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Kjerneverdier  

Hei! Vi er laget Septem! Vi møttes for første gang i 

Glomfjord på «Trash trek turneringen» og for 

andre gang i Bodø på «Animal allies turneringen». 

Vi holdt kontakten med hverandre og fant ut at vi 

ville være på lag i år. Laget er slått sammen av VI 

og MacGyver fra 2016. Helt siden første helga har 

vi vært en sveiset vennegjeng som har møttes på 

fritiden for å jobbe med FLL. Vi går på 3 

forskjellige ungdomsskoler og vi bor i 2 forskjellige kommuner, fra hvert ytterpunkt er det 

cirka 210 km. 

Vi har delt oss inn i to grupper: forskning og teknologi. Teknologi gruppen består av Atle, 

Håkon, Fredrik og Mia mens forskningsgruppen består av Amalie, Isak og Simon. Selv om vi 

har delt oss i to hovedgrupper er vi fortsatt et lag som samarbeider for best mulig resultat. 

Videre har alle fått ansvar for sponsor, pit og markedsføring. I starten av prosjektet lagde vi 

en arbeidsfordeling og en arbeidsplan, dette i tillegg til veiledere har hjulpet oss til å jobbe 

videre med fremdriftene i de ulike oppgavene. Hver felles helg bruker vi å oppsummere hva 

vi har gjort i løpet av uken. Laget har sin egen Facebook gruppe, mail og vi bruker telefonen 

mye for å kommunisere best med hverandre. Kjerneverdier har vi jobber med i hele 

perioden. 

 

• Vi er et lag: Siden vi er et Bodø - Steigen lag har vi fartet frem og tilbake. Helgene i Bodø 

har vi møttes kl 11 og holdt til sent på kvelden. Når vi var i Steigen bodde vi i samme hus, vi 

jobbet halve dagen og resten av dagen var vi i lag. Vi har vært på bål tur til “naustet”, på 

fjøs-tur i Steigen og sjøsyke båtturer til og fra Steigen. 

• Vi deler erfaringene våre med andre: Vi har hjulpet 7 lag i prosessen, fra Steigen, 

St.Eystein- ,Mørkvedmarka- og Alstad- skole da de satt fast i arbeidet. Vi har også hatt en 

generalprøve for familie, venner og dommere fra tidligere turneringer. 

• Det vi oppdager, lærer og erfarer er viktigere enn det å vinne: De fleste på laget er veldig 

konkurransemennesker, men vi har lært så mye og hatt det så utrulig artig gjennom denne 

arbeidsperioden at det overspiller konkurranseinstinktet. 

• Vi vet at veilederne og mentorene ikke har alle svarene – vi lærer sammen. I år har vi 

jobbet selvstendig og brukt veilederne når vi har stått fast. De har gitt oss spørsmål for å 

hjelpe oss videre, i tillegg til transport og matlaging. Vi takker de 3 veilederne vår for arbeid 

og positive tilbakemeldinger. 

• Vi har det Gøy!: Vi har ikke bare jobbet og vært seriøs hele tiden, vi har også tullet og hatt 

mange artige stunder i grillhytta, på bål turer og spesielt de gangene vi fikk ting til. 

• Vi viser Gracious Professionalism® og Coopertition® i alt vi gjør: Vi fant ut hva ordene 

betydde, lekte og øvde på dette. Vi viser respekt internt på laget, og til andre folk vi har 

møtt. Vi takker for innspill, en ide er aldri dum og på besøk viser vi takknemlighet 
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PROSJEKT 

Tubus- til bruk i små og mellomstore avløpsanlegg 

Hensikten med prosjektet vårt var å forbedre måten mennesker kvitter seg med vann i 

menneskets vannkretsløp, vi valgte hvordan kvitte oss med vann fordi vi fant flere betydelige 

problemer på den delen av oppdraget enn de andre. Vi har jobbet med å finne en løsning på 

hvordan forhindre at næringssalter havner i havet og skaper algeoppblomstring i bukter og 

viker.  

Problemstillingen- hvordan kan vi hindre at næringssalter havner i havet og 

ødelegger miljøet i bukt og vik? 

Vi har sett på privathusholdninger, ulike bedrifter og vi har vært på et renseanlegg i 

Bodøsjøen. Vi har også sendt e-poster til fagfolk og fant ut at næringssalter og organiske 

materialer, fra svartvann og gråvann, havner i havet som gjør at det starter 

algeoppblomstring, dette gjør at mye av oksygenet på havbunnen blir brukt, som igjen truer 

dyrelivet. Dette forhindrer at tang og tare kan vokse slik at mark og andre dyr ikke får maten 

de trenger. Dette gjør slik at trekkfugler og småfisk ikke kan være dær. Vi fant ut at Bodø 

kommune renser bare 50% av alt avløpsvann. 

Vi sendte e-poster til diverse kommuner for å finne ut hvor mye de renser vannet sitt. 

Kravene avhenger av antall innbyggere og hvor avløpet føres henn. Bodø, Steigen og Meløy 

har 0% krav på rensing av næringssalter. De fleste kommuner med mekanisk rensing eller 

biologisk rensing tar også opp en del organisk materiale. I Bodø tas 20% av alt organisk 

materiale opp gjennom mekanisk rensing. Næringssalter er derfor et større problem enn 

organisk materiale. Vi fant ut fosfor er en veldig viktig ressurs som vi begynner å bli tom for 

på jorda. Derfor vil vi hente fosforet ut fra avløpsvannet. Nåværende løsninger er dyre, store, 

og kommunene vil ikke betale mer enn de må for å oppfylle rensekravene. Derfor ønsker vi å 

finne en billigere og enklere metode, dette ble vår hypotese. 

Hypotese- Vi tror at ved å finne en billigere og enklere måte å ta ut næringssaltene på fra 

avløpsvannet så vil vi hindre oppblomstring av alger i bukt og vik for fugl og fisk. 

Pga. høyt utslipp av næringssalter i bukter og viker som har mindre strøm blir det mer 

algeoppblomstring, som krever mer oksygen og ødelegger derfor for alt liv i bukter og viker. 

Ved bruk av brainstorming har vi kommet fram til mange ideer på mulige løsninger. Vi 
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skaffet oss informasjonen for å komme til en siste løsning som ble da «Tubus». Vi har gjort 

forskning for å finne informasjonen vi trengte for å realisere ideen.  

Løsning  

Vannet fra det mekaniske renseanlegget/septiktanken drar inn i Tubus, avløpsvannet blir 

tilsatt Jernsulfat (FeSO4), dette bindes med fosfor. Denne 

bindingen blir da Jernfosfat, dette er større enn fosfor, 

som hjelper å få det ut. Røret er et helt vanlig rør, i røret 

ligger det omrørere, som skal blande vannet slik at det 

blir enklere for fosforet å binde seg med Jernsulfat. Siden 

røret er smalt blir det høyt trykk i røret, noe som danner 

mye strøm, dette gjør da at omrørere  kan gå av seg selv. 

Når Jernfosfatet har kommet seg igjennom røret kommer 

den til del to, som er bassenget. Bassenget har flere filtrer 

som skal kunne filtrere ut jernfosfat slik at vi kan få dem ut og bruke dem i kompost eller i 

gjødsel. Noe av Jernsulfatet synker ned til bunnnen og blir sugd ut av en slamsuger.  

Størrelsen på delene i Tubus kan justeres etter hvor mange som kobles på avløpet. Prinsippet 

er enkelt og kan tilpasses de ulike kommunenes behov. Delene i Tubus er laget av vanlig 

plastrør og omrørerne er laget av propeller lik som fra båter. Bassenget er laget av glassfiber, 

filtrene er laget av glassfiber. Vi ser at disse materialene er lett tilgjengelige og er billige. Den 

materielle prisen beregner vi er på ca 10.000kr til 15.000kr.          

Konklusjon 

Vi ser at Tubus er en kjappere, billigere, enklere måte til kjemisk rensing av avløpsvann enn 

det som eksisterer i dag. Enklere fordi den tar mindre plass, Billigere fordi den kan lages av 

materiale som finnes fra før og den drives av naturlig energi. Samtidig får vi tak i fosforet slik 

at vi kan gjenbruke det. Det vi må gjøre er å samarbeide med bedrifter slik at vi kan realisere 

ideen vår. Tubus kan bidra til mindre algeoppblomstring i bukter og viker slik at fugl og fisk 

kan leve der. 

Kilder 

Sveinung Sægrov fra NTNU            Aqua Gen                         Snl.no 

Svein Harald Hammer fra Labora    Miljødirektoratet.no         Bio.no  

Guro Hensel fra NIBIO                    Norskvann.no                  Forskjellige lærere 

Vannverket i Bodø                           Universitetet i Tromsø     Magnus Stendal fra en fjøs i Steigen 

Renseanlegget i Bodøsjøen              Miljøstatus.no                 Gunnar Svalbjørg  Steigen Kommune 
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Markedsføring 

 

Det første vi gjorde i arbeidsprosessen var å lage en arbeidsplan med deadlines fram til 

turneringen. 
 

Markedsføringsplan: 

Vår markedsføring har tatt form i tre faser. Første fase gikk ut på markedsføring av laget, 

FLL og årets tema. Da har vi laget logo og bekledning av laget til bedrifter for å få sponsorer 

til arbeidet for å ivareta arbeidet. Vi har blogget på hjernekraft.org som markedføring av 

laget. 
 

Andre fase var da vi utviklet løsningen. For at løsningen skulle bli god, samarbeidet vi med 

både fagfolk og kommuner. I tillegg til informasjonen vi fikk, fant vi også målgruppen.Det er 

kommuner som ikke har rensing av næringssalter. 
 

Den tredje fasen går ut på hvordan andre skal få vite om denne ideen og hvordan den funker. 

For å markedsføre “Tubus” har vi gjort følgende: 

● Vi har markedsført løsningen ved å sende prosjektinnleveringen til forskere og 

kommuner 

● Vi har laget informasjonshefter hvor det står litt om laget, First LEGO League, 

problemet og løsningen som vi har sendt ut til fagfolk og kommuner, og delt ut, 

inkludert i piten 

● Vi har også hatt generalprøve før turneringen hvor vi inviterte sponsorer, mentorer, 

ordføreren og media.  

Videre skal vi ta kontakt med kommuner og  fagfolk og bruke SWOT-Analyse som hjelp. 

 

Løsning: 

Løsningen vår er «Tubus». Tubus er et renserør som renser avløpsvannet for fosfor. I dette 

røret har vi Jernsulfat som tilsettes i røret hvor det bindes med fosfor. slik kan vi ta dem ut 

ved hjelp av et basseng med filter i. Tubus skal bli brukt i kommuner hvor det er en form for 

mekanisk rensing eller septiktank. Slike kommuner er Steigen og Bodø. Vi har sendt mail til 

flere kommuner for å finne rensekravene de har og hvordan de renser i dag. Vi har laget en 

prototype av løsningen som vi skal ha med i piten.  
 

Kilder 
Sveinung Sægrov fra NTNU                      Miljødirektoratet.no          

Svein Harald Hammer fra Labora              Universitetet i Tromsø 

Guro Hensel fra NIBIO                              Miljøstatus.no 

Vannverket i Bodø                                      Snl.no 

Renseanlegget i Bodøsjøen                        Bio.no 

Aqua Gen                                                   Forskjellige lærere 

Norskvann.no                                             Magnus Stendal fra en fjøs i Steigen 

Gunnar Svalbjørg Steigen Kommune 
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TEKNOLOGI 
 

Starten: 

Da det internasjonale oppdraget ble sluppet 29. August begynte vi å tenke på strategier og 

hvordan vi ville designe roboten vår. Dette ga oss fordelen til å kunne fast-slå strategien vår 

16. september, når den offisielle kick-offen for First LEGO League i Skandinavia ble satt i 

gang. Med dette «forspranget» kunne vi satse høyt, ettersom vi er to teknologi-dyktige lag 

som er satt sammen. Helga da oppdraget ble sluppet i Skandinavia la vi også opp til en 

arbeidsplan med deadlines fremover til konkurransen. 

 

Roboten: Vi startet med å bygge to identiske roboter. PM91 og IbWd. 

Robotene inneholder to store motorer for å kjøre med, og to medium til 

verktøy. Roboten har også to fargesensorer og en gyro. Robotene er bygd 

er for å være kompakt og stabil. I tillegg er de bygget med to små tannhjul 

på toppen for at kraft mellom roboten og verktøyet skal bli overført. 

Verktøyet er veldig lett å ta av og på.  

Vi har bygget vegger rundt robotene for at gjenstander ikke skal komme 

seg under hjulene, for å holde en stabil lysverdi og for at vi kunne ha 

muligheten for å følge veggen på robot-bordet. Veggene hjelper også for 

konstruksjonen av robotene. 

Etter flere år med erfaring bestemte vi oss for i år å ikke bruke de standard hjulene som 

kommer i EV3-settet. De nye hjulene er harde, som gjør roboten blir mer stabil. De er også 

smalere, for å få en mer kompakt robot. 

 

Strategi: I år satset vi veldig høyt og gikk for femhundre og fem poeng, vi senket det senere 

til firehundre og førti. Vi la strategien sånn at roboten løser mange oppdrag på en tur. Hver 

tur er i sitt eget område, sånn at vi sparer tid med å ikke kjøre fram og tilbake mange ganger. 
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Vi har lagt opp til 4 turer ut av basen der vi løser alt bortsett fra blomsten. Siden laget 

kommer fra Bodø og Steigen har vi jobbet med hver sin tur ut av basen. 

 

Verktøy: Gjennom denne sesongen har vi bygd verktøy som kanskje ser litt komplisert ut, 

men egentlig ikke. Da vi la strategien og bygde verktøyene ville vi 

løse så mange oppdrag mekanisk (uten motor) både for å kunne 

løse flere oppdrag på en gang, vi har også erfaring at det fungerer 

bedre med mekanisk.   

Verktøyene inneholder mange forskjellige tannhjul, som lager 

ruten der vi vil kraften fra motorene skal endre. Vi bruker enkle 

metoder for å løse hvert oppdrag, som når vi flipper kom-lokket. 

Der er det bare et strekk som blir utløst, så ordner fysikken resten. 

Det mest kompliserte verktøyet er nok den til tur nummer en. Verktøyet løser: fontenen, det 

gule røret, flipper ett lokk, løser skyen, setter røret ved nordveggen på plass og tar brannbilen 

pluss noen regndråper hjem til basen, dette skjer på femti sekunder. Her løser vi så mange 

oppdrag som vi klarer mekanisk for å slippe å dra i samme område en gang til, dette gjør 

verktøyet så unikt. 

  

Programmering: Programmeringen vår i år var ganske avansert. Vi har lagd forskjellige 

«my blocks» for å holde programmet ryddig. Noen av blokkene har vi selv designet, disse er 

programmer som: følger linje, akselererer og kjører helt rett. Programmene er rett og slett for 

lange til å ta med i dokumentet, så dere får se dette på konkuransedagen. 

 

Konklusjon og resultater: Vi konkludere med å være både fornøyd og ikke minst stolt over 

resultatene vi har prestert til denne konkurransen. Vi har nesten holdt 100% av planen som vi 

lagde dag en siden bare ett program ble kuttet. Før konkurransen håper og tror vi at vi kan få 

kjørt noen høye poengsummer. Programmene ser ut til å være veldig stabile. 

Vi er veldig stolte og glade over det vi har fått til i år. 

 

 

 

 

  

 


