
21

INBLICK

Världens första linjärgenerator har lagts ut i havet utanför
Islandsberg i Lysekils kommun. Den är kopplad till en
ytliggande boj vars rörelser leder till en omvandling av
energi från havets vågor. Bakom projektet står Centrum
för Förnybar Elenergiomvandling vid Uppsala universitet
som tagit fram konceptet med helt ny teknik.

Tekniken med linjärgenerator möjliggör direktomvandling av
långsamma rörelser, som vågor, till elektricitet utan mellansteg
som växellådor eller hydraulsystem. Potentialen för vågkraft är
markant för svenska förhållanden med en möjlig utvinning av ca
10 TWh i svenska vatten. Totala elkonsumtionen i Sverige år
2003 var enligt Statistiska centralbyrån (SCB) nästan 157 TWh.
Därutöver är möjligheterna enorma om man ser till Europas långa
Atlantkust där vågkraft teoretiskt skulle kunna bidra med en stor
del av den nuvarande västeuropeiska elenergikonsumtionen.

Inga växellådor – mindre underhåll
Principen för den uppsaliensiska vågkraften är i grunden enkel.
Konceptet bygger på relativt små enskilda enheter som placeras
ut på havets botten i en park som sedan kan byggas ut efter
behov. Generatorerna står skyddade på botten och endast bojen
ligger på ytan. Vågornas rörelser fortplantas ner till generatorn
genom en lina som får en pistong (rotor) med permanentmagneter
inne i generatorn att röra sig upp och ner varvid elektricitet alstras.
Den stora fördelen med direktdriften är att växellådor undviks,
och därigenom antas behovet av underhåll minska. Detta är
mycket värdefullt i den marina miljön då växellådor ofta inne-
håller olja. Dessutom eftersträvas långa serviceintervaller efter-
som anläggningarna står på havsbotten och den ekonomiska vin-
sten hos ett robust system kan visa sig vara mycket stor. Enligt
rapporten ”Driftuppföljning av vindkraftverk, årsrapport 2004”
från Elforsk (Rapport 05:11) relateras över 17 % av de inrappor-
terade tekniska hindertimmarna på vindkraftverk år 2004 till
växellådan.

Utanför Islandsberg kommer 10 generatorer med bojar, om
ca10 kW vardera, att läggas ut under de närmaste åren. De till-
stånd som införskaffats gäller för 5 års uppbyggnad av projektet
samt fem år för fullskaledrift och utvärdering. Ytterligare 30 bo-
jar kommer att läggas ut, dock utan generatorer. Dessa attrapp-
bojar ingår i de marinbiologiska studier som utförs parallellt och
som syftar till att studera de möjliga miljöeffekter vågkraft kan ha
på den marina miljön. Samtidigt är ett viktigt mål att studera
effekterna av påväxt, som kan ha inverkan på tekniken och fram-
tida underhåll. De marinekologiska studierna utförs även de vid
Uppsala men i samarbete med bl.a. Kristinebergs marina forsk-
ningsstation. I dessa studier ingår att titta på eventuella effekter
eller förändringar på bottenfauna, hos fisk och marina däggdjur
samt fåglar som kan bli aktuella frågor i samband med planering
av större framtida projekt.

Världspatent som kan ge nya jobb
Målsättningen med projektet i stort är att utvärdera tekniken, i
dess rätta miljö, för att nå långsiktigt hållbara lösningar som kan
bidra till en stabil kommersialisering. Forskargruppen i Uppsala
har världspatent på konceptet och siktar mot en ny svensk indu-
striprodukt som kan komma att skapa nya arbetstillfällen och
exportinkomster.

Centrum för Förnybar Elenergiomvandling finansieras av
Energimyndigheten och VINNOVA. Övriga finansiärer till pro-
jektet är: Vattenfall, Draka Kabel AB, Falkenberg Energi samt
Göteborgs Energi.
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Man beräknar att omkring 10 TWh kan produceras av vågkraftverk längs svenska kusten. Varje vågkraftverk i detta projekt ger 10 kW.
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Vågkraft – framtidens energislag?


