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Abstract 

Since the early 1980s, electricity from wind energy has been supplied to the grid in Sweden, but 

since then, wind power has been expanded and improved technically. In 2013, wind power 

accounted for about 7 % of the total electricity consumption in Sweden. Due to an increased 

interest and need for renewable energy resources, the possibility of extracting energy from waves 

is being further researched. The instalment of the first commercial wave power park in Sweden, 

located in Sotenäs, began in January 2014. The technology in Sotenäs wave power plant is based 

on research conducted by the Wave Power Project in Lysekil since 2002. The potential for 

generating electricity from waves along the coasts of Sweden is estimated to 10 TWh per year, 

which can be compared with the country's total electricity production of approximately 150 TWh 

per year.  

This report aims to show how the situation of wave power today can be compared to wind 

power development. The comparative analysis is then used to draw conclusions about the future 

of wave power. The parameters that have been compared are; total installed capacity, total 

generated electricity, generated electricity per installed power unit, electricity produced per unit 

weight, installed power unit per unit weight, investment cost per installed capacity and investment 

cost per produced electricity. 

This study shows that wave energy, as a result of the construction of Sotenäs wave power plant, 

will supply as much electricity as wind turbines made in the early 1990s. The material efficiency 

per produced electricity for wave power stations correspond to the wind turbines that were built 

in the early 2000s. With these results, it is likely that it will take about 20 years before 7 TWh of 

electricity per year will be delivered from wave power. This is equivalent to 70 % of the total 

estimated potential. The electricity produced per unit weight is furthermore likely to double in the 

next 10 years.  
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Sammanfattning 

Sedan början av 1980-talet har el från vindenergi levererats till elnätet i Sverige, men sedan dess 

har vindkraften byggts ut och förbättrats tekniskt. 2013 stod vindkraften för cirka 7 % av den 

totala elkonsumtionen i Sverige. I takt med att intresset och behovet av förnybara energiresurser 

växer sig allt starkare har även forskningen kring möjligheten att utvinna energi ur vågorna tagit 

fart. Den första kommersiella vågkraftsparken i Sverige, Sotenäs, började installeras i början av 

2014, där tekniken baserats på den forskning som bedrivits av Lysekilsprojektet sedan 2002. 

Potentialen för elproduktion från vågor längs Sveriges kuster beräknas vara 10 TWh per år vilket 

kan jämföras med Sveriges totala elproduktion på cirka 150 TWh per år. 

Denna rapport syftar till att visa hur vågkraftens situation idag kan jämföras med vindkraftens 

utveckling. Den komparativa analysen används sedan för att dra slutsatser om vågkraftens 

framtida utveckling. De parametrar som har jämförts är den totala installerade effekten, den totala 

producerade elen, producerad el per installerad effektenhet, producerad el per viktenhet, 

installerad effektenhet per viktenhet, investeringskostnad per installerad effekt och 

investeringskostnad per producerad el. 

Denna studie visar att vågkraft, i och med byggnationen av Sotenäs vågkraftspark, kommer att 

leverera lika mycket el som vindkraftverk gjorde i början av 1990-talet. Materialeffektiviteten per 

producerad el för vågkraftverken motsvarar de vindkraftverk som byggdes i början av 2000-talet. 

Med dessa resultat är det sannolikt att det kommer att ta cirka 20 år innan 7 TWh el per år 

kommer att levereras från vågkraft vilket motsvarar 70 % av den beräknade totala potentialen. 

Den producerade elen per viktenhet kommer sannolikt därtill att dubbleras under de kommande 

tio åren.  
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Nomenklatur 

Benämning Tecken Enhet 

Massa av fundament för kraftverk i m𝑓,𝑖 (ton) 

Tornhöjden för kraftverk i h,𝑖 (m) 

Massa av rotor för kraftverk i m𝑟,𝑖 (ton) 

Rotordiameter för kraftverk i 𝑑𝑟 (m) 

Massa av torn för kraftverk i m𝑡,𝑖 (ton) 

Genomsnittlig installerad effekt för ett 

kraftverk i Sverige år x  Px (W) 

Total installerad effekt vid slutet av år x  Px,tot (W) 

Antal installerade kraftverk i slutet av år x n n= {0,1,2,3… } 

 
Total elproduktion i Sverige vid slutet av år x 

Gx, tot (Wh) 

Massa av kraftverk i mi (ton) 

Total massa av installerade kraftverk i slutet 
av år x 

Mx,tot (ton) 

Producerad el per installerad effektenhet A (Wh/W) 

Producerad el per viktenhet B (Wh/ton) 

Installerad effekt per viktenhet C (W/ton) 

Investeringskostnad per installerad effekt D (kr/W) 

Investeringskostnad per producerad el E (kr/Wh) 

Investeringskostnad I (kr) 
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1 Introduktion 

En allt ökande medvetenhet om hur människan påverkar jorden har lett till införandet av flera 

olika styrmedel och incitament för att göra att vårt samhälle i en större utsträckning verkar för en 

hållbar utveckling. Enligt Brundtlandsrapporten definieras hållbar utveckling som följande: 

”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov.” (Brundtland et al., 1987) 

Samma rapport beskriver också de tre dimensionerna av hållbar utveckling: ekologisk, ekonomisk 

samt social. En viktig faktor som spelar in för att verka för en hållbar utveckling är samhällets 

elförsörjning.  

I Sverige har regeringen har satt upp ett flertal energipolitiska miljömål som ska uppnås till år 

2020. Ett av dessa miljömål, som finns i propositionen 2008/09:163 - En sammanhållen klimat- 

och energipolitik, är att 50 % av Sveriges energianvändning ska täckas av förnybar energi vid 

2020. Samma proposition fastställer även att en av tre strategiska prioriteringar inom 

energisektorn ska vara storskalig förnybar elproduktion av bland annat vågkraft. 

(Regeringskansliet, 2008). Två viktiga förnybara energiresurser idag är vattenkraft och vindkraft 

men båda står för utmaningar som kan göra att utbyggnaden av dem begränsas. Sveriges Riksdag 

har exempelvis beslutat att det inte får ske någon omfattande utbyggnation av vattenkraft i 

Sverige då både människor, djur och växter drabbas av att renbetesland och jordbruksmarker har 

lagts under vatten eller torrlagts. (Energimyndigheten, 2009). Vindkraften har fått kritik från både 

forskare och konsumnter på grund av det buller kraftverken ger ifrån sig (Sveriges Radio, 2011). 

Det är därför viktigt att även utveckla andra typer av förnybar energi, där vågkraft är relativt nytt 

på området.  

Det är svårt att uppskatta exakt hur mycket energi som potentiellt skulle kunna utvinnas från 

vågorna, då det till stor del beror på vilken teknisk utrustning som används och hur effektiv 

denna är. En grov uppskattning som gjorts för hela världens hav är att cirka 1 TW kontinuerligt 

skulle kunna utvinnas längs världens kuster (Falnes och Løvseth, 1991). Potentialen för de 

svenska vattnen uppskattas till 10 TWh per år (Clément et al. 2002). Vågenergin är ett sätt för 

Sverige att nå de miljömål som satts upp till år 2020 (Regeringskansliet, 2008).  

Trots att det idag inte finns en stor marknad för vågenergi, baserat på att det enbart finns en 

kommersiell vågkraftspark i Sverige idag, kan det vara en energiresurs som utnyttjas i framtiden. 

Genom att studera den tekniska utvecklingen av vindkraft kan en uppfattning om vågenergins 

framtid fås.  

2 Problemformulering och Mål 

Vågkraft har en stor potential globalt och en relativt liten påverkan på miljön men tekniken är 

inte tillräckligt utvecklad för att vara konkurrenskraftig (Holmberg et al., 2011). Målet med detta 

projekt är att utföra en adekvat komparativ analys mellan vågenergins situation i Sverige idag och 

vindenergins utveckling de senaste tre decennierna. Rapporten syftar till att belysa vågkraftens 

situation idag jämfört med vindkraften, samt ge en prognos för om och hur vågkraftens 

utbyggnad kan fortskrida.  

I denna studie har utvecklingen av vågkraft satts jämte vindkraften för en jämförelse mellan de 

två energislagen. Problemformuleringen lyder:  
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Baserat på den tekniska och ekonomiska utveckling som har skett av vindkraften 
sedan de första kommersiella vindkraftverken installerades i Sverige, hur är det troligt 
att utvecklingen av vågkraft fortskrider? 

3 Metod  

Projektets genomförande har bestått av att inhämta information och data, göra beräkningar samt 

analysera beräkningarnas noggrannhet samt diskutera de resultat som erhållits fram. Nedan 

beskrivs varje steg av metoden mer detaljerat. 

 

3.1 Litteraturstudie och insamling av data 

För att utföra den här studien har det krävts kunskap om tekniken och komponenterna i 

vågkraftverk och vindkraftverk. Information om detta har inhämtats från bland annat 

vetenskapliga artiklar, böcker, avhandlingar, produktbroschyrer och hemsidor. Insamlingen av 

data om vindkraftsutvecklingen har skett från Energimyndigheten (2013) och Svenska Kraftnäts 

elcertifikatsdatabas Cesar (2014). Dessutom har VindStats driftuppföljning från 2013 använts för 

att få en mer detaljerad bild av vindkraftverkens ökande prestanda och dimension i Sverige. Den 

listan utgörs av frivilligt anslutna kraftverk som är större än 50 kW vilket idag omfattar cirka 60 % 

av alla kraftverk. Verk som byggts utan investeringsbidrag, hembyggda vindkraftverk och 

importerade begagnade vindkraftverk ingår inte. (VindStat, 2014) I listan finns installationsdatum, 

installerad effekt, rotordiameter, tornhöjd och producerad el under 2013. För de vågkraftverk 

som nu byggs i Sotenäs har data främst inhämtats genom mailkontakt med Göran Hult, 

forsknigns- och utvecklingschef på Fortum, för att få så uppdaterad information som möjligt. 

Exempelvis har den installerade effekten för varje vågkraftverk i Sotenäs förändrats sedan 

tillståndet för byggationen gavs. Målet vid inhämtning av data är att göra studien mätbar, 

jämförbar och tillräcklig för att besvara ställda frågeställningar. 

 

3.2 Process 

Detta projekt utfördes främst genom en kvantitativ analys av de parametrar som finns beskriva i 

avsnitt 3.5 Genomförande, som sedan jämförs mellan vindkraft och vågkraft. Den information 

som är nödvändig för att beräkna dessa parametrar redovisas i Figur 1. Det har alltså erfordrats 

data om vindenergin över tid och om de vågkraftverk som installeras i Sotenäs idag. Eftersom det 

enbart finns en kommersiell vågkraftspark i Sverige kommer vågenergins momentana värde 

jämföras med vindenergins utveckling. Den utveckling som skett av både vind- och vågkraft 

innan den första kommersiella installationen kommer inte tas i beaktande.  
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Figur 1: Modell över nödvändig information för att genomföra studien 

 

3.3 Antaganden 

Ett betydelsefullt antagande i denna studie är att vågkraftens utveckling kan likställas 

vindkraftens. Alla slutsatser bygger på detta antagande och de ligger till grund för resultatet. Det 

har också gjorts ett antagande att exempelvis miljömål, statsskick, lagar, forskning och kultur 

kommer att se relativt liknande ut i framtiden. Slutledningar om vågkraftens framtid är helt 

beroende av detta och kan komma att vara felaktiga vid stora förändringar av dessa förhållanden.  

För att beräkna de parametrar som ligger till grund för jämförelsen av vågkraft och vindkraft har 

ett antal antaganden gjorts kring vindkraftverkets komponenter och dess tekniska funktion. I 

studien har det antagits att de installerade kraftverken består av koniska stålrörstorn, är 

horisontalaxlade, är monterade med ett gravitationsfundament samt att komponenternas 

förhållande mellan storlek och vikt är lika oavsett tillverkare. Det har även antagits att 

fundamentet och komponenterna inte skiljer sig mellan landbaserade och havsbaserade 

vindkraftverk. I verkligheten används olika konstruktionstekniker för komponenterna men dessa 

övriga tekniker är inte omfattade av denna studie. 

Antagandet att det är lämpligt att göra en jämförelse mellan vågkraft och vindkraft baseras bland 

annat på flera likheter i komponenter mellan de två kraftverkstyperna och en liknande 

grundläggande teknik för att omvandla energi.  

3.3.1 Likheter i komponenter 

Uppdelat komponentsvis kan likheter ses mellan ett vågkraftverk och ett vindkraftverk. I den 

uppdelning av komponenter som gjorts i denna rapport består de båda kraftverken av primärt 

fyra olika komponenter, som alla står för en specifik funktion för elproduktionen. De båda 

kraftverken står på ett fundament, för vågkraft placerat på havsbotten och för vindkraft på 

Komparativ analys

Vågkraften idag

Storlek/Massa

Installerad effekt

Elproduktion

Investeringskostnad

Vindkraftens 
utveckling

Utveckling av 
vindkraften generellt 

i Sverige

Total installerad 
effekt

Antal verk

Elproduktion 

Utveckling av 
vindkraftverk som 
installerats i Sverige

Storlek/Massa

Turbinstorlek

Elproduktion

De första 
prototyperna 
Maglarp och 
Näsudden I

Investeringskostnad

Elproduktion

Installerad effekt
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markyta. Vindkraftverkets komponent för att absorbera rörelseenergi är rotorn och i 

vågkraftverket motsvarar det bojen. Den komponent som omvandlar den absorberade 

rörelseenergin till elektrisk energi är i de båda fallen en generator, i vindkraftverken är det en 

roterande generator med olika styrfunktion och i det vågkraftverk som installeras i Sotenäs är det 

en direktdriven permanentmagnetiserad linjärgenerator. Den sista komponenten skiljer sig alltså 

mellan de olika kraftverkstyperna. Vindkraftverket består av ett torn, något som skulle kunna 

kopplas till linan som kopplar samman bojen med linjärgeneratorn. Materialmässigt är dessa två 

dock svåra att jämföra och en sådan jämförelse kommer inte heller att göras i denna rapport. 

Vågkraftverket består även av ett undervattenställverk som i de flesta fall delas av flera stycken 

bojar. En liknande komponent kan inte direkt kopplas till vindkraftverket och kommer därför 

inte heller att delta i en jämförelse de två kraftverkstypen emellan. 

3.3.2 Jämförelser i artiklar 

I många av de artiklar om vågkraft och i det domslut som har använts i rapporten relateras 

vågenergi till vindenergi. Exempelvis i en studie från Elforsk (Holmberg et al., 2011), en rapport 

om vågenergi i Europa (Clément et al., 2002) och en artikel om teknologin i vågkraftverk 

(Danielsson, 2006) anges vindkraft som referenspunkt vid diskussion om bland annat kapacitet 

och kostnad. I studien från Elforsk står också: 

”Vågenergisektorn jämförs ofta med vindenergisektorn” (Holmberg et al., 2011)  

Detta tyder på att jämförelse mellan de båda energiresurserna inte är ovanlig. I utredningen för 

mål 3086-09 används dessutom tidigare domslut gällande havsbaserade vindkraftverk som 

prejudikat för domen (Miljödomstolen, 2010). Det finns också studier där utvärdering av resurser 

av vindenergi och vågenergi gjorts samtidigt, vilket tyder på att de båda energiresurserna har 

mycket gemensamt (Zheng et al., 2012). 

 

3.4 Avgränsningar 

Denna rapport behandlas endast den svenska marknaden och den information och teknologi som 

finns tillgänglig i Sverige.  Som exempel studeras enbart de vågkraftverk som används i Sotenäs 

vågkraftpark och som tillverkats av Seabased. De data som finns över elproduktion och 

installerad effekt för vindkraften är specifik för Sverige. I  De slutsatser som tas är alltså enbart 

applicerbara på svenska förhållanden.  

Vidare har vindkraftens utveckling enbart att analyseras från 1982 och framåt. Då installerades 

det första kommersiella vindkraftverket (Maglarp) och då finns data insamlat av 

Energimyndigheten (2013). 

 

3.5 Genomförande 

Nedan beskrivs genomförandet av studien som ligger till grund för denna rapport. I Tabell 1 

redovisas samtliga ekvationer och parametrar som använts för att beräkna resultatet. 

De parametrar som har jämförts är den totala installerade effekten (P), den totala producerade 

elen (G), producerad el per installerad effektenhet (A), producerad el per viktenhet (B) och 

installerad effekt per viktenhet (C), investeringskostnad per installerad effekt (D) samt 

investeringskostnad per producerad el (D). 
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Den producerade elen per viktenhet har beräknats med Ekvation 7. Den installerade effekten per 

viktenhet har beräknats med Ekvation 8. Investeringskostnad per installerad effekt har beräknats 

med Ekvation 9 samt investeringskostnaden per producerad el har beräknats med Ekvation 10. 

Utifrån denna jämförelse har sedan slutsatser dragits kring vågkraftens framtida utveckling. Detta 

redovisas under avsnitt 6 Resultat och Diskussion. Där redovisas beräkningarna i diagram och 

tabeller i vilka det har tillagts en trendlinje för utvecklingen. Denna trendlinje har tagits fram 

genom en regressionsanalys med samma metod som beskrivits ovan. 

För Diagram 8, där installerad effekt per viktenhet redovisas, resulterade regressionsanalysen i en 

potensfunktion som bäst beskrev sambandet. Även för Diagram 9, där producerad el per 

viktenhet redovisas, var en potensfunktion det bästa sambandet utifrån den regressionsanalys 

som gjorts på data. 

 

Tabell 1: Ekvationer och parametrar som används i studien 

PX =
Px,tot
nx

 Ekvation 1 

 

A =
Gx,tot
Px,tot

 Ekvation 2 

 

mf,i(hi) = 21,212hi − 0,6366 Ekvation 3 

 

mr,i(𝑑𝑖) = 0,008𝑑2𝑖 − 0,2661d + 3,6937 Ekvation 4 

 

mt,i(hi) = 0,0248h2i − 0,066hi − 5,9189 Ekvation 5 

 

mm,i(Pi) = 0,0919P0,8492i Ekvation 6 

 

B =
G𝑥,tot
𝑚𝑡𝑜𝑡

 Ekvation 7 

 

C =
P𝑥,tot
𝑚𝑡𝑜𝑡

 Ekvation 8 

 

D =
I

P𝑥,tot
 Ekvation 9 

 

E =
I

G𝑥,tot
 Ekvation 10 
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3.5.1 Beräkning av parameter A  

För vindkraften har förstoring av turbinstorleken spelat en viktig roll i utvecklingen (Mathew och 

Philip, 2012). Eftersom det har funnits många olika storlekar på turbiner varje år, kommer detta 

arbete att fokusera på den genomsnittliga turbinstorleken i Sverige. För att göra detta krävs data 

om den totala installerade effekten under ett antal år samt antal vindkraftverk. Den 

genomsnittliga installerade effekten för ett vindkraftverk år x ges då av Ekvation 1. 

Övriga förbättringar som gjorts för att förbättra prestandan av vindkraftverken kan antas vara 

synonymt med en ökad elproduktion, undantaget den effekt som ökad turbinstorlek ger. Det är 

viktigt att bortse från den ökade installerade effekten för att kunna urskilja vilken inverkan övriga 

förbättringar har gett. Den genomsnittliga elproduktionen per installerad effektenhet (A), det vill 

säga årsgenomsnittet av ett kraftverks fullasttimmar ges således av Ekvation 2. Beräkning av 

producerad el per viktenhet samt installerad effekt per viktenhet 

3.5.2 Beräkning av parameter B och C 

I och med en ökning av turbinstorlek har en förstoring av övriga komponenter, förutom 

turbinen, av vindkraftverket skett. Den största storleksökningen har skett av rotordiametern och 

tornhöjden samt till en följd av detta har även fundamentet blivit allt större. För att kunna 

jämföra vågkraftens utveckling med den utveckling som vindkraften har gått igenom har en 

parametrar ställts upp för varje kraftverkstyp som sedan har jämförts.  

Då det inte finns någon samlad information över vilka modeller av vindkraftverk som installerats 

i Sverige sedan 1980-talet finns det stora svårigheter att beräkna den exakta vikten för varje 

vindkraftverk. Istället har en studie gjorts över vindkrafttillverkaren Vestas alla modeller och ur 

denna har samband funnits mellan rotordiameter och rotorvikt, tornhöjd och tornvikt, installerad 

effekt och maskinhusvikt samt tornhöjd och fundamentvikt. Totalt har 28 modeller undersökts 

och i Bilaga 1: Källor till dimensioner av Vestas vindkraftverk redovisas produktspecifikationen 

över samtliga modeller och det data som har använts. 

Sambanden mellan vikten och dimensionerna av komponenterna har framtagits genom att utföra 

en regressionsanalys mellan de två variablerna och på så sätt finna en funktion som bäst passar 

givna data. Regressionsanalysen har utförts med hjälp av programmet Excels inbyggda funktion 

för att beräkna korrelationen mellan två givna variabler. Detta gör Excel genom att med hjälp av 

minstakvadratmetoden hitta den linjära funktion som bäst beskriver ett samband för de den 

oberoende och den beroende variabeln, en så kallad linjär regressionsanalys. Dock är det inte 

alltid som en linjär funktion beskriver sambandet bäst och för att hitta en bättre funktion utförs 

en iteration av minstakvadratmetoden vilken börjar med en utgångsgissning som sedan i en 

iteration prövas fram för att nå bästa resultat (Brown, 2000).  

För varje samband har olika funktioner prövats fram; linjär, logaritmisk, exponentiell, polynom av 

ordning två, samt potensfunktion. För att avgöra vilken funktion som bäst stämmer överens med 

data har korrelationskoefficienten R2 undersökts. Korrelationskoefficienten har ett värde mellan 0 

och 1 och beskriver hur mycket av variationen i den oberoende variabeln (x) som kan förklaras av 

variationen i den beroende variabeln (y). Ju närmare värde 1 på R2 som ges, desto bättre beskriver 

funktionen sambandet mellan de två variablerna. Är korrelationskoefficienten 1 beskriver 

funktionen exakt sambandet mellan x och y. För icke-linjärregression bör inte alltför många 

slutsatser dras utifrån R2-värdet och det kan diskuteras kring detta värdes relevans för icke-linjär 
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regression. Emellertid bedöms värdet tillräckligt tillförlitligt för denna rapports ändamål och syfte 

att uppskatta utvecklingen av vindkraftverken. 

De funktioner som tagits fram utifrån regressionsanalysen av komponenternas vikt har sedan 

valts utifrån det bästa värdet på korrelationskoefficienten, det vill säga den funktion som bäst har 

beskrivit sambandet mellan variablerna. Dessa funktioner har sedan applicerats på den lista över 

installerade vindkraftverk i Sverige, där installerad effekt, producerad el, rotordiameter, tornhöjd 

och installationsdatum finns registrerade (VindStat, 2014). Rotorvikten för kraftverk x, mr,x, 

beroende av rotordiametern, dx, har beräknats med Ekvation 4. Tornvikten för kraftverk x, mt,x, 

beroende av tornhöjden, hx, har beräknats med Ekvation 5. Maskinvikten för kraftverk x, mm,x, 

beroende av installerade effekt, px, har beräknats med Ekvation 6. Varje funktion har en 

korrelationskoefficient på minst 0,94 vilket tyder på att sambandet mellan variablerna är starkt. 

Detta disktureras vidare i avsnitt 6.5 Känslighetsanalys.  

För sambandet mellan rotorvikt och rotordiameter samt tornvikt och tornhöjd har en 

polynomisk regressionsanalys och ett andragradspolynom funnits för att beskriva sambanden. 

För maskinhusets vikt beroende av den installerade effekten gjordes potensregressionsanalys 

vilket resulterade i en potensfunktion som använts i uträkningarna av komponentvikten. 

Då fundamentkomponenten inte levereras av vindkraftverkstillverkarna har information inhämtas 

från en studie från Elforsk (Engström et al., 2010). Vilket nämns vidare i 3.3 Antaganden har det 

antagits att endast gravitationsfundament använts för att montera de vindkraftverk som finns 

installerade i Sverige idag. Storleken av fundament varierar mycket från plats till plats med 

information om fundamentstorlek för varje installerad vindkraftverk i Sverige har inte gått att 

samla in inom ramen för detta arbete. Informationen som hämtats från studien gjord av Elforsk 

(Engström et al., 2010), anger fundamentstorleken för ett kraftverk med en viss turbinstorlek 

men med olika tornhjöd och i Tabell 2 redovisas resultaten från denna studie. På detta data har 

en regressionsanalys i Excel gjorts och bäst passande funktion, utifrån värdet på 

korrelationskoefficienten, har framtagits. Ekvation 3 beskriver fundamentsmassan för kraftverk x, 

mf, x, beroende av höjden, hx, på tornet.  

 

Tabell 2: Fundamentvikt för koniska stålrörstorn tillhörande ett 3MW-vindkraftverk (Engström et al., 2010) 

Tornhöjd (m) Fundamentvikt (ton) 

80 1696 

100 2121 

125 2651 

150 3185 

 

3.5.3 Beräkning av parameter D och E 

Den investering som gjordes av Maglarp och Näsudden I år 1979 kostade 170 Mkr (Statens 

Energiverk, 1985). På grund av inflation behövs en beräkning göras med konsumentprisindex 

(KPI) före jämförelse med Sotenäs vågkraftspark kan göras. Till denna rapport har KPI: 502 

använts för 1979 och KPI:1733 använts för år 2010 då beslut togs om byggnation av Sotenäs 

vågkraftspark.(SCB, 2014; Miljödomstolen, 2010) 
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4 Vågkraft 

Vågornas rörelser längs Sveriges kuster är en energiresurs som inte har utnyttjats till omvandling 

av elektricitet förrän fram till nyligen. Det är svårt att uppskatta exakt hur mycket effekt som 

potentiellt skulle kunna ges från vågorna men en grov uppskattning är att cirka 1 TW 

kontinuerligt skulle kunna utvinnas längs hela världens kuster. (Falnes och Løvseth, 2001) 

Potentialen för energiutvinning i de svenska vattnen uppskattas till cirka 10 TWh per år. (Clément 

et al. 2002) Vid jämförelse av vågenergi med vindenergi är den tidigare nämnda mer ihållande och 

koncentrerad. (Falnes, 2007). Nedan beskrivs hur ett vågkraftverk fungerar, vilka aktörer som 

finns i Sverige och hur utvecklingen av vågkraftverk har sett ut fram till idag. 

 

4.1 Vågkraftverkets konstruktion 

Det finns flera typer av vågkraftverk i världen vilka är konstruerade på olika sätt, men i Sverige 

används än så länge bara den konstruktion som har utvecklats genom Lysekilsprojektet och som 

finns beskriven här. Vågkraftverken kan delas upp i fyra huvudkomponenter: en boj som flyter på 

havsytan, en linjärgenerator som är placerad på havsbotten med hjälp av ett betongfundament, ett 

undervattenställverk som ligger i nära anknytning till linjärgeneratorerna samt en sjökabel i vilken 

den utvunna elektriciteteten transmitteras. En transformator på land tar emot den transmission 

och för över elektriciteten till det nationella elnätet.(Danielsson, 2006) För de vågkraftverk som är 

en del av Lysekilsprojektet, och som alltså inte levererar el till det kommersiella elnätet, ersätts 

denna transformatorstation av en mätstuga som skickar data till Uppsala Universitet. (Uppsala 

Universitet, 2013a) 

Nedan ges en mer detaljerad beskrivning av kraftverkets olika komponenter och dess tekniska 

funktion. 

4.1.1 Vågenergiomvandlare 

Processen att omvandla vågenergi till elektricitet kan illustreras i fyra olika steg: absorption, 

konversion, transmission och koppling till transmissionsnätet (se Figur 2). Absorptionen sker 

med hjälp av den boj som ligger på havsytan, konversionen genomförs i den direktdrivna 

permanentmagnetiserade linjärgeneratorn och transmissionen samt kopplingen till elnätet sker 

med hjälp av ett undervattenställverk. Vågenergiomvandlare är benämningen för hela detta 

sammansatta system. 

 

Figur 2: Fyra stegen av vågenergiomvandling 

Alla dessa komponenter måste kunna utstå de extrema krafter som kan uppstå i havsmiljön och 

vara skyddade mot korrosion. En av de mest komplexa och känsligaste komponenterna är 

Absorption Konversion Transmisson
Koppling till 

nätet
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linjärgeneratorn och det är en anledning till att den är placerad på havsbotten, förankrad i ett 

betongfundament. (Danielsson, 2006) 

En viktig fördel med den teknik som används i anläggningen i Sotenäs är att den är modulär. När 

behoven ökar är det lätt att installera ytterligare kraftverk som då kan dela på det tidigare systemet 

för transmissionen av den utvunna elektriciteten till elnätet. På motsvarande sätt kan enskilda 

kraftverk kopplas bort utan att hela systemet måste tas ur bruk. (Seabased, 2013) 

Boj 

I det vågkraftverk som används i Sotenäs är grundidén att ta vara på den energi som finns lagrad i 

rörelsen och höjdskillnaden mellan vågtopp och vågdal. Detta görs genom att på havsytan placera 

en boj som är direktkopplad till en generator på havsbotten som konverterar bojens rörelse när 

den förflyttas upp och ner mellan vågtoppar och vågdalar. (Uppsala Universitet, 2013a) 

Linjärgenerator 

För att kunna utvinna den energi som finns i haven i form av vågor behövs någon typ av 

generator. Generatorns funktion är att konvertera den mekaniska energin i vågorna till elektrisk 

energi. Tidigare har konventionella hög-hastighets-roterande generatorer använts för att 

omvandla vågornas mekaniska energi till elektrisk energi. För att kunna använda en konventionell 

generator måste vågornas långsamma och ojämna rörelse omvandlas till en kontinuerlig 

höghastighet som är anpassad efter generatorn. Detta leder till att komplexiteten och storleken av 

vågkraftverket ökar betydligt, vilket i sin tur påverkar kraftverkets effektivitet. Den vertikala 

hastigheten av havsytan är cirka 1 m/s, vilket är 30-50 gånger längre än de hastigheter 

konventionella roterande generatorer kräver (Danielsson, 2006).  

För att anpassa tekniken efter ett svenskt havsklimat används inte en roterande generator utan av 

en direktdriven permanentmagnetiserad linjärgenerator. Om en linjärgenerator används kan 

vågornas rörelse kopplas direkt till den del av generatorn som för rörelsen och på så sätt skapar 

induktionen i spolen. Generatorn placeras på havsbotten med ett betongfundament och 

sammankopplas med bojen med ett rep som direkt för över vågornas rörelse till generatorn. 

Denna rörelse konverteras sedan till elektricitet. Varje generator är kopplad till en enskild boj och 

genererar en relativt låg kraft. Med hjälp av ett ställverk, som beskrivs närmare i nästa avsnitt, 

kopplas flera generatorer ihop och uppnår på så sätt den önskade elproduktionen. (Thorburn 

m.fl., 2004) 

Linjärgeneratorn består av en del som förflyttar sig, translatorn, i förhållande till en fast del, 

statorn (se Figur 3). Translatorn består av en ferromagnetisk stålplatta på vilken en yta av 

permanentmagnet är fäst. Statorn är gjord av en trefas spollindning som är lindat runt en isolerad 

ferromagnetisk kärna i järn. Mellan dessa två delar finns ett luftgap som tillåter att translatorn rör 

sig relativt statorn. Detta avstånd behöver nödvändigtvis inte bestå av luft men det måste vara ett 

media som inte stör det elektromagnetiska fältet som bildas. (Danielsson, 2006) 
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Figur 3: Principskisser av ett vågkraftsaggregat och dess huvudkomponenter (Uppsala Universitet, 2013a) 

 

Den största skillnaden mellan en roterande generator och en linjärgenerator är att det i 

linjärgeneratorn inte finns någon grundfrekvens i den spänning och elektriska ström som erhålls 

från statorn. Hastigheten med vilken translatorn rör sig ändras konstant. Vid ändarna av statorn 

accelereras den samt bromsa ned, vilket då leder till en varierande frekvens och varians i den 

inducerade spänningen. Detta innebär att generatorn inte direkt kan kopplas till ett elnät då den 

elektricitet som utvinns är osynkroniserad och ett så kallat råmaterial (Borgström, 2004). Innan 

elektriciteten kan kopplas till det nationella elnätet transmitteras elen till ett undervattenställeverk 

där elen likriktas och sedan växelriktas utefter de krav elnätet har. 

4.1.2 Undervattensställverk 

Den el som konverterats från vågenergin kan inte kopplas direkt till ett elnät då den el som 

utvinns har en varierande frekvens och spänning. För att omvandla elektriciteten till en form som 

är kompatibel med det nationella elnätet leds elen genom sjökablar till ett undervattensställverk 

där elektriciteten likriktas för att sedan växelriktas utefter de krav som elnätet har. Hade en 

konventionell roterande generator använts hade detta mellansteg inte behövts men enligt Mats 

Leijon, projektansvarig för Lysekilsprojektet, uppskattas att förlusten av elen i och med denna 

transmission är mindre än 5 % (Borgström, 2004). 

Vid en mindre vågkraftsanläggning används ett lågspänningsställverk och vid en större anläggning 

ett mellanspänningsverk dit flera lågspänningsverk ansluts. I detta mellanspänningsverk 

transformeras spänningen upp ytterligare så att en växelströms uppnås som med väldigt låga 

förluster kan överföras via sjökabeln. Valet av att transmission till land sker i form av en 

växelström är en funktion av avståndet till land och vågkraftsparkens storlek. (Thorburn m.fl., 

2004) 
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4.1.3 Sjökabel 

Det fjärde steget i processen i vågenergiomvandlingen är transmission och inkopplingen till 

elnätet (se figur 1.1). Detta görs genom att från undervattensställverket dra en sjökabel in till en 

transmissionsstation på fastlandet. Denna sjökabel är gjord av koppar (Ekström et al., 2012). 

Det finns ett tydligt samband mellan förlusterna av energi och sjökabelns längd. I kombination 

till detta kan ökad komplexitet av transmissionssystemet från generator till land urskiljas desto 

längre sjökabel som används (Thorburn et al., 2004). 

 

4.2 Vågkraft i Sverige 

I Sverige har forskningen kring vågkraft primärt skett genom Lysekilsprojektet, som har sin 

primära bas i Ångströmslaboratoriet i Uppsala. De har haft vågkraftverk med forskningssyfte 

placerade utanför Lysekils kust. Den första stora svenska kommersiella vågkraftsparken har 

börjat byggas utanför Sotenäs kust av det privata bolaget Seabased AB och Fortum. Teoretiskt 

beräknas vågkraften kunna stå för 10 % av Sveriges elproduktion. (Miljödomstolen, 2010) 

4.2.1 Seabased AB 

Seabased AB är ett innovations- och patentbolag, grundat år 2001, som arbetar med framtagandet 

av den teknik som används i vågkraftverk och vågkraftsanläggningar. Verksamheten som bedrivs 

av företaget omfattar bland annat industriell forskning och utveckling, produktion av verktyg och 

maskiner och även miljöutredningar. Seabased AB samarbetar med Fortum i byggande av 

vågkraftsparken i Sotenäs. Anläggningen planeras att bli världens största vågkraftspark med 

sammanlagt 340 bojar. (Fortum, 2013)  

4.2.2 Lysekilsprojektet 

Lysekilsprojektet är en forskningsanläggning som drivs av Avdelningen för Elektricitetslära vid 

Uppsala Universitet. Anläggningen består av en vågkraftspark vid vilken tester görs för hur olika 

tekniska lösningar fungerar i verkligheten. Forskning bedrivs även kring hur vågkraftverken kan 

komma att påverka miljön i området runt omkring och hur denna påverkan kan minimeras. 

(Uppsala Universitet, 2013b) 

 

4.3 Sotenäs vågkraftspark 

Sotenäs vågkraftspark är ett projekt som drivs i samarbete av Fortum och Seabased AB. Den 

totala investeringskostnaden beräknas till 260 Mkr. (Miljödomstolen, 2010) Vågkraftsparken är 

planerad utanför Sotenäs på den svenska västkusten. När projektet startade 2009 planerades 

parken bestå av 420 aggregat på vardera cirka 24 kW. Vid installation har aggregaten skalats upp 

något till cirka 30 kW vilket innebär att det troliga antalet aggregat blir 340 istället. Anläggningen 

planeras att bli världens största vågkraftverk med en total effekt på 10 MW och en beräknad 

elproduktion på 26 GWh per år. Det innebär 2600 fullasttimmar, med en tillgänglighet på cirka 

90 % av tiden. (Hult, 2014) Samtidigt som dessa vågkraftverk kommer att generera el kommer 

även forskning ske under projektets gång. (Miljödomstolen, 2010) Den cirka 9,5 km långa 

sjökabeln lades ner under 2013 och idag är en av 10 MW installerade. Resterande kraftverk 

beräknas installeras under 2014 och 2015 så att färdigställandet av vågkraftparken sker 2015. 
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(Seabased, 2014). En sammanfattning av antal aggregat, producerad el och installerad effekt finns 

i Tabell 3.  

 

Tabell 3: Kapacitet Sotenäs vågkraftpark (Hult, 2014) 

Antal aggregat totalt i Sotenäs (st) 340 

Antal aggregat per ställverk (st) 42 

Totalt producerad el i Sotenäs (GWh/år) 26 

Total installerad effekt i Sotenäs (MW) 10 

Producerad el per aggregat (MWh/år) 76 

Installerad effekt per aggregat (kW) 30 

 
 
De komponenter som vågkraftverken i Sotenäs består av är densamma som beskrivs i 4 Vågkraft. 
Vikterna för varje del och hur de kan fördelas på ett aggregat finns i Tabell 4 och Tabell 5. Den 
givna vikten för ställverket är den sammanlagda vikten för lågspänning- och 
mellanspänningställverket. 
 

Tabell 4: Vågkraftverkets komponenter och vikt (Hult, 2014) 

Vågkraftverkets komponenter Vikt (ton) 

Aggregat 15 

Ställverk 30 

Fundament till aggregat 35 

Fundament till ställverk 70 

Kabel till land  59 
 

5 Vindkraft 

Vindkraftverk upptar energi från vindens rörelse och omvandlar den till elektrisk kraft. Det finns 

också kraftverk som omvandlar energin till mekaniskt arbete, exempelvis väderkvarnar och 

vattenpumpar, men detta arbete fokuserar på de som genererar elektricitet och ansluts till det 

nationella elnätet i Sverige. (CVI, 2004)  

 

5.1 Vindkraftverkets konstruktion och dess utveckling 

Det finns flera olika konstruktioner och modeller av vindkraftverk. En huvuduppdelning görs 

ofta mellan horistonalaxlade (HAWT- Horisontal Axis Wind Turbine) och vertikalaxlade 

(VAWT- Vertical Axis Wind Turbine). De flesta vindkraftverk som finns på marknaden idag är 

horisontalaxlade. Det bedrivs fortfarande forskning och utveckling av vertikalaxlade 

vindkraftverk men denna typ är inte lika välanvänd som den horisontalaxlade. (Wizelius, 2010) 

Ett vindkraftverk kan grovt delas upp i fyra komponenter: fundament, torn, maskinhus och rotor 

(se Figur 4). Fundamentet håller vindkraftverket på plats och är i de flesta fall placerat under 

marken. Tornet ger kraftverket en tillräcklig höjd för att absorbera vindenergin. Högst uppe på 

tornet sitter maskinhuset där omvandlingen till elektricitet sker. Mitt på maskinhuset finns navet 
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där rotorn är kopplad. Nedan beskrivs komponenternas funktion och uppbyggnad närmare. 

(Horner, 2012) 

 

 

Figur 4: Skiss över ett vindkraftverks komponenter (Horner, 2012) 

 

5.1.1 Fundament 

För att hålla vindkraftverket på plats används ett stort fundament. Detta fundament placeras 

oftast under markytan och förhindrar dels tornet från att välta samt hjälper den befintliga 

markgrunden att bära upp kraftverkets vikt.  

Det finns flertalet olika konstruktioner av fundamentet och vilken typ som används till vilket 

kraftverk bestäms av förutsättningarna vid platsen där vindkraftverket ska stå. En grov 

uppdelning av de olika fundamentstyper som används vid montering av ett vindkraftverk är 

gravitationsfundament, pålade fundament samt bergsförankrat fundament. 

Den vanligaste typen av fundament är gravitationsfundamentet som håller kraftverket på plats 

genom sin tyng enbart. Där marken är för dålig för att kunna hålla upp ett gravitationsfundament 

används oftast pålade fundament. Vid bergig grund används ofta ett så kallat bergsförankrat 

fundament som fästs med bultar i berget. En sådan konstruktion kräver inte en lika stor vikt som 

ett gravitationsfundament, och är därmed inte lika stort, då kraftverket hålls på plats med bultarna 

och inte enbart med vikten. (Freidh och Winberg, 2009) 

5.1.2 Torn 

Den vanligaste typen av torn är de koniska stålrören (se Figur 4). Alternativa konstruktioner är 

fackverkstorn eller torn gjorda i betong. De flesta operatörer på marknaden idag använder endast 
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koniska stålrörstorn och inom kommersiell sektor i Sverige har detta varit fallet under en längre 

tid (Engström, 2010). 

De första konstruktionerna av vindkraftverk som installerades på den svenska marknaden på 

1980-talet hade en relativt låg tornhöjd på omkring 30 m. Då kunde tornen svetsas i ett stycke. I 

takt med att tornhöjden växte (se Diagram 1) blev det på grund av konstruktions- och 

transportskäl tvungnet att tillverka tornen i flera sektioner som sedan monterades ihop på plats. 

Denna teknik är vanligast i dag. (Wizelius, 2010) 

Det finns vissa fördelar med att använda sig av en alternativ tornkonstruktion såsom 

fackverkstekniken. Två av de största fördelarna är att ett fackverkstorn kräver mindre material 

samt släpper igenom vinden vilket gör att tornet behöver utså mycket lägre belastning än vad 

exempelvis ett koniskt stålrörstorn gör. Trots detta används som tidigare nämnt det koniska 

stålrörstornet mycket mer frekvent då det anses mer estetiskt vackert samt mer hållbart (Wizelius, 

2010). 

 

 

Diagram 1: Utveckling av tornhöjden på installerade vindkraftverk i Sverige (VindStat, 2014) 

 

5.1.3 Maskinhus 

Längst upp på tornet är maskinhuset placerat. Ibland kallas denna komponent även för nacelle 

eller gondol men denna rapport använder benämningen maskinhus.  

I maskinhuset finns kraftverkets generator som omvandlar den absorberade vindenergin till 

elektricitet. Grovt kan vindkraftverken delas upp i två olika typer, de som använder sig av en 

växellåda och de som är utan. Om kraftverket har en växellåda beror på vilken typ av generator 

som finns i maskinhuset. Om vindkraftverket drivs av mångpolig synkrongenerator behövs ingen 

växellåda då generatorn drivs av ett väldigt lågt varvtal (Wizelius, 2010). Dessa typer av 

vindkraftverk kallas direktdrivna och maskinhusen tillhörande dessa innehåller ofta väldigt få 

komponenter. När exempelvis en asynkrongenerator används krävs en växellåda för att öka 

huvudaxelns varvtal till det varvtal generatorn är dimensionerad för. I många kraftverk används  

två stycken generatorer för olika kraftiga vindstyrkor. 
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De direktdrivna turbinerna kräver som nämnt väldigt få komponenter och får därmed även lägre 

kostnader. Man får också minskade förluster av elektrisk energi vid användning av en denna typ 

av turbin. Den största nackdelen är att storleken på generatorn ökar markant vid direktdriven 

drift. Idag kan ett genombrott urskiljas på marknaden för de direktdrivna generatorerna. Flera av 

de stora tillverkarna sägs just nu utveckla och utöka produktionen av just denna teknik 

(Engström, 2010). 

5.1.4 Rotor 

Vindkraftverkets rotor och nav kallas turbin eller rotor. De flesta kraftverk på den kommersiella 

marknaden idag har en rotor bestående av tre blad men det finns även de rotor med två blad 

såväl som ett blad. En av de största fördelerna med att använda en rotor med färre blad är att 

vikten blir lägre och således även materialkostnaderna. Ur produktionssynpunkt anses dock 

skillnaderna vara marginella (Wizelius, 2010). 

Rotordiameter anger diametern av rotorns svepyta. Vindkraftverket genererar elektricitet genom 

att utnyttja vinden för att få rotorbladet att rotera. Hastigheten med vilken rotorn roterar är högre 

vid rotorbladets spets än vid exempelvis mitten av bladet. Detta innebär att ju längre blad, desto 

högre hastighet uppnås och desto mer energi fångas upp ur vinden för att omvandlas i 

generatorn. 

Sedan 1980-talet då det första vindkraftverket installerades i Sverige har det skett en stor 

utveckling av storleken på rotorn som generellt går mot en allt större rotordiameter (se Diagram 

2). Det som främst begränsar storleken på rotorn, men även tornet till vindkraftverket är lagar 

och reglemente för vägtransport av stor last (Engström, 2010). 

 

Diagram 2: Utveckling av rotordiameter på installerade vindkraftverk i Sverige (VindStat, 2014) 

 

 

5.1.5 Effektreglering 

Vindkraftverk är dimensionerade för att tåla en viss belastning. Varje vindkraftverk har en viss 

märkeffekt som anger den maximala effekt som de kan utnyttja. Märkeffekten uppnås med hjälp 

av vinden och den vindhastighet som ger märkeffekten brukar nämnas vid märkvind. Om 

0

20

40

60

80

100

120

1980-01-01 1986-11-05 1993-09-09 2000-07-14 2007-05-19 2014-03-23

R
o

to
rd

ia
m

et
er

 (
m

)

Idrifttagningsår



16 
 

vindhastigheten är högre än detta leder det också till en högre effekt än den märkeffekt som 

kraftverkets generator är dimensionerad för att kunna hantera. Detta kan leda till att generatorn 

bränns sönder och att kraftverkets övriga komponenter blir överbelastade av den starka vinden. 

För att undvika att detta sker används olika reglersystem. Om vinden uppnår stormstyrka (25 

m/s) stoppas generellt kraftverken helt och hållet med hjälp av verkets egna bromssystem. Då är 

verket skyddat mot överbelastning. Övrig effektreglering sker exempelvis genom att välj en profil 

på rotorbladen som stallar vid stark vind eller som är vridbara vid navet för att minska 

vinduppfånget (Wizelius, 2010). 

 

5.2 Vindkraftens utveckling i världen och i Sverige 

Fram till idag kan tre distinkta faser av vindkraftsteknikens utveckling i världen urskiljas. Den 

första fasen är den för väderkvarnar då vindens energi främst brukades för mekanisk kraft. Nästa 

fas är tidigt 1900-tal då den första tekniken för att omvandla vind till elektricitet framtogs, trots 

att intresset var relativt lågt på grund av de mer populära och effektiva förbränningsmotorerna. 

Den sista fasen är den teknologin befinner sig i idag, fasen för moderna vindturbiner, som 

påbörjades vid oljekrisen på 1970-talet. (Matthew och Philip, 2012). Då fanns en oro över 

begränsade energiresurser, något som förstärktes av de stora kärnkraftsolyckorna i Tjernobyl och 

Harrisburg på 1980-talet. Detta ledde till att allmänhet och politiker sökte efter alternativ till både 

oljan och kärnkraften och många var överens om att oljeberoendet behöver minska. I samband 

med detta startade flera länder, däribland Sverige, vindkraftprogram för att påskynda utvecklingen 

av tekniken att omvandla vindens energi till elektricitet. Vindkraftsprogrammet i Sverige ledde till 

att man år 1982 installerade de första försöksanläggningarna för vindkraftverk i Sverige, Maglarp 

och Näsudden I. 

År 2013 stod vindkraft för 7 % av Sveriges totala elkonsumtion (GWEC, 2014) och den 

installerade effekten vindkraft i Sverige uppgick till 4,2 GW; en siffra som de senaste åren har 

ökat i takt med att fler vindkraftverk byggs (Energimyndigheten, 2012). Potentialen för vindkraft 

i Sverige är cirka 25 TWh per år (Energimyndigheten, 2012), vilket kan jämföras med 2013 års 

elproduktion från vindkraft på 9,7 TWh (Cesar, 2014). Enligt detta finns det alltså potential för 

utökad installerad effekt av vindkraftverk. Den utveckling som har skett sedan byggnationen av 

prototyperna Maglarp och Näsudden I kan ses i Diagram 3. 

 



17 
 

Diagram 3: Utveckling av vindkraftverkens installerade effekt och producerade el per år (Energimyndigheten, 2012; Cesar, 2013) 

 

 

 

5.3 Maglarp och Näsudden I 

Under 1980- och 1990-talet hade vindkraftprototyperna vid Maglarp och Näsudden en central 

roll inom den svenska forskningen och utvecklingen omkring vindkraften. Upphandling, 

uppförande och drift av aggregaten genomfördes för att få säkrare kunskap om förutsättningarna 

för storskalig vindkraft i Sverige. (Statens Energiverk, 1990) Aggregaten upphandlades 1979 med 

finansiering från Vindkraftsprogrammet. Totalt investerades cirka 170 miljoner kronor i de två 

prototyperna (Statens Energiverk, 1985). Sydkraft AB (idag E.ON) och Vattenfall engagerades 

under leverans, montering, försöksdrift och utvärdering för Maglarp- respektive 

Näsuddenaggregatet. Efter slutförd utvärdering tog Sydkraft AB under 1989 över vindkraftverket 

vid Maglarp och svarade för fortsatt drift. Näsudden-aggregatet övertogs av Vattenfall men togs 

ur drift redan 1988 för att ersättas av Näsudden II, vilken monterades på samma fundament som 

Näsudden I.  

Totalt producerade Näsudden I och Maglarp cirka hälften av den beräknade möjliga 

produktionen med aktuella vindförutsättningar. Egenförbrukning och förluster i transformator, 

klimatanläggningar med mera var cirka 5 % för båda aggregaten. Den totala tekniska 

tillgängligheten var cirka 50 % för Maglarpsaggregatet och 60 % för Näsuddenaggregatet. De 

flesta störningarna skedde dock i början av installationstiden och tillgängligheten blev bättre med 

åren, upp mot cirka 70-90 %. (Statens Energiverk, 1990) 

 

5.4 Styrmedelsinsatser för vindkraftverk i Sverige 

Sedan 1970-talet har vindenergi och andra förnybara energiresurser varit på den politiska 

dagordningen. Sedan dess har det beslutats om flera olika typer av styrmedelsinsatser och 

incitament för att stödja utvecklingen av vindkraft. Detta har utgjort viktiga aspekter i det 
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ekonomiska och institutionella ramverk som vindkraften omges av och som har stor inverkan på 

dess utveckling. (Åstrand och Neij, 2003) 

För att implementera dessa mål har olika typer av styrmedel introducerats i Sverige. Det har 

främst rört sig om forskning och utveckling, demonstration och investeringsstöd. Nedan beskrivs 

några av de styrmedel och insatser som gjorts sedan 1980-talet för att främja vindkraftens 

utveckling. 

5.4.1 Vindkraftsprogrammet 1975 

Då vindkraftsprogrammet inleddes 1975 låg ansvaret för programmet på Nämnden för 

energiproduktionsforskning. 1983 flyttades programansvaret över till det då nybildade Statens 

Energiverk. Vid starten för programmet gjordes inledande studier och försök för att undersöka 

miljömässiga, ekonomiska och tekniska förutsättningar för storskalig elproduktion från vindkraft 

i Sverige. (Statens Energiverk, 1990) Styrmedlen bestod främst i form av bidrag till forskning och 

utveckling av den tekniska funktionen av vindturbinerna och största delen av budgeten till 

vindkraftsprogrammet gick till finansieringen av vindkraftprototyperna Maglarp och Näsudden 

(Statens Energiverk, 1985) I slutet av 1980-talet blev målet med programmet snarare att förbättra 

kunskaperna om grundläggande vindkraftteknik och att utveckla vindkraftverk med bättre 

prestanda och lägre kostnader. (Statens Energiverk, 1990) 

5.4.2 Energiteknikfonden 1988 

I och med att energibranschen mer och mer började ta över demonstrationen och driften av 

vindkraftverken bestämdes det att demonstration ska skiljas från forskning och utveckling vid 

implementering och konstruktion av olika styrmedel (Åstrand och Neij, 2003). 

Energiteknikfonden finansierade främst projekt som hade som mål att förbereda en kommersiell 

introduktion av den nya energitekniken. Stödet som gick till vindkraftsteknikens utveckling gick 

främst till de större vindkraftverken. 

5.4.3 Investeringsstöd 1991 

Perioden 1991-1996 fanns investeringsstöd för nybyggnation av vindkraftverk. Stödet hade 

funktionen att stimulera utbyggnation av vindkraftverk. Investeringsstödet uppgick först till 25 % 

av investeringskostnaden, och höjdes 1993 till 35 % av investeringskostnaden, dock med krav på 

kvalitet och en installerad effekt på minst 65 kW. (Åstrand och Neij, 2003) 

5.4.4 Miljöbonus 1994 

Miljöbonusen var ett driftstöd som infördes 1 juli 1994 på initiativ av Riksdagen. Stödet är 

utformat så att elhandelsföretagen fick göra ett skatteavdrag motsvarande konsumtionsskatten på 

el för varje kWh el som producerats av vindkraftverk. Detta belopp överfördes till 

vindkraftverkens ägare genom avtal mellan elhandelsföretag och 

vindkraftsproducenter.(Regeringen, 2000) Miljöbonusen skulle ursprungligen ha upphört år 2000, 

men fick dispens från Europeiska kommissionen för fortsatt stöd under en övergångsperiod till 

dess att den avskaffades helt 2009. (Energimyndigheten, 2012) 

5.4.5 Elcertifikat 2003 

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem för elproduktion för förnybara 

energiresurser, där vindkraft ingår. Systemet infördes 2003 och målet var att öka andelen el från 
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förnybar energi med 25 TWh från 2002 års nivå till år 2020. År 2011 beslöts att 

elcertifikatssystemet förlängs till 2035. (Energimyndigheten, 2012) 

6 Resultat och Diskussion  

Resultatet av denna studie rör dels de resultat som gäller utvecklingen av den totala installerade 

effekten och producerade elen. Diskussionen fortsätter sedan med den producerade elen per 

installerad effektenhet och jämförelse av den installerade effekten per viktenhet samt 

producerade elen per viktenhet. Avslutningsvis presenteras resultaten av jämförelsen mellan 

investeringskostnaden för de två prototyperna Maglarp och Näsudden I och vågkraftverket i 

Sotenäs.  

 

6.1 Installerad effekt och producerad el  

Den utveckling som har skett av vindkraft gällande antal vindkraftverk, total installerad effekt och 

producerad el kan studeras övergripande i Diagram 3. Där kan ses att tillväxten av framförallt 

installerad effekt och producerad el är som störst från omkring år 2007 och fram till idag. 

Följaktligen tog det cirka 25 år från dess att det första kommersiella vindkraftverket installerades 

till en större ökning i produktion av el från vindkraft. Vid en närmare granskning av åren 1982-

1995, i Diagram 4, kan det ses att det skedde en stor ökning av antal verk vid 1988 och av 

installerad effekt och den producerade elen runt 1992, då energiteknikfonden och 

investeringsstödet var aktuella (se Diagram 4). Denna märkbara ökning inträffade alltså cirka 6-10 

år efter det första vindkraftverket hade byggts. Vid jämförelse av den beräknade installerade 

effekten och producerade elen från Sotenäs vågkraftspark motsvarar båda parametrar ungefär 

1991 respektive 1992 års nivå för vindkraften som visas i Diagram 5. 

Diagram 4: Antal vindkraftverk, installerad effekt och producerad el för vindkraftverk per år perioden 1982-1995 
(Energimyndigheten, 2012) 
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Diagram 5: Installerad effekt och producerad el vindkraft per år 1991 & 1992 samt vågkraft 2015 (Energimyndigheten, 2012; 
Hult, 2014) 

 

 

Den installerade effekten av vindkraft ökade från 9 MW till 2760 MW under åren 1991 till 2001. 

En grov uppskattning är följaktligen att den installerade effekten av vågkraft kommer att öka till 

åtminstone 2500 MWh/år under de kommande 20 åren. Under de 20 år som passerade från 1992 

till 2012 ökade vindkraftens totala producerade el i Sverige från 27 MWh/år till 7200 MWh/år. 

Om den totala producerade elen från vågkraft följer en liknande exponentiell utveckling som 

vindkraften är det alltså troligt att åtminstone 7000 MWh/år produceras om 20 år.  

 

6.2 Producerad el per installerad effektenhet 

I Diagram 6 visas den producerade elen per installerad effektenhet. Där kan ses att en stor 

förändring skedde runt år 1990 då denna parameter har mångdubblats på bara ett par år. Därefter 

har den producerade elen per installerad effektenhet fluktuerat kring cirka 1700 MWh/MW, även 

om det kan urskiljas en mindre ökning under de senaste åren. Vågkraftparken i Sotenäs beräknas 

kunna leverera 2600 MWh/MW, vilket är högre än genomsnittet av vindkraft 2013. Detta 

illustreras i Diagram 7. 
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Diagram 6: Producerad el per installerad effektenhet för vindkraftverk perioden 1980-2013 (Energimyndigheten, 2012; Cesar 
2013) 

 

Diagram 7: Producerad el per installerad effektenhet för vindkraft år 2012 och 2013 samt för förutspådd för vågkraft 2015 
(Energimyndigheten; 2012; Cesar, 2013) 

 

 

På listan över de installerade kraftverken idag (VindStat, 2014) kan det dock ses att för enskilda 

kraftverk som installerats de senaste åren så är den producerade elen per installerad effekt upp 

mot 4000 MWh/MW. Det tyder alltså på att kraftverk idag ger mer el per installerad effekt än 

vågkraftverket i Lysekil. Medelvärdet för alla kraftverk som installerats 2013 är dock cirka 2500 

MWh/MW och alltså i samma storleksordning som vågkraftverken i Sotenäs. Skillnaden mellan 

beräkningar från de data som gäller totalt för Sverige och listan med installerade kraftverk är att 

för kraftverk 2013 med den förstnämnda informationen hittar alla kraftverk som genererar el 

2013, medan i den sistnämnda enbart tar hänsyn till de som installerades under 2013. Att vågkraft 

ger en relativt hög andel el per installerad effekt beror förmodligen inte främst på teknisk 

tillgänglighet utan på att vågorna är en mer stabil energiresurs över tid då vågor fortsätter att 

färdas efter att vinden har mojnat. (Clément et al. 2002)  

 

0

500

1000

1500

2000

2500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

P
ro

d
u
ce

ra
d
 e

l 
p

er
 i
n

st
al

le
ra

d
 

ef
fe

k
te

n
h

et
 (

M
W

h
/
M

W
)

Tid (år)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Vindkraft 2012 Vindkraft 2013 Vågkraft 2015

P
ro

d
u
ce

ra
d

 e
l 
p

er
 i
n

st
al

le
ra

d
 e

ff
ek

te
n

h
et

 
(M

W
h

/
M

W
)

Vindkraft 2012

Vindkraft 2013

Vågkraft 2015



22 
 

6.3 Installerad effekt och producerad el per viktenhet 

Resultatet av de beräkningar som gjorts av vågkraftverken i Lysekil återfinns i Tabell 5 och Tabell 

6. I Tabell 5 redovisas de beräkningar som gjorts för vikterna för varje vågkraftsaggregat och i 

Tabell 6 redovisas producerad el per installerad effektenhet, installerad effekt per viktenhet samt 

producerad el per viktenhet.  

Tabell 5: Vikt som kan härledas till varje enskilt vågkraftaggregat (Hult, 2014) 

Vikt som kan härledas till ett aggregat Vikt (ton) 

Aggregat + fundament 50 

Ställverk + fundament (för 42 aggregat per ställverk) 2,4 

Kabel (för 340 aggregat per kabel) 0,17 

TOTALT 53 
 

Tabell 6: Installerad effekt per viktenhet samt producerad el per viktenhet för Sotenäs vågkraftpark (Hult, 2014) 

Installerad effekt per viktenhet (kW/ton) 0,57 

Producerad el per viktenhet (kWh/ton) 1455 
 

Diagram 8 visar den installerade effekten per viktenhet för olika idrifttagningsår för vindkraft 

samt för vågkraften i Sotenäs. Vindkraftverkens installerade effekt per viktenhet har, som visas i 

Diagram 8, generellt ökat med åren. Genom att utföra en icke-linjär regressionsanalys på det 

insamlade data över de installerade vindkraftverken i Sverige kan en trend i utvecklingen urskiljas 

som följer en potensfunktion. R2-värdet för denna regressionsanalys är tämligen lågt, <0,5, och är 

därutöver svårtolkat för denna typ av funktioner. Den trendlinje som visas i Diagram 8 har dock 

främst använts för att göra generella kopplingar mellan vågkraftverken idag relativt 

vindkraftverken under den tid de funnits installerade i Sverige. Den installerade effekten per 

viktenhet för vågkraften i Sotenäs syns som en svart prick i Diagram 8 och visar att 

vågkraftverket ligger ungefär i samma nivå som trenden år 2000 vilket motsvarar de med högst 

installerad effekt per viktenhet som installerades år 1992. 



23 
 

Diagram 8: Installerad effekt per viktenhet (VindStat, 2014; Hult 2014; Se Bilaga 1) 

 

 

Vindkraftverkens producerade el per viktenhet har, som visas i Diagram 9, också generellt ökat 

potentiellt med åren. På dessa data utfördes, precis som för installerad effekt per viktenhet, en 

regressionsanalys. Resultatet från regressionsanalysen gav ett något högre R2-värde än den analys 

som gjordes för installerad effekt per viktenhet. Utifrån trendlinjen som visas i Diagram 9 har 

Sotenäs vågkraftpark, illustrerat med en svart prick, placerats ut och linjer har dragits för att hitta 

motsvarande år för under vindkraftverkens utveckling. För producerad el per viktenhet ligger 

vågkraften något längre fram i utvecklingen jämfört med installerad effekt per viktenhet. Diagram 

9 visar på att vågkraftverket ligger ungefär i samma nivå som trenden år 2002 vilket motsvarar de 

med högst elproduktion per viktenhet år 1992. 
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Diagram 9: Producerad el per viktenhet (VindStat, 2014; Hult, 2014; Se Bilaga 1) 

 

 

Från detta är det rimligt att dra slutsatsen att tekniken för vågkraft idag är ungefär lika 

materialeffektiv som vindkraftstekniken var i början av 2000-talet. Utifrån denna slutsats bör det 

även vara rimligt att under de kommande åren kommer den producerade elen per viktenhet för 

vågkraft att dubbleras. Detta då den producerade elen per viktenhet för vindkraft genomgick en 

motsvarande utveckling perioden år 2000 – 2010 (Se Diagram 9). En ökad elproduktion per 

viktenhet kommer ge en skillnad för intresset att investera i vågkraftverk och således är det troligt 

att en ökning av installerade vågkraftverk i Sverige även kommer att ske. 

Ur ett hållbarhetsperspektiv är det att föredra höga värden på parametrarna installerad effekt per 

viktenhet samt elproduktion per viktenhet. Detta visar på en högre effektivitet i materialåtgång 

som minskar belastningen på jordens naturresurser. En hög elproduktion per viktenhet bör också 

leda till en lägre investeringskostnad och på så sätt locka fler investerare. Dock ska det tilläggas att 

materialåtgången inte är helt synonymt med kostnaden för respektive kraftverkstyp. Här måste 

även faktorer som utbud och efterfrågan tas i beaktningen då de till stor del styr 

marknadspriserna.  

 

6.4 Investeringskostnad för Maglarp, Näsudden I och 

Sotenäs 

Vid beräkning med inflation blir kostnaden för Maglarp och Näsudden I, med 2010 års 

penningvärde, cirka 600 Mkr. Vågkraftsparken i Sotenäs beräknas kosta 260 Mkr. Det innebär att 

de två vindkrafts-prototyperna kostade mer att producera än vågkraftsparken i Sotenäs. 

Investeringskostnad per installerad effekt och investeringskostnad per producerad el visas i 

Diagram 10.  
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Diagram 10: Investeringskostnad per producerad el och investeringskostnad per installerad effekt för Näsudden I, Maglarp samt 
Sotenäs (Hult, 2014; Statens Energiverk, 1985; Statens Energiverk, 1990) 

 

 

Som kan ses i diagrammet är investeringskostnaden för Sotenäs vågkraftspark betydligt lägre per 

producerad el och per installerad effekt än för Maglarp och Näsudden I. Det tyder på att vågkraft 

kommer genomgå en kortare etableringstid då ett större intresse från investerare kan komma att 

riktas mot vågkraften på 2010-talet än för vindkraften på 1980-talet. Intresset för investering 

beror även på andra aspekter såsom elproduktionskostnaden, styrmedel och miljöavtryck. 

 

6.5 Känslighetsanalys 

Studien som legat till grund för denna rapport har baserats på data från en mängd olika källor 

som alla har ansetts ha hög tillförlitlighet och primärkällor har använts där det har funnits 

tillgängligt. För att kunna göra den jämförelse som var syftet med denna rapport har dock vissa 

avgränsningar och antaganden gjorts för att ge en översiktlig bild över vindkraftverkens 

utveckling. Dessa antaganden och avgränsningar har medfört i att resultatet presenterats med en 

felmarginal.. Nedan redovisas en analys över de faktorer som kan anses ha störst påverkan på 

resultatet. 

6.5.1 Beräknad producerad el för vågkraftverket 

I beräkningarna för att bestämma parametern B, producerad el per viktenhet, har det för 

vindkraften insamlats data från VindStats driftuppföljning 2013 över installerade vindkraftverk i 

Sverige idag. Detta värden har antagits vara helt tillförlitliga. Den producerade elen för 

vågkraftsparken i Sotenäs är endast beräknade. 

För de installerade vindkraftverken i Sverige var den producerade elen i genomsnitt 12 % lägre än 

den beräknade för dessa kraftverk. Inte vid något tillfälle översteg den faktiska elproduktionen 

den beräknade. (VindStat, 2014) En motsvarande differens kan antas för vågkraftsparken i 

Sotenäs och en sådan förändring skulle leda till ett lägre värde på parametern producerad effekt 

per viktenhet och förskjuta punkten relativt vindkraftverkens utveckling tillbaka i tiden. (Se 

Tabell 7 och Diagram 11) Skillnaden ger dock ingen märkbar påverkan i hur vågkraften idag 

0

20

40

60

80

100

120

140

Investeringskostnad per
producerad el
(Mkr/GWh)

Investeringskostnad per
installerad effekt

(Mkr/MW)

Näsudden I och Maglarp

Sotenäs



26 
 

förhåller sig till den historiska utvecklingen av vindkraft och påverkar därmed inte heller de 

slutsatser som har gjorts. 

 

Tabell 7: Sotenäs vågkraftpark justerat efter 12 % minskad elproduktion (Hult, 2014) 

Totalt producerad el i Sotenäs (GWh/år) 23 

Total installerad effekt i Sotenäs (MW) 10 

Installerad effekt per viktenhet (kW/ton) 0,57 

Producerad el per viktenhet (kWh/ton) 1280 
 

Diagram 11: Producerad el per viktenhet med 12 % minskad elproduktion för Sotenäs vågkraftpark (VindStat, 2014) 

 

 

I Diagram 12 visas den totala installerade effekten och den totala producerade elen för vindkraft 

åren 1991 och 1992 samt den beräknade för vågkraft år 2015 med värden då en 12 % 

felberäkning har tagits i beaktning. Jämfört med Diagram 5, där den faktiska beräknade 

elproduktionen för Sotenäs visas, kan det i Diagram 12 uttydas att vågkraftverkets producerade el 

är något lägre än den av vindkraften producerade elen år 1992. Den är fortfarande relativt större 

än för vindkraft år 1991, vilket även var fallet när den faktiska beräknade elproduktionen för 

Sotenäs jämfördes. Detta visar på att en minskning av 12 % av elproduktionen från vågkraften 

marginellt skulle påverka de slutsatser som har dragits kring vågkraftverkens framtid.  
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Diagram 12: Total installerad effekt samt producerad el för vindkraft 1991 & 1992 samt beräknad för vågkraft 2015 med 12 % 
avdrag på elproduktionen (Energimyndigheten, 2012; Hult, 2014) 

 

 

6.5.2 Endast insamlad data från en tillverkare av vindkraftverk 

En avgränsning som gjordes för denna studie var att modeller från endast en tillverkare av 

vindkraftverk användes för att undersöka vindkraftens utveckling sedan 1980-talet. 28 olika 

modeller av Vestas vindkraftverk användes och på dessa data gjordes en regressionsanalys. Vestas 

har under en längre tid varit marknadsledande i Europa på vindkraftverk, 2005 hade de en 

marknadsandel på över 30 % (Engström, 2010). Av de installerade vindkraftverken i Sverige idag 

är närmare 50 % tillverkade av Vestas (VindStat AB, 2014).  

Ur den regressionsanalys som gjordes på de insamlade data över Vestas olika vindkraftverk 

resulterades de ekvationer som använts för att beräkna parametrarna B och C, det vill säga 

producerad el per viktenhet och installerad effekt per viktenhet. Funktionerna bestämdes genom 

att använda Excels inbyggda funktion för linjär regression samt icke-linjär regression och 

funktionen med ett R2-värde närmast 1 valdes för att applicera på data över installerade 

vindkraftverk i Sverige idag (VindStat AB, 2014). Även om R2-värdet inte kan beskriva 

sambandet mellan den beroende och den oberoende variabeln exakt så har det bedömts att då 

indata över vindkraftverket är tillförlitliga, ges en tillräckligt god översiktlig bild av utvecklingen 

av  vindkraftverkens komponenter genom att använda de ekvationer som tagits fram i 

regressionsanalysen. 

6.5.3 Endast en typ av konstruktionsteknik av vindkraftverkets 

komponenter 

Som tidigare nämnts i 3.4 Avgränsningar har endast en typ av konstruktionsteknik för respektive 

komponent i vindkraftverket tagits i beaktning i denna studie. Detta beror på att omfattningen av 

denna studie och rapport har varit begränsad samt att syftet inte har varit att ge en detaljerad bild 

över vindkraftverkens utveckling sedan 1980-talet utan en mer översiktlig. 

Hade flera olika konstruktionstekniker tagits med i beräkningarna för vindkraftverkets 

komponentvikter hade ett skilt resultat för parametrarna B och C givits. Ett konstaterande har 
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dock gjorts att de konstruktionstekniker som beaktats i studien är de vanligaste bland installerade 

svenska vindkraftverk (Wizelius, 2010) och bör därför ge en god översiktlig bild över 

vindkraftverkens utveckling. 

Ett större antagande för beräkning av komponentvikterna gjordes även då det antogs att alla de 

installerade vindkraftverken som återgetts i årsrapporten över 2013 (VindStat, 2014) är placerade 

på land. Konstruktionstekniken för ett havsbaserat och ett landbaserat vindkraftverk skiljer sig 

och en särskild skillnad kan urskiljas i fundamentkomponenten. Hade de havsplacerade 

vindkraftverken tagits i beaktning med särskilda uträkningar för komponentvikterna hade det 

resulterat i ett annat resultat. Emellertid motsvarade de havsbaserade vindkraftverken endast 6 % 

av den totala elproduktionen 2013 (VindStat, 2014). Det kan därför antas att relativt få 

havsbaserade vindkraftverk var installerade i Sverige år 2013 och deras skilda komponentvikt 

hade inte påverkat de slutsatser som dragits om vågkraftens utveckling nämnvärt. 

6.5.4 Samtliga installerade vindkraftverk har inte tagits i 

beaktning 

Listan som har använts för att analysera data om de installerade vindkraftverken i Sverige idag har 

inhämtats från VindStat (2014). Den listan utgörs av 1683 stycken frivilligt anslutna kraftverk 

som är större än 50 kW vilket idag omfattar cirka 60 % av alla verk. (VindStat, 2014) Verk som 

inte ingår är verk som byggts utan investeringsbidrag, hembyggda vindkraftverk och importerade 

begagnade vindkraftverk. (Wizelius, 2010) Givet att samtliga resterande 40 % har en installerad 

effekt på 50kW innebär det att dessa verk skulle ha en total installerad effekt på 56 MW.  

Den totala installerade effekten för de verk som finns i VindStats rapport (2014) är 2393 MW 

vilket innebär att de verk som inte finns med i listan maximalt kan motsvara 2,3 % av den totala 

installerade effekten av alla vindkraftverk. Då det förmodligen innebär en ännu mindre andel av 

den totala producerade elen ger dessa vindkraftverk en relativt liten påverkan på resultatet. Det 

kan därmed konstateras att de slutsatser som dragits om vågkraftverkens framtid inte hade 

påverkats nämnvärt av att de i VindStats Årsrapport (2014) uteslutna verk hade tagits i beaktning 

i denna studie.  

7 Slutsatser och framtida arbete 

Genom att studera vindkraftens utveckling i Sverige och genom att beräkna de parametrar som 

beskrivs i avsnitt 3.5 Genomförande, kan slutsatsen dras att tekniken för vågkraft befinner sig 

längre fram i utvecklingen än tekniken för de första vindkraftverken som installerades i början på 

1980-talet. Även om den installerade effekten låter förstå något om potentialen för elproduktion 

har utvecklingen av den producerade elen, både totalt och per viktenhet, vägt tyngre vid dragning 

av slutsatser till den här studien. Den producerade elen beskriver bättre hur stor samhällsnytta ett 

kraftverk bidrar med samt hur stor påverkan det har för en hållbar utveckling, både ekonomiskt 

och ekologiskt. Dessutom är förhållandet mellan installerad effekt och producerad el inte riktigt 

jämförbar för vågkraftverk och vindkraftverk då vågor är en mer ihållande och koncentrerad 

energiresurs (Clément et al., 2002).   

Mer konkret kan följande slutsatser dras från studien:  

- I och med installerande av vågkraftsanläggningen i Sotenäs kommer den totala 

elproduktionen från vågenergi motsvara den totala elproduktionen från vindenergi i 

början av 1990-talet. Med den slutsatsen är det troligt att den totala elproduktionen från 
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vågkraft kommer att öka till cirka 7 TWh/år inom de kommande 20 åren, vilket 

motsvarar cirka 70 % av den totala potentialen för vågkraft. 

- Tekniken för vågkraft idag är ungefär lika materialeffektiv som vindkraftstekniken var i 

början av 2000-talet. Med den slutsatsen är det troligt att den producerade elen per 

viktenhet kommer att dubbleras under de kommande 10 åren. Detta kommer 

förmodligen innebära en skillnad för intresset att investera i vågkraftverk, men det bör 

tilläggas att materialåtgången inte är helt synonymt med kostnaden då utbud och 

efterfrågan till stor del styr priset. 

- Den producerade elen per installerad effektenhet för vågkraft motsvarar de vindkraftverk 

som installeras idag. Det är alltså svårt att dra en slutsats om framtiden för vågkraft 

gällande detta men detta höga värde kan vara viktig för ett ökat intresse för vågkraft från 

politiker, elbolag och investerare.  

- Investeringskostnaden för vågkraftsparken i Sotenäs är betydligt mycket lägre än för de 

två vindkraftsprototyperna Maglarp och Näsudden I. Det innebär att intresset för 

vågkraft från investerare snabbare bör tillta än vad den gjorde för vindkraft.  

För framtida studier rekommenderas att jämföra produktionskostnad och investeringskostnad för 

elproduktion från de två energiresurserna. Det skulle också vara intressant att jämföra andra 

förnybara energiresurser såsom solenergi och geoenergi med utvecklingen av vindenergi. 

Eftersom ekonomiska styrmedel har varit en av anledningarna till att vindkraft har genomgått en 

stor utbyggnad de senaste decennierna skulle det därtill vara angeläget att se över de incitamenten 

och bedöma huruvida styrmedel kan användas för att öka intresset för vågkraft.  Om cirka 5-10 

år vore det framförallt betydelsefullt att följa upp resultaten av denna studie med den utveckling 

vågenergin har genomgått under de åren.  
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