
ETT VINDKRAFTVERK ser ut som en väldigt stor vindsnurra. Du har kanske 
sett flera stycken bredvid varandra, till exempel uppe på ett berg? Det blåser 
mer ju högre upp man kommer, därför står vindkraftverken på ställen där vinden 
får fart. Vindkraftverken är också jättehöga, ungefär 120 meter till rotorbladens 
topp. Det blåser mer i Sverige på vintern än på sommaren och det är bra eftersom 
vi använder mer el på vintern. För att inte vindkraftverket ska blåsa omkull är 
det ordentligt fastsatt i marken, i något som kallas fundament.

 
 
ROTORBLAD (TURBIN) - De stora bladen, som 
kallas rotorblad, börjar snurra när det blåser.  
Det får hela vindkraftverket att börja jobba!

AXEL - Rotorblanden sitter på en axel, alltså en lång 
stång, som börjar snurra när rotorbladen snurrar.

VÄXELLÅDA - Snurrandet fortsätter in i en växel- 
låda. Den hjälper axeln att snurra ännu snabbare. 
Fungerar ungefär som på en cykel där du kan växla 
upp eller ner beroende på hur fort du vill cykla.

BROMS - Som tur är finns en broms! Den bromsar 
om vindkraftverket börjar snurra för fort.

GIRMOTOR - Girmotorn hjälper till att rikta rotor-
bladen åt rätt håll, så att bladen kan fånga upp 
vindens vindar. Den kan bara snurra max tre varv 
innan den måste snurra åt andra hållet. Annars 
skulle kablarna inne i tornet trassla ihop sig.

GENERATOR - Snurrandet av rotorbladen och växel- 
lådan gör att det börjar röra sig inne i generatorn. 
I generatorn finns magneter och när en spole med 
ståltråd börjar snurra mellan dessa skapas stark el.

ELKABEL - Elen åker vidare i en tjock kabel ner 
genom vindkraftverket.

TRANSFORMATORSTATION - Elkabeln leder till 
slut in i en transformatorstation. Vissa kallar det 
lilla huset för en kiosk! I den omvandlas elen till 
rätt spänning (det betyder att den får rätt styrka). 

ELNÄT - Sen åker elen vidare ut på elnätet och 
hela vägen till förskolan!

STYRSYSTEM - På bottenvåningen, där man går 
in i vindkraftverket, finns styrsystemet. Det är som 
en jättestor dator, där den som jobbar med vindkraft-
verket kan se att allt fungerar som det ska.

VINDMÄTARE - Uppe på vindkraftverket sitter en 
vindmätare. Den berättar för styrsystemet från vilket 
håll vinden kommer ifrån och hur hårt det blåser. 

HINDERLJUS - Lyser och blinkar så att ingen kör 
in i vindkraftverket. Bra va?
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Vindkraftverk

Så här funkar ett vindkraftverk: ROTORBLAD
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