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Sammanfattning 
Idag består största delen av vår energikonsumtion av fossila bränslen, 

vilka leder till en rad olika miljöproblem varför det är viktigt att ta fram 

alternativ. Vågkraft har en stor potential till att bli en energikälla med 

väsentlig betydelse för framtida elproduktion. Syftet med undersök-

ningen har varit att studera olika möjligheter som vågkraftsindustrin 

har att erbjuda och att se vilka tekniska lösningar som förväntas bli 

dominerande inom de närmaste 20 åren. Genom vågenergiomvandlare 

omvandlas vågornas energi till elektricitet och det är energiomvand-

lingen som kallas för vågkraft. Det finns många olika platser i världen 

som lämpar sig för vågkraft, framför allt länder med kust mot Atlanten 

och Stilla havet. Det finns olika typer av teknologier som är framtagna 

för att utnyttja kraften i vågorna, till exempel bojar, pendlande klaffar 

på havsbotten och flytande enheter. Undersökningen har genomförts 

med hjälp av en litteraturstudie av webbaserade källor samt muntliga 

intervjuer. För att kunna jämföra de olika tekniska lösningarna har ett 

antal kriterier tagits fram och en SWOT-analys har genomförts. Gemen-

samt för de flesta teknologierna är att de har någon form av generator, 

undervattenskablar för överföring av elektricitet och förankring i form 

av gravitationsfundament eller kedjesystem. Resultatet består av en 

jämförelse av valda teknologier, vilka ledande företag som finns på 

marknaden och vilka svagheter som finns. Det är viktigt för energiföre-

tag att analysera vad de vill åstadkomma med investeringar inom 

vågkraft där ena sidan är att satsa på en teknologi som ger hög effekt 

per enhet eller små skalbara enheter med lägre effekt och snabbare 

återbetalning. Baserat på SWOT-analysen bör en satsning på kluster 

med ett lämpligt antal enheter till maximal effekt vara att föredra i 

kommersiellt bruk.       
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Abstract 
The majority of present day energy consumption consists of fossil fuels 

which lead to a variety of environmental problems making it important 

to develop alternatives to fossil fuels. Wave power has a great potential 

to become an energy source with significant implications for future 

electricity generation. The purpose to this paper is to study the various 

option possibilities offered by the wave power industry and to deter-

mine the technologies which are expected to become dominant within 

the next 20 years. The wave energy converter converts wave energy into 

electricity and this energy conversion is known as wave power. There 

are many different places in the world which are suitable for wave 

power, particularly in those countries with coast on the Atlantic and 

Pacific Oceans. There are different types if technologies designed to 

harness the power of waves such as buoys, oscilliating flaps on the 

seabed and floating devices. This essay is a compilation of web based 

sources, oral interviews and literature. In order to compare the various 

technical solutions a number of criteria have been developed and a 

SWOT-analysis has been performed. It is common to the majority of 

these technologies that some kind of generator is involved and that 

there are submarine cables for electricity transmission and anchorage is 

in the form of gravity foundation or a chain system. The result consists 

of a comparison of selected technologies, the leading companies within 

the market and their weaknesses. It is important for energy companies 

to analyze what they want to accomplish with their investment in wave 

power and, for some, it is to bet on a technology that provides high 

power per unit while, for others, it involves small scalable devices with 

lower power and faster recovery. Based on the SWOT-analysis an 

investment, preferable for commercial use, could be in relation to a 

cluster with an appropriate number of units in order to provide the 

maximum effect.  
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Terminologi 

Förkortningar och akronymer 

EMEC The European Marine Energy Centre Ltd. Centrum för 

test av fullskaliga nätanslutna prototyper. 

LVMS Low Voltage Marine Substation. Undervattensställ för 

mindre anläggningar. 

MVMS Medium Voltage Marine Substation. Undervattensställ 

för större vågkraftsparker. 

Nearshore Vågenergiomvandlaren placerar vid strandlinjen. 

Offshore Vågenergiomvandlaren placerar ute på vattnet. 

OWC Oscilliating Water Column. Enhet som är öppen mot 

vattenytan och när vågorna stiger inuti enheten pressas 

luft genom en turbin.  

WEC Wave Energy Converter. Enhet som omvandlar vågor 

till energi. 

Matematisk notation 

Symbol Beskrivning 

≥ Större än och lika med. 
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1 Inledning  
Harrisburg 28 mars 1979, Tjernobyl 26 april 1986 och Fukushima 11 

mars 2011 är alla tre datum förknippade med stora kärnkraftsolyckor 

och som påverkat världen och vår energipolitik i stort. Olyckor i kärn-

kraftverk skapar stora förödelser varför kraftverken måste omgärdas av 

stor säkerhet och hantering sker mycket rigoröst. En kärnkraftsolycka 

kan orsaka stora miljöproblem och är även en risk för den mänskliga 

befolkningen. Olyckan i Fukushima har inneburit att Japan i maj 2012 

stängde sitt sista kärnkraftverk. Även Tyskland har tagit beslut om att 

inte längre använda sig av kärnkraftverk och har tagit fram en avveck-

lingsplan som säger att år 2022 skall inga kärnkraftverk längre vara i 

bruk. Japan och Tyskland är två stora industriländer som är kända för 

sitt beroende av kärnkraft. Är detta ett tecken på slutet för kärnkraften? 

[1][2][3] 

Idag består den största delen av vår energikonsumtion av fossila bräns-

len som leder till en rad olika miljöproblem, till exempel global upp-

värmning. Därför är det viktigt att ta fram alternativ till fossila bränslen 

och kärnkraften. Förnyelsebara energikällor är källor som förnyar sig 

hela tiden och inte kommer att ta slut i framtiden som de fossila bräns-

lena kommer att göra. De förnyelsebara energikällorna är dessutom 

miljövänliga och användandet är även ofarligare för människan. De 

förnyelsebara energikällorna som finns idag är vattenkraft, vågkraft, 

vindkraft, solenergi och biomassa. [3] 

Vågkraft är den energikälla som är minst utvecklad i förhållande till 

vindkraft, vattenkraft, solenergi och biomassa. Vågkraften är ännu inte 

kommersiellt användbar vilket de övriga energikällorna är. Cirka 70 

procent av jordens yta är täckt av hav och det har länge pågått forsk-

ningar om hur det är möjligt att utvinna energi från havet. Vågkraft är 

en relativ ny teknik och ligger i framkanten av forskningen av nya 

energikällor. I flera år har forskning bedrivits om hur vågenergi skall 

användas men hittills har ingen lösning blivit kommersiellt användbar. 

Idag finns det inte någon säkerställd teknologi om hur energi skall 

utvinnas från vågor utan endast olika idéer och försök avseende tekno-

login. [3] 
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Vågkraft har en stor potential till att bli en energikälla med en väsentlig 

betydelse för världens framtida elproduktion. Vågor är lätta att förutse 

och de fortsätter även att rulla ett tag efter att vinden avtagit. [3] 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Bakgrunden till denna undersökning är att Fortum vill studera olika 

möjligheter som vågkraftsindustrin har att erbjuda och att se vilka 

tekniska lösningar som förväntas bli dominerande. Genom att förstå 

tekniken och dess utveckling kan det ge Fortum ett fotfäste i de domine-

rande teknologierna och bidra till att Fortum blir en stor aktör inom 

vågkraftsindustrin. Att förstå tekniken bättre än sina konkurrenter kan 

bidra till att Fortum kan snabbare identifiera anläggningsplatser, 

införskaffa nödvändiga kunskaper, resurser och kompetens samt 

minska kostnaderna. Det finns många osäkerheter avseende vågkraft 

men om Fortum skall investera i ett projekt avseende vågkraft vill 

företaget använda en teknologi som har en potential att bli domineran-

de. 

Då vågenergi fortfarande är i utvecklingsstadiet är det svårt att få fram 

fakta om exempelvis konstruktion, ekonomi och installation. Det finns 

inte heller erfarenhet att bygga faktan på. Istället används indikatorer 

för att verifiera det som skall besvaras. Ett exempel är att ”en maskin ute 

till havs som består av många rörliga delar kan indikera högre under-

hållskostnader, storleken av maskinen kan indikera höga konstruk-

tionskostnader och längre installationstid”. [3] Ett annat exempel kan 

vara att ”det bör gå snabbare att installera en 1*1 MW-enhet än en 

100*10 kW-enhet men det kan även bara åt andra hållet”. [3] 

Då tekniken är ny och att det fortfarande krävs stora utvecklingskostna-

der undersöks även företagets framtidsmöjligheter.  

1.2 Övergripande syfte 

Syftet är att identifiera vilka tekniska lösningar inom vågkraft som 

förväntas bli dominerande inom de närmaste 20 åren.  

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen fokuserar på tre företag och deras valda teknologier: 

Oceanlinx, Seabased AB och Aquamarine Power. Ytterligare två företag 

och deras valda teknologier: Pelamis Wave Power och Ocean Power 
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Technologies, skall undersökas översiktligt. De fem teknologierna togs 

fram efter en undersökning av marknadens samtliga vågenergiföretag. 

Därefter valdes de fem teknologierna efter en dialog med Fortum. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål 

Målet är att besvara frågan om vilka tekniklösningar inom vågkraft som 

förväntas bli dominerande inom de närmaste 20 åren.  

Undersökningen har även som mål att besvara dessa delfrågor som 

hjälp till att nå huvudfrågan. 

 Vilka företag och teknologier finns det på marknaden? 

 Vilka är deras styrkor och svagheter? 

 Finns det något ledande företag eller ledande teknologi idag? – 

Om ja – vad är det som gör att företaget och teknologin är ledan-

de? 

1.5 Översikt  

Rapporten inledes med bakgrundsmaterial i kapitel 2 om ämnet men 

även om de olika vågenergiteknikerna. I kapitel 3 beskrivs de metoder 

som använts för att uppnå syftet samt svagheterna hos de valda meto-

derna. I kapitel 4 beskrivs konstruktionen av de valda teknologierna. I 

kapitel 5 presenteras resultatet, de ledande företagen och deras svaghe-

ter och vågkraft i Sverige och i världen. I kapitel 6 diskuteras resultatet 

där även SWOT-analysen finns för att ta reda på vilka teknologier som 

är mest lämpade.  
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2 Teori  
Vågor genereras när vinden blåser över havsytan och energin från 

vinden överförs till vågorna. Genom vågkraftverk omvandlas vågornas 

energi till elektricitet och det är energiomvandlingen som kallas för 

vågkraft. Ju längre och starkare vindar desto högre, längre och snabbare 

blir vågorna. Energin i en våg är proportionellt mot kvadraten på 

våghöjden, det vill säga en två meter hög våg har fyra gånger effekten 

av en meter hög våg vilket betyder att den genomsnittliga energin per 

sekund som passerar vågen mäts från vågtoppen till botten. Energin 

mäts i W/m. [4][5][6] 

Vågenergi har en potential att bli en av de mest miljövänliga formerna 

av elproduktion. Vågor kan förutses en eller två dagar i förväg genom 

satellitmätningar och meteorologiska prognoser vilket leder till en bra 

planering. [4] 

Den totala energiförbrukningen i världen har ökat med 70 procent sedan 

år 1990 och var under år 2008 143 851 TWh, men elförbrukningen 

fortsätter att öka. Det är därför viktigt att utveckla de återvinningsbara 

energikällorna. Under år 2011 uppgick elproduktionen i Sverige till 

146,5 TWh. Potentialen för vågenergi i Sverige beräknas till 14 TWh per 

år, det vill säga 10 procent av elproduktionen. Potentialen för vågenergi 

i världen är beräknad till 10 000-15 000 TWh per år. [7][8][9][10][11] 

Vågkraft är inte en reglerbar energikälla, utan det kommer vara dagar 

då vågorna är minimala, och därför måste vågkraft kombineras med 

andra förnybara energikällor för att täcka elbehovet. Det är svårt att 

veta hur vågkraftstekniken påverkar miljön. Det finns forskare som tror 

att vågkraftverken påverkar havsmiljön positivt genom att fungera som 

konstgjorda korallrev. Det finns andra forskare som menar att ljudet 

från anläggningarna kommer påverka havsmiljön, men på vilket sätt är 

dock för tidigt att säga. Anläggningarna kan även påverka yrkesfisket, 

främst trålfisket. [12][13][14] 

2.1 Jämförelse mellan sol-, vind- och vågenergi 

I Sverige lyser solen endast omkring 1 000 av årets 8 760 timmar. Resten 

av den tiden är det skymning, mulet väder, natt eller gryning. Utnytt-
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jandegraden av solenergi begränsas till 10-12 procent. Vindkraftverk är 

beroende av vindar och eftersom det inte alltid blåser blir utnyttjande-

graden, på land och i Sverige, 25 procent av tiden. För att få full effekt 

måste det blåsa minst 13-15 m/s. Vågor fortsätter att rulla efter att det 

har slutat att blåsa vilket ger en utnyttjandegrad för svenska förhållan-

den mellan 23 och 50 procent av tiden. [15] 

Enligt professor Mats Leijon vid Uppsala universitet är vare sig sol- eller 

vindenergi något att satsa på i stor skala, vare sig i Sverige eller i värl-

den, då det inte går att utnyttja energin i solen fullt ut. Nattetid finns det 

ingen energi att utvinna därför spelar det ingen roll om solcellerna i 

Sahara eller i Sverige i tron att det ska generera mer energi. Vind har en 

aning högre energi än sol och är därigenom steget bättre. Då vågor 

genereras av vindar kommer vågorna innehålla mer energi än vind. 

Vågenergi har en lägre tim- och dygnsvariation än vind och sol, och 

våghöjden är konsekvent över dagen. Leijon menar därför att Sverige 

bör lägga sin kraft på satsning av vågkraft som är överlägsen vind- och 

solenergi. [8][16] Se figur 1. 

 

Figur 1: Jämförelse mellan förnybara energikällor; P max=maximal effekt; 

P medel=genomsnittlig effekt över tid; Full last=timmar/år i drift om maximal 

produktion ägde rum konstant (1/år=8760 h). Energitätheten per vågmeter 

för en våg med amplituden 2 meter är ungefär 10 gånger större än 

vindens energitäthet per kvadratmeter. [7] 
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Anledningen till de olika enheterna är att vågkraften först och främst 

mäts i kW/m över varje meter vågfront. För att kunna göra en jämförelse 

i kW/m2 måste en vågenergianläggning konstrueras på så sätt att den 

mäter energin i en fast kvadratmeter vilket inte är möjligt i nuläget då 

vågenergiomvandlarna är konstruerade att fånga energi i vågfronten. I 

grunden gäller samma för vindkraft medan för solenergi kan kW/m2 
användas fullt ut, ju större yta ju större effekt. [6] 

För svenska förhållanden visar en enkel jämförelse mellan vind- sol- och 

vågenergi att vågenergin är ungefär fem gånger så effektiv som solen 

och mer än dubbelt så effektivt som vinden. På västkusten kan vågener-

gin ge 45 MWh energi per meter och år motsvarande siffror för solener-

gi är 1 MWh/m2 och år och för vindenergi 2 MWh/m2 och år. [6] 

2.2 Potentiella platser för vågkraft 

Områden med ett årligt genomsnitt på över 15 kW per meter har en 

potential att generera vågenergi till konkurrenskraftiga priser. [17] Se 

figur 2. 

 

Figur 2: Potentiella platser för vågkraft [17] 
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De länder i Europa som har en kust mot Atlanten har många möjliga 

platser för vågkraft, exempelvis Storbritannien, Irland, Frankrike, 

Spanien, Portugal och Norge. Länder med kust mot Stilla havet som 

Nord- och Sydamerika, södra Afrika, Australien och Nya Zeeland har 

också många möjliga platser. Det är värt att notera att den genomsnittli-

ga effektnivå av vågorna längst den europeiska Atlantkusten under 

vintertid är dubbelt så hög som det genomsnittliga elbehovet i Europa. 

[17][18] 

Storbritannien är för närvarande världsledande inom utveckling av 

vågenergi och är även det globala centrumet för utvecklingen. [19] 

2.3 European Marine Energy Centre 

European Marine Energy Centre Ltd, EMEC, grundades år 2003 och är 

etablerat i Orkney, Storbritannien. EMEC är det enda centret av sitt slag 

att erbjuda utvecklare möjligheten att testa sina fullskaliga nätanslutna 

prototyper att utnyttja kraften i havet. [20] 

Orkney valdes för dess natur och tillgången till oavbrutna vågor. 

Orkney har en lång erfarenhet av utveckling och forskning av förnybar 

energi (vind-, våg- och tidvattenkraft). Platsen där vågenergin testas får 

tillgång till vågor på upp till 15 meter. [21] 

2.4 Vågenergitekniker 

Vågor har en potential att ge en helt hållbar energikälla som kan fångas 

upp och omvandlas till elektricitet genom en vågenergiomvandlare, 

Water Energy Converter (WEC). Det har utvecklats energiomvandlare 

som utvinner energi från strandlinjen ut till djupare vatten. Det finns sex 

huvudsakliga typer av vågenergiomvandlare: attenuator, point absor-

ber, oscilliating wave surge converter, oscilliating water column, over-

topping och submerged pressure differential. [22] Se figur 3. 
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Figur 3: Procentuell användning av vågenergitekniker efter typ, oktober 

2010 [23] 

2.4.1 Attenuator 

En attenuator är en flytanordning som fungerar parallellt med vågrikt-

ningen och effektivt rider på vågorna. Rörelser längs dess längd kan 

begränsas selektivt för att producera energi. Attenuator har en låg yta i 

förhållande med vågen vilket minskar påfrestningen av vågkraften. [22] 

Se figur 4. 

 

Figur 4: Attenuator [22] 

2.4.2 Point Absorber 

Pint absorber är en flytande kropp som absorberar energi i alla riktning-

ar genom sina rörelser på eller nära vattenytan. Kraftuttagssystemet kan 

ta ett antal former, beroende på konfiguration av reaktorer. [22] Se figur 

5. 
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Figur 5: Point absorber [22] 

2.4.3 Oscilliating Wave Surge Converter 

Oscilliating wave surge converter hämtar energi som orsakas av våg-

böljningen av rörelsen av vattenpartiklar inom den. Armen svänger som 

en pendel monterad på en svängtapp som svar på rörelsen av vattnet i 

vågorna. [22] Se figur 6. 

 

Figur 6: Oscilliating wave surge converter [22] 

2.4.4 Oscilliating Water Column 

Oscilliating water column är en delvis nedsänkt, ihålig struktur. Den är 

öppen mot havet under vattenlinjen, inneslutande en pelare av luft på 

toppen av en pelare av vatten. Vågor orsakar vattenpelaren att stiga och 

sjunka vilket i sin tur komprimerar och expanderar luftpelaren. Denna 

infångade luft strömmar till och från atmosfären via en turbin som 

vanligtvis har förmågan att rotera oberoende av riktningen för luftflö-

det. Rotationen av turbinen används för att generera elektricitet. [22] Se 

figur 7. 



Vågkraft  - Olika möjligheter med 

vågkraft   

Julia Storsten   

2 Teori 

2012-10-15 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

10 

 

Figur 7: Oscilliating water column [22] 

2.4.5 Overtopping 

Overtopping bygger på infångning av vatten från vågor som hålls i en 

behållare över havet innan de återförs till havet genom konventionella 

turbiner som genererar kraft. En overtoppingenhet kan använda upp-

samlare för att koncentrera vågenergin. [22] Se figur 8. 

 

Figur 8: Overtopping [22] 

2.4.6 Submerged Pressure Differential 

Submerged pressure differential är typiskt belägen nära stranden och 

fast till botten. Rörelsen hos de vågor orsakar att vattnet stiger och faller 

ovanför anordningen vilket medför en tryckskillnad i anordningen. Det 

alternerande trycket kan sedan pumpa vätska genom ett system för att 

generera elektricitet. [22] Se figur 9. 
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Figur 9: Submerged pressure differential [22] 

2.5 Vågenergiutvecklare 

Det finns ett stort antal företag som utvecklar olika teknologier i hela 

världen. Tabellen i bilaga A innehåller en lista över företag och deras 

teknologier som är kända för EMEC. [24] 
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3 Metod 
I kapitel 3 presenteras den metod som används för uppfyllande av mål 

och syfte. 

Undersökningen har genomförts med hjälp av en litteraturstudie av 

webbaserade källor samt muntliga intervjuer. De webbaserade källorna 

förekommer i form av webbsidor. De muntliga intervjuerna har gjorts 

med energiföretagen Fortum, E.on och Vattenfall, och med Mats Leijon, 

professor i elektricitetslära vid Institutionen för teknikvetenskaper, 

Elektricitetslära, Uppsala universitet. Litteraturstudierna förekommer i 

form av doktorsavhandlingar. Samtliga källor har varit användbara. 

Undersökningens syfte är att göra en marknadsundersökning av 

vågkraft där Internet är en stor källa till information. Idag finns mesta 

informationen på Internet i form av hemsidor, nyhetsartiklar och rörliga 

bilder. I en marknadsundersökning är det viktigt att vara där markna-

den finns vilket är en av anledningarna till att litteraturstudier inte har 

använts i någon större utsträckning. Doktorsavhandlingar vid Uppsala 

universitet har också använts som inspiration och bakgrundsmaterial. 

De doktorsavhandlingar som använts är Rafael Waters Energy from 

Ocean Waves – Full Scale Experimental Verification of a Wave Energy Con-

verter [6], Jens Engström Hydrodynamic Modelling for a Point Absorbing 

Wave Energy Converter [18] och Jens Engström Hydrodynamic Modeling of 

the Energy Conversion from Ocean Waves to Electricity – Point Absorber – 

Linear Generator [25].  

Inledningsvis har information på statliga energimyndigheters hemsidor 

använts i syfte att få en objektiv uppfattning om vilka företag och 

teknologier som finns på marknaden. Informationen har även hämtats 

från olika artiklar, både vetenskapliga- och nyhetsartiklar. Därefter har 

en dialog förts med Fortum som medförde en avgränsning av antalet 

teknologier. Sedan har undersökningen koncentrerats på att få informa-

tion av dessa teknologier och företag.  

Syftet är att identifiera vilka tekniska lösningar inom vågkraft som 

förväntas bli dominerande inom de närmaste 20 åren. Då tekniken är ny 

och det fortfarande inte finns någon fullständig kommersiell anläggning 

för vågkraft finns det inga färdiga svar att tillgå. För att kunna jämföra 
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de olika tekniska lösningarna har därför ett antal kriterier tagits fram. 

En SWOT-analys har genomförts som underlag till bedömningen av 

företagen och de tekniska lösningarna.  

Företagens hemsidor har varit grunden då mycket av informationen 

finns publicerad där och är offentlig. All information som varit nödvän-

dig för resultatet har inte varit möjliga att finna på hemsidorna varför en 

dialog med Fortum skett för att tillsammans ta fram förslag på tillväga-

gångssätt. För att få svar på frågor gällande resultatet har indikatorer 

tagits fram baserat på den fakta som varit tillgänglig. När detta använts 

kommer en förklaring om tillvägagångssättet redovisas. Avsaknaden av 

information kan bero på konkurrensskäl, ekonomiska förehavande och 

patent.  

De muntliga intervjuerna som genomförts med energiföretagen har 

gjorts för att få reda på hur de går tillväga när de väljer att investera i ett 

utvecklingsprojekt och även varför. En löpande dialog har förts med 

Fortum för att komma fram till resultatet. En muntlig intervju har även 

genomförts med professor Mats Leijon, dels allmänt om vågkraft, dels 

om valda kriterier och vikten av indikatorer.  

Även i muntliga intervjuer är det svårt att få tillgång till nödvändig 

information då företagen vill skydda sin teknik och ekonomi i förhål-

lande till sina konkurrenter. Mycket av informationen som erhölls fanns 

även tillgängligt på företagens hemsidor samt att informationen i vissa 

fall var subjektiv.  

För att få en så objektiv bild som möjligt av all information som erhållits 

har det varit viktigt att samla in en stor mängd fakta och ställa dessa 

mot varandra. Som hjälp till detta har återigen doktorsavhandlingarna 

vid Uppsala universitet använts. Informationen har granskats, bearbe-

tats och sedan sammanställts till ett slutresultat. 
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4 Konstruktion  
I kapitel 4.1–4.3 beskrivs hur de valda teknologierna är konstruerade. 

Då Pelamis Wave Power och Ocean Power Technologies endast skall 

redovisas översiktligt behandlas inte deras teknologier i kapitel 4.1–4.3. 

4.1 Konstruktion av Oceanlinx 

Tekniken Oceanlinx består av en oscillerande vattenpelare, Oscilliating 

water column (OWC), refererat till kapitel 2.4.4, en turbin (airWAVE), en 

generator och ett kontrollsystem. Oceanlinx har konstruerat två olika 

varianter av den oscillerande vattenpelaren: en för grunt vatten, green-

WAVE och en för djupare vatten, blueWAVE. De båda varianterna 

använder samma grundläggande principer av den oscillerande vatten-

pelaren, samma turbin och samma generator och kontrollsystem. [26] Se 

figur 10. 

 

Figur 10: Oscillerande vattenpelaren [26] 

greenWAVE är monterad på havsbotten och placeras på ett vattendjup 

på ungefär tio meter. Vid sjösättning av greenWAVE är den först 

försluten vilket resulterar i att den flyter. När den sedan förs till anlägg-

ningsplatsen avlägsnas förslutningen och greenWAVE sänks ned till 
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dess viloläge. Konstruktionen sträcker sig flera meter över havsytan där 

turbinen och det elektriska kontrollsystemet finns. [27] Se figur 11. 

 

Figur 11: greenWAVE [27] 

blueWAVE består av ett kluster av sex flytande oscillerande vattenpela-

re. Enheten är flytande och ligger på ett vattendjup mellan 40 och 80 

meter och är förankrat till botten. Vid sjösättning förs den ut till anlägg-

ningsplatsen och förankras sedan till botten. Avståndet från stranden 

kommer att variera beroende på hur snabbt vattendjupet nås. Även här 

sträcker sig blueWAVE flera meter över havsytan där turbinen och det 

elektriska kontrollsystemet finns. [28] Se figur 12. 

 

Figur 12: blueWAVE [28] 
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4.2 Konstruktion av Seabased 

Tekniken Seabased består av en linjärgenerator, en boj och ett funda-

ment, refererat till 2.4.2. Linjärgeneratorn är konstruerad så att den kan 

ta till vara energin i vågornas långsamma upp- och nedgående rörelser 

via bojen. För att ytterligare öka effekten sitter det en translator med 

starka magneter i generatorn. [29] Se figur 13. 

Det finns två typer av bojar: diskusbojar och torusbojar. Aggregaten står 

sammanbundna med ett gravitationsfundament. [29] 

 

Figur 13: Vågkraftsaggregatet [29] 

Vågkraftsaggregatet levererar växelström som varierar i frekvens och 

amplitud och för att få en perfekt överföring till det landbaserade 
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nätverket har Seabased utvecklat två olika undervattensställverk, en för 

mindre anläggningar, Low Voltage Marine Substation (LVMS) och en 

för större vågkraftsparker där grupper av LVMS kopplas till en Medium 

Voltage Marine Substation (MVMS). LVMS transformerar strömmen till 

önskad frekvens, amplitud och spänning. MVMS transformerar upp 

spänningen ytterligare för att minimera energiöverföringsförluster. [30] 

Se figur 14. 

 

Figur 14: Undervattenställverken; Medium Voltage Substation (MVMS) 

t.v. och Low Voltage Marine Substation (LVMS) t.h. [30] 

Vågkraftsparken kommer att bestå av många små enheter vilket gör 

parken lätt att anpassa till olika förhållanden. Generatorerna läggs ut i 

rader med cirka 50 meters intervall vända mot vågriktningen och ett 

avstånd på cirka 20 meter mellan aggregaten. Utbredningen blir då cirka 

1 km2/1 000 enheter. [30] Se figur 15. 
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Figur 15: Vågkraftsparken. Aggregaten är kopplade till ett antal låg-

spänningsställverk som i sin tur är kopplade till ett huvudställverk 

(mitten). [31] 

4.3 Konstruktion av Aquamarine Power  

Aquamarine Powers enhet Oyster består av en klaff som är 18 meter 

bred och 11 meter hög och som är fäst på havsbotten på ett djup mellan 

10 och 15 meter. Klaffen är nästan helt under vatten och kastas bakåt 

och framåt i takt med vågorna, refererat till 4.2.3. Från enheten går det 

rörledningar under havsbotten fram till ställverket på land där omvand-

lingen till elektricitet sker. Vattnet transporteras med högtryck. [32] Se 

figur 16. 

 

Figur 16: Oyster [32] 
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5 Resultat 
I kapitel 5.1–5.3 presenteras företagen och deras teknologier. Då Pelamis 

Wave Power och Ocean Power Technologies endast skall redovisas 

översiktligt ges då i kapitel 5.4–5.5 en översiktlig information om 

företagen och dess teknologier. I kapitel 5.6 beskrivs de ledande företa-

gen. I kapitel 5.7 beskrivs svagheterna hos företagen och dess teknologi-

er. I kapitel 5.8 beskrivs vågkraften i Sverige och i världen. I kapitel 5.9 

visas en bild av kommersiell mognad av de olika vågenergiteknologier-

na. 

5.1 Seabased AB 

5.1.1 Företagsinformation 

Seabased AB grundades år 2001 och är ett innovations- och patentbolag 

och ett publikt icke börsnoterat aktiebolag. Seabased AB har tre helägda 

dotterbolag: Seabased Industry AB, Seabased Energy British AB och 

Seabased Energy USA AB. Huvudkontoret och utvecklingsavdelningen 

är etablerade i Uppsala. Seabaseds affärsidé är en satsning på ett an-

passningsbart system med möjlighet till snabb återbetalning. Seabaseds 

vågkraftsparker kan byggas ut i etapper och elektricitet kan genereras 

och levereras till det landbaserade elnätet redan när få enheter är 

installerade. Genom detta koncept innebär det att återbetalningen av 

anläggningen kan påbörjas innan hela parken är färdigställd. Seabased 

AB har ett samarbete med Fortum avseende en uppbyggnad av en 

kommersiell vågkraftspark i Sotenäs.  [33][34][35][36] 

5.1.2 Funktion 

Seabaseds vågkraftsparker är konstruerade för att vara belägna offsho-

re, cirka 1,5 km från stranden. Enheten består av en fast del på botten 

och en rörlig boj på vattenytan. Generatorn är fyra meter hög och det 

finns två olika storlekar på bojarna, två respektive tre meter i diameter. 

Enheten väger totalt 20 ton varav den största vikten utgörs av botten-

plattan. [15][37] 

5.1.3 Data 

Generatorn har en effekt på 10-50 kW. Den fullt utbyggda försöksan-

ordningen i Lysekil som omfattar 10 aggregat förväntas producera 
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300 000 kWh/år vilket kan försörja 20 hushåll i drift. Seabased beräknar 

att en medelstor vågkraftspark omfattar 2 000 generatorer med en 

beräknad effekt på 20 MW vilket kan producera 50 GWh/år. [15] [36] 

I juni 2012 fick Seabased tillstånd att anlägga en kommersiell våg-

kraftspark nordväst om Smögen, Sotenäs kommun. Parken kommer 

bestå av 420 generator med en effekt 25 kW per aggregat vilket beräknas 

ha en installerad effekt på 10 MW. Detta ger en elproduktion på 25 

GWh/år och motsvarar 1 000 villors genomsnittliga elförbrukning. 

Parken kommer att inledningsvis innehålla 42 generatorer för att sedan 

byggas ut i steg. [33] 

5.1.4 Tillverkning 

Enheten tillverkas i laboratoriet vid Uppsala universitet för att sedan 

fraktas till den beslutade anläggningsplatsen. Utvecklingen och forsk-

ningen av enheterna har tagit lång tid, på grund av användningen av 

standardgeneratorer. Seabased har nu tagit fram en ny typ av generator 

och en effektivare tillverkning har tagits fram. Enheterna är inte heller 

särskilt stora. [15][3] 

5.1.5 Leverans och installation 

Leveranssättet sker med lastbil från Uppsala till anläggningsplatsen. [15] 

Nedläggningen för generatorn tar 4 timmar och 1,5 timmars arbete för 

sjösättningen av bojen. Ställverket och generatorerna monteras på sina 

respektive fundament på land och forslars ut på havet och sänks sedan 

ned till botten. Därefter bogseras bojen ut och fäst i generatorn. [15] 

Att installera sjökablar på havsbotten kan vara en svår installation som 

kan ta tid och vara kostsam. Det tar två dagar att sjösätta en sjökabel 

med ställverket. [15][3] 

Leverans och installation kräver samarbete med externa partner vilket 

innebär en installationskostnad utöver de egna kostnaderna för enhe-

terna. [37] 

5.1.6 Kraftöverföring 

Enheterna är kopplade till ställverken som i sin tur är kopplade via en 

sjökabel som går till det landbaserade elnätet. [30] 
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I ställverket omvandlas den genererande växelströmmen till likström 

som förs via sjökabeln som är av standardtyp in till land och via en 

växelriktare ansluts till kraftnätet. [15] 

5.1.7 Service och underhåll 

Enheten består endast av en rörlig del, bojen, vilket minskar behovet av 

underhåll. Vid upprustning eller uppgradering måste hela enheten tas 

in till land, vilket kan innebära att det tar lång tid tills enheten är tillbaka 

i funktion. Generatorerna är inte beroende av varandra då de är paral-

lellkopplade vilket innebär att hela vågkraftsparken aldrig behöver stå 

stilla i det fall en generator eller boj går sönder. Generatorerna och 

ställverken står skyddade på botten och klarar på så sätt påfrestningar 

som exempelvis stormar vilket kan leda till mindre underhåll och lägre 

kostnader för generatorerna och ställverken. [12][3] 

5.1.8 Livslängd 

Vågkraftsparkerna beräknas att ha en drifttid på minst 20 år. [31] 

5.1.9 Kostnader 

Den största kostnaden för enheten är generatorn. Varje enhet kräver en 

generator varför det är bra att generatorn står skyddad på havsbotten. 

Bojen och linan är jämfört med generatorn en mindre kostnad. I nuläget 

sker leveransen med lastbilar. [15][3] 

5.1.10 Miljö 

Det är svårt att bedöma vilken påverkan vågkraftsparker har på den 

marina miljön då det ännu inte finns några kommersiella fullskaliga 

vågkraftsparker. Materialet och delarna i enheterna består av material 

som är välkända och förenliga med miljön. I generatorerna har mäng-

den kemikalier och oljor reducerats till minimum och inga miljöfarliga 

bottenfärger används. Då vågkraftsparken är placerad ute på vattnet 

med bara en boj flytandes vid vattenytan är den visuella påverkan 

minimal och inget ljud genereras från ytan, däremot kan det uppstå låg 

frekventa ljud från ställverken. Kommersiellt fiske kan inte ske i ett 

vågkraftsområde, och därför måste utplaceringen av parkerna ske i 

samverkan med fiskerinäringen. [15][38] 

Efter avtjänad livslängd kommer parken att tas upp och återvinnas. [31] 
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5.2 Oceanlinx 

5.2.1 Företagsinformation 

Företaget Oceanlinx som grundades år 1997 är etablerat i Australien och 

England. Företaget har utvecklat en teknologi för att både kunna 

utvinna energi från havsvågor och omvandla den till elektricitet och 

utvinna avsaltat havsvatten. Sedan starten har företaget utvecklat tre 

generationer av vågteknologier, som alla tre har testats utanför Sydney, 

Australien. I det senaste testet som pågick mellan den 19 mars 2010 och 

den 14 maj 2010 genererade enheten elektricitet till det landbaserade 

nätverket. [39][40] 

5.2.2 Funktion 

Enheten är placerad offshore, cirka 100 meter från stranden. greenWA-

VE och blueWAVE har ett vattendjup på 10 meter respektive mellan 40 

och 80 meter. Enheten består av en oscillerande vattenpelare, OWC. När 

vågen stiger inuti den oscillerande vattenpelaren kopierar den rörelsen 

av en kolv som driver en kolonn av luft framför sig och genom turbinen. 

En generator kopplad till turbinen producerar sedan elektricitet. 

[16][26][27][28][41] 

Enheten är flytande och alla rörliga delar är belägna ovanför vattenytan 

och såväl greenWAVE som blueWAVE har endast en rörlig del, det vill 

säga turbinen. Den totala vikten är cirka 500 ton och enheten är ungefär 

100 kvadratmeter stor. Enheten kan installeras på olika platser och 

verka i en rad olika vågklimat. [16][40][42] 

5.2.3 Data 

blueWAVE är ett kluster om sex WEC och har en kapacitet på ≥ 2,5 MW 

vilket motsvarar elbehovet på upp till 600 hushåll. greenWAVE består 

av en WEC och har en kapacitet på ≥ 1 MW. Kapaciteten påverkas av 

storleken och formen av enheten samt våghöjden. Oceanlinxs energi-

omvandlare beräknas att inom tio år kunna producera mer än 1 000 000 

MWh per år. [16][27] 

Den 16 december 2010 verifierade Det Norske Veritas (DNV) att enheten 

blueWAVE har en kapacitet att producera elektricitet med en effekt på 

2,5 MW. [41] 
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5.2.4 Tillverkning 

Tillverkningen av enheten sker på land och i princip i vilken lokal 

industri som helst, för att sedan bogseras ut till anläggningsplatsen ute 

till havs. Enheten är stor och väger 500 ton vilket leder till att det tar 

lång tid att få ihop alla delar. För att få ihop enheten krävs även ett 

samarbete med externa partner och underleverantörer. De olika produk-

terna greenWAVE och blueWAVE består av betong respektive stål. 

[3][27][28][42] 

5.2.5 Leverans och installation 

Att installera en så stor enhet kräver ett långsamt och säkert arbete 

vilket leder till långa installationstider. Installationen sker genom att 

greenWAVE flyter på vattenytan till den valda platsen och sänks sedan 

ned till sitt viloläge. blueWAVE flyter på vattenytan för att sedan 

förankras till sjöbotten. [3][27][28]  

Att förankra enheten till sjöbotten kan vara en svår installation än att 

enheten istället flyter. Att förankra enheten på ett djup mellan 40 och 80 

meter kräver särskild teknik och noggranna förberedelser. Metoden att 

fixera enheten på botten är också beroende av geografin på havsbotten. 

[3][28] 

5.2.6 Kraftöverföring 

Enheten är kopplad via en sjökabel till det landbaserade elnätet. [3]  

5.2.7 Service och underhåll 

Att teknisk utrustning är placerad över vattenytan och ger därför en 

högre tillförlitlighet och en enkel åtkomst för underhåll och reparation. I 

och med att enheten är stor, 100 kvadratmeter, går det att kliva ombord 

på enheten och underhållet kan ske på plats, vilket sparar tid och 

pengar. Eftersom enheten flyter på vattenytan är inga rörliga delar 

placerade under vattenytan vilket också innebär mindre påverkan och 

mindre underhåll. [3][42] 

blueWAVE består av ett kluster om sex WEC men om en WEC går 

sönder behöver hela enheten ändå inte stängas av. När det gäller 

greenWAVE som består av endast en WEC står däremot hela enheten 

stilla. [3] 
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5.2.8 Livslängd 

greenWAVE och blueWAVE beräknas att vara i drift i 25 år och klara av 

hundra stormar per år. [42] 

5.2.9 Kostnader 

I och med att företaget har tagit fram tre generationer av teknologin har 

det lett till kapade tillverkningskostnader för enheten och en enkel och 

robust teknik används. [42] 

5.2.10 Miljö 

En WEC kan spara upp till 4 400 ton CO2-ekvivalenter per år. Oceanlinx 

har utvecklat tillverkningen av enheterna för att minimera utsläppen av 

miljöfarligt avfall och använder i stor utsträckning miljövänligt material. 

I och med att tillverkningen kan ske lokalt minskas utsläppen av trans-

porter. Enheten är placerad ovanför vattenytan vilket innebär att den är 

synlig men synligheten minskar i och med att enheten är placerad 

offshore. [16][3] 

5.3 Aquamarine Power 

5.3.1 Företagsinformation 

Aquamarine Power bildades år 2005 och är etablerat i Skottland och 

Irland med 60 anställda. År 2009 lyckades företagets enhet Oyster 1 föra 

över elektricitet till det landbaserade nätverket. År 2011 installerades 

företaget nästa generation, Oyster 800, hos EMEC. Aquamarine Power 

har sedan år 2010 ett samarbete med ABB. [43] 

5.3.2 Funktion 

Enheten är etablerad nearshore, cirka 0,5 km från stranden. Aquamarine 

Powers enhet Oyster är en vågdriven pump som driver högtrycksvatten 

i rörledningar för att driva en landbaserad vattenkraftsturbin. Den 

mekaniska offshoreenheten är ansluten till botten av ett djup på cirka 10 

meter. Pumpen är en flytande gångjärnsklaff som är nästan helt under 

vattnet och som slår fram och tillbaka i takt med rörelsen från vågorna. 

Detta driver två hydrauliska kolvar som pumpar högtrycksvatten 

genom en rörledning under vattnet till land för att driva vattenkrafts-

turbinen. Klaffen är 18 meter bred och 11 meter hög och enheten som är 

belägen på botten är konstruerad av fem 1,8 meter i diameter stålrör. 

[32] 
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5.3.3 Data 

Oyster 800 är den andra generationen av utvecklade enheter och ger 800 

kW, vilket gör att tre enheter ger 2,4 MW. Första installationen av 

Oyster 800 startades år 2011 vid havet utanför Orkney, Storbritannien. 

Företaget planerar att installera ytterligare två Oysterenheter på samma 

plats. Försöket skall visa att det är möjligt att installera fler Oysters i 

små kedjor för att slutligen installera stora vågparker. [32] 

En park med 20 enheter ger elektricitet till mer än 15 000 hushåll. [32] 

5.3.4 Tillverkning 

En viktig del av utvecklingen av Oyster har varit att minimera installa-

tions- och underhållskostnaderna. Därför har fokus legat på installation 

och underhåll. [32] 

Tillverkningen sker på land för att sedan bogseras ut till anläggnings-

platsen. Då enheten är stor pågår tillverkningen länge. Anläggningen på 

stranden består till stor del av standardkomponenter. [3][32] 

5.3.5 Leverans och installation 

Att installera undervattensrör kan ta lång tid och kräva mycket förarbe-

te men det krävs inte så långa rör då enheten är placerad 0,5 km från 

stranden. Installationen kan även vara krånglig. [3] 

5.3.6 Kraftöverföring 

Kraftöverföringen sker via nedborrade rörledningar från enheten ute till 

havs till det landbaserade nätverket. [32] 

5.3.7 Service och underhåll 

Enheten består av en rörlig del vilket minskar behovet av underhåll. 

Enheten är nästan helt belägen under havsytan vilket gör att den är 

skyddad från övre påfrestningar. Om enheten går sönder måste den 

lyftas upp och forslas till land vilket kan öka underhållstiden och hela 

enheten står stilla under reparationen. Då Aquamarine Power börjar 

koppla ihop flera enheter till parker kommer inte detta vara ett lika stort 

problem i och med att enheterna inte är beroende av varandra. Går en 

enhet sönder stängs bara den av. [3] 
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5.3.8 Livslängd 

Oyster beräknas ha en livslängd på 20 år. Det Norske Veritas (DNV) har 

2010 verifierat utformningen av Oyster 800 som en genomförbar energi-

omvandlare. [44][45] 

5.3.9 Kostnader 

I och med att enheten installeras nearshore behövs inte inhyrda speciali-

serade fartyg. Enheten är mer tillgänglig vilket minskar kostnaderna. 

[32] 

5.3.10 Miljö 

Oyster 1 beräknas spara cirka 500 ton CO2 per år medan Oyster 800 

beräknas producera mer energi utan att öka i storlek, vilket ger en högre 

besparing av CO2. [32] 

Nästan hela enheten är belägen under havsytan och kommer därmed 

inte påverka synligheten. [3] 

5.4 Pelamis Wave Power 

5.4.1 Företagsinformaiton 

Pelamis Wave Power som grundades år 1998 är ett privatägt företag 

etablerat i Edinburgh, Storbritannien. Pelamis Wave Power är uppfinna-

re, designer, tillverkare och operatör av vågenergimaskinen Pelamis. 

Företaget samarbetar med utvecklingsprojekt och statliga energimyn-

digheter. För närvarande söker företaget efter en strategisk partner som 

kan hjälpa det att ta dess teknologi till en kommersiell serietillverkning. 

[46] Se figur 17. 

 

Figur 17: Pelamis [47] 
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5.4.2 Funktion och design 

Maskinen består av fem slangsektioner som är förenade genom univer-

salkopplingar som möjliggör böjningar i två riktningar, upp och ned. 

Maskinen flyter delvis nedsänkt under vattenytan och är vänd i samma 

riktning som vågorna. Då vågorna passerar maskinen böjs slangsektio-

nerna i vattnet och rörelsen omvandlas till elektricitet via ett system som 

finns inuti varje koppling av maskinens sektioner. Energin överförs 

sedan till stranden via undervattenskablar. [47] 

Maskinen installeras offshore, vanligtvis 10-20 kilometer från stranden 

och på ett vattendjup större än 50 meter. En maskin har en effekt på 750 

kW och maskinen kommer ge i genomsnitt tillräcklig effekt för att möta 

den årliga efterfrågan på elektricitet hos cirka 500 bostäder. Maskinen är 

180 meter lång och en diameter på cirka 4 meter. När den är installerad 

ute till havs är cirka 60 procent av maskinen belägen ovanför vattenytan 

vilket gör att knappt två meter av maskinen är synlig över vattenytan. 

Maskinen är förankrad till havsbotten med hjälp av ett slakt kedjesy-

stem och förtöjningen är fäst på framsidan av maskinen. [47][48] 

Då maskinen innehåller all teknologi och är seriekopplad måste enheten 

stängas av om en del går sönder. [8] 

5.4.3 Nuvarande utvecklingsstatus 

Pelamis Wave Power testar för närvarande sin senaste generation, 

Pelamis P3. [49] 

5.4.4 Framtida projekt 

Pelamis Wave Power utvecklar en 10 MW vågpark utanför västkusten 

av Lewis på Yttre Hebriderna, Skottland. Yttre Hebriderna erbjuder en 

av de starkaste vågenergiresurserna i världen. Parken kommer att bestå 

av 14 maskiner och kommer ligga 1-10 km från stranden. [50] 

5.4.5 Vattenfall och E.ON 

Pelamis Wave Power har idag tre stora energibolag som beställare, 

Vattenfall, E.on och Schottish Power Renewables. Idag beräknas Pelamis 

som den teknik som kommit längst mot kommersialisering, refererat till 

kapitel 5.9. [49] 

I mars 2012 lade svenska energiföretaget Vattenfall beslag på en test-

plats vid EMEC där en ny generation utvecklas av tekniken Pelamis. 
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Enligt Vattenfall tog företaget ett strategiskt beslut baserat på ett antal 

jämförelser av olika teknologier som visade att Pelamis uppfyllde 

Vattenfalls mål. Tekniken följde vad Pelamis sagt och tekniken är 

belägen offshore som är ett viktigt krav för Vattenfall. [49][51] 

Energiföretaget E.on har också investerat i Pelamis genom att testa en 

Pelamis P2 vid EMEC. Maskinen testas tillsammans med företget 

Scottish Energy Renewables. Enligt E.on har företaget följt de tekniker 

som finns på marknaden och beslutar att satsa där tekniken ser lovande 

ut. E.on anser att Storbritannien verkar vara platsen som är mest lönsam 

att etablera vågparker ur ett kommersiellt perspektiv. Vidare ställer sig 

E.on frågan om vågklimatet i Sverige verkligen är lönsamt. [52][53] 

5.5 Ocean Power Technologies 

5.5.1 Företagsinformation 

Ocean Power Technologies, OPT, är ett börsnoterat företag som är 

etablerat i USA, Storbritannien och Australien och grundades år 1994. 

Sedan dess har företaget fokuserat på patenterad teknologi, PowerBuoy. 

OPT har utvecklat två enheter: PB150 med en effekt på 150 kW och 

PB500 med en effekt på 500 kW. [54][55][56] Se figur 18. 

 

Figur 18: PowerBuoy [57] 

5.5.2 Funktion och design 

PowerBuoy installeras offshore med ett vattendjup på cirka 30-50 meter 

och den största och rörliga delen av maskinen är belägen ovanför 

vattenytan. Maskinens del som är belägen under vattenytan är cirka 35 
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meter lång och bojen som ligger på vattenytan är cirka 9 meter hög. 

Inuti maskinen finns anordningen som rör sig då maskinen guppar upp 

och ned i takt med vågorna. Rörelsen driver en generator och elektricitet 

produceras som sedan sänds till stranden via en undervattenskabel. [55] 

5.5.3 Nuvarande utvecklingsstatus 

OPT utvecklar just nu sin senaste generation, PowerTower, PB500. 

PB500 skall ha en kapacitet på mer än 500 kW per enhet. [56] 

5.5.4 Framtida projekt 

OPT utvecklar den första kommersiella vågparken på västkusten i USA, 

4 km offshore i närheten av Reedsport, Oregon. Projektet kommer att 

byggas i etapper och kommer bestå av tio nätanslutna PowerBuoy 

PB150 på totalt 1,5 MW. Varje PB150 PowerBuoy har en produktionska-

pacitet på maximalt 150 kW. [58] 

OPT har lagt fram ett förslag att utveckla en kommersiell vågpark på 

Coos Bay, Oregon i Nordamerika. Parken har en planerad storlek på 

upp till 100 MW och parken förväntas bli det största vågenergiprojektet 

i världen när den är klar. Parken kommer att bestå upp till 200 av OPT:s 

nya PowerBuoy, PB500, med en produktionskapacitet på 500 kW var. 

Ägare till detta projekt är Oregon Wave Energy Partners I, LLC. [59] 

OPT planerar även att vara det första företaget att installera sin teknik, 

PowerBuoy hos Wave Hub, ett innovativt projekt för förnybar energi på 

kusten vid North Conwall i sydvästra England. OPT föreslår att installe-

ra en samling av PowerBuoys med en kapacitet på 5 MW. Den brittiska 

regeringen kommer att vara projektets utvecklingspartner. [60] 

OPT strävar efter att utveckla en vågkraftsstation utanför Victoria, nära 

staden Portland, Australien, med en kapacitet på totalt 19 MW. Ägaren 

till detta projekt är Victorian Wave Partners. [61] 

5.6 Ledande företag 

Pelamis Wave Power är ett av de ledande företagen i världen och 

allmänt känd som en avancerad vågenergiytvecklare. Pelamis Wave 

Power var företaget som lyckades först med att föra över elektricitet 

från en vågenergiomvandlare belägen offshore till ett landbaserat elnät. 

Företaget har pågående samarbeten med tre stora energiföretag, E.on, 

Vattenfall och Schottish Power Renewables. [46][49] 
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Ocean Power Technologies är också ett av de ledande företagen inom 

vågkraft. OPT har framgångsrikt genomfört tre utvecklingsprojekt i 

Skottland, på Hawaii och i New Jersey. Flera av utvecklingsprojekten 

har drivits tillsammans med olika regeringar. [62] 

Oceanlinx är den mest kända vågenergiutvecklaren i Australien och är 

även ett ledande företag i världen inom vågkraft. Oceanlinx har även 

det lyckats med att omvandla energi från havsvågor till elektricitet. 

Oceanlinx har genomfört tre framgångsrika projekt, alla placerade 

utanför Sydney, Australien. Projekten har varit av tre olika typer. Den 

första var en fullskalig prototyp för att testa OWC:n. Det andra projektet 

var att ytterligare testa hållbarheten och funktionaliteten, och det tredje 

projektet har fokuserat på att säkerställa att tekniken är hållbar ur ett 

kommersiellt perspektiv. [40][42][63] 

Wavebob som är ett ledande företag inom vågkraft är ett privatägt 

företag och etablerades på Irland år 1999 och har idag kontor på Irland 

och i USA. Wavebob har samarbeten med land annat Chevron, Vatten-

fall och Lockheed Martin. [64] 

5.7 Svagheter hos företagen och deras teknologier 

Det finns över hundra teknologier registrerade hos EMEC. Flera av 

dessa teknologier kommer inte att lyckas, vare sig tekniskt eller kom-

mersiellt. Av de cirka hundra teknologier som är ute på marknaden är 

det 95 som inte fungerar. Företagen hoppar över viktiga grunder, t.ex. 

sättet att utvinna energi från vågorna, omvandla energin till elektricitet 

och få elektriciteten transporterad till land. Dessa tre grunder måste 

fungera för att teknologin skall lyckas att producera elektricitet från 

vågor storskaligt. [8][24] 

5.8 Vågkraft i Sverige och i världen 

Vågkraft i Sverige har nu enligt professor Mats Leijon en potential på 14 

TWh vilket i framtiden kommer att kunna öka genom teknikutveckling-

en. Det är svårt att bedöma om vågenergi lokaliserad i Sverige kommer 

att kunna försörja en stor del av hushållen i framtiden, men om tillgång 

till Norges kust erhålles kan troligen stora delar av Sveriges energiför-

sörjning komma från vågkraft. [8] 

Enligt professor Mats Leijon har vågenergi i världen en potential på 

18 000 TWh men det kan variera, det kan vara 1 800 TWh mer eller 3 000 
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TWh mindre. I framtiden kan det vara mycket troligt att samarbeten 

görs mellan länder som har bra respektive dåligt klimat. Sverige kan 

samarbeta med Norge och sedan utöka ett samarbete med de övriga 

nordiska grannländerna. Portugal, England, Norge och Irland är fyra 

länder med bra vågklimat som troligtvis kommer vilja exportera sin 

vågkraft. [8] 

Det är svårt att avgöra när investerarna kan räkna med att få tillbaka 

sina investeringar från företagen, då det beror på vilket företag och 

teknologi investerarna satsar på. Idag är staten en väsentlig bidragsgiva-

re till utvecklingen av vågkraft, men i takt med att tekniken utvecklas så 

att den blir både billigare och leveranssäkrare kommer troligtvis beho-

vet av bidrag från staten att minska i framtiden. [8] 

Kostnaderna för företagen att producera exempelvis 1 kW är också svårt 

att avgöra men uppskattningsvis kostar det 50 öre per kW. [8] 

Nackdelen med vågkraft enligt professor Mats Leijon är att det idag 

fokuserats endast på den politiska agendan och miljöaspekterna istället 

för att undersöka hur tekniken fungerar för att generera elektricitet från 

vågor. Idag finns det många oseriösa företag som endast ser chansen att 

tjäna pengar på en ny teknik och genom detta inte gör de investeringar 

som behövs. Det är viktigt att ha en djup kunskap och erfarenhet om 

hav- och vågklimat vid konstruktion av vågenergiomvandlare och 

uthållighet i framtagandet och testningen av enheterna. Det är lika 

viktigt att veta var företaget skall placera sin vågpark för att balansera 

kraften i vågorna i förhållande till vågomvandlarens potentiella möjlig-

het att omvandla energin för att inte riskera överbelastning och haveri. 

[8][25] 

Trots den enorma effekt som kan utvinnas från vågor finns det flera 

utmaningar som måste hanteras så att vågkraft kan bli ett globalt 

energisystem att räkna med framöver. Några är att energiomvandlarna 

måste konstrueras så att deras mekanik klarar av de enorma krafter som 

havet genererar, att energiomvandlarna är beständiga mot vågkraftens 

variationer och att metalldelarna måste stå emot påverkan av havsvat-

ten. [6] 
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5.9 Kommersiell mognad av olika vågenergiteknologier 

 

Figur 19: Kommersiell mognad av olika vågenergiteknologier, oktober 

2010. [23] 

Y-axeln i figur 19 visar de olika stadierna som teknikerna befinner sig i. 

Första stadiet är planering (design), vilket innebär skrivbordstester och 

teoretiska modeller. Andra stadiet är test av teknologierna (testing), det 

vill säga test av nedskalade modeller som testas i tankar och bassänger. 

Det sista steget är då teknologierna börjar närma sig kommersialisering 

(pre-commercial), test av fullskaliga prototyper till havs och även test av 

kraftöverföring till det landbaserade nätverket.  [23] 

5.10 SWOT-analys 

Baserat på resultaten av kriterierna i kapitel 5.1–5.3 har en SWOT-analys 

genomförts. Se bilaga B. 
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6 Slutsatser 
Eftersom vågkraft är under utveckling och det inte finns en längre 

erfarenhet inom detta ämne har eget tänkande och användandet av 

indikatorer varit viktigt för att komma fram till en slutsats. Idag finns 

över hundra olika teknologier varför det är svårt att göra en bedömning 

över vilka som förväntas bli dominerande i framtiden. I dialog med 

professor Mats Leijon har det framkommit att flertalet av teknologierna 

inte kommer att fungera kommersiellt varför slutsatsen är att det fem 

valda teknologierna kommer vara bland de dominerande i framtiden.  

Kriterierna som tagits fram har varit viktig för slutresultatet och till-

sammans med en genomförd SWOT-analys, se bilaga B, har en jämförel-

se mellan de tre teknologierna kunnat ske. 

Det är viktigt för Fortum att analysera vad företaget vill åstadkomma 

med satsningen inom vågkraft där ena sidan kan vara att satsa på en 

teknologi som ger en hög effekt per enhet och på så sätt försöka få ut 

mer energi till ett större antal hushåll. Å andra sidan kan en satsning på 

små skalbara enheter med lägre effekt vara ett komplement till Fortums 

nuvarande produkter inom elproduktion. Det är viktigt att det företag 

som Fortum väljer att samarbeta med stämmer in med Fortums affärs-

koncept.     

Baserat på SWOT-analysen är en satsning på kluster av ett lämpligt 

antal enheter till maximal effekt att föredra i ett kommersiellt bruk 

varför Oceanlinx och Aquamarine Power är rekommendabla teknologi-

er. Både Oceanlinx och Aquamarine Power genererar hög effekt i 

förhållande till Seabased AB. För att Seabased AB skulle kunna bli 

kommersiellt lönsamt krävs allt för stora ytor i havet och skulle även 

inkräkta på annat utnyttjande av havet som exempelvis fiske och 

rekreation. Oceanlinx har en lång erfarenhet och har kunnat generera 

elektricitet till det landbaserade nätverket och även producerat avsaltat 

havsvatten. Både Oceanlinx och Aquamarine Power har sina anlägg-

ningar placerade på de mest gynnsamma vågklimatsområdena i världen 

och har också kunnat visa att deras vågenergiomvandlare klarar av de 

tuffa klimatförhållandena. 
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Om Seabased AB kan utveckla energiomvandlare med en högre effekt 

och på det sättet minska antalet bojar, rekommenderas Seabased AB då 

den visuella påverkan är minimal och företagets koncept med skalbar-

het är en konkurrensfördel. Seabased ABs koncept, som innebär ett stort 

antal bojar på en stor yta, är inte optimalt i ett kommersiellt perspektiv 

men kan dock vara ett bra komplement till Fortums energipark. 

Vad beträffar de två teknologierna som översiktligt redovisats, Pelamis 

Wave Power och Ocean Power Technologies, är OPT:s teknologi att 

föredra då det har flera framtida stora projekt, bland annat det i North 

Cornwall som beräknas ha en kapacitet på 5 MW. Ytterligare en fördel 

med OPT är att det verkar på flera olika platser med mycket bra våg-

klimat. Det är dock viktigt att beakta såväl Pelamis Wave Powers som 

OPT:s vågenergiomvandlare inte kommer att kunna generera samma 

effekt i skandinaviska klimat. 

Det är viktigt att ta fram alternativ till fossila bränslen och kärnkraft, och 

i denna undersökning kommer vågkraft att utgöra stora möjligheter till 

framgång. Med tanke på hur långt forskningen och utvecklingen inom 

vågkraft kommit under de senaste åren, och om vi fortsätter att satsa i 

samma omfattning, kommer vågkraften att fungera som ett effektivt och 

konkurrenskraftigt alternativ. Det är därför viktigt att Fortum fortsätter 

sitt samarbete med Seabased men även utvecklar ett samarbete med 

något av Oceanlinx, Aquamarine Power eller Ocean Power Technologi-

es.     



Vågkraft  - Olika möjligheter med 

vågkraft   

Julia Storsten   

Källförteckning 

2012-10-15 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

35 

 Källförteckning 
[1] ETC ”Japan efter kärnkraften” [www] 

http://www.etc.se/analys/japan-efter-karnkraften 

Hämtad: 2012-08-22 

[2] DN ”Tysk kärnkraft avvecklad till 2022” [www] 

http://www.dn.se/ekonomi/tysk-karnkraft-avvecklad-till-2022 

Hämtad: 2012-08-22 

[3] Muntlig diskussion (indikatorer) med Fortum, 2012-05-15 

[4] Pelamis Wave Power “Wave Power” [www] 

http://www.pelamiswave.com/wave-power 

Hämtad: 2012-05-02 

[5] Vattenfall ”Energi från havet” [www] 

http://www.vattenfall.se/sv/hav.htm 

Hämtad: 2012-05-02 

[6] Waters, Rafael (2008) Energy from Ocean Waves, Full Scale Experi-

mental Verification of a Wave Energy Converter. Uppsala: Acta 

Universitatis Upsaliensis 

[7] Seabased ”Om vågkraft” [www] 

http://seabased.com/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=58&Itemid=69 

Hämtad: 2012-05-10 

[8] Leijon, Mats, professor i elektricitetslära, Uppsala universitet, 

Uppsala, Telefonintervju 2012-05-15. 018-471 58 08 

[9] Wikipedia ”World energy consumption” [www] 

http://en.wikipedia.org/wiki/World_energy_consumption 

Hämtad: 2012-05-15 

[10] El “Elanvändning i världen” [www] 

http://www.el.se/artiklar/elanvandning_i_varlden/ 

Hämtad: 2012-05-15 



Vågkraft  - Olika möjligheter med 

vågkraft   

Julia Storsten   

Källförteckning 

2012-10-15 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

36 

[11] Energimyndigheten ”Pressmedelande 2011” [www] 

http://energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Hog-

nettoexport-da-anvandningen-av-el-minskade-under-2011/ 

Hämtad: 2012-05-15 

[12] Seabased “FAQ” [www] 

http://seabased.com/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=77&Itemid=87 

Hämtad: 2012-05-13 

[13] Tekniska museet ”Sol, vind & vatten”[www] 

http://www.tekniskamuseet.se/1/837.htm 

Hämtad: 2012-05-13 

[14] El ”Vågkraft” [www] 

http://www.el.se/artiklar/vagkraft/ 

Hämtad: 2012-05-15 

[15] Ångström ”Vågkraftsprojekt – Lysekil” [www] 

http://www.el.angstrom.uu.se/forskningsprojekt/WavePower/Lys

ekilsprojektet.html 

Hämtad: 2012-05-02 

[16] Oceanlinx ”Technical information” [www] 

http://oceanlinx.com/assets/FactSheets/oceanlinx_technical_facts_

sheet_v3_eng.pdf 

Hämtad: 2012-05-06 

[17] Pelamis Wave Power ”Global resource” [www] 

http://www.pelamiswave.com/global-resource 

Hämtad: 2012-05-06 

[18] Engström, Jens (2011) Hydrodynamic Modelling for a Point Absorb-

ing Wave Energy Converter. Uppsala: Acta Universitatis 

Upsaliensis. Nr 878 

[19] Department of Energy and Climat Change “Wave and tidal 

energy in the UK” [www] 

http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/meeting_energy/wave_ti

dal/ukwave/ukwave.aspx 

Hämtad: 2012-05-11 



Vågkraft  - Olika möjligheter med 

vågkraft   

Julia Storsten   

Källförteckning 

2012-10-15 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

37 

[20] EMEC “The European Marine Energy Centre Ltd” [www] 

http://www.emec.org.uk/ 

Hämtad: 2012-05-02 

[21] The European Marine Energy Centre Ltd ”Orkney – The Energy 

Islands” [www] 

http://www.emec.org.uk/orkney.asp 

Hämtad: 2012-05-02 

[22] The European Marine Energy Centre Ltd “Wave energy devices” 

[www] 

http://www.emec.org.uk/wave_energy_devices.asp 

Hämtad: 2012-05-02 

[23] Emergin Energy Research ”Global Ocean Energy Markets and 

Strategies: 2010-2030” [www] 

http://www.emerging-energy.com Sök på ”Oceanlinx”, klicka på 

”Global Ocean Energy Markets and Strategies: 2010-2030” Publi-

cerad: oktober 2010 

Hämtad: 2012-05-15 

[24] EMEC ”Wave energy developers” [www] 

http://www.emec.org.uk/wave_energy_developers.asp 

Hämtad: 2012-05-02 

[25] Engström, Jens (2009) Hydrodynamic Modeling of the Energy 

Conversion from Ocean Waves to Electricity, Point Absorber – Linear 

Generator. Uppsala: Division of Electricity, Department of Engi-

neering Sciences 

[26] Oceanlinx “How it works” [www] 

http://oceanlinx.com/oceanlinx-advantage/how-it-works/ 

Hämtad: 2012-05-05 

[27] Oceanlinx “greenWAVE” [www] 

http://oceanlinx.com/products/greenwave/ 

Hämtad: 2012-05-05 

[28] Oceanlinx “blueWAVE” [www] 

http://oceanlinx.com/products/bluewave/ 

Hämtad: 2012-05-05 



Vågkraft  - Olika möjligheter med 

vågkraft   

Julia Storsten   

Källförteckning 

2012-10-15 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

38 

[29] Seabased “Linjärgenerator” [www] 

http://seabased.com/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=61&Itemid=75 

Hämtad: 2012-05-05 

[30] Seabased “Elsystem” [www] 

http://seabased.com/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=62&Itemid=76 

Hämtad: 2012-05-06 

[31] Seabased “Vågkraftspark” [www] 

http://seabased.com/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=63&Itemid=77 

Hämtad: 2012-05-06 

[32] Aquamarine Power ”How Oyster wave power works” [www] 

http://www.aquamarinepower.com/technology/how-oyster-

wave-power-works/ 

Hämtad: 2012-05-08 

[33] Seabased “FoU och pilotanläggning, vågkraft i Sotenäs” [www] 

http://www.seabased.com/index,php?option=com_content&view

=article&id=74&Itemid=84 

Hämtad: 2012-05-12 

[34] Seabased “Om oss”[www] 

http://seabased.com/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=55&Itemid=65 

Hämtad: 2012-05-10 

[35] Seabased “FAQ – aktier” [www] 

http://seabased.com/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=79&Itemid=89 

Hämtad: 2012-05-10 

[36] Seabased “Marknadspotential” [www] 

http://seabased.com/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=64&Itemid=60 

Hämtad: 2012-05-10 

[37] Seabased “Teknisk lösning” [www] 

http://seabased.com/index.php?option=com_content&view=articl



Vågkraft  - Olika möjligheter med 

vågkraft   

Julia Storsten   

Källförteckning 

2012-10-15 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

39 

e&id=51&Itemid=58 

Hämtad: 2012-05-10 

[38] Seabased ”Miljöpåverkan” [www] 

http://seabased.com/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=52&Itemid=59 

Hämtad: 2012-05-17 

[39] Oceanlinx ”Past projects” [www] 

http://oceanlinx.com/projects/past-projects/ 

Hämtad: 2012-05-18 

[40] Oceanlinx “About us” [www] 

http://oceanlinx.com/about-us/ 

Hämtad: 2012-05-18 

[41] Oceanlinx “Our technology” [www] 

http://oceanlinx.com/oceanlinx-advantage/ 

Hämtad: 2012-05-18 

[42] Aquamarine power “About us” [www] 

http://www.aquamarinepower.com/about-us/our-story/ 

Hämtad: 2012-05-05 

[43] Aquamarine Power “The construction of Oyster” [www] 

http://www.aquamarinepower.com/sites/resources/Reports/3172/

Lew-

is%20Wave%20Power%2040MW%20Oyster%20Wave%20Array%

20Environmental%20Statement.pdf 

Hämtad: 2012-05-12 

[44] Aquamarine Power “ Projects – Oyster 800 project, Orkney” 

[www] 

http://www.aquamarinepower.com/projects/oyster-800-project-

orkney/ 

Hämtad: 2012-05-12 

[45] Pelamis Wave Power “About us” [www] 

http://www.pelamiswave.com/about-us 

Hämtad: 2012-05-13 



Vågkraft  - Olika möjligheter med 

vågkraft   

Julia Storsten   

Källförteckning 

2012-10-15 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

40 

[46] Pelamis Wave Power “Pelamis Technology” [www] 

http://www.pelamiswave.com/pelamis-technology 

Hämtad: 2012-05-15 

[47] Pelamis Wave Power “Visual Impact” [www] 

http://www.pelamiswave.com/visual-impact 

Hämtad: 2012-05-15 

[48] Ny teknik ”Vattenfall lägger allt krut på Pelamis” [www] 

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vattenkraft/article3

430761.ece 

Hämtad: 2012-05-12 

[49] Pelamis Wave Power ”Our projects” [www] 

http://www.pelamiswave.com/our-projects/project/4/Bernera-

Wave-Farm 

Hämtad: 2012-05-15 

[50] Muntlig intervju om Vattenfalls samarbete med Pelamis Wave 

Power med Vattenfall 2012-04-27 

[51] Pelamis Wave Power “Our projects” [www] 

http://www.pelamiswave.com/our-projects/project/1/E.ON-at-

EMEC 

Hämtad: 2012-05-16 

[52] Intervju om E.on:s samarbete med Pelamis Wave Power med 

E.ON 2012-05-03 

[53] Ocean Power Technologies “About us” [www] 

http://www.oceanpowertechnologies.com/about.html 

Hämtad: 2012-05-16 

[54] Ocean Power Technologies “PB150” [www] 

http://www.oceanpowertechnologies.com/pb150.html 

Hämtad: 2012-05-14 

[55] Ocean Power Technologies “PB500” [www] 

http://www.oceanpowertechnologies.com/pb500.html 

Hämtad: 2012-05-14 



Vågkraft  - Olika möjligheter med 

vågkraft   

Julia Storsten   

Källförteckning 

2012-10-15 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

41 

[56] Ocean Power Technologies “Products” [www] 

http://www.oceanpowertechnologies.com/products.html 

Hämtad: 2012-05-12 

[57] Ocean Power Technologies “Projects – Reedsport, Oregon” 

[www] 

http://www.oceanpowertechnologies.com/reedsport.html 

Hämtad: 2012-05-12 

[58] Ocean Power Technologies “Projects – Coos Bay, Oregon” [www] 

http://www.oceanpowertechnologies.com/coos.html 

Hämtad: 2012-05-12 

[59] Ocean Power Technologies “Projects – Cornwall, England” 

[www] 

http://www.oceanpowertechnologies.com/cornwall.html 

Hämtad: 2012-05-12 

[60] Ocean Power Technologies “Projects – Portland, Victoria, Aus-

tralia” [www] 

http://www.oceanpowertechnologies.com/portland.html 

Hämtad: 2012-05-12 

[61] Ocean Power Technologies “Projects” [www] 

http://www.oceanpowertechnologies.com/projects.html 

Hämtad: 2012-05-18 

[62] Oceanlinx ”Homepage” [www] 

http://oceanlinx.com/ 

Hämtad: 2012-05-18 

[63] Wavebob ”About us” [www] 

http://www.wavebob.com/about-us/ 

Hämtad: 2012-05-18 

 



Vågkraft  - Olika möjligheter med 

vågkraft   

Julia Storsten   

Bilaga A: Vågenergiutvecklare 

2012-10-15 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

42 

Bilaga A: Vågenergiutvecklare 

 Vågenergiutvecklare kända för EMEC  

COMPANY TECHNOLOGY 
DEVICE 

TYPE 

COUNTRY 

BASE 

Able Technologies 

L.L.C. 

Electric Generating 

Wave Pipe 
B USA 

AeroVironment Inc  eel Grass B USA 

AlbaTERN Squid A UK 

Applied Technologies 

Company Ltd  

Float Wave Electric 

Power Station 
B Russia 

Aquamarine Power  Oyster C UK 

Aqua-Magnetics Inc Electric Buoy B USA 

Arlas Invest TUVALU B Spain 

Atmocean Atmocean B USA 

Avium A.S. Yeti Cluster System G Turkey 

AW Energy  Waveroller C Finland 

AWS Ocean Energy  

Archimedes Wave 

Swing 
B UK 

Balkee Tide and 

Wave Electricity 

Generator 

TWPEG B Mautitius 

BioPower Systems 

Pty Ltd 

bioWave C Australia 

Bourne Energy  

OceanStar ocean power 

system 
A USA 

Brandl Motor  Brandl Generator B Germany 

Caley Ocean Systems Wave Plane 
 

UK/Denmark 

Carnegie Wave 

Energy Limited  

CETO (Cylindrical 

Energy Transfer 

Oscillator) 

B Australia 

http://www.abletechnologiesllc.com/
http://www.abletechnologiesllc.com/
http://www.avinc.com/engineering/marine_energy/
http://www.albatern.co.uk/index.html
http://www.atecom.ru/we/
http://www.atecom.ru/we/
http://www.aquamarinepower.com/
http://www.amioceanpower.com/home
http://www.capricornioct.com/tuvalu2_en.htm
http://www.atmocean.com/
http://www.avium.com.tr/
http://www.aw-energy.com/
http://www.awsocean.com/
http://www.biopowersystems.com/
http://www.biopowersystems.com/
http://www.bourneenergy.com/future.html
http://brandlmotor.de/index_eng.htm
http://www.caley.co.uk/
http://www.carnegiecorp.com.au/
http://www.carnegiecorp.com.au/
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Checkmate 

Seaenergy UK Ltd.  

Anaconda G UK 

College of the North 

Atlantic 

SARAH Pump F Canada 

Columbia Power 

Technologies 

Direct Drive Permanent 

Magnet Linear 

Generator Buoy / 

Permanent Magnet Rack 

and Pinion Generator 

Buoy / Contact-less 

Force Transmission 

Generator Buoy 

B USA 

C-Wave C-wave A UK 

Daedalus Informatics 

Ltd 

Wave Energy 

Conversion Activator 
C Greece 

Dartmouth Wave 

Energy  

SeaRaser Buoy 

(seawater pump) 
B UK 

Delbuoy  

Wave Powered 

Desalination 
B USA 

DEXA WAVE Energy 

Aps 

DEXA WAVE Converter A Denmark 

Dresser-Rand HydroAir D USA 

Ecofys Wave Rotor G Netherlands 

Ecole Centrale de 

Nantes 

SEAREV D France 

Ecomerit 

Technologies 

Centipod A USA 

Ecotricity  Searaser B UK 

Eco Wave Power  

Wave Clapper / Power 

Wing 
G Israel 

Edinburgh University  Sloped IPS Buoy A UK 

ELGEN Wave  Horizon Platform B USA 

Embley Energy  Sperboy B UK 

Energias de Portugal  Foz do Douro D Portugal 

http://www.checkmateuk.com/seaenergy/
http://www.checkmateuk.com/seaenergy/
http://www.cna.nl.ca/news/newsletters/Fall%202006.pdf
http://www.cna.nl.ca/news/newsletters/Fall%202006.pdf
http://www.columbiapwr.com/
http://www.columbiapwr.com/
http://www.cwavepower.com/
http://www.daedalus.gr/weca.html
http://www.daedalus.gr/weca.html
http://www.dartmouthwaveenergy.com/
http://www.dartmouthwaveenergy.com/
http://www.solutions-site.org/artman/publish/article_60.shtml
http://www.dexawave.com/
http://www.dexawave.com/
http://www.dresser-rand.com/literature/general/2210_HydroAir.pdf
http://www.ecofys.com/com/news/pressreleases2002/pressrelease02aug2002.htm
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/52074.htm
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/52074.htm
http://www.ecomerittech.com/centipod.php
http://www.ecomerittech.com/centipod.php
http://www.ecotricity.co.uk/our-green-energy/our-green-electricity/and-the-sea/searaser
http://www.ecowavepower.com/
http://www.mech.ed.ac.uk/research/wavepower/sloped%20IPS/Sloped%20IPS%20intro.htm
http://www.elgenwave.com/
http://www.sperboy.com/index.html
http://www.iea-oceans.org/_fich/4/A_Falcao.pdf
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breakwater 

ETYMOL ETYMOL G Chile 

Euro Wave Energy  Floating absorber B Norway 

Float Inc. 

Pneumatically Stabilized 

Platform 
B USA 

Floating Power Plant 

A/S  

Poseidon's Organ A Denmark 

Fobox AS  FO3 D Norway 

Fred Olsen Ltd The B1 Buoy A Norway 

Fred Olsen & 

Co./Ghent University  

SEEWEC B Norway/EU 

GEdwardCook  Syphon Wave Generator F USA 

GEdwardCook  

Floating Wave 

Generator 
A USA 

Grays Harbor Ocean 

Energy Company  

Titan Platform D USA 

Green Ocean Energy 

Ltd 

Wave Treader / Ocean 

Treader A UK 

Green Ocean Wave 

Energy  

Ocean Wave Air Piston B USA 

Greencat Renewables Wave Turbine A UK 

Greenheat Systems 

Ltd 
Gentec WaTS 

 
UK 

Group Captain SM 

Ghouse 

Free Floating Wave 

Energy Converter 

(FFWEC) 

A India 

GyroWaveGen GyroWaveGen G USA 

Hann-Ocean Drakoo B Singapore 

HidroFlot SA  Hidroflot B Spain 

Hydam Technology McCabe Wave Pump A Ireland 

Hydrocap Energy  Seacap B France 

HydroGen HydroGen 10 D France 

http://www.etymol.com/
http://www.eurowaveenergy.com/
http://www.floatinc.com/
http://www.floatingpowerplant.com/?pageid=336
http://www.floatingpowerplant.com/?pageid=336
http://www.fornybar.no/
http://www.fredolsen.com/
http://www02.abb.com/global/gad/gad02077.nsf/lupLongContent/D74F5739AAE738F6C12571D800305007
http://www02.abb.com/global/gad/gad02077.nsf/lupLongContent/D74F5739AAE738F6C12571D800305007
http://www.gedwardcook.com/
http://www.gedwardcook.com/
http://www.graysharboroceanenergy.com/
http://www.graysharboroceanenergy.com/
http://www.greenoceanenergy.com/
http://www.greenoceanenergy.com/
http://greenoceanwaveenergy.com/technology%203.html
http://greenoceanwaveenergy.com/technology%203.html
http://www.greencatrenewables.co.uk/
http://hann-ocean.com/
http://www.hidroflot.com/
http://www.hydrocap.com/seacap.php
http://www.hydro-gen.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=3
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Independent Natural 

Resources 

SEADOG B USA 

Indian Wave Energy 

Device 

IWAVE B India 

Inerjy  WaveTORK E USA 

Ing Arvid Nesheim Oscillating Device B Norway 

Instituto Superior 

Tecnico  

Pico OWC D Portugal 

Intentium AS  

Intentium Offshore 

Wave Energy Converter 
G Norway 

Interproject Service 

(IPS) AB 

IPS OWEC Buoy B Sweden 

JAMSTEC Mighty Whale E Japan 

Jospa Ltd 

Irish Tube Compressor 

(ITC) 
G/E Ireland 

Joules Energy 

Efficiency Services 

Ltd 

TETRON B Ireland 

Kinetic Wave Power  PowerGin E USA 

Kneider Innovations 

Wave Energy 

Propulsion 
A France 

Lancaster University  PS Frog B England 

Langlee Wave Power  Langlee System C Norway 

Leancon Wave 

Energy  

Multi Absorbing Wave 

Energy Converter 

(MAWEC) 

D Denmark 

Manchester Bobber  Manchester Bobber B UK 

Martifer Energia  FLOW A  Portugal 

Motor Wave  Motor Wave B Hong Kong 

Muroran Institute of 

Technology  

Pendulor 
 

Japan 

Nautilus 

Wave Energy Convertor 

for near shore 

deployment. Buoy 

B Israel 

http://www.inri.us/
http://www.inri.us/
http://waveenergy.nualgi.com/
http://waveenergy.nualgi.com/
http://www.inerjy.com/wave-energy-converters.html
http://www.anwsite.com/
http://www.pico-owc.net/
http://www.pico-owc.net/
http://www.intentium.com/
http://www.ips-ab.com/
http://www.ips-ab.com/
http://www.jamstec.go.jp/jamstec-e/30th/part6/page2.html
http://www.jospa.ie/
http://www.carbontrust.co.uk/SiteCollectionDocuments/Grant%20Funded%20Projects/2005%20projects/2005-3-2835.pdf
http://www.carbontrust.co.uk/SiteCollectionDocuments/Grant%20Funded%20Projects/2005%20projects/2005-3-2835.pdf
http://www.carbontrust.co.uk/SiteCollectionDocuments/Grant%20Funded%20Projects/2005%20projects/2005-3-2835.pdf
http://www.kineticwavepower.com/
http://kneider.voila.net/
http://www.engineering.lancs.ac.uk/
http://www.langlee.no/
http://www.leancon.com/technology.htm
http://www.leancon.com/technology.htm
http://www.reuk.co.uk/Manchester-Bobber-Wave-Power.htm
http://www.martifer.pt/energysystems/EN/wave/index.html
http://www.motorwavegroup.com/
http://www.muroran-it.ac.jp/index-e.html
http://www.muroran-it.ac.jp/index-e.html
http://nautiluswaveenergy.com/
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driven piston driving 

pressurised air to 

onshore energy 

convertor 

Navatek Ltd  Navatek WEC A USA 

Neptune Renewable 

Energy Ltd  

Triton C UK 

Neptune Systems MHD Neptune G Netherlands 

New Energy 

Solutions LLC  

Oscillating Cascade 

Power System (OCPS) 
D USA 

Nodding Beam = 

Power  

Nodding Beam 
 

UK 

Norwegian 

University of Science 

and Technology  

CONWEC B Norway 

Ocean Energy 

Industries, Inc.  

WaveSurfer B USA 

Ocean Energy Ltd  Ocean Energy Buoy D Ireland 

Ocean Harvesting 

Technologies 

Ocean Harvester B Sweden 

Ocean Motion 

International 

OMI Combined Energy 

System 
B USA 

Ocean Navitas Aegir Dynamo B UK 

Ocean Power 

Technologies 

Power Buoy B UK / USA 

Ocean Wave Energy 

Company  

OWEC F USA 

Ocean Wavemaster 

Ltd 

Wave Master G UK 

Oceanic Power  SeaHeart B Spain 

Oceanlinx 

GreenWAVE / 

BlueWAVE 
D Australia 

Oceantec Energías 

Marinas, S.L.  

Oceantech Energy 

Convertor 
A Spain 

http://www.navatekltd.com/waveenergy.html
http://www.neptunerenewableenergy.com/
http://www.neptunerenewableenergy.com/
http://www.arnoldenergysystems.com/
http://www.arnoldenergysystems.com/
http://noddingbeam.com/
http://noddingbeam.com/
http://www.caddet-re.org/html/299art4.htm
http://www.caddet-re.org/html/299art4.htm
http://www.caddet-re.org/html/299art4.htm
http://www.oceanenergyindustries.com/
http://www.oceanenergyindustries.com/
http://www.oceanenergy.ie/
http://www.oceanharvesting.com/
http://www.oceanharvesting.com/
http://www.oceanmotion.ws/
http://www.oceanmotion.ws/
http://www.oceannavitas.com/
http://www.oceanpowertechnologies.com/
http://www.oceanpowertechnologies.com/
http://www.owec.com/
http://www.owec.com/
http://www.oceanwavemaster.com/
http://www.oceanwavemaster.com/
http://www.oceanicpower.com/
http://www.see.ed.ac.uk/~shs/Wave%20Energy/EWTEC%202009/EWTEC%202009%20(D)/papers/224.pdf
http://www.see.ed.ac.uk/~shs/Wave%20Energy/EWTEC%202009/EWTEC%202009%20(D)/papers/224.pdf
http://www.see.ed.ac.uk/~shs/Wave%20Energy/EWTEC%202009/EWTEC%202009%20(D)/papers/224.pdf


Vågkraft  - Olika möjligheter med 

vågkraft   

Julia Storsten   

Bilaga A: Vågenergiutvecklare 

2012-10-15 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

47 

Offshore Islands 

Limited 

Wave Catcher G USA 

Offshore Wave 

Energy Ltd  

OWEL WEC C  UK 

ORECon MRC 1000 D UK 

Ocean Wave and 

Wind Energy 

(OWWE) 

Wave Pump Rig B Norway 

Ocean Wave and 

Wind Energy 

(OWWE) 

OWWE-Rig (Hybrid 

Technology) 
E Norway 

Pelagic Power AS  PelagicPower B Norway 

Pelamis Wave Power  Pelamis A UK 

PerpetuWave Power 

Pty Ltd 

Hybrid Float A CA/USE 

Pontoon Power  

Pontoon Power 

Converter 
A Norway 

Portsmouth 

Innovation Ltd  

Wavestore E UK 

Protean Energy 

Limited 

Protean B AUS 

Purenco AS  Purenco WEC B Norway 

Renewable Energy 

Pumps 

Wave Water Pump 

(WWP) 
D USA 

Resolute Marine 

Energy, Inc 

Resolute WEC B USA 

RWE nPower 

renewables 

OWC D Germany 

Ryokuseisha  WAG Buoy A Japan 

Sara Ltd 

MHD Wave Energy 

Conversion (MWEC) 
G USA 

SDE  S.D.E C Israel 

Sea Power 

International AB  

Streamturbine 
 

Sweden 

http://www.offshoreislandslimited.com/
http://www.offshoreislandslimited.com/
http://www.owel.co.uk/owel-technology/
http://www.owel.co.uk/owel-technology/
http://www.owwe.net/
http://www.owwe.net/
http://www.owwe.net/
http://www.owwe.net/
http://www.owwe.net/
http://www.owwe.net/
http://www.pelagicpower.com/
http://www.pelamiswave.com/
http://www.perpetuwavepower.com/
http://www.perpetuwavepower.com/
http://www.pontoon.no/
http://homepage.ntlworld.com/b.spilman/wavestorejune27_003.htm
http://homepage.ntlworld.com/b.spilman/wavestorejune27_003.htm
http://www.proteanenergy.com/
http://www.proteanenergy.com/
http://www.straumekraft.no/
http://www.renewableenergypumps.com/
http://www.renewableenergypumps.com/
http://www.resolute-marine-energy.com/
http://www.resolute-marine-energy.com/
http://www.rwe.com/web/cms/en/277044/rwe-npower-renewables/technologies/marine-technologies/
http://www.rwe.com/web/cms/en/277044/rwe-npower-renewables/technologies/marine-technologies/
http://www.ryokusei.co.jp/foreign/powersource.HTM
http://www.sara.com/RAE/ocean_wave.html
http://www.sde.co.il/
http://www.seapower.se/
http://www.seapower.se/
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Seabased AB  

Linear generator 

(Islandsberg project) 
B Sweden 

SeaNergy  SeaNergy F Israel 

Sea Power Ltd  Sea Power Platform A Ireland 

Seatricity  

 
B UK 

SeaVolt Technologies Wave Rider B USA 

Seawood Designs Inc SurfPower B Canada 

SEEWEC Consortium  FO3 B UK 

Sea Wave Energy Ltd 

(SWEL) 
Waveline Magnet 

 
UK 

SeWave Ltd OWC D Faroe Islands 

Sieber Energy Inc  SieWave 
 

Canada 

Snapper Consortium  Snapper B UK 

SRI International  

Generator utilizing 

patented electroactive 

polymer artificial 

muscle (EPAMT) 

technology 

 
USA 

Straum AS  OWC D Norway 

Swell Fuel 

Lever Operated 

Pivoting Float 
B USA 

SyncWave  

SyncWave Power 

Resonator 
B Canada 

T Sampath Kumar  Rock n Roll A India 

Tecnalia PSE-MAR A Spain 

Tremont Electric nPower® WEC B USA 

Trident Energy Ltd, 

Direct Thrust Designs 

Ltd 

The Linear Generator B UK 

Union Electrica 

Fenosa of Spain  

OWC D Spain 

University of 

Edinburgh 
Salter's Duck A N.A. 

http://www.seabased.com/
http://www.greenprophet.com/2010/01/seanergy-waves/
http://seapower.ie/
http://www.seatricity.net/
http://www.surfpower.ca/
http://www.seewec.org/index.html
http://www.sewave.fo/
http://www.sieberenergy.com/
http://snapperfp7.eu/snapper-s-background
http://www.sri.com/
http://www.straumgroup.com/
http://swellfuel.com/
http://www.syncwaveenergy.com/
http://rocknroll.nualgi.com/
http://www.tecnalia.info/sect_energia.php?lang=en
http://www.npowerpeg.com/
http://www.tridentenergy.co.uk/
http://www.tridentenergy.co.uk/
http://www.tridentenergy.co.uk/
http://www.unionfenosa.es/
http://www.unionfenosa.es/
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Uppsala University  

Uppsala/Seabased AB 

Wave Energy Convertor 
B Sweden 

Vigor Wave Energy 

AB 

Vigor Wave Energy 

Converter 
A Sweden 

Voith Hydro 

Wavegen 

Limpet D UK 

Vortex Oscillation 

Technology ltd  

Vortex oscillation A Russia 

Wave Dragon  Wave Dragon E 
Wales / 

Denmark 

Wave Energy AS  

Seawave Slot-Cone 

Generator 
E Norway 

Wave Energy Centre 

(WaVEC) 

Pico plant D Portugal 

Wave Energy 

Technologies Inc.  

WET EnGen™ B Canada 

Wave Energy 

Technology  

WET-NZ B New Zealand 

Wave Power Group  Salter Duck, Sloped IPS A UK 

Wave Star Energy 

ApS  

Wave Star B Denmark 

Waveberg 

Development  

Waveberg A USA 

WaveBob Limited  Wave Bob B Ireland 

Wavemill Energy Wavemill 
 

Canada 

WavePiston WavePiston A Denmark 

WavePlane 

Production 

Wave Plane E Denmark 

Wello OY  Penguin  A Finland 

Weptos Weptos 
 

Denmark 

WindWavesAndSun WaveBlanket G USA 

Yu Energy Corp  

Yu Oscillating 

Generator "YOG" 
C USA 

 

http://www.el.angstrom.uu.se/forskningsprojekt/WavePower/Lysekilsprojektet_E.html
http://www.vigorwaveenergy.com/
http://www.vigorwaveenergy.com/
http://www.wavegen.com/
http://www.wavegen.com/
http://www.vortexosc.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=24
http://www.vortexosc.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=24
http://www.wavedragon.net/
http://www.waveenergy.no/WorkingPrinciple.htm
http://www.waveenergy.no/WorkingPrinciple.htm
http://www.pico-owc.net/
http://www.pico-owc.net/
http://www.waveenergytech.com/
http://www.waveenergytech.com/
http://www.wavenergy.co.nz/
http://www.wavenergy.co.nz/
http://www.mech.ed.ac.uk/research/wavepower
http://www.wavestarenergy.com/
http://www.wavestarenergy.com/
http://www.waveberg.com/
http://www.waveberg.com/
http://www.wavebob.com/
http://www.wavepiston.dk/
http://www.waveplane.com/
http://www.waveplane.com/
http://www.wello.fi/penguin.php
http://weptos.com/
http://www.windwavesandsun.com/
http://www.yuenergy.com/Underwater_YOG_Model.html
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Device type A: Attenuator 

Device type B: Point absorber 

Device type C: Oscilliating Wave Surge Converter 

Device type D: Oscilliating wave column 

Device type E: Overtopping 

Device type F: Submerged pressure differential 

Deice type G: Other 
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Bilaga B: SWOT-analys  
Seabased AB 

Styrkor 

Anpassningsbart system, snabb 

återbetalningstid, kan generera el 

med få installerade enheter. 

Enkel konstruktion. 

Lång, akademisk, teknisk forsk-

ning, objektiv forskningsresultat i 

grunden. Forskare och doktoran-

der ligger bakom tekniken. 

Ställverk för perfekt överföring 

och minskade energiöverförings-

förluster.  

Generatorerna är skyddade, 

enheterna är parallellkopplade.  

Svagheter 

Alla komponenter till havs, 

ställverk, kablar, generator, boj. 

Behövs många WEC för att 

producera tillräckligt mycket el, 

2000 enheter motsvarar 2 km2, 

vilket genererar 50 GWh/år, 

motsvarande energiförbrukning 

för 3 400 hushåll. 

Enheten måste tas upp på land för 

underhåll och service. 

Möjligheter 

Anpassad till skandinaviska 

förhållanden, kanske även för 

insjöar och floder. 

Skalbarheten möjliggör privat 

bruk. 

Enklare att få svenska statliga 

bidrag då forskning, utveckling, 

tillverkning sker i Sverige.  

Kommersiella parken utanför 

Smögen. 

Framtida samarbeten med Norge 

ger längre kust och bättre vågkli-

mat. 

Hot 

Kommersiell sjöfart, fiskerinäring.  

Finansiärer drar sig ur pga. bättre 

vinstmöjligheter vid bättre våg-

klimat.  

Hög säkerhet för att skydda 

utrustningen. 

Politisk osäkerhet/ovilja. 

Folkopinionen.  
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Oceanlinx 

Styrkor 

Framtagen för både grunt och 

djupt vatten, samma koncept och 

samma teknik.  

Enkel konstruktion, dras till 

anläggningsplatsen. 

Enheten innehåller alla kompo-

nenter. 

Lyckats generera el till det landba-

serade nätverket. 

Ka utvinna avsaltat havsvatten. 

Underhåll och reparationer kan 

ske på plats. 

Varje enhet har hög effekt, 2,5 

MW. 

Lång erfarenhet, tre generationer 

har utvecklats. Företaget funnits 

sedan 1997. 

Svagheter 

Svårt att uppskatta hur mycket el 

enheten kan producera. 

Tung och stor. 

Förankringen är svår på stora 

djup. 

Synlig. 

Går enheten sönder (greenWAVE) 

måste hela enheten stängas av.  

Möjligheter 

Robust, klarar tuffa väderleksför-

hållanden. 

Möjligt samarbete med många 

länder, Atlant- och/eller Stilla-

havskust. 

Enheten kan tillverkas lokalt, leder 

till att lättare få finansiärer i landet 

där enheten placeras. 

Godkännande av Det Norske 

Veritas vilket ökar konkurrens-

möjligheter och möjligheten till 

finansiering.  

Hot 

Synlig och dyr utrustning. 

Kan medföra förstörelse, vandali-

sering, övertagande av brottslig 

verksamhet. 

Hög säkerhet för att skydda 

utrustningen. 

Folkopinionen.  
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Aquamarine Power (Oyster) 

Styrkor 

Har producerat el till det landba-

serade nätverket. 

Samarbete med ABB. 

Nearshore, lättare underhåll, inte 

placerat så djupt, mekaniken står 

på botten vilket gör den skyddad. 

Utvecklat andra generationen av 

WEC. 

Vågenergiomvandlaren står på 

land. 

Hög effekt, tre enheter ger 2,4 

MW. 

Nästan hela enheten är belägen 

under vattnet, minimerar synlig-

heten. 

Fokus legat på installation och 

underhåll. 

Svagheter 

Nedborrade rörledningar. 

Kustnära, tänka på vart enheterna 

placeras. 

Går enheten sönder måste den tas 

upp på land, enheten blir stillastå-

ende. 

Möjligheter 

Koppla ihop flera Oysters i kedjor, 

20 enheter kan producera el för 

15 000 hushåll.  

Godkännande av Det Norske 

Veritas för en genomförbar 

energiomvandlare. Medför 

konkurrensfördelar, lockar 

finansiärer.  

Hot 

Litet och ungt företag, kan bli 

uppköpta av större etablerade 

företag. 

Har företaget tillräckligt med folk? 

Säkerhet. 

Folkopinionen kan påverka 

installationen nearshore mer än 

offshore. 

 


