
Fall 3 – Testa och utvärdera. 

 
 

Vindkraft 

Fakta 

Vindkraft är när man skapar elektricitet med hjälp av vinden. När det blåser så börjar bladen 

att rotera och det leder till att generation omvandlas till el som sedan leder hem till dig med 

hjälp av växelström. På 1920-talet så fanns det många vindkraftverk i Danmark. 30 år senare 

så utvecklade Johannes Juuls vindturbinen med en maxeffekt 200kw. Bladen börjar snurra när 

det blåser 4m/s det är då elektricitet genereras, när vinden når upp i 13m/s så kommer den upp 

i maxeffekt vilket ligger på 2.5MW. När det börjar blåsa så mycket att det kommer upp i 

25m/s så stängs vindkraftverket av för att förhindra slitage. Vindkraftverken i Sverige blir allt 

fler och fler, från att det bara fanns några tio-tala på nittiotalet till 2400 vindkraft i Sverige. 

Mellan åren 2008 och 2013 har varit den snabbaste utvecklingen genom tiderna då man hade 

ökat produktionen av el från vindkraft. Ökning var med 263 procent. Mest vindkraftverk finns 

det i södra Sverige. Om man har 90 grader på bladet så kommer all vind bara att åka förbi så 

vi bestämde då att vi har 15 grader på bladet så vinden träffar och gör så att bladet börjar 

snurra. 

  

 

Först när vi fick reda på att vi skulle ha vindkraftverk så hade men lite koll på vad det var men 

jag visste inte alla detaljer om det så jag började söka på google lite fakta om det som jag 

sedan använde för att skriva ner lite stödord och meningar. När vi fick reda på att vi skulle ha 

vindkraftverk så började vår grupp direkt att göra en egen skiss på vad man hade tänkt att ha 

för vindkraftverk, efter att hela gruppen hade en egen skiss så kom vi fram till den person som 

hade bäst skiss vilket i vårt fall var Hugos idé. När vi hade valt en skiss så började vi planera 

hur vi skulle gå till väga. Jag Hugo och Jonathan såg till att själva vindkraftverket blev klart 

medan Anderas och Alex gjorde en skiss i Inventor. 

 

 



Byggprocessen. 

Byggprocessen gick till att vi delade upp oss så att några gjorde vindkraftverket och dom 

andra gjorde prototypen i Inventor. Jag, Hugo och Jonathan började med att göra botten till 

”Huset” så att vi hade en början till att påbörja arbetet. Medan jag, Hugo och Jonathan 

jobbade i verkstaden så gjorde Andreas och Alex några delar som behövdes för att göra en 

drev. För att göra delarna som dom gjorde så använde de sig av Inventor som de sedan 

skickade in till Jimmy så att han kunde skära ut det med hjälp av en CNC-fräs. Materialet som 

de tillverkade i var i plexiglas och dom blev exakt som vi ville ha dem. Efter att vi hade skärt 

ut botten i verkstaden så började vi skära ut alla andra till som skulle var till ”huset” där allt 

skulle vara inuti. Vi använde oss av massa verktyg som vi hade när vi gjorde själva 

vindkraftverket till exempel använde vi såg, fil, sticksåg, tving, muttrar, spikar och mycket  

mer. Efter någon lektion så började vi i verkstaden att mäta och såga ut kanterna på ”huset” 

och sedan började vi att göra vingarna, Medan vi gjorde vingarna så höll Alex och Andreas på 

att göra själva stället som generatorn som skulle vara på dom kollade även så att våran drev 

funkade bra och fixade lite små ändringar på vår Inventor-skiss. När vi hade sågat ut vingarna 

så tänkte vi att vinden kommer att kommer vara starkare än själv vingen så att den blåser ner 

så vi såga av några plankor som vi sedan satte fast på ryggen så att den blir starkare och klarar 

av mer vindtryck. Sedan skar vi ut bakfenan som skulle vara riktade mot vinden för att kunna 

få den maximala kapacitet. Medan vi gjorde det där i verkstaden så bytte Andreas och Alex ut 

hållaren till generatorn för den gamla vi hade var för tung. Hållaren för generatorn var i 

cellplast. Det sista vi gjorde var att vi fästade bakfenan, fästade generatorn och fästade allt 

annat så att allt sitter bra och inte lossnar när det blåser kraftigt och i en hög hastighet.

 
 

Hållbart samhälle  

 

Eftersom att vi konsumerar väldigt mycket el så måste vi producera mycket el. De större 

delarna av Sveriges elproduktion är kol och oljekraftverk som släpper ut stora mängder av 

koldioxid. Det är därför vindkraftverk är det enda som verkligen är bra mellan alla dom här. 



Man har forskat lite och kommit fram till att vindkraftverk kommer påverka djurlivet 

betydligt mycket eftersom alla fåglar kan flyga in i vindkraftverken. Det är inte bara fåglar 

som har risken att flyga in och dö utan fladdermöss också. Vindkraftverk som är ute i havet 

påverkar fiskarnas liv mycket då de störs av ljudet. Vindkraftverk påverkar människorna 

betydligt mycket eftersom de flesta vill ha det lugn och ro där man bor, Ljudet på 

vindkraftverket påverkar oss människor väldigt mycket och ljudet från vindkraftverket kan 

påverka vår hälsa mycket. Personer som är och besöker landet påverkas också av 

vindkraftverken eftersom man helst vill vara i områden där det är lugnt och skönt vilket i 

Sverige är oftast i skogen, där har man väldigt många vindkraftverk som stör turisterna. Det 

dog fem tusen fåglar under året två tusen tio vilket är väldigt mycket. Eftersom 

vindkraftverket är ganska högt och tjock så täcker den stora delar vilket leder till att det blir 

skugga i många områden, det är då jobbigt för många som bor i närheten. Vindkraftverk är 

mycket bättre än kolkraft eftersom att vindkraftverk släpper inte ut någon alls koldioxid under 

drift men när man tillverkar vindkraftverket så kan det släppas ut lite koldioxid eftersom man 

använder sig av el och bilar som släpper ut mycket. Kolkraft släpper ut jättemycket koldioxid 

vilket är dåligt för samhället. Genom att släppa ut så mycket koldioxid som kolkraft gör så 

blir växthuseffekten mycket större och gör vår världen mycket sämre för varje år som går 

vilket inte är bra. 

 


