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Under ett flertal veckor så har jag och mina gruppmedlemmar arbetat med att planera och bygga 

ett vindkraftverk, som kan bidra med förnybar energi (så som sol och vattenkraft också gör). Under 

detta projekt så har vi fått fördjupa oss i vad förnybar energi är och hur det fungerar, samt lärt oss 

hur man planerar med hjälp av skisser och annat, då det är svårt att genomföra ett så stort projekt 

som detta utan en stabil planering. I mitt reportage så kommer jag att gå igenom alla stadier som 

gruppen gick igenom för att klara av projektet. Jag kommer gå igenom vår basidé med 

vindkraftverket, materialvalet och hur vi tänkte när vi ritade och formade vindkraftverket. I slutet 

av mitt reportage så kommer jag också visa dom resultat vi fick från mätningarna och jag kommer 

även gå igenom dom motgångar vi hade under projektets tid. Jag kommer att avrunda det hela 

med dom förbättringarna som vi kunde ha gjort och ge dig som läsare en slutsats på detta projekt. 

Redo? Då kör vi!  

Grundläggande fakta om vindkraft och lite annat: 

Att använda sig av s.k förnybar energi (så som sol, vind och vattenkraft) är ett av dom miljövänliga 

sätten att generera livsnödvändig energi. Dessa släpper inte ut några miljögiftiga gaser som bidrar till 

miljöproblem såsom växthuseffekten (mer värme kommer till Jorden än det som reflekteras tillbaka). 

Det enda negativa med vindkraftverken är den lilla påverkan på naturen omkring den. Växter, 

plantor, hus (i vissa fall) och träd måste flyttas bort för att göra plats för vindkraftverken. Risken för 

fåglar som åker in och blir allvarligt skadade/dör ökar också väldigt mycket, men det finns egentligen 

ingenting att göra, då risken är lika stor var man än placerar vindkraftverket (dom i naturlig storlek i 

alla fall). En idé som har redovisats i Göteborg nyligen visar att man nu kan sjösätta vindkraftverk 

längre ut till havs med ny, revolutionerande teknik. ”Det innebär att vi kan bygga mycket större, 



eftersom vattnet kan lyfta otroliga mängder vikt, det är en stor fördel.” säger Gabriel Strängberg, vd 

för Sea Twirl som har kommit på iden. En annan grej som Gabriel sade är att ” Grund är en bristvara 

och det finns ställen på jorden där det inte finns så mycket grund, som Japan, där det krävs flytande 

lösningar, säger Gabriel.”  

Detta gör så att området runtomkring inte skadas 

lika mycket som på land, då man inte behöver hugga ner träd eller flytta på livet runtomkring 

omkring. Det stör heller inte människor i omgivningen, då ingen bor mitt ute i havet. 

År 2015 så genererade Sveriges vindkraftverk hela 16,6 TWh (terawatt-timmar, miljarder kWh)! Det 

är så mycket som 12% av hela Sveriges elförbrukning! I dagsläget så använder Sverige ett ganska 

modernt 2MW vindkraftverk, som arbetar ca 8000 timmar per år. Dessa fungerar bäst vid en 

vindhastighet på 3-5 m/s och dom uppnår maximal effekt vid 11-14 m/s. Om vindhastigheten 

överstiger en hastighet på 25 m/s så slutar vindkraftverken att arbeta, då dom höga hastigheterna 

kan bidra till att maskineriet går sönder.  

I slutet av 2015 och i början av 2016 så fanns det totalt 3233 vindkraftverk installerade med en 

”installerad effekt” på 6029 MW, vilket är ungefär en tredjedel av Sveriges elproduktion.  

Materialval 

I början av planeringsstadiet när vi tänkte på vilket material vi skulle använda när vi skulle bygga, så 

tänkte vi att vi för det mesta skulle använda oss av plywood och aluminium, då det är väldigt lätt att 

bygga med. Vår grundtanke var att både ”lådan” (där allt maskineri var) och rotorbladen skulle vara 

gjorda av plywood, eftersom det är lätt att forma, lättillgängligt, relativt billigt och lätt att forma till 

olika saker. Tillslut så insåg vi att det inte skulle vara lika roligt, då vi bara skulle använda oss till stor 

del av plywood. Så vår lärare Jimmy tipsade oss om ett annat material som vi kunde använda för att 

skapa vingarna – cellplast! Cellplast är ett väldigt lätt material, men ändå kompakt nog för att klara 

av den kraft som kommer ifrån vinden. Cellplasten var väldigt lätt att forma och skära ut, tack vare 

Jimmys cellplastkniv som vi fick använda (man hettar upp en speciell tråd som gör det lätt att skära ut 



bitar av cellplast precis som man vill ha dom). Vi använde även detta material för att göra en liten 

vagga som generatorn låg i, då vi inte kom på något bättre sätt att hålla den på plats när 

vindkraftverket arbetade/förflyttades. Vi gjorde denna för att försäkra oss om att ingenting skulle gå 

sönder när vindkraftverket jobbade. När vi skar ut vingarna, så blev nästan alla väldigt tunna på 

mitten, nära bristningsgränsen faktiskt. Så vi limmade fast två stycken träbitar för att öka stabiliteten 

på vingarna.  

För att skapa själva axeln som vi använde oss av så valde vi att ta en 8mm aluminiumstång som vi 

kapade för att få rätt längd. Vi använde oss av denna aluminiumstång, just för att den är perfekt för 

muttrar som vi var tvungna att ha och det är ett billigt och hållbart material som klarar all sorts 

väder. Denna stång fick även hålla alla muttrar, drevet och navet, eftersom när stången snurrar, så 

snurrar allting annat samtidigt (aktion = reaktion).  

Vårt nav var tillverkat av vanligt trä, eftersom hållbarheten från trä var det enda vi sökte efter, och vi 

behövde något starkt för att hålla fast rotorbladen. Materialet som användes till dreven var plexiglas. 

När vindkraftverket arbetar så är drevet i konstant rörelse och gummisnöret som är emellan dom är i 

konstant rörelse, vilket skapar friktionsvärme. Detta betyder att dreven vi använder skulle behöva 

vara väldigt hållbara om något skulle hända (en mutter som lossnar, någonting går sönder etc.) 

Plexiglas är väldigt hållbart och lätt att forma, med hjälp av dom rätta maskinerna. Vår lärare Jimmy 

gav oss tillgång till hans CNC-fräs, vilket gjorde arbetet snabbt, bra och stilrent. Hade vi inte haft 

Jimmys CNC-fräs till vårt förfogande så skulle någon form av trä använts till detta, då det är lätt att 

forma. <- Plywood -  Cel lp last ->  



 Drevet ti l lverkas i  J immys CNC -fräs  

Planerings-stadiet 

När vi skulle välja hur vårt vindkraftverk skulle se ut, så skulle alla börja med att göra en CAD-version 

(en skiss i ett datorprogram) så att vi kunde välja ut dom idéer vi tyckte bäst om. Tyvärr så kunde inte 

jag göra en version av mitt vindkraftverk, då jag inte är så insatt i Inventor och jag inte var lika 

detaljerad som dom andra i min grupp, men som tur var så gjorde det ingenting, då vi tillslut kom 

fram till en bra idé. När alla (förutom jag) var klara med skisserna så började majoriteten av gruppen 

gilla Hugos idé och bottnen på Alexanders idé, så vi valde att slå ihop dom idéerna till en enda. Hugos 

idé var väldigt tekniskt fokuserad, då han hade en exakt idé hur ”lådan” och navet med vingarna 

skulle se ut, medan Alexanders var med anpassad till utseendet, då han hade en liten plantage vid 

botten, vilket gjorde den mer anpassad till miljön som den skulle stå i.  

Vi hade ju som sagt tänkt oss att använda Alexanders botten, eftersom den hjälpte vindkraftverket 

att bli mer stabilt och hållbart, samt mer anpassat till vart det skulle stå, men efter ett par timmars 

tänkande så kom vi fram till en annan lösning, som innebar återvinning av redan använt material, då 

det skulle ta onödigt mycket material att tillverka denna låda. Hugo hittade den perfekta bottnen, ett 

gammalt droppställ som låg och skräpade på hans land. Detta droppställ hade den perfekta axeln i 

mitten, som tillät vindkraftverket att snurra i den riktning som vinden blåste. Detta var ett stort 

problem som just hade blivit löst, då vi hade funderat i timmar hur vi skulle kunna göra detta möjligt. 

Detta droppställ underlättade också förflyttningen av vindkraftverket, då hjulen fortfarande 

fungerade. Från början hade vi tänkt att vingarna skulle vara gjorda i plywood, men tack vare Jimmy 

så hittade vi cellplasten som blev materialet som vi använde, eftersom det var lätt och kompakt. Efter 

alla lösta problem med material, så gjorde Alexander en ny version i Inventor, vilket underlättade 

själva skapandet, då vi inte var osäkra på mått och dom olika dimensionerna längre. Detta gjorde så 



att felen på våra bitar minimerades, eftersom vi var mer säkra då. 

Vår nya bas!  

Efter allt detta, så började vi med själva tillverkningen av vindkraftverket. När vi började bygga, så 

använde vi oss först av några mallar som Hugo hade gjort. Dom var inte dom mest exakta, men det 

gick ändå, eftersom vi gjorde om en del ritningar efterhand. Dock så gjorde vi det efter vi hade 

sågat/skärt ut alla bitar, men det gjorde inget, eftersom vi hade maskiner som hjälpte oss med våra 

problem. Sen så stötte vi på ett problem – att större delen av gruppen inte gillade formen på 

vingarna! Detta löstes dock snabbt, eftersom jag och Cordova gjorde en ny ritning som accepterades 

av gruppen. <- Hugos småkonst iga mal l  –  Vår nya ri tn ing  ->   

När vi började bygga ”hjärtat” av vindkraftverket, så kände vi att det var ganska ineffektivt att alla 

var i verkstaden och gjorde knappt någonting, så vi delade upp oss i två grupper. Hugo, Cordova och 

Rabin stannade kvar i Verkstaden för att skära ut delarna som var kvar, medans jag och Alexander 

följde med Jimmy till hans labb för att skära ut bitarna till dreven med Jimmys CNC-fräs. Vi hade gjort 



mallar i Inventor som fräsen skulle köra efter, så vi behövde bara föra över våra mallar till själva 

fräsen, så gjorde den ett excellent jobb alldeles själv (med lite hjälp från Jimmy.) När jag och 

Alexander var och gjorde det, så var resten av gruppen och satte ihop vindkraftverket. Dom hade lite 

problem med att få fast bottnen, men dom löste det med lite sågande och lite ståltråd. När bottnen 

sattes fast, så jobbade dom resterande med att få ut alla andra bitar. Samtidigt som detta gjordes, så 

kapade vi lite på vår aluminiumstång, eftersom vi bara behövde 60cm av den 2m långa stången. När 

allt detta var klart, så började vi montera ihop allting. Vi upptäckte att vi inte kunde sätta fast vår 

stång, så skar vi ut två hål i sidorna så att stången (och kullagren) satt rätt och riktigt. När vi hade 

gjort detta så kände vi att det var ganska ostabilt, så vi skruvade dit två muttrar som fick oss att 

sucka av lättnad. Vi satte även fast dreven på vår stång, och när det var gjort så passade vi på att 

sätta fast snodden som skulle gå till generatorn samtidigt, eftersom vi skulle behöva plocka isär allt 

och göra en massa extrajobb som krävde extra dyrbar tid. När ”hjärtat” var ihopsatt, så var det bara 

två saker kvar som skulle på innan vi var klara: drevet och generatorn! Bladen var ju gjorda av 

cellplast, så dom fick vi skära ut med Jimmys cellplastkniv. 

<-  Cordova och Rabin fixar det s ista på v ingarna  

När vi satt på taket och skar ut dessa, så insåg vi att vi skurit lite fel, vilket skulle få en del vingar att 

gå sönder/inte orka med vindens kraft. Men detta löste vi snabbt, med Hugos kvicktänkta hjärna. Han 

kom på att om vi limmade fast ett par träbitar på baksidan av vingarna, så skulle dom orka med 

nästan allt! Även om dom skulle spricka när vindkraftverket var aktivt, så skulle dom sitta kvar och 

fortfarande generera el. Det sista som skapades var bakvingen, som skulle hjälpa vindkraftverket att 

rikta sig mot den riktning som vinden blåste. Vi ritade upp den på ett plastmaterial, som vi sedan skar 

ut med hjälp av en skalpell. För att fästa denna så sågade vi ut ett par träbitar som skulle hålla denna 

bakvinge på plats. Efter detta, så var vårt vindkraftverk klart för testning! 

Ett hållbart samhälle för alla 

Människan börjar ta slut på alla naturliga resurser som används dagligen, som sätter oss människor 

som senare ska ta hand om planeten i en väldigt stor knipa. Olja och kol, två av dom största 

naturresurserna vi använder idag (som vi också får väldigt mycket el ifrån), är faktiskt dom som 



bidrar till planetens långsamma förstörelse. Men ändå så är dom väldigt uppskattade världen över. 

Om all olja plötsligt skulle ta slut, så skulle stora oljekoncerner gå i konkurs, ekonomin skulle rasa och 

världen skulle gå in i kaostillstånd, bara för att världens energiförbrukning är uppbyggd runt omkring 

dessa.  

Vissa länder ser detta som ett stort problem (vilket det är), så därför börjar dom satsa på förnybar 

energi i hopp om att spara på planeten, samtidigt som vi får den energi och den komforten vi är vana 

vid. Man ser redan idag att länder bygger vind/vattenkraftverk och solfångare, bara för att dom ser 

att oljan och kolen börjar ta slut. Eftersom dessa alternativa kraftkällor inte släpper ut några avgaser, 

så bidrar dom inte alls till miljöförstöringen, vilket skulle ge Jorden tid på sig att återhämta sig från 

människans bravader.  

Förbättringsidéer och slutsats 

Nu när vi sitter här och tittar tillbaka på projektet, så tycker jag att det har varit lärorikt och roligt. 

Min grupp visade stort engagemang och alla hade alltid någonting att göra. Jag känner att jag 

släpade efter lite, det kändes som att jag var den som hamnade lite bakom folket som jobbade, men 

det kändes bra i slutet.  

Alla måste ju ha en liten underhuggare som fixar det lilla. Förutom lilla mig, så var ingen utanför och 

alla fick komma med förslag för att förbättra vindkraftverket. Ett exempel var ju då när vingarna höll 

på att brista, så kom vi alla överens om hur vi skulle göra för att fixa det. Utöver det så presterade 

alla så bra dom kunde, och vi kunde bli klara med vindkraftverket. En grej som jag skulle velat ändra 

på var formen på vårt nav. Motiveringen till varför är att formen var lite anstötande. Den såg faktiskt 

ut som en svastika, vilket kunde ge negativa effekter mot oss, eftersom svastikan står för en hemsk 

tid. Visst, det var inget fel på den, men alla sa att det såg ut som en svastika, och jag vill gärna inte 

förknippa mig med den tiden. En annan grej vi kunde ha förbättrat var formen på vingarna. Vi 

tvingades ju förstärka dessa, vilket gjorde att en sida blev tyngre än en annan. Detta betyder att vi 

måste ha lite extra kraft för att få igång, vilket var lite tråkigt. Man kunde ha gjort dom lite kortare 

och tjockare, så skulle dom hållit längre och varit mer stabila. Vi skulle också kunnat kapa axeln ännu 

mer. Det såg ut som att den hängde ner lite, vilket betyder att den har för mycket vikt på just det 

stället. Genom att korta ner den lite mer, så fördelas vikten mer jämnt, och ett bättre resultat 

tillkommer. 

Källor: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/flytande-vindkraftverk-ute-till-havs  

http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Elproduktion/Vindkraft/  

Davids visdom 
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