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Under flera veckor har jag tillsammans 

med mina gruppmedlemmar arbetat med 

att planera och bygga ett vindkraftverk 

som kan bidra med förnybar energi. 

Under projektet har vi fått lära oss hur 

förnybar energi fungerar och lärt oss hur 

man planerar med skisser, bygge, och 

utföranden utav ett stort projekt. I detta 

reportage så kommer jag att gå igenom 

alla dom stadier som vi som grupp fick gå 

igenom för att utföra detta projekt. Jag 

kommer gå igenom iden bakom 

vindkraftverket, materialen som vi 

använde oss utav och även själva 

ritningen och formen utav 

vindkraftverket. Jag kommer att avsluta 

reportaget med dom resultat vi fick ifrån 

mättningarna som vi gjorde och ta upp 

dom motgångar som vi hade under 

projektet. Det sista som jag kommer att ha med är dom förbättringar som vi kunde 

använt oss utav och sedan avrunda allt med en slutsats. 

 

Fakta 

Att använda sig utav ett vindkraftverk är ett av dom mest miljövänliga sätten som man kan 

använda sig utav när man ska generera energi. Dom släpper inte ut några gaser i atmosfären 

vilket betyder att dom inte bidrar till växthuseffekten. Det enda som är negativt när det 

kommer till vindkraftverk är den lila påverkan som dom har på miljön runt dom. Träd och 

annat liv som existerar där vindkraftverken ska vara måste tas bort för att göra plats åt 

kraftverket. Detta gör att djur som bor där måste flytta på sig och detta kan förstöra för eko 

system i det området. Det är även så att fåglar ibland åker in i kraftverken och blir alvarligt 

skadade eller dör, detta är dock inte något som man kan göra något åt eftersom risken att en 

fågel flyger in i kraftverket är lika stor oavsett vart man placerar det. Genom åren så har man 

börjat placera vindkraftverken ute i hav eftersom dom inte gör lika mycket skada på eko 

systemen där. Man behöver inte flytta på djur eller hugga ner en massa träd och om det finns 

hus i närheten så stör dom inte invånarna som bor där.  



Under 2015 så producerade dom vindkraftverk som finns i Sverige 16,6 TWh el. Detta var 

cirka 12 % utav den elanvändning som vi använder i Sverige. Just nu så har ett modernt 2MW 

vindkraftverk cirka 8000 arbetstimmar per år. Vindkraftverk startar oftast arbeta när vinden är 

vid 3-5 m/s och dom uppnår maxproduktion vid 11-14 m/s. När vinden uppnår en hastighet på 

25 m/s så slutar kraftverken att arbeta eftersom dom starka vindarna kan leda till att saker går 

sönder. 

 I början utav 2016 så fanns det totalt 3233 och dessa har en installerad effekt på 6029 MW 

och just nu står vindkraften för en tredjedel utav Sveriges el produktion.  

  

Vindkraftverk genererar energi genom att rotorbladen börjar snurra tack vare att vinden träffar 

bladen. När detta händer så förvandlas den rörelseenergi som vinden hade till rotorbladens 

rörelse. Rotorbladen är anslutna till en generator med hjälp av t.ex. en axel eller någon form 

utav växellåda så när rotorbladen snurrar så kommer rörelseenergin att överföras genom alla 

axlar och hjul tills den kommer till generatorn där den istället omvandlas till elektricitet.  

 

Materialval 

I början när vi planerade vad det var för material som vi skulle använda oss utav för att bygga 

vindkraftverket så tänkte vi att vi skulle 

använda oss utav väldigt mycket 

plywood och aluminium eftersom det är 

lätt att bygga med. Tanken var att både 

själva ”lådan” och rotor bladen skulle 

vara gjorda utav plywood eftersom det 

är ett relativt lätt material och går att 

forma till den form som vi vill ha. Vi 

valde att tillverka ”lådan” med plywood 

men till rotorbladen så hittade vi ett 

bättre och lättare material. Istället för 

plywood så använde vi oss utav 

cellplast för att tillverka bladen. 

Cellplast är ett väldigt lätt material men 

ändå tillräckligt hållbart för att klara av 

den kraft som den kommer att få ifrån vinden. Cellplasten var även väldigt lätt att forma 

Cell plasten som vi använde oss utav för att göra bladen och 
generator hållaren 



eftersom man kunde skära ut dom bitar man behöver genom att värma upp en tråd och låta 

den ”skära” genom plasten. Vi använde även cellplasten till att göra en liten hållare som 

generatorn kunde ligga i. Detta gör att den ligger kvar där den ska och det gör även så att den 

inte skakar när vindkraftverket arbetar. 

För att förstärka bladen så att vi blir garanterade att dom skulle hålla så limmade vi fast 2 

stycken små träbitar på varje blad.  

För att skapa axeln som vi använde oss utav så använde vi en lång 8mm aluminiumstång som 

vi kapade för att få den rätta längden. Vi valde en aluminium stång eftersom den är perfekt för 

att skruva på muttrar och även för att det är ett väldigt hållbart material som klarar av alla 

väder. Det var på denna stång som alla muttrar, drev och även navet blev placerade eftersom 

så fort axeln snurrar så kommer alla saker på axeln också att snurra.  

Navet som vi använde oss utav var tillverkat utav vanligt trämaterial eftersom det enda den 

behöver vara är hållbar och det enda det enda den ska göra är att 

hålla fast bladen. Hade den tagit emot mer kraft från t.ex. vinden 

så hade vi kanske behövt använda oss utav något annat material. 

  

Det material som vi valde att använda till dreven var plexiglas. 

Dreven är i konstant rörelse när vindkraftverket är igång och det 

snöret som är emellan dom rör sig hela tiden och skapar 

friktionsvärme. Detta betyder att vi dreven måste vara väldigt 

hållbara ifall något skulle hända. Plexiglas är också väldigt lätt att 

forma med hjälp utav dom rätta maskinerna och eftersom vi har 

tillgång till dom så var det väldigt lätt att välja just detta material. 

Hade vi inte haft tillgång till detta så hade vi använt oss utav 

någon form utav trä eftersom det också går att forma väldigt lätt.  

 

Planeringsstadiet 

När vi skulle välja hur vårt 

vindkraftverk skulle se ut så 

fick vi alla börja med att göra 

en egen CAD version så vi 

kunde välja ut den vi tyckte 

bäst om eller blanda våra idéer 

till en helt ny version. När vi 

alla hade gjort våra versioner 

så började vi verkligen att 

gilla Hugos ide och botten på 

mitt ide och därför tänkte vi 

använda oss utav båda när vi 

skulle skapa vårt vindkraftverk. Hugos version var väldigt fokuserad på hur själva ”lådan” 

och navet med vingarna skulle se ut medan min var mer fokuserad på hur botten såg ut med 

extra plats för en liten plantage så att den skulle se mycket bättre 

ut i t.ex. trädgården. 

Min egen version gjort i Inventor 

 



Vi tänkte använda utav denna botten eftersom den gör att 

vindkraftverket blir väldigt stabilt och hållbart men efter några 

timmar så hittade vi en annan lösning som innebar återvinning 

utav redan använt gammalt material. Vi hittade ett gammalt 

droppställ med den perfekta axeln i mitten som kunde låta vårt 

vindkraftverk snurra åt det hållet som vinden åker. Vi valde att 

använda oss utav detta som vår botten istället eftersom det både 

var återvinning men även för att den är väldigt hållbar och 

tillåter vårt vindkraftverk att bli mer effektivt.  

Vi hade från början tänk att vi skulle tillverka våra vingar med 

samma material som vi tillverkade ”lådan” i, plywood. Men när 

vi upptäckte cellplasten så valde vi direkt att göra dom i det 

materialet istället. Vi vill ha vingarna så lätta som möjligt utan 

att dom går sönder och det är precis det som cellplasten gör. Det 

är väldigt lätt men tillräckligt starkt för att klara av kraften från 

vinden. Vi valde att göra en nyare version med droppstället som 

botten i Inventor och vi slutade upp med en ide som vi kunde 

göra till verklighet. Alla mått på denna version är rätt vilket 

gjorde att vi inte behövde vara osäkra på måtten när vi skulle börja såga och skära ut saker. 

  

 

Tillverkning utav vindkraftverket 

När vi började med bygget utav vindkraftverket så använde vi oss utav några mallar so som vi 

hade själva gjort. Detta gjorde så att vi kunde få rätt storlek på dom delar som vi behövde utan 

att behöva använda mått och andra saker som skulle göra att det tar längre tid. 

Droppstället som vi använde 

som bas 



 

 

Vi ändrade dock på denna ritning lite senare när vi skulle börja göra vingarna eftersom vi 

tyckte att den inte var så bra. 

När vi började bygget utav ”lådan” på vindkraftverket 

så delade vi upp oss i 2 grupper. Några arbetade med 

att såga ut och sätta fast delarna som behövdes för att 

göra lådan medans dom andra gick med Jimmy för att 

skära ut dreven med hjälp utav en CNC fräs. När dom 

gjorde detta så använde 

dom sig utav modeller 

som dom gjorde i 

Inventor eftersom man 

för över filen till själva 

fräsen. Dom gjorde två 

olika drev eftersom vi 

behövde ett på själva 

axeln där bladen sitter 

och en som ska sitta 

direkt på generatorn.  

 

 

 

 

 

 

 



Medans dreven blev tillverkade så byggde vi på vindkraftverket. 

Vi sågade ut och formade drevet så att det blev den form som 

vi behövde och vi började sätta fast alla delar som skulle 

tillhöra ”lådan”. För att sätta fast botten på droppstället så 

hade vi sågat några hål i plankan som vi sedan träde igenom 

ståltrådar som vi drog åt för att få plankan att sitta fast.   

Resten av delarna sågade vi ut samtidigt som vi satte fast 

botten. Det var även under denna tid som vi kapade den 8mm 

tjocka aluminium stången eftersom vi bara behövde 60cm 

istället för 2 meter.  

När alla delarna var utsågade så borrade vi hål i sidorna 

eftersom det är där som kullagren skulle sitta. För att dom inte 

skulle ramla ut så borrade vi fast 2 ”lock” på båda sidorna och 

vi satte även 2 muttrar på vardera sida för extra säkerhet. Vi tog 

även chansen att fästa fast ett utav dreven med den snodd som 

vi skulle använda eftersom vi skulle behöva demolera allting 

om vi inte gjorde det då. 

 

När hela ”lådan” var på plats och aluminium stången satt där 

den skulle så var det bara bladen, generatorn och vingen där 

bak som var kvar att fixa och dom fixade vi samtidigt. Både 

bladen och hållaren till generatorn var gjorda utav cellplast så 

för att skära ut dom så använde vi oss utav en varm tråd som 

skar ut delarna. Det var här som vi insåg att våra blad inte 

skulle hålla för den kraft som vinden ger dom så vi valde att 

förstärka dom med hjälp utav små träplankor med en stor 

kontaktyta. Dessa limmade vi fast. Även om bladen skulle 

spricka så kommer dom att sitta kvar med hjälp utav denna förstärkning. Vi limmade även 

fast hållaren för generatorn eftersom den måste sitta stilla när allt är igång. 

Det sista som vi hade att 

göra var bakvingen och 

den tog inte mer än 2 

minuter att tillverka. Vi 

målade hur den skulle vara 

på ett väldigt lätt 

plastmaterial och sedan 

skar ut den med hjälp av en 

kniv. Vi limmade sedan 

fast två träbitar på sidan 

utav den och sedan 

limmade fast hela på 

baksidan av ”lådan”. Efter 

detta så monterade vi alltihop och sedan så var vi klara med vårat vindkraftverk. 



Hållbart samhälle 

Nu när människan börjar ta slut på dom icke förnybara naturresurserna så kommer vi hamna i 

en väldigt stor knippa. Saker som kol och olja är något som vi får väldigt mycket elektricitet 

ifrån och är något som bidrar otroligt mycket till välden. Skulle dessa saker ta slut så skulle 

det bli katastrofer över hela världen. Stora oljebolag kommer att gå i konkurs, ekonomin 

kommer att rasa och allt kommer att bli kaos.  

Detta är varför flera länder i världen börjar satsa på dom mer förnybara metoderna till att 

skapa elektricitet. Över flera stället i världen så har man byggt vindkraftverk, vattenkraftverk 

och solfångare för att förbereda sig tills när oljan och kolen tar slut. Eftersom vindkraftverk 

inte släpper ut gaser eller förstör för miljön så finns det stora chanser i att detta kan rädda 

världen. Det finns väldigt mycket ställen i världen där man skulle kunna bygga flera hundra 

vindkraftverk utan att det skulle påverka både djur och människor. 

 

Slutsats och förbättringar 

Jag tycker att detta projekt har varit lärorikt och roligt. Jag hamnade med en grupp som visade 

väldigt mycket engagemang och det var alltid något som alla kunde göra. Det var ingen som 

var på sidan och vi gav alla en chans till att säga sitt som t.ex. när vingarna gick sönder och vi 

fick fram idéen om att förstärka dom. Alla i gruppen gick med på det och det vart inget tjafs. 

Alla presterade på en jämn nivå och det kändes faktiskt som att alla bidrog med något.  

Den förbättring som vi kunde har gjort är att kapa aluminium stången ännu mer. Anledningen 

till att jag tycker så är för att den fortfarande är väldigt lång och ger rätt så mycket tyngd på 

hela vindkraftverket. Jag tycker även att man ska sätta på ett tak och en till planka ifall det 

skulle bli väldigt kraftigt väder. Detta skulle både skydda generatorn och dreven men även 

göra den mer hållbar och den skulle faktiskt se snyggare ut. Det sista som vi borde förbättra är 

formen på våra blad. Just nu så är vi tvingade till att ha dom förstärkta, vilket är något som vi 

skulle kunna ändra på. Genom att göra bladen kortare och lite tjockare så skulle dom bli mer 

hållbara och vi skulle kunna klara av att inte ha dom förstärkta. 

Den förändring som jag önskar jag kunde göra på vårat vindkraftverk är hur vi gjorde botten. 

Även fast vi återvann ett gammalt droppställ så känner jag att den förstör väldigt mycket. Om 

vi hade valt att använda min ide om en botten som går att använda som ett plantage så hade 

säker fler personer vela ha dessa i sina trädgårdar. Den skulle fortfarande fungera på samma 

sätt som den gör nu. Den skulle kunna ändra sig med vinden, skapa lika mycket elektricitet 

och även ha samma form på överdelen. Vi borde även ändra formen på vårat nav. 

Anledningen  

Källor: 

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

 

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

efter-omrade/Energi/vindkraft/ 

 

http://www.finja.se/App_Resource/Page/file/betong/5012-1.pdf 
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