
Sammanfattning 

 
Vi ville se vad det finns för intressanta vindkraftverk anpassade för stadsmiljö ute på 
marknaden och vad en framtida investering skulle kunna landa på rent ekonomiskt, 
men även vad som krävs vid en bygglovsansökan för ett 5kW vindkraftverk. 
 
Vårt huvudsakliga syfte med den här rapporten är att försöka välja ut, enligt oss, två 
vettiga vindkraftverk och jämföra dessa mot varandra, för att underlätta vid ett 
framtida beslut om vilket slags vindkraftverk man ska placera på Sjöfarthögskolans 
tak. 
 
Då taket orsakar ett område med turbulent vind och lägre vindhastighet måste 
turbinens navhöjd anpassas beroende på var på taket turbinen placeras. 
 
Enviro Energies Mag-Wind 5kW är det verk som vi har varit mest intresserade av 
utav de som vi har tittat på. Främst beroende på att verket saknar mast, startar vid 
låga vindhastigheter, det krävs inget direkt fundament och det har en estetik som 
tilltalar oss. Det fungerar i vindar på 67m/s i upp till två timmar om man har systemet 
HAWK (High Airspeed Wind Kit) installerat, kan arbeta under ihållande vindar på 
41m/s och elproduktion uppnås redan vid 1,8m/s. 
 
Spiralen är precis som Mag-Wind ett vertikalt vindkraftverk, men det sitter på en mast 
och generatorn är placerad i ett utrymme intill verket och inte i direkt anslutning till 
verket som fallet är med Mag-Wind verken. Märkeffekten är satt till 4kW, alltså en 
kilowatt mindre än Mag-Wind, men enligt tillverkarens effektkurva för verket så 
levererar den strax över märkeffekt vid vindar från 12m/s och uppåt. Spiralen börjar 
snurra vid 2m/s och levererar el mellan 3-25m/s, alltså nästan som ett vanligt 
horisontellt vindkraftverk. 
 
Ett komplett 5kW Mag-Wind går i dagsläget på 490 000 kronor exklusive moms och 
baseras på projektering, installation och montering. I priset ingår komplett 
vindkraftverk med invertersystem och kontrollenhet för anslutning av dator, Web-
baserat system, AC- och DC-brytare, överspänningsskydd, kablage på 15 meter och 
fri frakt. 
Ett 4kW Spiralen med tillhörande styrbox går på cirka 200 000 kronor. Kost-nader 
som sedan tillkommer är bland annat för montering och installation, fundament, frakt 
och kringkostnader för kablage och övrig utrustning. 
 
Ljudnivåerna från Spiralen ger mycket mer att önska jämfört med de uppmätta 
värden som har angetts för Mag-Wind. Man måste ändå ställa sig lite skeptisk till de 
redovisade mätvärdena eftersom dessa är utförda av företagen och inte av tredje 
person. 
 
Höjdmässigt sett så blir Mag-Wind det mest diskreta alternativet eftersom det saknar 
mast och därmed inte kommer att sticka upp lika mycket som Spiralen. 
 
Utifrån den här jämförelsen så tycker vi att vindkraftverket Mag-Wind är det vettigaste 
alternativet och att skolan ska satsa på ett sådant. 


