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Afkræftning 

OBS! Vi startede med at være fire mennesker om dette projekt, hvori vi efterfølgende har 

været nødsaget til at splitte os. Derfor har vi nogle kilder, paragraffer og afsnit som kan være 

ens med vores tidligere gruppemedlem, Nasrdin Ahmed Aden, studienr.  68862. 

 

.   



2 

Abstract 

This report is centered around hydroponic systems and their place in society. Using the ‘Trin 

Model’ we analyse the benefits and detriments of water gardening in cities and common 

households. We will analyse whether they are cost effective, their easiness in use and their 

benefits to the environment, in which we lay the foundations of our own design. What we 

concluded, was that hydroponics is indeed beneficent on space, economy, but difficult to 

implement. In our own design we failed to produce a finished plant, but in the technique 

itself, we can conclude that it is possible to refine and implement in a household. 
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Indledning 

Dette projekt handler om hvordan vi bliver flere mennesker på jorden, omstændigheder hvor 

det bliver sværere at finde mere plads til at producere mad. Vores indgangsvinkel på dette 

problem er igennem de private hjem, for at se om de kan gøre en forskel, ved brug af 

hydroponiske systemer. Vi har kigget på de forskellige hydroponiske systemer som bliver 

brugt ude i verden, kigget på mindre systemer som den normale husstand vil kunne bruge 

og ud fra vores nye viden, har vi designet og bygget en prototype som vi selv har brugt til at 

gro planter med i hjemmet. Vi går i rapporten, igennem hvad fordelene er ved hydroponiske 

systemer i forhold til normale landbrug. Vi kigger derudover på hvor udbredt denne teknologi 

er og hvorfor den er udbredt som den er i dag. 

Afgræsning 

Da hydroponi har mange interessante aspekter, som man kan sætte i spil i forskellige 

sammenhænge, er vi nødsaget til at afgrænse os. Vi har derfor valgt at fokusere på at 

implementere hydroponi i det private hjem, da dette ville være lettere at udvikle prototyper 

og lave forskellige forsøg, fordi det private produkt generelt er størrelsesmæssigt mindre og 

mere simpelt forhold til den kommercielle verden. Vi har selv opsat et hydroponisk system, 

for eksperimentere dens funktion i brug. Vores anlæg er også en inspiration møbelgiganten 

IKEAs hydroponisk anlæg. Vi har så valgt at analysere og diskutere, hvor bæredygtig og 

omkostningseffektivt hydroponisk system er at anvende i private husstande.  

Problemfelt 

Promlematik: Vi bor imidlertiden 7.7 miliarder mennesker på planeten og ifølge FN’s afdeling 

for økonomi- og samfundsanliggender, vil vi runde 9.7 milliarder i 2050. (FN: verdens 

befolkning.., 2019)Vi har derfor brug for en større produktion på mad, da vi skal forsyne en 

forøgelse på 2 milliarder mennesker. Problemet er relevant, når der skal udvikles en strategi 

til at producere en ny mængde fødevarer til befolkningen. Ifølge FAOSTAT () er Danmark 1

blandt de lande i Europa der er mest opdyrket sammen med Bangladesh.På trods af at vi er 

gode til at udnytte den plads vi har, er skovarealet steget fra1923 til 2015 med ca.7,5 til 

1 Food and Agriculture Organization of the United Nations 
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14,6%(Skovarealet er.., 2016) Noget af det er selvfølgelig omlagt til landbrugsjord, og faktisk 

består Danmarks areal to tredjedel landbrug(Næsten to tredjedel.., 2017). Men 

jordbrurgsbedrifter er blevet reduceret med 70% siden 1979(70 pct færre..,2019) det kan 

give nogle dilemmaer til når befolkningen vokser. Vi vil hermed undersøge om 

implementering af hydroponi i byerne kan være en effektiv måde at råde over vores mad på. 

Fokus: Vi ville derfor undersøge om man kunne få borger til at producere nogle af de 

afgrøder, man ellers kunne købe i supermarkederne. Der er masser af fødevarer som går til 

spilde og for at undgå det vil en lille hydroponisk kasse i stuen eller vindueskarmen være en 

god indgangsvinkel i at blive selvforsynende på længere sigt. Med den her indstilling, kan 

man i fremtiden sikre et alternativ for at lette energiforbruget, der ligger i transport af 

sær-afgrøder på en måde der skal være nem og potentielt sjov for befolkningen.  

Motivation: Vores motivation for dette projekt ligger både i en fascination af teknologien bag 

hydroponiske systemer, samt en nysgerrighed om hvorvidt det kan laves i hjemmet, og 

hvorfor vi ikke ser det oftere. Dertil er der også en nysgerrighed i potentialet ved at udvikle 

hydroponi til hjemmet og se om det kan forbedre nogle faktorer f.eks. mængden af afgrøder 

eller om det er lettere at holde i forhold til normalt landbrug i det private hjem. 

Problemformulering 

Hvordan kan man gennem en analyse af hydroponiske systemer designe et system der er 

nemt, bæredygtigt og omkostningseffektivt at anvende i private husstande? 

Arbejdsspørgsmål 

- Hvordan kan man analysere funktionaliteten af hydroponiske systemer? 

- Hvordan kan man ud fra analysen, designe et hydroponisk system til at være billigt 

og brugervenligt? 

- Hvordan kan analysen af hydroponiske systemer bruges til at forklare funktionaliteten 

i ikeas eget produkt? 

- Hvordan kan Hydroponiske systemer være miljømæssigt bæredygtige? 
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Semesterbinding 

Vores projekt forankres i dimensionerne Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA) og 

vores selvvalgte dimension herved Design og Konstruktion (D&K). 

Derfor har vi ud fra TSA valgt at inddrage hydroponiske systemer som et teknologisk system. 

Ved brug af denne dimension, kan vi analysere hvorvidt dette teknologiske system kan 

komplementere fødevareproduktionen. Vi vil hermed analysere vores hydroponiske system, 

ved hjælp af trin-modellen til at beskrive og forklare hvorledes denne teknologi eventuelt kan 

være en fremtidig teknologi til landbrugsproduktion. 

I vores projekt indgår også D&K dimensionen. Med denne dimension, ønsker vi at bruge 

designmetoder og iterativ designprocess til at designe et hydroponisk system der kan stå i 

hjemmet. Vi vil derfor fokusere på en designløsning der er effektiv og nem. Vi er interesseret 

i om det kan fanger danskernes interesse til at dyrke deres egne fødevare, som ikke kræver 

en uddannelse for at få til at fungere.  

Rapportstrukturen 

Dette afsnit er en hurtig overgang over, hvordan vores rapport er sat op. 

● Redegørelse 

○ Vi starter ud med at redegøre for de forskellige betegnelse vi bruger, hvorefter 

vi redegører for de forskellige teknologiske systemer i hydroponien, da der er 

mange forskellige der ligger til vores forståelse af deres funktioner og vores 

eget produkt. 

● Teori og Metode 

○ Her beskriver vi de forskellige metoder og teorier, vi har brugt gennem dette 

projekt.  

● Case: Ikeas Hydroponiske System 

○ Dette er et case afsnit, hvor vi taler om Ikea og deres eget hydroponiske 

system som man kan købe, hvilket vi analyserer længere nede i analysen. 

● Produkt 

○ Dette afsnit er omkring vores eget produkt, dette er det design som vi selv har 

lavet, det vedrører primært hvordan det fungere og andre aspekter. 
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● Analysen 

○ Her går vi i dybden, med hydroponiske systemer og hvordan denne teknologi 

fungere, her analysere vi også ikeas hydroponiske system og vores eget 

produkt. 

● Diskussion 

○ Dette afsnit bruger vi mest til, at snakke omkring de forskellige fordele og 

ulemper omkring hydroponi, og om det er nemt og eller bæreydgtigt. 

● Konklusion 

○ Her konkludere vi omkring vi har besvaret det problemformulering, og vores 

arbejdsspørgsmål. 

● Perspektivering 

○ Dette afsnit er omkring, os som vurdere de forskellige steder hvor vi har lavet 

nogle fravalg, på grund af tidsmangel eller ressource mangle, vi snakker også 

lidt omkring corona krisen, og hvad vi gerne ville hvis ikke dette skete under 

projektet. 

● Visuel Produkt 

○ Dette er en lille præsentation, omkring det visuelle produkt, som vi har lavet. 
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Redegørelse 

I dette afsnit vil vi gøre rede for hvad hydroponi er, hvilken størrelse det har i verden og 

Danmark. Vi vil også beskrive komponenterne i et hydroponisk system, samt give et 

helhedsbillede. Vi vil derudover redegøre på det konventionelle landbrug med fokus på 

afvaskning af spildevand,  pesticider og sprøjte-gødning. 

Hydroponi og Hydroponiske Systemer 

Hydroponi er en teknik, der består af at plante i vand uden behov for jord, hvori navnet 

ligger. Kort, bliver et frø fra en bladplante introduceret til et vækstmedium, såsom en 

rockwool firkant, hvori frøet slår rødder der kan optage vand fra et bassin under det. I vandet 

er der tilsat mineraler, der forsyner planter med næringsstofferne nødvendige for planten til 

at gro. Næringsstofferne der tilsættes i vandet er i forskellige mængder alt efter hvilken 

plante man gror for at få en optimal plantevækst (Rabiya,2019). 

Et hydroponisk system, er et teknologisk system der oftest består af 5 komponenter: Et 

bassin, en vandholdig næringsopløsning, et vækstmedium, en vækstmedium holder eller 

kurv og alt efter hvilken type system, et låg. 

Bassinet er en beholder der holder på næringsopløsningen. Bassinet vil oftest være lavet af 

et varmeisolerende materiale, såsom flamingo, men i aktive hydroponiske systemer kan det 

også være en beholder. i begge tilfælde med det aktive system vil bassinet oftest stå for at 

holde planterne eller vandet på en vis temperatur. 

Næringsopløsningen består af mineraler brugt i traditionel gødning blandet op med vand. 

Denne næringsopløsning kan diskuteres om det er et artefakt, men vi har valgt at inkludere 

det, da det er et stof formidles med henblik på hydroponi eller specifikke planter i 

hydroponikken. Mineralerne kommer enten flydende, i form af gødningsmiddel, eller solidt, i 

form af pulver der er opløseligt i vand. Disse mineraler tilføjes til vandet i systemet, og udgør 

de vigtigste næringsstoffer planten har brug for. Ved forsigtig selektion af nævnte mineraler, 

optimerer vi plantens vækst. 

Vækstmediet, også kaldet plantestarter, er et medium for plantevæksten. Mediet er lavet af 

let og luftigt materiale der samtidig kan holde på varmen i de tidlige stadier for plantens 
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vækst. Vækstmediet holder derefter sammen på planten, og sørger for en hvis grad 

stabilitet. 

Planteholderne er dem der holder vækstmediet på plads i en fiks position. I langt 

størstedelen af hydroponiske systemer er der en form for planteholder der sørger for at 

vækstmediet ikke bliver overvældet af næringsopløsningen. På samme tid sørger 

planteholderen for at plantens rødder altid kan få adgang til den førnævnte 

næringsopløsning.  

Afhængigt af hvordan systemet er oprettet, en form for dække eller låg der udelukker sollys 

og ofte holder planteholderne i plads. De er oftest afmålt så planterne har plads, og ikke går i 

konflikt med hinanden. Låget, eller dækket, har også den funktion at de afskærmer vandet 

fra solens lys, hvilket sørger for at alger ikke gror i næringsopløsningen. 

Der er forskellige typer hydroponiske systemer, men man kategoriserer dem alt efter om de 

er et aktivt eller et passivt hydroponisk system. 

Passive og Aktive Hydroponiske Systemer 

Den kendetegnende forskel på aktive og passive hydroponiske systemer ligger i navnet. Et 

aktivt hydroponisk har aktive komponenter, hvilket vil sige elektriske dele. Et passivt system 

har derfor, som navnet hentyder, ingen elektriske komponenter. 

Dertil er der to ikke førnævnte artefakter som er relevante i forhold til aktive systemer, 

pumpesystemer og kunstbelysning.  

Pumpesystemer er forskelligt fra system til system, det kan være alt fra simpelt at tilføje vand 

til bassinet når vandstanden bliver lav, til avancerede sprinklersystemer der irrigere 

planterødderne. Der er mange måden et pumpesystem kan bruges på, hvilket vi har 

eksempler på længere nede. 

Kunstbelysning er et essentielt krav i indendørs hydroponi, og udrettes oftest med LED 

vækstlys. LED vækstlys kan resultere i en øget vækst hos planten alt efter systemet og lyset 

det udskiller. Det kommer ofte i forskellige farver, og gør en forskel i forhold til hvilket stadie 

planten er i, det kan endda gøre det lettere for førnævnte plante at fotosyntesere, givet den 

rette belysning.  



11 

Aktive systemer skal dertil indeholde nogle af disse komponenter for at kunne blive 

klassificeret som “aktive”, men er ikke afhængige af dem alle, da de ikke altid behøver 

kunstig belysning eller pumpesystemer for at fungere. Dette er med til at gøre passive 

systemer bekostningsneutrale, da de ikke bruger nogen form for strøm for at fungere. 

Næringen i hydroponisk system 

I dette afsnit vil vi forklare de forskellige typer næringsstoffer der er nødvendige i et 

hydroponisk system.  

Det vigtigste at tage ud fra dette afsnit er, at en plante har brug for adskillige næringsstoffer 

ud over vand og CO2 for at kunne gro, hvilket går igen i traditionelt landbrug, såvel som i 

hydroponiske systemer. Disse næringsstoffer er i landbruget tilgængeligt for planten gennem 

jorden og suppleres gennem kunstgødning og vanding. I Hydroponiske systemer er der 

derfor lagt vægt i denne såkaldte “næringsopløsning” da der ingen jord er at have godt med. 

Her fokuseres der mest på makronæringsstofferne som er kvælstof, fosfor og kalium der 

oftest refereres til som NPK. 

NPK står for Nitrogen, Phosphor og Kalium. Disse tre mineraler er de mest essentielle 

mineraler for plantevækst hvor, at resten er mikronæringsstoffer eller introduceres gennem 

luften. Disse mineraler udvindes oftest fra jorden, men indgår i naturlige materialer og 

processer. Disse mineraler har alle en effekt på planten, og gør at man nemt kan se på 

planten hvad den har brug for. 

Nitrogen eller kvælstof giver bladene en mørkere farve og den kendes for at være et 

“vækststof” for planter, da det er tæt forbundet med planternes vækst. Mangel af dette 

mineral kan ikke ses på en reduceret vækstrate, da det også består i luften i mindre 

mængder.Planten vil stadig gro ude en direkte tilførsel gennem gødning, men det er dog 

stadig langt mere effektivt ved direkte tilførsel. 

Fosfor er med til at lave stofskifteprodukter i planten, til at producere stivelse og opbyggelse 

af cellemembraner blandt det vigtigste. Det er et vigtigt mineral hvis mangel viser sig i hele 

planten, da en fosfor manglende plante vokser helt stift med små blade og udvikler røde 

pigmentfejl i bladene (Hussted, S.) 

Kalium er et mineral der har stor mobilitet indenfor og udenfor planten. Stoffet kendes også 

som et livsnødvendigt stof der er nødvendigt for levende organismer, ikke kun planter i 
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denne kontekst. I planter viser en mangel på dette stof sig i ældre blade, hvilke får en gullig 

brun kant og reduceret saftspænding, hvilket vil sige at bladene mister vand og bliver slatne 

eller visner.(Kalium(Økologi)) 

De 6 centrale hydroponiske systemer  

Af hydroponiske systemer, eksisterer der mange forskellige, men der er seks hovedtyper af 

disse systemer som Epicgardening.com beskriver i deres artikel Hydroponic Systems 

(https://www.epicgardening.com/hydroponic-systems/), hvilket har betydning for vores 

projekt. Disse systemer er som følger: Wick, Deep Water Culture, Nutrient Film Technique, 

Ebb and Flow, Aeroponics og Drip. Forklaringer og illustrationer følger nedenfor. 

Wick systemet: 

 

Dette er et passivt system der ifølge artiklen også er gammelt. Wick systemet er navngivet 

på baggrund af dets centrale mekanisme, hvilket er et stykke felt, reb eller 

vandabsorberende stof der kan transportere næringsopløsningen fra en container op til 

plantens rødder. Dette system er primært godt for små planter der ikke kræver meget vand, 

da materialerne der transporterer vandet ikke flytter det hurtigt. Kort sagt, er systemet 

energieffektivt og nemt at vedligeholde, men ineffektivt i større skala. 

https://www.epicgardening.com/hydroponic-systems/
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Deep Water Culture systemet: 

 

Deep Water Culture systemet er et hydroponisk system der som illustreret, er baseret på at 

sænke planterne i næringsopløsningen. Rødderne får luft gennem en luftpumpe og kan 

suppleres med en vandpumpe, hvilke gør det til et aktivt system. 

Systemet er kort sagt mere eller mindre autonomt, men mere omkosteligt i forhold til wick 

systemet, da det har aktive komponenter.  

Nutrient Film Technique systemet: 

 

Her udnytter vi tyngdekraften, hvor vi har planterne i en kassen som er vippet lidt, og vi 

sender vand fra et vandbeholder, som er placeret under planterne, så vandet som flyder 
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forbi planternes rødder kommer ned i den samme beholder igen. Her bruger man også en 

kompressor til at få noget luft i vandet, for at ilte vandet. 

Ebb and Flow systemet: 

 

Dette system har vi planterne i et næringsstof som man selv vælger, derefter styre en timer, 

hvor meget vand der bliver sendt op til planterne, det er vigtigt at sætte den korrekt, så man 

ikke udtørre planterne, men på samme tid, ikke drukner dem. Vandt som ikke bliver taget af 

planternes rødder, bliver sendt ned til vandbeholderen igen, så man ikke spilder noge vand. 

Nede i vandbeholderen har man også noget næringsstof, gerne det samme slags, som er 

sammen med planterne, da noget af næringsstoffer, bliver skyllet ned til vandbeholderen, og 

det ville være bedst ikke at blande næringsstofferne. 
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Aeroponics systemet: 

 

Dette er det mest avanceret system. Den dette bruger en pumpe med næring, så når vandet 

bliver pumpet ind, bliver der tilsat næringsstoffer, hvorefter det bliver sendt til planternes 

rødder. Heroppe bliver det sendt ud direkte på rødderne, dette går man ved at gøre det 

næringsrige vand til støv, hele processen styre man med en timer. 

Drip systemet: 

 

Dette er det mest brugte hydroponiske systemer, hvor man har planterne i en potte, med 

nogle stof som holder planterne i potten, dette kan være eksempelvis rockwool. vandet bliver 

sendt til toppen med en pumpe, hvor det drypper med vandet ned på planterne, dette er 

styret med en timer, resten af vandet, bliver sendt tilbage til vandbeholderen. Dog selvom 
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dette er meget brugt system, er det bedst inden for det kommercielle verden, da det er 

meget simpelt at styre i stor skala, men er rimelig overdrevent for mindre system, men man 

kan sagtens lave et til hjemme. 

Traditionelt Landbrug i Danmark 

I landbruget har planterne brug for gødning til at gro, gødning er et middel, der bruges til at 

få planten til at gro optimalt. Gennem gødning tilføres der næringsstoffer, som planterne skal 

bruge til at leve og vokse af. Der findes to former for gødning: naturgødning og 

kunstgødning. Naturgødning består af materialer fra levende organismer dvs. afføring og 

urin fra dyr eller kompost af haveaffald og andre organiske materialer. Det indeholder mange 

næringsstoffer, som planterne har brug for. Kunstgødning er kunstig gødning, man tilsætter 

kemiske stoffer i gødning, med en bestemt dosering af næringsstoffer til planterne. En mest 

anvendt form er NPK-gødning, nitrogen, fosfor og kalium, der desuden også bruges i 

hydroponi. (Danielsen, M, 2018) 

Nitrogen er et vigtig næringsstof for planten, men den har en negativ effekt på følsomme 

naturområder og mennesket der indtager fødevare med pesitciderester. Pesticidrester ryger 

også ned i grundvandet, som har en indvirkning når vi drikker vand fra vandhanen. Det kan 

give bivirkninger på menneskets helbred og for naturen betyder det at nitrogen kan være 

med til at simpelthen udrydde livet i vandet, hvis det løber ud i vandløb, søer eller havet. 

Nitrogen omdannes til nitrat i vand og det er gødning til alger - jo flere alger jo mere ilt skal 

der bruges og det kan dræbe dyrelivet i vandområder der ikke har brug for iltrig miljø. 

(Danielsen, M., 2018)( Kvælstof.) 

Det kun tilladt at have 50 mg. nitrat per liter i grundvandet som er grænseværdien i Danmark 

og EU. Det er i overensstemmelse med verdensorganisationen WHO. Grundet til det er at 

der skal tages hensyn til mængden af nitrat der ryger i grundvandet, kan give bivirkninger 

som bl.a. kræft (Hansen, B., Schullehner, J., Sigsgaard, T.,2014) Udvaskning af kvælstof er 

derfor vigtigt at være opmærksom på og der er  gennem tiden reduceret mængden, så der 

ikke opstår tilfælde forurenet grundvand. 

Udover brug af kunstgødning bruges der også sprøjtegift, pesticider, til at bekæmpe ukrudt, 

svamper og andre organismer der betragtes skadelig for planten. Det betyder at de her 

kemiske stoffer, nitrogen og sprøjtegift, i større mængde begiver at have en skadelig effekt 

på mennesket, for såbare naturområde og dyrelivet i havet.( Danielsen, M., april 2018) 

https://lf.dk/viden-om/miljoe-og-klima/miljoe/kvaelstof
https://faktalink.dk/godning-sprojtegift
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Hydroponisk Fødevareproduktion 

Hydroponi er blevet en ny trend igen, men  det er en gammel teknik man brugte helt tilbage i 

antikken(The history of.., 2011) Men den har fået gennembrud de senest par år eftersom det 

er miljø- og klimavenligt teknologi til at producere eksempelvis fødevare. 

Man har sat hydroponiske anlæg i byerne for at skabe opmærksomhed til forskellige 

metoder at dyrke afgrøder på. Nogle organisationer har endda sat andre temaer på spil, heri 

en fællesskabsfølelser blandt borgerne samt  få  dem til at se på mad på en anden måde. 

Men et primært mål med at stille hydroponiske stationer i byerne er for at bevise der 

eksistere andre bæredygtige alternativer til at producere fødevare - om det er til sig selv eller 

en større skala. (Nielsen, J.S.,  2015)(Lillevang, L.B, 2017) 

I Danmark ude på Nørrebro har man sat et projekt op, der handler om at dyrke afgrøder med 

hydroponi. Organisationen bag det hedder Human Habitat, der driver  et hydroponisk anlæg. 

Det handler som sagt tidligere at fange et fællesskab fundament og drive en 

fremtidigbæredygtig produktion af afgrøder med hydroponi. (Impact habitat) Deres opstilling 

består af ubrugt og kasseret skibscontainer med to etager. Den ene etage spirer de frøet, 

mens den anden får planten til at gro. Målet er at de kan dyrke afgrøder i byerne så man 

kunne rykke noget af fødevareproduktion ind i byerne. (Lillevang, L.B.,2017) Human Habitat 

har også udstationeret et anlæg i New York. Men et glad bemærkning omkring hydroponi 

der har fået succes som landbrug, har været i  Berlin. I Friedrichshain i Berlin eksistere der 

et hydroponisk landbrug, som leverer de friske produceret grønt til butikken ved siden af og 

kan købes af borger i byen. (Lillevang, L.B., 2017)  

Med hydroponi skal man ikke bruge så meget som landbruget skal bruge når det kommer til 

vand og generelt ressourcer som plads og energi..  

I Jebjerg har nogle iværksætter sat et vertikalt hydroponisk anlæg op, Wellfarmed, og her 

bruger de mindre vand, mindre energi og intet gødning. De bruger 90% mindre vand end 

hvad konventionelle gartnerier og frilandsdyrkere gør. Produktion har herved også givet et 

større og bedre udbytte end konventionel landbrug.(Kaas, J., 7. November 2019) 

Wellfarmeds fokus er  grebet om en transparent produktion til at øge denne her kendskab og 
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tilgængeligheden til mindst mulige miljømæssig påvirkning og det gjort her med vertikal 

hydroponisk dyrkning i drivhus. (Wellfarmed – fremtidens vertikale hydroponiske landbrug) 

I Beijing har man som Human Habitat også brugt skibscontainer til at opdyrke fødevare med 

hydroponiske anlæg. Organisationen producere grøntsager, som salathoveder, selleri osv. 

For dem handler det om at man skal kunne investere i det man putter i sin mund. ( Urban 

hydroponic farms..) det skal hermed så gøres effektivt og bæredygtig og det var den her vej 

for dem. Organisationen mener også at det der forhindre hydroponi at vokse er den 

landbrugs og fødevare sektors indbyrdes aftaler med subsidier og andre dele i industrien, 

forhindrer den her bæredygtig metod. 
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Teori & Metode 

I dette afsnit vil vi introducere vores metoder og teori vi gør brug af i vores projekt. Heri 

hvilke teorier og metoder vi har gjort brug af i vores indsamling af empiri. Derudover en 

forklaring af trinmodellen og hvad den indebærer, samt beskrivelse af iterative 

designprocesser og cases. 

Trinmodel 

Dette projekt er forankret i dimensionen TSA, hvori vi benytter os af trin-modellen, der er 

udarbejdet af Niels Jørgensen.(Jørgensen, N., 2019). Denne teori er delt op i seks trin, som 

vi forklarer med hydroponiske systemer i fokus. 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer. 

Hvad er formålet med dette projekt, f.eks. vil vi se om disse hydroponiske system ville kunne 

lave en forskel og hvis de kan, vil formålet være at tage noget pres fra den traditionelle 

landbrug eller de kan mindske brugen for transport og hjælpe med at formindske madspild. 

Alle disse eksempler, bliver forklaret i flere detaljer, længere nede i oplægget. 

2. Teknologiske artefakter. 

Hvilke artefakter er i spil i disse systemer, (et artefakt: er et menneskabt objekt). Her har vi 

f.eks. vores kasse som indeholder vores planter og holder på vandet. Vi har vores 

næringsstoffer som skal tilsættes til vandet / planterne, så de kan vokse, dette skal vi bruge 

da vi ikke har noget naturligt jord, hvor de normalt ville få deres næring. An på hvilke slags, 

hydroponisk system man laver, kan der være en vandpumpe involveret. 

3. Teknologiers utilsigtede effekter. 

Dette er en liste, over nogle forskellige effekter som ikke er ønsket. Dette er noget som kan, 

eller ville have risikoen for at ske, ved at implementere teknologien. Nogle af disse 

utilsigtede effekter kan være f.eks. Færre arbejde for landmænd, da noget af produktionen 

kan blive rykket, dog skal man også tage denne med et gram salt, da arbejdsmarkedet ikke 

bare er så simpelt og man skal også kigge lidt mere ind i det, for at sige noget med helt 
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sikkerhed, at disse hydroponiske systemer ville kunne tage nok produktion væk fra 

traditionel produktion, men det er dog stadig en overvejelse man skal gøre.  

Med dette henblik, kan man også kigge på transport, da på samme måde har man ikke brug 

for så meget transport, med de centraliserede hydroponiske system, som ville blive placeret 

inde i byerne, så hvis man ikke har brug for transporten, kan det være noget arbejde man 

ikke skal bruges mere. Disse to eksempler, hvis det sker, kan det have en konsekvens på 

økonomien, dog kan man også se på det, at disse hydroponiske systemer vil skabe arbejde. 

Men som sagt skal man kigge mere ind i dette, før man kan begynde at sige noget med 

sikkerhed. 

4. Teknologiske systemer. 

I dette teknologiske system, skal man kunne producere nogle madvare, men det kræver 

også nogle andre objekter til at holde det hele kørende. F.eks. skal man have nogle frø, som 

skal bruges i disse hydroponiske systemer, disse skal komme fra et sted, så man skal stadig 

have landbrug, med dette skal man stadig have noget af den transport, måske ikke i så stor 

skala hvis man ikke havde de hydroponiske system, men dette betyder bare at man ikke kan 

eliminere transporten. 

Men disse hydroponiske system, skal jo ikke erstatte det traditionelle landbrug, så denne del 

af samfundet skal stadig køre, og de begge skal kunne understøtte hinanden, så disse skal 

kunne arbejde sammen i et samlet system.  

5. Modeller af teknologier. 

Dette afsnit, beskriver man selve data’en, så her skal man kigge på nogle videnskabelige 

artikler, hvor man har fundet ud af hvor meget der bliver produceret, og hvor meget det 

kræver at producere disse madvare. Vi havde fundet den ene videnskabelige artikel, som 

sammenlignede mellem normal landbrug og hydroponiske system, og fandt at man brugte 

meget mindre plads og vand, til at lave den samme mængde madvare i det hydroponiske 

system forhold til det normale landbrug. Men med disse skal man også kigge på andre sider. 

6. Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier. 

Her beskrives udbredelsen af denne teknologi, f.eks. skal vi snakke omkring hvor langt det 

allerede er kommet i samfundet, men også hvordan man kan udvide denne udbredelse. Her 

kan vi kigge på en figur: 
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Denne viser hvordan en teknologi kan få en udbredelse i samfundet, hvordan det ikke er 

særlig udbredt indtil man rammer i midtpunkt, hvor det bliver meget kendt, og flere finder ud 

af det, så det bliver mere kendt, dette giver en eksponentiel vækst, indtil de fleste kender til 

det eller de fleste allerede bruger det, hvor væksten falder igen.  

Iterativ Designproces  

Dette er en proces, hvor man laver et hurtigt design, som man mener ville opfylde de 

vigtigste krav. herefter kan man lave hurtige prototyper. Så kigger man på prototypen og ser 

om der er nogle fejl, eller problemer man kan spotte med det samme. Eller også tester man 

prototype og finder fejl og mangel. herefter  arbejder man videre og laver om på sit design 

og herved lave et nyt design, og ny prototype.Nøgle ideen med denne process er at arbejde 

hurtigt, fordi jo hurtigere du står med en prototype i hånden, jo hurtigere indser man fejl og 

mangel. Man kan så designe noget nyt udefra det indtil man har det ønskede reusltat. 

Denne design process, er god til at finde det bedste design hurtigt, dog kan det kun fungere 

hvis man kan lave billige og hurtige prototyper, ellers kan de begynde at tage længere tid 

eller kræver masser penge, at lave disse prototyper end faktisk bare designe, og finde 

fejlene på papir. 

Case 

Dette er et værktøj, som vi kan bruge til at fremstille et eksempel til, at hjælpe os med, at se 

og forstå de forskellige aspekter. med et case kan man inddrage en viden man vil bruge til at 

demonstrer eller arbejde videre på for at opnå ny viden. Her kan vi lave et eksempel på 

nogle andre som laver et hydroponisk system, dette kan hjælpe os med at se hvordan de 

har gjort det og give os ideer på hvordan vi vil håndgribe de forskellige problemstillinger. 

Ellers kan vi kigge på hvordan deres produkt kan være fremstillet til den potentielle bruger. 
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Ikeas Hydroponisk System - Case 

Da vores hydroponiske system, ikke er det først, bliver vi nødt til at kigge på nogle af de 

andre som er på markedet. Her fandt vi at Ikea, havde deres egen række af hydroponic 

produkter til salg. Vi valgte at specifikt at kigge på dem, da de er det største firma, som 

lavede hydroponiske systemer, som private husholdninger kan købe, og de ville derfor være 

vores største konkurrenter.(Hydroponics) 

 

 

Dette er et sæt som man kan købe af dem. Med dette sæt, har du alt hvad man skal bruge til 

at starte sit hydroponiske system. Dette er et passivt system, så man skal heller ikke bruge 

strøm til dette.Dog sælger de også lys, som man kan sætte op over planterne, så de også 

ville gro over natten. Som alting der kommer fra IKEA, ser dette ud til også at være meget 

simpelt, at sætte sammen.  Der er selvfølgelig en forskel for de kunder der kun har ønske 

om  at gro simple urter hjemme f.eks. tomater, persille eller karse, hvor der ikke er behov for 

masser tid til research og bygge et anlæg. 
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Produktet 

Vi har lavet et produkt, som vi mener kan være en løsning på vores problemformulering. Vi 

har valgt at designe det på en måde, hvorpå flere dele kan 3D-printes. Dette valgte vi, da vi 

gerne ville have hurtige og funktionelle prototyper oppe og køre tidligt i projektet, eftersom at 

vi gerne ville kunne nå at gro en plante længe nok til at den er ‘høst bar’. 

Vores produkt kommer til at være et passivt hydroponisk system. Det der menes med 

passivt er, at det ikke har nogle elektriske dele der er med til at vedligeholde temperaturen, 

give kunstigt sollys eller aktivt regulere vandmængden i bassinet, samt tilføje luft til vandet.  

Ligesom IKEAs eget hydroponiske system, bruger vi størst den samme type artefakter, på 

nær kunstigt sollys. Systemet er fuldt passivt i forhold til IKEAs eget, så det vil sige at vi kan 

lave et hurtigt setup der kan måles på, der er let at flytte, som er selvstyret i den forstand, at 

meget lidt intervention er påkrævet. Der er bare det krav at det står i et mere eller mindre 

solrigt rum indendørs, i stuetemperatur, hvilket vi har sørget for. 

Til venstre er en illustration af vores 

reviderede bassin til at kultivere frø indtil de 

er store nok til at blive introduceret til 

hovedbassinet, også kaldet et ‘Nursery’. 

Som vist, er det lavet til at kunne holde 6 

plantestartere. Vand introduceres gennem 

det lille hul forrest, hvilket opbevares i en 

lukket tank og ligeligt distribueres til resten 

af planterne. Vi har lavet designet baseret 

på hvorvidt det er muligt at 3d printe så det holder 

vand, hvilket vi gjorde med det forrige design. Der 

har været en iterativ designproces i at lave 

bassinet, da vores første version så ud som vist 

nedenfor. 

Det vi lærte fra den første iteration var, først og 

fremmest, at 3D printede bassiner kunne holde 

på vandet, printede vi dem meget fint. Derefter, at 

hvis vi udsætter vandet for meget sollys 
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fordamper det inden for få dage. Derefter måtte vi lave et design der ikke udsætter vandet 

for sollys. Vi designede derefter den lukkede version. 

Hovedbassinet består af en flamingokasse der er lagret med selvklæbende plastfolie i en 

markant rød farve på indersiden af kassen. Vi udnytter flamingokassens varmeholdende 

egenskaber, ved at laminere indersiden af den med et materiale der holder vand. Det er 

mere en praktisk løsning end det er et design, men det medgår som et centralt artefakt i 

vores system, da det holder på vores næringsopløsning. Flamingo er på samme tid en billig 

løsning, skulle den bruges i praksis, eller som en endelig del af vores produkt. 

Bassinet kommer med et låg der ligeledes er lavet af flamingo for fuldt at varmeisolere 

vandmassen, samt for at udelukke sollys fra blandingen. Det er kritisk at vandmassen ikke 

bliver ramt af sollys, da blandingen også er idéel for algevækst, hvilket vil skifte vandets PH 

balance, og beskadige planternes rødder, hvilket i værste tilfælde dræber den helt. 

Den næste del i vores produkt er en næringsopløsning, der består af en NPK gødning der 

kommer i form af pulver til opblanding, der blandes op med ca. 10 liter vand i vores bassin. 

Det er en opløsning der skal afmåles i forhold til hvad vi prøver at gro, det vil sige, basilikum i 

dette eksperiment, men vi afprøver muligheden af at gro tomater i samme opløsning.  

Gødningspulveret består af de førnævnte makronæringsstoffer der skal til for at dyrke 

planter; kvælstof, fosfor og kalium. Mineralerne forekommer også i madaffald såsom kaffe og 

bananskræller, men før vi begynder at bruge madaffald som næringssubstitut har vi større 

behov for først at vide om vi kan gro dem. 

Vi har lagt arbejde i en iterative designprocess, for at lave rockwool holdere til 

plantestarterne. Vi tilføjer et enkelt basilikum frø til hvert stykke rockwool, og tilføjer dem til 

vores ‘nursery’ for at holde dem irrigeret, så de kan udvikle rødder, der så kan sænkes ned i 

næringsopløsningen, hvor de så kan optage mineralerne til at gro. 
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Her har vi de 3 forskellige designs til vores plante startere, hvor vi gik fra venstre til højre. 

Det første var et funktionelt design, dog kunne siderne ikke holde til meget og hvis man 

kigger på toppen, kan man se er at det har et mangle et udhæng. Derfor skulle vi på vores 

første design, gøre siderne stærkere og vi skulle lave et udhæng, så vi kan sænke den i 

næringsopløsningen uden at den falder igennem. 

Det andet design rettede på det førstes problemer, ved at lave en netstruktur der tillod for 

rødderne at komme til, dog fik vi lavet et andet problem med dette design. Da på sådan en 

plantestarter skal rødderne på planten kunne sprede sig og kunne komme igennem bunden, 

men man kan se, at vi har lavet denne version med en hel solid bund. Efter vi bemærkede 

fejlen, lavede vi den om til den tredje iteration og lavede bunden med det samme 

net-mønster som på siderne. 
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Analyse 

Funktionaliteten af hydroponiske systemer 

Vi har brugt trin-modellen, til at analysere hydroponiske systemer. Her har vi set på de 

forskellige trin og udvalgt de mest relevante. Dette gør vi for at få en bedre forståelse for 

hvad hydroponiske systemer er og hvad der indebærer dem. Vi tager udgangspunkt på det 

passiv system, da det er den slags hydroponiske system som er mest relevant, da vi selv har 

designet et og Ikeas systemer som også er det hydroponiske system som vi analysere også 

er et passivt system. 

2. Teknologiens artefakter 

Dette trin er hvor vi kigger på hvilke forskellige artefakter som bliver brugt i vores teknologi 

system. Som forklaret tidligere, er der mange forskellige hydroponiske systemer, så der er 

mange forskellige artefakter som kan blive brugt i disse systemer. Men inden for vores 

produkt, som er et passivt system, bruger vi ikke så mange artefakter. Disse artefakter er; 

bassin til vandet og næringsstofferne, planteholder dette er normalt nogle små potter, plante 

startere, næringsstofferne og frøene. Med disse kan vi lave vores hydroponiske system, 

dette gør selvfølgelig at det er meget simpelt for brugeren, da der ikke er så meget at 

overskue. Dette er lige præcis hvad vi ønsker,fordi vi mener, at det ville kunne hurtigt være 

overvældende, når man ikke ved noget om denne teknologi.  
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5. Teknologies model 

Vi fandt en graf over tomater, hvor de forskellige tomatplanter var plantet på 2 forskellige 

måder. Den ene var plantet i hydroponiske system og det andet er plantet i normalt jord.  

 

https://sites.google.com/site/hydroponicandsoiltomatogrowth/data 

 

https://sites.google.com/site/hydroponicandsoiltomatogrowth/data 

https://sites.google.com/site/hydroponicandsoiltomatogrowth/data
https://sites.google.com/site/hydroponicandsoiltomatogrowth/data
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Her ses forskellen mellem de to forskellige plante metoder, og hvordan både indenfor hvor 

store planterne bliver (første graf), men også indenfor hvor sunde tomatplanterne (anden 

graf), de beskriver sundheden fra 0 til 6, dette betyder at hvis planten er 0, er den helt død 

og hvis planten er 6 er den så sund som den kan være, så helt grøn og der kommer tomater, 

man kan læse omkring de forskellige stadier mellem, på det link under graferne. (Google 

Science Fair 2011) 

6. Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier. 

Lige nu kan man se nogle steder, hvor man benytter sig af hydroponiske systemer i det 

kommercielle, da man kan styre rigtig mange aspekter, så man kan få meget ud af færre 

arealer. Men dette er mere specifikke områder, hvor man bruger denne teknologi. Næsten 

alle disse steder, bruger man den til krydderurter, da det kan virkelig give større udbytte, 

fordi det er meget små planter man har med at gøre. 

Men hvis vi holder os fra, at kigge på det kommercielle, ser vi at i det private hjem, bliver det 

næsten ikke brugt, det er kun folk som kender til det og vil specifikt bruge denne teknologi. 

Derfor inden for det private hjem, lægger vi denne teknologi her: 

 

Denne teknologi er under “Early adopters”, da det kun er få som benytter denne teknologi i 

deres hjem. Dette betyder, at vi skal kigge på at gøre denne teknologi, så simpelt så muligt, 

da mange ikke ved hvad det er og hvis vi ønsker at folk skal bruge denne teknologi, skal de 

ikke være det største arbejde at sætte op, eller holde styr på. 
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IKEAs Hydroponisk System 

Trin - 2 Teknologiens artefakter 

Vi starter vores analyse af Ikeas hydroponiske system ud med, at kigge på hvad der faktisk 

er i dette system, så vi benytter os af trin 2, hvor vi kigger på de forskellige artefakter som 

bliver brugt i systemet. 

Kultiverings bakke, 8 potter til planterne, en LED holder, plante starter som indeholder; 

gødning, næringsstoffer og små planteholdere, samt med en boks til at starte planterne får 

de bliver sat i det normale kultiverings bakke. Med disse, lidt vand og noget lys, vil vilken 

person kunne gro mindre planter og urter, med et hydroponic. 

Trin - 6 

Som sagt, er denne teknologi ikke særlig udbredt hos det private hjem, så en barrier IKEA 

kan have, er at forklare og få kunderne til at forstå, hvad denne teknologi kan og hvad den 

ikke kan. Dette er derfor det meste af siden hvor man kan købe disse hydroponiske 

systemer, er indformation, mere specifikt, de besvare spørgsmål, som de fleste kunder som 

aldrig havde hørt omkring denne teknologi før. Disse er spørgsmål, som “Kan man gro 

hydroponic derhjemme?” eller “Hvad kan du gro med hydroponic?”. Dette viser bare hvordan 

de godt ved, at der er ikke mange der kender denne teknologi, derfor skal vi også være 

meget forsigtige med at ikke overkomplicere vores produkt, så er det mere vigtigt at gøre 

dem mere simple, dog mindre effektive, ellers vil ingen prøve at bruge den. 
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Designanalyse 

Før vi går ind i analysen af vores produkt, vil vi starte med at definere hvad vi vurderer som 

‘billigt’ og ‘nemt’.  

Da vi har været udsat for Corona-krisen størstedelen af semesteret, har vi haft reducerede 

muligheder for at afprøve og teste vores produkt. Havde vi haft tiden til at spørge en gruppe 

brugere kunne vi have lagt en konsensus om hvad kan vurderes som dyrt, billigt og 

brugervenligt. 

Noget kan være billigt på forskellige måder, men vi til tage fokus i to af dem. Den første 

måde hvorpå noget det kan være billigt, er hvis man kigger på at købe vores hydroponisk 

system for at spare penge. Dette kan gøres ved, at man sammenligner bekostningen af 

systemet og man regner på hvor lang tid det tager at tjene det tilbage det man har brugt. 

Hvis dette system kan lave fuldvoksne planter for halvdelen af prisen og man kan spare 

disse penge tilbage inden for eksempelvis et halvt år, ville man kunne argumentere for at 

systemet er billigt. 

Den anden måde hvorpå vi kan vurdere at systemet er billigt, er ved at tage omkostningerne 

fra vores konkurrenter som standpunkt. En hobbyist er måske ligeglad med at tjene pengene 

tilbage fra deres system, og tænker mere på prisen af de individuelle systemer. Hvis vi går 

ud fra dette, kan vi sammenligne de samlede omkostninger fra vores produkt med prisen af 

et system der er lavet til samme formål, eksempelvis IKEAs eget produkt. 

Hvis vi taler om hvad er brugervenligt, bliver det en anden sag. Når vi snakker om hvor billigt 

noget er, har vi kapital og tal vi kan gå ud fra, hvor brugervenlighed er mere en smagssag. 

Skal vi prøve at måle på noget, kan vi sige at vi i stedet for kapital, måler på tid. Jo mere tid 

en bruger skal have for at opsætte og benytte sig af produktet, des mindre brugervenligt vil 

vi sige produktet er. Så for at gøre det brugervenligt, skal vi både gøre processen let at 

forstå, samt produktet let at benytte sig af. 

Med disse 2 definitioner, kan vi gå igennem hvordan vores analyser vil hjælpe os lave et 

produkt som indeholder begge. Den billige del, er meget simpel, da vi helt fra starten af 

vores projekt har lagt vægt i let-tilgængelige dagligdagsvarer. En flamingokasse samt en 

filmrulle er meget let tilgængeligt, billigt i form af standardprisen på ikeas eget bassin. Vores 

andre komponenter er derefter 3d printet, hvilket prismæssigt er det billigste i hele systemet, 

da det består at plastik.  
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Med at gøre det brugervenligt, kigger vi meget på trin-2, da som sagt i definitionen, skal det 

være meget let at overskue alt, og vi mener med vores produkt vi har gjort dette, da vi ikke 

bruger mange artefakter, så der er ikke meget man skal tage hensyn til, det er primært kun 

et par dele. 

Bæredygtighed i Hydroponiske Systemer 

Det der gør at hydroponi er bæredygtigt er primært den lille mængde vand der skal til for at 

dyrke en plante og naturlig lys som vi ofte er tilgængelig for - mere i nogle årstider end andre 

selvfølgelig. Der bruges hellere ingen former for pesticider, sprøjtemidler eller overflødig 

nitrogen i dets proces. De eneste former for kemikalier der bruges er næringsstoffer der 

tilsættes efter plantens behov. Planten kan vokse i et miljø uden tilsætning af farlige og 

overflødige kemikalier, i modsætning til andre former for dyrkning. Hydroponi har hellere ikke 

behov for et vildt stort plads som et landbrug og gartnerier bruger. Med hydroponi skal der 

ikke meget til for at du kan gro din egen lille station af afgrøder, krydderurter i hjemmet. Det 

er hellere ikke en process der kræver meget energi, hvis man bruge et simpelt anlæg. Det 

meste der skal bruges til et hydroponisk system er lys, som man kan få fra solen eller 

kunstig lys hvis man ønsker en hurtigere proces. Så skal der vand til, og næringsmiddel, 

som er let tilgængelig. alt der er behov er der nem adgang til og det hele handle rom at 

sætte det ind i sit eget skema eller hverdag. Det gøre det mindre stressende når man skal 

prøve det første gang og derfor også mindre intimiderende. 

Det ‘sviner’ hellere ikke på nogle måder og man behøver ikke have jord mellem neglene for 

at prøve at gøre noget bæredygtigt. Vi kan nærmest føle os pålagt at prøve selv at dyrke 

afgrøder, efter alle de klima- og miljødebatter der i medierne. Derfor er hydroponi vejen frem 

til et bæredygtig dyrkning, fordi  det kræver kun at du holder øje med dets vand i bassinet, 

tilsæt næringsstoffer efter behov og giver det et sted den kan optage lys. 
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Diskussion - Er hydroponi  bæredygtigt? 

I dette afsnit ville vi diskuterer fordele og ulemper ved hydroponi og om hvorvidt hydroponi er 

nemt og bæredygtigt.  

Spørgsmålet hviler således: er hydroponi den rette vej til et omkostningseffektiv og 

bæredygtig måde at dyrke afgrøder på? Det er tydeligt at hydroponi er klima- og miljøvenligt. 

Det kræver ikke det store når det kommer til at dyrke afgrøder med hydroponi. Det svære 

med hydroponi er opsætning, fordi det kræver masser tålmodighed. 

Opsætning af et hydroponisk kan tage tid. Det tidskrævende at starte det op, spirer frøene, 

regulering af næringsstoffet og sikrer god lysmængde til frøet. Det er det mest intimideret 

part af processen, at opstarte et hydroponisk system. Processen i starten kan være 

belastende fordi man skal sikre at det hele gøres rigtigt og alt er vel, da det ellers kan fører til 

fiasko. Når frøet er spiret og der gror rødder kan man stå på den sikrer side og begynde at 

gro ønskede afgrøder. Fra her kører det lige ud af landevejen. På trods af at starte et 

hydroponisk anlæg, går processen trods alt hurtigere fordi rødderne har direkte kontakt til 

næringsstofferne. Derfor er det nemt at dyrke hydroponi, da der ikke noget der forhindre det, 

i at få den næring den skal have på bestemte tidsrum i løbet af dagen. 

Fordelene med et hydroponisk anlæg er også at de fleste afgrøder har en større vækstrate i 

hydroponi, hvor de kan vokse helt op til 20% hurtigere end havearbejde og give et udbytte 

på 25% mere end normalt.(Hydroponic system) Vækstraten er højere fordi plantens rødder 

har nemmere adgang til næringsstofferne end når rødderne ligger i jorden. Den sparer 

energi på at få ‘leveret’ næringsstofferne til den fremfor selv at skulle lede i jorden og bruge 

den nævnte energi på at lave rødder. Det betyder så, at den energi den bruger til at lede vil 

gå til plantens vækst i stedet. Væksten betyder at planten i hydroponisk miljø gror hurtigt og 

bedre. Det betyder at muligheden for at være selvforsynende med bestemte afgrøder kan 

være nemt. Generelt ville hastigheden af afgrøden gøre det mere attraktiv at udnytte 

hydroponi og hermded skabe en bæredygtig metode til dyrkning af afgrøder. Et hurtigt 

socialt aspekt, ville hydroponi være en god familie ting, da det for børnefamilier giver 

børnene en bredere forståelse for hvor mad kommer fra. Det kan giver dem en indsigt i 

hvilken størrelse mad kommer fra. 

Men med fordele er der også ulemper. Et af dem som igen handler om hvor krævende 

hydroponi kan være. Når der tale om avanceret komponenter og den bestemte appellerende 
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æstetik af hydroponi, kan omkostningerne være dyrt. Dog er der ikke behov for et smukt 

hydroponi for at det skal følelse rigtig. Det er værdien bag ideen om en bæredygtig dyrkning 

der skal drive en i at bruge hydroponi. Hydroponi og almen dyrkning af planter i jord er vidt 

forskellige måde at dyrke planten på og forskellige udbytte man får. Måden at bruge 

almindelig afgrøde potte kan virke mere attraktive fordi man kun skal nøjes med at vande 

den og til tider hvis man er er avanceret nok bruger man måske lidt næring. Hos det 

hydroponisk system/anlæg skal man huske at vande med rigeligt vand og bestemt mængde 

næring til. for hydroponisk system er et kunstigt miljø, hvor der kun suppleres med vand, 

næringsstoffer og lys for plantens trivsel.  

Hvis man opsætter et hydroponisk anlæg, skal man ikke lige regne med at der fortjenest ved 

det i første omgang. Især hvis man kun ønsker at anvende det til at være selvforsynende, 

kræver det meget mere end et ikea anlæg og for den sagss skyld vores produkt. Det også 

her at sådan et stor vision for en familie eller par hvor det går hen og være dyrt. Især vil det 

føleles dumt, netop fordi produktion e rmeget lille is tarten før det blomstrer. Derfor for at 

have en landbrug effekt skal der et meget større vision og skala ud på en anden måde. Men 

det behøves man ikke. 

Med hydroponi kan man gøre meget mere, uden der er vilde omkostning med det. Man kan 

sætte fisk i bassinet, og dyrke et akvaponik. Her kan man opdrætte bestemte typer fisk som 

hjælper med tilsæt næring i vandet via afføring og så har man også et selvkørende system. 

Noget andet man skal være opmærksomme på er at bruge hydroponi ikke altid hænger 

sammen med de hverdage danskerne har. Derfor hvis ma  a røje ambitioner om et 

vellykkend ehydroponi anlæg skal man også give den et bestemt opmærksomhed i 

forskellige faser som kan være krævende. Men hvis vi sammenligner det med almindelig er 

det bare om at sætte et frø ned i jorden og vente på den spirer og klare sig selv. Det også 

derfor at hydroponi ikke har slået igennem som man regner med. Det er trods alt bæredygtig 

og miljømæssigt metode til at gro planter, men det kan tage tid. 

Det ved vi fra egne erfaringer da vi designet vores produkt. Vi har selv forsøgt at opsætte 

hydroponisk system, som er vores produkt, og brugt det som som et eksperiment. Vi fandt 

frem til at hydroponi kan være krævende, hvis man glemmer man ikke er vant til sådan en 

form. Vi fandt det spændende og interessant, og det var vores drivkraft til at afprøve hvor 

effektiv det er. Men vi har været udsat for at starte det hele om igen. Det kan skyldes at det 

er handler om at afsætte tid til at tage sig af det. Hvis man ikke holde røje med den hverdag 

eller flytte den et andet sted så den kan få lys. Herefter er tilpasning også virkelig vigtig. Hvis 
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man ikke tilpasse hydroponien i sin hverdag eller du tilpasse dig i dens cyklus og faser 

sættes det i fare.  

 

Konklusion 

Her i konklusion afsnittet vil vi konkludere på hvorvidt vi har besvaret vores 

arbejdsspørgsmål og problemformulering. 

Hermed kan vi konkludere, vores besvarelse på den problemformulering og de 

arbejdsspørgsmål på baggrund af vores undersøgelse samt design. 

“Hvordan kan man gennem en analyse af hydroponiske systemer designe et system der er 

nemt, bæredygtigt og omkostningseffektivt at anvende i private husstande?” 

For at besvare dette problem, skulle vi først finde nogle forskellige hydroponiske systemer, 

og analysere dem. Derudover var det også nødvendigt at kende til traditionelt landbrug, for 

at kunne vurdere om det vi endte med var bæredygtigt. Det første har vi gjort ved at tage de 

mest brugbare trin fra trin-modellen. Her fandt vi ud af, at med et simpelt design af et passivt 

hydroponisk system, kan man potentielt få et stort udbytte. Dette ville sige at man sagtens 

kan gro forskellige krydderurter i hjemmet, og vi ved at disse systemer har en øget vækst, 

men kan ikke sige ud fra vores system sige hvor effektivt det er.  

Vi har prøvet at besvare hvordan man kunne analysere funktionaliteten af hydroponiske 

systemer ud fra den analyse vi lavede på baggrund af trinmodellen. Ud fra denne analyse, 

fandt vi ud af, at man ikke skulle bruge mange artefakter, til at producere dette teknologiske 

system, dette gjorde at produktet kan være billigt, og på samme vis kan det også være 

brugervenligt. Et andet vi fik ud af trin-modellen, var at der ikke er særlig man i det private 

hjem, som benytter sig af denne teknologi. Så vi skal være meget opmærksom til, at 

informere det potentielle brugere, og sikre sig at de forstår hvad hydroponi kan, og hvilke 

fordele / ulemper der er bag. 

Vi fandt også frem til at hydroponi er en bæredygtig måde at dyrke afgrøder på. Hydroponi 

er ikke krævende og derfor er der hellere ikke brug for vilde ressourcer til at kunne have et. 

det er lige så simpelt som at vande en normal afgrøde potte, men i modsætning til den er det 

sundere for miljøet at bruge et hydroponisk anlæg.  
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Perspektivering 

Vi ville i dette afsnit ville vi fortælle til og fravalg vi har været nødsaget til at gøre, af både 

tidsmangel og ressourcer. Vi ville også udlægge en mulige måde at tage projektet videre på, 

da vi var begrænset med tiden. 

Hvis vi havde mere tid... 

Vi startede med at kigge på hvordan man kunne have et drivhus med hydroponiske 

systemer stå inde i byen, med formål til at dyrkes af omkringboende borger. Vi kom dog væk 

fra ideen, da vi indså at det kræver kontrol med sådan et hydroponisk drivhus, og det at 

kunne producerer en stor mængde fødevare, som kan gøre dem selvforsynende. Kontrol på 

drivhuset ville hermed også lede til firmaer eller bestemte borger, der herved gives en 

autoritet til bestemte mennesker og generelt vil det virke besværligt fordi vi også havde i 

bagtanken om et fællesskabsfølelse og  let adgang til drivhuset. I et hygiejnisk aspekt ville 

det være svært at sikrer at det her fællesrum er rent. 

Derfor har vi tænkt at ‘plante’ ideen om hydroponi som et selvforsynende ressource blandt 

borgerne, inde hos dem selv. Vi har selv lavet et produkt der demonstrerer og beviser 

mulighed for at anvende et bæredygtigt teknologi til at producere fødevare der kan spares i 

landbruget og gartnerier. At arbejde med private systemer, ønsker vi som sagt også at 

demonstrer man kan sagtens få gode mængder fødevare ud af hydroponi. Med vores eget 

produkt er et eksempel på mulighed for at kunne opsætte et system uden at det koster vildt 

meget. 

Hvordan kan man tage projektet videre? 

Der mange måder at arbejde videre herfra. Man kan sætte hydroponi yderligere op mod 

konventionelt landbrug, ved at se på det med klima-øjne, og måske endda nævne 

bæreydgtighedsniveuaene mellem de to former for dyrkning. Det kunne være interessant at 

finde ud om det er muligt at kunne omlægge hele landbruget til hydroponiske landbrug eller 

med bestemte afgrøder. Eller for den sags skyld, se om det muligt at have hydroponisk 

landbrug ved siden af.  
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Det Visuelle Produkt 

 

Det visuelle produkt i vores opgave er en 3D model af vores system. Modellen indeholder de 

artefakter vi har brugt i vores hydroponiske system, samt et nursery til at kultivere planterne 

indtil de er store nok til at blive introduceret i låget af vores bassin. 3D modellen er også til 

dels interaktiv, i det man kan se den fra alle vinkler for at få detaljerne i designet med.  
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