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Sammanfattning
Målet med projektet har varit att designa en byggnad där information om vindkraft kan presenteras. Utgångspunkten i
projektet har varit upplevelsen med ett antal studier som grund. Området som berörs är Borgsjö som är optimalt läge för
denna typ av informationsbyggnad. Genom studiebesök, enkätundersökning, intervjuer och analys har ett antal koncept
framställts. För att engagera besökarna så har även en enhet för utomhusbruk tagits fram där användaren med sin egen
styrka kan generera elektricitet och jämföra med miniverket. Slutkonceptet är en sluten byggnad med en interaktiv projektion och statisk informatoin med interaktiva möjligheter på motsatt sida. Pekskärmar visade dig vara ett föredraget interaktionsmedium tillsammans med projektorn, alternativet pekskärm har dock valts bort i slutkonceptet till fördel för den
statiska lösningen.
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Inledning

Bakgrund

Bakgrunden till Wind Science Centre bygger på ett samarbete mellan MIUN Industridesign och Ånge kommun då ett tidigare projekt genomfördes för Ånge Naturum & turistbyrå under sex veckor. Temat var skog,
vatten, biologisk mångfald och grön energi, vilket presenterades som en utställning på Naturum. Projektet
fick ett positivt mottagande av allmänheten och har mynnat ut i ett vidare samarbete med inriktning mot
vindenergi och interaktion.

Vision och problemdefinition

Vindkraften får idag allt större betydelse som en ren och relativt billig energikälla. Utvecklingen de senaste
tio åren har ökat markant över hela världen och i synnerhet utbyggnaden av vindkraftsparker i Sverige och
övriga Europa. Det saknas dock en nyanserad och objektiv bild av vindkraftens omfattning, påverkan på
miljö, natur och andra frågor som är relevanta för allmänhetens kännedom. Vindkraften ofta delas in i två
läger där den antingen målas upp som något positivt eller negativt. Visionen är att överbrygga denna ovisshet och förmedla informationen på ett lättförståeligt, lättillgängligt och objektivt sätt i en miljö associerad
med natur och grön energi.
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Frågeställning

* Hur ska byggnaden designas för att attrahera människor och förmedla information?
* Vilken typ av information ska visas?
* Hur ska folk interagera?
* Vem/vilka kommer besöka WSC?

Avgränsning

Projektet har avgränsats till att omfatta ett koncept av en mindre byggnad med fokus på interaktivitet. Vissa byggnadstekniska
aspekter har undvarats för en friare konceptfas och den slutgiltliga designen bör kontrolleras av arkitekt. Självförsörjning av
elström kommer inte undersökas för byggnaden då det ställer stora krav på teknik och förbrukning vilket kan begränsa byggnadens funktionalitet. Byggnadens innehåll har även begränsats till att inte inneha några lösa föremål annat än information
som besökare kan ta med sig, exempelvis brochyrer och kartor. Informationen och fakta rörande gränssnitt och interaktion
kommer presenteras som exempel/koncept och blir på så sätt inte djupgående. Interaktionen kommer i huvudsak fokuseras
på digitala medier.
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Metod

Metoder för projektet har varit undersökning av rapporter/studier vilket tillsammans med intervjuer och möten
har gett faktaunderlag för vidare designarbete. Studiebesök och analys av interaktiva system, byggnader och
miniverk har lagt grund för en kravspecifikation och funktionsanalys för vidare designarbete.

Organisation
Projektägare: Christer Gunnarsson, Ånge kommun
Projektledare: David Hassmund
Handledare: Per Sihlén
Intern Examinator: Mikael Marklund
Extern Examinator: Gunnar Anderung
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Rapporter och studier

Naturvårdsverket har i ett antal rapporter sammanställt information om vindkraftens påverkan på människor, miljö och natur.
Dessa har i varierande grad undersökts under arbetet med syfte att fördjupa och stärka fakta.
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Allmänhetens inställning till vindkraft

“Inställningen till vindkraft beror ofta på vilken relation personen har till landskapet;
markägare, fastighetsägare, permanentboende, sommarboende eller turist. Olika
personer upplever och använder landskapet på helt olika sätt. Många är positiva till
vindkraft (87 % enligt senaste SOM-undersökningen), men när vindkraft ska etableras
i närheten av individens bostad är ibland attityden negativ eller avvaktande. “
Naturvårdsverket
Allmänheten är alltså överväldigande positiv till vindkraft. Dock finns det många faktorer som påverkar attityder och inställning. I rapporten “Vindkraftens påverkan på människors intressen“ förklaras vidare att det är viktigt att ha en diskussion om vindkraft
på en lokal, regional och global nivå vid nya etableringar. När det kommer till hälsa så
visar sig buller och skuggor från vindkraftverkens rotorblad inte ha några negativa effekter på människor, dock kan ljudet påverka sömnkvalitén. Ljudet kan också upplevas
som störande vid etableringar i miljöer med lågt bakgrundsljud.
Den viktigaste punkten i rapporten med relation till WSC berör dock vikten av dialogen
med lokalboende. Flera kommuner erbjuder “gåturer” för att främja dialogen och WSC
kan ha stor potential i det hänseendet som ett alternativ eller komplement för information. Nyckelorden är öppenhet, tydlighet och repektfullhet.
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Samtal med Stina Albing, projektledare
för vindkraftsetableringar på EON
bekräftar även vikten av att involvera
de lokalboende på ett tidigt stadium.
Vid planeringen av en vindkraftspark
märktes ett tydligt skifte då folk fick
vara involverade och informerade om
bygget. Upplevelsen av engagemang
och uppmärksamhet tycks därmed ha
en positiv påverkan på attityden.

Vindkraftsprojekt i Norrland och Sverige
Rätt plats för etablering kräver:
Fysisk/social miljö

Aktiviteter

Delaktighet i planeringsprocessen
Individuella
förutsättningar

Reaktion

Att uppföra en vindkraftspark är en lång
prpcess och kan ta allt mellan fyra till sju
år beroende på storlek och omfattning.
Enligt studien av Åsa Waldo så finns det
ett antal faktorer som påverkarplats för
etablering. En viktig del av det är även att
involvera de berörda på ett tidigt stadium

Vindbrukskollen är en tjänst som erhålls av vindlov i samarbete med lantmäteriet. Flera informationslager kan väljas för att visualisera bland annat vägar, projekteringsområden, planerad
byggnation och vindkraft. I bilden ovan representerar de mörkblå områdena planerade eller
pågående vindkraftsprojekt.

9

Området

2.3 Området
Östersund

E14

Karta

3

1
2

Föreslagen placering

Trafik: E14
2800 bilar per dag
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Sundsvall

Borgsjöbyn ligger vid E14 mellan Sundsvall och Trondheim. Platsen är vältrafikerad med ett snitt på 2600 fordon
per dag och mycket genomströmning av skidturism under vinterhalvåret. I området finns OKQ8 med butiken
Frendo, Träporten camping och Naturum med en utställning av den lokala floran och faunan.
I området planeras även en konferensbyggnad att uppföras.

2
1

Aktörer i området

Ett lämpligt område för placering av
byggnader ligger väster om Naturum
vid husvagnsparkeringen.
3
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Målgrupp

Yngre
Ungdom
Medelålder
Äldre

Vilka vill vi få dit?

Vad kan vara intressant?

De skeptiska
De insatta
De ovetande
De nyfikna
De lokalboende
De förbipasserande
De målinriktade
De företagsamma

upplysa
fördjupad information, områdesspecifik
grundläggande information
upplevelsen
spel, utmaning, lek, kreativitet
utbyggnad, påverkan, natur/miljö
byggnadens uttryck
resturang och konferensbyggnad

För att få en fördjupad bild över vilka besökare som kan komma att besöka
WSC och i vilket syfte så gjordes ett antal personas som delvis är baserade
på dagens besökare vid Träporten. Under tidigare projekt för Ånge kommun med fokus på biologisk mångfald och grön energi i området framkom
det att det är vanligt med besökare från skolor, turister och PRO (Pen-
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sionärernas riksorganisation). Vid jaktsäsongen så är det även vanligt med
jägare som övernattar i stugorna. Målet är att få dit en så bred målgrupp
som möjligt, men huvudfokus ligger på ungdom och medlålder.

Personas

Eva 40
Lokalboende/lärare
* Barn och familj
* Tycker om friluftsliv
* Öppen för förnyelsebar energi
Besöker WSC för att:
* Informeras om vad som händer i byggden
* Utbilda skolklassen i natur, miljö och energi

Lennart 56
Jägare
* Skeptisk till vindkraft
* Anser att vindkraft förstör miljön
* Frekvent besökare vid Träporten
Besöker WSC för att:
* Läsa om energibesparing för villor
* Se den planerade utvecklingen och
utbredningen av vindkraft

Familjen Andersson

Mari 4, Elin 32, Johan 34, Elias 8
* Bor i Gävle
* Semester i Trondheim, Norge
* Tar en paus vid Träporten camping
Besöker WSC för att:
* Barnen blev nyfikna på byggnaden
* Intressant för hela familjen

André 28
Utbytesstudent
* Studerar på MIUN i Östersund
* På resa genom sverige
* Besöker Borgsjö tillfälligt för att ta
vattenprover längs med Ljungan

Gun 75
Pensionär
* I sällskap med sin sambo
* Besökare av slöjdmuseet och Naturum
* På vandring längs med Pilgrimsleden
Besöker WSC för att:
* Barnbarnet har uppfört ett miniverk
* Intresserad av den tekniska utvecklingen

Besöker WSC för att:
* Förnyelsebar energi är ett populärt
samtalsämne på universitetet
* Byggnaden väcker intresse
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Studiebesök Härnösands energipark

Ett besök gjordes på Härnösands energipark med syfte att se det minikraftverk
som finns uppställt där. Pär Marklund, projektledare för HEMAB guidade runt
på anläggningen som utöver vindenergi även visar prov på solfångare, solceller
och forskning om hur energi från alger kan användas som alternativ till bensin.
Vindkraftverket av modellen Airdolphin klassas som miniverk med en höjd på
6m och en rotordiameter på 1,8m. I stugan bredvid kraftverket finns växelriktare,
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proppskåp och annan elektronik för avläsning av den genererade energin. Enligt
Per så är effekten minimal på grund av placeringen, miniverket genererar i stort
sett lika mycket som den förbrukar vid konverteringen av energin. En högre mast
och en större rotordiameter skulle öka effekten endast marginellt då området är
relativt vindstilla. Eftersom det rör sig om ett demoexemplar så är det inte något
större problem, men en mindre byggnad som drivs av ett eller flera miniverk kan

Montage av vindkraftverk på Vårdkasen

bli svår att självförsörja endast med vind förklarar Per, i synnerhet på vintern då
det krävs uppvärmning. Alternativet är att kombinera med solenergi för att öka
antalet genererade watt per timme. Per berättade även om HEMABs satsning på
Spjutåsberget sydväst om Härnösand och på Vårdkasen. Som en del av projekten
så visualiseras i realtid på hemab.se hur mycket energi som genereras tillsammans
med vindstyrka, vindriktning, temperatur och den totala årsproduktionen - något

som kan vara intressant för gränssnittet i Wind Science Center.
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Visitor center, Sundsvall
1

Besök gjordes på stadshuset för att undersöka den interaktiva utställningen för
turister.
I rummet finns totalt tre interaktiva enheter och ett antal skärmar som endast visar
bildspel.

1

Ett interaktivt bord med en karta över sundsvall

2

En interaktiv skärm i form av en tavla där en tidslinje över sundsvalls historia
visas.

3

Ett bord med tillhörande figurer, en skärm och en enhet för avläsning av QRkod.

Informationen presenteras på en karta som punkter av intresse. Genom att dra en av
punkterna till ett av de fyra hörnen på bordet så dyker det upp mer information. Varje
hörn har sin egen färg - rosa, blå, grön och gult. Menyn har
Tidslinje med historiska personligheter. Genom att trycka på pilarna så kan man
navigera på tidslinjen. Finns även på andra språk.

Utställningen för Storsjöodjurscenter är mer sofistikerad än Visitor center i Sundsvall.

2
3
16

Storsjöodjurscenter, Svenstavik
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Infografisk analys av interaktivt bord, Visitor center
Som ett led i att förstå den underliggande strukturen för de interaktiva borden och skärmarna på Visitor Center och Storsjöodjurscentret så gjordes flödesscheman över informationshierarkin. Visitor center har en enklare utställning med övergripande information om
husen i Sundsvalls centrum. Storsjöodjurscentret fokuserar mer på upplevelsen, myter och

stämning i såväl utställning som utformningen av det grafiska gränssnittet. Systemet är dock
mycket mer sofistikerat med sensorer och kameror i sjön och enheter som kommunicerar
med varandra genom en centraldator med möjlighet till personlig profil.

Admin GUI

Visitor Center
Interaktivt bord

Karta
Språk
Svenska
Engelska
Tyska
Franska
Spanska
Arabiska

Val av byggnad

Val av “hörn” där informationen ska visas

Val av information

Arkitekt

Ritningar

Info

Media

Interaktiva element

Byggmaterial
Scrollbart textblock

Information

Bild + text

Bild

Bild + text

Video?

Bilder + text

Av utrymmesskäl visas endast det interaktiva bordet från Visitor Center.
Bläddring av bilder
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Infografisk analys av system, Storsjöodjurcenter
Vind
Rörelse
Ekolod

Karta

Kameror

Observationer

Sökinställningar

Sensor

Kortläsare

Projektion av
aktiviteter

Admin GUI
Tidslinje

Kortläsare
Meny (allmän)
Vetenskap
Sägner
Historia
Djur och odjur
Hypoteser
Observationer
Spaningsresultat
Om Storsjöodjurscenter
Välkommen till arkivet

Grafisk representation

Centraldator

Meny (profil)
Min samling
Mina monster
Mina hypoteser
Odjursspanare profil

Meny (profil)

Odjursskaparen

Kortläsare

Uppspelningskontroll

Kortläsare
Research

Projektion av
odjur

Interaktion
Kinekt

Info på plast ark
Scanning QR-kod
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Enkätundersökning

Enkätundersökningen gjordes med syfte att undersöka vad allmänheten föredrar
för interaktionsmedium i byggnaden och varför. Insamlingen av svar gjordes genom
facebook och forum (byggahus, ) på Internet, men även genom mail och i fysisk form
i Sundsvall centrum och Birsta.
Sex olika alternativ ger exempel på interaktion med pekskärm i sittande och stående
position, projektion på vägg och golv, ett interaktivt bord och ett mer traditionellt
alternativ med affischering längs med väggarna. Testpersonerna fick möjligheten att
göra ett första- och andrahandsval och därefter motivera valet.
Resultatet av enkätundersökningen tyder på att en majoritet föredrar alternativ 1
(pekskärmar, stående position) och alternativ 2 (projektion på vägg).

Förstahandsval
Åldersföredelning

Svar från 70
personer

10 - 19
20 - 30
40 - 59
60 +
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1

3

6

5

2

4

31.4%

27.1%

20.0%

14,3%

5.7%

1.4%
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1

5

6

4

2

24.3%

22.9%

20.0%

18.6%

8.6%

5.7%

Andrahandsval

Kommentarer
Första- och andrahandsval
“Det är lättare att stanna till och ta del av informationen om den sitter i ståhöjd. Pekskärmar är intressanta och
lockar mycket till användande och eftersom man står är det lätt att förflytta sig så att man inte är i vägen. Om informationen placeras på ett bord är det lätt att få en bra överblick över helheten och man kan därefter lätt förflytta
sig till det som är intressant.”

1

5

1

6

6

2

“Modern teknik som förmedlar kunskapen är allt som oftast ett mer intresseväckande sätt att få unga att intressera sig för ett ämne. Att den är interaktiv är ett stort plus eftersom man får ta del i inlärningen själv genom att
välja i vilken riktning man “går” i programmet. Förstahandsvalet) En projektion rakt på väggen är en mer fantasieggande uppvisning av kunskapen än en “vanlig” tv-skärm. Om du själv kan på något vis styra den projektionen
med dina egna rörelser, gör det än mer intressantare. Andrahandsval) Om det ej går att styra projektionen på
väggen på något vis, är pekskärmar även ett sätt att få åskådarna involverade i inlärningen av kunskapen.”

3

1

“Pekskärmar - för att det gör att jag blir involverad och inte bara får informationen “serverad”. Stående istället för
sittande eftersom jag inte vill “fastna” utan lättare kan gå därifrån om jag inte är intresserad eller har bråttom.”

1

4

“2 pekskärmar för att man kan vara flera aktiva som tittar. Interaktiv vägg kanske man inte vågar gå fram till om
en obekant redan tittar. En gammal hederlig affischvägg är informativ för den äldre generationen. Men nån liten
interaktiv sak kunde finnas där också för att tillfredsställa olika åldersgrupper.”
“Jag skulle föredra att kunna läsa om vindkraft medens jag förflyttar mig ut längs rummet, i vilket fakta har presenterats i en strukturerad ordning. I detta fallet kan även förmodligen bara fantasin sätta stopp för ?hur? fakta
presenteras, då ni faktiskt har flera hela väggar att fästa planscher, måla och lägga till effekter på. Som andraval
fyllde jag i sittplatserna då det självklart kan vara skönt att få vila fötterna en stund samtidigt som man lär sig
om vindkraft för att sedan gå vidare i utställningen. Vad jag anser är extra viktigt med sittplatserna är att de hålls
städade och rena. Stolarna behöver kanske inte heller vara allt för bekväma så att fokus läggs på vindkraft snarare
än att sätta sig och vila.”
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VINDKRAFTVERKET

22
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Typer

Det finns två typer av vindkraftverk som används idag - de horisontalaxlade (hawt)
och de vertikalaxlade (vawt). Horisontalaxlade vindturbiner är populärare och har en
högre effektivitet.

Miniverk
* Ett vindkraftverk max 20m högt och rotor på max 3m i diameter
* Får inte vara närmare tomtgränsen är verkets höjd
* Behöver ej bygglov om den inte monteras på byggnad
* Anmälan krävs enligt plan- och byggförordningen

Utöver typen av miniverk så påverkas verkets effektivitet av ett flertal faktorer:
- lokala vindförhållanden
- höjden på masten
- storleken på generatorn
- antalet rotorblad
- storleken på rotorbladen
I ett område med låg vindstyrka kan det vara fördelaktigt att skaffa miniverk som har
fem eller fler rotorblad för att på så sätt öka effektiviteten. Nackdelen är att den vid
högre vindstyrkor inte kan tillgodogöra sig vindens kraft lika effektivt som ett trebladigt verk. Det blir dock en vinst om det slås ut över en tidsperiod eftersom fluktueringar i vindstyrkan inte är lika förekommande. Ett miniverk med tre rotorblad är effektivt i hårdare vind, exempelvis vid kustområden.
windforce.se
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2-3 blad

Ger hög topp-effekt
Genererar lite eller ingen el alls vid svag vind
Svårkontrollerad vid hög vind - kan leda till haveri

5+ blad

Lägre topp-effekt men högre vridmoment
Fem blad eller fler kan få turbinen att bromsa i hög vind
Bättre ur energisynpunkt på lång sikt och vid svag vind

Kartering

Borgsjö kartvy
Vindkartering är en metod som används av Energimyndigheten för att undersöka
vindförhållanden på höjder av 80 - 180m. Det är en ytterligare informationsnivå
som tillämpas på befintliga kartor där vinddata visualiseras från lila till rött beroende på hur bra den genomsnittliga vinden är i området och på den avsedda
höjden. Informationen är en viktig del i placeringen av vindkraftverk för att få ut
mest effekt.

Borgsjö vindkartering vy
Utifrån vindkarteringsdata i området Borgsjö går det se att vindstyrkan är relativt
låg på 80m höjd, vilket även är den lägsta höjden som mäts vid vindkartering med
hjälp av en SODAR. Snittet hamnar på 4,1 - 4,5 sekundmeter i Borgsjö och det
skulle vara tillräckligt för att driva ett miniverk. För miniverk som får ha en maxhöjd på 20m är det dock andra mätmetoder som gäller för att få en bra bild över
lokala vindförhållanden.
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Vindmätning

SODAR

Vindmätning kan utföras när miniverk planeras uppföras då det är fler faktorer som
påverkar miniverkets effektivitet. Träd och hus kan göra att vinden tappar energi
eller blir turbulent vilket påverkar miniverkets effektivitet. Enligt windforce.se så
är ett avstånd på 65m att rekommendera till närmaste träd och en höjd av 5m från
trädets topp till ytterkanten på rotorbladen. Information om hur miniverk påverkas vid placering bredvid en vältrafikerad väg kunde inte Windforce svara på och
hänvisade till mätning på plats.
Vindmätare
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Slutsats

För att bedöma hur hög masten bör vara, vilken rotordiameter och generator som
är mest lämplig så är det fördelaktigt med vindmätning på platsen. Samtal med
Erik Kyrkander och Mikael Lövgren på Windforce redogjorde att en rotor med
fem blad troligtvis är att föredra vid Borgsjö med tanke på att omgivande träd och
byggnader kan ge upphov till ojämn vind. Det är dock inget att förlita sig på och en
riktigt vindmätning krävs för att göra en korrekt bedömning.

I det fortsatta arbetet har miniverket fått lägre prioritet och undersökning kring
effekt, förbruktning och andra värden har till viss del utelämnats.
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BYGGNADEN
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Stationär eller flyttbar?

WSC
Stationär

Infotavla

Flyttbar

Kräver
bygglov

Småhus

Kräver
bygglov

Friggebod

Bygglovsfri

Container
Barack
Trailer
Husvagn

Uppställnings
tillstånd
Fordons
registrering

Tält
Grund

Wind Science Centre är avgränsad till att beröra en byggnad av mindre storlek.
Fördelen med en friggebod är att den inte kräver bygglov, dock finns det begränsade möjligheter att flytta byggnaden när den väl har förankrats vid en grund.
Alternativet är att den placeras på plintar och kan på så sätt enkelt lyftas med
truck eller kran och transporteras till andra platser. Andra flyttbara alternativ till

Plintar

Plant
underlag

en friggebod är container eller barack. Dock kräver de uppställningstillstånd från
polisen om de ska vara på samma plats i mer än 3-4 månader, dessutom behöver
markägaren kontaktas och godkänna placeringen. En temporär flyttbar lösning
ställer även krav på att underlaget är plant.

29

Marknadsundersökning friggebodar

Celiné

Byggmax

Ebba

Modern 15

Storlek

15m2

15m2

15m2

15m2

Kostnad

24.995 kr

29.995 kr

17.995 kr

29.900 kr

Inkl. moms

Föränderlighet

Tillverkare

Återförsäljare

En mindre marknadsundersökning gjordes för friggebodar i Sundsvallsområdet med syfte att besöka och se dem i verklig skala. Friggeboden Celiné byggs av Sjögren & Lönnelid och har en fördel gentemot de andra alternativen med möjligheten att fritt välja placering av dörr och fönster. Samtal med tillverkaren redogjorde att friggeboden inte fanns ute
för visning med hänvisning till en privatbostad i Granlo. Celiné upplevdes vara tillräckligt rymlig för ett flertal personer
att vistas i , i synnerhet då information och interaktionsenheter är placerad längs med väggarna. Ytterligare friggebodar
ansågs dock behöva besökas i syfte att göra en jämförelse.
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2482mm

4490mm

4290mm

4930mm

Jabo förråd

Lillevilla 211

Lillevilla 204

Celine

–

För liten

– Får plats en person

+ Bredden gör den lämplig för transport
+ Lång vägg - bra förutsättning för affich
– Kan bli trångt då fler än två personer

+

Gott om utrymme

+ Möjlighet till placering av info i mitten
– Större yta att värma upp på vintern

Ett besök på Byggmax gjordes för att mäta friggebodarnas storlek. Takhöjden är i
stort sett samma på modellerna och endast Lillevilla 204 är högre med en tillbyggdnad på taket för ökat ljusinsläpp. En jämförelse gjordes även med förrådet från
Jabo som endast har en yta på 4,6 m2 vilket är i minsta laget. Lillevilla 211 är den
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15 m2

+

Gott om utrymme

+ Lång vägg - bra förutsättning för affich
+ Bredden gör den lämplig för transport
– Större yta att värma upp på vintern

av byggnaderna som uppfyller kraven för transport bäst med en bredd på 2190mm
(största tillåtna bredd enligt trafikverket är 2600mm). De byggnader som upplevdes bäst var dock Lillevilla 204 och Celine med 14,63 resp 15 m2 vilket ger en
tillräckligt stor yta för ca 4 personer att vistas i samtidigt.

3040mm

9,84 m2

2190mm

4,6 m2

1812mm

14,63 m2

3410mm

Byggnadens storlek

Projektor i taket?

Interaktiv skärm?

Automatiskt lås till dörr eller nyckel?

Öppet 24/7 eller bestämda tider?
Städning?
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Kravspecifikation

Funktioner

Ska

informera
engagera
skapa
möjliggöra
förmedla
underlätta
uttrycka
erbjuda
minimera
underlätta
underlätta
klara
underlätta
möjliggöra

*
*
*
*

Klara bruk året runt
Ha kapacitet för 4-5 personer
Förmedla identitet
Informera om vindkraft

Bör
*
*
*
*
*

Vara relativt enkel att uppföra
Utgå från byggnadsnämnadens krav för friggebod
Vara estetiskt tilltalande
Vara tillgänglighetsanpassad
Vara ekonomiskt genomförbar

användare
användare
upplevelse
diskussion
fakta
förflyttning
identitet
utrymme
kostnad
interaktion
tillgänglighet
användning
service
låsning

HF = Huvudfunktion
NF = Nödvändig funktion
ÖF = Önskvärd funktion
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om vindkraft
genom interaktion
om vindkraft
om vindkraft
av byggnad
genom färgsättning och form
för 4-5 personer
för användare
regelbundet bruk
av tekniker
av dörr

HF
NF
NF
NF
NF
ÖF
ÖF
NF
ÖF
NF
NF
NF
ÖF
NF
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KONCEPT
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Idégenerering

Byggnaden

Vindkraft

Upplevelsen

Interaktionen

En idégenerering gjordes för projektet med utgångspunkt
från upplevelsen i och utanför byggnaden med fokus på vindkraft och interaktion. Idéer kring projektet togs fram...
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Sammanställning idéer

Fladdrande “sky“ tryckt på tyg

Ljud - vindspel

Mobil istället för kraftverk - mekanisk energi

Park där besökarna kan vandra
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Flärpar som följer vinden

Solen driver finden upp i “skorsten“
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Imageboard
Belysning

Organiska former
Mobilitet
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Färger

Känsla

Interaktivitet
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Skisser

42

Grundformer och feedback

Simpla grundformer till huset togs fram både genom CAD (datorstödd visualisering) och
skisser. Dessa togs sedan med för feedback till ett möte med arkitekten Ewa som är verksam på arkitektkontoret SWECO i Östersund. Ewa har även varit involverad i uppförandet
av Naturum vid Borgsjö. Under mötet diskuterades förslagen och regelverk för byggnader,
material. Eftersom designen varit relativt styrd utifrån kraven och utseendet för friggebodar så var Ewas råd att gå utanför ramarna. Byggnadens utseende kan alltid tonas ner i
efterhand för att passa miljön och omgivande bebyggelse.

Rundade och kantiga former utforskades vidare och två
öppna byggnader med olika uttryck valdes ut.
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Delkoncept 1

Vibrationsdämpande inre
material

Delkoncept 1 valdes för dess något djärva och annorlunda uttryck. I konceptet utforskas möjligheterna
med en öppen och ständigt tillgänglig byggnad tillsammans med flyttbarhet. Byggnaden uttrycker
stabilitet och miniverket har integrerats för att smälta ihop med designen. Eftersom byggnaden inhyser
relativt lite utrymme har pekskärmar placerats på mittpelaren som även är tänkt att innehålla elektronik
och dator. Byggnader med ett miniverk placerat på fasaden har en tendens att fånga upp vibrationer
från rotorn. Därav ídén att använda ett dämpande material som fångar upp vibrationerna kring mittenstolpen. Det bör även nämnas att miniverk som placeras på byggnader kräver bygglov enligt byggnadsnämndens krav.

Yta för projicering?

Belysning under taket
grönt ljus

Serviceskåp?

Uppfällbar ramp vid flytt
Hål för gaffeltruck
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Färgerna är inspirerade från färgprofilen
för Green Highway.

Transport
Alternatv till att flytta byggnaden med kran har undersökts och en idé är att i botten av byggnaden gjuta
en platta med hål i för att kunna lyfta den enkelt med truck.
Ett annat alternativ är att skapa en upphängningsanordning som vertikalt lyfter byggnaden med en kran.
Genom att göra byggnaden så kompakt osm möjligt så underlättar det för transport. Masten skulle kunna
göras hopfällbar och även sidoramperna vid behov.
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Delkoncept 2

Krökt form på byggnaden skapar en relation till vindkraftverkens runda
pelare, ger ett intryck av att vara större inifrån och möjlighet till en mer
omslutande upplevelse av projektion på de böjda väggarna.
Projektor

Skåp för elektronik, alternativt hyudralik för ett
höj och sänkbart miniverk integrerat i byggnaden.

En nackdel med en öppen byggnad är de krav som måste ställas på den tekniska
utrustningen och dess funktionalitet i alla väder. Pekskärmar är inte lika behagliga att
använda då det är kallt och beroende på teknik så kan funktionaliteten begränsas om
användaren bär vantar, källa. Det finns projektorer för utomhusbruk men, inte minst är
det en ökad stöldrisk för en byggnad som är öppen 24/7. En öppen byggnad ger dessutom lite skydd då det regnar och blåser och en sluten byggnad som erbjuder skydd
erbjuder på så sätt ytterligare en funktion som kan höja upplevelsen.
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Storleksuppskattning och test

För att testa formen och storleken på byggnaden i skala 1:1 så
byggdes den upp i fullskalelabbet på MIUN. Kartongskivor fick
utgöra väggarna och stolarna på bilden representera personer.
Även om en rullstolsbunden kan ta sig genom dörren så kan det
bli något trångt i byggnaden om det är flera personer som vistas
där samtidigt, i synnerhet om de står på båda sidor om mittgången. Det bör dock inte utgöra några problem för 4 stående
personer att vistas där samtidigt.

Ett antal personer fick vistas i rummet och ge sitt utlåtande. Majoriteten var positiva till byggnadens form
dock upplevde några att den var liten.
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INTERAKTION
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Fysiska gränssnitt

Projektor med extrem vidvinkel
Pekskärm med multitouch

Kinekt

Leap motion

Optisk ram, fästs på en vanlig skärm
eller yta och gör den tryckkänslig.
Digital fotoram

Med utgångspunkt från resultatet från enkätundersökningen med pekskärmar och
projektorer som de föredragna enheterna så gjordes en marknadsundersökning
för olika typer av fysiska gränssnitt för bildvisning och interaktion. Pekskärmar kan
antingen införskaffas med funktionen inbyggd, eller så är det möjligt att fästa en
“optisk ram” som konverterar en vanlig skärm eller genomskinlig yta till en tryckbar
skärm. Samma teknik används av Storsjöodjurscentret. Eftersom byggnaden har en
relativt liten yta så är en vanlig projektor inte att föredra, mer lämpligt är en projek-

Projektor

tor med extrem vidvinkel för montering på samma vägg som projektionen. Interaktion med projektionen kan genomföras med en Kinekt, dock blir det svårt för tekniken att fungera på grund av det korta avståndet mellan vägg repektive användare
(ett minimumavstånd på 3m rekommenderas av Microsoft). Leap motion är ett
alternativ som har liknande egenskaper som Kinekt med vilket användaren interagerar genom rörelser ovanför enheten. Leap motion är dock inte ute på marknaden
än och släpps först i Juli, därav kan användartester inte utföras i detta skede.
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Innehåll
Gränssnittet bör vara tilltalande och enkelt att förstå. Genom flera informationsnivåer ska användare ur olika kunskapsskikt kunna ta del av information.

Vindkraftens utbyggnad - kartvy.

Två användare kan med Leap motion kontrollen plocka isär och sätta ihop
ett vindkraftver och få fördjupad information om dess delar.
Spel - Leap motion enheterna kan användas för att exempelvis tävla om
vem som kan få ut mest el baserat på karteringsdata från vindlov.
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Intresse

Genom att relatera till andra ting som drivs av vind så skapas ett större perspektiv
och nyfikenthet kring vad som är möjligt med vindkraft. Det tilltalar också en yngre
målgrupp.

Uttjänta delar av vindkraftverk kan placeras i eller utanför byggnaden.
En idé är att placera ett rotorblad eller en skulptur av ett rotorblad i
skala 1:1 i närheten av byggnaden. På så sätt får besökarna en relation
till hur stort ett kraftverk är på plats.

Samma “effekt” som Google street view med 360 graders panorama
och navigation. Eventuellt använda sig av Googles system för street
view för att göra en 360 graders panorama och genomgång av ett
vindkraftverk från mar till toppen på nacellen.
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Informatisk översikt
Projektor 1

Projektor 2

Kombinerad projektion innebär att två användare kan interagera på
samma yta samtidigt, dvs med båda Leap motion kontrollerna. Det kan
exempelvis röra sig om att gemensamt sätta ihop ett vindkraftverk. Till
skillnad från delad projektion där var och en ser olika information.

Delad projektion

Leap motion 1

Kombinerad projektion

Leap motion 2

Alternativ 1
Idag
1887 Skottland

600 f.kr Persien

Det tidigaste bruket av vindkraft
var en väderkvarn som uppfanns
av Perserna. Vid det här laget
hade vinden används länge för
att driva stora skepp över havet,
men Perserna kom fram till ännu
ett användningsområde - att
tygla vindens kraft för att mala
spannmål. Konstruktion bestod
av vertikala segel som fungerade
som rotor inkapslad mellan
väggar med en höjd av ca 5-6
m. Rotorn med en diameter av
drygt 4,3 m var ansluten till en
axel med kvarnstenen i ett rum
i botten av byggnaden.

1800 USA
1100 e.kr Europa

Under
medeltiden
började
även vinden tyglas i Europa.
Utvecklingen
tog
fart
i
Nordvästra delen av Europa - i
synnerhet Frankrike, Tyskland,
Storbritannien, Spanien och
Nederländerna. Kring år 1100
fanns det mellan 5000 till 6000
väderkvarnar i England.

I Amerika började bönder
använda sig av en ny typ av
väderkvarn som bestod av en
liten motor monterad ovanpå
ett stålskelett. Konstruktionen
var till en början väldigt
simpel med ett fåtal blad i trä.
De byttes senare ut till stålblad
som var mer formbara vid
kraftig vind och kunde på
så sätt undvika att skada
utrustningen.

Skotten och ingenjören James
Blyth var den förste att
använda vindkraft med syftet
att generera elektricitet. Den
genererade
elektriciteten
användes till att driva lampor
i hans stuga och det blev
det första huset i världen
att drivas av elektricitet från
vindkraft. Turbinen hade
en diameter på 33 fot, fyra
armar och 13 fot stora segel.
Kraften
överfördes
från
turbinen till en dynamo
och kunde i medelstark bris
generera kraft nog att driva
tio stycken glödlampor på 25
volt. Vid hård vind riskerade
dock kraftverket att förstöras
eftersom det saknade broms.

1920 Frankrike

Den första vertikalaxlade
vindturbinen uppfinns av
fransmannen George Darrieus
år 1920 och patenterades
1931. Aerodynamiken bakom
Darrieusturbinen
påminner
mycket om hur helikoptrar
fungerar och teoretiskt sett är
Darrieusturbinen lika effektiv
som horisontella kraftverk
om vinden är konstant, men
i realiteten är det lite annorlunda. Designen har vissa
begränsningar som gör att
den inte kan fungera optimalt
med varierande vindstyrkor,
den är inte självstartande och
den riskerar även att skadas
vid extremt väder.

1930 USA

Flera mindre vindkraftverk på
1-3kW började dyka upp i USA
under 30-talet som en effekt
av bönders behov av belysning, radio och uppladdning
av batterier. Designen var en
vidareutveckling av de turbiner som tidigare användes
av bönder för att pumpa
vatten, men de hade förenklats till modeller med två
eller tre rotorblad. Turbinen
alstrade växelströmström med
antingen 12 eller 32 volt och
blybatterier användes för att
lagra strömmen.

2008

2003
1990

Oron över den globala
uppvärmningen
och
vår
påverkan på miljön ökar hos
allmänheten. Vindkraften ses
som en bra källa till förnyelsebar energi och allt fler länder
börjar
uppmärksamma
fördelarna.

70% av världens vindenergi
genereras i Europa - framför
allt i Tyskland, Danmark och
Spanien där nya lagar och
statliga bidrag gör satsningar på vindenergi lönsamma.
Danmark ligger i framkant och
20% av landets energi kommer
från vindkraft. De står även för
40% av värdlens marknad
för vindkraft.

Den globala kapaciteten
för vindkraft passerar 120
gigawatt. EU ger England
målet att öka de förnyelsebara
energikällorna med 20% till
år 2020 som en återgärd att
minska växthusgaserna. 186
vindkraftverksfarmer
och
2,120 turbiner finns i England,
belägna både vid kusten och
på land. Det ger tillräckligt
med energi för att tillgodose
behovet hos 1,523,052 hushåll
och sparar 6,156,175 ton
koldioxid per år.

Vindkraftens kapacitet och
popularitet ökar stadigt och
idag är över 50% av världens
vindkraftverk producerade i
Danmark. Flera satsningar
med vindkraft sker runt om
i världen och ny teknik ger
effektivare turbiner. Genom
att byta ut koppartråd mot
superledande material kan
befintliga kraftverk på 2-3
MW öka sin effektivitet till 10
MW. Ett tyskt företag bygger
tornen till vindkraftverken i
trä och på så sätt går det att
spara över 200 ton stål per
kraftverk. Dessutom löser det
många annars svårhanterliga
problem som att transporten
från tillverkning till uppställningsplats ställer stora krav
på vägarna och omgivningen.

I alternativ 1 undersöks möjligheten till en statisk/interaktiv
presentation av information. Tryckt text på väggen kan exempelvis utgöras av vindkraftens historia. Genom att trycka
på illustrationerna så går det få fördjupad information på
projektorväggen i form av en video/animation eller fler bilder
som går att interagera med genom Leap motion kontollen.

Alternativ 2
Alternativ 2 består av två pekskärmar med identiskt innehåll.
De är fristående från systemet med projektorerna. Tidslinjen med historia kan istället visas på skärmarna och på ett
liknande sätt som alternativ 1 - få fördjupad information med
video/animation eller fler bilder.
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För och nackedlar
Fördelen med alternativ 1 är att användaren blir mer rörlig en ytterligare dimension kan göra det mer intressant för vissa
användare. Är det flera personer så kan en person trycka på
väggen och en annan bläddra, vilket skapar gemenskap och
engagemang. Nackdelen är att färre personer kan interagera
samtidigt och det kan bli en konflikt om någon redan interagerar genom Leap motion och projektorn. En lösning skulle då
vara att systemet känner av om en av kontrollerna/projektorerna inte används och på så sätt väljer var informationen ska
visas.

Pekskärm och rondell
För att spara energi så är skärmen avstängd. Den startar då någon rör vid
rondellen eller ställer sig framför skärmen/rör vid den.

En “rondell“ bidrar till lek och utforskning och gör att besökare för egen kraft kan generera
energi och jämföra med miniverket eller andra vardagliga produkter.
Under rondellen finns en generator/dynamo somöverför energin till ett batteri i byggnadens
elskåp. En dator avläser den generereade energin och visar upp den grafiskt på skärmen vid
miniverket. Lampa på mittstolpen lyser starkare ju mer energi som genereras.
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Förenkling av energibegreppet kWh

Hur mycket är en kWh?
“En bra jämförelse är att trampa på en motionscykel. Om man trampar och alstrar
100 W så blir man rejält svettig efter ett tag. För att få ihop 1 kWh måste man
trampa i tio timmar! En kWh kostar totalt ca 1 kr. Tycker du att el är dyrt eller billigt?.”
Energismart.se

En

med effekten:

räcker i

Lågenergilampa
Hårtork
Mikrovågsugn
Dammsugare
Motorvärmare

9W
1500 W
1400 W
1000 W
700 W

111 tim
35 min
40 min
1 tim
1 1/4 tim
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EFFEKT
x Timmar
TID(H) = ENERGI
Watt (W)
Kilowattimmar
(kWh)

1hk = 0,746 kW

Gränssnitt rondell

Gränssnittet för miniverket och rondellen bör vara simpelt men samtidigt informativt. Det består av två delar där den
vänstra delen beskriver hur mycket energi
som genereras i realtid och ställer detta i
proportion till något som allmänheten kan
känna igen och relatera till som exempelvis
att koka ett ägg, använda en hårfön eller
köra bil.
Den högra sidan av gränssnittet visar en
bild på rondellen och uppmanar till att
snurra den för att på så sätt jämföra med
vindkraftverkets genererade energi eller
även sätta det i proportion till något.

Energiåtgång i stigande ordning...
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Vindkraftens påverkan

Information om åverkan på miljö, flora och fauna kan
sammanställas utifrån bland annat naturvårdsverkets
rapporter och lyftas fram grafiskt. Fler informationsnivåer
kan tilläggas för mer info om exempelvis fladdermöss.
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Vindkraftens utbredning i Ånge kommun, norra Sverige och världen visas
tydligast och enklast genom tre ikoner med text. Genom att samköra
systemet med databasen för lantmäteriets och vindlovs karteringstjänster så kan informationen anpassas efter behov.

Vindkraftens utbredning

Ånge kommun

Norrland

Världen

Karta med projekteringsområden

Annan källa
Etablerade verk
Genererad el

Det motsvarar...
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Skisser
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Förslag på gränssnitt för pekskärmarna

Gränssnittet för pekskärmarna har utgått från att vara en lekfull, enkel
och tydlig design för alla åldrar. En naturnära miljö med ett långsamt
snurrande vindkraftverk i förgrunden. Innehållet i bilden kan anpassas
efter behov och vilken typ av information. Historia representeras av en
gammal väderkvarn och frågor kring flora och fauna symboliseras av kor
som betar. Fler miljöer skulle kunna designas för att exempelvis representera etableringar i vatten.

Hur påverkas flora & fauna?

Meny
Språk

Om vindkraft

Spel

Vad tycker du?

Historia

Vad kan drivas av vinden?

Frågor/svar
Tidslinje
Vad kostar ett vindkraftverk?
Vem bestämmer hur mycket vindkraft viska ha i sverige?
Vad är säkerhetsavståndet för ett vindkraftverk?
Hur många arbetstillfällen skapas?
Hur många nya vindkraftverk behövs för att ersätta forsmark?
Vilka material består ett vindkraftverk av?
Vilka rättigheter har man som granne till en vindkraftsetablering?
Hur påverkas fastighetsvärdet vid en vindkraftsetablering?
Hur många vindkraftverk placerar man inom ett och samma område?
Är det dyrt att producera el med vindkraft?
Kan vem som helst sätta upp ett vindkraftverk?
Kan jag köpa el från vindkraftverk?

Text + bild

Animation

Segelflygplan
Isjakt
Segelbåt
Vindmobiler

Video

59

SLUTKONCEPT
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Översikt
Miniverk

Interaktiv skärm

Generator

I slutkonceptet har byggnaden fått väggar på alla sidor och taket har
även ändrats från en dubbelkrökt yta till ett plant tak med 8 graders
lutning.

Två alternativ föreslås för fasaden med antingen en putsad “ren“
fasad som gör att byggnaden får en större relation till hur vindkraftverkens torn är utformade. Alternativt en fasad av trä med ribbor,
vilket smälter in med Naturum.

Namnet WSC skrivs ut i sin fulla längd
för igenkänningsfaktor. Tillsammans
med en symbol.
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Två projektorer kan antingen visa två separata
projektioner eller synkronisera och visa en större
panoramabild

Två Leap motion kontroller gör det möjligt för besökaren
att interagera med projektionen genom att röra händerna
ovanför enheten.

Projektionen visar information som inte är statisk
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På baksidan av byggnaden finns ett “serviceskåp” med bland annat
batterier, dator. Allt som behövs för att driva det interaktiva systemet.

På andra väggen finns utrymme för information av mer
statisk form. Det ska dock gå att få fördjupad information
genom att trycka på plattor som då visar informationen på
projektorväggen om Leap motion enheterna inte används.

Alternativt två pekskärmar för fristående information.
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Insidan
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Fysisk modell

65

Miljöbild
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BILAGOR
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Undersökning av betraktningsvinkel

För att se om det finns någon optimal betraktningsvinkel för pekskärmar så undersöktes två studier.
I studien “Optimal viewing angle for touch-screen displays: I there such a thing?“ undersöks betraktningsvinklar för tryckkänsliga skärmar. De 26 personer som deltog i studien var mellan 152.4cm till 194.3cm i längd
och ett bord med en höjd på 91.44 cm användes på vilket en tryckkänslig skärm placerades.
Resultatet från användarstudien antyder att 92% av försökspersonerna justerade vinkeln till mellan 30 och 55
grader och 46% justerade den mellan 44 till 49 grader. Den mest föredragna vinkeln i studien var 44 grader.
I studien framgår det att det inte finns en optimal vinkel, dock går det förhålla sig till en lutning mellan 30 till
55 grader. Det går även att anta utifrån användarstudien att ju lägre bordet är desto mindre vinkel föredras
av testpersonerna. Längre personer skulle därmed föredra en mindre vinkel för en rak betraktningsvinkel,
motsatsen gäller kortare personer.

69

Regler för byggnader och miniverk i Ånge kommun
Åtgärder som kräver bygglov
6. uppföra vindkraftverk, om vindturbinens diameter är större än två (tre) meter eller om vindkraftverket placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än på kraftverkets höjd över
marken eller om kraftverket skall fast monteras på en byggnad
3 § I områden med detaljplan krävs, utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 §§, bygglov för att
1. färga om byggnader eller byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial samt för att göra
ändringar av byggnader som avsevärt påverkar deras yttre utseende
2. sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar
4 § Bestämmelserna i 1--3 §§ gäller inte i fråga om nedan angivna åtgärder beträffande
en- eller tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra mindre
byggnader (komplementbyggnader):
1. färga om byggnader inom områden med detaljplan, om byggnadens karaktär därigenom
inte ändras väsentligt,
2. med mur eller plank anordna skyddade uteplatser i anslutning till bostadshuset, om muren
eller planket inte är högre än 1,8 meter, inte sträcker sig mer än 3,0 meter ut från huset och
inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter,
3. anordna skärmtak över sådana uteplatser som anges i 2 eller över altaner, balkonger eller entréer, om skärmtaket inte är större än 12,0 kvadratmeter och inte sträcker sig närmare
gränsen än 4,5 meter,
4. uppföra högst två komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset, om byggnadernas sammanlagda byggnadsarea inte är större än 10,0 kvadratmeter, taknockshöjden
inte överstiger 3,0 meter och byggnaderna inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

§
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Utanför detaljplan är en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader, murar
och plank som ej ingår i samlad bebyggelse undantagna från bestämmelserna i 1 och 2 §§
även i fråga om följande åtgärder 1. göra mindre tillbyggnader, om åtgärden inte sträcker
sig närmare gränsen än 4,5 meter, 2. uppföra komplementbyggnader eller murar eller plank
i omedelbar närhet av bostadshuset, om åtgärden inte sträcker sig närmare gränsen än 4,5
meter. Om de grannar som berörs medger att åtgärder som avses i första stycket 2-4 och i
andra stycket utförs närmare gränsen än 4,5 meter, krävs inte bygglov.
Kommunens undantag
Plan- och bygglagen 8:4 medger att bygglov ej behövs för mindre tillbyggnader och kompletteringsbyggnader utanför samlad bebyggelse.
Kommunen har tolkat detta och med beslut i bygg- och plannämnden konstaterat att bygglov
ej krävs utanför sk samlad bebyggelse för
- uthus, garage, förråd med en yta som ej överskrider 50 m2
- gäststuga med en yta som ej överskrider 30 m2
Övrigt
Plan- och bygglagen 8:4 medger att bygglov ej krävs inom detaljplanelagt område för att
färga om, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial samt för att göra ändringar av byggnader som inte avsevärt påverkar deras yttre utseende.
Bygglov krävs ej heller för bygge av sk friggebod.
Källa: ange.se

Regler för miniverk och friggebodar undersöktes för Ånge kommun.
Ytterligare kontakt med en kommunal tjänsteman bekräftade att det är 3m i diameter som gäller för vindkraftverkens rotorblad även i
Ånge kommun, och att informationen på Ånge kommuns sida behöver uppdateras i och med en förändring av de allmäna kraven.

Logotyp
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Vindkraftens historia

1887 Skottland

600 f.kr Persien

Det tidigaste bruket av vindkraft
var en väderkvarn som uppfanns
av Perserna. Vid det här laget
hade vinden används länge för
att driva stora skepp över havet,
men Perserna kom fram till ännu
ett användningsområde - att
tygla vindens kraft för att mala
spannmål. Konstruktion bestod
av vertikala segel som fungerade
som rotor inkapslad mellan väggar med en höjd av ca 5-6 m. Rotorn med en diameter av drygt
4,3 m var ansluten till en axel
med kvarnstenen i ett rum i botten av byggnaden.
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1800 USA
1100 e.kr Europa

Under medeltiden började även
vinden tyglas i Europa. Utvecklingen tog fart i Nordvästra delen
av Europa - i synnerhet Frankrike, Tyskland, Storbritannien,
Spanien och Nederländerna.
Kring år 1100 fanns det mellan
5000 till 6000 väderkvarnar i
England.

I Amerika började bönder
använda sig av en ny typ av
väderkvarn som bestod av en
liten motor monterad ovanpå
ett stålskelett. Konstruktionen
var till en början väldigt simpel med ett fåtal blad i trä. De
byttes senare ut till stålblad
som var mer formbara vid
kraftig vind och kunde på så
sätt undvika att skada utrustningen.

Skotten och ingenjören James
Blyth var den förste att använda vindkraft med syftet
att generera elektricitet. Den
genererade elektriciteten användes till att driva lampor
i hans stuga och det blev det
första huset i världen att drivas
av elektricitet från vindkraft.
Turbinen hade en diameter på
33 fot, fyra armar och 13 fot
stora segel. Kraften överfördes
från turbinen till en dynamo
och kunde i medelstark bris
generera kraft nog att driva
tio stycken glödlampor på 25
volt. Vid hård vind riskerade
dock kraftverket att förstöras
eftersom det saknade broms.

1920 Frankrike

Den första vertikalaxlade vindturbinen uppfinns av fransmannen George Darrieus år
1920 och patenterades 1931.
Aerodynamiken bakom Darrieusturbinen påminner mycket om hur helikoptrar fungerar
och teoretiskt sett är Darrieusturbinen lika effektiv som horisontella kraftverk om vinden
är konstant, men i realiteten är
det lite annorlunda. Designen
har vissa begränsningar som
gör att den inte kan fungera
optimalt med varierande
vindstyrkor, den är inte självstartande och den riskerar även
att skadas vid extremt väder.

Idag

1930 USA

Flera mindre vindkraftverk på
1-3kW började dyka upp i USA
under 30-talet som en effekt
av bönders behov av belysning, radio och uppladdning
av batterier. Designen var en
vidareutveckling av de turbiner som tidigare användes
av bönder för att pumpa vatten, men de hade förenklats
till modeller med två eller tre
rotorblad. Turbinen alstrade
växelströmström med antingen 12 eller 32 volt och blybatterier användes för att lagra
strömmen.

2008

2003
1990

Oron över den globala uppvärmningen och vår påverkan på miljön ökar hos allmänheten. Vindkraften ses som en
bra källa till förnyelsebar energi och allt fler länder börjar
uppmärksamma fördelarna.

70% av världens vindenergi
genereras i Europa - framför
allt i Tyskland, Danmark och
Spanien där nya lagar och
statliga bidrag gör satsningar
på vindenergi lönsamma.
Danmark ligger i framkant och
20% av landets energi kommer
från vindkraft. De står även för
40% av värdlens marknad för
vindkraft.

Den globala kapaciteten för
vindkraft passerar 120 gigawatt. EU ger England målet
att öka de förnyelsebara energikällorna med 20% till år
2020 som en återgärd att
minska växthusgaserna. 186
vindkraftverksfarmer
och
2,120 turbiner finns i England,
belägna både vid kusten och
på land. Det ger tillräckligt
med energi för att tillgodose
behovet hos 1,523,052 hushåll och sparar 6,156,175 ton
koldioxid per år.

Vindkraftens kapacitet och
popularitet ökar stadigt och
idag är över 50% av världens
vindkraftverk producerade i
Danmark. Flera satsningar
med vindkraft sker runt om i
världen och ny teknik ger effektivare turbiner. Genom att
byta ut koppartråd mot superledande material kan befintliga kraftverk på 2-3 MW
öka sin effektivitet till 10 MW.
Ett tyskt företag bygger tornen
till vindkraftverken i trä och på
så sätt går det att spara över
200 ton stål per kraftverk.
Dessutom löser det många annars svårhanterliga problem
som att transporten från tillverkning till uppställningsplats
ställer stora krav på vägarna
och omgivningen.
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