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Problemet med dagens levnadssätt  

Man har länge vetat att sättet vi lever på idag inte är hållbart på lång sikt och att våra resurser 

på jorden kommer att ta slut om vi fortsätter använda icke förnybara resurser som vi gör nu. 

När vi förbränner olja, kol, torv eller andra fossila bränslen släpps det ut koldioxid, 

svaveldioxid och liknande. Dessa utsläpp påverkar klimatet drastiskt. Det skapas en 

växthuseffekt som sakta höjer jordens medeltemperatur genom att solstrålar kommer in 

genom ozonskiktet men en del av värmen studsar tillbaka när de ska ut. En höjning med bara 

en halv grad i medeltemperatur kanske inte låter allvarligt men kan få förödande 

konsekvenser för ekosystemen, polarisarna osv.1 

En stor del av energin vi använder i Sverige kommer från kärnkraft. Kärnkrafttekniken går ut 

på att uran klyvs och alstrar då extremt mycket värme. Tekniken i sig är relativt ren i den 

bemärkelsen att den inte släpper ut växthusgaser eller liknande. Problemet är dock att avfallet 

är radioaktivt och måste hållas skyddat för omvärlden i ungefär 100 000 år. Vi skapar alltså 

energi som används idag men skjuter fram avfallsproblemet på framtiden. 2 

 

Vindkraft – ett miljövänligt alternativ 
Vi kan inte bara fortsätta skapa problem för våra framtida generationer. Kraven ökar på att vi 

måste hitta och använda nya och mer miljövänliga sätt för att generera energi och ström. Det 

börjar därför bli mer vanligt att använda till exempel solenergi och vindkraft. I detta projekt 

kommer jag att fokusera på vindkraft, då det är vindkraft vår grupp blivit tilldelade att arbeta 

med. 

Våra vindkraftverk i Sverige som är i fullstor skala kan generera 2,5 MW per verk. 

Sammanlagt produceras varje dag tillräckligt mycket el för att driva 9 miljoner datorer i 10 

timmar. Fördelar med vindkraft är att alla resurser som används är förnybara, alltså blir det 

                                                           
1 http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-vaxthuseffekten 
 
2 http://www.miljoportalen.se/energi/kaernkraft/kaernkraft-2013-rent-men-farligt 
 

http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-vaxthuseffekten
http://www.miljoportalen.se/energi/kaernkraft/kaernkraft-2013-rent-men-farligt


inga dåliga utsläpp i miljön, men problemet är att många tycker att det är fult och att det stör 

annars vackra landskap. Det är också högljutt, vid rotorbladen är ljudvolymen 100 dB, det är 

ungefär lika högt som en motorsåg. Att ha ett vindkraftverk nära sig skulle alltså vara som att 

ha en motorsåg konstant utanför sig.3 

I detta projekt ska vi själva konstruera och bygga ett vindkraftverk i mycket liten skala och 

sedan mäta hur mycket el det genererar, eftersom tillexempel våra rotorblad är ungefär 0,5 

meter istället för över 50 meter som det kan vara på ett fullstort vindkraftverk kommer våra 

resultat inte heller gå att jämföra med elen man får av ett fullstort vindkraftverk. 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-

omrade/Energi/Energin-paverkar-miljon/# 

http://www.svd.se/hur-mycket-el-star-karnkraften-for 

http://www.miljoportalen.se/energi/kaernkraft/kaernkraft-2013-rent-men-farligt 

 

 

  

                                                           
3 http://vind.kraftig.se/ 
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Arbetsgång 
Idéer och planering 

Det första vi gjorde när projektet satte igång var att låta alla i gruppen göra en 

enkel skiss i Inventor. Detta tog tyvärr längre tid än väntat men efter att alla 

hade gjort varsin basal skiss, ibland utan reella mått, valde vi min skiss. Jag var 

en av dem som hade idéer om hur vi skulle kunna fästa fast olika saker istället 

för att bara ha satt ihop olika ytor i Inventor och ritat på fri hand. Efter att vi valt 

min skiss fortsatte vi med att göra ritningar och skisser i skala 1:1 för att lättare 

kunna rita ut hur och var vi skulle såga ut träbitarna. Vår första plan var att 

använda min idé och ritning för ”huset”, stolpe med kullager + extra ram för att 

den skulle kunna rotera, axel, rotorblad osv, och använda Alexs skiss för fot. 

 

Droppställning som stativ 
En dag på landet fick jag syn på ett gammalt droppställ i ett förråd. 

        

Jag tänkte att den nog skulle fungera väldigt bra som fot eftersom den kan vända på sig och 

snurra utifrån vindens riktning utan krångliga lösningar med kullager och extra ramar utanpå 



stolpen som vi först planerat. Efter lite övertalning tyckte gruppen också att det var en bra idé 

att använda.  

Huset tar form 
Vi började nu med att såga ut bottenplattan och 

väggarna till huset, vi använde då en sticksåg och 

arbetet rullade på bra. För att fästa bottenplattan av 

huset på droppstället använde vi oss av två små 

hål i bottenplattan vid varje ”arm” som gick ut på 

droppstället och sedan tog vi ståltråd och drog fast 

den, detta var ganska pilligt men gick också bra. 

Eftersom vi skulle ha en axel i form av en 8mm 

gängad stång genom hela huset behövde vi göra 

ett hål i väggarna. Vi mätte yttermåttet på 

kullagren till 22mm, innermåtten var såklart 8mm. 

Vi gjorde hålen 22mm men för att kunna låsa fast den gängade stången med två muttrar 

lättare satte vi en fyrkantig platta. Detta hjälpte även till med att hålla kullagret på plats om de 

skulle börja bli lösa i framtiden. 

Eftersom vi inte hittade rätt bits för borrmaskinen för de skruvar vi behövde, fick vi nöja oss 

med att förborra ett relativt stort hål och sedan skruva in skruvarna för hand med en 

skruvmejsel. Vi satte ihop det mesta på detta sätt. 

På grund av hur furu-plywood är tillverkat, alltså att man limmar ihop skivorna på ett speciellt 

sätt, får skruvarna bäst grepp när man borrar igenom skivan och inte upp med skivan. Vi 

tänkte använda vinkeljärn från början, då hade vi kunnat borra fast plattorna i varandra 

samtidigt som man utnyttjar båda sidornas maximala kapacitet. Tyvärr hade vi inte några 

vinkeljärn, därför fick vi förborra ett desto större hål för att undvika att skivan skulle spricka. 

På några få ställen så sprack det lite i alla fall, men detta gjorde ingen större skillnad eftersom 

det satt fast på många ställen. 

Drev till generatorn med hjälp av Inventor 
Vi visste inte exakt hur vi skulle placera generatorn i huset. Alex började då göra en ställning 

i Inventor som vi sedan skar ut i cellplast. Generatorn behövde ett snabbt snurrande drev på 

sig. Vi kunde inte riktigt lita på att den skulle hålla sig på plats korrekt bara med sin egen 

tyngd, därför limmade vi ihop dem med varandra. De verkar sitta ihop väldigt bra och jag tror 



inte vi kommer få några problem med det under mätningen trots att drevet på generatorn 

kommer  

För att göra dreven skrev vi ut tre runda plattor av plexiglas och limmade ihop, två stora 

plattor som omringade en liten platta. Vi använde sedan samma princip fast i mindre skala för 

att fästa på generatorn. Vi tyckte att det var smartare att fästa det andra drevet direkt på 

generatorn istället för att ha en till axel och hålla på med det. För att fästa drevet på axeln på 

generatorn gjorde vi ett hål rakt igenom alla tre lager innan vi skrev ut den, hålet var några 

millimeter större än axeln på generator. Tack vare detta kunde vi banka på dreven och sedan 

satt de bra där. 

För att fästa dreven på axeln skrev vi ut ett hål större än axeln var, det behövde inte vara lika 

tajt som på generatorn eftersom vi skulle låsa fast den med 

muttrar på varje sida. Efter att båda dreven hade satts på 

plats satte vi ett gummiband emellan dem. Vi märkte då 

att vår generator var för tung. Det märktes för trots den 

lätta drevningen och ett relativt spänt gummiband slirade 

den på dreven när vi snurrade på vingarna. Vi bytte lilla 

piggen på den första generatorn till en annan som var 

lättare. När den var placerad i huset testade vi igen och nu 

fungerade det mycket bättre än vid första försöket!  

Nav och rotorblad 
Navet gjorde vi av trä med fyra skåror i. Tack vare detta 

fick vi en bra lutning på vingarna. Det gjorde att vinden 

kom på rotorbladen på rätt sätt och därför fick en bra 

balans mellan motstånd till vinden och att få fart på axeln. 

På våra ”väggar” på huset hade vi ett ca 22mm stort hål, 

eftersom ytterdiametern av kullagret vi använde var 22mm. 

Efter att vi tryckt in kullagret i väggen och borrat fast det i 

bottenplattan kunde vi föra igenom vår 8mm gängade stång 

som vi skulle använda som axel.  Allt passade som tänkt 

och efter att vi låst fast axeln på båda sidor av båda väggar 

samt låst fast nav, drev, och allt annat, kände vi att den snurrade bra och lätt med lite motstånd 

- precis som vi ville ha det! 



Från början var det tänkt att allt skulle vara gjort av furuplywood 

eftersom det är relativt lättarbetat, vi vet vad det håller för, det är 

hållbart och det är billigt, men på grund av brist på material och att 

det fanns andra material som skulle fungera lika bra ändrade vi oss 

på några saker, som till exempel rotorbladen. Dessa gjordes tillslut 

av cellplast vilket jag då tyckte var ett bra förslag. 

De främsta argumenten för att använda cellplast var hur lätt det var 

att forma och dess lätta vikt. För att skära ut vingarna ur den stora 

biten cellplast gjorde vi först en mycket tjock vinge, som sedan 

skars upp i fyra tunnare. Vi slipade ner kanterna på rotorbladen så 

att de skulle få bättre fart och ta upp vinden bättre. Vi slipade även lite på kanterna då de 

blivit lite ojämna när vi skar ut dem. 

Problem med rotorbladen 

I efterhand såg vi att vingarna blivit ojämna i tjocklek, detta hade inte hänt med furuplywood 

eftersom de redan har rätt tjocklek. Skårorna vi hade gjort i vårt nav var också alldeles för 

smala eftersom det var gjort för 4mm tjockt trä, därför satte vi in små bitar av hardboard i 

navet och limmade fast cellplastvingarna i dessa. Dock märkte vi snabbt att vingarna skulle gå 

av nästan av sin egen vikt, vi hade missbedömt hållbarheten i förhållande till tjockleken. 

Därför fick vi limma fast hardboard över större delen av baksidan på vingarna för att de inte 

skulle gå av på mitten. Då blev ju vingarna betydligt tyngre och dessutom fick de ojämn vikt 

på grund av detta och ojämnheten i tjocklek från utskärningen.  

     



De två största anledningarna till att vi använde cellplast från början stämde alltså inte längre, 

ursprungstanken med furuplywood tror jag hade varit bättre i slutändan. Det återstår nu att se 

hur våra rotorblad av cellplast håller ihop i fysisk vind. 

Det sista problemet vi kom på att vi behöver lösa var att ställningen eventuellt börjar rulla 

under mätningen eftersom den har hjul. Vi hade dock inte tid att åtgärda detta, i värsta fall får 

vi hålla i den för hand eller låsa hjulen provisoriskt på plats. 

Ritning 
Eftersom vi ändrade väldigt mycket utifrån vad vi fick för material och hur materialet betedde 

sig fick vi även ändra vår ritning under arbetets gång. Tyvärr ändrade vi alltid huvud-ritningen 

så vi kan inte se en före/efter bild vilket annars hade varit intressant. 

Nedan kommer bilder på den färdiga skissen i Inventor. 

 

Figur 1 Brickor för kullager, generator, axel, nav 

 

Figur 2 Helhet snett bakifrån 



 

Figur 3 Hål för bottenplatta, hållare för generator 

 

Figur 4 rotorbladen 

Slutsatser 
Vårt vindkraftverk som vi byggt har varit bra för miljön, eftersom vi använt oss av saker som 

tidigare haft en annan uppgift som till exempel droppstället. Droppstället skulle antagligen 

inte användas till något mer utan bara kastats iväg, men istället fick den en ny uppgift som 

bidrog till ett mer hållbart samhälle. 

Jag tycker att vi samarbetade bra och jag tror att vi nog fick fram en fungerande liten 

vindkraftgenerator. Det som i efterhand blev tydligt var att när vi inte höll oss till planen utan 

tvingades improvisera med nytt material så blev det inte lika genomtänkt. Vi valde cellplast i 

rotorbladen för att den fanns tillgänglig och kändes smidig att arbeta med. Om vi hade tänkt 

igenom alla steg som då påverkades hade vi förmodligen gjort rotorbladen annorlunda. Det är 



lätt att man fixar ett problem samtidigt som det skapar nya problem för att man inte tänker i 

tillräckligt många steg framåt.  

En annan slutsats är att vindkraft är något ganska enkelt att ta till vara. Man borde kunna 

utveckla designen så den passar in i fler miljöer. Det verkar vara en bra förnybar energikälla 

som borde nyttjas mer. 

Eftersom vi inte har några resultat kan vi inte fullt jämföra vad som fungerade bra, vad som 

fungerade mindre bra, hur mycket el vi genererade jämfört med andra grupper, något som inte 

skulle hålla i starkare vind eller i längden, med mera. 

Men problemen jag kan komma på är att den kan rulla iväg pga de olåsta hjulen, och att 

vingarna går av eller inte sitter kvar i navet. 

Om vindkraftverket skulle användas i praktiken för mer än bara tester skulle man också få 

problem eftersom den inte är vattentät. Vi satte inte på ”taket” eller den sista väggen på huset 

för att lätt kunna åtgärda potentiella problem vid mätning som tillexempel om en mutter 

gängade upp sig, om drevet lossnade eller något annat som vi inte tänkt på som går att åtgärda 

lätt. 

  


