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Sammanfattning 
 

Denna rapport sammanfattar det examensarbete som utförts 2012 på kandidatnivå 

av Erika Dahlström och Josefin Hult på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. 

Examensarbetet har utförts i samarbete med ÅF Technology AB i Västerås.  

 

Projektets idé uppstod i ett tidigare fiktivt högskoleprojekt där tanken om ett 

vindkraftverk skulle vara intressant för privatpersoner kom till. Detta projekt har 

vidareutvecklat denna tanke och projektet har då utvecklats till att syfta till att 

undersöka om det finns en marknad för miniverk i byggsatsform avsett för 

privatpersoner, vad marknaden efterfrågar samt utveckla och konstruera en 

miniverksmast. Ett miniverk är ett vindkraftverk som vanligtvis inte behöver 

bygglov. 

 

För att kunna besvara hur marknaden ser ut har omfattande research utförts samt 

en marknadsundersökning. Från researchen sågs att det finns liknande befintliga 

produkter vilket innebar att projektets syfte gick från att konceptutveckla ett helt 

miniverk till att differentiera vår produkt från konkurrenternas. Detta gjordes 

genom att utveckla en mast som ger brukaren större valmöjligheter genom bland 

annat underlätta montering samt underhåll av sitt miniverk. 

 

Vid konstruktion har fokus lagts på knäckningsberäkningar då knäckning måste 

tas på största allvar för att undvika potentiellt allvarliga olyckor. Beräkningar har 

jämförts med simuleringar utförda i Solid Works vilket visar på att beräkningarna 

bör vara korrekta. 

 

Resultatet blev en 15,4 meter hög mast uppdelad i fem sektioner. Masten höjs och 

sänks genom en vev, block och vajrar. För att säkra att masten står stabilt finns 

åtta stycken stabiliserande vajrar fästa på två mastsektioner. Denna mast uppfyller 

majoriteten av de krav som ställts upp i en kravspecifikation. Att alla krav inte 

kunde uppfyllas beror på projektets begränsade tid. Dock har tydliga 

rekommendationer getts för att möjliggöra en vidareutveckling av detta resultat så 

att alla krav kan uppfyllas. 

 

Under hela produktutvecklingsprocessen har ett flertal olika 

produktutvecklingsverktyg använts som stöd och kvalitetssäkring i arbetet.  

Arbetet med projektet har fungerat väl, dock var en del frågor inom projektet 

mycket komplexa vilket innebar en del förseningar. 

 

Nyckelord: vindkraft, vindkraftverk, miniverk, konstruktion, mekanisk 

konstruktion, produktutveckling, mast, turbin, teleskop, byggsats, knäckning
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Förord 

 

Vi vill passa på att uppmärksamma följande personer som hjälpt oss genom detta 

projekt: 

 

Lars-Owe ”Loa” Mellberg (senioringenjör ÅF Technology AB),  

Ranko Davidovic (ingenjör ÅF Technology AB), Tommy Klevin 

(produktutvecklingschef ÅF Technology AB), Björn Eltvik (seniorkonsult ÅF 

Technology AB). Tack för att vi fick chansen att samarbeta med er, ni har lärt oss 

väldigt mycket och varit ett stort stöd! 

 

Jacob Dahlström (Program Manager GKN Driveline). Tack för att du har stöttat 

och hjälpt oss när vi kört fast! 

 

Stefan Borsos (VG Power AB) tack för att du tog dig tid till att hjälpa oss! 

 

Bengt-Erik Gustafsson (lärare Mälardalens Högskola), Göran Svensson 

(handledare Mälardalens Högskola), Rolf Lövgren (examinator Mälardalens 

Högskola). Tack för att ni har visat och lärt oss så mycket! 

 

Utan er alla hade vi inte kunnat genomföra detta projekt, tack ännu en gång! 

 

Bakgrund 

Initiativet till detta projekt kom ifrån att vi i ett tidigare fiktivt projekt på 

Mälardalens Högskola lekte med tanken att utveckla vindkraftverk i byggsatsform 

för privatpersoner. Dock hade vi väldigt begränsad tid och kunskap vid den 

tidpunkten. I det fiktiva projektet undersöktes mestadels om det fanns en marknad 

och en konceptskiss över ett vindkraftverk togs fram. Denna principskiss var dock 

inte baserad på några som helst konstruktionsberäkningar eller vetenskaplig fakta 

då det projektet inte syftade till att konstruera utan till att leda projekt. 
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Ordlista 

Allmänt 

Byggsatsform En konstruktion uppdelad i moduler 

Detalj Minsta enhet i en produkt 

Iterativ process Processens olika faser arbetas med upprepade gånger,  

faserna avslutas inte enbart för att nästkommande fas påbörjas 

Komponent Två eller flera sammansatta detaljer 

Modul Detaljer och komponenter sammansatta i byggblock  

med fastställda gränssnitt 

Produkt Färdigutvecklat koncept 

Verktyg & Metoder 

4-stegsmetoden Metod för att gallra ut koncept 

CAD Computer Aided Design. Avser design i datorprogram. Kan 

generera ritningar, beräkningar mm. 

DFE Metod för att förbättra konstruktion med avseende på 

miljöpåverkan 

DFMA Metod för att förbättra konstruktion med avseende på 

tillverkning och montering 

DFMain Metod för att förbättra konstruktion med avseende på 

underhåll och service 

FEM-metod Beräkningar som utnyttjar finita elementmetoden 

FMEA Failure Modes Effects Analysis. Verktyg för att upptäcka 

potentiella fel, orsaker och konsekvenser 

Funktionsanalys Analys över huvud-, del- samt stödfunktioner en produkt bör 

består av. 

Gantt-schema Tidsplaneringsverktyg i stapeldiagramsform 

Generator Omvandlar vindens rörelseenergi till elektrisk energi 

Kravspecifikation Specifikation över de krav en produkt ska uppfylla 

PIPS Verktyg för att utvärdera en projektgrupps arbete 

PU Produktutveckling 

Pugh Analysverktyg för att jämföra koncept, produkter, etc. 

Pughmatris En matris som möjliggör analys av exempelvis koncept 
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PU-verktyg Produktutvecklingsverktyg 

QFD Produktutvecklingsverktyg med flera sorters parametrar 

Solid Works Datorprogram för 3D-modellering, ritningsframställan, 

simulering mm. 

Fackord - vindkraft 

AC eng. Alternating Current sv. växelström 

DC eng. Direct Current sv. likström 

HAWT eng. Horisontal Axis Wind Turbine  

sv. horisontellt axlad vindturbin 

Miniverk Maximal rotordiameter 3 m, total höjd maximalt 20 m samt 

får ej falla på grannes tomt. Kräver vanligtvis ej bygglov. 

Rotor Den komponent som med hjälp av vinden roterar.  

Förbunden med generatorn. 

Turbin Rotor samt generator 

VAWT eng. Vertical Axis Wind Turbine  

sv. vertikalt axlad vindturbin 

Material- och beräkningstermer 

Brottgräns Den maximala spänning som ett material kan belastas med 

innan brott 

Böjknäckning När en långsmalkropp belastas med tryckkraft som gör att 

kroppen böjer ut 

Böjmoment Det moment som får en kropp att böjas 

Böjning När en kropp deformeras med en dragkraft på ena sidan och 

en tryckkraft på andra 

Elastisk deformation En deformation som återgår till ursprungsform efter 

belastningen upphört 

Elementarfall Bestämda fall med tillhörande formler för att förenkla 

beräkningar 

E-modul Elasticitetsmodul, en modul som anger hur elastiskt ett 

material är 

Kraft En belastning som består av massa och gravitation 

Kraftkomposant En delkraft i en viss riktning 
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Plastisk deformation En deformation som kvarstår efter belastningen upphört 

Spänning En kraft fördelad på en yta ger upphov till spänning 

Sträckgräns Den gräns för spänningar där elastisk deformation övergår i 

plastisk deformation för ett material 

Tröghetsmoment Ett mått på motståndet för att accelerera en kropps rotation 
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1. Inledning 

Denna rapport sammanfattar det examensarbete som utförts under vårterminen 

2012 på kandidatnivå av Erika Dahlström och Josefin Hult på Mälardalens 

Högskola i Eskilstuna. Examensarbetet har utförts i samarbete med ÅF 

Technology AB i Västerås.  

 

På kort tid har miljö och miljövänliga produkter fått allt mer fokus och 

populariteten för produkter som är miljövänliga har stigit. Samtidigt har elpriser 

successivt blivit allt högre. Med utgångspunkt från detta startades ett fiktivt 

högskoleprojekt 2009 som vi nu tar nästa steg i. I den här rapporten har vi bland 

annat undersökt om den ursprungliga tanken om ett vindkraftverk i byggsatsform 

är lämpligt att vidareutveckla för den svenska marknaden. 

För att bestämma detta har olika slags bygglovsfria vindkraftverks, så kallade 

miniverk, för- och nackdelar jämförts för att få fram gemensamma svagheter och 

försöka förbättra dem. Den svaghet vi fann är att i nuläget säljs de flesta miniverk 

tillsammans med mast, montering, installation och även i vissa fall underhåll, 

något som gör valmöjligheterna för privatpersoner begränsade vid uppförande av 

miniverk.  

Vi valde att utveckla en mast som gör det möjligt för privatpersoner att själva 

kunna utföra en stor del av montering, installering och underhåll av sitt miniverk. 

För att kunna konstruera en mast och beräkna hållfastheten för denna var vi 

tvungna att utgå ifrån en turbin, därför innehåller även rapporten en relativt 

detaljerad utredning om de miniverksturbiner som finns på den svenska 

marknaden.  

 

2. Syfte och mål 

Detta projekt syftar till att undersöka om den ursprungliga tanken om ett 

vindkraftverk i byggsatsform är lämpligt att vidareutveckla för den svenska 

marknaden samt att ta fram ett konstruktionskoncept. Detta genom att undersöka 

om det finns en marknad, vilka regler och lagar som gäller samt att undersöka 

olika befintliga konstruktioner och standardprodukter. 

 

Målet med detta projekt är att baserat på den research som ska utföras ta beslut 

om vilken detalj, komponent eller modul som behöver vidareutvecklas. 

Vidareutveckling kommer sedan ske genom produktutvecklingens metoder och 

teorier.    
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3. Projektdirektiv 

Projektet löper under perioden 1feb-10juni 2012 på halvfart, detta innebär ett 

genomsnitt på 20 timmar i veckan per person. Projektet utförs i samarbete med 

ÅF Technology AB i Västerås. ÅF Technology AB kommer främst att hjälpa till 

med projektupplägget. Även viss hjälp gällande mekanisk konstruktion och 

beräkningar kommer kunna ges. Arbetet med projektet kommer att ske mestadels i 

Mälardalens Högskolas lokaler och med dess resurser så som datorer med 

tillhörande mjukvara. 

 

Det som prioriteras i detta projekt är att undersöka om det är möjligt att konstruera 

ett vindkraftverk i byggsatsform avsett för privat bruk, undersöka hur 

energiöverföringssystemet borde se ut (principskiss), vilken effekt det bör 

generera och konstruera en del av vindkraftverket t.ex. mast. En 3D-modell av 

konstruktionen skall presenteras i slutet av projektet. Under projektet skall 

lämpliga PU-verktyg utnyttjas samt CAD-program för modellering.  

4. Problemformulering 

 

Projektets stora fråga:  

1. Hur ska byggsatsformen se ut? 

För att besvara denna fråga måste följande undersökas: 

Marknadsaspekter 

2. Är det lämpligt att vidareutveckla vindkraftverk till byggsatsform för 

privatpersoner?  

3. Finns det en marknad? Vilken är den? 

4. Vad finns på marknaden i Sverige idag? 

5. Vad kräver marknaden? Hur löses kraven? 

Tekniska aspekter 

6. Hur mycket effekt behöver vindkraftverket generera? 

7. Varför ska kunden välja ett vindkraftverk i byggsatsform? 

8. Går det att konstruera ett vindkraftverk i byggsatsform? 

9. Går det att konstruera ett vindkraftverk så att bygglov ej behöver sökas? 

För mer detaljer av kraven som produkten ska uppfylla se bilaga 1. 
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5. Projektavgränsningar 

Projektet löper under perioden 1feb-10 juni 2012 på halvfart, detta innebär ett 

genomsnitt på 20 timmar i veckan per person. Arbetet med projektet kommer att 

ske mestadels i Mälardalens Högskolas lokaler och med dess resurser så som 

datorer med tillhörande mjukvara. Det finns inga ekonomiska resurser.  

 

Projektet riskerar att breda ut sig över många kunskapsområden och därmed 

riskera att inte bli färdigställt i tid. Därför kommer följande avgränsningar göras: 

 

 Då det koncept som ska tas fram är tänkt till den svenska marknaden 

kommer endast de aktörer som redan finns på den svenska marknaden 

undersökas 

 Inkoppling av hur den genererade energin sker till brukaren samt till elnät 

 Fundament kommer inte undersökas då detta beror på placering av verket 

 Styr-och reglersystem 

 Utformning av produktion för detaljer, komponenter och moduler 

 Utformning av logistik  

 Konstruktionen av själva rotorn   

 Beräkningar för höj- och sänkfunktionen kommer ej göras 

 Lösningar för låsning av mast i olika höjder ska ske kommer inte 

undersökas 

 Standarder speciellt framtagna för vindkraftverk finns ej möjlighet att 

beakta 

DFMA kommer att tas i åtanke men inget ingående arbete och analys kommer 

utföras. Verktygen DFE, DFMain samt DFCost kommer finnas i åtanke men 

kommer ej arbetas aktivt med då projektets tid är väldigt begränsad. 
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6. Teoretisk bakgrund och 

lösningsmetoder 

I detta projekt har ett flertal PU-verktyg utnyttjats för att ge en systematisk och 

kvalitetssäkrad produktutvecklingsprocess. Dessa verktyg presenteras teoretiskt i 

detta kapitel. De tre första verktygen nedan (Gantt-schema, gruppkontrakt, PIPS) 

kan ses som PU-verktyg som hjälper till att konkretisera och strukturera/planera 

projektarbetet. Resterande PU-verktyg har använts som stöd och kvalitetssäkring i 

produktutvecklingsarbetet. För mer utförlig information se Ulllman, Ulrich & 

Eppinger
1,2

. 

6.1 Gantt-schema 

Gantt-schema är ett projektplaneringsverktyg. Varje moment planeras in, både hur 

pass lång tid momentet får ta samt när det ska utföras.  Under projektets gång 

kontrolleras hur väl planeringen håller, finns det moment som inte har blivit 

utförda som riskerar att försena projektet? Tidsutfallet förs in och vid behov 

revideras planeringen. När projektet har avslutats är det lämpligt att analysera hur 

väl planerat projektet var så att nästa projekt kan planeras bättre för en högre 

effektivitet. 

6.2 Gruppkontrakt 

I början av ett projekt är det lämpligt att uppföra ett kontrakt för projektgruppens 

medlemmar. Kontraktet gör alla medlemmarna införstådda med vad projektet 

syftar till, vad respektive medlem har för ansvarsområde, hur konflikter ska 

behandlas, arbetstider etc. Ett kontrakt kan medföra att arbetet blir tydligare och 

det blir lättare att ta ansvar. 

6.3 PIPS  

PIPS står för Phases of Integrated Problem Solving, och är ett verktyg för att 

utvärdera projekt. Utvärderingen genomförs fas för fas vartefter dessa avslutats. 

För varje fas finns ett formulär med frågor vilka besvaras genom skalan 1-5 där 1 

betyder att påståendet inte alls stämmer och 5 betyder att det stämmer helt. Det är 

bra om hela gruppen är med och diskuterar om hur man besvarar påståendena. 

Genom att tillämpa detta verktyg kvalitetssäkras arbetet. Om det framkommer att 

en fas inte har genomförts optimalt finns möjlighet att styra arbetet i rätt riktning. 

De faser som bedöms är: 

Fas 1: Problemdefinition: utforskning, klarlägganden, specificering 

Fas 2: Idégenerering: skapande och bearbetning av idéer 

Fas 3: Framtagning av lösningar: utvärdering, kombinationer, slutligt val 

Fas 4: Bearbetning av lösning; planering, fördelning, koordinering 

Fas 5: Utvärdering av lösningen 

                                                 
1
 Ullman, David G., International Edition 2010. The Mechanical Design Process Fourth Edition. 

McGraw-Hill Singapore. 

 
2
 Ulrich, Karl T., Eppinger, Steven D., International Edition 2008. Product Design and 

Development Fourth Edition. McGraw Hill Singapore. 
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6.4 Kravspecifikation 

En kravspecifikation är grunden i ett produktutvecklingsprojekt. 

I specifikationen framkommer de krav, förväntningar och önskemål som 

uppdragsgivaren har på projektet och på resultatet. Ofta är det en köpande kund 

som upprättar kravspecifikationen för att säkerställa kvaliteten på projektet och 

resultatet. Den kravspecifikation som kunden lämnar till projektgruppen kan 

revideras i samförstånd med kunden och projektgruppen om ny information 

tillkommit för att få den tydligare och lättare att arbeta utifrån. Detta ger en 

gemensam förståelse mellan projektgrupp och kund, och det blir tydligt vad 

kunden söker och betalar för. De krav som framkommer är grundstenar i olika 

verktyg och kravspecifikationen fungerar som en utmärkt checklista vid 

konceptval. En svag kravspecifikation kan leda till att fokus och prioriteringar 

hamnar fel, det kan leda till att funktioner försöks lösas i ”fel” ordning.  Motsatsen 

är en kravspecifikation som är alltför detaljerad och snäv vilket kan innebära att 

det blir svårt att generera nya idéer och förslag vilket i sin tur kan innebära att 

innovationshöjden påverkas. 

 

I kravspecifikationen ska inga förslag på lösningar anges. Det som är bra att ange 

i kravspecifikationen är bland annat: 

 Beskrivning av problem eller funktion som man ska hitta en lösning på 

 Användningsområde 

 Prestanda och kvalitet 

 Dimensioner, vikt, utsläpp m.m. 

 Kvalitetsnivå 

 Kostnadsramar 

6.5 Funktionsanalys 

En funktionsanalys är en analys och ett fastställande av en produkts uppgift, 

aktiviteter och egenskaper. Denna analys utförs för att inte glömma någon 

funktion och för att projektgrupp och kund ska vara överens om vad produkten 

som ska tas fram bör uppfylla. Om en funktionsanalys genomförts bra är den ett 

bra stöd och utgångspunkt för konceptgenereringen.  

 

En funktionsanalys kan utföras på många olika sätt men ofta diskuterar 

projektgruppen om vilken funktion som är den huvudsakliga (huvudfunktion), 

vilka funktioner som gör huvudfunktionen möjlig (delfunktioner) och vilka 

funktioner som är önskvärda hos den blivande produkten (stödfunktioner).  

Funktionerna beskrivs vanligen med ett verb och ett substantiv. Ofta görs ett 

funktionsträd för att förtydliga funktionsanalysens resultat. Resultatet är bra att 

diskutera med kunden så att både kund och projektgrupp kan enas om att rätt 

funktioner tagits upp och placerats rätt. Det är väldigt viktigt att inga lösningar tas 

upp i funktionsanalysen, då förstörs hela syftet med funktionsanalysen. 

6.6 Marknadsundersökning - Research 

När man ska arbeta med ett projekt är det väsentligt att veta vad det är för problem 

som ska lösas. Ofta finns det en kund som vill ha hjälp med ett problem, detta 

problem brukar dock inte alltid vara så specificerat. Därför är det bra att formulera 

en frågeställning så alla vet vad det är man vill att resultatet på projektet ska 

besvara. För att formulera en tydlig frågeställning är det bra att göra en grundlig 
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undersökning av hur liknande problem lösts och försöka förstå vad som behöver 

utvecklas. Beroende på projekt kan det även behöva utföras en undersökning för 

att fastställa ifall det finns en köpande marknad, och vad den efterfrågar. 

Marknadsundersökning kan utföras på många sätt, bland annat genom: 

 enkäter 

 informationssökning genom olika medier 

 intervjuer 

 observationer 

När en marknadsundersökning genomförs är det viktigt att ställa frågor som inte 

är ledande i enkäter och intervjuer, samt att man är öppen och inte lägger egna 

tolkningar på den information som sökts fram eller fåtts genom observationer. En 

bra genomförd undersökning kan hitta problem, behov, förväntningar och 

önskningar som ännu inte uttalats. 

6.7 4-stegsmetoden 

Som namnet antyder består detta verktyg av fyra steg för utgallring av bland annat 

koncept. Beskrivningar för steg 1-3 är baserade på material från Rolf Lövgren
3
. 

1. Marknadsanpassning:   

    Är konceptet/produkten lämpligt? 

    Antas målgruppen acceptera konceptet/produkten? 

    Är det realistiskt genomförbart tekniskt, tidsmässigt, kostnadsmässigt? 

    Finns det immaterialrättsliga hinder? 

    Passar konceptet/produkten företagets produktimage? 

2. Teknik: 

    Är kritiska parametrar som styr olika funktioner identifierade?  

    Finns nödvändig teknik? 

    Är det möjligt att utveckla den teknik som krävs? 

    Är felsätt kopplade till vald teknik kända? 

    Är vald teknik kontrollerbar genom hela produktlivscykeln? 

3. Kravspecifikation: 

    Uppfyller konceptet alla krav ställda i kravspecifikationen? 

    Om inte, uppfyller den kravspecifikationen tillräckligt? 

4. Pughs matris: 

    En matris som kan använda i flera omgångar för att se vilken idé eller lösning  

    som uppfyller kundkraven bäst. Idéerna eller lösningarna kan även jämföras  

    mot konkurrenters. 

 

Genom att gå igenom ovanstående punkter gallras de koncept ut som inte visades 

vara lämpliga som lösning av uppsatt problem. Det är ett strukturerat 

tillvägagångssätt som medför att inga viktiga aspekter riskerar att bortses ifrån i 

utgallringen. Denna metod är även bra att använda när man börjar närma sig en 

färdigutvecklad produkt för att utvärdera denna. Fördelar med detta verktyg är att 

det går snabbt och relativt enkelt att bedöma vilka koncept man ska 

vidareutveckla eller bedöma om en produkt är lämplig att arbeta vidare med. Ofta 

har man sina egna favoriter som kan vara svåra att släppa. 4-stegsmetoden är ett 

                                                 
3
 http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP017/Lecture%20notes%20(svenska)/7-

%20Konceptutvardering.pdf 2012-01-11 

http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP017/Lecture%20notes%20(svenska)/7-%20Konceptutvardering.pdf
http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP017/Lecture%20notes%20(svenska)/7-%20Konceptutvardering.pdf
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effektivt tillvägagångssätt där information och fakta gallrar ut, inte känslor och de 

medlemmar som har bäst övertalningsförmåga. Dock krävs det att det finns 

mycket information kring varje steg och koncept så att bedömningen blir rättvis. 

6.8 Pugh 

Pugh används som ett utvärderingsverktyg. Beroende på var i ett projekt man 

befinner sig kan det appliceras på befintliga produkter, koncept etc. Verktyget kan 

användas som en del i 4-stegsmetoden eller självständigt för en snabbare 

utvärdering. 

 

Verktyget är i form av en matris där ett koncept väljs till referens, vanligast det 

som vid första anblicken uppfattas som det bästa. Övriga koncept sätts in i 

matrisen och ska jämföras mot referensen. De krav/egenskaper som koncepten 

jämförs angående är lämpligen tagna från kravspecifikationen. Beroende på hur 

grovt resultat som önskas kan olika skalor användas, vanligast är +/-1 alternativt 

+/-2. Är ett koncept lika bra på ett krav som referensen ges betyget 0. 

Kraven viktas för att kunna urskilja vilka krav som är viktigare än andra. När 

viktning och utvärdering är klar räknas ett värde ut för varje koncept. När detta 

har gjorts kan resultatet analyseras och slutsatser kan dras. Viktigt att komma ihåg 

är att ifrågasätta resultatet och inte till fullo lita på resultatet utan mer se det som 

ett stöd i produktutvecklingsprocessen. Fördel med detta verktyg är att det ger en 

snabb överblick av hur olika koncept står sig gentemot varandra. Analysen är 

enkel att utföra och ger en bra fingervisning om vilka koncept som ska 

vidareutvecklas. Ibland kan resultatet bli att flera koncept får samma eller 

likartade poäng, då kan det vara värt att fortsätta en vidareutveckling av dessa, 

eller om det är möjligt istället kombinera de olika koncepten för att få ett mer 

optimalt koncept, för att sedan göra en ny jämförelse.  

6.9 QFD 

QFD, Quality Function Deployment, är ett verktyg som kan möjliggöra en 

bedömning av koncept eller färdiga lösningar utifrån många aspekter. QFD kan 

utformas på olika sätt beroende på vad man är intresserad av att få för 

information. QFD-verktyget består av flera delmatriser och kan användas genom 

hela projektet. Verktyget är till för att kunna väga och bedöma olika egenskaper 

och lösningar mot varandra. Oftast förs till en början kundkraven in i en delmatris 

och viktas för att få reda på vilka krav som anses vara viktigast. Sedan fylls de 

tekniska egenskaperna in som uppfyller de kundkrav som finns i en matris upptill 

och viktar dessa två matriser mot varandra. I denna nya viktning används vanligen 

skalan 0,1,3,9. Där 0 innebär att det inte finns något samband mellan de tekniska 

egenskaperna och kundens krav medan 9 innebär stort samband. De värden som 

fås summeras och ger information kring hur de tekniska egenskaperna relaterar till 

de olika kundkraven. Det går sedan även att fylla i information av konkurrenters 

produktegenskaper och vikta mot dessa för att se hur ens egen lösning står sig mot 

konkurrenternas. Utöver detta finns det även en takmatris där det förs in hur de 

tekniska egenskaperna lyfter eller sänker varandra. För att underlätta arbetet och 

ge projektgruppen en gemensam förståelse är det lämpligt att för de olika kraven 

och egenskaperna ta fram definitioner för vad de innebär. En bra uppförd QFD 

kan medföra en effektivare koncept- och produktgenerering, dock kan det vara 

svårt att få in rätt information som i sin tur genererar relevant information som ska 

kunna tolkas. 
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6.10 FMEA 

FMEA, Failure Modes and Effects Analysis, är ett verktyg där produktens 

säkerhet uppskattas. Detta görs genom att bedöma och betygsätta följande: 

 Felsätt, vilka fel kan uppstå?  

 Felorsak, vad orsakar felsätt? 

 Feleffekt, vad innebär det att felsätt uppstår? 

 Frekvens, hur stor är sannolikheten att felsätt uppstår? 

 Allvarlighetsgrad, hur allvarliga är konsekvenserna av felsätt? 

 Upptäcktssannolikhet, hur stor är sannolikheten att felsätt upptäcks? 

Frekvensen, allvarlighetsgraden och upptäcktssannolikheten viktas ihop och ger 

ett RPN-värde. Om det är ett högt RPN och/eller om allvarlighetsgraden är hög 

bör konstruktionen revideras för att öka säkerheten. När en eventuell 

omkonstruktion genomförts är det lämpligt att uppföra en ny FMEA för att 

kontrollera att värdena har blivit bättre. Alla fel går inte att konstruera bort, det är 

därför viktigt att vara medveten om vem som är ansvarig för att ett fel rättas till 

när det uppstår, exempelvis slutkund, försäljare, service etc. Detta verktyg är 

således ett viktigt stöd i produktutvecklingsprocessen för att minska riskerna för 

att allvarliga fel uppstår innan produkten når marknaden. Dock krävs det att 

viktningen utförs korrekt så att inte en produkt med (allvarliga) säkerhetsrisker 

når marknaden i tron om att den är säker. 

6.11 DFMA 

DFMA är en kombination av två verktyg, DFM och DFA. DFMA, Design for 

Manufacturing and Assembly, det vill säga konstruktion för tillverkning och 

montering. Verktyget används för att optimera konstruktionen med avseende på 

just tillverkning och montering. Som hjälp finns ett antal tumregler inom DFA, 

dessa är hämtade från Rolf Lövgren
4
: 

 

1. Minimera antalet komponenter 

2. Minimera antalet fästanordningar 

3. Välj lämplig baskomponent 

4. Omplacera inte baskomponenten 

5. Välj effektiv monteringsordning 

6. Underlätta komponentåtkomst 

7. Anpassa komponenter till monteringsmetod 

8. Bygg symmetriska komponenter 

9. Bygg komponenter symmetriska med monteringsriktningen 

10. Om omsymmetriska [sic!] komponenter låt de vara tydligt osymmetriska  

11. Låt monteringen ske rätlinjigt och enkelriktat 

12. Utnyttja fasningar, styrningar och elasticitet vid inpassningar 

13. Maximera tillgänglighet vid montering 

  

                                                 
4
 http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP017/Lecture%20notes%20(svenska)/6-

%20Produktutvardering%20map%20produktion.pdf 2012-01-11 

http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP017/Lecture%20notes%20(svenska)/6-%20Produktutvardering%20map%20produktion.pdf
http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP017/Lecture%20notes%20(svenska)/6-%20Produktutvardering%20map%20produktion.pdf
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6.12 Lösningsprocess  

I figur 1 nedan ses det flöde av aktiviteter som projektet har genomgått. 

Processen började med definiering av projektet samt problemformulering följt av 

en omfattande research. Utifrån den kunde val av vindkraftverkskategori och 

modell samt turbin utföras. I detta stadie i projektet kunde en konceptgenerering 

samt utvärdering utföras av mast följt av konceptgenerering av tekniska lösningar. 

I sista fasen av processen utfördes beräkningar, CAD-modellering och 

materialval. Processen har delvis varit iterativ, speciellt vid konceptgenerering 

och utvärdering då många beslut tagits utifrån information som framkom under 

researchen. Detta kunde i flera fall medföra att aktiviteter fick omarbetas för att 

sedan kunna komma vidare i processen. Under hela projektperioden har möten 

hållits både externt och internt, för mötesprotokoll se bilaga 2.  
  

I denna lösningsprocess har de presenterade PU-verktygen använts. I 

projektdefinieringen har ett gruppkontrakt skrivits samt ett Gantt-schema satts 

upp. Problemformuleringen startades med en kravspecifikation och 

funktionsanalys, dessa har reviderats vartefter projektet har fortlöpt. I researchen 

har informationshämtning utförts med hjälp av marknadsundersökning. 

Utvärderingar har utförts genom 4-stegsmetoden med Pugh, FMEA och QFD. 

Under konstruktionsfasen har DFMA funnits i åtanke. För att kvalitetssäkra och 

utvärdera hela projektet har PIPS använts. 

  

Figur 1: Flödesschema 
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7. Tillämpad lösningsmetodik 

I detta kapitel beskrivs hur lösningsprocessen har utvecklats från research till 

funktionslösningar och konstruktion av detaljer, materialval etc. 

7.1 Projektdefiniering 

Projektet definierades genom ett Gantt-schema samt ett gruppkontrakt vilket kan 

läsas om nedan. 

7.1.1 Gantt-schema 

För att planera och strukturera projektet har Gantt-schema använts. Under 

projektets gång har planeringen behövt revideras då ny information tillkommit 

vilket innebar att researchfasen behövde utökas. Detta påverkade planeringen av 

övriga faser. Den sista versionen av Gantt-schemat kan ses i bilaga 3. 

7.1.2 Gruppkontrakt 

Vid projektets start uppfördes ett gruppkontrakt för att definiera start- och sluttid 

för projektet, arbetsform, ansvarsfördelning mm. Kontraktet kan ses i bilaga 4. 

7.2 Problemformulering 

Projektets problem förtydligades samt formulerades med hjälp av en 

kravspecifikation samt en funktionsanalys, vilket kan läsas om nedan. 

7.2.1 Kravspecifikation 

Då detta projekt har initierats av författarna och inte från ett företag har 

kravspecifikationen tagits fram av författarna. Kravspecifikationen har baserats på 

bakgrundsidén att brukaren utan hjälp från säljaren ska kunna montera 

vindkraftverket, utifrån befintliga vindkraftverk samt utförd 

kundenkätsundersökning (se mer under rubrik 7.3.10 Enkät samt bilaga 5). Under 

projektets gång har ny information tillkommit kring vindkraftverket vilket har 

inneburit att kravspecifikationen har utökats. Kravspecifikationen kan ses i bilaga 

1. 

7.2.2 Funktionsanalys 

För att fastställa den tänkta produktens huvudfunktion, del- samt stödfunktioner 

har en funktionsanalys uppförts, se bilaga 6. I analysen kan ses att 

huvudfunktionen har bestämts till generera energi via vindkraft, delfunktioner är 

bland annat att produkten ska vara bygglovsfri, kunna kopplas in till bostad (nätel) 

med mera. Stödfunktioner har satts till smälta in omgivning, kunna transporteras 

på släpkärra och  kunna monteras av privatperson. 
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7.3 Research 

För att få mer information kring vad marknaden erbjuder idag, hur vindkraftverk 

definieras och fungerar, vilka lagar och regler som finns med mera har en 

omfattande research utförts. Resultatet från denna research går att läsa om i 

nedanstående avsnitt.  

7.3.1 Allmänt 

Energi som kan användas till hemmets elförbrukning kan fås på flera olika sätt, 

bland annat genom fjärrvärme, solenergi och vindenergi.  
”För mindre hushåll (småhus) förbrukas i snitt 140 kWh/m2 [per år, författarnas 

anm.] för uppvärmning med el samt hushållsel. Fritidshus har en genomsnittlig 

förbrukning på 4,2 MWh el [per år, författarnas anm.], detta avser ett 

genomsnitt av de ca 632000 fritidshus som är anslutna till elnätet. Fritidshus 

kan värmas upp på olika sätt innan besök, det vanligaste är dock att inte har 

någon förvärmning. Näst vanligast är att använda sig av grundvärme”.
5
 

7.3.2 Solpaneler 

Solpaneler har allt mer blivit ett populärt energival.  
”Solvärme kan täcka ca 50% av årsbehovet av värme till tappvarmvatten i 

solvärmesystem utan säsongslager. 

Totalt har det i Sverige installerats ca 250 000 m2 solfångare och i Europa 

(EU14) fanns det år 2001 totalt ca 10 miljoner m2. Av de stora 

solvärmeanläggningarna (> 500 m2 per anläggning) i Europa, finns ca en 

tredjedel i Sverige.”
6
 

 

Beroende på årstid levererar solen olika mängder energi, under vinterhalvåret 

(november-februari) kan man räkna med att solen inte levererar någon energi.  

 
”Om man ska montera en solfångare finns det en tumregel som säger 2-3 m2 

solfångare per person i hushållet. Utöver detta tillkommer en ackumulatortank 

som behöver ha en volym på ca 75 liter/m2 solfångaryta.
7
 

Detta skulle innebära att för ett hushåll på 2-3 personer behövs 6m2 solfångare, 

en ackumulatortank som rymmer 400 liter samt övriga delar som krävs för 

installation(pump, reglercentral, solvärmerör, etc). Kostnad för detta är ungefär 

28000 kr + 2500 kr för monteringssatser. Men, här kan man ansöka om bidrag 

vilket kan ge en kostnadsreducering på cirka 5000 kr
8
. Dessa priser är självfallet 

ungefärliga och beror på märke och distributör. ” 

Avskrivningstid solpanel 

Installationen av solpaneler kostar ca 30500 sek enligt ovan. En kWh kostar i 

medel 0,6kr
9
. Avskrivningstiden blir då 

     

        
       

                                                 
5
 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/EN0110_2003A01_BR_ENFT0301.pdf (2012-02-29) 

6
 

http://www.energy.sintef.no/Prosjekt/Annex29/Publikasjoner/GSHPs_Borehullsaaterladning2.pdf 

(2012-02-29) 
7
 http://www.alvdalen.se/sv/Miljo/Energiradgivning/Sol2/Solfangare/ (2012-02-29) 

8
 http://www.alvdalen.se/sv/Miljo/Energiradgivning/Sol2/Solfangare/ (2012-02-29) 

9
 http://www.scb.se/Pages/ProductTables____6429.aspx (2012-02-29) 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/EN0110_2003A01_BR_ENFT0301.pdf
http://www.energy.sintef.no/Prosjekt/Annex29/Publikasjoner/GSHPs_Borehullsaaterladning2.pdf
http://www.alvdalen.se/sv/Miljo/Energiradgivning/Sol2/Solfangare/
http://www.alvdalen.se/sv/Miljo/Energiradgivning/Sol2/Solfangare/
http://www.scb.se/Pages/ProductTables____6429.aspx
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7.3.3 Vindkraftverk 

Vindkraftverk kan delas upp i två kategorier: 

 HAWT - Horisontellt axlade 

 VAWT - Vertikalt axlade 

Horisontellt axlade 

De horisontellt axlade (HAWT) är den traditionella 

konstruktionen som man oftast tänker på när 

vindkraftverk kommer på tal, se figur 2
10

. De har 

vanligtvis tre blad och är oftast högre upp i luften. 

Maskinhuset befinner sig i bladhöjd vilket innebär att 

service och underhåll försvåras.  

Vertikalt axlade 

De vertikalt axlade (VAWT) finns huvudsakligen i två varianter; Savonius och 

Darrieus. Darrieus är en vindkraftverksmodell som lätt fångar vind som ändrar 

riktning och är därför lämplig att använda i miljöer där turbulens kan uppstå. 

Detta sker ofta när det är objekt i vägen (byggnader, skog etc.). ”Darrieus är mer 

effektiva vid lägre vindhastigheter och minskar därför ljudnivå och vibrationer”
11

, 

se figur 3 nedan
12

. ”Savonius har en lägre effektivitet men ett högre vridmoment 

vid lägre vindhastigheter. Denna konstruktion är därför mer lämplig för att pumpa 

vatten istället för att producera el.”
13

 Se figur 4 nedan
14

. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertikalt axlade vindkraftverk anses kunna användas i lägre höjder och för lägre 

vindhastigheter. En stor fördel gentemot horisontellt axlade är att ljudnivån är 

väldigt låg och i vissa fall mer eller mindre obefintlig. Eftersom ett vertikalt axlat 

vindkraftverks rotor roterar vertikalt innebär det att verket alltid fångar vinden 

                                                 
10

 http://www.directindustry.com/prod/northernpower/medium-power-wind-turbines-56937-

369046.html (2012-05-30) 
11

 http://www.urwind.com/en/technologies.html (2012-02-29) 
12

 http://www.reuk.co.uk/OtherImages/darrieus-rotor.jpg (2012-02-29) 
13

 http://www.urwind.com/en/technologies.html (2012-03-10) 
14

 http://www.thegreenenergywebsite.com/img/savonius3.jpg (2012-03-10) 

Figur 2: HAWT 

Figur 3: Darrieus Figur 4: Savonius 

http://www.directindustry.com/prod/northernpower/medium-power-wind-turbines-56937-369046.html
http://www.directindustry.com/prod/northernpower/medium-power-wind-turbines-56937-369046.html
http://www.urwind.com/en/technologies.html
http://www.reuk.co.uk/OtherImages/darrieus-rotor.jpg
http://www.urwind.com/en/technologies.html
http://www.thegreenenergywebsite.com/img/savonius3.jpg
http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/medium-power-wind-turbine-369046.jpg
http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/medium-power-wind-turbine-369046.jpg
http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/medium-power-wind-turbine-369046.jpg
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även om vinden ändrar riktning. Vertikalt axlade vindkraftverk behöver heller inte 

vridas bort från vinden om vindhastigheterna blir för höga.  

En annan fördel är att maskinhuset kan placeras på marken vilket underlättar 

underhåll markant.   

 

Mängden energi som kan fås ur ett vindkraftverk är inte lika starkt beroende av 

årstid som solpaneler är. Vind finns under hela året och tvärtom solpaneler som 

inte ger energi under vintern så kan vindkraftverket producera som mest då 

eftersom det är under höst- och vintermånaderna som det blåser mest.
 15,16

   

Bladen är oftast den detalj som havererar tidigt. Detta är en fördel för de vertikalt 

axlade verken eftersom bladen inte är i rörelse på samma sätt som för de 

horisontellt axlade.  

7.3.4 Definition av vindkraftverk 

Beroende på rotordiameter och verkets höjd delas vindkraftverk upp i olika 

kategorier: 

 Mikrovindkraftverk
17

: Maximal rotordiameter 2 meter och lyder under 

flaggstångsregler. Dessa är bygglovsfria. 

 Miniverk 18: Maximal rotordiameter 3 m, total höjd maximalt 20 m samt 

får ej falla på grannes tomt. Kräver vanligtvis ej bygglov. 

 Gårdsverk
19

: Rotordiameter över 3m och en total höjd på 20-50 meter. 

Kräver bygglov. 

7.3.5 Placering av vindkraftverk 

Idag är det vanligt att placera de större vindkraftverken i vindkraftverksparker. Ju 

längre ut till havs desto mer blåser det vilket gör att detta är en av de mer optimala 

platserna att placera vindkraftverk. Platser där vinden är jämn (åkrar etc.) är också 

bra ställen att placera dem.  

7.3.6 Konstruktion av dagens vindkraftverk 

Idag består konstruktionen av ett fundament, mast, rotor, generator, växellåda 

mm. Utvecklingen av konstruktioner utan växellåda har varit stoppad pga. ett 

tyskt patent, detta gick dock ut år 2011 varpå man förväntar att utvecklingen 

snabbt kommer gå framåt. Idag finns det modeller på den svenska marknaden som 

är växellådsfria. För att minska de mekaniska förlusterna som uppstår kan verket 

konstrueras så att det är lift-based, dvs. roterar mot vinden, detta gör Darrieus-

konstruktionerna medan Savonius-verken roterar med vinden (drag-based). Ett 

annat sätt att minska förlusterna är att välja bort växellådan. 

7.3.7 Hur fungerar en vertikalaxlad vindturbin?  

                                                 
15

 http://www.energinytt.se/vindkraft/all-time-high-for-vindkraften-i-kallt-vader/ (2012-03-12) 
16

 http://www.vattenfall.se/sv/vindkraft-pa-land-och-till-ha.htm (2012-03-12) 
17

 http://www.ekobyggportalen.se/el/vindkraft/ (2012-03-12) 
18

 http://www.vindlov.se/Steg-for-steg/Miniverk/Definition-av-klassen/ (2012-03-12) 
19

 http://www.vindlov.se/sv/Steg-for-steg/Gardsverk/Definition-av-klassen/ (2012-03-12) 

http://www.energinytt.se/vindkraft/all-time-high-for-vindkraften-i-kallt-vader/
http://www.vattenfall.se/sv/vindkraft-pa-land-och-till-ha.htm
http://www.ekobyggportalen.se/el/vindkraft/
http://www.vindlov.se/Steg-for-steg/Miniverk/Definition-av-klassen/
http://www.vindlov.se/sv/Steg-for-steg/Gardsverk/Definition-av-klassen/
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”Principen bakom en vertikalaxlad turbin är samma som får ett 

flygplan att lyfta. Vingarna på turbinen har också en vingprofil 

som får vingen att vilja "lyfta" men då vingen via bärarmen 

sitter fast i navet så får kraften turbinen att rotera istället.  

Vingarna roterar snabbare än vinden, ofta en faktor 2 till 4 ggr  

snabbare, varför de alltid har skenbara vinden i "nosen".  

Anfallsvinkel kommer att variera under vinges varv.  

Det hela kan liknas vid segelbåtar som seglar i en cirkel -  

då kan man förvissa sig om att de bidrar med ett vridande 

moment utom när de går rakt mot vind eller rakt med vind,  

vilket är en mindre del av varvet (ungefär 30° + 30° = 60° av 360°).
20

  

7.3.8 Bygglov av vindkraftverk  

För att inte slutkund ska behöva ansöka om bygglov får vindkraftverket ha en 

maximal höjd av 20 meter och en maximal rotordiameter av tre meter. Ifall 

vindkraftverket skulle falla omkull får verket inte inkräkta på grannes tomt (detta 

innebär i praktiken att en yta med en diameter av 40 meter krävs). 

Om vindkraftverket önskas monteras på bostad krävs ett bygglov.  

Kommunen prövar anläggningar enligt 40.100 bilagan det vill säga anläggningar 

med
21

:  

1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 

2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller 

3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om 

verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra 

vindkraftverket påbörjades. 

Därtill finns flera lagar som reglerar hur och var vindkraftverk får ställas upp. Att 

dessa lagar uppfylls behöver slutkund kontrollera. 

7.3.9 Vad erbjuds på den svenska marknaden idag? 

Enligt Marknadsundersökning 2011
22

 (sammanställd av Svensk Vindkraftförening 

på uppdrag från Energimyndigheten) finns det ett flertal återförsäljare av 

vindkraftverk avsedda för privat bruk och företag som själva utvecklar och säljer 

vindkraftverk i Sverige. Storleken på dessa verk skiljer sig åt, från miniverk till 

gårdsverk. Marknaden har utvecklats fort de senaste åren och många aktörer har 

etablerat sig på den svenska marknaden de senaste åren. Dessa aktörer säljer 

vindkraftverken i ett paket innehållande mast, turbin, montering, installation och 

visst underhåll. 

7.3.10 Enkät 

För att undersöka om det fanns en efterfrågan efter ett vindkraftverk avsett för 

privatpersoner i byggsatsform skickades en enkät ut. Bland de svarande var 

                                                 
20

 http://www.verticalwind.se/SV/faq.html (2012-03-09) 
21

 http://www.vindlov.se/sv/Lagar--regler/Lagar-forordningar--foreskrifter/Miljobalken/Provning-

enligt-miljobalken/ (2012-02-06) 
22

 http://www.svensk-

vindkraft.org/images/PDF/marknads%F6versikt%20sm%E5%20vindkraftverk%202011-10-19.pdf 

(2012-02-01) 

http://www.verticalwind.se/SV/faq.html
http://www.vindlov.se/sv/Lagar--regler/Lagar-forordningar--foreskrifter/Miljobalken/Provning-enligt-miljobalken/
http://www.vindlov.se/sv/Lagar--regler/Lagar-forordningar--foreskrifter/Miljobalken/Provning-enligt-miljobalken/
http://www.svensk-vindkraft.org/images/PDF/marknads%F6versikt%20sm%E5%20vindkraftverk%202011-10-19.pdf
http://www.svensk-vindkraft.org/images/PDF/marknads%F6versikt%20sm%E5%20vindkraftverk%202011-10-19.pdf
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gensvaret positivt, 69 % var intresserade av en sådan här lösning. Majoriteten vill 

helst kunna försörja hela bostadens energiförbrukning med vindkraftverket, och 

de anser att livslängden bör vara 20-30 år med en avskrivningstid på 5-10 år och 

en inköpskostnad mellan 21000–30000 kr. Vindkraftverket ska helst smälta in i 

omgivningen, vara diskret och se stabilt ut. 

För mer detaljer kring enkätsvar se bilaga 5. 
 

7.3.11 Vindhastigheter 

I Sverige uppstår högre vindhastigheter inte speciellt ofta. I Norrland är 

sannolikheten för byvindar på 28m/s 1 på ca 100 år, i Småland ca 1 gång på 3 år.
23

  

Om man tittar bakåt i tiden har det förekommit höga vindhastigheter: 

 Stormen Gudrun 2005: Högsta uppmätta vindhastighet var  

byvind på 42 m/s (orkanstyrka).
24

 

 Stormen Per 2007: Högsta uppmätta vindhastighet var 

byvind på 40 m/s (orkanstyrka).
25

 

 År 2003: Vindbyar på 28m/s.
26

   

 År 1999: Vindhastigheter på 33 m/s. 
27

 

Således kan slutsats dras att när väl en orkan inträffar uppstår i värsta fall 

vindhastigheter på ca 40 m/s. 

  

                                                 
23

 http://svt.se/2.52851/1.318466/stormar_i_sverige (2012-05-28) 
24

 http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/gudrun-januaristormen-2005-1.5300 (2012-
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 http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/per-januaristormen-2007-1.5287 (2012-05-28) 
26

 http://svt.se/2.52851/1.318466/stormar_i_sverige (2012-05-28) 
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 http://svt.se/2.52851/1.318466/stormar_i_sverige (2012-05-28) 
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7.3.12 Jämförelse av befintliga miniverk 

För att effektivt jämföra de befintliga miniverken på den svenska marknaden 

användes verktyget Pughs matris. I verktyget sattes de relevanta kraven in från 

kravspecifikationen, kravvikter för dessa fastställdes med hjälp av tidigare utförd 

kundenkätundersökning. De verk som jämfördes var de som enligt 

Marknadsundersökning 2011
28

 hade en höjd på maximalt 20m och rotordiameter 

på maximalt 3m, det vill säga miniverk. Dessa krav måste uppfyllas för att 

vindkraftverket ska vara bygglovsfritt. Utifrån Pughmatrisen utlästes att miniverk 

1, 2, 3, 6 samt 10 var de som uppfyllde kraven bäst, se figur 5. För att se hela 

Pughmatrisen se bilaga 7. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
28

 http://www.svensk-

vindkraft.org/images/PDF/marknads%F6versikt%20sm%E5%20vindkraftverk%202011-10-19.pdf 

(2012-02-01) 

Figur 5: Pugh - Utvärdering av befintliga miniverk 
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7.3.13 Utvärdering av research 

I researchen definierades de olika kategorierna av vindkraftverk. Utifrån 

kravspecifikationen, se bilaga 1, är den kategori som detta projekt handlar om då 

miniverk. I början av researchen framkom det att marknaden för miniverk har 

utvecklats mycket mer, och att många fler aktörer har etablerat sig på den svenska 

marknaden de senaste två åren, än vad som räknats med. Detta innebar att 

projektet var tvunget att koncentreras mer på differentiering från dessa aktörer än 

vad som var tänkt från början. Detta medförde att problemformuleringen 

reviderades. 

 

Efter researchen framkom det även att de vindturbiner som finns på marknaden 

idag är väl utvecklade och det krävs mycket kunskap inom bl.a. aerodynamik för 

att kunna optimera dessa. Utifrån detta ansågs arbetet med att utveckla 

vindturbinerna för komplext utifrån den tid som projektet fortlöpte och den 

kunskap som fanns.  

I researchen framkom även att de aktörer som finns på svenska marknaden säljer 

miniverken i ett paket bestående av vindturbin, mast, montering, installation, samt 

visst underhåll. Detta antogs innebära en högre kostnad för köparna och begränsa 

valmöjligheterna för köparna. Därför valdes detta problem som utgångspunkt i 

fortsättningen av projektet.  

I samråd med handledare från ÅF Technology AB bestämdes att det som kunde 

utöka köparnas valmöjligheter var genom att konstruera en mast. Denna mast 

skulle göra det möjligt för köparna att själva montera mast och turbin, sköta 

underhåll och i möjligaste mån installera miniverket. Det var även önskvärt att ta 

fram en kostnadsanalys på masten för att bevisa om detta sätt att sälja 

vindkraftverk är ekonomiskt försvarbart eller inte.  
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7.4 Systemet 

För att få djupare information kring hur den genererade energin blir användbar 

elektricitet togs kontakt med Stefan Borsos (VG Power AB). Stefan Borsos har 

även kunskap och erfarenhet kring större vindkraftverk vilket var till stor hjälp! 

Utifrån mötet kunde en principskiss över systemet uppföras, se figur 6 nedan. 

7.4.1 Principskiss över systemet 

Vinden ger upphov till rotation hos turbin med varierande varvtal på cirka 

125rpm. När turbinen roterar kommer den axel som turbinen sitter på rotera i 

samma hastighet. Denna axel leds in i generatorn som sitter i anslutning till 

turbinen. Generatorn är en permanent magnetiserad växelströmsgenerator och 

kommer ha ett varierande ingående varvtal eftersom vindhastigheten inte är 

kontinuerlig. Vid marken är ett styr- och reglersystem placerat som ser till att 

broms slår till när det behövs och att generatorn styrs på korrekt vis. Från 

vindkraftverket leds elen in till bostaden till en omriktare, då är elen 3-fas AC 

med varierande frekvens (Hz). Att placera omriktaren i huset gör att minimala 

förluster fås, den värme som alstras vid omriktningen används då till att värma 

huset. Härifrån finns olika möjligheter för att kunna utnyttja elen:  

 Direkt använda elen när den produceras. Elen lagras inte. Vid bostaden 

används då en omriktare som omvandlar den varierande frekvensen till 

50 Hz, 230V och 1-fas för att passa vägguttaget.   

 Lagra elen genom batteri för att sedan kunna ladda andra batterier 

(t.ex. elbilar). För att kunna lagra elen behöver omriktaren omvandla 

växelströmmen till likström och 1-fas.  

 Använda den lagrade elen i bostaden. För att kunna göra detta behövs 

ännu en omriktare som omvandlar DC till AC, 230V och 50 Hz för att 

passa vägguttaget.  

 

Figur 6: Principskiss över systemet 
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7.5 Val av vindkraftverksmodell 

Utifrån tidigare research och Pugh matris av befintliga miniverk, se sidan 26, 

framkom dessa fördelar för vertikalt axlade miniverk: 

 

 Lägre ljudnivå 

 De är mer estetiskt accepterade 

 Skapar minimala vibrationer 

 Högre effektivitet på lägre höjd jmf. med HAWT 

 Behöver inte växellåda 

 Tyngre delar såsom generator kan placeras på marken 

 Behöver inte ställa in sig mot vinden 

 Klarar höga vindstyrkor 

 Kan generera el i svagare vindar 

Den lägre ljudnivån, de minskade vibrationerna och den ökade acceptansen för de 

vertikalaxlade vindturbinerna bidrar till användning inom tätbebyggt område kan 

ske utan att störa omgivningen. Eftersom de vertikalaxlade vindturbinerna 

genererar mer energi på lägre höjd är dessa oftast effektivare att ha i tätbebyggt 

område där man inte alltid kan installera vindkraftverk med maximal höjd.  

Faktumet att vertikala vindturbiner inte kräver en växellåda mellan rotoraxel och 

generator medför ett minskat antal komponenter, minskat underhåll och minskade 

mekaniska förluster. En vertikal turbin kan ha en axel direkt från rotor ner till en 

markplacerad generator vilket minskar belastningen i topp på masten samt 

underlättar underhåll av generator. 

Att de vertikala turbinerna inte behöver ställa in sig mot vinden för att optimera 

sin genererade energi innebär att ingen tid behöver gå till spillo för detta utan 

vindturbinen kan generera optimalt med energi kontinuerligt. På vissa horisontellt 

axlade vindkraftverk behövs även en elektrisk motor för att driva denna 

inställningsmekanism. Denna energiförlust kan undgås genom att välja vertikalt 

axlade vindturbiner vilket innebär att all den genererade energin kan användas av 

hushållet. De vertikal axlade vindturbinerna klarar av att generera energi i både 

lägre och högre vindhastigheter än horisontellt axlade vindkraftverk. De 

vertikalaxlade vindturbinernas konstruktion har även en högre hållfasthet i högre 

vindhastigheter vilket betyder att dessa inte behöver tas ner eller skyddas lika ofta 

som horisontellt axlade vindturbiner. 

Utifrån ovan nämnda egenskaper med vertikala vindkraftverk togs beslut om att 

vertikala turbiner är mest relevanta i detta projekt.  
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7.6 Val av turbin 

Tidigt insågs att arbetet med att konstruera en mast behövde baseras på en viss 

vindturbin. Detta för att alla vindturbiner ger upphov till olika belastningar.  

Därmed beslutades att en ny Pughs matris, se figur 7 samt bilaga 8, skulle 

uppföras för att bestämma vilken av de befintliga vindturbinerna som var 

lämpligast utifrån kravspecifikationen, se bilaga 1. I denna matris jämfördes de tre 

vinnande vertikala turbinerna från den första Pughs-matrisen, ”Utvärdering av 

befintliga miniverk” se figur 5.  Samma metod som tidigare använts utnyttjades 

och resultatet visar att koncept 3 var det bästa. Det vill säga att UGE 4K uppfyller 

kravspecifikationen, se bilaga 1, bäst och är därmed den turbin som arbetet ska 

utgå ifrån. De turbiner som UGE 4K jämfördes med är Maglev CXF-2000 och 

Maglev CXF-600 vilka kan ses i figur 8 och 9
29

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UGE 4K är en Darreiusturbin  med effekten 4000W. Den har en ljudnivå på 

mindre än 38dB vid vindhastigheten 12m/s.  

Se mer information i bilaga 9. 

  

                                                 
29

 http://egenel.etc.se/sites/all/files/documents/egenel/egen_el_katalog_20111.pdf  (2012-02-13) 

 

Figur 8: UGE 4K Figur 9: Maglev CXF-2000/ 

CFX-600 

Figur 7: Utvärdering av turbin 

http://egenel.etc.se/sites/all/files/documents/egenel/egen_el_katalog_20111.pdf
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7.7 Konstruktion av mast 

Under detta avsnitt beskrivs hur masten har konstruerats. 

7.7.1 Konceptgenerering och utvärdering 

I och med att val av turbin och vindkraftsverksmodell gjorts kunde fasen 

konceptgenerering påbörjas. Alla idéer för master som framkom under 

researchperioden och utvärderingen diskuterades igenom och blev koncept som 

skissades ner för att förtydligas. De idéer som fötts innan valet av vindturbinen 

UGE 4K kunde användas i dessa koncept utan problem. 

4-stegsmetoden 

För att utvärdera de olika konceptens egenskaper användes 4-stegsmetoden. Alla 

koncepten ansågs kunna uppfylla steg 1-3 vilket innebar att samtliga koncept 

behövde utvärderas i en Pugh, se figur 10 samt bilaga 10. 

 

 
Figur 10: Pugh - Konceptvärdering 1 - Miniverksmaster 

 

De krav som tidigare använts vid utvärdering av befintliga verk har varit 

övergripande. För att kunna få en bättre utvärdering av mastkoncepten 

specificerades kraven och blev mer detaljerade. Detta medförde att 

kravspecifikationen reviderades, denna kan ses i bilaga 1. Utifrån figur 10 syns 

det att koncept 4, 9 och 12 fick högst betyg. Dessa kan ses i figur 11,12, samt 13. 

Skisser över alla koncept kan ses i bilaga 11. 

Figur 11: Mastkoncept 4 Figur 12: Mastkoncept 9 Figur 13: Mastkoncept 12 
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För att kunna dra en slutsats uppfördes en ny Pugh, se figur 14 samt bilaga 12, där 

de tre koncepten (4, 9 och 12) jämfördes mot varandra. I denna nya Pugh används 

en större skala (-2,-1,0,+1,+2) för att ge en rättvisare och tydligare utvärdering. I 

denna matris kan ses att koncept 9 var det som uppfyller kraven bäst och var då 

det koncept som skulle vidareutvecklas. 

  

Figur 14: Pugh – Konceptvärdering 2 - Miniverksmaster 

Figur 15: Koncept 9 - Teleskopsrör 
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7.7.2 QFD 

Alla de krav som fanns på vindkraftverket, kravvikterna samt mätbara egenskaper 

sattes upp i en QFD, se bilaga 13. Kraven jämfördes sedan mot de mätbara 

egenskaperna för att se hur stark koppling de har sinsemellan. Skalan 1,3,9 

användes där 1 innebar att det fanns en svag koppling, 3 innebar en medelstark 

koppling och 9 innebar en stark koppling. Slutsatser som kunde dras var bl.a. att 

den årliga producerade energin har en stark koppling till flera krav, materialval 

har en stark påverkan och avskrivningstid samt livslängd är viktiga faktorer att 

beakta. QFDn har funnits med som stöd under hela produktutvecklingsprocessen. 

7.7.3 Val av masttyp 

Alla koncept hade vid detta läge blivit framtagna och därmed påbörjades nästa fas 

av framtagning samt även bearbetning av lösningar. 

Utifrån ”Pugh – konceptvärdering 2 – miniverksmaster”, se sidan 32, och QFD 

drogs slutsatsen att koncept 9 var det alternativ som bäst uppfyllde de ställda 

kraven. Detta koncept består i en mast som använder sig av 

teleskopsrörsprincipen, det möjliggör höj- och sänkning av masten som 

underlättar vid montering och underhåll. Detta koncept arbetades vidare med 

genom att kombinera de olika idéerna som tagits fram för att på så sätt hitta ett så 

bra alternativ som möjligt.  För att kunna placera generatorn på marken krävs det 

att axeln från turbinen går vertikalt igenom hela masten och är höj- och sänkbar så 

som masten i övrigt. Att konstruera en axel som uppfyller detta kräver mycket tid 

och anses inte bli kostnadseffektivt. För att komma runt detta problem beslutades 

att placera generatorn i anslutning till turbinen i topp av masten. Detta innebär att 

ingen axel kommer behöva placeras inuti den höj-och sänkbara masten. Eftersom 

konstruktionen skall vara höj-och sänkbar kommer montering samt underhåll 

kunna ske på ett smidigt vis fast generatorn är placerad vid turbinen. 

Varför teleskopsrör? 

Fördelarna med en teleskoprörskonstruktion är: 

 Lättare montering av turbin och generator då masten kan sänkas ned 

 Underlättar underhåll av turbin och generator då masten kan sänkas 

ned 

 Anpassningsbar i höjd beroende på brukarens önskemål 

 Lättare att transportera då masten kan fällas ihop till ca 3,5m 

 Kan sänkas om oväder ska uppstå för att minska risken för skador  

Att masten är höj-och sänkbar är viktigt då privatpersoner själva ska kunna 

montera och underhålla miniverket utan att behöva hyra lift eller andra maskiner. 

Vid montering ska endast en ställning liknande byggställning behövas. När 

generator och turbin ska underhållas/servas är tanken att endast en stege ska 

behövas. Höj-och sänkfunktionen i masten gör det möjligt för brukaren att själv 

välja höjd beroende på tycke och smak. Att masten kan höjas och sänkas ger även 

fördelar om det blåser upp till storm. Vindarna är starkare ju högre upp man 

kommer, om man då kan sänka ner vindkraftverket när oväder väntas minskas 

risken för att turbinen går sönder samt att spänningarna i masten minskar. 
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7.7.4 Teleskopfunktion 

För att lösa problemet hur masten ska kunna höja och sänkas behövdes ytterligare 

research göras. Ur denna research framkom det att teleskopsmaster som ska höjas 

och sänkas mekaniskt ofta löses genom att använda en kedja som löper på in- 

samt utsida av masten, alternativt med vajer. Även hydraulik används i många 

maskiner med höj- och sänkfunktion. Nedan listas befintliga lösningar för att höja 

och sänka master: 
 

 Kedja med motor 

 Vajer med motor 

 Kedja med vev 

 Vajer med vev 

 Hydraulik 

 Gängstänger 

Genom att diskutera de olika lösningarnas lämplighet beslutades att teleskopröret 

ska höjas och sänkas med hjälp av vajer, block och vev, se figur 16 samt 17. 

Detta ansågs vara en bra lösning då det är kostnadseffektivt samt ger en smidig 

resning av masten som enkelt kan genomföras av privatperson.   

 

 

 

  

Figur 16: CAD-bild över block Figur 17: CAD-bild över vev 
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7.7.5 Principskiss över miniverket 

För att få en uppfattning av hur konceptet skulle bli med alla komponenter 

uppfördes en principskiss över det tänkta konceptet, se figur 18. Masten ska fästas 

i fundamentet med en led och vara 15m hög. Generatorn och turbinen fästs i en 

fläns på mastens topp. Hela miniverket blir då knappa 20m. 
 

 

Figur 18: Principskiss över miniverket 

7.7.6 FMEA 

Utifrån principskissen valdes att uppföra en FMEA för att finna möjliga problem 

och risker som skulle kunna uppstå, se bilaga 14. FMEA har utförts övergripande 

då det inte ansågs vara relevant för projektet att göra denna mer detaljerad då det 

inte var en detaljkonstruktion som skulle tas fram. De allvarligaste riskerna 

uppstår om turbinen faller av masten, om masten knäcks eller om nersänkning av 

sektionerna sker okontrollerat. Turbintillverkaren har bestämt fäste för turbin till 

mast, detta ska klara de belastningar som kan uppstå vid vindhastigheter på 50m/s. 

Beräkningar har gjorts för att eliminera risken för knäckning, se rubrik ”7.8 

Beräkningar för mast”. För att minska risken för att sektionerna ska falla ihop 

okontrollerat har ett koncept tagits fram där man satt in flera vajrar och därmed 

höjt säkerheten. 

7.7.7 DFMA 

För att få en konstruktion som är så smidig som möjligt att tillverka och montera 

har DFMA funnits med i åtanke under konstruktionsfasen. Tankesättet i DFMA 

har anpassats till detta projekt genom att lägga fokus på montering för brukaren 

och inte montering eller tillverkning för tillverkaren.  Det har tyvärr inte funnits 

utrymme att arbeta djupare med DFMA, men idén om att det ska vara enkelt att 

montera miniverket för brukaren har alltid varit i fokus. 

  

Rotor 

Generator 

Mast 
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7.7.8 Materialval 

Mastberäkningarna, se kapitel ”7.8 Beräkningar för mast”, är mestadels baserade 

på material S235JRH (SS141312–00). Detta är ett kolstål med sträckgräns 

240MPa och elasticitetsmodul 206GPa.
30

 Att detta material valts beror på att det 

är ett vanligt konstruktionsstål. De värden som använts har upptäckts vara en 

aning låga då balktillverkare ofta använder sig av material liknande S355J2H som 

har högre värden. Detta anses dock vara acceptabelt då högre värden kommer ge 

en starkare konstruktion. 

Dock framkom under beräkningar att ett aluminium material bör väljas. Detta har 

då antagits till SS4104 och har använts i den sista beräkningen. 

 

För att masten ska tåla svenskt klimat kommer det behöva ytbehandlas. Att 

undersöka vilken ytbehandling som skulle vara den optimala för att masten ska 

hålla en livslängd på 20-30 år som kravspecifikationen anger anses vara irrelevant 

i detta projekt. Detta för att slutgiltigt material för masten inte kommer att 

bestämmas.  

7.7.9 Tvärsnitt 

För att få en säker och samtidigt kostnadseffektiv konstruktion var det eftertraktat 

att använda standardtvärsnitt. För att få höj-och sänkfunktionen att fungera 

optimalt behöver rören automatiskt styra in sig själva. Baserat på dessa krav 

valdes fyrkantsrör som tvärsnitt. Denna profil har dock modifierats för att få plats 

för block och vajer, se figur 19. På ena sidan av fyrkantsröret har ett spår lagts till 

för att vajer och block ska kunna löpa fritt mellan de olika sektionerna. För att 

stoppa varje sektion när de nått botten läge finns en kant på insidan av balkarna. 

Den balk som löper inuti vilar då på denna kant samt i vajrarna. 

7.7.9.1 Antagna dimensioner 

Masten har en total längd av 15,4m och består av 5 sektioner. Sektion 1 har en 

längd av 3000mm, sektion 2-5 har en längd av 3400mm/sektion. Detta innebär att 

när masten är helt upphöjd kommer sektionerna överlappa varandra med 400mm, 

detta anses tillräckligt då jämförelse med andra master där sektioner överlappar 

har uppskattats till ungefär denna längd. Bild över sektionerna kan ses i figur 20. 
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 Dahlberg, Tore, 2001, s.A2 

Sektion 5 

Sektion 4 

Sektion 3 

Sektion 2 

Sektion 1 

Figur 20. Bild över sektioner Figur 19: Bild över gemensamma mått för 

tvärsnitt 
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Utifrån den valda turbinens fläns har ett fyrkantsrör med dimension 

250*250*10mm, med modifikation ansetts som en bra dimension för 

toppsektionen (sektion 5). Utifrån denna dimension har resterande 

sektionsdimensioner satts till: 

 

Sektion 1: 330*330*10mm 

Sektion 2: 310*310*10mm 

Sektion 3: 290*290*10mm 

Sektion 4: 270*270*10mm 

7.7.10 Fakta inför beräkning 

Nedan finns bakgrundsfakta för att öka förståelsen som gjorts under rubrik ”7.8 

Beräkningar för mast”. 

Belastningar 

Belastningar uppstår från vind samt turbin. Turbinen UGE 4K är dimensionerad 

efter en maximal vindhastighet på 50 m/s, se figur 21 för närmare specifikation. 

Masten är således dimensionerad efter de krafter turbinen beräknas klara av. Det 

anses inte ekonomiskt försvarbart att konstruera masten för högre belastningar än 

så. Att konstruera en mast för lägre belastningar skulle kunna leda till att masten 

knäcker då brukare kan tro att miniverket kan användas för turbinens högre 

belastningar. Detta kan ge upphov till stora skador. 

Figur 21: Internt infoblad över UGE 4K 
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7.7.10.1 Fakta om knäckning  

Det värsta tänkbara fallet är knäckning. Knäckning innebär att det i 

konstruktionen utan förvarning uppstår brott. Detta kan leda till allvarliga olyckor 

och ska därför tas på största allvar. Varje mastsektion är beräknad efter det 

knäckfall som anses kunna uppstå baserat på infästningar och hur belastningar 

uppkommer. Enligt byggsvetsnormerna ska minsta säkerhet mot knäckning vid 

normala fall vara 3,7.
31

 Detta innebär att den tillåtna spänningen är 3,7 gånger 

mindre än den kritiska spänningen. 

 

Vid beräkning av knäckning finns Eulers elementarfall att tillgå.
32

 Beroende på 

hur situationen för balken ser ut väljs det elementarfall som bäst stämmer överens 

med det verkliga fallet. Om inget elementarfall anses kunna utnyttjas behöver 

elementarfallen anpassas efter det verkliga fallet.  

7.7.10.2 Dimensionering med avseende på vindhastigheter 

Ur researchen framkom det att 50 m/s som turbinen är dimensionerad för uppstår 

väldigt sällan i Sverige. Ju högre upp från havsnivå desto högre vindhastigheter. 

Om brukare placerar verket på högre nivå behövs det stadgas upp med vajrar. 

Beräkningar för att säkerställa att verket klarar av de belastningar som kan tänkas 

uppstå i detta fall behöver då utföras. 

7.8 Beräkningar för mast 

Nedanstående är en sammanfattning av de beräkningar som gjorts. Detaljerade 

beräkningarna kan för varje rubrik ses i bilaga 15. Nedan ska säkerställas att de 

tidigare valda tvärsnitten är tillräckliga för att bära de belastningar som uppstår. 

Materialet S235JRH har utgåtts ifrån då detta är ett vanligt konstruktionsstål. 

7.8.1 Spänningar längst mast 

Först beräknades de maximala spänningarna som uppstår i masten på grund av det 

moment som turbinen överför till masten vid 50m/s. Momentet är baserat på givet 

värde från återförsäljare och kan ses i bilaga 16. Dessa spänningar, se figur 22, 

jämfördes senare med de kritiska spänningarna för materialet.  

 

Avstånd från marken 

[m] 

| | 
[kNm] 

| |    

[N/mm
2
] 

15 8,34 13,76 

3 144,00 237,71 

0 205,50 339,23 
Figur 22: Tabell över spänningar 
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 Bernhardsson & Olsson, 1994, s150-153 
32

 Dahlberg, Tore, 2001, s.A16 
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7.8.2 Kritisk last för materialet 

En kontroll av att materialet tål turbinvikten, 614kg, utfördes. Denna vikt klarar 

materialet utan problem. 

7.8.3 Böjning 

För att undersöka hur mycket masten kommer att böja sig vid 50m/s och med det 

klenaste tvärsnittet utfördes beräkning utifrån elementarfallen för balkböjning
33

. 

Beräkningar visade då att balken böjs 181,28mm vilket är 2 % av balkens längd. 

Då turbintillverkaren rekommenderar att masten inte ska böja sig mer än 3% av 

mastens längd är detta acceptabelt.  

Denna beräknings trovärdighet stärks med hjälp av simulering i SolidWorks.. 

Simuleringens resultat kan ses i figur 23. 

7.8.4 Knäckning I 

Därefter påbörjades de beräkningar som antogs vara de mest kritiska, 

knäckningsberäkningar. 

7.8.4.1 Euler – Elementarfall 1 

Det knäckningsfall som anses vara det värsta tänkbara fallet är Euler – Fall 1. Vid 

beräkning av detta fall framkom det att det klenaste tvärsnittet får säkerheten 1,36 

mot den spänning som uppstår vid marken av en 15meters mast vid 50m/s. Denna 

säkerhet beräknades genom en jämförelse mellan den kritiska spänningen σk som 

beräknades och jämfördes med den maximala spänningen σ, som uppstår i topp på 

                                                 
33

 Dahlberg, Tore, 2001,s. A12 

 

Figur 23: Simulering av balkböjning 
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masten. Den säkerhet som byggsvetsnormerna förespråkar är 3,7. Mastens 

säkerhet är därmed undermålig och masten kommer att behöva stadgas upp. 

7.8.4.2 Fall - Vajrar i sektion 1 

För att stadga upp masten har beslut om att använda vajrar tagits. Därmed har ett 

nytt fall tagits fram där fyra stycken vajrar fästs i närheten av den första 

sektionens topp (ca 3m). Detta fall är ej ett elementarfall varför värden på    har 

jämförts med knäckkurvor
34

. Detta har utförts för att säkerställa att beräkningarna 

är rimliga. Från detta fall kan slutsats dras att den första sektionen har en säkerhet 

på 12,98 vid 50m/s. 

7.8.4.3 Resterande mast på 12m fritt stående, tvärsnitt 310*310*10mm 

Därefter har resterande mastlängd undersökts för att kontrollera att den håller. 

Den kritiska spänningen för den andra sektionens botten jämfördes med 

knäckkurvorna
35

. Från detta fall dras slutsatsen att masten håller, dock med en 

lägre säkerhet än önskat enligt byggsvetsnormerna. Säkerheten ligger mellan 

         , denna säkerhet håller masten vid vindhastigheter på 50m/s och då 

den har stabiliserande vajrar fästa 3m upp. Det är detta fall är det som bäst 

motsvarar den situation som uppkommer då masten ska monteras och höjas upp. 

Montering och höjning av mast ska dock inte ske vid dessa vindhastigheter. 

Säkerheten vid lägre vindhastigheter är betydligt högre. 

 

Då knäckning är extremt viktigt att ta hänsyn till bestämdes det ändå var 

nödvändigt att fästa vajrar i toppen av masten.  

7.8.5 Toppvajrar 

För att kunna beräkna hur masten klarar av knäckning med 4st vajrar i topp 

behöver vinkeln för vajrarna samt vajerkraften beräknas. 

7.8.5.1 Vajervinkling 

För att turbinen ska kunna rotera obehindrat beräknades vinkeln för vilken 

vajrarna skulle dras. Vinkeln mellan mast och vajer måste vara under        för 

att inte vindturbinens blad ska slå i vajrarna. Vinkeln sattes då till     för att 

vajrarnas markfästen ska komma närmare mastens markfäste samt att de 

beräkningar som följer blir enklare. 

7.8.5.2 Vajerkraft 

Då den största kraften som kan belasta masten horisontellt i topp är 5300N 

beräknades den maximala vajerkraften utifrån detta. Denna blev då maximalt 

7495,33N. Den komposantkraft som vajern medför vertikalt nedåt längs med 

masten blir då 5300N. 

7.8.5.3 Vajerdimension 

För att vajrarna ska hålla för den maximala vajerkraften 7495,33N behöver de ha 

en diameter på 5mm, då fås säkerheten 1,5. Detta är en relativt liten säkerhet men 

ansågs ändå acceptabel då det inte uppstår ett brott genom hela vajern samtidigt. 

Vajern består av flera linor, i dessa linor kommer brott uppstå för en i taget. När 
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vajrarna sedan förspänns till 20 % av brottgränsen (1000MPa) ger de upphov till 

en extra vajerkraft på 677,11N/mm
2 

per styck.  

7.8.6 Knäckning II 

För att beräkna hur vajrarna som fästs i toppen på masten kommer att påverka 

masten och dess risk för knäckning utfördes ytterligare beräkningar för 

knäckningsfall. 

7.8.6.1 Euler – Elementarfall 2a 

Fall 2a används då det liknar det verkliga fallet bäst, dock med en högre risk för 

knäckning. Detta betyder därför att en högre säkerhet fås för det verkliga fallet än 

för det beräknade fall 2a. Säkerheten med avseende på den kraft som turbinvikten 

och vajrarna ger upphov till blev 98,42. Detta är en mycket hög säkerhet jämfört 

med de 3,7 som eftersträvas. Dock har inte vajrarnas upphov till vertikala 

kraftkomposanter på grund av dess förspänning räknats med. 

7.8.6.1 Vertikal kraft i mast 

Den sammanlagda kraften vertikalt längs med masten beräknades till 

R=         . 

7.8.7 Knäckning pga. av kraften R 

Ännu en gång användes Eulers elementarfall 2a men denna gång för den 

sammanlagda vertikala kraften, R=         , som turbin och vajrar ger upphov 

till. Med avseende på kraften R fås säkerheten 62,72. Detta är en mycket hög 

säkerhet. 

7.8.8 Utvärdering av beräkningar 

Vid jämförelse av det framtagna fallet ”se rubrik 7.8.4.2 Vajrar i sektion 1”och 

knäckningen på grund av kraften R, se rubrik ”7.8.7 Knäckning pga. kraften R” 

syns tydligt att säkerheten höjs från 12,98  vid 50m/s till 62,72 då vajrar fästs i 

toppen av masten. Därför anses det lämpligt att använda vajrar i topp och 

förspänna dessa till 20 % av brottgränsen. Detta skulle då kunna innebära att 

tjockleken kan minskas på mastens sektioner och därmed minska vikten och då få 

masten mer lättmonterad. Dock måste man ta hänsyn till att masten ska kunna 

höjas upp ifrån 3 till 15meters höjd utan att knäckas. 

7.9. Simulering 

Som ett stöd i konstruktionsarbetet har simuleringar baserat på FEM-metoden 

utförts i CAD-programmet SolidWorks. Simuleringarna är utförda på en mast som 

är 15m och med de antaga dimensionerna enligt tidigare. Masten har belastats 

med en kraft på 18350N i topp och 4000N 3 meter uppifrån marken. Resultatet 

från simuleringarna ska ses som en antydan kring vad som sker i praktiken med de 

laster som fås. Resultatet av simuleringarna kan ses i bilaga 17.  

Simuleringarna tar hänsyn till vridknäckning men inte till mastens egentyngd. 

Utifrån dessa simuleringar kan antagande göras angående att masten kommer att 

hålla för de belastningar den utsätts för, lika som för de handberäkningar som 

utförts. Man kan se att elementindelningen på de två olika simuleringarna har 
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medfört att säkerheterna skiljer sig en aning, från 40 till 82. Säkerheterna är 

mycket höga.  

 

Utifrån handberäkningarnas och simuleringarnas resultat med hög säkerhet antogs 

att tjockleken på tvärsnitten kunde reduceras för att få ett lägre tröghetsmoment 

och därmed rimligare säkerhet. Att reducera tjockleken skulle även innebära en 

minskad vikt vilket vore positivt. En säkerhet på 15 antogs rimligt vilket gav att 

tröghetsmomentet skulle minskas till mellan 19000000mm
4
 och 20000000mm

4
. 

Dock kan tjockleken endast reduceras ca 2-3 mm då man för tunnare gods får risk 

för buckling. Vid reduktion av tjockleken med 2-3 mm sågs att tröghetsmomentet 

inte minskade så mycket som behövdes, se bilaga 18. Därför togs beslut att 

behålla tjockleken 10mm och istället byta material till aluminium.  

7.9.1 Materialändring - Aluminium 

Det aluminium som valdes var SS4104 (EN-AW 6063). Detta aluminium har 

eftertraktade egenskaper så som. 

 Mycket god korrosionsbeständighet 

 God svetsbarhet 

 Mycket lämpad för dekorativ anodisering 

 Måttliga hållfasthetsvärden 

Detta aluminium används ofta till byggnadsprofiler, fönster, skyltar osv.
36

 

Aluminium korroderar inte så som stål. Dock måste försiktighet tas när aluminium 

används i samma konstruktioner som andra metaller då kontakt mellan de olika 

metallerna kan medföra att aluminiumet korroderar.  

Även friktionen mellan de olika sektionerna kommer att påverkas av det ändrade 

materialvalet. 

 

Resultatet från simuleringen för masten med material SS4104 visar att säkerheten 

blir ca 55. Detta är fortfarande en hög säkerhet. Se bilaga 17. 

7.9.2 Beräkning för aluminium – Eulers elementarfall1. 

För att säkerställa att masten kommer kunna resas upp efter montering i markfäste 

utan att knäckas görs en handberäkning. Denna beräkning utgår från Eulers 

elementarfall 1. Detta för att det ses som det fall som liknar verkligheten mest 

men risken för knäckning är något högre. Detta innebär att den verkliga 

konstruktionen kommer ha en högre säkerhet än vad som fås av denna beräkning. 

Det antas även att det är endast turbinvikten som belastar masten, då det vidare 

antas att det är vindstilla när man monterar masten, detta innebär att masten 

belastas med en kraft på 6383N vertikalt nedåt. Säkerheten blir då 9,8. Detta anses 

acceptabelt. Det rekommenderas att montera och höja upp masten i 

vindhastigheter runt 0-6m/s. Den belastning som uppstå av dessa vindhastigheter 

anses inte minska säkerheten under den önskade säkerheten 3,7. Se detaljerade 

beräkningar under rubrik ”Fall 1 Aluminium” i bilaga 15.  
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7.10 Vikt 

Vikten för masten med material S325JRH uppgår till ca 1500kg. Detta är en 

mycket tyngre konstruktion än vad som önskades. Detta löstes dock genom att 

byta material till SS4104. Den slutliga vikten för masten med 

aluminiummaterialet SS4104 blir då ca 540kg. Detta anses acceptabelt då denna 

mast kommer att levereras i separata moduler. Varje modul kan då lyftas av de 3 

personer som rekommenderas för montering av miniverket. 

7.11 Komponentval 

För att mastens funktion ska fungera behövs ett flertal olika komponenter vilka 

beskrivs under detta avsnitt. Dessa komponenters dimensioner har uppskattats 

utifrån den last de kommer utsättas för. 

7.11.1 Styr- och reglersystem 

I kontakt med Stefan Borsos på VG Power AB (2012-05-14) erhölls information 

kring styr- och reglersystem: 

 
”Ett övergripande styr- och reglersystem övervakar kraftverket m.a.p. interna och 

externa faktorer. 

  

Internt mäter systemet av kraftverkets temperaturer, flöden på kylmedium, 

rotationshastigheter, vindtryck, elektriska parametrar, vibrationer m.m. för att säkerställa 

att ingen av de gränsvärden för vad kraftverket är dimensionerat för överskrids. Om så är 

fallet styr reglersystemet ner kraftverket på lägre utnyttjning och om det överskridna 

parametern kvarstår eller ökar stängs kraftverket av helt. Då dras fältströmmen ner (man 

”släpper gasen”), därefter slår man ifrån brytare och bromsning tar vid till fullt stopp. 

  

Externa parametrar övervakar främst hur nätet beter sig samt hur stort vindtrycket är. 

Går spänningen på nätet ner ökas fältströmmen och aktiva effekten ut ökar och i teorin 

ökar också nätets spänning. Kort sagt ser reglersystemet till att rätt effekt matas ut från 

kraftverket genom att öka eller minska strömmen i polerna. För ett vindkraftverk spelar 

även vindhastigheten in då vissa kraftverk (som ert) inte arbetar synkront med ett 50 Hz 

nät. Vidare kan även det yttre nätet ”gå ner” genom t.ex. överslag (typiskt blixt) och då 

slår reglersystemet av kraftverket under kontrollerade former. Om vindhastigheten 

(vindtrycket) ökar öppnas bladen för att hålla ner hastigheten, eller så ökar man 

fältströmmen så effekten ut ökar istället för rotationshastigheten. Blåser det för mycket 

stängs kraftverket ned, och det inkluderar vindbyar som är vanligt förekommande. Blåser 

det för lite stängs också kraftverket ned. 

 

… När något förlopp blir okontrollerbart - såsom vid ett eventuellt kritiskt varvtal 

som ger resonans i övrig struktur eller mycket för hög temperatur på lagerolja - är det kort 

sagt kört för maskinen. Vidare kan externa felfall utom själva kraftverkets kontroll vara 

ödesdigra såsom blixtnedslag. … Om reglersystemet inte fungerar brukar man ha en ”fail 

safe” funktion som stänger av kraftverket direkt.” 

 

För den framtagna konstruktionen innebär det att det behövs ett styr- och 

reglersystem för att säkra miniverket om det skulle uppstå fel, men hur detta 

konstrueras för att fungera och för att undvika fel har projektet avgränsats ifrån. 
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7.11.2 Vajer för höj- och sänkfunktion 

Efter research kring befintliga vajrar samt utifrån den maximala belastning på 

26,7 kN som uppstår behövs en vajerdiameter från 8 mm
37

. För att öka säkerheten 

används tre stycken vajrar. Detta innebär att även om det skulle uppstå brott i en 

vajer så kommer inte masten att okontrollerat fällas ihop.  

7.11.3 Vajerblock 

Vajerblocken behöver tåla den belastning som vajern ger upphov till.  

Hur blocken samt fästena till blocken behöver utformas behöver undersökas se 

rubrik ”10.1 Rekommendationer”. 

7.11.4 Stabiliserande vajer 

För att stadga upp minikraftverket består konstruktionen av åtta stabiliserande 

vajrar.  Fyra stycken vid mastens topp samt fyra stycken vid första sektionens 

topp. Under rubrik ”7.8 Beräkningar för mast” ses att en vajerdiameter på 5mm 

krävs för att klara av de belastningar som uppstår.  Beräkningarna bygger på en 

uppskattad brotthållfasthet för vajrar på 1000 MPa samt att vajern förspänns till 

20 % av brotthållfastheten. De stabiliserande vajrarna kan spännas antingen 

genom att använda vantskruv eller genom att använda sig av en vinda. Detta 

beroende på hur stor flexibilitet som brukare önskar på miniverket. 

7.11.5 Fläns 

För att fästa ihop masten med turbinen har en fläns utformats med samma 

dimension som den befintliga turbinflänsen, se figur 24. 

 
Figur 24: Flänsmått 
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7.12 Material- och komponentkostnader 

Kostnader för mastens material har uppskattats utifrån priser för befintliga 

liknande produkter och kan ses i figur 25.  

 

Komponent Kostnad [kr] 

Mastmaterial Aluminium 27800
38

 

Stabiliserande vajrar 2000
39

 

Vajrar för höj- och sänk funktion 1200
40

 

Block 8000
41,42,43

 

Vev 3000
44,45

 

Totalt 42000 
 

Figur 25: Uppskattade material- och komponentkostnader 

  

7.13 Livslängd samt avskrivningstid 

Genom att använda lämplig ytbehandling uppskattas 

livslängden till minst 20 år. 

Avskrivningstiden uppgår till ca 13 år, detta utifrån 

materialkostnaden, livslängden och en uppskattad kostnad 

av 0.6 kr/kWh
46

. Dock blir den faktiska avskrivningstiden 

högre då kostnaden enbart baserats på materialkostnad. 

7.14 CAD 

Samtidigt som dimensionerna bestämdes och beräkningarna 

utfördes påbörjades arbetet med en CAD-modell i Solid 

Works. Denna modell var till för att kunna visualisera 

masten, försäkra att alla funktioner uppfylldes samt använda 

till FEM-simuleringar, se figur 26. 
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Figur 26: Hopfälld mast 
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7.14.1 Turbinfläns 

För att fästa ihop mast och turbin finns en fläns på 

mastens topp, se figur 27. Med hjälp av 8st bultar fästs 

turbinen på masten. Se ritning bilaga 19. 

7.14.2 Markfäste 

Fästet mot marken är en kulled för att minska 

spänningarna längst ner i masten, se figur 28. Fästet 

gör det möjligt att fälla ned masten till horisontellt läge 

i två riktningar. 

 

7.15 Montering 

 

Vid montering bör vindhastigheten inte överstiga 6m/s. 

För att montering ska ske så smidigt som möjligt bör 

monteringen utföras i följande steg: 

 

1. Montera ihop de olika mastsektionerna, dra  

samtidigt vajer för höj- och sänkfunktion. 

2. Fäst masten i markfästet 

3. Res masten 

4. Spänn de fyra understa vajrarna 

5. Montera turbin enligt monteringsanvisning, 

se bilaga 20
47

. 

6. Höj upp masten till önskad höjd 

7. Lås i masten i önskat läge genom att spänna de fyra toppvajrarna 

Ett markfundament som är konstruerat för de belastningar som masten ger upphov 

till behöver uppföras, detta behöver anpassas till både mastens markfäste samt 

stabiliserande vajrars markfästen. Markfästet monteras i markfundamentet. Sedan 

reses masten genom att till en början lyfta och putta masten uppåt. Sedan kan 

vajrarna på den första sektionen spännas för att hålla masten stadig och underlätta 

resningen. När masten är i vertikalt läge bör man säkerställa att masten står helt 

vertikalt. I samband med detta kan vajrarna spännas för att justera masten. Efter 

att detta moment utförts kan resterande sektioner höjas upp med hjälp av den vev 

som är monterad på ena sidan av mastens första sektion. När masten är i önskad 

höjd spänns toppvajrarna för att stabilisera masten. Alla vajrar bör förspännas 20 

% av brottgränsen. Vid montering av turbin kan en ställning komma att behövas. 

Detta får köparen ordna med då projektet avgränsas ifrån konstruktion av denna 
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Figur 27: Toppfläns 

Figur 28: Markfäste 
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ställning då den begränsade tiden inte räcker till för erforderlig research och 

konstruktion. En ställning som är cirka 3m hög rekommenderas dock. Även en 

vinsch som klarar 200kg kan komma att behövas för att hissa upp tunga delar på 

ställningen. 

 

7.16 PIPS 

 

I och med val av lösning gick projektet in i sista PIPS-fasen, utvärdering av 

lösning. 

 

För att kvalitetssäkra projektarbetet har utvärderingsverktyget PIPS använts 

kontinuerligt under projektets olika faser. Det har varit ett stabilt arbete där det till 

största del inte funnit någon anledning att styra arbetet i annan riktning. Se bilaga 

21. 
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Sektion 5 

Sektion 4 

Sektion 3 

Sektion 2 

Sektion 1 

8. Resultat 

Nedan presenteras det resultat som detta projekt har resulterat i baserat på den 

problemformulering som projektet utgått från, se sidan 12. 

8. 1 Hur ska byggsatsformen se ut? 

Miniverket i sin helhet med mast tillsammans med turbinen UGE 4K kan ses 

nedan i figur 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1 Mastlängd 

Masten har en total längd av 15,4m, när masten är helt uppfälld 

överlappar sektionerna varandra 400mm. Masten består av fem 

sektioner med följande längder: 

Sektion 1: 3m 

Sektion 2-5: 3,4m/sektion 

 

I figur 30 ses i vilken ordning mastsektionerna förekommer.  

8.1.2 Dimensioner 

Sektionerna har respektive dimension: 

Sektion 1: 330*330*10mm 

Sektion 2: 310*310*10mm 

Sektion 3: 290*290*10mm 

Sektion 4: 270*270*10mm 

Sektion 5: 250*250*10mm 

Figur 29: Miniverket i helhet 

Figur 30: Mastsektioner 
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8.1.3 Komponenter 

8.1.3.1 Stabiliserande vajrar 

Totalt används åtta stycken stabiliserande vajrar med diameter 5mm. Fyra stycken 

vajrar är placerade nära mastens topp samt fyra stycken nära den första sektionens 

topp (3m). 

8.1.3.2 Vajer samt vajerblock för höj- och sänkfunktion 

Totalt används tre stycken vajrar för att kunna höja och sänka masten. Diameter 

på dessa vajrar rekommenderas till minst 8 mm. 

Till dessa vajrar behövs vajerblock. Totalt består konstruktionen av åtta stycken 

block. Bild av vajerblock kan ses i figur 31 samt tillsammans i mast i figur 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.3.3 Fläns 

Flänsens dimension är densamma som turbinens fläns för att masten ska kunna 

fästas med turbin. Flänsen fästs med åtta stycken bultar. 

Bild av fläns kan ses i figur 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figur 31: Block 
Figur 32: Block på plats i mast 

Figur 33: Toppfläns 
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8.1.4 Turbin 

Miniverkskonstruktionen består av turbinen UGE 4K
48

, denna kan ses i figur 34
49

. 

Denna turbin har en diameter av 3.00 meter vilket uppfyller kravet för att inte 

bygglov ska krävas. Turbinen har följande egenskaper: 

 Effekt 4000W 

 Börjar generera el vid 3,5m/s 

 Överlevnadsvindhastighet 50m/s 

 Vid 12m/s, 60 meter, ljudnivå 38dB 

 
Figur 34: UGE 4K 

8.1.4.1 Generator 

Generatorn som ingår i UGE 4K är 3-fas permanentmagnetiserad
50

, se figur 35. 

 
Figur 35: Info om generator 

8.1.5 Total längd 

Total längd av miniverket är 20m meter vilket uppfyller kravet av att kund inte 

behöver söka bygglov. 
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8.1.6 Total vikt 

Med aluminiummaterial väger masten ca 540kg. 

8.2 Är det lämpligt att vidareutveckla vindkraftverk till 

byggsatsform? 

Ja, att vindkraftverket är i byggsatsform innebär att montering och underhåll 

underlättas samt att risken för skador på vindkraftverket kan minimeras genom att 

det kan fällas ner när t.ex. oväder väntas. 

8.3 Finns det en marknad? Vilken är den? 

Det finns en efterfrågande marknad. Privatpersoner är intresserade av denna sorts 

vindkraftverk, en mer exakt marknad har inte säkerställts.  

8.4 Vad finns på marknaden i Sverige idag? 

Marknaden har utvecklats snabbt på kort tid. På den svenska marknaden idag 

finns ett stort antal återförsäljare som erbjuder miniverk.  

8.5 Vad kräver marknaden? Hur löses kraven? 

Marknaden efterfrågar ett miniverk som är diskret, tyst och som genererar 

tillräckligt med effekt för att helst kunna försörja hela bostaden. Priset ska högst 

vara 30 000 kr, avskrivningstiden får max vara tio år och en önskan av en 

livslängd på minst 20 år mm. 

 

Kraven har lösts genom att utveckla ett miniverk som är vertikalt axlat. Detta 

medför fördelar så som en högre effektivitet på lägre höjd och kan generera el i 

svagare vindar. Som turbin har UGE 4K valts som anses estetiskt accepterad och 

som har lägst ljudnivå enligt utförd marknadsresearch. 

  

Vidare har kraven lösts genom att utveckla en mast i byggsatsform som ökar 

kundens valfrihet då kunden själv kan montera och underhålla sitt miniverk. Detta 

antas minska kostnader genom att kund ej behöver anlita och förlita sig på att ett 

företag ska montera och underhålla miniverket. Kraven på totalkostnad, livslängd 

samt avskrivningstid har dock inte kunnat uppfyllas då inte slutgiltigt material har 

bestämts samt att detaljkonstruktion inte har utförts.  

8.6 Hur mycket effekt behöver vindkraftverket generera? 

Marknaden efterfrågar ett miniverk som helst ska kunna försörja hela bostaden. 

För att få denna effekt krävs ett betydligt större vindkraftverk än ett miniverk. 

Detta innebar att denna efterfrågan inte har kunnat tas hänsyn till fullt ut. Det 

miniverk som har konstruerats har en effekt på 4000 W. 

8.7 Varför ska kunden välja ett vindkraftverk i byggsatsform? 

Kunden ska välja ett vindkraftverk i byggsatsform då monteringen och underhållet 

underlättas då arbetet kan utföras av kunden själv. Detta antas minska kostnaderna 

genom att de kostnader som normalt ingår i de produktpaket som återförsäljare 

erbjuder undviks.  
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8.8 Går det att konstruera ett vindkraftverk i byggsatsform? 

Ja, det går. Konceptkonstruktionen kan ses under rubrik ” 8.1 Hur ska 

byggsatsformen se ut?”.  

8.9 Går det att konstruera ett vindkraftverk så att bygglov ej 

behöver sökas? 

Ja. Miniverk är bygglovsfria. 

 

8.10 Material- och komponentkostnad 

Totalt uppgår den uppskattade kostnaden för material och komponenter till ca 

42000kr, se figur 36. 

 

Komponent Kostnad [kr] 

Mastmaterial Aluminium 27800
51

 

Stabiliserande vajrar 2000
52

 

Vajrar för höj- och sänk funktion 1200
53

 

Block 8000
54,55,56

 

Vev 3000
57,58

 

Totalt 42000 

 
Figur 36: Uppskattade material- och komponentkostnader 
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9. Analys 

Projektet definierades vid uppstart med en problemformulering. Arbetet har byggt 

på denna problemformulering varför analysen således utförs utifrån denna.  

9.1 Analys av projektets upplägg 

Vid projektets start fanns det en tydlig utgångspunkt i vad projektet syftade till, 

baserat på det tidigare fiktiva högskoleprojekt som utförts. Men, under den tid 

som gått mellan det fiktiva projektet och detta projekt hade mycket hunnit hända. 

Den typ av koncept som fanns i tanken hade redan utvecklats i flera olika former, 

detta innebar att projektets syfte ändrades i ett försök att hitta en ny vinkel. Detta 

innebar att mycket tid och energi gick åt för att sätta upp en ny 

problemformulering och projektplanering. I denna nya vinkel fokuserades det på 

att differentiera den tänkta produkten ifrån konkurrenter genom att utveckla en 

miniverksmast i byggsatsform. Detta skulle ge kunden en större valmöjlighet vad 

det gäller uppförandet av miniverket. 

 

Under hela projektet har information tillkommit. Detta har i flera fall inneburit att 

projektet fördröjts i vissa faser då det har varit tvunget att ta hänsyn till nya 

aspekter.  

9.2 Analys av produkt 

Produkten anses vara en fungerande byggsats för 3st personer att montera. 

Produkten har inte detaljkonstruerats, för att utföra detta hade betydligt mer tid 

behövts. Under rubrik ”10.1 Rekommendationer” kan det läsas om de steg som 

författarna anser är de nästa för att få masten realiserbar.  

9.3 Analys utifrån problemformuleringen 

1.  Hur ska byggsatsformen se ut? 
Resultatet anses vara en lämplig lösning på frågan. Detaljkonstruktion bör dock 

utföras. 

 
2. Är det lämpligt att vidareutveckla vindkraftverk till byggsatsform för 

privatpersoner? 

Kategorin miniverk anses vara lämpligt att konstruera för privatperson i 

byggsatsform. Detta för att det är i sådan storlek att inte bygglov behövs. Utefter 

resultatet kan ses att det går att konstruera en mast i ett format som inte är i ett 

stycke och därmed gör det enklare för privatpersoner att transportera och uppföra 

denna. Den ekonomiska lämpligheten har varit svår att bedöma då prisuppgifter 

inte har fåtts att tillgå. Men kostnaderna uppskattas bli för höga jämfört med den 

ökade valmöjligheten för köparen.  

3. Finns det en marknad? Vilken är den? 

Det finns en efterfrågan av miniverk för privatpersoner. Denna slutsats kan dras 

av dels det ökade antalet svenska återförsäljare på kort tid samt utifrån genomförd 

marknadsundersökning. Dock är det svårt att säga närmare vilken typ av person 

marknaden vänder sig till.  
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4. Vad finns på marknaden i Sverige idag? 

Under researchen framkom det att det finns ett stort utbud på den svenska 

marknaden av återförsäljare och/eller tillverkare av miniverk.  

5. Vad kräver marknaden? Hur löser vi kraven? 

I kundenkätundersökningen framkom det flera krav. Det ansågs att det inte var 

möjligt att försöka uppfylla alla krav då tiden för projektet var väldigt begränsad.  

De krav som valdes att fokuseras på att lösa blev snabbt komplexa. Graden av 

komplexitet hade underskattats av författarna till en början och projektet kom att 

avgränsas ytterligare. Kraven löstes genom att använda de PU-verktyg som 

författarna använts sig av i föregående kurser. Verktygen användes för att 

säkerställa att rätt beslut togs och kvalitén på resultatet blev till belåtenhet. 

6. Hur mycket effekt behöver vindkraftverket generera? 

Baserat på de svar som gavs i kundenkätundersökningen behövde vindkraftverket 

generera tillräckligt med el för att försörja bostaden. Kravet på att vindkraftverket 

skulle vara bygglovsfritt ansågs dock viktigare att uppfylla. Detta innebar då att 

kategorin miniverk ansågs vara det bästa valet. Dessa miniverk är inte 

konstruerade för att generera en sådan stor mängd effekt. Det miniverk som är 

framtaget i detta projekt får ses som ett komplement till annan energikälla så som 

solpanel, vattenkraft, nätel etc. 

7. Varför ska de välja ett vindkraftverk i byggsatsform? 

Den främsta anledningen till att välja ett miniverk av denna konstruktion är för att 

underhåll av turbin och generator förenklas då masten kan sänkas ner. I de fall då 

stormar, orkaner etc. väntas komma minskas risken av produktskada när 

miniverket kan sänkas ner. Även transport och montering underlättas då 

modulerna i byggsatsformen är storleksmässigt anpassade för detta. Storleken på 

modulerna är anpassade för att kunna transporteras på en släpkärra och för att 

montering och resning skall kunna utföras utan hjälp av maskin så som lift. 

8. Går det att konstruera ett vindkraftverk i byggsatsform? 

Ja! Det är ett komplext problem men det är fullt möjligt. Dock skulle mer tid 

behövas än vad som varit tillgängligt i detta projekt för att kunna detaljkonstruera 

en optimal byggsatsform. 

9. Går det att konstruera ett vindkraftverk så att bygglov ej behöver sökas? 

Ja, de miniverk som idag finns på marknaden är bygglovsfria. 

9.4 Analys av produkten utifrån jämförelse med 

kravspecifikationen 

För att analysera den framtagna produkten utvärderas den nedan mot kraven i 

kravspecifikationen, se bilaga 1. De flesta kraven har uppfyllts, dock finns det 

krav som inte har gått att uppfylla samt krav där tillräckligt med information 

saknas för att kunna ta ställning. Det är framförallt modulvikten (1.2.7) som inte 

har gått att uppfylla, dock anses inte detta som ett problem då modulvikten i 

kravspecifikationen satts onödigt låg. Även totalkostnad (1.2.1) samt 

avskrivningstid (1.2.2) blev inte uppfyllda.  
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Krav 1.2.9 samt 1.2.10  kan endast utvärderas subjektivt men anses vara 

uppfyllda. Kravet att masten ska kunna monteras och resas av tre personer 

(1.2.11) anses vara uppfyllt så pass mycket som projektet tillåtit.  

Då ett slutgiltigt material inte valts har det heller inte gått att fastställa om kravet 

att materialet ska tåla svenskt klimat (1.2.12) har uppfyllts.  

10. Slutsatser och rekommendationer 

Detta projekt har utvecklats till att syfta till att undersöka om det finns en marknad 

för miniverksmaster i byggsatsform och att konstruera en sådan typ av mast. 

 

Syftet för projektet har ändrats under projektets gång. Detta har inneburit att 

problemformuleringen har behövts göras om och planeringen har inte kunnat 

hållas under hela projektet. Detta har dock inte varit något större problem då vi 

kontinuerligt haft möten internt och externt för att hålla alla involverade 

uppdaterade och gemensamt diskuterat hur vi ska arbeta vidare.  

Det som stundtals upplevts jobbigt är det faktum att kunskapsområdet kring 

vindkraftverk är betydligt mer komplext än vad vi från början trott.  

 

I början av projektet diskuterades det om att göra en modell i förminskad skala. 

Men på grund av den tidsbrist som projektet led av hanns detta inte med. Detta var 

dock endast ett önskemål om att hinna med i mån av tid varför det inte gör något 

att det inte blev utfört. 

 

Samarbetet med ÅF Technology AB har fungerat mycket väl och vi har fått stor 

lärdom av deras personal. De har hjälpt oss mycket med förståelsen för hur ett 

projekt planeras och utförs utifrån deras kunskaper och arbetssätt. 

 

De simuleringar som gjort i detta projekt har varit svåra att utföra då vi själva inte 

haft någon som helst erfarenhet av att göra sådana. Vi fick mycket hjälp utav 

Beng-Erik Gustafsson vilket hjälpte oss enormt! Simuleringarna har varit mycket 

tidskrävande och fördröjde projektet vilket medförde att konstruktionsfasen inte 

kunde avslutas som planerats. Planeringen hade gjorts med hänsyn till att problem 

kunde dyka upp så hela projektet försenades inte allt för mycket. 
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10.1 Rekommendationer 

10.1.1 Teleskopsfunktion 

För att slutföra konstruktionen krävs noggrannare beräkningar på vajerfunktionen 

med vajer, block och vev. Vid detta projekts slut har dessa komponenter 

uppskattats i möjlig dimension för att teleskopsrörsfunktionen ska fungera. 

10.1.1.1 Block 

Den belastning som blocken ska bära är inte helt säkerställd. Detta bör göras och 

utefter denna belastning bör om möjligt standardblock användas alternativt 

konstruera block. 

10.1.1.2 Vajrar för höj- och sänkfunktion 

Även belastningen som vajrarna inuti masten ska bära har endast uppskattats. En 

noggrann beräkning på denna belastning bör utföras och utefter den en noggrann 

dimensionering av vajrar. 

10.1.1.3 Vinsch 

Den vinsch som höjer och sänker masten behöver fastställas. I detta projekt har 

endast en vinsch antagits. Man bör göra utförliga beräkningar på denna för att 

säkerställa att denna inte går sönder vilket kan medföra skador på omgivning samt 

personskador.  

10.1.2 Stabiliserande vajrar  

De vajrar som ska stabilisera masten i topp och 3m upp bör dubbelkollas med 

leverantör så att de är de bästa för den miljö dessa kommer användas i.  

En undersökning angående om vinkeln mellan dessa vajrar och marken kan 

minskas bör utföras. Detta för att underlätta uppförande i tätbebyggt område där 

stora markytor inte finns tillgängliga.  

10.1.3 Styr- och reglersystem  

En behörig styr-och reglertekniker bör sammanställa ett system som är optimalt 

för detta miniverk. 

10.1.4 Material 

Ett aluminiummaterial liknande SS4104 bör användas. Dock är inte materialet 

helt fastställt. Man bör kontrollera hur korrosion av metallerna i konstruktionen 

kan undvikas samt hur en optimal friktion mellan sektionerna ska åstadkommas. 

Eloxering bör då undersökas. 
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10.1.5 Kostnad 

Total slutkostnad behöver undersökas. Om kostnaden anses vara för hög 

rekommenderas att undersöka olika material för att på så sätt eventuellt få en 

lättare, men lika stark, konstruktion och därmed lägre kostnad. 

10.1.6 Verktyg 

10.1.6.1 FMEA 

Efter att konstruktionen detaljerats ytterligare bör en utförlig FMEA upprättas. 

Detta för att se över miniverket så att inga risker som kan medföra att miniverket 

eller dess komponenter går sönder då det kan innebära att allvarliga skador kan 

uppstå. 

10.1.6.2 DFMA 

Masten bör genomgå en utförlig DFMA-analys för att säkerställa att denna är 

konstruerad optimalt för både produktion och montering. Monteringen ska vara 

optimal både för producent och för köpare. 
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1. KRAVSPECIFIKATION Uppfyllt 

1.1 MARKNADSBEDÖMNING  
1.1.1 Produkten är tänkt att levereras till den svenska marknaden. 
 Inom den svenska marknaden fokuseras det mest på privatpersoner 
som äger småhus. 

 

1.1.2 Idag finns vissa alternativa lösningar dock ingen som fokuserar 
 på modultänk och enklare montering. 

 

1.2 PRODUKTKRAV PÅ HELA VINDKRAFTVERKET  

1.2.1 Ska för slutkund kosta max 30,000 sek  Ej uppfyllt 

1.2.2 Ska ha en avskrivningstid på max 10år Ej uppfyllt  

1.2.3 Ska ha en livslängd på minst 20-30år Ej info 

1.2.4 Ska kunna transporteras på en släpkärra  

1.2.5 Ska vara max 20m högt  

1.2.6 Totalvikt 1000kg  

1.2.7 Modulvikt max 25kg/st Ej uppfyllt 

1.2.8 Tydlig monteringsanvisning  

1.2.9 Ska vara ergonomiskt utformad för att kunna hanteras både vid 

montering och vid underhåll 
 

1.2.10 Bör vara estetiskt tilltalande  

1.2.11 Ska kunna monteras och resas av 3st personer  

1.2.12 Ska vara av material av god kvalitet för att försäkra att 

konstruktionen fungerar i svenskt klimat 
 

1.3 PRODUKTKRAV PÅ TURBIN  
 
1.3.1 Ska generera minst 3500 kWh/år 

 

1.3.2 Ska ha en märkeffekt mellan 3000 och 4000W vid vindar på 

11m/s 
 

1.3.3 Ska hålla en ljudnivå under 40 dB   

1.3.4 Ska ha en rotor som är max 3m i diameter  

1.3.5 Ska ha en stoppvind på min 20m/s  

1.3.6 Ska ha en startvind på max 3m/s  
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1.3.7 Ska klara av maximal vind på minst 50m/s  

1.4 PRODUKTKRAV PÅ MAST   
Dessa är uppställda efter det att turbin valts. Dessa krav måste 
uppfyllas för att vald turbin(UGE-4k) ska kunna användas. 

 

1.4.1 Ska bära minst turbinens vikt (614kg)  

Vid vindhastighet 50m/s:  
1.4.2 Ska klara av vertikala krafter på minst 4,52kN högst upp i tornet 
vid 50m/s 

 

1.4.3 Ska klara av horisontella krafter på minst 5,28kN högst upp i 
tornet vid 50m/s 

 

1.4.4 Ska klara av moment på minst 8,34kNm högst upp i tornet vid 
50m/s 

 

1.4.5 Ska klara av vertikala krafter på minst 23,97kN i basen av tornet 
vid 50m/s 

 

1.4.6 Ska klara av horisontella krafter på minst 17,51kN i basen av 
tornet vid 50m/s 

 

1.4.7 Ska klara av moment på minst 205,50kNm i basen av tornet vid 
50m/s 

 

Vid vindhastighet 6m/s   
1.4.8 Ska klara av vertikala krafter på minst 0,065kN högst upp i tornet 
vid 6m/s 

 

1.4.9 Ska klara av horisontella krafter på minst 0,076kN högst upp i 
tornet vid 6m/s 

 

1.4.10 Ska klara av moment på minst 0,12kNm högst upp i tornet vid 
6m/s 

 

1.4.11 Ska klara av vertikala krafter på minst 0,35kN i basen av tornet 
vid 6m/s 

 

1.4.12 Ska klara av horisontella krafter på minst 0,25kN i basen av 
tornet vid 6m/s 

 

1.4.13 Ska klara av moment på minst 2,96kNm i basen av tornet vid 
6m/s 

 

1.5 SERVICE OCH UNDERHÅLL  

1.5.1 Underhållet av produkten skall vara enkel och slitdetaljer skall 
vara utbytbara 

 

1.5.2 Reservdelar ska kunna köpas genom auktoriserade återförsäljare Ej info 

1.5.3 Teknisk service skall kunna utföras av kvalificerad servicetekniker 
under hela livstiden 

Ej info 

1.8 ÅTERVINNING OCH MILJÖPÅVERKAN 
 

 

1.8.1 Miljöfokus ska genomsyra hela processen, från utformning av 
produkt till dess den når kund 

 

1.8.2 Materialval ska tas med hänsyn till miljöpåverkan och Ej info 
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återvinningsbarhet 

1.8.3 Produktens ingående delar ska kunna monteras isär och 
återvinnas på återvinningscentraler i möjligaste mån 
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MÖTESPROTOKOLL 2012-02-03 

Tid: 8:50 – 9:50 

Plats: IDT 

Närvarande: Erika Dahlström, Josefin Hult 

§1 Mötets öppnande 

§2 Formalia 

Josefin Hult väljs till ordförande 
Erika Dahlström väljs till sekreterare 
 
§3 Uppstart av projekt 

Projektet startade den 1februari.  

Projektet handlar om att anpassa befintliga vindkraftverk till byggsatsform för privatpersoner. 

Projektet ska genomföras i sammarbete med ÅF Technology AB, kontakt och handledare Tommy 

Klevin.  

§4 Projektstatus 
Vi har kommit igång bra och är nästan klara med vår planeringsrapport. Vi har planerat in möte med 

Tommy på ÅF vecka 7. Vi ska även försöka få till ett möte innan med Seniorkonsult Björn Eltvik på ÅF. 

 
§5 Övriga frågor 

1. Handledare 
Vi har skickat mail till Göran Svensson, MDH, med frågan om han kan tänka sig vara vår 
handledare. Detta har vi inte fått svar på. Vi har även ringt honom och han väntar svar från 
Anders Hellström, MDH. Göran har svar inom 2 veckor. Ring i början av v.8 så vi inte faller 
mellanstolarna. Rolf Lövgren, examinator, bör kontaktas angående inlämning av 
planeringsrapport. 

2. Registrering 
Inlämnat till expeditionen och registrerats i LADOK. Ska vi göra något mer? Ta kontakt med 
expeditionen. 

 
  



Bilaga 2: Mötesprotokoll 
 

II 
 

§6 Att göra till nästa möte 

Aktivitet Deadline Ansvarig Kommentar 

Registering 8/2-2012 E & J Kolla med expeditionen så 
att allt är klart. 

Handledare 8/2-2012 E & J Kolla hur det blir med 
plan.rapporten när vi ej har 
handledare 

Gruppkontrakt 8/2-2012 E & J Ska vara klart. 

Planeringsrapport 8/2-2012 
(Lämnas in  
10/2-2012) 

E & J -Litteratur 
-Text redigeras 
-Layout 
 

Research 8/2-2012 E & J -Lagar & regler 

Intervjuer/Enkäter 10/2-2012 E & J Påbörjat: 
-Vilka medier 
-Till vilka 
-Utformning 

 

§7 Datum för nästa möte 

Onsdag 8/2-2012 kl. 09.00 

 

§8 Mötets avslutande 

 

_____________________________________ 

Ordförande Josefin Hult 

 

_____________________________________ 

Sekreterare Erika Dahlström 
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MÖTESPROTOKOLL 2012-02-08 

Tid: 9.00 – 9.30 

Plats: IDT 

Närvarande: Erika Dahlström, Josefin Hult 

§1 Mötets öppnande 

§2 Formalia 

Erika Dahlström väljs till ordförande 
Josefin Hult väljs till sekreterare  
 
§3 Anmälan övriga frågor 

Gantt; när och vem uppdaterar planeringen? 

§4 Projektstatus 

Aktivitet Deadline Ansvarig Kommentar 

Registrering 8/2-2012 E & J Utfört 

Gruppkontrakt 8/2-2012 E & J Klart 

Planeringsrapport 8/2-2012 
(Lämnas in  
10/2-2012) 

E & J Klar att lämnas in. 

Research 8/2-2012 E & J Påbörjats. Även research 
kring konstruktion har 
gjorts.  Mycket arbete kvar. 

Intervjuer/Enkäter 10/2-2012 E & J Ej påbörjat, planerat till 
10/2-2012. 

 
 
§5 Övriga frågor 
Gantt: gemensamt vid anslutning till veckomöte 
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§6 Att göra till nästa möte 

Aktivitet Deadline Ansvarig Kommentar 

Intervjua & enkät 17/2-2012 E & J Boka möte med Björn Eltvik, 
ÅF. Få ut fler enkäter, 
sammanställa de svar som 
kommit in. 

Kravspecifikation 17/2-2012 E & J Ska påbörjas 

Funktionsanalys 17/2-2012 E & J Ska påbörjas 

Planeringsrapport 10/2-2012 E & J Lämnas in 
 
 

Möte ÅF  E & J Ska vara bokat, helst utföras 
v 7. 

Möte MDH  E & J Ska vara bokat, helst utföras 
v 7. 

 

§7 Datum för nästa möte 

2012-02-17, kl 9.00 – 9.30 IDT 

§8 Mötets avslutande 

 

_____________________________________ 

Ordförande Erika Dahlström  

 

_____________________________________ 

Sekreterare Josefin Hult 
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MÖTESPROTOKOLL 2012-02-15 

Tid: 10.00 – 10.30 

Plats: IDT 

Närvarande: Erika Dahlström, Josefin Hult 

§1 Mötets öppnande 

§2 Formalia 

Erika Dahlström väljs till ordförande 
Josefin Hult väljs till sekreterare  
 
§3 Anmälan övriga frågor 

Fanns ej 

§4 Projektstatus 
 

Aktivitet Deadline Ansvarig Kommentar 

Intervjua & enkät 17/2-2012 E & J Vi har inte fått tag på Björn 

Kravspecifikation 17/2-2012 E & J Ska påbörjas 

Funktionsanalys 17/2-2012 E & J Har ej påbörjas, räknar 
fortfarande med att börja 
denna vecka 

Planeringsrapport 10/2-2012 E & J Inlämnad och godkänd 
 
 

Möte ÅF  E & J Möte med ÅF sker efter 
detta interna möte 

Möte MDH  E & J Ej bokat 
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§5 Att göra till nästa möte 

Aktivitet Deadline Ansvarig Kommentar 

Intervjua & enkät 17/2-2012 E & J Boka möte med Björn Eltvik, 
ÅF. Få ut fler enkäter, 
sammanställa de svar som 
kommit in. 

Kravspecifikation 22/2-2012 E & J Ska påbörjas 

Funktionsanalys 22/2-2012 E & J Ska påbörjas 

Möte MDH  E & J Ska vara bokat, måste 
utföras v.8 

 

§6 Datum för nästa möte 

2012-02-22, kl 14.00-14.30 IDT (Preliminärt, annars enligt muntlig överenskommelse senare) 

§7 Mötets avslutande 

 

_____________________________________ 

Ordförande Erika Dahlström  

 

_____________________________________ 

Sekreterare Josefin Hult 
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2012-02-15 Möte med Tommy Klevin 
Tommy tycker att vi jobbar för brett. 

Enligt honom ska vi försöka sammanställa den research vi gjort.  

 Marknadssammanställning 

 Lagar & Regler 

 Krav på produkten utifrån kunder W, dB  

Sedan utifrån detta ta fram några olika kombinationer av ”godbitar” från befintliga. 

Ta reda på var godkännandenivån ligger! 

Möte bokat med Björn 24/2-2012 

Tommy fixar en minikurs i simulering på ÅF med en konsult där. 

Tommy föreslog att vi kan göra en modell i samarbete med ett företag. Vi tar upp frågan igen senare 

när det är aktuellt. 
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MÖTESPROTOKOLL 2012-02-24 

Tid: 9:30-11:00 

Plats: MDH, IDT 

Närvarande: Josefin Hult, Erika Dahlström, Björn Eltvik 

Under mötet med Björn kom vi fram till att vi ska börja titta på: 

 Befintliga minivindkraftverk av alla dess slag, hitta för- och nackdelar med dessa 

 Läsa om vilka parametrar som effekten beror av 

 Utifrån detta försöka dra slutsatser om vad som blir mest optimalt  

 Hur ska rotorn/trumman se ut? Horisontell eller vertikal? Hur många rotorer/trummor? 

 Vilken höjd skulle vara mest optimalt? 

 Uppskatta vilken effekt vi skulle kunna få ut 

Vi ska koncentrera oss på att ta fram teorier istället för konstruktioner till att börja med. 
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MÖTESPROTOKOLL 2012-02-24 

Tid: 11.30 – 12.00 

Plats: IDT 

Närvarande: Erika Dahlström, Josefin Hult 

§1 Mötets öppnande 

§2 Formalia 

Erika Dahlström väljs till ordförande 
Josefin Hult väljs till sekreterare  
 
§3 Anmälan övriga frågor 

1. Handledare 

2. Mötet med Björn 

§4 Projektstatus 
 

Aktivitet Deadline Ansvarig Kommentar 

Intervjua & enkät 17/2-2012 E & J Enkäter avslutat och 
sammanställt. 
Möte med Björn avklarat. 

Kravspecifikation 22/2-2012 E & J Påbörjad 

Funktionsanalys 22/2-2012 E & J Påbörjad 

Möte MDH 22/2-2012 E & J Möte med Janne avklarat. 
 

Pugh för befintliga  E & J Pugh för befintliga är 
avklarat även fast det inte 
var planerat. 

 
 
§5 Övriga frågor 

1. Handledare 
Göran Svensson är nu vår officiella handledare. Vi bör boka ett möte med honom under 
vecka 9. Mail är skickat. 

2. Mötet med Björn 
Vi känner att samarbetet med Björn kommer bli bra och att han är intresserad av att hjälpa 
oss. Han har mycket kunskap som kan bidra med mycket i vårt projekt. 

  



Bilaga 2: Mötesprotokoll 
 

X 
 

§6 Att göra till nästa möte 

Aktivitet Deadline Ansvarig Kommentar 

Fasen Fastställande 
av kundkrav 

2/3-2012 E & J Färdigt när nedan är färdigt 

Kravspecifikation 2/3-2012 E & J Färdigställas 

Funktionsanalys 2/3-2012 E & J Färdigställas 

För-och nackdelar 
på befintliga 

2/3-2012 E & J Klart under vecka 9 

 

§7 Datum för nästa möte 

2012-02-29, kl 9.00-9.30 IDT  

§8 Mötets avslutande 

 

_____________________________________ 

Ordförande Erika Dahlström  

 

_____________________________________ 

Sekreterare Josefin Hult 
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MÖTESPROTOKOLL 2012-02-29 

Tid: 11.00 – 11.30 

Plats: IDT 

Närvarande: Erika Dahlström, Josefin Hult 

§1 Mötets öppnande 

§2 Formalia 

Josefin Hult väljs till ordförande 
Erika Dahlström väljs till sekreterare  
 
§3 Anmälan övriga frågor 

3. Mötet med Göran Svensson 

4. Revidera Gantt, nödvändigt? 

§4 Projektstatus 
 

Aktivitet Deadline Ansvarig Kommentar 

Fasen Fastställande 
av kundkrav 

2/3-2012 E & J Uppskjutet pga ny vinklar 
från Göran S. 

Kravspecifikation 2/3-2012 E & J Uppskjutet pga ny vinklar 
från Göran S. 

Funktionsanalys 2/3-2012 E & J Uppskjutet pga ny vinklar 
från Göran S. 

För-och nackdelar 
på befintliga 

2/3-2012 E & J Pågår, deadline uppskjuten. 

 
 
§5 Övriga frågor 

1. Mötet med Göran Svensson 

Hölls i måndags 28/2-2012. Att vi fick en handledare så här sent in i arbetet innebär att vi behöver 

planera om lite grann. Vi fick en del nya tankar och ingångsvinklar som vi måste undersöka. 

2. Revidera Gantt, nödvändigt? 

Pga sent handledarmöte + att vi räknat lite fel i antal timmar stämmer inte gantt helt. Behöver nog 

revideras, men finns inte tid just nu. Vi vet muntligt hur vi ligger till och vad som ska göras när.  
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§6 Att göra till nästa möte 

Aktivitet Deadline Ansvarig Kommentar 

Fasen Fastställande 
av kundkrav 

9/3-2012 E & J Färdigt när nedan är färdigt 

Kravspecifikation 9/3-2012 E & J Färdigställas 

Funktionsanalys 9/3-2012 E & J Färdigställas 

Research exkl. förluster 9/3-2012 E & J Färdigställas 

För-och nackdelar 
på befintliga 

16/3-2012 E & J Klart v11 

Var förluster finns 16/3-2012 E & J Klart v11 

Vad ska vi förbättra 16/3-2012 E & J Klart v11 

 

§7 Datum för nästa möte 

2012-03-07, kl 9.00-9.30 IDT  

§8 Mötets avslutande 

 

_____________________________________ 

Ordförande Josefin Hult 

 

_____________________________________ 

Sekreterare Erika Dahlström  
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MÖTESPROTOKOLL 2012-03-13 

Tid: 16.00 – 16.30 (detta möte skulle ha infallit den 7/3-12) 

Plats: IDT 

Närvarande: Erika Dahlström, Josefin Hult 

§1 Mötets öppnande 

§2 Formalia 

Josefin Hult väljs till ordförande 
Erika Dahlström väljs till sekreterare  
 
§3 Anmälan övriga frågor 

5. Hur mycket ligger vi efter pga. Erikas sjukdom v.10? 

§4 Projektstatus 
 

Aktivitet Deadline Ansvarig Kommentar 

Fasen Fastställande 
av kundkrav 

9/3-2012 E & J Färdigt när nedan är färdigt 

Kravspecifikation 9/3-2012 E & J För tillfället klara. Kan 
komma att revideras. 

Funktionsanalys 9/3-2012 E & J För tillfället klara. Kan 
komma att revideras. 

Research exkl. förluster 16/3-2012 E & J Klart v11/12 

För-och nackdelar 
på befintliga 

16/3-2012 E & J Klart v11/12 

Var förluster finns 16/3-2012 E & J Klart v11/12 

Vad ska vi förbättra 16/3-2012 E & J Klart v11/12 

 
 
§5 Övriga frågor 

3. Hur mycket ligger vi efter? 

Vi ligger överhuvudtaget lite efter då vi under arbetets gång fått nya synvinklar av olika 

handledare. Vi har nu beslutat att fortsätta vår research ännu lite längre då vi genom möten 

med handledare kommit fram till frågor som bör besvaras. 
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§6 Att göra till nästa möte 

Research exkl. förluster 16/3-2012 E & J Klart v11/12 

För-och nackdelar 
på befintliga 

16/3-2012 E & J Klart v11/12 

Var förluster finns 16/3-2012 E & J Klart v11/12 

Vad ska vi förbättra 16/3-2012 E & J Klart v11/12 

 

§7 Datum för nästa möte 

2012-03-20, kl 11:00-12:00 IDT  

§8 Mötets avslutande 

 

_____________________________________ 

Ordförande Josefin Hult 

 

_____________________________________ 

Sekreterare Erika Dahlström  
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MÖTESPROTOKOLL 2012-03-21 

Tid: 15.30 – 16.00  

Plats: ÅF, Västerås 

Närvarande: Erika Dahlström, Josefin Hult 

§1 Mötets öppnande 

§2 Formalia 

Josefin Hult väljs till ordförande 
Erika Dahlström väljs till sekreterare  
 
§3 Anmälan övriga frågor 

1. Dagen på ÅF 21/3-2012 

2. Möte med Göran 

§4 Projektstatus 
 

Research exkl. förluster 16/3-2012 E & J Klart  

För-och nackdelar 
på befintliga 

16/3-2012 E & J Klart  

Var förluster finns 16/3-2012 E & J Klart  

Vad ska vi förbättra 16/3-2012 E & J Klart  

 
 
§5 Övriga frågor 
 

1. Dagen på ÅF 21/3-2012 

Under dagens arbete och möten har en ny planering gjorts. Detta för att få målet att 

definieras tydligare och för att säkerställa att vi når dit.  

Lars-Owe Mellberg, mekanisk konstruktör, har informerat om hur generatorer och tillbehör 

till dessa fungerar och hjälpt oss påbörja en principskiss över systemet. 

Vi har fått klartecken att avsluta vår research del och påbörja konceptgenereringen. Det är 

vertikala vindturbiner som gäller. 

Vi har även klarlagt att vi inte kommer komma fram med en produkt utan ett koncept på hur 

ett vindkraftverk för privatpersoner skulle kunna se ut. Det vi kommer att kolla närmare på är 

masten och hur man kan få den att anpassas bäst till privatpersoners behov. 

Resultatet på projektet kommer vara en CAD-modell. En fysisk modell hinns inte med pga. 

tidsbrist. Vi ska kontrollera med ÅF att konceptgenereringen och utvärderingen lett oss i rätt 

riktning innan vi påbörjar vår konstruktionsfas. 
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2. Möte med Göran 

Ett snabbt uppdateringsmöte bör hållas med Göran Svensson vecka 15. För att redovisa 

konceptgenerering och utvärdering. Få detta godkänt även från honom. 

§6 Att göra till nästa möte 

Slutföra Pugh på vertikala turbiner 30/3-2012 E & J  

QFD 6/4-2012 E & J Allt som går 

 

§7 Datum för nästa möte 

2012-04-02, kl: 9.00-10.00 IDT Dock kan detta muntligt ändras då kurser påbörjas och vi inte har koll 

på schemat just nu. 

§8 Mötets avslutande 

 

_____________________________________ 

Ordförande Josefin Hult 

 

_____________________________________ 

Sekreterare Erika Dahlström  
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MÖTESPROTOKOLL 2012-04-02 

Tid: 10.15-10.45  

Plats: MDH, IDT, Eskilstuna 

Närvarande: Erika Dahlström, Josefin Hult 

§1 Mötets öppnande 

§2 Formalia 

Josefin Hult väljs till ordförande 
Erika Dahlström väljs till sekreterare  
 
§3 Anmälan övriga frågor 

1. Möte med Loa, ÅF, och Stefan Borsos, VG Power.  

§4 Projektstatus 
 

Slutföra Pugh på vertikala turbiner 30/3-2012 E & J Klar 

QFD 6/4-2012 E & J Allt som går, är klart 

 
 
§5 Övriga frågor 

1. Möte med ÅF Loa och Stefan Borsos VG Power.  

Inbokat den 11/4. Även frågat om vi kan ha möte efteråt ang. konceptgenerering. 

Bör ta fram frågor till detta möte som vi kan ställa till Stefan. 

 
§6 Att göra till nästa möte 

Konceptgenerering 11/4-2012 E & J Skisser på allt.  

Konceptutvärdering 11/4-2012 E & J Pugh med relevanta krav. 

Förbereda möte 11/4 11/4-2012 E & J Själva gå igenom 
konceptfasen.  
Se vad vi har missat. Frågor 
till Stefan.  
Övriga frågor till ÅF. 

Boka möte med Göran 11/4-2012 E & J Efter möte med ÅF och 
Stefan. 

 

§7 Datum för nästa möte 
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2012-04-09, kl: 9.00-10.00 IDT Dock kan detta muntligt ändras då kurser påbörjas och vi inte har koll 

på schemat just nu. 

§8 Mötets avslutande 

 

_____________________________________ 

Ordförande Josefin Hult 

 

_____________________________________ 

Sekreterare Erika Dahlström  
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MÖTESPROTOKOLL 2012-04-11 

Tid: 18.15–18.45, detta möte var muntligt planerat till 2012-04-09. 

Plats: MDH, IDT, Eskilstuna 

Närvarande: Erika Dahlström, Josefin Hult 

§1 Mötets öppnande 

§2 Formalia 

Erika Dahlström väljs till ordförande 
Josefin Hult väljs till sekreterare  
 
§3 Anmälan övriga frågor 

1. Mötet med ÅF 

§4 Projektstatus 

Konceptgenerering 11/4-2012 E & J Utfört  

Konceptutvärdering 11/4-2012 E & J Utfört. 

Förbereda möte 11/4 11/4-2012 E & J Utfört 

Boka möte med Göran 11/4-2012 E & J Utfört, väntar in svar 

 
 
§5 Övriga frågor 

1. Mötet med ÅF 
 

Vi hade idag möte med Tommy Klevin och Lars-Olof Mellberg om vårt projekt i allmänhet och vår 

konceptgenerering. Vi fick input kring rapport och att vi borde följa den mall som MDH har, detta har 

vi sedan tidigare utgått ifrån. De tyckte även att det koncept som vi har valt att fortsätta på verkade 

bra och att det blir en konstruktionsutmaning. 

Vi hade även möte med Lars-Olof Mellberg och Stefan Borsos, VG Power. Vi fick mycket information 

kring hur det elektriska systemet ser ut och vilken utrustning som krävs för att kunna få elen från 

vindkraftverket till hushållet. 

 
§6 Att göra till nästa möte 

Beräkningar 18/4-2012 E & J Påbörjat 

CAD 18/4-2012 E & J Påbörjat 



Bilaga 2: Mötesprotokoll 
 

XX 
 

DFA 20/4-2012 E & J Så långt som möjligt 

§7 Datum för nästa möte 

2012-04-18, kl 9.15-9.45 

§8 Mötets avslutande 

 

_____________________________________ 

Ordförande Erika Dahlström 

 

_____________________________________ 

Sekreterare Josefin Hult  
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Gruppkontrakt 

Bakgrund 
Kursen som läses för närvarande heter KPP301 – Examensarbete – konstruktion, 15hp.  I 

kursen ska ett  eget valt projekt genomföras. Det valda projektet syftar till att anpassa 

befintliga vindkraftverk till byggsatsform för privatpersoner.  

Allmänt 
En förutsättning för att vara med i denna projektgrupp är att detta kontrakt lästs igenom, 

godkänts och efterföljs. 

Grupproller 
 
Projektledare  Erika Dahlström / Josefin Hult 

Sekreterare   Erika Dahlström / Josefin Hult 

Dokumentansvarig  Josefin Hult 

Kommunikationsansvarig Erika Dahlström  

 

Ansvarsfördelning 
Ansvaret för att arbetet genomförs i tid och med ett gott resultat tas kollektivt av grupparet. 

Nedanstående personer tar ett speciellt ansvar för områden som anses extra viktiga i projektet. 

CAD-ansvarig   Erika Dahlström 

Rapportansvarig   Josefin Hult 

Dimensionering och beräkningar   Hela gruppen 
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Tvister 
I samtliga fall där tvister uppstår skall grupparet i första hand försöka komma överens. Vid 

problem att lösa tvisten på detta sätt kan en yttre person konsulteras för att lösa problemet, 

lämpligtvis handledare eller examinator på MDH. 

Arbetstid 
Arbetet med projektet regleras i första hand med hjälp efter muntlig överenskommelse. 

Arbetstiden kommer komma att justeras muntligt vartefter projektet fortskrider, dock skall 

varje gruppmedlem arbeta 15h/vecka (v5-13) och 25h/veckan (v.14-24).  

Grupparet ska i mån av tid och vid behov försöka hitta gemensamma tider att arbeta på. Fasta 

gemensamma tider för v.5-13 är onsdagar kl:9:00–16:00. Gemensamt arbete kommer även ske 

utöver detta.  

Grupparet tar gemensamma beslut om raster och har också ett gemensamt ansvar för att dessa 

inte drar ut mer än nödvändigt på tiden. 

Arbetsformer 
Grupparet beslutar muntligt på vilken form arbetet skall utföras. Om en medlem har en 

önskan om arbetsform kan denna diskuteras i grupparet varefter beslut fattas om det är 

acceptabelt för övrig part. Grundregeln är att försöka anpassa arbetsformen utefter de 

individuella önskemålen i gruppen så långt som detta är möjligt. Grupparet ansvarar för att 

gemensamt kontrollera och korrigera eventuella bristfälligheter i respektive arbetsmoment. I 

planeringsrapport finns utförligare planering av arbetsform.  

Huvudansvarig för kontakt mellan grupp och handledare samt bokning av tid för handledning 

är Erika Dahlström. 

Misskötsel 
Följande punkter betecknas som misskötsel: 

- Oförmåga att meddela övrig part om att tilldelad uppgift är utanför medlemmens 

kunskapsområde eller kapacitet, som sedan medför att uppgiften blir ogjord och 

skapar merarbete för övrig part. 

- Orimligt sen till gruppsammankomster. Oförmåga att i rimlig tid meddela detta 

till övriga gruppmedlemmar. 

- Medlemmen är ej kontaktbar för att diskutera arbetsuppgifter och dylikt en 

längre tid, en dag eller mer, utan giltig orsak. 

Vid oförmåga att fullfölja åtagna uppgifter utdelas en varning till medlemmen i fråga av 

övrig part. När en andra varning delats ut skall diskussion tas upp om aktuell medlem 

skall avsägas sitt medlemskap i gruppen och därmed inte kunna slutföra kursen. Denna 

diskussion bör göras mellan övrig part, Handledare eller Rolf Lövgren, MDH. 
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Vid sjukdom 
Vid längre sjukdom, ansvarar den sjuke för att så tidigt som möjligt informera övrig part. 

Övrig part ansvarar sedan för att i samråd med den sjuke finna arbetsuppgifter som den sjuke 

kan utföra hemifrån.   

Giltighet 
Kontraktet gäller från 3/2-2012 fram till grupparbetet är godkänt. 

Kontraktet kan annulleras med separat dokument eller skrivas om i händelse av att projektet 

avbryts, ny information tillkommer eller om medlemsantalet ändras. 

 

 

 

 

2012-02-03  Eskilstuna 

 

 

 

 

__________________________ __________________________ 

Erika Dahlström  Josefin Hult 
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Sammanställning av enkätundersökning 
Fråga 1 – Skulle du vara intresserad av ett vertikalt vindkraftverk för privat bruk? 

 

Fråga 2 – Om nej på föregående fråga, varför? 

 

OBS! Enbart 9 stycken svar vilket delvis ger missvisande svar (8 av 25 har svarat, 2 hade 2 svar) 

  

69% 

31% 

Intresseöversikt 

Ja Nej

12% 

62% 

13% 

13% 

Anledning till att inte vara intresserad 

Dyr i drift

Bor i lägenhet

Osäker investering

Svårt att byta energiförsörjning beroende på vindförhållande

För liten tomt

För låg energiförbrukning



Bilaga 5: Kundenkätsundersökning  

II 
 

Fråga 3 - Vad tycker du är ett rimligt pris?  

  
 

 

Fråga 4 - Vad tycker du är en rimlig avskrivningstid? 
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Fråga 5 – Vad är en rimlig livslängd?  

 

 

Fråga 6 – Utseende 
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Fråga 7 – Hur mycket effekt/energi skulle du vilja få ut? Alternativt, vad vill du kunna använda den 

genererade energin till?

 

 

 

OBS! Enbart 4 svar för den nedre tabellen  
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Fråga 8 – Övrigt som du anser vara viktigt 

 

 

 

 

 

Fråga 9 – Genus 
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Fråga 10 – Ålder 

 

 

 

 

Fråga 11 – Inkomst 
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Fråga 12 - Om du skulle köpa ett litet vindkraftverk i vilken miljö skulle det då sättas upp?

 

(vissa har angett flera alternativ) 

Fråga 13 - Om du skulle köpa ett litet vindkraftverk i vilket landskap skulle det då sättas upp?

 

(vissa har angett flera alternativ) 
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1. Legoklossar 

Tänkt att monteras ihop med hjälp av 

gångjärn och sprintar. 

Skall komma i olika moduler. 
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2. Träd med grenar 

Masten kommer i en enda del 

som ska resas sen monteras 

turbinerna. 

Möjlighet att ha fler än en 

turbin. 

  



BILAGA 11: Konceptskisser 

III 
 

 

3. Eiffeltornet 

Tänkt att benen ska komma i moduler för 

att sedan monteras ihop, resas och sedan 

monteras turbinen dit. 
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4. Vägskylt 

Tänkt att de två benen ska vara telskoprör. Benen ska komma färdiga. 
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5. Inramad x2 

Hela masten levereras i ett stycke 
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6. Svängd x2 

Hela masten levereras i ett stycke 
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7. Julgran 

En vertikal mast med möjlighet att montera dit fler armar där turbiner kan fästas. 
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8. Kraftledning 

De 3 benen levereras färdiga, monteras ihop på plats. 
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9. Teleskop 

Teleskopmast i moduler som monteras ihop på plats. 
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10. Rör med fast inspänning 

Levereras som en mast. Stödpinnar monteras på plats. 
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11. Fackverk 

Olika fackverksmoduler levereras som sedan monteras på plats. 
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12. Stolpe 

Stolpe som levereras i önskad höjd. 
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Beräkningar  
I de beräkningar som följer kommer nedanstående värden för material 141312–00 att användas:1 

            

           

Samt turbinvikten som antagits till 650kg. 

De formler som använts är hämtade ur tidigare kurslitteratur.2,3 

Mast 

Spänningar längst mast 

För att beräkna normalspänning pga. moment används:        
   

  
  där    

 

      
. 

Turbinens vikt och rörelse ger upphov till olika moment längs med masten. Dessa i sin tur ger upphov 

till spänningar i masten. Desto längre ner på masten desto större spänningar. Dessa spänningar är 

beräknade till: 

Avstånd från marken [m]     [kNm]        [N/mm2] 

15 8,34 13,76 

3 144,00 237,71 

0 205,50 339,23 
Figur 1: Tabell över uppkommande spänningar 

Se nedan för detaljerade beräkningar. 

Beräkning av I för tvärsnitt 250*250*10 

 

Då tvärsnittet på rören kommer placera tyngdpunkten något förskjuten från 

mitten behöver en tyngdpunktsberäkning göras för att kunna beräkna ett 

relevant yttröghetsmoment I. 

    
                

    

 
          (          )   (         )

        (      )   (     )

 
       

    
           

                                                           
1 Dahlberg, Tore, 2001. Formelsamling i hållfasthetslära. Supplement till: Teknisk hållfasthetslära 3:e upplagan. 

Studentlitteratur. 

2 Bernhardsson, Arne, Olsson, Fredy, 1994. Hållfasthetslära för teknologi och konstruktion. Arlöv Liber. 

 
3
  Dahlberg, Tore, 2001. Formelsamling i hållfasthetslära. Supplement till: Teknisk hållfasthetslära 3:e upplagan. 

Studentlitteratur. 

Figur 2: Bild över tvärsnittet 
250x250x10 
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Detta     används sedan för att räkna ut        som är avståndet från neutrallager till de yttre 

fibrerna på drag och trycksidorna.  

          [                      ]           

Även   som ingår i          
       där    

   

  
 räknas ut med hjälp av    . 

  är avståndet mellan den tyngdpunkt som skulle varit om vi haft ett slutet tvärsnitt och den 

framräknade tyngdpunkten. 

För att tydliggöra beräkningen av      delar vi upp det i 3 delar: 

      
       

  
 (        )                        

      
       

  
 (          )                        

      
      

  
 (            )                       

                                      
  

Därefter beräknas spänningarna med hjälp av: 

            

                 

                  

  

       
        

(
           

      
)
              

       
       

(
           

      
)
               

       
         

(
           

      
)
               

Kritisk last för materialet 

I nedanstående beräkningar används det klenaste tvärsnittet 250*250*10mm. Detta då en extra 

säkerhet fås. För att enkelt och snabbt kolla hur materialet 141312–00 klarar tyngden från turbinen 

ställs följande upp: 

Enligt definitionen av normalspänning: 

  
 

 
       

Materialet 141312–00 har sträckgränsen  

           

          (      )   (     )            
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     =240*8900=2136000N 

Detta innebär att materialet med denna area tåls att belasta med cirka 213,6 ton innan det trycks 

sönder. 

Böjning 

Elementarfallet som används definieras som följer: 

           

               

             

 

 ( )  
   

   
 

               

                    
          

        

    
          

Böjknäckning I 

 

Figur 4: Bild över de olika elementarfallen enlig Euler
4
 

  

                                                           
4
 Dahlberg, Tore, 2001. Formelsamling i hållfasthetslära. Supplement till: Teknisk hållfasthetslära 3:e upplagan. 

Studentlitteratur, s.A16 

Figur 3: En förenklad bild för 
elementarfallet 
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Fall1 

Fallet gäller en mast som är fast inspänd i marken och sedan står fritt rakt upp i luften. 

Material: 141312-00  

               

             

                   

       
    

   
 
                    

        
                      

Detta    kan jämföras med den maximala lasten           som 

uppkommer vid vindstyrka på 50m/s och vid botten av en mast på 15m. 

Säkerheten n är då 7,68. Värdet på P kommer ifrån ett intern datablad 

från Egen El AB. 

Säkerheten   med avseende på kraft beräknas: 

  
  
 
 
         

         
      

   
   

  
 
        

       
       

   ⁄  

  
     

√
    
    

 
     

√           
    

        

                                  

Säkerheten   med avseende på spänning beräknas: 

  
  

       
 
     

     
      

Man kan även beräkna den kritiska spänningen   för att se att inte denna överstigs. 

   
   

  
       

   ⁄   

Där          

Detta jämförs med maximala spänningen             
 
   ⁄  i topp på en 15m hög mast. 

Säkerheten ligger då på 1,36.  

  

Figur 5: Bild över tvärsnittet 
250x250x10 
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Fall – Vajrar i sektion 1 

Om 4st vajrar fästs på första sektionen ca 3m över marken antas spänningen i röret minska. Ett fall 

för att bevisa detta uppförs: 

         

  
 

 
  

 

 
             

    
   

 
 
                    

    
                        

       
  
 
 
           

     
             

   
   

  
 
         

       
        

   ⁄   

Där   
     

√
 

 

 
√ 

 

   
   

√
 

 

 
√ 

 

   
       

√
           

    

 
        

     
 113,77 

 

Då vårt fall inte är ett elementarfall beräknas      genom att jämföra Fall 1 och 

vårt fall. 

Enligt problem 13/1: 

    
  

 
 

Bestämning av    med elementarfall: 

Ger    
   

 
 och    

   
 

 
 
 
 

 
 

  
 

   
   

 

Jämför 

   
    

(   ) 
 

    

  

   
   

 där   
  

   
    med          

             fås: 

  
     

√ 
 

    
     

 

 
 

 

  

     
 

 
 

 

Säkerheten   beräknas: 

  
  

       
 
      

      
       

         
 
   ⁄  ligger väldigt nära diagrammets värde för          och anses då rimlig. 

Slutsats som dras är att detta tvärsnitt tål de belastningar som uppstår vid ca 3m med 4 stycken 

vajrar.  

Figur 6: Förenklad bild 
av fallet som uppstår 
med vajrar i sektion 1 
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Resterande mast på 12m fritt stående, tvärsnitt 310*310*10mm 

Tyngdpunkts beräkning för tvärsnitt 310*310*10mm: 

     
                

    
 
          (          )  (          )

        (      )  (      )
 
       

     
 

          

 Detta     används sedan för att räkna ut        som är avståndet från 

neutrallager till de yttre fibrerna på drag och trycksidorna.  

          [                     ]           

Även   som ingår i          
       där    

   

  
 räknas ut med hjälp 

av    . 

  är avståndet mellan den tyngdpunkt som skulle varit om vi ha ett slutet tvärsnitt och den 

framräknade tyngdpunkten. 

För att tydliggöra beräkningen av      delar vi upp det i 3 delar: 

      
       

  
 (        )                        

      
       

  
 (          )                        

      
       

  
 (            )                        

                                      
  

Då kan den maximala spänningen för sektionens tvärsnitt 310*310*10mm beräknas. 

       
   

  
  där    

 

      
  

       
       

(
           
      )

         
   ⁄  

    
   

  
 
         

       
        

   ⁄  

  
     

√ 
 

 
√   

     
 

√ 
 

 
√   

         
 

√           
    

        

 Säkerheten   beräknas: 

  
  

       
 

   

       
      

Figur 7: Bild över tvärsnittet 
310x310x10 
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Maximal spänning som uppstår för andra sektionens tvärsnitt och vid vindstyrkor på 50m/s är 

144,724  
   ⁄ . Efter jämförelse med knäckkurvorna5 ligger          

 
   ⁄  något högt mot 

tabellens värde i diagrammet som är cirka     
   ⁄ . Därmed ligger säkerheten mellan 1,45 och 

1,72, detta är relativt långt ifrån byggsvetsnormernas säkerhet 3,7.  

Toppvajrar 

 

Figur 8: Förenklad bild över mast, vajrar och de krafter som uppstår 

Vajervinkling 

För att masten ska klara de belastningar som uppstår bättre fästs även vajrar i toppen av masten. För 

att turbinen ska kunna snurra behöver vajrarnas vinkling mot marken beräknas. Se nedan: 

   ( )  
    

    
        

    

    
        

                       

Vinkeln mellan mast och vajer måste vara under        för att inte vindturbinens blad ska slå i 

vajrarna. Vinkeln satts då till    . 

                                                           
5
 Bernhardsson, Arne, Olsson, Fredy, 1994. Hållfasthetslära för teknologi och konstruktion. Arlöv Liber, s153. 
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Vajerkraft 

Vid vindhastighet på 50m/s belastas masten en kraft Q på 5300N horisontellt i topp. En lika stor 

motriktad kraft behövs då för att inte masten ska böja sig. Då antas att det är en vajer som kommer 

att hålla emot denna kraft Q. Då uppstår en vajerkraft S i vajern.  

  
 

    
 
    

     
          

Den komposantkraft P som uppstår vertikalt längs masten på grund av S blir då: 

                      

Vajrarnas dimension 

För att få fram vilken diameter vajern behöver ha antas vajerns brottgräns            och den 

maximala kraft som uppstår vid 50m/s. 

För att få fram en vajerdiameter att utgå ifrån som verkar realistiskt så beräknas följande 

  
 

  
 
       

    
         

  
   

 
    √

 

 
  √

    

 
        

Den diameter som utgås ifrån är då 3mm. 

Man brukar förspänna vajrar 20 % av   . För att kontrollera att vajern håller för vajerkraften S samt 

förspänningen beräknas: 

3mm 

                                           

Spänningen i vajern som uppstår på grund av denna kraft är då:   
 

 
 
       

    
         

   ⁄ . 

Denna spänning överstiger brottgränsen            vilket betyder att vajern inte håller. Då 

antags en större vajerdiameter, diametern antas till 4mm. 

4mm 

  
   

 
 
   

 
          

                                              

Spänningen i vajern som uppstår på grund av denna kraft är då:   
 

 
 
        

     
        

   ⁄ . 

Detta ger en säkerhet   
    

      
     . Detta anses som en för liten säkerhet så en vajerdiameter 

på5mm väljs. Se värden för denna nedan: 

5mm 
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Spänningen i vajern som uppstår på grund av denna kraft är då:   
 

 
 
        

     
        

   ⁄ . 

Detta ger en säkerhet   
    

      
     . 

Detta anses vara okej därmed ska en vajer med diameter 5mm användas. 

Böjknäckning II 

 
Figur 9: Bild över de olika elementarfallen enlig Euler
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Fall 2a 

Fall 2a anses vara det som liknar det verkliga fallet bäst. I fall 2a är det dock större risk för knäckning 

vilket betyder att om det håller för fall 2a kommer det hålla för det verkliga fallet. 

   
    

  
 
                     

      
             

Den resulterande vertikala kraften i masten på grund av turbinens vikt och kraften P blir då 

                                      . Detta jämförs med    

            och då kan säkerheten n beräknas som följer   
  

 
 
          

     
      . Detta är 

en väldigt hög säkerhet dock har inte kraften vajrarnas förspänning ger upphov till tagits med i 

beräkningarna.  

Vertikal kraft i mast 

Vid 50m/s kommer en vajer bära vindkraftens belastning, två kommer endast bära sin förspänning 

och den fjärde vajern kommer att slacka.  

Detta innebär: 

                                                           
6
 Dahlberg, Tore, 2001. Formelsamling i hållfasthetslära. Supplement till: Teknisk hållfasthetslära 3:e upplagan. 

Studentlitteratur, s.A16 
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 Vajern som tar upp vindbelastningen kommer få en kraftkomposant vertikalt ner i masten på 

10637,33N enligt ovan. 

De två vajrarna med endast förspänning kommer bära en kraft på  (                  

     )       .  

Den vajer som slackar bär ingen kraft. 

Den vertikala kraftkomposanten i masten blir då på grund av turbinens vikt och de 4 vajrarnas 

kraftkomposanter vid vindhastighet 50m/s: 

                   (               ) 

                   (               )                          

Nedre vajrar 

De nedre vajrarnas diameter antags till 3mm. Arean för en sådan vajer är 7,07mm2. Om denna 

förspänns till 20 % av brottgränsen ger den upphov till en vajer kraft på 1414N. 4st sådana vajrar ger 

då tillsammans en vajerkraft på 5656N. Då blir den vertikala kraftkomposanten 4000N. 

Knäckning pga. av kraften R 
För att beräkna krafter och spänningar för masten med turbin och vajrar i top som ger upphov till en 

sammanlagd vertikal kraft R=12634,58N används Elementarfall 2a. 

 

   
    

  
 
                     

      
             

Detta jämförs med             och då fås säkerheten 

  
  

 
 
          

        
       

   
  
 
 
          

    
        

   ⁄  

  
 

 
 
        

    
      

   ⁄  

Spänningarna jämförs och då fås säkerheten   
  

 
 

      

    
       

 

 

 

 

Figur 10: Förenklad bild över elementarfall 2a 
med tillägg pga. vajrar 
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Fall 1- Aluminium  
Material: SS4104 
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t=2:0.25:10; 
b=70; 
H=250; 
for n=1:length(t) 
I(n)=yt_trg_mom(H,b,t(n)); 
fprintf('%d   %f       %f\n',n,t(n),I(n)); 
end 
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I denna bilaga ses monteringsanvisning för turbinen UGE 4K samt information kring denna. 
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Dear UGE-4K Owner,

Congratulations on purchasing your UGE 4kW rated Vertical Axis Wind Turbine (VAWT) and welcome to our 
family.

Enclosed in this manual is information regarding installation, operation and maintenance of your new turbine.
Please read through it before installing and using your turbine.

These installation and maintenance instructions contain important information for the safe installation and mainte-
nance of the UGE-4K vertical axis wind turbine.  The turbine should only be installed by qualified personnel such 
as an employee of a UGE distributor, licensed contractor or certified electrician.  Yearly maintenance checks should 
be performed by a person with similar qualifications.  The owner should retain a copy of this manual for reference 
and to give to future maintenance personnel.

This manual should be used in conjunction with electronics installation manuals, tower installation manuals, and the 
UGE Electrical Supplement.  These manuals can be found on the website of the tower and electronics suppliers 
respectively or can be provided by your UGE distributor.

In this manual you will see several checklists to guide you through the installation of the turbine.  You will be able 
to follow these step-by-step instructions to insure your installation is completed correctly.

To activate your warranty, please go to www.urbangreenenergy.com/warranty_form.php.  You must activate your 
warranty before allowing your turbine to spin.

We would like to hear from you with any questions or comments that you have.  Please contact us during working 
hours (Monday-Friday 9:00am to 6:00 pm - US Eastern Time) at:

Telephone: +1 (917) 720-5685
Website: www.urbangreenenergy.com
Email: techsupport@urbangreenenergy.com

Sincerely, 

INTRODUCTION
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SAFETY INSTRUCTIONS

The conditions of your warranty are dependent upon proper installation. 

If the wind turbine is allowed to spin at high speeds without electrical resistance, such as when the 
electronics are not completely and properly installed, the turbine may be “free-spinning” which can lead 
to extremely dangerous operation. ALLOWING YOUR WIND TURBINE TO FREE SPIN WILL 
VOID YOUR WARRANTY.

A turbine with no load on it may overspin even in very low wind conditions.  Keep in mind that if you 
use an unauthorized controller or program a low MPPT table there may not be sufficient resistance on 
the turbine, allowing it to overspin and voiding your warranty.  Always check with a UGE engineer before 
making such changes.

For grid tie systems, not using an inverter, or using an inverter that is not connected to the grid, will also 
allow the turbine to behave dangerously.  Allowing the turbine to behave in such a way will also void your 
warranty.  Please make sure that unless the turbine is fully operational, it is completely stopped either 
through electrical or mechanical means.

The UGE wind turbine system uses high voltage electricity and is potentially dangerous.  The electronics 
associated with the UGE wind turbine must be installed by a certified electrician in accordance with 
the National Electric Code (NEC) and/or local electrical codes as applicable.  Installation personnel shall 
employ safety precautions for high voltage equipment at all times.  The turbine, tower, and electronics shall 
be properly grounded as established by the NEC and/or local electrical code.
 
This wind generator complies with international safety standards that must not be compromised.  Opening 
the generator cover may compromise the safety and efficiency of the generator. Furthermore, opening the 
generator cover without manufacturer authorization will void the warranty. 

During installation some components must be sealed to prevent water seepage. Failure to do so may lead 
to premature wear of your product and would compromise the warranty. 

UGE turbine and tower shall be assembled and installed only by qualified personnel such as an employee 
of a UGE distributor, licensed contractor, or certified electrician.

Some components of the turbine are very heavy. Do not attempt to lift or move them without a proper 
hoist or suitable machine.  Doing so may result in personal injury.

Register you warranty online at http://www.urbangreenenergy.com/warranty_page.php.

Warning symbols to be used throughout this manual:
        CAUTION     ELECTRICAL          IMPORTANT
               DANGER     NOTE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

CAUTION: 
PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLATION
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PHYSICAL INFORMATION
Axis               Vertical
Height               4.60 m   (15.1 ft)
Width                3.00 m   (9.84 ft)
Swept Area             13.8 m2       (149 ft2)
Blade Materials             Carbon Fiber & Fiberglass

PERFORMANCE
Rated Power             4000 W
Cut-in Wind Speed            3.5 m/s   (7.83 mph)
Cut-out Wind Speed            30 m/s    (67.1 mph)
Rated RPM             125 RPM
Survival Wind Speed            50 m/s    (110 mph)
Rated Wind Speed            12 m/s    (26.8 mph)
Annual Energy at 5 m/s (11.2 mph)                    4560 kWh
Noise at 60 meters (197 ft) at 12 m/s           38 dB (A)

ELECTRIC GENERATION
Generator Type             Three-Phase Permanent Magnet
Rated Output
 Off-Grid            48  Vdc
 Grid-Tie            530  Vdc
Inverters and Controllers           Available for all locations and regulations

WEIGHT OF PARTS
Blades              24 kg      (52.9 lbs)
Generator             170 kg    (375 lbs)
Axis              140 kg    (309 lbs)
Connecting arm            13 kg      (29 lbs)
Turbine              461 kg    (1016 lbs)
Total shippement (2 boxes)           614 kg    (1354 lbs)

CERTIFICATIONS
CE Certified              European Conformity
IEC-61400-2              Wind Turbine Safety
IEC-61400-11             Noise Level Certification
IEC-61400-12             Power Performance Certification
ISO-2631              Vibration Level Certification

SPECIFICATIONS
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PRE-INSTALLATION CHECKLIST 

SHIPPING CONFIRMATION:

 Turbine and tower delivery location and time confirmed.
 Equipment available on-site to unload towers and/or turbine from delivery truck.
 Open crate(s) and confirm all turbine components have arrived – see list page 6 - 9.
 Confirm no turbine components have been damaged during shipping.
 Open crate(s) and confirm all specialty electrical components have arrived – see page 10.  
 for wiring diagrams.
 Confirm no specialty electrical components have been damaged during shipping.

 PERMITTING:

 Signed and sealed foundation and/or tower drawings obtained (if required, check with your   
 local department of buildings).
 Building permit obtained for turbine, tower, and/or foundation (if required, check with your   
 local department of buildings).
 Grid interconnect permit obtained from local utility (Grid-tie only).

PRE-INSTALLATION: 

 Wind Assessment performed (if required).
 Foundation installed per UGE sample foundation drawings or per a design approved by a   
 licensed Professional Engineer.
 Verify all installation personnel have read through this installation manual.
 Verify project electrician has purchased off-the-shelf products (conduit, wires, switches, etc.).   
 See the UGE Electrical supplement for more information on these items.
 Check weather for day of installation.

INSTALLATION EQUIPMENT:

 Verify qualified personnel (minimum 2) are scheduled to be on site to assemble the turbine.
 Verify project electrician is scheduled to be on site to wire electronics and connect turbine   
 system to grid.
 Reserve crane or boom truck (may not be required for tilt-up towers).
 Reserve man-lift, bucket truck or ladder (may not be required for tilt-up towers).
 Turbine working platform (stand) available.
 Verify all tools required for assembly and installation will be on site, see page 14.
 Bring Camera if desired.
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PRE-INSTALLATION CHECKLIST 

CAUTION:
CHECK THAT ALL COMPONENTS ARE INCLUDED UPON RECEIVING 
THIS PRODUCT TO ENSURE SAFE AND EFFICIENT INSTALLATION.

Generator Axis

PARTS LIST

X 1

Axis Top Plate

X 1
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PARTS LIST 

X 3
Blade

X 1
Loctite 
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X 3
Upper Connecting Arm

    A - A Sectional View

PARTS LIST

X 3
Lower Connecting Arm

    B - B Sectional View
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PARTS LIST

   NOTE:  ALL BOLTS COME WITH A SET OF WASHER, LOCK   
      WASHER AND NUT: 

* INDICATES NO NUT NEEDED
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ELECTRICAL SYSTEM OVERVIEW

Detailed wiring diagrams are available from the UGE website or your UGE distributor.

                  GRID TIE

             
                  

WIRING DIAGRAMS

Battery
Bank
48V

Magnum
MS4448PAE

Inverter/
Charger

120V

Fuse

Safety
Brake
 (100A)

UGE
Off-Grid

Controller

See Table A

See Table A

See Table A

2 
A

W
G

2 
A

W
G

2 AWG

2 AWG

AC
Disconnect
Switch #1

175A

Diversion
Load

UGE-4K

See Table B

See Table B

 

AC
Disconnect
Switch #2

10 AWG
10 AWG

30A/240V

Meter

Grid

Sub
Panel

 (Optional)

AC
Disconnect
Switch #3

30A/240V

Main
Panel

100A/240V

10 A
W

G
10 A

W
G

Length

10m

50m

100m

Table A

AWG
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2

2/0

Voltage Drop
1.2V (5%)

Length

1m

2m

3m

5m

AWG

2/0

2/0

4/0

4/0x2

Table B

100m      250 Kcmil

Power-One
PVI-7200

Wind Interface
Box

Power One
PVI-4200
Inverter

10 AWG

10 AWG

UGE 4-K

Safety
Brake
(30A)

AC
Disconnect
 Switch #1

30A/600V

AC
Disconnect
 Switch #2

10 AWG

10 AWG

Meter
Grid

House
Panel

30 A/240V

10
 A

W
G

10
 A

W
G

Diversion
Load

12 AWG 2

12 AWG 2

12 AWG 2

OFF-GRID

GRID-TIE
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POSITIONING YOUR TURBINE

Selecting the optimal location for your UGE-4K turbine is crucial to capturing the wind power required to 
generate electricity. Several factors must be taken into account while selecting your location:

•  Surrounding structures and other obstacles
•  Tower Height
•  Available Space
•  Zoning height restrictions

The taller the tower the higher quality the wind, however towers can be expensive so it is important to balance 
performance with cost to achieve the quickest payback.  Ask UGE engineers for the minimum value of X and Y to 
have a good performance. It is also necessary to adhere to local building restrictions.

GETTING STARTED
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TOWER AND SUPPORTING STRUCTURE

FOUNDATIONS:

Properly installing the tower and supporting structure for the turbine is essential to proper operation of your wind 
turbine.  

Urban Green Energy turbines can be roof mounted or be supported by a tower on a stand-alone foundation.  
Sample foundation drawings for reinforced concrete foundations are available from your UGE distributor.  If 
required, Urban Green Energy can also provide copies of these drawings that have been signed and sealed by a 
professional engineer.  For projects that opt for a different foundation, the foundation should be designed by a 
professional engineer.  Contact Urban Green Energy technical support for foundation design criteria.  Keep in mind 
that depending on local building code, concrete foundations can take up to 28 days to cure before the tower can 
be installed on it.

For projects that call for a roof mounted turbine, the interface between the tower and the building structure 
should be designed by a professional engineer.  The loads going from the tower to the building are shown on the 
UGE load tables which are available through your UGE distributor.  Contact UGE technical support if you or the 
engineer has any questions on this connection.   

TOWERS:

Towers can be purchased through Urban Green Energy or manufactured elsewhere. 
Towers not purchased through Urban Green Energy shall be designed by a professional engineer.  Contact Urban 
Green Energy technical support for tower design criteria.

For projects using towers purchased through UGE, please see the “Tower Assembly Instructions” manual published 
by American Resource and Energy and which is available from your UGE distributor.  This document explains the 
proper tower installation procedure as well as safety precautions to be taken when erecting the tower.  Also see 
the tower design drawings for minimum slip overlaps between tower sections.  We recommend measuring and 
marking these distances directly onto the outside face of the tower prior to tower installation to confirm adequate 
overlap of tower sections.

The tower shall be leveled after installed.  Towers purchased through Urban Green Energy are designed to be 
installed with a gap between the bottom plate of the tower and the top of the foundation or existing building.  
Leveling nuts placed in this gap allow for proper leveling of the tower during installation and during the annual 
maintenance check (see page 38).  The tower shall be leveled such that the top plate of the tower is within 1 
degree of horizontal.

GETTING STARTED
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WIRE SIZING

The wire sizing directions listed in the ELECTRICAL SYSTEM OVERVIEW section are for SINGLE UGE-4K 
turbine installations. DO NOT attempt to use these wire sizing instructions for multiple UGE-4K turbines 
connected to a single controller or wind interface box. Please ensure all power is turned off before working 
on any electrical connections.  

Wire gauge recommendations are based on NEC 310.16 for THHW copper wire below 100˚F (A certified 
electrician shall verify wire gauge meets local electrical code). Wire length should not exceed 150m.  Each 
electrical component shall have its own grounding wire and connect to a common earth ground.  For projects 
where the turbine and tower are supported by a reinforced concrete foundation, the project electrician may 
opt to use the rebar in the foundation as the grounding electrode for the turbine and tower, per NEC article 
694.40C.

USAGE

The UGE-4K is a wind powered three phase electricity generator.
 
•  It requires specialty electronics to convert the energy it creates into usable AC or DC.  Please contact  

 UGE technical support if you are interested in using specialty electronics not purchased through UGE.
•  Do not modify the UGE-4K
•  Do not attempt to use a power source other than the wind to rotate the UGE-4K

GETTING STARTED
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GETTING STARTED

ASSEMBLY REQUIREMENTS

Before proceeding to installation, the following tools will be needed to conduct safe and efficient assembly of the 
UGE-4K VAWT: 
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Assembly of the UGE-4K requires a working platform capable of withstanding 450 kg (1000 lbs) weight, with a 6” 
diameter opening for the bottom nut of the generator to rest in-; and approximately 5m x 5m x 10m (16’- 6” x 
16’- 6” x 33’) space for assembly.

Urban Green Energy turbines are available with several different mounting options.  A crane is required for 
installing the tower and turbine.  Choose a crane which can safely lift 450 kg (1000 lbs) of weight at least 6m (20’)
above the height of your tower. 

GETTING STARTED
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IMPORTANT CONSIDERATIONS

1.  To verify that the generator is working appropriately, connect a voltmeter to two of the generator terminals.  
Slowly spin the generator and watch the AC voltage being created.  Spin the generator slightly faster and verify 
that the voltage generated increases.

GETTING STARTED
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2.  When uncertain of the orientation of the blades, along with corresponding upper and lower connecting arms, 
check with the diagram above to confirm that all parts are oriented to have the leading edge rotate in clockwise 
direction upon final assembly.   The leading edge is the thicker edge of the blade.

GETTING STARTED
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3. The order of bolt, washer, material, lock washer, and nut should be observed during installation of every bolt. 

4. Loctite sealant should be applied on every bolt

5. Torque values should be observed when tightening all bolts. See chart for torque values at each component. 

GETTING STARTED

Bolt

Washer

Material

Lock Washer

Nut
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INSTALLATION

 NOTE

In earlier UGE-4K models, the axis and the generator did not come pre-assembled together.  
Please contact UGE technical support for installation instructions for this version turbine.
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STEP 1

AXIS PREPARATION

Tool needed: Wr1

Screw the M16X110 bolts through the top flange of the generator axis and the top axis plate, and into the round 
eye nuts.   Tighten the bolts onto the round eye nuts with two nuts to form an eyehook.  This allows the crane to 
operate and lift the axis without damaging the shaft.  These two eyehooks will remain in these locations until the 
end of assembly.  When connecting the upper connecting arms (STEP 4, STEP 5), the eyehooks take the place 
of two M16X110 bolts.  Use strap to connect eyehooks to crane and lift generator and axis onto assembly stand.

INSTALLATION

    M16X110
    X 2

Round Eye Nut 
X 2
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 STEP 2

ATTACH LOWER CONNECTING ARM

Tool needed: Wr1

Place the lower connecting arm between the two lower connection plate flanges. Secure in place with bolts 
M16X110.   Tighten M16X110 bolts with washers and nuts.  

 NOTE:
 DIFFERENTIATE THE UPPER CONNECTING ARMS WITH THE LOWER CONNECTING  
ARMS. CORRECT SETUP IS INDICATED BY THE LEADING EDGE OF BOTH TYPES OF 
CONNECTING ARMS ROTATING TOWARDS THE CLOCKWISE DIRECTION. (SEE ITEM 2 IN 
THE GETTING STARTED SECTION)

INSTALLATION

      Bolt M16X110
      X 4
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 STEP 3

COMPLETE LOWER CONNECTING ARM ASSEMBLY

Tool needed: Wr1

Repeat STEP 2 for the 2 remaining lower connecting arms. 

 NOTE:
 ENSURE BOLTS ARE ONLY HAND TIGHT UNTIL ALL BLADES ARE INSTALLED. 
THE  BOLTS SHOULD THEN BE GRADUALLY TIGHTENED FOR EACH BLADE AND 
CORRESPONDING CONNECTING ARM IN TURN. THIS PROCESS SHOULD BE REPEATED 
UNTIL BOLTS ARE TIGHT TO ENSURE GOOD FIT-UP OF BLADES AND CONNECTING 
ARMS. WHEN BLADES ARE FULLY ASSEMBLED, RETURN TO THE BOLTS TO ENSURE THAT 
THEY ARE TIGHTENED TO THE CORRECT TORQUE REQUIREMENT. 

INSTALLATION
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        Bolt M16X110
        X 8





 STEP 4

ATTACH UPPER CONNECTING ARM

Tool needed: Wr1

Position the upper connecting arms between the two upper connection plate flanges. Secure in place with bolts 
M16X110. In this step, all bolts used are the same. 
NOTE: Eyehooks need to be removed in order to install the top connecting arms. Eyenuts may be reconnected to 
bolts after connecting arms are installed if needed to lift the turbine into place.

 NOTE:
 DIFFERENTIATE THE UPPER CONNECTING ARMS WITH THE LOWER CONNECTING 
ARMS. CORRECT SETUP IS INDICATED BY THE LEADING EDGE ROTATING TOWARDS THE 
CLOCKWISE DIRECTION. (SEE ITEM 2 IN THE GETTING STARTED SECTION)

INSTALLATION
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         Bolt M16X110
         X 4





 STEP 5

COMPLETE UPPER CONNECTING ARM ASSEMBLY

Tool needed: Wr1

Repeat STEP 4 for the 2 remaining upper connecting arms.  The eyehooks will be replaced with two M16X110 
bolts at the end of assembly.

 NOTE:
 RECALL IN STEP 2 THE EYEHOOKS ARE USED AS BOLT M16X95 WITH THE 
UPPER CONNECTION ARMS, AND WILL REMAIN IN POSITION UNTIL INSTALLATION IS 
COMPLETE. 

INSTALLATION
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    Bolt M16X110
    X 8





 STEP 6

BLADE ASSEMBLY

Tools needed: Hex1, Wr1

Position Turbine Blade adjacent to corresponding upper connecting arm and lower connecting arm.  Place 
rubber gaskets between connecting arm and blade.  Use bolts M12X60 and M12X35 to fasten the blade to the 
connecting arms.  Bolts M12X60 are used for the leading edge, and bolts M12X35 for the trailing edge of the 
blade.   

 NOTE:  
 MANY INSTALLERS FIND IT EASIEST TO CONNECT THE BLADES TO THE 
CONNECTING ARMS WHEN FASTENING THE BOLTS IN THIS ORDER: TRAILING EDGE TOP, 
LEADING EDGE TOP, TRAILING EDGE BOTTOM, LEADING EDGE BOTTOM.

INSTALLATION
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    Bolt M12X35
    X 2

    Bolt M12X60
    X 2





INSTALLATION

 STEP 7

COMPLETE BLADE ASSEMBLY

Tools needed: Hex1, Wr1

Repeat STEP 6 for remaining 2 blades. With all blades installed, the turbine can now rotate freely without any 
resistance. This confirms that the turbine is good for operation.

 CAUTION:
 BEFORE PROCEEDING, RETURN TO ALL BOLTS AND ENSURE THAT THEY HAVE 
NOW BEEN TIGHTENED TO THE NECESSARY TORQUE REQUIREMENTS. SEALANT 
SHOULD BE APPLIED TO GAPS BETWEEN BLADES AND CONNECTiNG ARMS.

26

    Bolt M12X35
    X 4

    Bolt M12X60
    X 4



INSTALLATION

STEP 8

SHORT CIRCUIT GENERATOR

 CAUTION:
 BEFORE INSTALLING THE TURBINE ON THE TOWER, THE GENERATOR WIRES 
MUST BE SHORT CIRCUITED TO PREVENT THE TURBINE FROM FREE SPINNING. THIS 
CAN BE DONE BY TYING THE STRIPPED ENDS OF THE GENERATOR WIRES TOGETHER. 

 NOTE: MAKE SURE YOU WRiTE DOWN THE SERIAL NUMBER LISTED ON THE 
 GENERATOR FOR THE WARRANTY BEFORE LIFTING IT UP ON THE TOWER.
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INSTALLATION

 STEP 9

TURBINE INSTALLATION

Tool needed: Cr, Ls

Lift the wind turbine onto tower, and mount onto supporting tower upper flange with bolts M20X80

 CAUTION:
 TURBINE BLADES SHOULD BE PHYSICALLY TIED DOWN TO PREVENT FREE 
SPINNING WHEN MOUNTING ON SUPPORTING TOWER. 

Congratulations!  You have completed the assembly of the UGE-4K Vertical Axis Wind Turbine unit. For the next 
steps of installation on how to connect your turbine to the Grid or your Battery Backup system, refer to the 
electronics installation manual. 

28
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COMMISSIONING CHECKLIST 
GRID-TIE
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WITH THE SYSTEM PROPERLY WIRED PER THE SUPPLIED WIRING DIAGRAM, ENGAGE THE SAFETY BRAKE 
AND OPEN THE AC DISCONNECT SWITCHES #1 AND #2 BEFORE RUNNING THE FOLLOWING TESTS

Safety Brake Switch
 Confirm the resistance between each phase is 0 Ω

AC Disconnect Switch #1
 Confirm a switch is present between the turbine and PVI-7200
 Confirm the switch rating meets or exceeds the recommended values as shown in the supplied wiring diagram

Wind Interface Box
 Confirm model - PVI-7200
 Confirm continuity across all three fuses inside the PVI-7200 

Diversion Load
 Confirm the resistance of the diversion load is appropriate for the specific turbine:
 35 – 65 Ω for UGE-4K 

Inverter
 Confirm model
 PVI-4200 for UGE-4K
 Using the Aurora Installer software, confirm the correct MPPT is programmed to the inverter AND that   
 the “Vin Start” input is set appropriately.
 Confirm on the LCD screen that the nominal grid voltage is correct, and that the inverter to grid    
 connection is wired per the inverter manual.

AC Disconnect #2
 Confirm a switch is present between the PVI-4200 inverter and the main panel
 Confirm the switch rating meets or exceeds the recommended value

Grounding
 Confirm the resistance between all grounding conductors is 0Ω

WITH THE SYSTEM PROPERLY WIRED PER THE SUPPLIED WIRING DIAGRAM, CLOSE THE AC 
DISCONNECTS #1 AND #2 AND DISENGAGE THE SAFETY BRAKE

Safety Brake Switch & AC Disconnect #1
 Confirm a voltage exists between each phase with turbine spinning at the input terminals. (If there is no   
 wind present, the turbine can be manually spun by hand to confirm voltage presence).

PVI-7200 Wind Interface Box
 Measure the voltage at the turbine input terminals.  This value will vary based on turbine RPM. (If there is no  
 wind present, the turbine can be manually spun by hand to confirm voltage presence)

PVI-4200 Inverter
 Confirm the inverter turns on at 50VDC, shows no errors and successfully connects to the grid.



COMMISSIONING CHECKLIST 
OFF-GRID
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WITH THE SYSTEM PROPERLY WIRED PER THE SUPPLIED WIRING DIAGRAM, ENGAGE THE SAFETY BRAKE 
AND OPEN ALL AC DISCONNECT SWITCHES BEFORE RUNNING THE FOLLOWING TESTS

Safety Brake Switch
 Confirm the resistance between each phase is 0 Ω
 

AC Disconnect Switch #1
 Confirm a switch is present between the turbine and off-grid controller
 Confirm the switch rating meets or exceeds the recommended value

Controller
 Confirm model - UGE-4K-OGC
 Confirm diversion load is present and connected to controller.

Batteries
 Confirm battery voltage matches system voltage - 48V

Inverter (if applicable)
 Confirm model according to local requirements and system voltage

AC Disconnect #2 (if applicable)
 Confirm a switch is present between the inverter and the electric panel
 Confirm the switch rating meets or exceeds the recommended value

AC Disconnect #3 (if applicable)
 Confirm a switch is present between the inverter and the main panel
 Confirm the switch rating meets or exceeds the recommended value

Grounding
 Confirm the resistance between all grounding conductors is 0 Ω

WITH THE SYSTEM PROPERLY WIRED PER THE SUPPLIED WIRING DIAGRAM, CLOSE THE AC 
DISCONNECTS SWITCHES AND DISENGAGE THE SAFETY BRAKE

Safety Brake Switch & AC Disconnect #1
 Confirm a voltage exists between each phase with turbine spinning at the input terminals (If there is no   
 wind present, the turbine can be manually spun by hand to confirm voltage presence)

Controller
 Measure the voltage at the turbine input terminals and verify that the turbine light is flashing, indicating   
          charging. (If there is no wind present, the turbine can be manually spun by hand to confirm voltage presence)

Inverter (if applicable)
 Confirm that the inverter is creating the appropriate voltage and frequency desired and powering the   
 appropriate devices



OPERATION

Your UGE turbine is designed to operate with minimum action required on the part of the owner.  If wired 
correctly, the controller or wind interface box / inverter combination will keep the turbine spinning at an optimum 
and safe RPM regardless of the wind speed.  Please see the installation and/or owner’s manuals for the turbine’s 
electronics for more information on the proper operation of that equipment. 
 
Please follow the instructions below to ensure proper function of your wind turbine:

• Unless the safety break is engaged, AC disconnect switch #1, the switch between the turbine and the  
 controller or wind interface box, must be in the closed (on or engaged) position.  This switch should  
 be locked in the closed position with a combination lock, key lock, or zip tie.  Locking this switch is a  
 requirement for the activation of the warranty.  Leaving this switch in the open position with the safety  
 break not engaged can lead to a free-spinning situation, potentially damaging the turbine, and voiding the  
 turbine’s warranty.

• The covers of all electronic components shall remain on those components unless maintenance is being  
 performed on the turbine or electronics.  These covers shall only be removed by qualified personnel 
 such as a UGE distributor, licensed contractor, or certified electrician, or by an individual under the direct  
 supervision of UGE technical staff.

• The safety break may be engaged and disengaged at the owner’s discretion.  During  times of high wind,  
 the turbine may spin slowly even with the safety break engaged.  This is normal.  If the turbine is rotating  
 when the safety break is engaged, the turbine should coast to a stop or very low RPM within 5 seconds.  It  
 is not recommended that the owner regularly engage the safety break when the turbine is rotating quickly.   

• If the tower was purchased with a hinge and manual or motorized raising system, the owner may raise  
 and lower the tower at their discretion.  The safety break shall be engaged before raising or lowering  
 the tower to prevent the turbine from spinning during the transition.  It is recommended that the tower  
 not be raised or lowered at times with wind speeds above 5 m/s [11mph]

• If the turbine appears to be spinning off balance or begins to emit a noticeable sound, engage the safety  
 break and contact UGE technical support at (917) 720-5685 ext. 6 or at 
 techsupport@urbangreenenergy.com
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Does the UGE-4K need lightning protection?
Lightning protection can be introduced to minimize the likelihood of high voltage and high current damage 
to the turbine and the control electronics. An ideal lightning protection solution is for any lightning strike 
to pass directly to ground without interfering with either the turbine control systems or entering into the 
building. 

What happens if I lose power from my utility company?
Any inverter supplied by Urban Green Energy will have anti-islanding protection, meaning that the turbine 
will not be able to deliver current to the grid. This is a requirement to ensure the power lines can be re-
paired safely in the event of a fault.

When should I contact the service center?
Contact your merchant if the turbine is making loud and unusual sounds and if the turbine is not spinning 
in response to strong persistent wind. Your distributor may contact the UGE service center, or recommend 
you contact us directly.

What should I do if I’m expecting a severe storm?
The UGE-4k is capable of lasting a severe storm, however if you have the opportunity it is advisable to 
turn on the safety brake and anchor the turbine with a rope or other physical anchor.

How do I shut down UGE-4K?
Engage the safety break to stop the turbine from spinning

Can I leave the UGE-4K unattended?
Yes, your turbine is able to operate without user feedback.

Can I mount UGE-4K to my roof?
Structural considerations must be taken into account for your safety and the integrity of your building. It is 
also recommended a tower be installed to elevate the turbine above the level of the roof and where there 
is better quality wind.

Can I recycle my turbine?
When the turbine has reached the end of its usable life it should be brought to a proper recycling center 
since the metal in the turbine and electronics can be reused.  The tower has a design life much longer than 
20 years and may be reused to support a future small wind turbine.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

FAQ
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URBAN GREEN ENERGY, INC. THREE YEAR LIMITED WARRANTY AGREEMENT

This Agreement (“Agreement”) is between you and Urban Green Energy, Inc. (“UGE”) and applies to UGE branded 
products (“Product”) and services purchased by you from UGE or any of its subsidiaries or affiliates or a UGE 
authorized reseller (“Reseller”), unless you enter into a separate written agreement with UGE. BY PURCHASING A 
UGE PRODUCT YOU AGREE THAT THIS AGREEMENT APPLIES TO YOU.

YOU MUST REGISTER THIS LIMITED WARRANTY AGREEMENT AND RECEIVE ACCEPTANCE BEFORE YOU 
TURN ON YOUR WIND TURBINE.

The term of this Limited Warranty is three (3) years (the “Limited Warranty Period”).  For the UGE-600, UGE-1K, 
UGE-4K vertical axis wind turbine;
 

Serial number____________________

Vertical axis wind turbine model type________________

Vertical axis wind turbine is grid tie or off grid?___________________ 

Customer Name______________________________

Customer Phone Number______________________________

Customer Email______________________________

Turbine Installation Site Address________________________________________________________

The Limited Warranty Period begins on the date of product installation. The installation must be performed by 
qualified personnel, such as a certified electrician, an employee of a licensed contractor or an employee of an 
UGE distributor, this list is exemplary and by no means limiting. The date of installation may occur in the 12 month 
period following the delivery date of the product to the distributor. The warranty must be registered within ten (10) 
business days from the date of installation. The unit should be installed but not turned on prior to registering the 
warranty. The warranty registration period will expire at midnight (local time of installation location) on the tenth 
(10th) day following the installation date. The expiration of the warranty registration period terminates all rights 
covered in this Limited Warranty Agreement. 

Date of delivery to Distributor (if applicable) ____________________

Date of installation___________________________________

WARRANTY INFO
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1. Registration of Limited Warranty. 

i. Complete the online warranty registration form at http://www.urbangreenenergy.com/warranty_form.php with 
the serial number, unit type, date of delivery to distributor, date of installation, customer information and installation 
location.
ii. Submit End-Users Agreement Statement signed and dated by the End-User.  It can be downloaded from the 
Distributor’s Section or requested from your sales representative.
 iii. Take the following photographs:-
 
Grid Tie Units
- Wind Interface Box wiring
- Inverter wiring
- Diversion Load wiring
- Safety break and Disconnect switch wiring (3x)
- Locked AC disconnect switch #1
- Overall electrical assembly picture showing all components and conduits in between the electrical boxes and 
showing a zip tie or other means of ensuring the AC disconnect switch between the generator and the wind 
interface box cannot be opened accidentally.

Off Grid Units
- Controller wiring
- Diversion load wiring
- Safety break and Disconnect switch wiring (3x)
- Locked AC disconnect switch #1
- Overall electrical assembly picture showing all components and conduits in between the electrical boxes and 
showing a zip tie or other means of ensuring the AC disconnect switch between the generator and the controller 
cannot be opened accidentally.
 
iv. In the event the product is not installed using a tower supplied by Urban Green Energy, you must submit 
professional detailed design drawings of the tower. For non Urban Green Energy, Inc supplied towers not installed 
with a standard foundation, you must submit drawings of any mounting provisions. For installations using Urban 
Green Energy supplied towers but not our foundations, you must  submit drawings of any mounting provisions  
Please note that it is not the responsibility of Urban Green Energy, Inc to review these drawings, and they will only 
be kept on record if needed for future troubleshooting. 

Urban Green Energy, Inc does not accept responsibility for damage to Urban Green Energy, Inc manufactured 
products resulting from the use of non-Urban Green Energy, Inc supplied towers, roof mounts or electronics. Please 
note that if you chose to use non-Urban Green Energy supplied parts you should ensure that the towers are 
designed adequately for the loads the turbine will experience and that all other parts are suitable for the installation.
 
v. Email the photographs and tower design, as applicable per iv. above, to warranty@urbangreenenergy.com.

WARRANTY INFO
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vi. You will receive confirmation within two (2) business days of submitting the required images via email. 
vii. Once you have received approval by way of a UGE Warranty Certificate you will not invalidate the warranty by 
turning your installed turbine on.  

1. Maintenance.  To qualify for the full Limited Warranty period, the product must undergo full maintenance once 
within the first month of installation and following the first full maintenance, once every 12 months. Product 
maintenance should be registered by downloading the maintenance form from the UGE website. The form should 
be filled in and submitted to techsupport@urbangreenenergy.com. The form should be submitted not more than 2 
months from the date of installation and within ten (10) days from the date maintenance is performed. Then annually 
thereafter maintenance should be performed in no more than 13 month increments. All maintenance forms must 
be submitted in not more than ten (10) days following the date the maintenance is performed. Annual maintenance 
must be performed until the life of the general or extended warranty has terminated.  Please note that failure to 
submit annual maintenance reports will invalidate the warranty. 

2. Product Limited Warranty. UGE warrants that its Products will be free from defects in materials and workmanship, 
under normal use for which it is intended, for the Limited Warranty Period. During the Limited Warranty Period, 
UGE may, at its option: (i) provide replacement parts necessary to repair the Product, (ii) repair the Product or 
replace it with a comparable product, or (iii) refund the amount you paid for the Product, less depreciation of ten 
percent (10%), upon its return, provided that UGE may, at its sole option, attempt to remediate any defects via 
technical support through telephone or electronic communication prior to taking any actions outlined in items (i) 
through (iii) listed above.  It is hereby agreed and understood that UGE shall not be responsible for the installation 
of replacement parts or replacement products.  Replacement parts and products shall be shipped at no cost to you 
and shall be new or serviceably used, comparable in function and performance to the original part and warranted 
for the remainder of the Limited Warranty Period. 

3. Warranty Limitations.  This limited warranty does not cover misuse or minor imperfections in units that meet 
design specifications or imperfections that do not materially alter functionality. This limited warranty does not cover 
and UGE is not responsible for (1) damages caused by misuse, abuse, accidents, fire, acts of God, theft, disappearance, 
misplacement, power surges, viruses, reckless, willful, or intentional conduct, including, without limitation, damages 
caused by tampering with or dismantling any portion of the Product including its generator, (2) damages caused by 
servicing not authorized by UGE, (3) damages caused by usage that is not in accordance with Product instructions, 
(4) damages caused by failure to follow the Product instructions, (5) damages caused by the combination of Products 
with other non-UGE branded products, accessories, parts or components, (6) any equipment or components that 
were not included in your Product as originally sold to you, (7) normal wear and tear, (8) cosmetic damage that 
does not affect functionality or (9) damages or loss of function sustained as a result of wind speeds exceeding 55 
m/s, lightening or hail or any other insurable loss under standard fire and extended coverage policies generally 
available for endorsement to you (10) re-configuration or re-connection of the electronics by a non-UGE authorized 
distributor, (11) units which have been turned on with out approval, wherein approval is granted by way of a UGE 
Warranty Certificate corresponding to the unit serial number, (12) units which have been allowed to free spin. Note 
that if the turbine is installed first and not tied down or short circuited while the electronics are being installed 
and the warranty approved, the unit can still free spin and damage the blades, bearings and other parts. DAMAGE 
INCURRED DUE TO FREE SPINNING IS NOT COVERED BY THIS OR ANY OTHER WARRANTY. (13) If a non-
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UGE authorized distributor configures, re-configures or re-connects the electronics for any UGE product this will 
automatically void the warranty on all components of the product; this includes the turbine.

4. Services and Service Limited Warranty. Any services provided to you by UGE that are not within the scope of 
the Limited Warranty also are governed by this Agreement. For a period of ninety (90) days after services are 
performed, UGE warrants that services provided by it were performed in a professional and workmanlike manner. If 
your problem recurs within the 90 day service warranty period, UGE will, at its option, (1) re-perform the services, 
(2) replace the Product pursuant to the terms of this Agreement, or (3) permit you to return the Product and issue a 
refund pursuant to the terms of this Agreement.  If you purchased an extended warranty, such as the UGE Extended 
Warranty Plan, please refer to the service plan for the coverage, duration and terms of service.
 
5. Instructions for Warranty Service.  To obtain warranty service you must (1) notify UGE within ten (10) days of 
knowledge of any defect in Product, or any failure of the Product to function properly, (2) assist UGE in diagnosing 
issues with your Product and follow UGE’s warranty processes and (3) obtain warranty service from UGE or an 
authorized service provider specified by UGE. UGE will not reimburse you for service performed by others. 

6. Implied Warranties. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY 
OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IS LIMITED IN DURATION TO THE 
DURATION OF THIS WARRANTY. 

7. Limitation of Liability. UGE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. UGE’S MAXIMUM LIABILITY TO YOU IS LIMITED 
TO PURCHASE PRICE YOU PAID FOR PRODUCTS OR SERVICES PLUS INTEREST ALLOWED BY LAW. UGE IS 
NOT LIABLE TO YOU IF IT IS UNABLE TO PERFORM DUE TO EVENTS IT IS NOT ABLE TO CONTROL, SUCH 
AS ACTS OF GOD, PROPERTY DAMAGE, LOSS OF USE, INTERRUPTION OF BUSINESS, LOST PROFITS, LOST 
DATA OR OTHER CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR SPECIAL DAMAGES, HOWSOEVER CAUSED, WHETHER 
FOR BREACH OF WARRANTY, CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY OR 
OTHERWISE. 

8. Dispute Resolution. If a dispute or claim is not resolved by you and UGE, then it shall be finally settled by arbitration 
in accordance with the then current rules of arbitration of the American Arbitration Association by three (3) 
arbitrators, one selected by each party and the third selected in accordance with such rules. Such arbitration shall 
be held in New York, New York, and the proceedings and all pleadings, filings, written evidence, decisions and other 
relevant documents shall be in English. Any final decision issued in the arbitration shall be in writing, and binding and 
conclusive upon the parties to this Agreement and may be entered as a final judgment by any court of competent 
jurisdiction. Each Party shall bear its own costs in connection with the foregoing arbitration.  This agreement shall be 
governed by the laws of the state of New York, without regard to conflicts of laws rules. 

9. General. UGE may assign this Agreement and/or any associated service plan without your consent and without 
notice to you. If UGE does assign this Agreement and/or any associated service plan, the assignee will assume all 
obligations to you, UGE will be released of all obligations, and you agree to look solely to the assignee for the 
performance of all obligations under this Agreement and/or any associated service plan. UGE and its subsidiaries and 
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affiliates are intended beneficiaries of this Agreement. If there is any inconsistency between this Agreement and any 
other agreement included with or relating to Products or services purchased from UGE, this Agreement shall govern. 
This Agreement may not be modified, altered or amended without the written agreement of UGE. Any additional 
or altered terms shall be null and void, unless expressly agreed to in writing by UGE. If any term of this Agreement is 
illegal or unenforceable, the legality and enforceability of the remaining provisions shall not be affected or impaired. 

10.  Modifications.  UGE reserves the right to change the terms of this Limited Warranty in the future. UGE reserves 
the right to make design changes, improvements and/or additions to its products without obligation to install such in 
products previously manufactured.
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WARRANTY INFO MAINTENANCE 

After 1 month, and every year on the anniversary of the turbine’s installation, it is required that your UGE-4K 
undergo a checkup.  Although there is no routine or service requirement beyond this you should be aware of any 
unusual behavior or sounds.  If this occurs it is best to utilize the safety brake to stop the turbine and then contact 
your distributor or the service center.

 CAUTION:

THE MAINTENANCE CHECK SHOULD BE PERFORMED ON A DAY WITH CALM WINDS, 
5M/S [11MPH] OR LESS.  PRIOR TO PERFORMING ANY MAINTENANCE ON THE TURBINE, 
ENGAGE THE SAFETY BREAK TO PREVENT THE TURBINE FROM SPINNING.  

Equipment that you will need for the maintenance check includes:

 Ohm meteter
 Volt meter
 Digital level
 A bucket truck or other man lifting device may be needed to clean the turbine.

The routine checkup of your turbine should include:

 Clean the blades so that they are free of dust or bug matter
 All bolts tightened to required torque values
 Blades are free of defects
 Connecting arms are free of defects
 No abnormal noises from spinning turbine
 Tower is free of rust or other visible defects
 WIB/Controller functional
 3 Fuses in WIB show continuity (if applicable)
 Inverter functional and displays no error messages (if present)
 Verifying the resistance of the diversion load 
 Voltage produced when spinning turbine
 All wires securely attached to ports
 No rust exists on electrical connection points or inside enclosures
 Turbine, tower, and all electrical components are still properly grounded
 Batteries are within operable life
 Top plate of tower is plumb within 1 degree of horizontal

Release the safety break after the maintenance check is complete.
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TECHNICAL SUPPORT

If your product requires troubleshooting or warranty service, contact your merchant. If you are unable to contact 
your merchant, or the merchant is unable to provide service, contact Urban Green Energy directly at:

Urban Green Energy

330 West 38th Street
Suite 1103
New York, NY 10018

Tech. Support Phone: +1 (917) 720-5685
Email: techsupport@urbangreenenergy.com

This equipment complies with all the fundamental requirements of the relevant standards 
and guidelines. All associated documents and the original Declaration of Conformity are 
available from the manufacturer.
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