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Energirik giraff
laddar elbilar
Varför inte konstruera en laddstation för elbilar som får ström
från både sol och vind – och dessutom ser ut som en giraff?
Malmöbaserade företaget InnoVentum ställde sig frågan.
Svaret står nu i Västra hamnen i Malmö. SP assisterar med
hållfasthetsberäkningar och effektmätningar.
TEXT STAFFAN LJUNG

G

iraff-kraftverket, som är byggt av trä, kan
producera 5 000–11 000 kWh per år, även
i länder med låg solinstrålning och måttliga
vindar. Enligt företaget är denna energimängd nog för
att kunna driva en elbil ett varv runt jorden. Under
laddningen – som är gratis för elbilsförare i Malmö
– står bilarna i skuggan under de stora solmodulerna
som täcker giraffens rygg.
Vindkraftverket är placerat högst upp på giraffens
huvud, tolv meter upp i luften. Höjden minskar risken för turbulens och gör det samtidigt möjligt att
dra nytta av de högre vindhastigheter som råder en bit
upp från marken.
– En stor fördel med att producera ström från både
sol och vind är att det totalt sett blir en jämnare produktion. På sommaren blåser det mindre samtidigt
som solinstrålningen är högre. Vintertid är förhållandet det omvända, säger Andreas Nilsson på SP.
Trä ger miljöplus
Hela giraff-konstruktionen är gjord av trä och har
granskats ur hållfasthetssynpunkt mot gällande EUnormer av SP. Genom att använda trä har InnoVentum fått en stark miljöprägel på kraftverket, samtidigt
som det får ett lågt ”carbon footprint”, det vill säga

fakta InnoVentum är ett ungt företag
inom förnybar energi med stark miljö- och
hållbarhetsprofil. Företaget säljer inte bara
giraff-kraftverk. Power Tower är till exempel
ett kombinerat sol-vindkraftverk med ett
mer traditionellt utseende. InnoVentum har
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ger upphov till låga utsläpp av växthusgaser under tillverkningen.
Sigvald Harryson, vd och grundare av InnoVentum,
berättar att man valde giraff-formen på grund av alla
positiva associationer.
– Giraffer är vackra och sociala djur som alla gillar.
Dessutom gör solcellernas placering på ryggen att de
producerar extra mycket energi.
Utformningen har fått namnkunnig assistans. Den
världsberömde spanske arkitekten Santiago Calatrava, känd bland annat för att ha ritat höghuset Turning
Torso, har varit med och designat kraftverket.
Mäter effekt och buller
SPs experter på mätteknik undersöker också prestanda
och det buller som kraftverket ger ifrån sig.
– Lite förenklat kan man säga att för vinddelen
mäter vi vindstyrka och hur mycket elektricitet som
kommer ut. Motsvarande mätning sker för solelen. Vi
mäter soleffekten in och eleffekten ut, säger Andreas
Nilsson.
Mätningarna startade under våren och görs under
tolv månader framåt. Mätdata sänds kontinuerligt
från Västra hamnen över Internet till SPs databas för
analys. Mätning av ljudnivån sker vid ett tillfälle un-

bland annat levererat ett sådant kraftverk
till Filippinerna i ett projekt tillsammans med
Barnmissionen som döpts till ”Power to the
Philippines”.
Läs mer på www.innoventum.se

Solcellernas utformning och placering på ryggen
gör att de producerar extra mycket el.

der tolvmånadersperioden. Sammantaget ska alla data
bilda underlag för en konsumentmärkning enligt IEC
61400-2: 2013 Annex M.
Inom IEA Wind (International Energy Agency) har
en internationell rekommendation om konsumentmärkning av små vindkraftverk utvecklats, med stöd
av bland annat Energimyndigheten. Genom denna
märkning får konsumenter bättre möjligheter att göra
informerade beslut vid köp av små vindkraftverk, på
liknande sätt som den märkning som finns för bland
annat kylar och frysar.
– Förhoppningen är att det också ska sporra tillverkarna att utveckla bättre små vindkraftverk, säger Andreas
Nilsson.
Intresset vaknar
Sigvald Harryson ser ljust på framtiden för sin innovativa skapelse. Intresset bland potentiella köpare bör-

Giraffer är vackra
och sociala djur
som alla gillar
Sigvald Harryson

jar väckas på flera håll. Han räknar upp småföretag,
bostadsrättsföreningar, köpcentrum och hamburgerrestauranger som speciellt lämpade kunder. Man förhandlar bland annat med en Science park i Linköping
och ett jätteföretag i Kina som har 38 000 bensinstationer (!) och nu även vill erbjuda el.
– Elbilsförare har ofta svårt att hitta laddstationerna. Giraffen syns på långt håll och ger en tydlig signal
om att det finns möjlighet att ladda batterierna med
grön el. n

kontakt
andreas.nilsson@sp.se
sigvald@innoventum.se
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