralt artefakt i systemet. 

I et decentraliseret system er alle elementer lige forbundne og har dermed lige stor effekt på 

hinanden, på tværs af systemet, modsat et centraliseret system. Hver form for system har sine 

styrker og mangler. Et decentraliseret system antages for at være det stærkeste system 

grundet den høje indbyrdes afhængighed, da det er svært at påvirke. Hvis der for eksempel 

ikke er et centralt element, som man kan påvirke, kan man være nødsaget til at skulle påvirke 

mange eller alle elementer, for at opnå den ønskede effekt. Et decentraliseret system er stærkt 

af netop denne grund. 
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Der er fire tilgange, der hver giver et billede af forbindelsen mellem et systems noder. Disse 

fire tilgange er; i hvilken grad elementet er forbundet til andre (Degree of Connectivity), 

hvilke andre elementer er placeret omkring (Closeness Centrality), afstand til andre elementer 

(Betweeness Centrality) og vigtigheden af elementet (Prestige Metrics). De fire vinkler er 

visuelt repræsenteret i Figur 1. Her kan de ses hvordan Betweeness, Closeness, Prestige 

Centrality og Degree Connectivity hver giver et anderledes billede af den samme multigraf. 

Graferne er blevet analyseret og i hver graf har man studeret node centraliteten fra hver af de 

fire vinkler. Prikkerne i graferne repræsenterer noderne i et givent netværk. Edgesne, eller 

linjerne mellem noderne, repræsenterer de forbindelser, der kan findes mellem noderne. De 

blå noder anses som værende de mindst centrale noder, mens de røde er de mest centrale. 

Det kan ses i Figur 1 at de fire forskellige tilgange til node centraliteten hver giver sit eget 

svar på nodernes centralitet. I den første graf har man analyseret netværket ud fra 

betweenness centrality, her kan det tydes, at der ikke er mange noder, der anses som centrale. 

Med betweenness tilgangen ser man på, hvor vigtig en given node er som forbindelse mellem 

andre noder.  

I graf 2 har man analyseret netværket ud fra closeness tilgangen. Her har man set på, hvor 

langt der er fra en given node til den næste. I graf 3 har man brugt prestige-tilgangen. Her 

tager man et skridt videre fra closeness centraliteten, og forsøger at finde frem til hvordan en 

given node i hvilken grad er forbundet til andre vigtige noder. Altså, hvor mange edges har de 

noder, som den givne node er direkte forbundet til. Den sidste graf i Figur 1 viser degree 

connectivity. Med degree-tilgangen forsøger man at finde frem til, hvor mange edges en 

given node har, i forhold til hvor mange den kunne have.  

 

Figure 1 (SystemInnovation.io) 



Hoozan Nerway Abdullah 

Jeppe Nielsen S2024791835 BP2 

Mathias Jarlbæk Kornmod 

Matilde Kirkegaard Nielsen 

 

Side 9 af 54 

 

Det næste man ser på i netværksteori er netværkets topologi, altså hvordan et givent netværk 

er opbygget. Her indgår de fire faktorer, der bruges til definitionen af elementernes 

centralitet. Når man ser på topologien, fokuserer man dog ikke så meget på de individuelle 

elementer, men på dem alle, sammen. Topologien dikterer, sammen med node centraliteten, 

hvordan et givent netværk kan påvirkes og derved hvor robust netværket er. 

I Figur 2 er de mest normale netværkstopologi præsenteret i et simpelt layout. Det er sjældent 

man kan støde på et netværk der fysisk er sat op som disse topologi, men det man kan komme 

frem til disse topologi ved at analysere node centraliteten i et givent netværk. Hver 

sammensætning af noder har sine fordele og ulemper. Med data fra node centralitets analysen 

kan man se, hvor svaghederne og styrkerne for hver topologi er. I et ”fully connected” 

netværk er der for eksempel lige langt til hver node, der er derfor ikke nogen centrale noder. 

Hvorimod der i ”star” konfigurationen tydeligvis er en central node, der har forbindelse til 

alle andre noder. De andre noder er kun forbundet til hinanden gennem den centrale node. 

 

Figure 2 (SystemsInnovation.io) 

Netværksdynamik bruges til at skabe en forståelse for, hvordan netværket vil agere gennem 

tid. Netværker er typisk nonlineare, hvilket betyder, at der oftest vil være en relativ langsom 

udvikling i starten, hvorefter udviklingen eller produktionen vil blive til et positivt feedback-

loop. Dette kan på få ord defineres som ”mere bliver til mere”. Dette sker ved, at der opnås et 

”tipping point” ved at der tilføjes en kritisk mængde af elementer i et givent system. Disse 

tipping points er forskellige for hvert system og afhænger af topologien og centraliteten. 

Vores hensigt er, at bruge netværksteorien til at designe vores el-netværkstopologi og give 

nogle eksempler på, hvordan vi kan designe et system med højst mulige driftsikkerhed, mens 
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vi samtidig sørger for, at systemet ikke bliver så robust, at vi ikke kan påvirke det i praksis. 

Vi vil kortlægge vores energisystems adskillige artefakters centralitet, og derved kan vi lave 

en simpel visuel repræsentation af vores netværkstopologi ved hjælp af graf teori. 

Vi har valgt at bruge Kompleks Netværk Teori, eftersom det ligger op til, at vi laver en 

netværksanalyse, og det vil hjælpe os med at designe et driftssikkert energisystem.  

Smart Grid 

I dette afsnit tages der udgangspunkt i Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, “Smart Grid-Strategi - 

fremtidens intelligente energisystem”. Smart Grid bliver defineret i dette afsnit og derfor vil der gentagende 

gange blive refereret til kilden. 

Smart Grids er en relativ ny måde at tilgå energisystemer på. Det handler om, at få 

energisystemer til at bruge så lidt strøm som muligt og samtidig inddrage borgere og 

artefakter i den proces. Dog lægges mest af vægten på at designe artefakter, der af sig selv 

kan regulere, hvornår de starter og slukker. Hvis vi ser på Danmark f.eks., så kan vi se på 

energiforbruget, at det topper omkring klokken 17-20 (Klima-, Energi- og 

Bygningsministeriet, 2013). Dette betyder, at elproduktionen lige pludselig skal producere 

ekstra energi i de timer, hvor forbruget topper. Dette belaster selvfølgelig energisystemet og 

dermed stiger risici for fejl. Det er denne tankegang, man har arbejdet med før i tiden. Med 

Smart Grids er det så meningen, at man i stedet for at øge elproduktionen i de timer, vælger at 

omdirigere forbruget. Altså forbrugerne skal være med til at hjælpe elproduktionen med at 

blive mere lineær. Dette betyder ikke, at man for eksempel beder forbrugere, skiftes til at lave 

aftensmad, da der selvfølgelig stadig er tilfælde, hvor man bliver nødt til at øge 

elproduktionen. 

Man bruger også Smart Grid til at undersøge, hvornår der fremkommer overproduktion af 

energi, f.eks. om natten. Her går der potentielt energi til spilde, hvis det ikke kan lagres. Med 

Smart Grid er målet at undgå at denne energi går til spilde. Det gøres ved at nedsætte 

elproduktion forskellige steder, eller dirigere strømmen til opladning af elbiler i stedet for 

husstande. 

Der er begrænset potentiale til at flytte energiforbruget, sådan som samfundet ser ud nu. 

Grunden til dette er, at vi stadig har et større forbrug af fossile brændstoffer, i stedet for 

vedvarende energi. Som samfundet skifter mere og mere over til de vedvarende former 

energikilder, vil potentialet stige. Samtidig med dette skift, skal der være en større udbredelse 



Hoozan Nerway Abdullah 

Jeppe Nielsen S2024791835 BP2 

Mathias Jarlbæk Kornmod 

Matilde Kirkegaard Nielsen 

 

Side 11 af 54 

 

af el-produkter. Det vil sige teknologier som f.eks., elbiler, varmepumper, mm. (Klima-, 

energi- og bygningsministeriet, 2013) 

Oceanix 

I dette afsnit kortlægges Oceanix projektet. Der bliver derfor refereret til information fra Oceanix’ hjemmeside 

flere gange. 

Vi har valgt at tage brug af Oceanix’ allerede eksisterende projekt, som tidligere nævnt i 

rapporten. Dog har vi afgrænset vores projekt til primært at handle om energiforsyning i 

flydende byer. I dette energisystem indgår der adskillige artefakter. De mest centrale 

artefakter i vores energisystem er vores solceller, bølgeturbiner og som en addition til disse 

kommer flowbatterier med. Flowbatterierne udgør ikke en ligeså stor del i energisystemet, 

siden de ikke er brugbare uden nogen energiproduktion. Dette betyder dog ikke, at 

flowbatterierne er overflødige. Tværtimod er disse batterier afgørende for, at vi kan supplere 

den nødvendige strøm på alle tidspunkter i døgnet, alle dage i løbet af året. Det er også her vi 

afviger fra Oceanix. Flowbatteriet som skal agere som oplagring af overskydende energi, 

denne oplæring vil så hjælpe systemet, med at fordele energi til byen hvis der skulle være 

nedsat energiproduktion. 

 Præcist hvordan disse teknologiske artefakter fungerer individuelt i vores energisystem vil vi 

præcisere i de følgende afsnit. 

For at samle den energi, der vil fremkomme fra vores energiproduktion, skal vi desuden tage 

brug af en transformer for at kontrollere og distribuere strømmen. Denne transformer er også 

med til, at sikre energisystemet fra overspænding og strømsvigt ved højt forbrug.  

Det selvforsynende energisystem, som vi har skabt til vores by på vand, består af solceller, 

vandturbiner og flowbatterier. Solcellerne samt vandturbinerne står for energiproduktionen, 

og flowbatterierne bliver benyttet til at lagre den overskydende energi. Vi benytter os af 

solcelle-moduler fra Panasonic HIT (N340), samt en vandturbine kaldet Horizontal Axis 

Tidal Current Turbine (HATCT).  
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Solceller: 

I dette afsnit definerer vi hvordan solceller fungerer, samt giver en beskrivelse af solcellerne 

fra Panasonic HIT, da vi har valgt at benytte os af disse. Teksten er baseret på Panasonic samt 

Ingeniøren. 

Vores primære energiforsyning skal komme fra solceller, som vi kan placere på bygningernes 

tag. Solceller kan producere strøm ved hjælp af solens stråler, og indeholder ikke nogen 

kompliceret form for mekanik, da de hverken indeholder motor, tandhjul etc. hvilket er 

medvirkende til, at solceller ofte har en lang levetid. Solceller fungerer således, at de 

producerer elektricitet ved at omsætte den strålingsenergi som kommer fra solens stråler. 

Solceller fungerer bedst ved temperaturer der ikke er alt for høje, da energien fra solcellerne 

ikke er baseret på varme, men på stråling. Langt de fleste solceller består af silicium (Si), som 

er et halvmetal der ofte findes i glas og computerchips. Udover silicium, tilsætter man mindre 

mængder af grundstofferne bor og fosfor i solcellen, og dette gør man for at danne et 

indbygget, elektrisk felt, som sørger for, at elektronerne i solcellen udelukkende bevæger sig i 

den ene retning, og ikke den anden. Elektronerne i solceller er normalvis låst fast hvor de er, 

men når solen skinner og strålerne rammer solcellen, sker det, at de fotoner som er at finde i 

sollyset, slår elektronerne i solcellen løs, og dermed begynder elektronerne at bevæge sig 

inde i solcellen. Når dette sker, skal elektronerne bevæge sig hen til et elektrisk ledende 

gitter, der er placeret på solcellens forside, og dette gitter fungerer som solcellens negative 

pol. (Ingeniøren, 2007).  

 

Figure 3 (Greenå Solenergi, Greenå Marine) 
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Når man skal undersøge solcellers output, så kigger man på STC-værdien (Standard Test 

Conditions). Disse værdier udregnes ved at bruge STC, hvilket man gør i stedet for at placere 

solceller tilfældige steder og se hvor meget strøm de producerer i en time eller gennemsnittet 

af flere timer. Givet de forskellige klimaer som eksisterer rundt i verden, er der forskel på 

hvor meget strøm en given solcelle kan producere. Der vil selvfølgelig være forskel på at 

placere en solcelle i Danmark og placere en i UAE. Derfor er det nødvendigt at arbejde med 

STC-værdier.  

De solceller, som vi har valgt, til vores by på vand er fra Panasonic HIT. Panasonic har siden 

1975 testet forskellige typer af solceller, og forbedret deres produkt frem til den dag i dag. 

Panasonic har testet deres solceller over hele verden, da solceller fungerer efter 

vejrforholdene. Panasonic arbejder primært med tre forskellige moduler: N250, N300 og 

N340. Vi har valgt at benytte os af N340-modulet, da disse moduler er blandt de mest 

effektive med et effektivitetsniveau på 20,3% af den maksimale produktion på 340 kWh pr. 

modul. Solcellerne fra Panasonic HIT tilføjer to tynde lag med silicium i stedet for ét, hvilket 

gør at strålerne fra solen bliver fanget inde i solcellen og har sværere ved at slippe ud, og 

dermed er der flere elektroner som bevæger sig hen til det elektrisk ledende gitter i solcellen. 

Grundet dette er effektivitetsniveauet så højt som det er (20,3%) (Panasonic, 2019). 

Andre solceller, som LSC-solcellen (P. Moraitis, R.E.I. Schropp & W.G.J.H.M, 2018) er 

ideelle til placering på glasoverflader, da disse ikke fylder så meget og dermed er mindre 

synlige. LSC-solcellen er dog dyrere at fremstille, og effektivitetsniveauet ligger på 7,1% 

som det højeste. Eftersom vi ikke har valgt at placere vores solceller på vinduerne i 

bygningerne, ser vi derfor ingen grund til at benytte en solcelle med så lavt et 

effektivitetsniveau. 

Havstrømsturbiner 

I dette afsnit bliver der taget udgangspunkt i kilder vedrørende havstrømsturbiner. Der vil derfor blive refereret 

til dem adskillige gange i dette afsnit. Teorien bag HATCT-turbinen bliver defineret i det følgende afsnit. 

Udover solcelleenergi, vil vi gøre brug af bølgeenergi som energiforsyning i vores by på 

vand. Siden 1970érne har man arbejdet på at udvikle en teknologi, der kan opsamle og 

konvertere energien fra bølger, til en energi vi kan benytte os af i energisystemet. Arbejdet 

med bølgeenergi begyndte især i Storbritannien, Japan og Norge, men i starten havde man 

store problemer med at få det økonomiske aspekt til at hænge sammen med den mængde af 



Hoozan Nerway Abdullah 

Jeppe Nielsen S2024791835 BP2 

Mathias Jarlbæk Kornmod 

Matilde Kirkegaard Nielsen 

 

Side 14 af 54 

 

energi, som man kunne producere. Dog begyndte mange små firmaer dog igen at arbejde med 

denne energiform i 1990érne, og sidenhen har der været store fremskridt inden for området. 

Flere regeringer og universiteter rundt omkring i verden støtter forskningen inden for 

bølgeenergi, og Danmark er blandt de lande, som udvikler denne teknologi. Man kan anskue 

bølgeenergi som en koncentreret form for solenergi, da vind bliver genereret ved 

opvarmningen af Jorden, da der sker det, at når varmen passerer over havene, bliver noget af 

varmens energi brugt til at skabe bølger. Størrelsen på omfanget af den overførte energi og de 

bølger, som energien resulterer i, afhænger i stor grad af vindens hastighed, hvor lang tid det 

blæser, og over hvor stort et område, bølgerne kan bevæge sig på. Man siger, at solenergi 

niveauer på typisk 100
𝑊 

𝑚2cirka kan blive omdannet til bølger med et effektivitetsniveau på 

cirka 1000 kWh. Man kan se herunder på figuren, at de landes kyster, som ligger ud mod 

åbent hav, kan udnytte bølgeenergien bedst, da der her bliver genereret mest energi og størst 

bølger (World Energy Council, 2004). 

 

 

Figure 4 (World Energy Council, 2004). 

I sammenhæng med vores projekt og problemformulering vil vi gerne gøre brug af, hvor 

meget mere vandmasse vi har end landjord. Havstrøms-energi er en pålidelig form for energi, 

fordi der altid vil være strømme i vandet og en havstrøms-turbine har en høj og præcis 

effektivitet for hvor meget strøm den kan producere. 

For at finde ud af, hvilken turbine der passer bedst til vores selvforsynende energisystem, har 

vi undersøgt forskellige havstrømsturbiner. Sabella D-03 er en havstrømsturbine, som minder 

meget om HATCT-modellen, da de begge har en tre-bladet rotor og måler 10 meter i 
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diameter. Dog kan Sabella D-03 kun placeres på havets bund og maksimalt producere 80 kW 

med en hastighed på 2,5 m/s (Diez, G., 2009). 

Den turbine vi tager udgangspunkt i er “horizontal axis tidal current turbine”, forkortet til 

HATCT, som har en effektivitet på 47.5%.  

HATCT har en tre-bladet rotor, som måler 10 meter i diameter, og kører med en hastighed på 

2 m/s. For at optimere hastigheden, har man designet såkaldte ”hydrofoils”, som er en slags 

folie man normalt bruger på både eller på fly, til at løfte eller skabe fart. Disse er placeret 

forskellige steder på bladene. Når man konstruerer de forskellige hydrofoils, skal man tage i 

betragtning, at vand er ca. 830 gange tættere end luft er, og derfor vil der naturligvis opstå 

højere tryk på de hydrofoils man designer til brug i vandturbiner.  

Derfor har man designet en tyk hydrofoil med en tykkelse på 24% til rodregionen, og herefter 

varierer de i tykkelse ud til spidsområdet, hvor hydrofoilen der er placeret her, har en 

tykkelse på 16%. De designede hydrofoiler er navngivet HF10XX, og er blevet udviklet og 

sammenlignet med mere almindeligt anvendte hydrofoiler, og er herefter blevet optimeret ved 

hjælp af BEM-teorien (Hansen, M.O.L., 2017). BEM-teorien er en generalisering af ”The 

Momentum Theory” som er koblet til ”The Blade Element Theory”. Ved at koble disse to 

sammen, så kigger man på strømningen forbi en given sektion, og den effektive 

indstrømningshastighed.  

Indstrømningshastigheden kan konstrueres som vektorsummen af den indkommende 

hastighed samt rotationshastigheden, og her inkluderer man så de inducerede hastigheder, 

som er reaktionen på den indkommende strømning fra de aerodynamiske belastninger af 

rotorerne. Man bruger ofte BEM-teorien til at kunne forudsige ydelsen af strøm-turbiner og 

til at se hvordan rotorerne bliver belastet hver især, alt efter deres placering i turbinen.  Når 

vand er i bevægelse, bliver der skabt kinetisk energi, som man kan bruge til 

energiproduktion.  

Vandturbinen har en aksel, som binder turbinen og generatoren sammen, og når vandet i 

turbinen får akslen til at dreje rundt, sætter det gang i rotoren, som igen er forbundet med 

generatoren og dermed skabes der energi.  

Den maksimale kraft er 2 m/s, og her udvinder man 150 kW, med en maksimal virkningsgrad  
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å 47,5%, hvilket gør denne rotor bedre end nogen andre rotorer, der har været designet til 

HATCT (Goundar, J.N. & Ahmed, M.R., 2013).  

  

Figure 5 (Goundar, J.N & Ahmed, M.R, 2013) 

Flowbatterier 

I dette afsnit vil vi beskrive hvordan Vanadium Redox Flowbatteriet er opbygget og fungerer. Vi tager 

udgangspunkt i en artikel skrevet af Kjemtrup M.N. 

 

Til lagring af den overskydende strøm, som byen nogle dage vil producere, vil vi gøre brug af 

vanadium redox flowbatterier. Det vil vi gøre, da det er en nødvendighed, at vi har en 

energireserve liggende, hvis der skal blive brug for det, f.eks. hvis der nogen dage produceres 

mindre energi, eller energiforbruget er større end forventet. Det vil uundgåeligt være dage 

hvor vejret eller havstrømmen ikke vil kunne producere nok energi. Derfor er disse 

flowbatterier afgørende for stabiliteten af energisystemet. Teknologien i flowbatterier har 

været brugt siden 1980érne, og den er hele tiden blevet forbedret. Man bruger primært 

teknologien til at lagre energi eller som en backup, hvilket vi også vil benytte den til. Denne 

type flowbatteri er et stort et af slagsen, og vanadiumopløsningen som det indeholder, består 

af vanadium og svovlsyre, og har en lavere energitæthed end f.eks. et litium-ion-batteri. 

Trods disse forhold, er vanadium redox flowbatteriet en god måde for større solcelleanlæg på 

boligkomplekser at lagre energien på, da man på nuværende tidspunkt har udviklet på 

membranen og stakkene, som dermed er blevet en del mere effektive. 

Det er gennem membranen, at de positivt ladede ioner kan passere mellem katode- og anode 

kammeret, hvilket sker, når flowbatteriet skal oplades eller aflades (Kjemtrup, 2019). 
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Den store begrænsning med denne type for flowbatteri har især været dets energieffektivitet, 

men hvis batteriet er holdbart, og prisen pr. lagret kWh bliver sænket, er der gode 

fremtidsmuligheder for batteriet. I Søborg, har Bolig+ i samarbejde med Visblue opstillet et 

forsøgshus med et vanadium redox flowbatteri. Batteriet indeholder to gange 800 liter helt 

identisk elektrolysevæske, har en lagringskapacitet på 32 kWh og en maksimal effekt på 5kW 

(Kjemtrup, 2019). Dette batteri har en lang holdbarhed, da det kun skal udskiftes hvert 20 år, 

og materialerne er en del lettere at genanvende end f.eks. materialerne brugt i et litium-ion-

batteri, hvilket gør det til en mere miljøvenlig løsning. 

Vanadium redox flowbatterierne fungerer således, at de opbevarer strømmen i væskerne. 

Batterierne har to tanke med identiske vanadium-opløsninger, dog med forskellig ladning. 

Disse to opløsninger bliver pumpet forbi hinanden i en såkaldt flowcelle, og det er her hvor 

de optager eller afgiver elektroner, når batteriet enten aflades eller oplades. Kapaciteten og 

effekten kan blive skaleret uafhængigt af dette. Effekten af batteriet bliver afgjort af, hvilket 

design flowcellen har, og et typisk batteri er opbygget af cirka 40 celler, så man kan ramme 

en spænding på omkring de 48V. Kapaciteten af batteriet afgøres derimod af størrelsen eller 

antallet på/af tankene med vanadium-opløsning. Det vil altså sige, at hvis pumperne kun 

kører, når man skal oplade eller aflade flowbatteriet, kan batteriets strømforbrug blive 

formindsket gevaldigt. 

 

Figure 6 (Kjemtrup, 2019) 
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Metode 

I dette afsnit vil vi definere metoderne, som vi har benyttet undervejs. Afsnittet indeholder kildekritik, TRIN-

modellen, iterativ designmetode, rapid prototyping, CCM samt vores el-netværks beregninger. 

Kildekritik 

Det er naturligvis nødvendigt for os at forholde os kritisk til de kilder, vi vælger at basere 

vores rapport på, og derfor har vi udarbejdet en mere dybdegående kildekritik af de mest 

bærende kilder for vores projekt. I vores kildekritik tager vi udgangspunkt i et skema til 

kildekritik udarbejdet af VIA University College (Designteknolog Studieordning Bilag 

samling 2, 2017). Følgende spørgsmål indgår i omtalte skema samt i vores kildekritik: 

● Hvem har lavet kilden? 

● Er kilden primær eller sekundær? 

● Hvor er kilden opstået (geografisk, socialt og psykisk miljø)? 

● Hvilken kontekst er kilden skrevet i? 

● Hvilken generel sammenhæng er kilden skrevet i? 

● Hvorfor er denne kilde skrevet? 

● Hvad er kildens formål? 

Dette gør vi, da det er vigtigt, at vi forholder os kritiske overfor vores datagrundlag, altså det 

empiriske og teoretiske indsamlede materiale. Herunder ses vores kildekritiske analyser af de 

bærende kilder i vores projekt. 

IEC: 

IEC (International Electrotechnical Commission) er, som navnet lyder en international 

kommission der arbejder hovedsageligt med at opsætte faste test-rammer for adskillige 

teknologier. IEC har 3 afdelinger; 

·    Standardization Management Board eller SMB arbejder med at fastlægge 

internationale standarder for elektrotekniske artefakter 

·    Market Strategy Board eller MSB analyserer markedets prioriteter, altså hvor kan 

IEC hjælpe og følger teknologien udvikling 
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·    Conformity Assessment Board eller CAB-overseer applikationen af IEC’s arbejde 

og systemer 

IEC er en halvstatslig ”not-for-profit” (IEC, 2020) organisation som er bosat i Schweiz. IEC 

blev oprettet i 1906 og består af et medlem fra hvert af medlemslandene. 88 lande er enten 

fulde medlemmer eller associerede medlemmer i IEC. 

Vi vurderer derfor at STC test forholdene fastsat af IEC er pålidelige og vi kan derfor stole på 

Panasonics påstand om at deres N340 solpanel har et output på 340W ifølge test lavet med 

STC. Dog skal det huskes at STC kun er vejledende i den forstand at IEC ikke er aktivt ude 

og sikre at disse standarder bliver mødt af diverse firmaer.  

SystemsInnovation.io - Complexity Theory & Network Theory: 

Kilden til Complexity Theory og Network Theory er SystemsInnovation.io. 

SystemsInnovation.io er en samling af 15 partnere der styrer hjemmesiden og producerer 

undervisningsmateriale. Materiale som er blevet brug i undervisning i Design og 

Konstruktion blandt andet. 

“Systems innovation is a new approach to innovation that tries to tackle 

complex problems through the use of systems science and new technologies.” 

                                                            (SystemsInnovation.io, Webside) 

SystemsInnovation.io er en sekundær kilde i og med at det ikke er SystemsInnovation.io der 

selv har fundet på Complexity theory og netværks teori. De har dog samlet viden til et 

undervisningsforløb. 

Kilden er opstået online og er skrevet med det formål at uddanne SystemsInnovation.io’s 

medlemmer. Vi vægter derfor denne kilde som at være pålidelig nok til at vi kan arbejde med 

Netværks teori ud fra den. 

CIA Factbook: 

CIA Factbook er en amerikansk hjemmeside, som bliver styret af deres informationsbureau 

CIA. Vi har brugt deres tal omkring Hollands og USA’s energiforbrug og befolkningstal. Vi 

ser CIA Factbook som at være pålidelig eftersom det er en statsopereret hjemmeside og CIA 
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anses generelt som at være en af de ledende organisationer for informationsindsamling. 

Fra denne kilde har vi kun brugt befolkningstal og energiforbrugsstatistik. Derfor ser vi ikke 

et den store risiko for nationalstatslig bias 

Oceanix: 

Oceanix er som tidligere defineret, et projekt der omhandler kreationen af boliger på vand. 

Oceanix har derfor skabt kilden, da det er deres hjemmeside. Derfor er kilden primær, da 

Oceanix selv har udarbejdet og udviklet projektet til det det er i dag. Vi har valgt at inddrage 

Oceanix eftersom det er det mest anerkendte projekt ud af de mange andre Seasteading 

projekter der eksisterer. Vi har desuden valgt kilden på baggrund af at den er spændende i 

forhold til den måde de vil tackle det at bygge en by på vandet. De havde udarbejdet en del 

ved forskellige aspekter for infrastrukturen i en sådan by. Dette var relevant, da vi skulle 

bruge noget inspiration til vores eget projekt.   

Oceanix projektet er præsenteret som en “fremlæggelse”, de ville kunne tage deres 

hjemmeside og bruge den til et oplæg, da den redegør meget for de forskellige mål og pointer 

de har. Projektet er blevet præsenteret som løsningsforslag i FN’s generalforsamling. 

Projektet sigter efter at løse den problematik der følger af menneskestrømning til kystbyer  

Kildens formål er, at vi har et midtpunkt for vores inspiration til vores projekt. Samtidig er 

det relevant at vise at vi ikke er de første der har tænkt på dette, der er nogle som er kommet 

før os, og vi vil stå på skuldrene af det, som de har lavet og derved forsøge at udarbejde noget 

selv. Vi vurderer kilden som værende pålidelig nok til at arbejde ud fra, da Oceanix har belæg 

for deres påstande, dog har vi med i overvejelserne, at der er information omkring projektet 

der bliver tilbageholdt, da Oceanix er en forretningsidé. Det er dog ikke tydeligt fra hvad 

Oceanix skriver om deres projekt, om der er 2. parts firmaer med kommercielle interesser 

med i projektet allerede. Oceanix’s motivation bag valg af teknologier er derfor ikke tydelig 

og vi kan derfor ikke konkludere at valg teknologier er taget udelukkende på baggrund af 

objektive statistikker fremfor kommercielle interesser. 

HATCT 

Den kilde vi har taget brug af til vores arbejde med HATCT-turbine er skrevet af Jai 

N.Goundar og M. Rafiuddin Ahmed. Kilden er sekundær, da forfatterne ikke selv har 

opfundet turbinen, men blot refererer til den i deres artikel. Kilden er udgivet af University of 
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the South Pacific, Suva, Fiji. Det er en videnskabelig artikel omhandlende maskinteknik. 

Kilden er primært redegørende omkring hvordan HATCT-turbinen fungerer, samt hvordan 

den er testet og udviklet. Helt specifikt har man haft henblik på at påvise turbinens 

effektivitet ved hjælp af forskellige teorier. Vi har benyttet os af denne kilde, da den er meget 

beskrivende og går i dybden med teorien bag havstrøms-turbinen.  

Kildens formål er at kortlægge information samt teori omhandlende HATCT-turbiner. Kilden 

er en del af en større samling af videnskabelige artikler, som beskæftiger sig med forskellige 

energityper. (Applied Energy). Vi vurderer at kilden er troværdig på trods af, at det er en 

sekundær kilde, da forfatterne bag arbejder med fakta, test og teorier som er bevist. 

Panasonic solceller 

Kilden vi har benyttet os af til vores arbejde med N340 solpanelet er en brochure der er 

udgivet af Panasonic. Det er derfor en primær kilde. Informationen kommer direkte fra 

Panasonics hjemmesider. Vi antager derfor at den er kommet ud af Japan. Brochuren er ikke 

designet som en reel reklame, rettere en samling af information og specifikationer vedrørende 

Panasonics N-serie solpaneler. Vi vægter dog stadig motivationen bag brochuren som at være 

markedsføring. Vi har valgt kilden, da vi mener den er pålidelig, trods tendensen til 

markedsføring, som den har. Kilden giver en god beskrivelse af solcellerne, samt nogle tal vi 

mener er pålidelige at arbejde videre med, da kilden dokumenterer de test der er foretaget 

med solcellerne. 

Flowbatterier  

Vores information omkring flowbatterier kommer fra en artikel udgivet i 2019 af Ingeniøren. 

Artiklen er skrevet af Niels Møller Kjemtrup. Kilden er sekundær da Kjemtrup skriver om et 

projekt ved navn BOLIG+, placeret i Søborg. Kilden er dansk, da Niels Møller Kjemtrup er 

dansker og artiklen er udgivet af den danske tidsskrift Ingeniøren. Kilden er skrevet med 

interesse for selve teknologien, samt de fremskridt der er sket med udviklingen af denne 

teknologi i de seneste år. Kilden er forholdsvist objektiv, og forholder sig til fakta omkring 

teknologien. Artiklens formål er at informere læsere omkring flowbatterier samt projektet 

med forsøgsboligerne i Søborg 
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TRIN-modellen 

Fra kurset ”Teknologiske Systemer og Artefakter”, vil vi gøre brug af nogle forskellige 

metoder, til udarbejdelsen af vores rapport. Vi har valgt at benytte os af TRIN-modellen, til 

udarbejdelsen og opstillingen af vores arbejdsspørgsmål, så spørgsmålene følger de 

forskellige trin i modellen, i rigtig rækkefølge. TRIN-modellen er udviklet af Niels 

Jørgensen, Erling Jelsøe og Thomas Budde Christensen, og bliver ikke betegnet som en 

videnskabelig metode eller en designmetode. På trods af dette, er den et anerkendt 

analyseredskab på Roskilde Universitet. TRIN-modellen benyttes som en oversigt over seks 

aspekter som man kan benytte, når man skal beskrive samt analysere teknologier, og hvert 

aspekt er et trin i modellen (Jørgensen, N. J., 2019). 

 

TRIN-modellen består af følgende trin: 

1.     Teknologiers indre mekanismer og processer 

2.     Teknologiers artefakter 

3.     Teknologiers utilsigtede effekter 

4.     Teknologiske systemer 

5.     Teknologiske modeller 

6.     Teknologier som innovation 

  

For os giver det mening at inddrage TRIN-modellen, da den, som nævnt, er et anerkendt 

redskab på Roskilde Universitetscenter, og da den er en del af kurset ”Teknologiske Systemer 

og Artefakter”, som vores projekt er forankret i. Vi har brugt denne metode til at lave en 

grundig analyse af de teknologier, vi arbejder med, og til at redegøre for de forskellige 

elementer, som teknologierne består af. Som skrevet, så følger vores arbejdsspørgsmål de 

seks trin i modellen, og gennem rapporten bliver disse spørgsmål besvaret trinvist. 

Fra Design og Konstruktion, har vi benyttet os af nogle metoder til designs; iterativ 

designmetode, rapid prototyping og CCM (problemkort), i vores proces med at skabe vores 

endelige løsningsforslag og produkt. Disse metoder har givet os et samlet overblik over vores 

designprocess fra start til slut, samt hjulpet os med idégenerering til vores produkt. 
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Iterativ design metode   

Vores produktdesign har været igennem en proces, hvor vi har gjort brug af den iterative 

design metode, som kan ses på figur 7. Den iterative design metode handler om at 

gennemarbejde den samme proces om og om, hvor man hver gang reevaluerer sit design. 

Dette forsætter man med indtil man opnår et resultat bestående af en sketch eller en prototype 

man kan kalde sit endelige produkt. Med den iterative designprocess tager starter man med en 

vision. Man ser altså et problem eller behov, og man begynder dernæst at komme på 

løsningsforslag. Disse løsningsforslag skal anses som at være ens vision. Dernæst begynder 

man designprocessen. Man begynder nu at arbejde med det løsningsforslag man har fastsat 

sig på. Næste trin er så at bygge sit løsningsforslag og så teste. Når man så føler sig sikker i 

sit arbejde vil man så gå tilbage til ens vision og se hvordan ens design passer ind i det. Løser 

det problemet? Opfylder det behovet? Kan det gøres bedre? Disse spørgsmål vil man blandt 

andre spørge sig selv. Denne cirkel vil man forsætte indtil man når frem til et design som er 

”perfekt” 

 

Figure 7 (CleanPNG.com) 

Man kan sige at iterativ designprocess overordnet handler om at bearbejde sine egne idéer om 

og om igen og forholde sig kritisk til sine løsningsforslag samt ens design. Ved hjælp af 

denne proces danner vi vores egen erfaring om de idéer vi har, og forbedrer dem konstant, 

indtil vi har opnået de kriterier, vi ønsker for vores produkt, og dermed kan vi udarbejde en 

prototype. Donald Schön, forfatteren af bogen ‘Den reflekterende praktiker’ skriver ”Påstår 

at vi gennem en iterativ proces erfaring, læring og praktisering løbende kan forbedre vores 

arbejde og blive en 'reflekterende praktiker” (Schön, 1998, 110-114). 

Dette handler om bearbejdning af vores egne idéer, imens vi reflekterer over, hvad der kunne 

gøres bedre. I vores vej fra A til B har vi brugt den eksperimenterende metode, hvor vi har 
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prøvet os frem med diverse idéer. Da vi til sidst fandt frem til en idé til det ønskede produkt, 

dannede vi en prototype og afprøvede designet. Efter vi har afprøvede prototypen, evaluerede 

og diskuterede vi hvorvidt det opnåede de ønskede resultater. Donald Schön skriver: “It is 

useful to distinguish several levels of ‘making’, moving from a general view of designing to a 

more specifically architectural one.” (Schön, 1998, 111). 

Dette citat understreger designmetoden, da vi går tilbage og udarbejder nye idéer på 

forskellige niveauer, og derefter opbygger det til et endeligt produkt altså en “working 

prototype”.  

Rapid prototyping 

Rapid prototyping hænger på mange måder sammen med den iterative designprocess, og 

betyder hurtig prototype. Dette er en metode til at skabe udetaljerede og, som navnet antyder, 

“hurtige” prototyper af ens produkt. Når man har skabt disse simple og udetaljerede 

prototyper, kan man evaluere dem, og opdage fejl, som kan forbedres på næste prototype. En 

prototype er en, som nævnt, udetaljeret og meget tidlig udgave af det endelige 

produkt/design. Man bliver ved med at evaluere sine prototyper, for at nå frem til det 

endelige mål. Når man evaluerer de første prototyper, bevæger man sig på det formative 

niveau. Når man står med det færdige produkt, så når man det summative niveau. Et 

eksempel herpå, er vores tidlige skitser af produktet, som er meget udetaljerede og 

udelukkende viser de mest basale komponenter i vores energisystem til byen på vand. Herfra 

har vi så arbejdet med skitserne, samt hele tiden evalueret dem undervejs, for at nå til en langt 

mere detaljeret fremvisning af byen på vand med et komplet energisystem. 

Coloured Cognitive Mapping (CCM) 

CCM eller Coloured Cognitive Mapping er en designmetode, som man benytter til, at 

analysere strategier, konsekvenser og mål. Man bruger metoden til at strukturere sit arbejde 

med designet, og samtidig til at analysere de problemer samt mulige løsninger, der kan være. 

Vi er blevet præsenteret for denne metode i kurset “Design & Konstruktion I”. Vi har valgt at 

benytte os af CCM i vores proces med at designe en by på vand, for at skabe et bedre 

overblik over vores proces med designet. I vores CCM tager vi udgangspunkt i problemet 

”Hvordan skaber man nok vedvarende energi til en by på vand?”. Når man laver et 

problemkort (CCM), starter man med at placere det centrale problem eller spørgsmål. Ud fra 
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dette spørgsmål placerer man forskellige udsagn, som er relateret til problemet, f.eks. ”Brug 

forskellige former for vedvarende energikilder”. Under disse udsagn skriver man 

modsætningen til udsagnet, altså ”…én slags energikilder”. Dette gør man for at sætte 

tankerne i gang omkring mulige løsninger samt problemer, der kan opstå eller problemer man 

skal undgå (Venable, J. R., 2014). De negative udsagn er farvet rødt, hvorimod de positive 

udsagn er farvet grønne, dog vil der til hvert negativt udsagn være en modsætning som er 

positiv, samt til hvert positivt udsagn være en modsætning som er negativ. Vores problemkort 

har hjulpet os med at finde ud af, at vi ønsker et energisystem bestående af flere energikilder, 

samt være opmærksomme på hvilke energikilder der er mest relevante for vores projekt at 

inddrage. 

 

 

  

El-netværk beregninger 

I dette projekt har vi, som tidligere nævnt, valgt at lægge vores flydende boliger ud for 

Holland. Derfor har vi valgt at arbejde ud fra Hollands gennemsnitlige energiforbrug pr. 

borger. Ud fra CIA’s database kan vi regne os frem til at den gennemsnitlige hollandske 
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borger bruger omkring 6.296kWh om året. Det vil sige, at borgerne bruger 17,25kWh om 

dagen. Vi har regnet os frem til de 17,25kWh ved at dividere hele Hollands energiforbrug på 

108,8 mia. kWh med befolkningstal på 17.280.397. Med dette kom vi frem til det årlige 

forbrug på 6.296kWh. Til sidst har vi divideret 6296kWh med 365 (dage i løbet af et år). 

Vores resultat er bemærkelsesværdigt mindre end Oceanix’ forventede forbrug på 31kWh. Vi 

mener at vores resultat på 17,25 kWh er lavere, grundet den manglende fødevareproduktion 

og transport, som finder sted uden for Holland, og derfor importeres til landet. I dette projekt 

arbejder vi udelukkende med at skabe et pålideligt energisystem for boliger og derfor vil 

fødevareproduktion og transport ikke indgå i vores beregninger. 

En given befolknings energiforbrug kan variere fra land til land, grundet kulturforskelle, 

klima, årstider og lignende. Hvis man for eksempel søger på den gennemsnitlige borgers 

energiforbrug i Holland, vil man nå frem til et tal der ligger på omkring 17,25 kWh pr. dag. 

Hvorimod en gennemsnitlig borger fra USA bruger omkring 35,6 kWh dagligt (CIA 

Factbook, 2020). Spørgsmålet er så hvad der helt præcist indgår i dette tal. Bliver der taget 

højde for transport? Fødevareproduktion? Sanitet? Disse dele udgør alle sammen en del af det 

samme regnskab. Man kan kalde sanitet, fødevareproduktion og transport en borgers 

indirekte energiforbrug. Disse ting er man nødt til at overveje, hvis man ønsker at konstruere 

en selvforsynende by på havet. Vi har dog valgt at give et løsningsforslag, der udelukkende 

omhandler en borgers direkte energiforbrug. Vi har besluttet at se bort fra indirekte 

energiforbrug grundet den kæmpe opgave det er, at opbygge en by fra grunden af. Da vi 

stadig kun er studerende, har vi derfor valgt at give vores bud på en energiforsyning, der kan 

bruges på vand og derved kan vi forhåbentlig hjælpe til med at komme et skridt tættere på, at 

se nogle af disse projekter blive en realitet. 

For at opnå den selvforsynende status, som vi søger med dette projekt, tager vi blandt andet 

brug af solceller. I Oceanix` projekt har de valgt både at tage brug af solceller på taget af 

boliger og andre bygninger, men samtidig bruger de flydende øer, som er dedikeret til at huse 

ekstra solceller. Med vores system sigter vi dog efter, at vi kun holder solcellerne på taget. 

Det er hensigten, at solceller skal stå for en betydelig del af energiproduktionen i vores 

projekt.  

Vi har, som tidligere nævnt, valgt at arbejde ud fra, at vores flydende by skal ligge uden for 

Holland. I Holland er der cirka 4,18 soltimer dagligt i gennemsnit. (Weather and Climate, 

2019)  
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Vores solceller producerer max 340 kWh, og har et effektivitetsniveau på 20,3%, så det reelle 

output ligger på 69,02 kWh. Solen skinner 4,18 timer i gennemsnit hver dag om året 

(Holland), så 69,02 x 4,18 = 288,5 kWh (pr. dag). Hvis man herefter trækker 25 % fra, da 

resultatet af energi-outputtet varierer alt efter vejret, ender man med 216,38kWh. (Panasonic, 

2019)  

Vi benytter os samtidig af havstrømsenergi, og hertil har vi valgt HATCT-turbinen. Denne 

turbine producerer, som vist i figuren nedenfor, 150 kW ved en fart på 2 m/s. Ved denne 

energiproduktion er outputtet på 47,6% svarende til 71,4 kW. 71,4 x 24 (timer) = 1713,6 kW 

(pr. dag). 

 

Figure 8 (Hansen, M.O.L, 2017) 

 

Vi har valgt at vores by skal huse 600 indbyggere, så 600 x 17,25 (daglige forbrug pr. 

indbygger i Holland) = 10350 kWh. Det vil sige, at vi skal bruge 10350 kW pr. dag som 

minimum, da vi også gerne vil have en energireserve. 

Ud fra disse beregninger, er det nødvendigt, at vi som minimum placerer 2x turbiner med et 

output på 1713,6 kW om dagen, samt 24x solceller hver med output på 288,5 kW om dagen.  

Vi har besluttet at placere 50 flowbatterier samt én ekstra turbine med et output på 1713,6 

kW, da hvert flowbatteri kan lagre 32 kW (1713,6:32=53,55) hvilket betyder, at vi som 

minimum altid har en energireserve på lige under 1713,6 kW. 
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Semesterbinding 

Vores projekt omhandlende byer på vand, klimavenlige energikilder og generelt 

energisystemer, forankrer sig naturligt i dimensionen “Teknologiske Systemer & Artefakter”, 

da vi arbejder hen imod at skabe et selvforsynende, teknologisk energisystem. Vores rapport 

er bygget op omkring TRIN-modellens seks trin, da vi har opstillet seks arbejdsspørgsmål 

svarende til de forskellige trin i modellen, og gennem rapporten besvarer vi disse. Vores 

projekt lægger især vægt på beskrivelsen af de forskellige teknologier, som indgår i vores 

energisystem til byen vi bygger på vandet. Vi har valgt at inddrage ”Design & Konstruktion” 

som den anden dimension i projektet, da det er relevant for os at benytte os af de forskellige 

metoder vedrørende designs, som vi er blevet præsenteret for igennem kurset. 

Vi har altså benyttet os af metoder og viden fra ”Teknologiske Systemer & Artefakter” til at 

analysere samt redegøre for de energiformer, der indgår i vores energisystem. Herefter har vi 

benyttet vores viden fra ”Design & Konstruktion” til at idégenerere og skabe vores endelige 

produkt, som er en by på vand bestående af et energisystem med flere komponenter. 

Hvad er Oceanix? 

I Oceanix boligprojektet er bygningerne opbygget som moduler kaldet, “Neighborhood”, 

“Village” og “City”. Et “Neighborhood” består af 2 hektarer som skal kunne have op til 300 

beboere og stadig være selvforsynende. Det er meningen, at bygningerne ikke skal blive mere 

end syv etager høje, for at have et lavere tyngdepunkt. For at skabe en “Village”, vil Oceanix 

sammensætte seks “Neighborhoods” sådan, at det bliver til 12 hektarer hvor de kan huse op 

til 1650 borgere. Derefter er det så meningen, at der skal tages seks “Villages” og laves en 

“City” som skal kunne huse 10.000 borgere på 75 hektarer. Uanset størrelsen, er det 

meningen, at der skal benyttes lokalt genererede materialer til konstruktioner, hvilket blandt 

andet inkluderer bambus, som skal kunne dyrkes i byen. I vandet under byen, skal der være et 

flydende rev lavet af et materiale, som kaldes “Biorock”, der skal være tang-, østers- og 

muslingedyrkning, samt opdrættes der tunger (tunger = en slags fisk). Dette skal hjælpe med 

at rengøre vandet og accelerere regenereringen af vandets økosystem. (Oceanix, 2018) 

Oceanix vil fokusere på et “Net-Zero Energy System”, hvilket vil sige, at der ikke bliver 

genereret mere energi end der bliver brugt. Energien skal selvfølgelig være vedvarende, det 

vil altså sige, at energi-generering baseret på f.eks. sol, vand, etc. Meget af deres energi-
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generering, skal gå til produktion af fødevarer. De vil have et plantebaseret madsystem, sådan 

at maden også kan dyrkes ude på platformene i byen og der derfor ikke skal transporteres 

noget mad ud til byen fra fastlandet. Samtidig med dette, vil der ikke være samme 

omkostninger ved oprettelsen af planter, som ved oprettelsen af dyr. Det koster nemlig mange 

energi- og vandressourcer at producere kød, samt at det kræver meget plads. (Oceanix, 2018) 

Der skal selvfølgelig også være vand til beboerne i deres by. Oceanix har tænkt sig at bruge 

den nyeste teknologi inden for vanddamps-destillation, atmosfærisk vand-generering og 

regnvands opsamlingssystemer. Igen vil de gå efter et “Zero Waste” system, hvor der vil 

blive genbrugt så meget vand som muligt. (Oceanix, 2018) 

Dette “Zero Waste” system ses igen ved deres forslag til at håndtere skrald. De har tænkt sig 

at opnå dette, ved at genbruge så mange materialer som muligt, samtidig med at organisk 

skrald vil blive brugt til kompost og gødning til dyrkelse af planter og afgrøder. Forbruget af 

f.eks. indpakninger til morgenmadsprodukter eller lignende, som normalt er engangsbrug, vil 

blive erstattet med genbrugelige beholdere. (Oceanix, 2018) 

Det er meningen, at folk skal holde sig så meget som muligt fra at bruge biler i en Oceanix 

by, og hvis det er nødvendigt for dem, at benytte det, skal det være elbiler. Der vil være fokus 

på aktive muligheder for transport, såsom at cykle, gå, bruge vandcykler eller pedal/sejlbåde. 

På deres hjemmeside har de opstillet en form for skema, til at vise hvilke muligheder de vil 

implementere i deres by. (Oceanix, 2018) 

Analyse 

I dette afsnit vil vi tage brug af de førnævnte metoder og se på projektet fra netværks teoriens 

vinkel. Vi vil i dette afsnit belyse, hvorfor vores el-netværk er sat op, som vi har gjort det i 

dette projekt. Der vil blive refereret til teorier og metoder som er gennemgået i henholdsvis 

metode og teori afsnittet i denne rapport 

Som netværksteorien dikterer, så opstår langt de fleste netværker ved bottom-up tilgang. 

Dette passer på mange netværker, som vi ser i hverdagen. Såsom vejnettet i adskillige lande, 

hvor man er begyndt at bygge veje i områder med høj befolkningstæthed og derefter har 

videreudviklet vejnettet. Når man skal designe et netværk, som skal løse en given opgave, 

bliver man ofte nødt til at starte med at arbejde ud fra et top-down fremfor bottom-up. Det har 

vi også gjort i dette projekt. 
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Topologi 

Vi er startet med at undersøge hvor meget strøm, vi i realiteten har brug for, for at understøtte 

hver beboer i vores design. Vi har, som tidligere nævnt, valgt at designe et energisystem, der 

kan supplere en by med 600 beboere. Hver beboer er sat til at forbruge 17,25kW dagligt. 

Vores udregninger kan læses i metodeafsnittet, men den endelige mængde af energi som vi 

skal kunne producere dagligt er 10.351,2kW. Vi har udregnet, at vi har brug for 24 N340-

moduler og 3 HATCT-turbiner. Til det følger et IPCS (Integrated Power Conversion System) 

og flowbatterier. El-netværket tager også brug af Smart Grid strategien. Det gør det ved, at 

netværket skal være smart og selvregulerende i tilfælde af overproduktion af el, eller forhøjet 

forbrug. 

Man kunne derfor forvente, at vores netværks topologi er opsat efter ”Fully Connected” 

topologien. Det passer dog ikke helt ind i dette netværk, eftersom mange af edgesne er 

dirigerede. Det vil sige, at flere af forbindelserne mellem noderne kun går en vej. 

Forbindelsen mellem IPCS’erne og N340-modulerne bevæger sig f.eks. kun i retning mod 

IPCS, det samme gælder for HATCT-turbinerne. Flowbatteriet er til gengæld forbundet i ikke 

dirigerede edges. Der skal kunne kommunikeres mellem transformerne og flowbatterierne for 

at sikre driftsikkerheden i el-netværket. Med andre ord, bliver transformerne og 

flowbatterierne nødt til at kommunikere frem og tilbage, for at sørge for at flowbatterierne er 

fuldt opladte og hvornår energiproduktionen skal suppleres af oplagret energi. Noderne i el-

netværket er derfor forbundet i specifik rækkefølge, se Figur 9. 

 

Figure 9; Energisystem til 600 beboere 
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I og med, at vi har designet vores el-netværk fra en top-down tilgang, har vi ikke designet 

netværket med en specifik topologi i tankerne. Topologien er fremkommet af nødvendighed, 

kan man sige. Vi har dog vidst, at med de meget centrale noder, (transformerne), at det 

formentlig ville ligne ”Star” topologien.Når man ser på de forskellige topologi, der findes i 

komplekse netværker, vil man måske se ligheder i ”Mesh” og ”Star” topologi. El-netværket 

læner sig, som forventet, op ad star-topologien, grundet transformerne. Samtidig kan ligheder 

drages til mesh-topologien, grundet de edges, der findes mellem transformerne, 

flowbatterierne og forbrugeren. 

Der er forskel på de mange edges i el-netværket. Vi har derfor kortlagt de ikke dirigerede og 

de dirigerede edges i Figur 10. Ikke dirigerede edges er markeret med blåt og dirigerede 

edges er markeret med rødt. Med denne kortlægning af edgesne bliver det hurtigt nemmere at 

tyde, hvordan noderne i dette netværk kommunikerer og hvordan energien kommer til at 

bevæge sig mellem noderne. 

 

Figure 10; Dirigerede og ikke dirigerede edges i netværket 

Centrality 

Det er derfor også vigtigt, at el-netværket nemt kan blive påvirket. Noderne i el-netværket 

skal kunne påvirkes af hinanden, for at få umiddelbare ændringer, der skal sikre outputtet. 

Dette skal, som nævnt i tidligere afsnit, gøres i tilfælde af solfattige dage, forbrugsspikes, 
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nedsat havstrømshastighed, m.m. For at vi eller noderne nemt kan påvirke andre noder i 

netværket, er det nødvendigt at have en et centraliseret netværk. Ved at man har et 

centraliseret netværk, som vores el-netværk, er der kun få noder der skal påvirkes for at 

kunne opnå en ændring i alle noderne. 

For at få en forståelse af hvorvidt vores el-netværk er centraliseret og belyse hvilken grad af 

connectivity der eksisterer i netværket. Dette kan vi belyse ved at kortlægge el-netværket med 

de fire tilgange der hører til centrality. Vores kortlægning kan ses i figur 11, hver kortlægning 

kan ses i større format i bilagene på side 52 og 53 . 

 

Figure 11; Centralitet kortlægning 

Det kan ses på figur 11, at der ikke er den største variation mellem de fire tilgange i vores 

kortlægning. Der er ikke stor variation grundet det relativt lave antal af noder, der eksisterer i 

vores netværk. Idéen er dog, at dette nemt kan skaleres op. Derfor er det relevant at vide, 

hvordan de forskellige noder er forbundet til hinanden på lokalt plan. Det vil nemlig være 

nemmere at forstå, når der snakkes om sammensætninger af måske fire eller 12 af disse el-

netværker, der alle skal kunne kommunikere. 

Diskussion 

Der kan ske mange ulykker i en by. Dette gælder selvfølgelig også for byer på vandet. Skulle 

der f.eks. ske en fejl i energisystemet ved genereringen eller lagringen af strømmen, kunne 

resten af byen gå ned. Et problem ved dette kan være, at det tager længere tid for materialer 

og/eller teknikere at komme til destinationen. (Hurley, 2019) Det kommer selvfølgelig an på 

forskellige variabler, som hvilke materialer der skal bruges og hvor meget af det, samtidig 

med hvor langt fra kysten byen er placeret.  

Et af målene fra Oceanix er, at det at bo på vandet, skal kunne være til at betale også selvom 

det er en klimavenlig løsning. Vi har samme mål som Oceanix på dette punkt. Det kunne 
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ende op med, at byen ville blive en form for maritimt fællesskab, hvor det kun er folk med 

mange penge som bor der. Det ville være som et midtpunkt for grøn-livsstil og 

klimavenlighed, som kun rige mennesker kan nyde godt af. (Hurley, 2019) Nogenlunde det 

samme ses allerede i Lagos, Nigeria, hvor et stort projekt ved navn “Eko Atlantic” som er ved 

at blive bygget med land som er genvundet fra det atlantiske ocean. På trods af, at resten af 

byen er skærmet af med en mur til at stoppe storme fra havet, siger eksperter at det vil få 

resten af Lagos til at være meget mere udsat for stormflod eller oversvømmelser. (Hurley, 

2019)  

I gruppen har vi diskuteret og lavet idéer som vi derefter har analyseret og diskuteret ved 

brug af flere metoder. I begyndelsen brainstormede vi i gruppen om, hvordan vi kunne 

visualisere vores idé og hvordan det kunne ende med at se ud. Vi har gjort brug af den 

iterative designmetode, fordi det er en god metode at bruge, når man arbejder med prototyper. 

For at konkludere hvad der tidligere blev nævnt under metodeafsnittet så er det vigtige ved 

denne metode, at man udvikler sine idéer og i dette eksempel, udformer dem i form af en 

prototype. 

Det som vi har gjort under udviklingen af vores prototyper, er at vi har bragt vores idéer ud i 

prototypen hvor vi derefter har analyseret og diskuteret hvad der kunne gøres bedre og hvad 

der var blevet gjort godt ved den første model. Det handler mest om cirklen i figuren, det med 

at raffinere modellen, indtil man kommer til et punkt, hvor gruppen synes modellen 

repræsenterer det vi havde forstillet os. Derfor har vi flere versioner af prototyper, hvor de 

fleste minder om hinanden til en vis grad, fordi de er bygget på eller fra den forrige 

prototype. Man kan se udviklingen fra prototype til prototype, og hvis man fokuserer på 

forskellene, kan man få en idé om, hvorfor hver model er blevet ændret som de er. F.eks. er 

der vindturbiner i de første prototyper, men de er fjernet i den endelige og de senere 

prototyper, fordi de blev fravalgt. Den iterative metode er også god, når man får andre 

mennesker ind, til at evaluere og analysere ens prototyper, eller når man fortæller dem om 

ens designprocess. Det resulterer oftest i, at man får en anden synsvinkel på ens prototype, 

hvilket skaber en bedre forståelse for, hvad der kan forbedres, hvis de tolker budskabet som 

prototypen visualiserer på en anderledes måde. F.eks. kunne man tro, ved bare at kigge på de 

første prototyper, at hele netværket i energisystemet kun var til at forsyne ét hus, fordi der 

kun var et hus i prototypen, hvilket ville betyde, at alle huse ville have et elnetværk koblet 

direkte til huset med en vandturbine og solcelle, hvilket ikke er tilfældet. Derfor blev den 
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næste prototype udviklet sådan, at den bedre repræsenterede hvor mange huse systemet 

kunne supporte. 

I forbindelse med at lave en by på vandet, kan vi støde ind i mange problemer. Dette kan 

f.eks. være storme eller høje bølger som oversvømmer byen. Vi har igennem projektet 

undgået at skrive om dette, da vores fokus har ligget på at lave et realistisk energisystem, som 

teoretisk set, ville kunne virke til en by på vandet. Dog er dette meget reelle problemer, som 

ville kunne forårsage skader på byen generelt eller på energisystemet. 

Det vi gerne vil vise med vores produkt er, at man med teknologien kan opnå en kreativ og 

innovativ løsning på de problemer, der er opstået i forhold til stigende vandstande. Det vores 

projekt forhåbentligt kan opnå er, at fremvise ideen om, hvordan man kan skabe en del af 

fundamentet for et fungerende samfund på havet. Det at udvikle et energisystem er essentielt 

for sådan en by, dog ville det at sikre byen mod vind og vejr være et stort skridt imod den 

endelige udførelse.  

Med det sagt, har vi, som nævnt, valgt at fokusere på energisystemet som det eneste, da vi 

mener, at man først burde finde ud af, om det er muligt at tilføre ressourcer såsom, el, vand, 

varme, osv. til byen, før man tager de sidste skridt imod den fuldendte kreation af en by på 

vandet. 

Det teknologien skal fremvise, er muligheden for at bygge byen op på baggrund af et 

energisystem. Energisystemet kan videreudvikles og forbedres, men ikke desto mindre være 

et eksempel eller en skabelon for, hvordan fremtidige energisystemer kan bestå af mere 

vedvarende energi til at forsyne boliger med strøm.  

Fejl og mangler: 

I forhold til vores beregninger af hvor mange solceller og turbiner vi skal bruge til antallet af 

mennesker, kan der være en variation i forhold til, hvor mange som bor sammen i hver 

bygning. Det ses nemlig på energiforbruget for husstande med flere medlemmer, at der 

gennemsnitligt bliver brugt mindre energi pr. person end hos folk som bor alene. Vores 

beregninger er altså lavet på baggrund af, at alle bor alene. Dette er gjort, fordi vi dermed kan 

vise det maksimale antal af solceller og turbiner, der skal bruges til husstandene. Vi har 

samtidig valgt kun at fokusere vores beregninger på husstande, det vil altså sige, at vi ikke 

har medregnet andre dele af samfundet, såsom industri, madproduktion, butikker, osv. så ved 

en fuldendt by på vandet, vil der være brug for mere strømproduktion. 
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Problemer ved projektet: 

Hvis man skal takle problemstillingen omkring storme og høje bølger, kan man kigge på, 

hvordan bygningerne skal være placeret på vandet og derfor har vi i gruppen diskuteret 

hvordan dette kan gøres. Man kan vælge at gøre det på en sådan måde, at platformene med 

bygningerne på flyder på vandoverfladen og er lænket fast til et anchorpoint ved havbunden, 

så de ikke flyder væk. Dog kan vi risikere at almindelige høje bølger, kommer til at skylle op 

på platformene og skaber problemer. For at løse dette, kan man sørge for, at det kommer en 

kant på siden af platformen, som er løftet over vandet i forhold til den del som flyder. Dette 

vil sørge for, at når der kommer høje bølger, vil de blive stoppet før de overhovedet kan 

bevæge sig over selve grundfladen som platformen er bygget på. (Se underlagte illustration 

for bedre forståelse) 

 

Figure 12 

Ved at platformene er forankret til havbunden, kan vi regne med at de er mere stabile. Dog 

for at sikre imod at vandstandene ikke stiger over grundfladen af platformen, vil der være 

brug for en vis overskydende længde i de kæder, som holder platformen fast. Det vil sige, at 

der skal være plads til, at kæderne kan blive slappere og at kæderne skal kunne trækkes ekstra 

ud, på baggrund af vandstanden. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige hvor sikker en 

sådan platform vil være imod en storm, da det vil kræve forskellige former for tests på f.eks. 
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hvor stærke kæderne er og hvor stabil selve platformen er i forhold til f.eks. tyngdepunkt, 

materiale brug, osv. 

For at sikre sig bedre imod høje bølger, vandstande og storme, kan man vælge at bygge byens 

platforme op på samme måde som ses ved boreplatforme. Dette vil sørge for at platformene 

står mere stabilt bygget fast i form af søjler sat til bunden af platformen, som så skal række til 

havbunden hvor der vil være et solidt fundament til at holde dem fast. Søjlerne sørger for at 

platformene er løftet over vandet og vi kan dermed nemt sikre os imod vandstandsstigninger 

og høje bølger. Hvis man vil langtidssikre platformene noget mere, kan man bygge søjlerne 

som en form for stempel, ligesom ved en jack-up boreplatform, der vil kunne rykke 

platformene langsomt op og ned, i forhold til den forventede vandstand. Ved at platformene 

ikke flyder på vandet, står de generelt mere fast, og burde dermed holde bedre i forhold til 

eventuelle storme, dog kan man risikere at storme kommer for pludseligt eller bliver så 

kraftige at søjlerne ikke kan nå at løfte platformene til en sikker højde. 

Fremtiden for projektet: 

I forhold til hvordan projektet ville udvikle sig fremover, ville det næste skridt være, at kigge 

på tilgængeligheden af fødevarer samt drikkevarer for indbyggerne i byen. Generelt mener vi 

i gruppen, at et projekt som det her, aldrig rigtigt ville stoppe med at udvikle sig. Der vil altid 

være et eller andet, som kan forbedres og der er måske mange forskellige dele af byen, hvor 

man kommer igennem mange forslag til at løse et problem, uden at finde noget som kan lade 

sig gøre for en by på vandet. Når man har at gøre med et projekt som er så abstrakt fra 

normen vi kender til i dag, kan man regne med, at det er noget som kommer til at være under 

udvikling i mange år. 

Produkt 

Vi har valgt at lave en visuel sketch version af vores løsningsforslag. Den består af en 

tredimensionel model af huse på flydende platforme på vandet, som er tilkoblet vores 

energisystem. Vi havde i første omgang planlagt at konstruere en fysisk model, ved hjælp at 

de værktøjer der er tilgængelige i FabLab. Dog grundet nedlukning af campus på baggrund af 

Covid-19, har der ikke været mulighed for at benytte os af faciliteterne i FabLab. 

Vores produkt er en tredimensionel model af en by på vand, med fokus på hvordan et 

energisystem baseret på to vedvarende energikilder, som henholdsvis er solceller og HATCT-
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bølgeturbiner, kunne se ud. Den tredimensionelle model er lavet i programmet Tinkerdal 

hvilket er et 3D-modelleringsprogram. Den endelige prototype, som er vores produkt, er set 

ovenfra på billedet og markeret med tal, så det er nemmere at følge med i, hvad der bliver 

beskrevet. 

 

Figure 13 

Punkt 1 på billedet er der, hvor bølgeturbinerne er. De røde turbiner skal forstille at være 

under vandets overflade. Men eftersom det er svært at vise på et billede som ses ovenfra, er 

de placeret på et mørkeblåt felt, for at illustrerer dette. Det kan ikke ses på billedet hvordan 

bølgeturbinerne er forbundet med resten af modellen, men det er meningen, at de skal være 

forbundet til elværket med de nødvendige kabler. 

Elværket er markeret med punkt 2. Punkt 2 er placeret på et større panel, hvor der er en større 

grå bygning, som repræsenterer et elværk. Ved siden af elværket er der en mindre mørkerød 

figur, som skal repræsentere hvad der delvist indgår i elværket. Transformere i elværket har 

til opgave at omdanne energien til brugbar strøm, før den sendes videre til mindre stationer, 

som så fordeler strøm og el til boligerne i byen. 

Punkt 3 er de stationer som modtager strøm fra elværket, og som så fordeler det ud til 

boligerne. Billedet og modellen repræsenterer ikke det rigtige antal af boliger, som hver 

station potentielt kan fordele til. Dette er på baggrund af, at modellen er sammensat for at 

give et overblik og bud på, hvordan det endelige løsningsforslag kan komme til at se ud. 

Punkt 4 er boligerne. Igen er der ikke modelleret lige så mange boliger, som ville kunne 

støttes af vores energisystem. Det blå tag på husene skal repræsentere solceller. Vi har valgt 
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at placere vores solceller på tagene, for at udnytte pladsen mest muligt. 

Punkt 5 er rørene, som skal bruges til at holde de nødvendige kabler til fordeling af strøm. På 

modellen er rørene illustreret tydeligt, for at give indblik i, at der vil være en forbindelse 

imellem diverse dele af byen. Dog er det nødvendigt at pointere, at disse forbindelser ikke 

ville være lige så synlige i den endelige by. 

Punkt 6 er de ekstra platforme, som hovedsageligt ses i højre side af billedet. De ekstra 

platforme er tomme for at vise, at der er mulighed for at der kan tilbygges boliger og andet. 

Design rationale    

Under design rationale beskriver vi, hvordan vi er kommet frem til det produkt vi fremviser 

og processen fra A til B med dokumentation via eks. Screenshots og opdateringer af 

forbedringer.  

Efter en designprocess på to uger som gik med brainstorming og diskussioner om hvordan vi 

skulle designe et produkt, kom vi frem til, at vi kunne lave en visuel tredimensionel model i 

et CADS-program. Denne model skal vise et energisystem, der kan omdanne energi fra 

vedvarende energikilder til boliger på vand.  

Så til at begynde med ville vi gerne have en simpel visuel version af dette system. På 

baggrund af, at vi gerne ville lave det simpelt og ligetil, skal det også kunne fremvise de 

vigtige komponenter, som vi diskuterer og skriver om i rapporten. Derfor ville vi gerne have 

en model, der bestod af vores energikilder som henholdsvis er solceller og bølgeturbiner.  

 

Figure 14  (første prototype set fra front og top, prototype 1.) 
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Dette var den første prototype, som vi fik udarbejdet. Denne viser, hvordan et simpelt system 

kunne se ud. Prototypen her havde én bolig og tilhørende energikilder, hvilket var hvad vi 

ville have på vores første udgave af produktet. Vi fandt hurtigt ud af, at prototypen ikke var 

god nok af flere årsager. Nogen af årsagerne var, at modellen ikke viser, hvor mange boliger 

der kan understøttes af dette system, så det var noget vi fremadrettet ville gøre bedre. Vi blev 

også enige om, at vores projekts fokus var på to energikilder, som ville være solceller og 

bølgeturbiner, derfor ville vi på den næste prototype fjerne det, som ikke skulle være med i 

projektets rapport. 

Fremadrettet var der mere fokus på, hvordan andre mennesker, som ikke er med til at skrive 

på projektet, måske ville opfatte billedet af modellen. Den næste model vi fik udarbejdet 

repræsenterede bedre, hvordan en by kunne bygges op omkring dette system. Vi prøvede at 

vise, hvordan energi bliver produceret i det ene område og hvordan det transporteres til et 

boligområde. Vi fjernede de unødvendige modeller, som vi vurderede, ikke var vigtige for 

vores projekt. Siden vi arbejder med den iterative designmodel, så diskuterede og evaluerede 

vi vores prototyper op til flere gange, for at finde ud af, hvad der fungerede og hvad der 

skulle laves om. Den iterative designmetode har hjulpet os med at forbedre den næste model 

og man kan også se en udvikling fra prototype til prototype. 

  

Figure 15 (prototype 2 set fra top, prototype) 
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Det vigtigste, vi fik med fra denne prototype var, at vi ikke nødvendigvis behøvede at skalere 

bygningerne ned til deres realistiske størrelser og skabe et størrelsesforhold der var præcist 

helt ned til den sidste centimeter, så længe størrelsesforholdet var nogenlunde realistisk. På 

baggrund af tid og ressourcer, så ville vi fremadrettet, fra denne model fokusere på, at 

optimere det vi havde på modellen, så det stemmer overens med det vi skriver i rapporten. 

Overvejelserne der gik fra denne model til den næste og sidste var, at fjerne mængden af 

unødvendige maskiner fra strøm-produktionsdelen af modellen. Det var cirka efter vores 

anden prototype, at vi fik helt præcise tal på, hvor mange huse vi kan producere strøm til og 

hvordan vores system fungerer. Ud fra den nye viden om vores system, ændrede vi i vores 

model. 

 

Figure 16 (den sidste prototype og produktet set fra front og top, prototype 3.) 

På vores sidste prototype fik vi reduceret mængden af bølgeturbine-modeller. Vi fik også 

fjernet platformene der udelukkende var solceller på, da der ikke var behov for dem, og de 

ville være misvisende at have med. Til den sidste prototype, blev der lagt flere detaljer på 

bygningerne og der blev lagt paneler, som forestiller et eksempel på, hvordan infrastrukturen 

mellem bygningerne kunne se ud. 

Hvis der var noget som kunne gøres bedre til en ny prototype eller model, så ville det være at 

man bedre skulle repræsentere, hvor mange dette system kan understøtte. Som vi skriver i 

vores rapport, burde vores system kunne understøtte 600 mennesker, hvilket er mange bolig-

modeller, som der skal gøre plads til. 
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Men det er nogen af de ting, som man overvejer og vurderer om det er nødvendigt at have 

med på modellen. I stedet for at lave 200 boliger eller flere, så har vi valgt at holde modellen 

simpel og fremvise så mange huse, som vi nu kunne gøre på en skærm uden af zoome så 

langt ud, at detaljerne ville gå tabt. Dette har vi valgt, da modellens opgave ikke er, at vise 

200+ huse, men at vise sammenhængen af systemet og fremvise hvordan en lille del af det 

system kunne se ud.  

Hexagonerne (platformene) har ikke en bestemt måleenhed eller en fast størrelse, fordi den 

størrelse de realistisk ville have, kan ændre sig i forhold til, hvordan en byggeplanlægger 

måske ville gøre det i virkeligheden. Vi har naturligvis nogle realistiske mål på solcelle-

modulerne, havstrømsturbinerne og flowbatterierne, men vores model er ikke lavet præcist ud 

fra disse mål, da vi i stedet har valgt at have fokus på andre punkter under vores 

designprocess. 

Vi har, i de tidlige prototyper, benyttet en grå farve til næsten alle modellerne, hvilket gjorde 

dem meget ensformige og svære at tyde. Det kan dermed resultere i, at modtagerne, som ser 

modellen, har sværere ved at skelne mellem de forskellige objekter. På baggrund af det, 

valgte vi at farvegive vores modeller lidt anderledes, så de kan skelnes fra hinanden. Der er 

blevet brugt flere farver og lysere toner, hvilket vi har gjort, så alting ikke ser ensformigt ud.  

Mængden af huse og energiproducerende elementer er ikke 100% nøjagtig, men det vigtigste 

for modellen i dette stadie er, at visualisere noget, der bedre repræsenterer vores tanker 

omkring produktets endelige form. 

Konklusion 

Vi vil i dette afsnit konkludere på vores problemformulering “Hvordan kan man konstruere et 

selvforsynende energisystem, egnet til byer på vand?” Vi har i denne rapport givet vores bud 

på, hvordan vi forestiller os, at det mest realistiske og praktiske energisystem, designet til en 

by på vand, ser ud. Som nævnt i rapporten, tager vi udgangspunkt i, at konstruktionen af byen 

skal være simpel samt fokusere primært på energisystemet og de teknologier, der er indlejret i 

dette. Det betyder også, at vi har lavet nogle fravalg i form af konstruktion, materiale og 

økonomi. Disse fravalg har vi gjort, da projektet er forankret i dimensionen “Teknologiske 

Systemer & Artefakter”, og dette kursus fokuserer på hvordan teknologiske systemer 

fungerer og hænger sammen. Vi er kommet frem til, at vores energisystem skal have to 

forskellige teknologier som energikilder. Disse to energikilder er, som beskrevet i rapporten, 
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solceller samt havstrøms-turbiner. Vi har også vurderet, at der vil være et behov for at have 

en energireserve, da vores energikilder er afhængige af vejrforholdene, og derfor benytter vi 

et netværk af flowbatterier til lagring af overskydende energi. I vores analyse af de 

forskellige teorier, har vi udarbejdet nogle beregninger, som viser, at vi skal producere 10350 

kW energi om dagen for at kunne supplere vores by med 600 indbyggere med energi. Vi kan 

derfor konkludere, at vores by som minimum kræver 24 solceller (N340) med et samlet, 

dagligt output på 6924 kW, samt to havstrøms-turbiner (HATCT) med et samlet output på 

3427,2 kW for at ramme den minimale produktion af energi på 10350 kW om dagen.  

Disse endelige energioutputs har vi udregnet ved at fastlægge variabler, såsom daglige 

solskinstimer, Solens energi output og gennemsnitlig havstrømshastighed. Grundet vores 

ønske om en energireserve, har vi, som nævnt, valgt at tilføje en ekstra havstrøms-turbine 

samt 50 flowbatterier. Som det fremgår af vores løsningsforslag (produkt), har vi draget 

inspiration fra Oceanix-projektet, og vi har valgt at lave en lignende by, blot ikke lige så 

kompleks, da vores fokus primært ligger på energiforsyningen. Vores løsningsforslag 

differentierer dog ved vores implementering af en energireserve i form af flowbatterier.  

Ud fra vores arbejde med Smart Grid og Netværksteori har vi formået at designe et netværk 

der er teoretisk robust og effektivt. Dog vil der være brug for at få testet vores energinetværk 

i praksis før vi tør konkludere at netværket vil fungere i den virkelige verden. 
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Figure 17 Betweeness Centrality 



Hoozan Nerway Abdullah 

Jeppe Nielsen S2024791835 BP2 

Mathias Jarlbæk Kornmod 

Matilde Kirkegaard Nielsen 

 

Side 52 af 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 Closeness Centrality 
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Figure 19 Degree of Connectivity 
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Figure 20 Prestige Centrality 


