Drivmedel

Giraffen som
kan ladda bilar
TEXT: FREDRIK SANDBERG

D

en ser ut som en giraff. I trä,
med solpaneler som ryggsköld
och ett huvud som snurrar.
Det är InnoVentums
skapelse som nu börjar säljas, och som
är tänkt att kunna producera el året runt.
Dygnet runt. Det finns anledningar till
konstruktionen. Lutningen på solcellerna
ger maximalt inflöde av sol, valet av trä
bygger på tanken om förnybart även i själva
konstruktionen.
– Idén kom till genom ett samarbete
med LTH och ENSTIB, ett franskt
universitet som specialiserat sig på
träkonstruktioner. Tanken är att få en
trippeleffekt. Det vill säga sol, vind och
förnybart material i träet. Det går åt väldigt
lite metall för att konstruera den. Vi kan
också maximera produktionen per ytenhet
med sol och vind på samma byggnad.
De kompletterar varandra, på natten och
vintern när det är kallt blir lufttätheten
större och ger mer ström. Soliga dagar
blåser det mindre, då kommer panelerna
till sin rätt, säger Marcus Ulmefors på
InnoVentum.
Giraffen som nu har satts upp som
teststation i Malmö är version 2.0.
Den har fått fler solpaneler, färre unika
komponenter, den är snabbare och lättare
att transportera enligt Marcus Ulmefors.
– Nu ska den certifieras, av Statens
Provningsanstalt.
Hur mycket ger den?
– Den har nu gett cirka 280 kWh på fem
dagar.
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Det räcker onekligen till en villa?
– Ja, herregud. Vi exporterar ut allt till
nätet. Vi kommer också att ha event där
man kan ladda elbilar från giraffen.
Den är inte direkt diskret?
– Nej, det är en oerhört visuell produkt.
Perfekt för kommuner och företag som vill
profilera sig. Betydligt mer synligt än att
bara ha en laddstolpe.
Hur hög är den?
– 12 meter. Rotordiametern är 4 meter.
Kan man smälla upp en sådan här på
villatomten?
– Visst. Men du behöver bygglov,
eftersom rotordiametern är större än tre
meter.
Vad kostar den?
– Mellan tummen och pekfingret en
halv miljon. Det beror på hur mycket man
behöver gräva. Skulle du behöva 100 meter
kabel, kostar det en del. Det beror lite på
hur bra kontakt man har med sitt elbolag,
och elektriker.
Hur mycket producerar den per år?
–14 000 kWh.
När vinden ligger på blir det bra tryck
från turbinen. Funkar väldigt bra.
Vad använder ni för solpaneler?
– Det är svenska solpaneler från
Swemodule i Glava. Det fina med deras
produkter är att de använder återvunna
paneler, som har kasserats vid produktion,
de byter bara ut de dåliga cellerna, vilket
ger ett lågt pris.
Vad är anledningen till lutningen på
panelerna?

– Alla paneler har varsin vinkel, vilket
gör att man inte får den där jättebranta
spiken mitt på dagen och håller igång
produktionen längre på kvällen. Vi plattar
till kurvan lite grand. Därför måste vi
också ha elektronik som klarar det, små
växelriktare, varje solpanel är ett system i
sig. Industrin går mot den trenden, varje
solpanel får ge sin maximala kapacitet.
Om man nu inte vill, eller inte har
råd att köpa hela giraffen, säljer ni små
vindkraftverk?
– Ja, vi har små vindkraftverk för
privat bruk, vi har installationer i Sverige,
Frankrike, Nederländerna och Filippinerna.
Från 3 kW, hittills upp till 11 kW, den senare
kräver 20 meters torn, så det är väl mest
för gårdar. Inte ett villaområde. De första
installationerna drar vi igång om en vecka.
– Med småskalig vind är det noga med
platsen. Men med trä blir det ett fint inslag
i miljön. Den turbin vi använder i Malmö,
visade sig vara otroligt tyst också. Det som
är fint med trä är att det är mjukt och segt,
så det absorberar vibrationer och hamnar
inte i självsvängning. Ljudet som en del
klagar på kommer från vibrationerna. Trät
dämpar det naturligt. Så det kommer en
massa bonussaker med trä.
Därmed borde man kunna ha det på
hus i större städer?
–Ja, man skulle kunna ha vindkraftverk
på alla tak i städer. Tidigare har turbinerna
inte hållit måttet, de har låtit väldigt
mycket. Här finns en lösning, har man fri
vind på ett hustak är det väldigt bra. 

