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I detta projekt har jag tillsammans med min grupp planerat och utfört en byggnation av ett 

vindkraftverk. Vi har lärt oss hur man skapar förnybar energi samt vad som händer när 

mekanisk energi omvandlas till elektricitet. Jag kommer i följande reportage gå igenom 

alla steg som vi gick igenom för att bygga vindkraftverket, hur vårt resultat blev samt vilka 

förbättringar vi skulle kunna haft. 

 

Planeringsprocessen 

 Projektet började med en planering, där vi skulle samla fakta om vindkraftverk och 

luftförvärmare samt skriva ett faktablad om dessa. Dessa faktablad skulle innehålla 

information om vindkraftverk/luftförvärmare generellt, information om vårt 

vindkraftverk/luftförvärmare samt ritningar och bygginstruktioner till dessa. När vi hade 

lämnat in detta övergick projektet till byggprocessen. Där valde vi att bygga ett 

vindkraftverk. Vi behövde sedan skriva en mer detaljerad byggplanering där det stod vad alla 

medlemmar i gruppen hade för ansvar. Denna planering kommer länkas nedan. När vi sedan 

var klara med byggnationen var det dags för att testa vårt vindkraftverk. Vi gick då ut och 

med hjälp av programmet Arduino mätte vi hur mycket volt som genererades av vårt 

vindkraftverk. Vi skulle även göra en ritning i förväg som visade ungefär hur vårt 

vindkraftverk skulle komma att se ut. 

 



När vi planerade hur vårt vindkraftverk skulle se ut tänkte vi på att det skulle vara så högt 

som möjligt, då den lättare kan ta upp vind på det sättet. Vi tänkte även på att försöka hålla 

designen på en så traditionell metod som möjligt, då målet i gruppen var att det skulle funka 

bra. Vi bestämde därför att det bästa sättet att planera designen på var genom att ha en 

stabil bas, en stark stomme och lätta vingar. En mer detaljerad bild på ”planlösningen” 

kommer nedan.  

 

När vi bestämt oss för hur designen skulle vara så 

behövde vi bestämma oss för vilket material vi ville 

använda. Vi ansåg att det lättaste sättet att bygga 

stommen och huvudet på var med pvc-rör, då de 

både är stabila och lätta att arbeta med. Till basen 

använde vi en gammal lampfot som hade en 

stenbotten, vilket gjorde att den blev tung och 

stabil. Till vingarna använde vi cellplast. Cellplast är 

ett material som är både lätt och smidigt att forma, 

men också förvånansvärt stark när det kommer till 

hållbarhet. Knoppen och hjulet valde vi att skriva ut 

i 3d skrivaren då det var det smidigaste och 

snabbaste sättet att göra det på. Drivaxeln var en vanlig metallstav, dc motorn fick vi låna av 

Jimmy, och gummibandet var ett helt vanligt gummiband. Det sista vi behövde göra med all 

denna information om material var att lägga upp en inköpslista på bloggen. 

 

Vi hade nu bestämt oss för vilken typ av kraftverk vi skulle göra, vilken typ av design vi skulle 

ha och vilka material vi skulle använda. Nästa steg var att skapa en detaljerad plan till 

byggnadsprocessen samt bestämma rollerna i gruppen. Detta finns i ett dokument som jag 

kommer att länkas tillsammans med detta inlägg på bloggen. 

 

Byggnadsprocessen 

Vi var nu helt färdiga med planeringen och redo att börja bygga. När vi byggde så ansvarade 

alla personer för olika delar av jobbet. Jag fokuserade på den digitala delen, d.v.s. Arduino, 

3d skrivning, dokumentation samt planeringar. Linus Scherman ansvarade för allt som hade 

med det mekaniska och elektriska att göra i vindkraftverket. Olle Andersson och Emil Gårdh 

ansvarade för det generella bygget och hopsättningen av vindkraftverket. 

Processen i sig var lite seg i början men fram på slutet av veckan fick vi ihop det mesta och 

det började faktiskt att se ut som ett vindkraftverk. På nästa sida följer ett antal bilder som 

visar på bygget av vindkraftverket. 



Bas som skruvats ihop med bit av pvc för stommen. 

 

 

 

 

 Färdigt vindkraftverk framifrån. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vindkraftverk från vänstersidan. 

 

 

 

 

 Vindkraftverk från högersidan. 

 

 

 



Som ses på bilderna så valde vi att själva DC-motorn, som genererar volt, skulle sitta på sidan 

av stommen med kablarna utåt. På detta sätt kunde vi lättast koppla in den till en Arduino 

och mäta ett resultat. Vi valde även att ha 3 vingar, då vi ansåg att 120 grader mellan varje 

vinge är bättre än 90. 

 

Resultat 

Mätning (antal nummer) Millivolt (resultat mV) 

1 20,3 

2 23,6 

3 45,8 

4 36,9 

5 78,1 

6 32,4 

7 29,8 

8 47,2 

9 104,6 

10 200,4 

11 150,3 

12 97,4 

13 63,8 

14 49,6 

15 32,7 

16 53,6 

17 23,2 

18 34,9 

19 59,1 

20 46,6 

21 75,3 

22 63,8 

23 56,2 

24 46,9 

25 53,8 
 

Detta är det resultatet vi fick när vi mätte hur mycket vind vårt vindkraftverk genererade. Vid 

första glans av denna tabell kanske man inte förstår så mycket, men låt mig förklara. Millivolt 

är en mätenhet som man använder just vid mätning av mindre 

elektroniska apparater. 1000 millivolt blir en volt. Nu kanske ni 

vet vad millivolt är men det säger fortfarande inget om resultatet 

vi fick, så för att sätta det i perspektiv har jag valt att jämföra 

med en vanlig iPhoneladdare. Minimum för att ens få ett utslag 

på en iPhoneladdare är 2000mV, så nu kanske du ser ungefär hur 

vårt resultat låg till. 



Jag är inte förvånad över att vi fick ett så pass lågt resultat eftersom det inte blåste så 

jättemycket under testet vi gjorde, samt att vi glömde sätta på hjulet som skulle göra 

drivaxeln större att snurra runt för gummibandet. Allt som allt är jag nöjd med vårt resultat 

och jag tycker att min grupp har kämpat på bra trots motgångar.  

 

Allmän fakta 

Principen med ett vindkraftverk är att ta den kinetiska energin från vinden och omvandla till 

elektricitet. De fundamentala delarna i ett vindkraftverk är en generator, en stomme, 

rotorblad och en bas (vilket ibland kan vara marken). Som logiken föreslår genererar också 

vindkraftverket olika mycket beroende på hur mycket det blåser. Vindkraftverk motsvarar 

ungefär 40 % utav hela Sveriges elförbrukning. 

 

Förbättringar 

Det finns ett antal punkter vi kunde gjort bättre samt fokuserat mer på. En av punkterna är 

planeringen. Vi kunde definitivt spenderat med tid med planeringen vilket hade resulterat i 

ett bättre upplägg och en enklare byggprocess. Vi kunde även ha jobbat mer detaljerat när 

det kommer till själva byggprocessen. Om vi hade spenderat lite mer tid på att göra 

planeringen bra så kunde vi lätt kunnat göra ett vindkraftverk med bättre kvalité och bättre 

värden. En annan punkt vi kunde förbättrat på var också att jobba lite mer som ett lag. När vi 

satte upp våra roller blev vi så fokuserade på att man skulle göra sin del av jobbet så det blev 

nästan som individuella jobb som sedan slogs ihop till ett. Annars tycker jag gruppen har 

gjort hyfsat bra ifrån sig med tanke på tiden vi hade på oss. 

 

Felkällor 

En felkälla vi hade som kan ha gjort att resultatet inte blev lika bra som det kunde var att vår 

så kallade ”säkring” som ska hålla fast drivaxeln inte funkade så bra. Detta gjorde att vi fick 

ta ett buntband och klippa till som höll drivaxeln på ett och samma ställe. Detta kan ha 

påverkat resultatet genom att den kan ha skavt på huvudet vilken kan ha resulterat i en 

bromsning av rotationen. En annan felkälla vi hade var att vi från början trodde att vi skulle 

kunna köra rotorbladen direkt på dc-motorn. Detta visade sig inte vara en så bra idé så vi fick 

ändra den till att ha en drivaxel.  

 

Slutsats  

För att sammanfatta tycker jag att det här har varit ett lärorikt men jobbigt projekt. Jag 

tycker nödvändigtvis inte att det har varit det roligaste projektet hittills men det har inte 

varit jättetråkigt heller. Jag tycker min grupp har jobbat ganska individuellt genom hela 

projektet men vi har ändå lyckats rätt så bra. Resultatet blev inte riktigt vad jag hade 

hoppats på men det är ändå respektabelt. För att förbättra detta projekt i vår grupp skulle 



man kunna lägga in lite mer tid på planeringen, jobbat mer som en grupp, och tänkt mer på 

de mekaniska detaljerna.  
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