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Vi behöver fler vindkraftverk: 
här får du veta hur man kan göra ett 

vindkraftverk med hjälp av någon 

annans misstag. 

Gruppmedlemmar: Ramez Rizek, Ernests 

Ågren, Joakim Ekholm, Daniel Sepulveda 

Hållbart Samhälle 

Från mitten av 1800-talet har 

koldioxidhalten i atmosfären ökat med 35 

% och från mitten av 1900-talet har jordens 

medeltemperatur ökat med 0,7℃. Detta är 

för att förbrukningen av kol, olja, naturgas, 

diesel och bensin har ökat gradvist. Sedan 

mitten av 1800-talet har vi börjat använda 

mer fossila bränslen eftersom vi har börjat 

elda med kol, använda bensindrivna bilar 

och använda oljepannor. 

EU har satt upp ett klimatmål på att vi som 

mest får öka med 2℃. Genom att minska 

dagens globala utsläpp med minst 60 % 

tills 2050 uppnår vi detta mål. Dagens 

teknik skulle räcka för att sänka utsläppen 

tillräckligt mycket. Dock ser väldigt mörkt 

ut för att vi ska uppnå det här målet då de 

globala utsläppen har med 80 % sedan 

1970 och det ser inte ut som någonting 

kommer att ändra sig.  

IPPC som är  FN:s klimatpanel säger att 

det är sannolikt att den genomsnittliga 

temperaturen ökar med 2-4 på jorden under 

2000-talet, detta leder till att havsytan kan 

stiga med en halvmeter på grund av att 

vattnets temperatur stiger och därmed får 

större volym. Sedan kan även isarna på 

polerna och Grönland smälta som gör så att 

havsytan stiga ännu mer. Detta kanske inte 

låter så farligt, men många ställen som 

ligger lågt kan till viss del komma under 

vatten, såsom Nederländerna och 

Göteborg. Insekter och sjukdomar sprider 

sig till fler ställen och därmed riskerar 

miljoner människor att få en sämre hälsa. 

Den snabba förändringen i miljön kan 

utrota många växter och djur eftersom dem 

inte hinner anpassa sig. Ett varmare 

väderförhållande kan leda till sämre 

dricksvatten och mer långa torrperioder 

och häftiga regn och andra extrema väder. 

I de delar av världen som redan är utsatta 

skulle de bli värst, ännu mer torka i de 

redan torra trakter kan göra så att den inte 

går att leva där. På andra ställen i världen 

kan översvämningar bli ett stort problem.  

Om vi vill förhindra stora effekter på 

miljön måste vi minska våra utsläpp på 

växthusgaser. Istället för att använda 

växthusgaser kan vi t.ex. använda förnybar 

energi, såsom vindkraft, vattenkraft och 

solenergi. Ämnen som släpper ut 

växthusgaser, särskilt kol börjar ta slut och 

det kostar att utvinna. Vind är en, så gott 

som, oändlig källa energi man kan utvinna 

den nästan hela dagen, året runt med hjälp 

av vindkraftverk, så länge de blåser. 

Idé 

Vår grundidé var att göra ett vertikalt 

vindkraftverk som kan snurra.  

 

Detta var 3D-ritningen som vi utgick ifrån 

när vi skulle bygga vindkraftverket. Jag 

ritade den i Autodesk Inventor.  

Framställning av idé 
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Vi tänkte att överdelen skulle snurra 

medan underdelen inte rörde sig detta 

tänkte vi göra genom att ha kullager på en 

gängad stålstång i mitten. Vi kunde inte 

bestämma oss om vi skulle använda 

kartong eller cellplast till rotorbladen men 

vi insåg inom kort att det var för svårt att 

göra den önskade formen med kartong. De 

två delarna över och under rotorbladen 

tänkte vi också var lättast att göra av 

cellplast, samtidigt som det är väldigt hårt 

med tanke på hur lätt det är. Stommen 

visste vi redan att vi skulle använda ett 

plaströr eftersom det passade bra och det 

fanns väldigt tillgängligt. Bottenplattan 

tänkte vi använda en rund 

trä/plywoodskiva men när vi en fyrkantig, 

ganska stor plywoodskiva blev den bra. Vi 

tänkte ha ett lite större rör runt stommen 

som satt fast i bottnen först, men eftersom 

det var lättare och lika bra satte vi fyra 

stycken plankbitar i mitten av botten så att 

stommen fick plats så att stommen inte satt 

fast men ändå var stabil, trä är både hårt 

och tungt, båda är positiva. Vi valde att ha 

fem stycken rotorblad då vi tänkte att det 

skulle vara bäst med ett ojämnt antal och vi 

kände att tre skulle bli för få och sju för 

många.  

 

När vi kom till hur vi skulle driva 

generatorn så var den bästa idén att sätta 

fast ett ”plexiglaskugghjul” under den 

understa cellplastbiten. Vi tänkte ha 

generatorn längre ut och en gummisnodd 

mellan generatorn och kugghjulet. Det som 

är bra med plexiglas är att det är hårt och 

har hög friktion, tyvärr är det väldigt tungt. 

 

Rotorbladen är designade för att ta emot 

mycket vind från ena hållet medan den är 

spetsig på andra sidan och därmed skär 

genom luften. Även dessa var designade av 

mig men hela gruppen var med på 

principen av hur dem skulle fungera när 

jag gjorde ritningen. 

Fakta 

Tar emot vind från alla håll. Mindre lösa 

delar, alltså mer robust och även längre 

livslängd därmed inte lika stora 

underhållskostnader. Gör mindre ljud, 

därför stör det miljön mindre. 

Kugghjulsprincipen använde vi oss av, 

alltså att om något litet driver något stort 

på sig så kan man ha något liten som 

snurrar betydligt snabbare än det första 

kugghjulet, detta kan man se i t.ex. cyklar. 

Vi använde oss även att när saker väger lite 

behövs det mindre kraft för att få det i 

rörelse. 

Byggprocess 

Det första vi gjorde var att göra fästet 

längst ner som håller upp stommen. Sedan 

började vi jobba med då vi gjorde de två 

runda bitarna. Efter det var det dags att 

göra rotorbladen, vi skrev ut en 2D-ritning 

på dem uppifrån, dessa delade vi upp i 

mitten. Av dessa gjorde fyra delar, varav 

två likadana och de andra två likadana 

också. Vi satte fast bitarna på cellplasten 
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på ett sådant vis att det underlättade jobbet 

enormt. Vi fick 4 bitar plexiglas av Jimmy 

som vi limmade ihop till ett 

kugghjulsliknande hjul med en skåra i 

mitten. I hålet satte vi dit gummisnoddar 

för att öka friktionen till gummisnodden 

mellan hjulet och generatorn. Generatorn 

satte vi fast genom att göra ett 8mm hål i 

en planka och sedan göra ett tillräckligt 

stort hål för generatorn som vi sedan 

tejpade fast. Det sista vi gjorde var att sätta 

ihop allting. Vi använde oss mycket av 

dubbelmuttrar på den gängade stången för 

att göra så att saker inte rör sig. 

Hur det blev 

 

Om man jämför med hur vi hade tänkt hur 

det skulle bli så är det ändå relativt likt. 

Rotorbladen blev 32cm istället för 70cm 

som vi hade tänkt på grund av att vi inte 

hade tillräckligt med tillgång till cellplast 

och tid. Resten är som eller väldigt nära så 

vi hade tänkt från början.  

Tankar om hur det blev 

Jag tycker själv att vi gjorde ett bra jobb att 

följa vad vi hade tänkt att göra från början 

men det var inte optimalt. Vi testade 

vindkraftverket, och det snurrade, men 

väldigt långsamt och då hade vi inte 

generatorn påkopplad. Jag tror att de två 

största bristerna var att överdelen av 

vindkraftverket inte satt bra utan det 

wobblade och att bladen är för platta på 

baksidan, de skulle vara spetsigare och 

därmed skära luften på ett effektiva sätt. 

Dock kommer det alltid finnas 

luftmotstånd på baksidan av bladen, och 

därför tror jag att det hade varit bättre att 

göra ett vanligt vågrätt vindkraftverk, 

eftersom vi inte är väldigt insatta och exakt 

vet vad som funkar bäst. Vårt vertikala 

vindkraftverk är dock nytänkande och kan 

fungera i större versioner när det är 

professionella som jobbar på designen. 

Meningen med detta projekt var att göra 

något som snurrade och lära oss mer om 

hur de fungerar och vad som är i, båda 

dessa mål nådde vi ganska väl. Om jag 

hade gjort ett själv hade jag nästan säkert 

vanligt vindkraftverk, det är lättare och 

fungerar bättre i så små modeller som vi 

gjorde. Det hade varit bättre med något 

lättare som cellplast än plexiglaset när vi 

gjorde kugghjulet. 

 

Källkritik 

http://www.falkenberg-energi.se/miljo/utvecklingsprojekt/fordelar 

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-8368-7.pdf 

http://www.vindkraftnorr.se/vindkraftens_fordelar.asp
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