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Små Vindmøller Kan Nu Også Flyde! 
Takket være dets begrænsede indvirkning på miljøet, er vedvarende energiteknologier blevet mere og mere populære indenfor de 
seneste år, og nåede op på i alt 18,1% af det samlede energiforbrug på verdensplan, i 2018 (kilde: REN 21). Vindindustrien er en 
vigtig aktør indenfor denne sektor, og den har allerede en veludviklet forretning.  

Det siger sig selv, at vindmølleproducenterne har opnået adskillige teknologiske innovationer indenfor de sidste årtier, og at 
moderne maskiner er betydelig mere effektive end de gamle.Denne udvikling blev drevet af det enorme verdensomspændende 
potentiale som vindenergien har, og som teoretisk set vil kunne dække al verdens forbrug, op til flere gange. 

Europa er især heldig stillet med hensyn til vindressourcer: en  studnylig foretaget undersøgelse viste, at selv om man tager de socio
-tekniske begrænsninger i betragtning, så er den kontinentale potentielle kapacitet for landvindmøller på 52,5 TW, svarende til det 
samlede forbrug af 52,5 milliarder vaskemaskiner. På trods af dette store potentiale er der risikoen for, at der ikke anbringes nok 
installationer i tide til at opfylde klimamålene, og denne forsinkelse skyldes delvist protester fra mennesker. Dette, sammen med 
andre grunde, har gjort det muligt for markedet for havvindmøller at vokse: ude på havet er vindressourcerne normalt bedre og 
mere konstante end på land, og fraværet af forhindringer muliggør en bedre energihøst. Omkostningerne for havvindmøller er 
stadig to til tre gange højere end tilsvarende landvindmølle-installationer, men det ser ikke ud til at være et problem for udviklerne. 
På den anden side er der tale om et stort problem ved den maksimale dybde, hvorpå vindmøllerne kan installeres, hvilket i 
øjeblikket er på 50-60 meter. Denne dybde er tilstrækkelig for mange steder, 
men den repræsenterer en udfordring for de lande, der er omgivet af dybere 
farvande. 

For at overvinde problemet udvikler industrien nu koncepter, der tillader 
flydende vindmøller, så de dybere farvande kan benyttes. I øjeblikket er der 
tre hovedløsninger tilgængelige: den ballast-stabiliserede, den fortøjnings-
stabiliserede og den flydevægts-stabiliserede vindmølle. Det aspekt, de alle 
har til fælles er, at de er designet til store vindmøller, da de betydelige 
udgifter skal dækkes. 

På Folkecenteret tænkte vi dog, at denne løsning også kunne være 
interessant for mindre enheder, hvorfor vi besluttede at udvikle vores egen 
model. Ideen bag det er, at der er mange steder i verden (f.eks. Bangladesh), 
hvor mennesker står over for oversvømmelser, eller direkte lever på vandet. 

Dette koncept tillader også landsbyer, der er frakoblet elnettet, at have elektricitet uden behov 
for komplicerede installationer. Designet er faktisk tænkt til, at blive bygget i områder med 
begrænsede ressourcer, muligvis ved hjælp af affaldsmaterialer. 

Realiseringen af ideen startede i begyndelsen af 2019, hvor den nødvendige teoretiske viden blev 
opnået, og hvor tegningerne og 3D-modelleringen blev udført. Resultatet af denne første fase er 
sammenfattet i denne rapport. Derefter fortsatte arbejdet gennem hele året, hvor trævingerne 
blev realiseret efter metoden beskrevet her. På det tidspunkt forberedte vi også nogle videoer, 
der viser fremgangsmåden.  

Det følgende trin var selve konstruktionen af den flydende platform, der fandt sted i slutningen af 
året, og med den faktiske test i vand i december. Der blev foretaget nogle ændringer af den 
originale struktur for at forenkle byggeprocessen. Arbejdet er beskrevet i denne rapport. 

Endelig, det sidste trin, der fandt sted i begyndelsen af 2020, var at forbinde vindmøllen med en 
hjemmelavet LED-lampe, hvis proces er beskrevet her. 

Designet af prototypen, dets konstruktion, dets test, samt vinge-konstruktionen og LED-
forbindelsen blev alle udført af Folkecenterets trainees, hvilket gør os meget stolte, da de udover 
at gøre et rigtig godt stykke arbejde, også formåede at lære en masse og have det sjovt. 

Det flydende fundament er nu en del af Folkecenterets udstilling, og LED-lampen lyser nu om 
natten, når vinden blæser! Projektet er open source, og alt materiale er tilgængeligt online. 

Typer af flydende fundamenter 

I baggrunden: Folkecenterets flydende 
fundament med den lille vindmølle på 

toppen.  
I forgrunden lyser LED-lampen, der er 

drevet af vindmøllen 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301421519304343?via%3Dihub
http://folkecenter.eu/pages/Marine-Energy/350.Development-of-floating-small-scale-offshore-wind-turbine-construction.pdfC:/Users/dp/Documents/BQ_Firmware_Flash_Tool-Customer_version
http://folkecenter.eu/PDF/Wind/310.Wind-potential-in-Tunisia.pdf
https://www.facebook.com/watch/nordiskfolkecenter/475000383244524/
http://folkecenter.eu/pages/351.Redesigning-a-Floating-Foundation-for-Small-Wind-Installments.pdf
http://folkecenter.eu/pages/PDF/Wind/352.Wind-Energy-to-Light.pdf
https://www.facebook.com/pg/nordiskfolkecenter/videos/


Betydningen af energibesparelser  
Danskernes skift til LED-pærer betyder, at vi sparer CO2 og dermed er med til at nå Danmarks mål for 70 % reduktion af CO2.  

I dag skiftede jeg en Philips LED 9 Watt E27 230V A60 elpære (svarende til en 60 watt gammel pære). Pæren havde 2700 Kalvin, 
altså varmt hvidt lys – eller udtrykt i lumen: 806. LED-pæren har siddet i vores gulv-læselampe i 68 måneder. 

I de 68 måneder har pæren været tændt gennemsnitligt 6 
timer pr. dag og har hermed givet lys i 12.240 timer. 
Forbruget i kWh i samme periode har været 110 kWh. En 
kWh koster ca. 2,30 kroner. Dette værdifulde læselys i 68 
måneder har kostet mig 253 kroner. Hvis det havde været en 
gammel elpære på 60 watt ville forbruget have kostet 1690 
kroner.  Pæren kostede i år 2014 60 kroner. I dag kan du få 
samme pære til 33 kroner.  

Pæren er således ”tjent hjem” på under to måneder.  Der er 
en mindre førstegangsudgift at skifte til LED pærer, men 
ellers kræver det ikke noget ekstraordinært. 

I pærens levetid er der sparet ca. 90 kg CO2  

Folkecenter arbejder meget med LED-teknologi; du kan finde 
ud af mere om det her. 

  

Et udvalg af LED-pærer  

PV System på Folkecenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realtime oversigt over produktionen kan findes her. 

Total produceret energi i  Marts: 

1.14 MWh 

Total produceret energi i 2020: 

1.50 MWh 

Total produceret energi fra 2012: 

66.53 MWh 

http://folkecenter.eu/pages/LED.html
https://smart.tigoenergy.com/p/2c4b9073-218a?date=2020-02-19


Meet the Trainee 

E-Mobilitet på Folkecenter 

 

 

Micha Sörgel  

Micha, 21 år gammel, er en trainee fra Tyskland, der var hos os i perioden 1. oktober 2019 - 1. februar 2020; indskrevet i 
programmet for Vedvarende Energi-teknik og Energieffektivitet i Ostbayerische Technische Hochschule, kom han her til, fordi han 
ønskede at tage et praktikophold i den nordlige del af Europa, og fordi han ville fokusere på vindenergi. 

Årsagen bag hans interesse for emnet ligger i det vindpotentiale, der er i det område, hvor han bor, på trods af at mængden af 
vindinstallationer stadig er begrænset. Ifølge Micha kan dette skyldes, at elektricitet fra vind stadig er et ret nyt koncept for de 
fleste, især når man sammenligner det med konventionelle måder at generere energi ved hjælp af fossile brændstoffer, hvilket 
betyder, at folk stadig ikke er opmærksomme på det enorme potentiale som vinden kan have for samfundet, og heller ikke de 
teknologiske fremskridt som industrien har haft i de sidste år. 

Da han skulle vælge sin praktikplads, kom der en 
stor anbefaling fra Valentin Heusgen, en tidligere 
Folkecenter-trainee, som var hos os for omkring et 
år siden; Det er en meget stor fornøjelse for os at 
se, at trainees nyder deres ophold, og at de 
anbefaler os til deres medstuderende og venner.  

Da han ankom til Folkecenteret fokuserede Micha 
sin opmærksomhed på flere projekter; i løbet af sin 
praktik lavede han en masse arbejde med LED-
teknologi: sammen med andre studerende 
designede og konstruerede han et LED-system, der 
betjenes af den lille vindmølle, som vi har på taget. 
Et system, som sandsynligvis vil blive brugt af en 
anden tidligere trainee, der vil  installerer det i en 
nepalesisk skole. Micha arbejdede også med Sol- 
Generatoren: sammen med sin gruppe 
konstruerede han en, installerede de nødvendige 
solpaneler på taget og udvidede vores solar-køkken, 
der er  beliggende i haven; han var også en del af teamet, der tog sig af Folkecenters have , og takket være ham vil vi snart lancere 
et nyt koncept indenfor havearbejde! 

Imidlertid var det projekt han var mest involveret i, konstruktionen af en flydende vindmølle, baseret på tegningerne af en tidligere 
trainee, Nikita Vinogradov. Opgaven blev udført af alle de trainees, der var til stede på Folkecenteret på det tidspunkt, og da 
fundamentet var klar, blev der installeret en lille vindmølle på den. 

Vindmøllens vinger blev konstrueret i træ af Valentin Heusgen, Eliana Marcela Melgarejo Peña og Mariem Bahloul, alle tidligere 
trainees hos Folkecenteret. På denne måde lykkedes det os at integrere forskellige generationer af trainees i et enkelt projekt! Det 
flydende fundament blev derefter testet i omgivelserne omkring Folkecenteret, og en video af processen kan findes her. 
Installationen er nu en del af vores udstilling, og den producerer belysning til vores parkeringsplads, takket være forbindelsen til et 
LED-system (også lavet af Micha og hans team). 

Samlet set var Micha meget tilfreds med sin oplevelse på Folkecenteret og vil også gerne anbefale det til fremtidige trainees; en af 
de ting han bedst kunne lide var, at han kunne anvende den lærte teori i praksis, og at han kunne lære af sine fejl, lave fremskridt og 
til sidst opnå et resultat. 

Fra et socialt synspunkt kunne Micha godt lide den atmosfære der er på Folkecenteret: "Kombinationen mellem fællesskab og 
mulighed for at være alene, når man trængte til det, var perfekt", sagde han. Vi ønsker Micha god fortsættelse med sine studier, og 
vi håber, at han snart kommer og besøger os!  

Materiale, der involverer Micha: Wind Energy to Light, Redesigning a Floating Foundation for Small Wind Installments 

http://folkecenter.eu/pages/Meet-the-trainee.html#Valentin-Heusgen
http://folkecenter.eu/pages/SunGenerator.php
http://folkecenter.eu/pages/SunGenerator.php
http://folkecenter.eu/PDF/Newsletters/September-2019.pdf
http://folkecenter.eu/pages/Meet-the-trainee.html#Valentin-Heusgen
http://folkecenter.eu/pages/Meet-the-trainee.html#Marcela_Melgarejo
http://folkecenter.eu/pages/Meet-the-trainee.html#Mariem_Bahloul
https://www.facebook.com/pg/nordiskfolkecenter/videos/
http://folkecenter.eu/pages/PDF/Wind/352.Wind-Energy-to-Light.pdf
http://folkecenter.eu/PDF/Wind/351.Redesigning-a-Floating-Foundation-for-Small-Wind-Installments.pdf


Carolina Nunes Hidalgo 

Oprindeligt fra Spanien, kom Carolina (28) til Folkecenteret for et praktikophold i perioden 16. september - 17. januar; 
praktikpladsen var en obligatorisk del af hendes uddannelse som civilingeniør ved VIA University College i Horsens (DK).  

Selvom Folkecenteret muligvis ikke er første valg for civilingeniørstuderende, så 
valgte Carolina os alligevel, fordi hun ville lære mere om vedvarende energi, da hun 
gerne ville at hendes karriere skulle udvikle sig i den retning; hendes største 
interesse, da hun kom var vindmøller, hvilke hun er fascineret af, og bølgeenergi, da 
hun kan lide ideen om at integrere et maritimt miljø i produktionen af energi. 

På Folkecenteret kunne hun integrere begge disse interesser i et enkelt projekt: hun 
var faktisk også en del af det team, der konstruerede det flydende fundament til den 
lille vindmølle. Derudover udviklede hun også en rapport om havenergi; resultatet af 
denne rapport blev derefter brugt til at udvikle nogle nye informationstavler til vores 
bølgeenergi-udstilling. 

Udover vind- og havenergi, lærte Carolina også meget om solenergi og om mange 
elektriske komponenter, som hun ikke i forvejen kendte funktionen af. Hendes håb 
om at finde et job inden for det vedvarende energifelt blev til virkelighed kun få 
måneder efter afslutningen af hendes praktikophold; naturligvis er det meste af det 
hendes egen fortjeneste, men vi kan også godt lide tanken om, at perioden på 
Folkecenteret hjalp hende med at komme igennem optagelsesprocessen. 

"Atmosfæren på Folkecenteret var virkelig dejlig og imødekommende", siger hun, "og jeg var meget glad for at kunne arbejde 
sammen med alle de andre trainees og lære om deres projekter. Folk synes at være glade for at arbejde her". 

Det aspekt af Folkecenteret Carolina bedst kunne lide, var muligheden for at deltage i vores konferencer og workshops, hvor hun 
kunne møde en masse mennesker og få en masse ny viden. Desuden nød hun også meget de ture som hun tog på sammen med de 
andre trainees 

Det ser ud til, at vi har endnu en tilfreds trainee! Tak Carolina for at have været sammen med os, og for at bringe dit solrige humør 
med til teamet! Alt det bedste for din nye karriere! 

Materiale, der involverer : Marine Energy - An Overview, Redesigning a Floating Foundation for Small Wind Installments 

Kommede Arrangementer 

Der var planlagt mange arrangementer og uddannelseskurser for 2020, men på grund af Coronavirus-situationen har vi måtte aflyse 

de fleste af dem. Ikke desto mindre finder de følgende to stadig sted, dog med nogle ændringer. Vi håber på din forståelse.  

3. internationale konference om lille og mellemstor 

vindkraft 

Efter to vellykkede arrangementer, arrangerer Nordisk Folkecenter, Small Test and Resource Center for Small Wind Turbines, 

Dansk Forening for Små og Mellemstore Vindmøller og World Wind 

Energy Association, en tredje konference med fokus på lille og 

mellemstor vindenergi. Arrangementet vil samle nationale og 

internationale eksperter fra industrien, som vil diskutere test- og 

certificeringsmuligheder, off-grid-løsninger og betydningen af 

uddannelse indenfor Small Wind-industrien. 

Konferencen finder sted mellem den 27. og 30. april, og den sidste 

dag inkluderer en udflugt til relevante installationer. 

Arrangementet er åbent for alle, men tilmelding er påkrævet. 

Bemærk venligst, at fristen for tilmelding er søndag d. 26. april. 

Det detaljerede program og tilmeldingsformularen findes på  

folkecenterevents.net. 

 

27—30 April 2020 (Online) 

http://folkecenter.eu/pages/PDF/Marine-Energy/353.Marine-Energy-an-Overview.pdf
http://folkecenter.eu/pages/PDF/Marine-Energy/353.Marine-Energy-an-Overview.pdf
http://folkecenter.eu/PDF/Wind/351.Redesigning-a-Floating-Foundation-for-Small-Wind-Installments.pdf
http://www.folkecenterevents.net


Byg dit eget Tiny House-Workshop  

Har du nogensinde tænkt på at bygge dit eget hus? Nu har du chancen for at gøre det! Et Tiny House er et hus, der, på trods af at 

det er lille, kan opfylde alle beboernes behov. Derudover er det den perfekte løsning for studerende og pensionister, der ikke ønsker 

at have pantelån eller bruge store mængder penge på boliger. 

Workshoppen kombinerer teori og praksis, og det afsluttes med et rigtigt byggeri af et Tiny House. Workshoppen finder sted hos 

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi og har en varighed på 5 dage. Deltagelse i workshoppen er åben for alle, men tilmelding 

er påkrævet. 

Tilmelding kan ske på  folkecenterevents.net, Tilmeldingsfristen er d. 17 August. 

 

 

 

24-28 August 2020 

http://www.folkecenterevents.net

