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Sammanfattning 

Marin energi har stor potential att på ett relativt miljövänligt sätt utvinna energi ur bl.a. vind, 

vågor och strömmar. Prototyper och kraftverk för att skörda energi ur tidvattenströmmar har de 

senaste 10 åren blivit mer populärt, inte minst för att uppnå de miljökraven som ställts 

internationellt. Minesto är ett företag som utvecklar ett tidvattenkraftverk som heter Deep Green, 

som har ett väldigt unikt utförande, och har analyserats och jämförts mot två andra relevanta 

konkurrerande tidvattenkraftverk, DeltaStream och Seagen S. Studien har fokuserats på de 

vanligaste utförandena och variation vad gäller transmission, fundament, installation, strategi för 

att utföra underhåll och reparationer, reglering och elnätsanslutningar, för att sedan på ett mer 

strukturerat sätt förklara och beskriva de tre kraftverken.  

Deep Green är en så kallad tidvattensdrake. Tidvattensdraken består av en vinge med gondol och 

turbin som är monterad i havsbotten med ett tjuder. När tidvattnet förs över vingen börjar Deep 

Green att färdas framåt, på grund av den lyftkraft som bildas över vingen, i en bana formad som 

en åtta. Kraftverket uppnår sin märkeffekt på 0,5MW vid tidvattenströmmar på 1,4 m/s. 

DeltaStream och Seagen S är båda tidvattenkraftverk med horisontal axiala monterade turbiner, 

dvs. samma princip som vindkraftverk men tillämpad under vatten. DeltaStream och Seagen S 

producerar vid märkeffekt 1,2MW respektive 1,2MW - 2,0MW vid strömhastighet på 3,1 m/s 

respektive 2,5 m/s.  

Den jämförande analysen påvisar att Deep Green har störst potential och var bäst på 8 av 18 

punkter. Analysen sammanställdes och rangordnades genom poängen 1-3, med avseende på 

egenskaper i förhållande till varandra då kraftverket med bäst egenskap under en rad fick 3 

poäng och den minst bra får 1 poäng. Saknas uppgift ges ett poäng och likadana/liknande 

egenskaper ger 2 eller 1 poäng beroende på egenskap. Denna sammanställning gav Deep Green 

42 poäng, Seagen S 36 poäng och DeltaStream 34 poäng.  
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Abstract 

Marine Energy has a great potential to extract energy in a relatively environmentally stable order 

from e.g. wind, waves and streams. Prototypes and power plants to extract energy from tidal 

streams have gotten quite popular the last 10 years, none the less because of the international 

environmental agreements. Minesto is a business that’s developing a tidal power plant called 

Deep Green that has a very unique design, and has been analysed and compared with two other 

relevant competitive tidal power plants, DeltaStream and Seagen S. This study has focused on 

the most common designs and variation by transmission, foundation, installation, strategy for 

maintenance and repairs, control and grid connections, to in a more structured way explain and 

introduce the three tidal power plants. 

Deep Green is a so called tidal kite. The tidal kite consists of a wing with nacelle and a turbine, 

and the unit is mounted to the seabed with a tether. Deep Green starts to move forward when the 

tide flows over the wing, due to the lift force, in a 8 shaped trajectory. The power plant reaches 

its max power extraction of 0,5 MW in tides from 1,4 m/s.  

DeltaStream and Seagen S are both tidal power plants with horizontally mounted turbines, by the 

same principle as wind power plants but design for underwater use. DeltaStream and Seagen S 

are producing 1,2 MW and 1,2MW – 2,0MW in tides from 3,1 m/s and 2,5 m/s, respectively.  

The comparing analysis shows that Deep Green has the greatest potential and was the best in 8 

out of 18 points The analysis was compiled and was ranked through the points 1-3, with respect 

to characteristics relative to each other where the power plant with the best characteristic in one 

row got 3 points and the least good characteristic got 1 point. Is any information missing is 1 

point given and equivalent properties get 2 or 1 point depending on the property. This 

compilation gave Deep Green 42 points, Seagen S 36 points and DeltaStream 34 points.  
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  NOMENKLATUR 

Enheter 

Beteckning Beskrivning 

m/s Hastighet i meter per sekund 

m Längd i meter  

€ Euro 

kW/km
2
 Effekt per kvadratkilometer 

Antal/km
2
 Antal enheter/kraftverk per kvadratkilometer 

kW/ton märkeffekt per massa mätt i ton 

rpm Rounds per minute, antal rotationer per minut 

varv/min Antal rotationer per minut 

V Spänning i volt 

knop Hastighets enhet i nautiska sammanhang 

kW Effekt mätt i kilowatt 

MW Effekt mätt i megawatt 

kWh Energi mätt i kilowattimme 

MWh Energi mätt i megawattimme 

£/MWh Kostnad i brittiska pund för 1 MWh 

 

Förkortningar 

AC           Alternating Current (växelström) 

DC           Direct Current (likström) 

DG           Deep Green 

CAD Computer Aided Design 

CAE Computer Aided Engineering 

EIA Environmental Impact Assessment 

EMEC European Marine Energy Center 

MCT Marine Current Turbines 

OED Original Equipment Manufacturer 

PTO Power Take Off 

TCM Turbine Condition Monitoring 

TE           Tidal Energy Ltd. 
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TEC           Tidal Energy Converter 

TRL           Technology Readiness Level 
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1 INTRODUKTION 

Introduktionen innerhåller bakgrund, syfte, avgränsning samt metod för studien. Det följande 

kapitlet innehåller frågor, som i senare kapitel kommer att förklaras och ges svar på. För att 

förstå studien på bästa sätt är bakrunden först beskriven för att på så sätt motivera till en 

frågeställning. Frågeställningen i sin tur ger ett behov av en metod för att lösa och ge svar på 

dessa.  

 

1.1 Bakgrund 

Marinenergi har på senare år blivit mer och mer uppmärksammat bl.a. för de miljömål som satts 

upp av världens länder. Jordens yta täcks av ungefär 70 % vatten och där enorma förnybara 

energimängder finns i form av vind, våg, tidvatten och havsströmmar, och sträcker sig runtom 

hela jorden. Vindkraft till havs är den kraftverkstyp som är mest etablerad till havs. 

Vindkraftverken till havs är mycket stora och det är inte ovanligt med kraftverk som kan 

producera 6-7MW med turbinspann på 160m. Metoder att generera energi ur vågor är precis som 

tidvattenkraften relativt ny som båda har stora utmaningar att hantera. Bland de största 

utmaningarna med våg och tidvattenkraft är att på ett ekonomiskt sätt kunna generera el från de 

långsamt oscillerande vågorna eller de låga hastigheterna, relativt vindkraft, som 

tidvattenströmmarna har. För att kunna utvinna energi ur de långsamma men stora krafterna 

krävs ofta stora utväxlingar och enorma kraftöverföringar som är mycket påfrestande på 

kraftverkens komponenter. Den här studien kommer behandla möjligheter och potentialen hos 

tidvattenkraft med fokus på tidvattenkraftverket Deep Green. Deep Green som fortfarande 

befinner sig i utvecklingsstadiet är ett tidvattenkraftverk som genererar elektrisk energi på ett 

väldigt unikt sätt. Deep Green är monterad i havsbotten med ett tjuder. Tjudret är monterat i en 

vinge med en turbin och rör sig, precis som en drake flyger, i en 8-formad bana då 

tidvattenströmmarna flödar över vingen p.g.a. att lyftkraft bildas över vingen. Lyftkraften gör att 

Deep Green kan färdas med en hastighet på 8 – 10 gånger snabbare än tidvattenströmmens 

hastighet och kan på så sätt kan turbinen driva en generator utan att vara växlad.  

I denna studie kommer Deep Green att jämföras med konkurrerande tidvattenkraftverk för att få 

en bättre förståelse för Deep Greens och andra kraftverks potential, utvecklingsförbättringar, 

fördelar och nackdelar.                

1.2 Syfte 

Målet med denna studie är att jämföra Deep Green med konkurrerande Tidvattenkraftverk för att 

få en bättre förståelse för fördelar, nackdelar, potential och utvecklingsförbättringar. Studien 

kommer att svara på följande frågor: 

 Hur fungerar Deep Green? 

 Hur fungerar konkurrerande prototyper? 

 Vad är priset på energin som alstras i £/MWh? 

 Hur går underhåll och reparationer till? 

 Hur installeras kraftverken? 

 Vad har de olika kraftverken för beräknad livslängd? 

 På vilka djup opererar kraftverken? 
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 Inom vilka strömhastigheter opererar kraftverken? 

 Vad har Deep Green för fördelar jämfört med konkurrerande kraftverk? 

 Vad har Deep Green för nackdelar jämfört med konkurrerande kraftverk? 

 Vart finns potentiella platser för kraftverken? 

 Hur mycket väger kraftverken?  

1.3 Avgränsning 

Studien kommer att kort förklara vad marin energi är men med fokus inom tidvattenkraft. 

Vanliga typer av tidvattenkraftverksutföranden, fundament, begrepp för att beskriva 

utvecklingsstadier och förklara tre olika koncept som sedan kommer att jämföras och utvärderas. 

Kraftverken kommer att jämföras i en jämförande analys med avseende på princip, fundament, 

installation, underhåll- och reparationsutföranden, elpriser, märkeffekt, vikt, operationsområden, 

miljöpåverkan, livslängd och till slut att ställas mot varandra och med rangordnad poänggivning 

utse kraftverket med flest fördelar. Deep Green kommer efter den jämförande analysen att 

kommenteras om utvecklingsförslag eller förslag om omkonstruktion beroende på resultat. 

 

1.4 Metodik 

En infosökning genomförs med avseende på marin energi med fokus inom tidvattenkraft för att 

förklara och se möjligheter med olika utföranden. Infosökningen innehåller information om 

marin energi, kraftverksutföranden, energiomvandling, elnätsanslutningar, Technology 

Readiness Level, och två olika koncept av tidvattenkraftverk förutom Deep Green. De tre 

tidvattenkraftverken som beskrivits kommer att ingå i en jämförande analys där deras egenskaper 

jämförs mot varandra. Den jämförande analysen sammanställs på ett systematiskt sätt och 

egenskaperna rangordnas med poäng mot varandra för att på en mer systematiskt konstruktivt 

sätt se hur kraftverken står mot varandra. Den jämförande analysen kommer stå som grund för 

utvecklingsförslag eller omkonstruktion av Deep Green. 

 

  



 15 

2 REFERENSRAM 

Det finns otroliga mängder energi att skörda i form av våg, vind, sol, tidvatten och havströmmar. 

Marin energi är ännu relativt outnyttjad fast att jorden täckts av ungefär 70 % vatten. I följande 

kapitel kommer marin energi, tidvattenkraftsverkstyper, m.m. att förklaras. 

 

2.1 Marin Energi 

Jordens alla hav och sjöar täcker ungefär 70 % av jordens yta och där finns otroligt stora 

mängder energi. Vind, vågor, och strömmar är några av de energityper som skördas av kraftverk. 

Längst kusten där vindkraftverk kan installeras blåser det oftast men vindenergin är inte så lätt 

att förutse för längre perioder och är inte lika pålitlig som andra energityper. Vindkraftverk till 

havs kan producera över 6MW och ha en rotor diameter på 160m och installeras ofta i 

grupperingar på grundare banker om ca 100m djup. Vågenergi är en mer pålitlig energikälla men 

är till stor del beroende av vindar. Dyningar och vågor upptar energi ur vindar och kan långt efter 

stormar fortfarande behålla hög energi som tagits upp av vindarna. Havsströmmar och tidvatten 

är en väldigt pålitlig energikälla. Jorden, månen och solen attraherar varandra med stora 

gravitationskrafter och med sina rotationer kring varandra bildas tidvatten som innehåller enormt 

mycket energi. Tidvatten kommer och går oftast 2 gånger om dagen, ebb och flod (lågvatten och 

högvatten), mellan ebb och flod när vattnet är stilla kallas slackvatten. Eftersom månens rotation 

runt jorden och jordens rotation runt solen är periodisk, är tidvatten ganska lätt att förutse. 

Tidvatten berör haven, med undantag för några större sjöar, men inte lika mycket överallt. Det 

finns platser som har större höjdskillnader på havnivån än andra som visas i figuren nedan. 

 

 

Figur 2.1, Tidvatten globalt (Minesto, 2016) 
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Havströmmar är precis som tidvatten väldigt förutsägbar. De är i princip konstanta och strömmar 

året runt utan större variation. Om 1/1000 av den tillgängliga Floridaströmmen skulle skördas, 

skulle det täcka 35 % av Floridas totala elenergibehov. Havströmmarna uppstår av 

värmedifferentser, salthalter och Corioliseffekten p.g.a. jordens rotation. Havsströmmar har flera 

stora fördelar som t.ex. höga kraftfaktorer eftersom de är konstanta, förutseende resurs och stor 

potentiell energikälla som inte påverkar miljön lika hårt som andra typer av kraftverk. Nedan i 

figur 2.2 visas globala havsströmmar. 

 

Figur 2.2, Havströmmar globalt (Minesto, 2016) 

 

2.2 Principer För Tidvattenkraft 

Tidvattenkraftverk eller Tidal Energy Converter (TEC) genererar elektrisk energi efter precis 

samma princip som vindkraft men i ett annat medium, vatten. Vatten har mer än 800 gånger 

högre densitet än luft och har därför mycket mer energi än vindar vid samma hastigheter. 

Vattnets höga densitet ger även en enklare möjlighet att variera utseendet och principen för 

kraftverket genom bl.a. flytkraft och montering på den tänkta platsen. Tidvattenströmmar är lätta 

att förutse och kraftverken kan på så sätt optimeras för platser med avseende på olika djup och 

strömhastigheter.  

Med ovan nämnda orsaker är det bra att dela in tidvattenkraftverken i grupper med avseende på 

tekniskt koncept. I Tabell 2.1 är tidvattenkraftverken grupperade efter The European Marine 

Energy Center (EMEC).  

Tabell 2.1, TEC sorter (EMEC, 2016) 

Typ av enhet Klass 

Horisontalaxial turbin A 

Vertikalaxial turbin B 

Oscillerande bärplan C 

Venturiprincip D 

Archimedesskruv E 

Tidvattensdrake F 

Övrigt G 
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De olika klasserna har olika fördelar beroende på bl.a. installationsområden och kollisionsrisk 

med marint liv som kort kommer förklaras i senare kapitel.  

 

2.2.1 Horisontalaxial turbin 

På horisontalaxiala turbiner sitter en rotor på en horisontellt monterad struktur. Kraftverken 

fungerar efter samma princip som konventionella vindkraftverk, dvs. vattenströmmen flyter över 

tubinbladen där över en lyftkraft skapas som får turbinen att rotera. Turbinens rotation används 

för att driva en generator. 

 
Figur 2.3, Horisontalaxial turbinprincip, (EMEC, 2016) 

 

2.2.2 Vertikalaxial turbin 

På samma sätt som horisontalaxiala turbiner, är vertikalaxiala turbiner monterade på en 

horisontellt monterad struktur men turbinen är radiell. Vattenströmmen får turbinen att rotera, 

och turbinen kan på så sätt ta energi av vattenströmmen genom att driva en generator. 

 

Figur 2.4, Vertikalaxial turbinprincip, (EMEC, 2016) 

2.2.3 Oscillerande bärplan 

Oscillerande bärplan består av en arm med ett bärplan monterat längst ut. Bärplanet tar ut energi 

av vattenströmmarna genom att med ett styrsystem skapa lyft- och tryckkraft över bärplanet, som 

i sin tur får armen, som bärplanet är fäst vid, att oscillera i en pumpande rörelse. Armen kan då 

hydrauliskt överföra energi till en hydromotor som driver en generator.  
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Figur 2.5, Oscillerande bärplan; tryckkraft till vänster, lyftkraft till höger, (EMEC, 2016) 

2.2.4 Venturiprincip 

Dessa är utformade efter Venturieffekten. Genom att med ett trattformat munstycke koncentrera 

vattenflödet och energin i en midja på kraftverken. Vid midjan kan en turbin drivas direkt av det 

koncentrerade flödet eller med det inducerade differentialtrycket kan systemet driva en 

luftturbin.  

 

Figur 2.6, Venturiprincip, (EMEC, 2016) 

2.2.5 Archimedesskruv 

Tidvattenkraftverk efter Archimedesskruvprincip är skruvformade och upptar energi av 

vattenflödet då, strömmen förs genom skruven. Skruven kan i sin tur driva en generator.  

 
Figur 2.7, Archimedesskruv, (EMEC, 2016) 
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2.2.6 Tidvattensdrake 

Av samma princip som Deep Green ”flyger” dessa genom vattnet. Drakarna består av en vinge 

och en turbin och är monterad från ytan eller botten. Genom att lyftkraft bildas över vingen kan 

en tidvattendrake färdas mycket snabbare än tidvattenströmmarna. Turbinen som är monterad på 

vingen driver en generator.  

 

 
Figur 2.8, En tidvattensdrake av Minesto (Deep Green), (http://minesto.com/deep-green/, 2016) 

 

2.2.7 Övriga 

Klass G består av tidvattenkraftverk som med sitt unika utseende inte kan klassas efter någon av 

klasserna A-F. 

 

2.3 Kraftverksutföranden 

Förutom de tidigare nämnda variationerna för att omvandla tidvattenströmmarnas energi till 

elektrisk energi finns även flera varianter av Fundament, reglering, struktur, drivmotor, Power 

Take Off (PTO), styrsystem, installation, elanslutning och underhåll/reparationer. För att 

beskriva hur långt utvecklingen för ett tidvattenkraftverk har utvecklats, kan ett så kallat 

Technology Readiness Level (TRL) diagram användas.  

 

2.3.1 Fundament 

De fyra vanligaste monteringstyperna är monopåle, gravitation, flytande och fast förankring.  

Monopålar monteras genom att borra ett djupt hål i havsbotten där strukturen sänks ner och gjuts 

fast på plats. Sådana strukturer är ofta limiterade till grundare vatten upp till ca 40m djup och har 

oftast en turbin av klass A.  

Användning av gravitation från tidvattenkraftverket själv möjliggör för snabbare montering och 

är mest lämpade för turbiner som befinner sig nära havsbotten. Enheten håller sig på plats med 
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speciellt utformade fötter och sin egen massa. Vanligaste klasserna för denna typ av montering är 

A, C, D och E.  

Flytande installation innebär att en boj eller plattform surrats fast i havsbotten. Denna typ av 

montering möjliggör för enklare åtkomst av kraftverken, högre hastighet på tidvattenströmmarna 

och även montering av flera enheter från samma plattform/boj. Vanligaste klasserna för denna 

typ av montering är A och B.  

Fastförankring sker genom att borra flera mindre hål i havsbotten där kraftverket bultas fast. 

Denna typ av borrning är mycket mindre än vid monopålar. Denna typ av montering tillämpas 

oftast till kraftverk som opererar nära havsbotten.  

 

2.3.2 Reglering 

För att kunna optimera energiuttaget ur tidvattenströmmar krävs oftast att turbinerna kan 

regleras. Turbiner finns i utföranden med ställbar lutning på rotorbladen för att kunna styra effekt 

och rotationshastighet men att även kunna stänga av kraftverken vid reparation och service 

arbeten. Vissa turbinblad kan vridas 180  ֯  för att kunna möta ebb och flod. En del 

horisontalaxiala kraftverk med fast lutning på turbinbladen, men även kraftverk med justerbar 

lutning, kan istället justeras kring en giraxel, dvs. turbinen med bihang kan roteras kring 

tornstrukturen den är fäst vid för att möta tidvattenströmmarna. Justeringen sker generellt i 

slackvatten.  

För att justera hastigheten hos tidvattensdrakar kan vinkeln mellan vingen och 

tidvattenströmmen justeras och då reglera lyftkraften över vingen.  

 

2.3.3 PTO 

Tidvattenkraftverk kan ha olika typer av PTO-system som kan för enklas i enlighet med figur 

2.7. De olika permutationerna av PTO har strukturerats till tre huvudtyper; mekanisk, hydraulisk 

och direktdrivning.  

 
Figur 2.9, TEC PTO Permutationer (SI OCEAN, 2013) 

Mekaniska PTO använder sig av en växellåda och en generator för att ta energi av 

tidvattenströmmarna. Hydraulisk PTO används genom att från turbinen driva en hydraulisk 

pump som i sin tur driver en hydraulisk motor som är kopplad till en generator. Med direktdrivna 

PTO drivs generatorn direkt av turbinen utan växellåda och även vid långsamt roterande rörelser.  
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2.3.4 Elnätsanslutning 

Tidvattenkraftverken kan kopplas in i elnätverken på olika sätt. Det finns tidvattenkraftverk som 

inte behöver någon elcentral iland, då omvandlas elen ombord på kraftverket för att 

överensstämma med elnätets standard. Det vanligaste är dock att elen omvandlas i en elcentral 

iland. För att koppla in ett tidvattenkraftverk används främst två olika typer av exportkablar, våt- 

eller torrkontakter. Våtkontakter kan kopplas undervattnet vilket möjliggör att 

tidvattenkraftverket kan installeras innan exportkabeln är på plats. Torrkontakter måste kopplas 

ovan vattnet och kan först därefter sänkas ned i vattnet. Exportkabeln kan som tidigare nämnt 

kopplas direkt på elnätet om elen omvandlas ombord på kraftverket, eller kopplas till en elcentral 

iland där elen omvandlas så att den är kompatibel med elnätet. För att spara på kostnad och tid 

brukar kraftverken kopplas samman i grupperingar. Grupperingarna kan vara kopplade på olika 

sätt beroende på kraftverken, då vissa kraftverk opererar över större ytor kan det medföra att 

färre kraftverk kan sammankopplas p.g.a. bl.a. spänningsfall i kablarna. Olika typer av 

grupperingar kan ses i figur 2.8 nedan.  

 
Figur 2.10, sammankopplingsvarianter av tidvattenkraftverk (SI OCEAN, 2013) 

a) Strängseriekluster – mellan till stora grupperingar, kompatibelt för AC och DC 

b) Stjärnkluster – stora grupperingar, kompatibelt för AC och DC 

c) Helsträngskluster – små grupperingar, kompatibelt för AC och DC 

d) Redundant strängskluster – högrisks grupperingar, kompatibelt för AC och DC 

e) Serielikströmskluster – små till mellanstora grupperingar, kompatibelt för DC 

 

2.3.5 TRL 

Tabell 2.2, Technology Readiness Level (SI OCEAN, 2013) 

TRL Beskrivning Indikativ OED 

1 Standardprincip observerad 

och rapporterad 
Upptäckt/koncept definition; 

Vetenskaplig forskning börjar översättas till tillämpad 

forskning och utveckling där basprinciper är observerade 2 Teknologiskt koncept 
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och/eller applikation 

formulerad 

och rapporterade. Teknologikoncept och applikation är 

formulerade och undersökta genom analytiska studier 

och djupare undersökningar av principdesign övervägs. 

Det här stadiet är karaktäriserat av dokumentstudier, 

koncept, utforskning och planering. 

Skalguide 1:25 – 1:100 (liten skala) 

3 Analytisk och experimentell 

kritisk funktion och/eller 

karaktäristiskt bevis av 

konceptet 

Tidigt skede i utveckling, design och ingenjörskonst; 

Aktiv efterforskning påbörjas, även ingenjörsstudier och 

laborationsstudier för att fysiskt validera analytiska 

hypoteser av separata element av teknologin.  

Skalguide 1:25 – 1:100 (liten skala) 

4 Komponent och/eller 

partialsystem validerat i 

laboratorium eller liknande 

Validering av koncept; 

Tidigt skede av validering-av-koncept system eller 

komponentutveckling, testning och koncept validering. 

Kritiska teknologielement är utvecklade och testade i en 

labboratorisk miljö, och datasimulering av enheten 

kommer bli utförd. 

Skalguide 1:10 – 1:25 (mellanstor skala) 

5 Komponent och/eller 

partialsystem validerat i 

relevant miljö 

Teknologi Labboratorium Demonstration; 

Basteknologiska komponenter är tillverkade i en skala 

relevant till full skala och integrerad för att åstadkomma 

och verifiera delsystem och systemnivåfunktionalitet och 

förberedelser för tester i en simulerad miljö. 

Delsystemsnivågränssnitt testas och demonstrerad på 

modellnivå. 

Skalguide 1:2 – 1:5 (stor skala) 

6 System/subsystemmodell 

validerat i relevant miljö 
Systemintegration och systemteknologi 

labboratorium demonstration; 

Systemnivågränssnitt/integration testas och demonstreras 

på modell eller prototypskala. På den här nivån, 

representativ eller prototypsystem på skalrelevant till full 

skala, vilket är bortom det från TRL 5, är testat i en 

relevant miljö, sådan att en testfacillitet kapabel att 

producera simulerade vågor/strömmar och andra 

operationella tillstånd, medan fundamentkoncept ska bli 

inkluderade och demonstrerade. Den här nivån 

representerar ett jättesteg framåt i en teknologis 

demonstrationsfärdighet och riskbegränsning och är 

steget som leder till tester på öppet vatten.  

Skalguide 1:2 – 1:5 (stor skala) 

7 Systemprototyp 

demonstration i en operativ 

miljö 

Systemtestning på öppet vatten och demonstration; 

Tester får till en början utföras på en relativt godartad 

plats, med förväntan att tester sedan kommer att utföras i 

en fullt exponerad miljö på öppet vatten, där 

representativa operationsmiljöer kan upplevas. Det sista 

fundament-/förtöjningsutförandet ska vara inkluderat i 

testerna vid det här steget. 

Skalguide 1:1 -1:2 (förkommersiell 

demonstrationsenhet) 

8 Faktiska systemet är färdigt 

och tjänster kvalificerade 
Systemoperation på öppet vatten; 

Prototypen i sitt slututförande (i eller nära full skala) ska 
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2.4 Tidvattenkraftverk 

De flesta tidvattenkraftverk befinner sig idag fortfarande i utvecklingsstadiet och deras fulla 

potential har därför inte kunnat observeras ännu. Många kraftverksprinciper har dock kommit en 

god bit i utvecklingen som är tillräckligt nog att beskriva och förutse potentialen. Nedan beskrivs 

tre tidvattenkraftverk DeltaStream, Deep Green och Seagen S som alla utvecklas på bl.a. 

brittiska öarna.  

 

2.4.1 Deep Green 

Deep Green (DG) är ett tidvattenkraftverk som har utvecklats sedan 2004 och testats sedan 2009 

av Minesto som startades 2007 som är en del av Saab (Edwards, 2010). DG omvandlar energi 

från havsströmmar till elektrisk energi. Då vattenströmmen förs över vingen bildas en lyftkraft 

som gör att DG rör sig framåt, med hjälp av roder och styrsystem, i en bana formad som en 8. 

Banan är ungefär lika bred som djupet DG installerats på och tar mellan 1,5 -2 sekunder att 

slutföra. Lyftkraften som bildas över vingen gör att DG rör sig med en hastighet som är 8-10 

gånger högre än havsströmmen och kan på så sätt alstra 1000 gånger mer energi än om enheten 

hade varit stationär. DG kan delas upp i de sex modulerna vinge, turbin, stag, roder, tjuder och 

bihang och det mesta är tillverkat i kolfibrer (http://minesto.com/deep-green/, 2016), (Appleyard, 

2013). 

genom test och demonstration testas, och kvalificerad i en miljö på öppet vatten efter 

alla förväntade operationstillstånd för att demonstrera 

färdigheten för kommersiell spridning i ett 

demonstrationsprojekt. Tester bör inkludera extrema 

tillstånd. Produktion på GWh elektricitetsskala, under 

operation på åtminstone ett år.  

skalguide 1:1 – 1:2 (förkommersiell 

demonstrationsenhet) 

9 Faktiska systemet verifierat 

genom lyckad operativ 

uppgift 

Kommersiell skalproduktion/operation; 

Enheten i slututförande, ekonomisk spridning när 

teknologin är redo för massproduktion och har visat att 

operation efter utförande i flera år. Projekt om 

enhetsgrupperingar. 

Skalguide 1:1 (full skala) 
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Figur 2.11 , CAD-modell av Deep Green, 1. Vinge, 2. Turbin, 3. Bihang, 4. Roder, 5. Stag, 6. 

Tjuder 

 

Vingen är utformad för att möjliggöra de hydrodynamiska egenskaper som gör att enheten kan 

uppnå höga hastigheter. Inuti vingen finns trycksensorer och ett flytkraftsystem som fungerar 

precis som hos en ubåt, dvs. vatten kan pumpas in och ut i vingen för att styra flytkraften hos 

enheten. (minesto, 2016) 

Turbinen sitter omsluten av ett munstycke som har för uppgift att skapa ett så homogent flöde av 

vatten som möjligt samt att skydda turbinen från att skadas. Turbinen är oväxlad och driver 

därför generatorn genom samma axel. En omvandlare säkerställer att elektriciteten som alstras är 

kompatibel med elnätet (minesto, 2016). Turbinen roterar med ca 1300 varv/min hos 

testprototypen på skala 1:4, 300kW men kommer att rotera med ca 650 varv/min hos DG12 (se 

tabell 2.3 nedan) (Appleyard, 2013). 

Bihangen är utformat för att minska dragkraften så mycket som möjligt, och det är inuti det 

vattentäta bihanget som styrsystem, generator, och andra elektriska komponenter befinner sig. 

Bihanget sitter fastmonterad på vingens undersida med en pylon. Styrsystemet består av bl.a. en 

pitch-enhet för att styra anfallsvinkeln och en yaw-enhet för att svänga (minesto, 2016). 

Rodret sitter längst bak på bihanget och hjälper till att styra enheten i den 8 formiga bana den 

färdas i.  
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De främre stagen är monterade mellan tjudret och vingen och de bakre mellan tjudret och 

vingen. Det bakre staget kan föras in och ut ur bihanget med en vajer, för att kunna styra enheten 

med en vinkel gentemot en horisontell linje (minesto, 2016). 

Tjudret är monterat mellan enhetens stag och en svängtapp som är monterad på fundamentet på 

havsbotten. Tjudret är utformat för att minsta motståndet genom vattnet och har två 

huvuduppgifter – att fungera som ett kraftbärande element mellan enheten och havsbotten, samt 

att rymma kablar till generatorn och styrsystemen som visas i bilden nedan. Tjudret har även 2 

vinkelgivare som skickar signaler till bihanget (minesto, 2016). 

 

Figur 2.12, Tjuder i profil, (minesto, 2016) 

Eftersom enheten färdas så snabbt genom vattnet och organismer har svårare att leva på enheten, 

kan en miljövänligare silikonbaserad färg användas som beväxningsskydd (Appleyard, 2013).  

För tillfället är det planerat att DG ska finnas i 4 utföranden för bl.a. olika djup och 

hastighetsområden. Data från de fyra modellerna återfås i tabell 2.3 nedan. 

Tabell 2.3 – Modellspecifikationer

 

DGs livslängd förväntas att var 20 år.  

Deep Green har många fördelar jämtemot konkurrerande tillgängliga teknologier på marknaden. 

Att installera en DG enhet kräver, på grund av sin lätta vikt, en mycket mindre båt än 

konkurrerande teknologier och sparar på så sätt mycket pengar. Att hyra ett större fartyg som 

krävs för att installera de större konkurrerande tidvattenkraftverken kostar mellan 10 – 20 gånger 

mer per dag än de mindre fartygen som kan användas vid installation av DG (Spekulanten, 

2016).  

Vid installation monteras ett fundament i havsbotten där tjudret till vingen monteras. 

Fundamentet borras fast av dykare eller miniubåtar. Vid reparation/underhåll frigörs DG från 

fundamentet, och enheten flyter upp till ytan med hjälp av sitt flytkraftssystem. Vid ytan kan 

enheten plockas upp av ett fartyg som kan föra enheten till en verkstad eller underhålla enheten 
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ombord. För att montera DG i fundamentet igen fästs tjudret i fundamentet utav dykare eller 

miniubåt.  

2.4.1.1 Omfattning och framtidsplanering 

Som tidigare nämnt har Minesto utfört fysiska tester sedan 2009 från en skala på 1/10 av DG 12, 

som senare 2011 installerades till havs, i Strangford Lough på Nordirland, för att testas i en 

autentisk havsmiljö. 2013 var tillverkningen av en DG enhet klar, med en skala på ¼ av DG 12, 

som också installerades i Strangford Lough för att kunna utföra långtidstester (Minesto, 2016).  

Enheten som förtillfället är i drift i Strangford Lough, fokuserar sina testresultat för att kunna 

utveckla de grundläggande delarna på kraftverket, så som tjuder, bottenled och de elektriska 

systemen. Informationen ska kunna föras över och implementeras på kraftverken i full skala. 

Under testerna har även miljöpåverkan kontrollerats, så att inte DG stör omgivningen negativt. 

Minesto har t.ex. utfört en omfattande övervakning av däggdjur, innan, före och efter varje test 

(Minesto, 2016).  

Genom testerna i Strangford Lough har enhetens funktioner verifierats. DG är styrd automatiskt 

under hela processen från ebb till flod, under alla tidvattenströmshastigheter. Mellan ebb och 

flod står enheten still i lodrätt position över bottenfästet, och börjar automatiskt producera 

elektricitet när havsströmmarna åter är i rörelse. DG har även testats från pråmar från havsytan 

för att lättare komma åt enheten och få noggrannare resultat på mätningarna. Genom att fästa 

enheten i en pråm har även andra genombrott upptäckts då marknadspotentialen har dubblerats 

och möjligheten att ha DG i kontinuerlig drift i havsströmmar, oavsett djup (Jansson, 2015). 

Minesto har med integrerad fortlöpande utveckling med hjälp av de modernaste teknologierna 

för att simulera och testa alla system och utföra testerna med en kombination av analys och 

design för att vidare förstå de underliggande fysiska principer som påverkar DG, innan de 

verifieras i Strangford Lough. Den iterativa R&D processen som de använder, minskar onödiga 

risker och kostnader, samtidigt som det gynnar utvecklingen av DG (Minesto, 2016).  

Minesto har erhållits tillstånd att 2017 installera en anläggning om 1,5MW utanför Holyhead i 

Wales, och samtidigt installera landanläggning, för att sedan utöka anläggningen till 10MW som 

ska kunna försörja 8000 hushåll. Tanken är att i framtiden ska typiska DG anläggningar bestå 

utav ungefär 100 enheter som ska kunna försörja 33000 hushåll med elektricitet. Till en början 

antas priset för elektriciteten vara 300£/MWh men kommer snabbt därefter sjunka till under 

100£/MWh till 47£-93£/MWh (kursen är omvandlad från € 2016-04-28, Nordea), med fler 

installerade kraftverk (Appleyard, 2013), (Minesto). 

 

2.4.2 Seagen 

Seagen S är den tidvattenkraft som för tillfället producerar mest energi från tidvattensströmmar i 

världen. Sedan 2008 har Seagen S producerat över 9 GWh, vilket är mer än 10 gånger mer än 

vad alla andra tidvattenkraftverk tillsammans har producerat.  

2007 levererades alla de delarna som behövdes för att konstruera Seagen S, som året därpå, 

2008, installerades i Strangford Lough. Vid installationen borrades ett 450 m långt horisontell 

kanal 20 m under havsbotten där 11kW kablar fördes igenom och kopplades mellan Seagen S 

och elnätet. Därefter borrades 4 hål i havsbotten där fötterna till Seagen S monterades med en 

stor lyftkranspråm, Barge Rambiz (Sea generation, 2016). 
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Marine Current Turbines Ltd (MCT) har sedan 2008 haft sitt tidvattenkraftverk Seagen S i drift. 

Seagen S består av två propellrar som drivs av tidvattensströmmar, monterade på ett fyr liknande 

torn som monteras på havsbotten med fyra stöd. Propellrarna kan justeras genom att vrida 

vinkeln på propellerbladen för att optimera halstring av energi samt att minska krafterna på den 

fasta strukturen. Seagen S finns i två utföranden om 1,2MW och 2,0MW med en rotor diameter 

på 16 och 20m. Den mindre enheten på 1,2MW har potentialen att producera 20MWh per dag 

och 6000MWh per år, för att producera de tänkta effekterna krävs att tidvattenströmmarna har en 

hastighet över 2,4m/s (MCT, Performance, 2016), (MCT, O&M, 2016). 

 

Figur 2.13, Seagen s 2MW, (ballycastlesdlp, 2013) 

Seagen S har som tidigare nämnts kunnat effektiviseras till 2 MW som alstras av 2 Propellrar 

som genererar 1 MW var. I propellernaven sitter ställdon som automatiskt styr propellerbladen 

då tidvattensströmmarna har en hastighet på 1 m/s eller högre. Utformningen av propellerbladen 

till 2 MW kraftverket verifieras med över 50000 driftstimmar av 1,2 MW kraftverket i 

Strangford Lough. Vinkelställningen på propellerbladen är till för att optimera effekten hos 

kraftverket över det tänka arbetsområdet. Propellerbladen kan vara fjädrade för att minska 

hydrodynamiska krafter vid extrema våg- och tidvattensförhållande. Propellrarna är monterade 

på en arm, som sträcker sig horisontellt ut från den fasta strukturen, och driver en asynkronmotor 

med en ekorrhjulsrotor, som inte kräver släpringar, via en planetväxel. Användning av 

frekvensomvandlare möjliggör för hög systemeffektivitet mellan olika rotationshastigheter. 

Växeln är utrustad med ett högkapacitetsfilter som kan vara i drift i upp till 12 månader. Både 

planetväxeln och generatorn kyls naturligt av vattenströmmarna. Kraftverket har hydrauliska 

bromsar som fungerar som parkeringsbroms vid underhåll då hela armen med propellrarna kan 

lyftas upp över havsytan. Turbinerna styrs av samma styr don som används för vindkraftverk, 

och möjliggör att säkerhet, driftstatus m.m. kan avläsas från land via internet med ett s.k. 

SCADA baserat system. Ombord på varje Seagen S finns ett effektomvandlingssystem som 

möjliggör att propellrarna kan köras med optimalt varvtal vid olika hastigheter. 

Frekvensomvandlaren är kopplad till elnätet via en transformator, en skyddsbrytare samt ett 

standard elnätsrelä som allt finns ombord på Seagen S och behöver därför minimalt med 

landanläggningar (MCT, 2013).  
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Figur 2.14, effektutveckling beroende av tidvattenströmmens hastighet (MCT, 2013) 

Seagen S styrs automatiskt, och börjar generera elektricitet från 1 m/s till 2,5 m/s, därefter vid 

högre hastigheter på tidvattenströmmarna styrs propellerbladen till den märkta effekten på 2 

MW. Kraftverket är utrustat med ett SCADA-system. Där fås information via en vanlig 

webbläsare om mekanisk, elektrisk, metereologisk, tidvatten, drift, driftstörningar samt 

elnätsdata och status. SCADA-systemet möjliggör även att kraftverket kan styras på distans. 

Dessutom finns det ett s.k. Turbine condition monitoring (TCM) system som fortlöpande ger 

information om huvuddelarna om turbinen och är utrustat med ett säkerhetssystem som 

automatiskt kan stänga av kraftverket eller skicka en signal via internet om en driftstörning 

(MCT, 2013).  

Den beräknade kostnaden kommer att ligga mellan 300£-350£/MWh och den beräknade 

kostnaden per MW visas i tabell 2.4 nedan (ICF Marbek, 2012). 

Tabell 2.4, kostnad per MW beroende av anläggningens storlek (Fraenkel, 2011) 

£/MW Grupperingens sammanlagda effekt [MW] 

780 000 0,5 

560 000 1 

385 000 5 

360 000 10 
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Tabell 2.5, Specifikationer för Seagen S (MCT, 2013) 

 

Enheten är monterad genom att borra djupa hål i havsbädden där strukturens fötter monteras fast, 

och kan installeras på djup upp till 38m. Det grundaste djupet är begränsat av propellerbladen, 

som måste vara 6m från havsbotten och 5m från havsytan lodrätt mätt från rotorns (20m i 

diameter) yttersta punkt. Detta för att skydda bl.a. djurliv på botten och ytan (ballycastlesdlp, 

2013), (MCT, 2016). 

Seagen S producerar elektricitet som kan kopplas direkt på elnätet, detta eftersom elen som 

produceras direkt i Seagen omvandlas så att den är kompatibel med elnätet, istället för att ha en 

anläggning i land. De kan även länkas samman (daisy-chain, dvs. de är ihopkopplade i en cirkel) 

som minskar användandet av kablar rejält. 

Seagen S livslängd förväntas att vara 25 år, med underhåll var 5e år samt visuell kontroll var 1-

3e år. Vid underhåll kan hela armen hissas upp ovan vattenytan med hjälp av en hydraulikmotor 

vilket minskar dyra kostnader av större fartyg och möjliggör ett enklare och snabbare sätta att 

utföra underhåll och reparationer. Vid ett eventuellt underhåll kan enheten stoppas inom 3 

sekunder, även under full effektutveckling. (MCT, 2016) 
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2.4.3 DeltaStream 

DeltaStream är ett tidvattenkraftverk som redan 2001 testades i liten skala i Milford Haven i 

Wales av Tidal Hydraulic Generators Ltd. År 2007 bytte de namn till Tidal Energy Ltd (TE). 

Sedan 2007 har TE fokuserat sitt arbete inom finansiering, design och utveckling av 

DeltaStreams teknologi.  

 

Figur 2.15, CAD-modell av DeltaStream (www.tidalenergyltd.com, 2012) 

DeltaStream är utvecklad för att vara så enkel som möjligt och själva turbinen består av tre 

huvuddelar; turbin, växellåda och generator. Varje Turbin av modell med turbin på 12 m kan 

utveckla 400 kW, dvs. 1200 kW per installerad enhet och siktar på ett elpris på 305£/MWh 

(Blake, 2014), (TE, 2015).  

Turbinen är gjord av en epoxyglaskomposit med tre turbinblad, 12 m i diameter och har en fix 

lutning. Turbinen är utformad för att uppnå maximal effektivitet och generera maximal 

effektutveckling. Eftersom turbinbladen är fasta, måste turbinen roteras 180  ֯  för att möta ebb 

och flod på bästa möjliga sätt. I Ramsey Sound där DeltaStream opererar, kan 

tidvattenströmmarna uppnå en hastighet på 6 knop som motsvarar 3,1 m/s då turbinerna roterar 

med en hastighet på 10 varv/min, vilket enligt ingenjörerna på TE är bra för att inte störa det 

marina livet eller kollidera med däggdjur. Till skillnad från turbiner som tillämpas på vindkraft 

kan DeltaStreams turbinblad vara mycket bredare vilket gör att de kan rotera långsamt och 

samtidigt få ut mycket effekt. Detta eftersom att vatten har över 800 gånger högre densitet än luft 

(TE, 2015).  

Växellådan, där turbinen är flänsmonterad, har en utväxling på 70, dvs. från turbinens 10 

varv/min till 700 varv/min. En kort axel är monterad mellan växellådan och generatorn som 

befinner sig längst bak i bihanget. Generatorn är precis som växellådan kyld av det omgivande 

vattnet (TE, 2015).  

Den lodräta balken i vilket bihanget är monterat är ihålig för att minska trycket på baksidan av 

turbinbladen som annars kan påverkas av bankeffekten. Ramen som ligger mot havsbotten är 
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ihålig och är gjord av 20 mm tjock stålplåt, är 16 m lång på långsidorna och är 2,2 m i diameter. 

Inuti ramen finns datorer, styrdon och kablar som måste vara vattentäta, då när ramen installeras 

i havet fylls ramen med havsvatten. Lodrätt under varje balk med turbinenhet finns en nod, dvs. 

3 noder totalt. Vid varje nod finns en fot, (bild visas under detta stycke), som är utformad som en 

liten spets som ska kunna penetrera havsbotten. Detta medför att kraftverket kan sänkas ned på 

havsbotten utan någon vidare montering (TE, 2015).  

 
Figur 2.16, foten som penetrerar geologin på havsbotten (TE, 2015) 

1400 m av kabel har (år 2015) installerats på havsbotten som sedan ska kopplas ihop med 

DeltaStream enheterna. Kabeln består av sex mindre kablar, 3 export och 3 import av elektricitet, 

samt 24 fiberoptiksledningar för styrning och datainsamling. All styrning av DeltaStream sker 

från ett kontrollrum iland. Från kontrollrummet kan data samlas om effektutveckling m.m. samt 

att kraftverket kan stängas av och startas (TE, 2015).  

Tabell 2.6, DeltaStreams data (Tidal Energy Ltd, 2008), (Dolan) (David Haverson, 2014) 

Komponent Beskrivning Material 

Fundament 30m bred 

2m diameter 

Stål, cylindrisk ihålig sektion 

Vertikalt stöd 1m diameter Stål, cylindrisk ihålig sektion 

Bihang 4x1m Stål, cylindrisk ihålig sektion 

Nav 3m diameter Stål 

Turbinblad 5- 6m Kolfiber eller 

epoxyglaskomposit 

Total höjd 18,5m mellan havsbotten och 

turbinbladens topp 

 

Turbinspel Minst 3,5m till havsbotten  

Landcentral 12m*2,6m*3,3m (l*b*h)  
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livslängd 20 år  

Torrvikt 250 ton  

Lägsta strömhastighet 0,8 m/s  

Strömhastighet vid 

märkeffekt 

2,25 m/s  

 

2.4.3.1 DeltaStream Installation 

Installationen från ytan är en mycket krävande och tidspressad operation. Mellan ebb och flod då 

vattnet är strömfritt varar i mellan 15 – 90 min. Det är inte ovanligt att strömmarna har en 

hastighet på över 4 knop (2,1 m/s), som gör att kranfartygens ankare lätt börjar dragga. Dykning 

på de djupare delarna av sundet är svårt p.g.a. de höga hastigheterna på strömmarna som gör att 

sikten är mycket dålig. Därför är DeltaStream designad för att installeras, underhållas och 

repareras från ytan av arbetsfartyg/pråmar (Ayre, 2007).  

Enhetens delar levereras tills kajen där monteringen tar 6 dagar. På den sjätte dagen angör 

kranfartyget som lyfter över DeltaStream och den lindade elkabeln. Fartyget åker sedan ut till 

platsen där DeltaStream ska installeras där ett arbetsfartyg väntar i standby. Kranfartyget är 

positionerat med hjälp av sitt satelitsystem lodrätt över platsen där enheten ska installeras. 

Arbetsfartyget tar aktertrossen från en av noderna på enheten medan kranen fäster sin huvudkrok 

i till hörnen på enheten. Vid början av slackvatten lyfter kranen hela enheten och sänker den ner i 

vattnet. Direkt när den tubformade ramen sänks ned i havet fylls den med vatten genom några 

klaffventiler. Enheten har nu 3 fästanordningar, mellan huvudtyglan och kranen, aktertrossen till 

arbetsfartyget och elkabeln som monterats i enheten från ytan. Medan kranen sänker ned enheten 

mot havsbotten med en hastighet på ca.0,5 m/s, ser arbetsfartyget till att enheten installeras på 

tänkt plats genom att stötta relativt det kommande tidvattnet. När DeltaStream är på havsbotten 

lossar arbetsfartyget sig från enheten genom att skjuta en exploderande bult. Kabeltrumman lyfts 

över till arbetsfartyget som sänker ner kabeln i havet till en hämtningspunkt som kan vara en boj 

vid lugnare vatten eller iland (Ayre, 2007). 

När en lämplig plats för installation av DeltaStream har hittats utförs en så kallad Environmental 

Impact Assessment (EIA) av utomstående speciallistkonsulter som behandlar bl.a. oceanografi, 

marin ekologi, ornitologi, navigering, landbaserade frågor och kulturarv. När platsen blivit 

godkänd för installation utför TE själva ständigt övervakning av sina enheter. 

Övervakningen sker med hydrofoner och sonar, som kan upptäcka föremål och marint liv i 

omgivningen. 35m från DeltaStream placeras en akustisk enhet som med en sonar och en 

akustisk doppler. Sonarenheten ger en visuell bild kring turbinbladen och dopplerenheten ger 

information om hur snabbt och vilken riktning tidvattnet har. Den akustiska enheten kopplas med 

en kabel till DeltaStream som skickar signaler till en central i land. På DeltaStream finns fyra 

hydrofoner som kan upptäcka och följa marina däggdjur kring turbinerna 

(www.tidalenergyltd.com, 2012).  

Vid behov av reparation eller underhåll lyfts enheten upp ombord på ett fartyg så 

reparation/underhåll kan utföras antingen iland eller ombord på fartyget. Möjligheten finns att 

montera av en av turbinerna och ersätta med en ny medan reparation av den avmonterade 

turbinen kan utföras iland (Tidal Energy Ltd, 2008). 
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2.5 Miljö 

Tidvattenkraftverk skördar energi ur tidvattnet och producerar därför ingen koldioxid. De ända 

avgaserna som släpps ut i miljön kommer från tillverkning, installation, reparation och underhåll. 

Principen att sätta ut fria enheter i havet är relativt ny och mycket forskning om miljöpåverkan 

genomförs för att upptäcka belastningar. Det finns olika typer av miljöpåverkan som anses mer 

intressant t.ex. marint liv, visuellt, strömretardation, blockage och miljöfarliga ämnen (O'driscoll, 

2012).  

Forskning har ännu inte visat sig påverka det marina livet av större signifikans. I studier om hur 

det marina livet kan påverkas är det framförallt däggdjur som tas hänsyn om. Kraftverken kan ha 

förmåga att kollidera med valar, fåglar och fiskar och även blockera viktiga passager för djur 

som vandrar med tidvattenströmmarna som bl.a. brugden som har observerats följa med 

tidströmmarna in och ut ur Strangford Lough. Men risken för kollision anses ännu vara väldigt 

låg bl.a. p.g.a. att turbinerna oftast roterar långsamt eller som DG som har en hög hastighet lätt 

kan upptäckas av djuren. Dykande sjöfågel kan ha högre risk att kollidera med kraftverken då de 

ofta dyker ner snabbt och ser inte faran som kraftverken kan utgöra (O'driscoll, 2012). 

Vid installation av kraftverken kan havsbotten skadas och arbetena kan skapa problem för djuren 

på kortsikt och lång sikt mer lokalt kring installationsplatsen. Kablar som dras på havsbotten och 

andra typer av delar som kan lägga sig på botten kan skada växter, mikrofloran och andra typer 

av bottenlevande individer, genom att riva upp bottensediment, växer m.m. Mellan ebb och flod 

utgör kablar och andra anordningar som fritt kan driva och skrapa upp havsbotten en risk för 

marina varelser som lever på botten. Inga kraftverk kan drivas och installeras utan att skapa ljud. 

Ljud och vibrationer färdas mycket snabbare genom vatten än luft och kan störa och påverka den 

lokala miljön om ljudet är för högt. Även teorier om de elektromagnetiska fält som bildas i 

kablarna kan förvirra och störa djur som använder sig av elektromagnetiskavågor för att hitta 

föda, t.ex. rockor. (O'driscoll, 2012).  

Kraftverken skördar energi ur tidvattenströmmarna som därför gör att strömmen retarderar. Är 

retardationen för hög, mikrofloran påverkas rejält som är beroende av vattenutbytet. Även 

plankton och andra mikroorganismer kan förhindras att färdas genom vattnet som i sin tur kan 

påverka marint liv som är beroende av dem. Dessa möjliga miljöpåverkningar anses vara väldigt 

låga (O'driscoll, 2012).  

Kraftverk som använder sig av miljöfarliga hydraulikoljor eller andra miljöfarliga medium utgör 

en fara för miljön om läckage skulle inträffa. Även all typ av smörjning som kommer i kontakt 

med vattnet påverkar miljön negativt, men i mycket mindre omfattning. För att undvika 

beväxning på delar som ska ha bra hydrodynamiska egenskaper används någon typ av 

beväxningsskydd. Beväxningsskydd fungerar på olika sätt. Några skydd använder sig av gifter, 

friktion eller upplösning. Det finns olika typer av gifter som får användas och koppar är en av de 

vanligaste. Friktionsbaserade skydd t.ex. beväxningsskydd med teflon, skyddar genom att ha så 

låg friktion som möjligt på ytan som ska skyddas och gör det därför svårt för sjögräs, 

havstulpaner m.m. att fästa på ytan. Skydd som löses upp i vattnet används oftast på fritidsbåtar 

eller liknande då den inte är så giftig och är enkel att använda. Genom att lite färg hela tiden 

löses upp i vattnet kan inte växter och annat hinna växa på ytan.  

Den visuella miljöpåverkningen är i princip bara kosmetisk men påverkar ofta även framfarten 

för fartyg och däggdjur i framförallt större grupperingar. Blockage för sjöfarten kan innebära att 

farleder läggs om och kan på så sätt störa områden som tidigare varit ostörda (O'driscoll, 2012).  
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3 JÄMFÖRANDE ANALYS 

Den jämförande analysen kommer att behandla DeltaStream, DG och Seagen S. Kraftverkens 

installation, underhåll/reparationsutföranden, fundamentstyp, principutförande, £/MWh, effekt, 

miljöpåverkan, livslängd och potentiella installationsplatser kommer att beskrivas och 

diskuteras. De jämförda egenskaperna kommer att sammanställas och rangordnas med poäng 

för att på ett mer systematiskt sätt kunna se hur kraftverken förhåller sig till varandra. 

Jämförelsen utgår delvis från frågeställningen i kapitel 1.2. 

 

3.1 Installation och underhåll 

En stor del av planeringen och kostnaderna går till installation, och det är därför bra att utföra 

detta så enkelt som möjligt. Samtliga kraftverk nämnda i kapitel 2.4 kräver installation av någon 

typ av kabel för elexport och installationen ser väldigt lika ut. Seagen S har fördelen att enheten 

konverterar elektriciteten ombord och behöver därför ingen elcentral iland, vilket DeltaStream 

och DG kräver. Nackdelen för Seagen S i detta fall är bl.a. att komplexiteten hos enheten ökar 

och underhåll/reparationer måste utföras ombord. 

DeltaStream, DG och Seagen S monteras alla på olika sätt på havsbotten. DeltaStream har 

fördelen att inget förarbete krävs för att montera enheten på havsbotten förutom exportkabeln. 

Installationen går snabbt till i slackvatten och DeltaStream kan direkt börja producera 

elektricitet. DG kräver att ett bottenfundament bultas fast i havsbotten innan resten av enheten 

kan monteras på plats. Det medför en längre installationstid än DeltaStream, men DG har 

fördelen att mycket mindre fartyg kan användas vid installation som kostar mycket mindre att ha 

i drift. Seagen S installation kräver också förarbete. Installationen kan ske antingen genom att 

borra ett större hål där monopålen sänks ned i och monteras fast, eller att ett fyrfotat stativ bultas 

fast i havsbotten. Seagen S installation sker på relativt grunda vatten upp till 38m vilket kan vara 

till en större fördel. 

Vid behov av eventuellt underhåll eller reparation har DeltaStream, DG och Seagen S olika 

förfaranden. DeltaStream enheten måste lyftas upp från havsbotten ombord på ett fartyg så 

reparation eller underhåll kan utföras ombord på fartyget eller iland. Operationen är ganska 

kostsam eftersom samma typ av fartyg som används vid installation måste användas men har 

fördelen att turbinerna kan bytas ut ganska lätt och halstringen av energi kan fortsätta medan 

turbinen med reparations/underhållsbehov tas hand om iland. Underhålls- och reparationsarbeten 

på DG utförs genom att enheten frigörs från fundamentet och flyter upp till ytan med hjälp av sitt 

flytkraftssystem och lyfts ombord på ett mindre fartyg så arbeten på enheten kan utföras ombord 

på fartyget eller iland. När underhålls-/reparationsarbetet är klart på DG-enheten monteras den 

fast i fundamentet igen av dykare eller en miniubåt. Underhåll och reparation av Seagen S utförs 

ombord på enheten genom att turbinerna lyfts ovan vattenytan med en hydraulisk motor. För att 

utföra de arbeten som behövs krävs inga stora fartyg. Fartyget ska kunna angöra Seagen S med 

reparatörer och ev. reservdelar, vilket oftast är fartyg av mindre storlek. 

3.2 Utförande 

DeltaStream och Seagen S är båda av typ A och DG av typ F, efter EMEC (se kapitel 2.2). 

Fördelen med kraftverk av typ A är att de är mycket lika vindkraftverk där stor kunskap redan 

finns. Typ A är ofta av mer robust konstruktion och kan därför operera i högre strömhastigheter 

men kan begränsas i monopåleutförande. 



 36 

Seagen S är av typ A med en monopåle monterad i havsbotten och strukturen sticker upp ovan 

havsytan. Den stora träffytan från strömmarna begränsar maximala djupet i vilket Seagen S kan 

operera på, samtidigt som de stora turbinerna begränsar minsta möjliga djup. Begränsande av 

djup kan gynna andra fördelar som lättåtkomlighet och högre energi i strömmarna. På grundare 

vatten har tidvattenströmmarna trängre passager vilket koncentrerar energin från strömmarna och 

ger goda möjligheter att operera med mindre utväxling. Seagen S har två turbiner på 0,6 – 1,0 

MW var. De börjar skörda energi vid strömhastigheter på 1,0 m/s och genererar märkeffekt vid 

2,5 m/s och högre hastigheter. För att kunna möta ebb och flod kan armen rotera 180  ֯  i vilken 

turbinerna är monterade. Turbinbladen är justerbara för att kunna optimera energiproduktionen 

genom det långsamt oscillerande flödet. Skulle väderförhållandena bli svåra kan hela armen 

lyftas ovan ytan med en hydraulisk motor. Komplexiteten hos kraftverket är högt i de operativa 

modulerna medan den fasta strukturen är simpel. Ett bra avvägande av kombination av simpel 

och komplex konstruktion. Den enkla strukturen, monopålen, utgör låg risk för totalhaveri 

medan de mer komplexa mobila delarna möjliggör för bra styrbarhet och högre effektivitet men 

samtidigt ökar risken för problem, höjer produktionskostnaderna och ökar antalet delar med 

behov av underhåll. 

DeltaStream som också är av typ A vars struktur installeras med endast gravitation. Kraftverket 

är konstruerat för att vara så simpelt som möjligt, fyra moduler, och har därför ingen vidare 

styrbarhet. Turbinbladen är konstruerade med fix lutning som är optimerad för att utvinna så 

mycket energi som möjligt. Bihangen i vilka turbinerna är monterade i kan rotera kring en 

vertikal axel för att kunna möta ebb och flod. Turbinen driver en generator via en växel som går 

från 10 varv/min till 700 varv/min vid märkeffekt. Den låga rotationen hos turbinen minimerar 

risken att skada marint liv genom kollision. DeltaStream har högre komplexitet vad gäller 

övervakning kring kraftverken med bl.a. sonar och hydrofoner för att kunna upptäcka föremål 

och marint liv kring kraftverken men mäter även riktning och hastighet på strömmarna och kan 

därefter justera riktningen hos turbinerna. Skulle någonting haverera eller vara i behov av 

reparation/underhåll måste hela kraftverket på 250 ton lyftas upp till ytan med ett fartyg av 

samma typ som vid installation. 

DG av klass F har hög komplexitet. Kraftverket opererar p.g.a. sitt utförande i lägre 

strömhastigheter och kan därför installeras på djupare vatten upp till 120m där 

energikoncentrationen är lägre. Det mesta av chassit är tillverkat i kolfiber, som klarar av 

saltvatten bra, och har, trots sitt vingspann på 12 meter, bara en vikt på 7 ton. Den lätta vikten 

och den relativt lilla storleken gör att mindre fartyg kan användas vid installation och 

reparation/underhåll. Eftersom DG uppnår hastigheter 8 – 10 gånger högre den relativa 

vattenströmmen krävs ingen växel och har därför mindre förluster p.g.a. värmeutveckling i 

kuggar och viktbesparande. Turbinen roterar med 1300 varv/min vid märkeffekt och är den enda 

av de sist nämnda kraftverken som har ett skyddande munstycke runt om turbinen. Kraftverket 

opererar minst 15m under havsytan och blockerar därför inte, precis som DeltaStream, passage 

för fartyg men utrustning som tål högre tryck krävs för att montera fundamentet p.g.a. de högre 

djupen. DG kan inte installeras på lika koncentrerade ytor som DeltaStream och Seagen S då DG 

tar upp mycket större operationsytor. DGs bana är ungefär lika bred som avståndet mellan 

fundament och vinge och kan därför inte kopplas ihop lika effektivt som DeltaStream och 

Seagen S. 

3.3 Kostnad och effekt 

Maximala effekten för kraftverken uppnås vid olika strömhastigheter. DeltaStream uppnår sin 

märkeffekt på 1,2MW vid en strömhastighet på 3,1m/s, vilket är högre än DG och Seagen S som 

opererar vid märkeffekt vid 1,6m/s respektive 2,5m/s. DG producerar vid märkeffekt 0,5MW 
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och Seagen S 1,2MW eller med förnyat utförande, då turbinen är 20m i diameter istället för 16m, 

2,0MW märkeffekt. Det finns ännu en osäkerhet i elpriserna för DeltaStream, DG och Seagen S 

då de fortfarande utvecklas. DG planerar att producera elektricitet för 47 – 93£/MWh, och 

kommer om målet uppnås att producera billigare elektricitet än både DeltaStream och Seagen S 

som planerar att sälja elektricitet för 305£/MW respektive 300£-350£/MWh, dvs. om DG uppnår 

sitt mål kommer priset vara ca 15 – 33 % av priserna för DeltaStream och Seagen S.  

Materialåtgången för DG är mycket mindre än för DeltaStream och Seagen S, då DG endast 

väger 7 ton. DeltaStream som väger 250 ton är också till större delen konstruerad i stål precis 

som Seagen S. Seagen S som är monterad i havsbotten väger olika beroende på vilket djup 

enheten står på, men bara drivlinan väger 60 ton, dvs. den fasta strukturen är inte medräknad 

eftersom förankring och totala höjd beror på operationsplatsen. Däremot har DG ganska många 

avancerade system och dyra komponenter som t.ex. DeltaStream saknar helt. DeltaStream saknar 

även ett fastförankrat fundament vilket gör installationstider kortare och billigare. Både 

DeltaStream och Seagen S kräver väldigt mycket större arbetsfartyg vid installation än DG, som 

även krävs vid underhåll/reparation av DeltaStream. Ungefär 10-20 gånger större fartyg krävs för 

att installera DeltaStream och Seagen S jämför med DG. Samtliga kraftverk har haft lyckade 

tester men Seagen S är det kraftverk som kommit längst utav de tre jämnförda och har därför för 

tillfället starkast position på marknaden. Seagen S har redan kraftverk som är kopplade till 

elnätet och har därför redan börjat få in pengar från den kommersiella marknaden. Det finns idag 

inget annat tidvattenkraftverk som producerat mer energi än Seagen S.  

3.4 Miljö, livslängd och potentiella platser 

Tidvattenkraften har funnits sedan 1960-talet i Frankrike, då tidvattenlaguner har använts. De 

tidvattenkraftverk som placeras fritt, dvs. utan en artificiell lagun, har först på senare tid tagit sig 

ut på marknaden och hur kraftverken påverkar miljön är fortfarande ganska ovisst.  

Det finns skillnader i potentiella miljöpåverkningar från DG, DeltaStream och Seagen S men 

också många likheter. Samtliga nämnda kraftverk utför på något sätt en kollisionsrisk med objekt 

och marint liv som i värsta fall kan leda till att kraftverken går sönder och läcker ut miljöfarliga 

ämnen som t.ex. hydraulikolja, samt dödsfall hos marina liv. DeltaStream och Seagen S har båda 

turbiner som är exponerade för omgivningen medan DG har ett munstycke som skyddar turbinen 

och bidrar till ett jämnare flöde genom turbinen. DG har däremot en otroligt hög hastighet 

genom vattnet och kan uppnå hastigheter upptill 25 m/s eller 49 knop och styrs i en bana som är 

ungefär lika bred som djupet DG är monterat på. Kollisionsrisken anses ändå vara låg då Seagen 

S och DeltaStreams turbiner roterar men en väldig långsam hastighet och DG är så snabb att 

området den opererar på upptäcks lätt av marint liv. Kollisionsrisken berör framför allt valar, 

fiskar och sjöfåglar. 

En annan potentiell miljöpåverkning kan vara blockage av passager för vandrande varelser. 

Brugden som har observerats följa tidvattenströmmarna vid Strangford Lough där Seagen S och 

DG opererar. DG utgör en större risk att blockera brugdens vandringsmönster då vingen och 

tjudret upptar väldigt stora ytor. DG har fullgjort en ”åtta” på mellan 1,5 – 2 sekunder och mer 

eller mindre omöjliggör en passage för större djur som passerar i dess operationsområde. Den 

volym som DG opererar på är avtagande med djupet. T.ex. brugden lever ofta på större djup och 

därför kan risken för blockage anses som låg till måttlig. För djur och fartyg som passerar DG på 

15 meters djup eller mindre utgör inte DG någon risk för blockage. DeltaStream och Seagen S 

opererar på mycket mindre ytor än vad DG gör, men kan därför också installeras mer 

koncentrerat. Seagen S blockerar framfart för fartyg då strukturen sticker upp ovan vattenytan. 

Seagen S har även väldigt stora turbiner, mellan 16 – 20m i diameter, och blockerar även stora 

ytor mellan havsbotten och vattenytan. DeltaStream utgör mindre risk för blockage än Seagen S 
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och DG. DeltaStream utgör ingen risk för blockage för fartyg, förutsatt att DeltaStream 

installerats på tillräckliga djup. Däremot utgör även DeltaStream en risk för blockering av 

passage för marint liv men risken är väldigt låg då kraftverket kan undvikas genom att passera 

över det precis som annan typ av terräng på havsbotten.  

Ljud och vibrationer vid installation från t.ex. borrning i havbotten kommer stressa och störa 

miljön lokalt, dock inom begränsad tid medan installationen utförs. Seagen S och DG är båda 

fastförankrade i havsbotten vilket kräver borrning och ev. muddring. DeltaStream, DG och 

Seagen S har alla roterande delar som skapar ljud i vattnet. Det är ännu ovisst ur miljön påverkas 

av driften av kraftverken genom ljud och vibrationer och ständig forskning utförs inom området.  

Livslängden för kraftverken är ganska lika. DeltaStream och DG planeras att ha en livslängd på 

20 år medan Seagen S planerar för 25 år. För att kunna uppfylla den beräknade livslängden 

kommer underhåll och ev. reparationer att utföras. Underhållet hos DG och Seagen S sker båda 

med mindre risk att störa marina livet då Seagen S kan hissa upp sina turbiner och DG släpps fri 

från fundamentet med en utlösningsmekanism och flyter upp till ytan så underhåll kan utföras. 

Skulle underhåll utföras på strukturen eller fundamentet måste utförandes ske delvis eller helt 

under vattenytan. DeltaStream måste hämtas från havsbotten och tas ombord på ett fartyg för att 

kunna utföra underhåll. Risken att riva upp och störa marina liv på botten är därför mycket större 

än hos DG och Seagen S.  

Potentiella platser för DeltaStream, DG och Seagen S skiljer sig något åt. DeltaStream kan inte 

placeras på platser där bottenterrängen är allt för kuperad och bör operera i områden med högre 

hastigheter på tidvattenströmmarna. Inte bara p.g.a. att DeltaStream uppnår sin märkeffekt vid 

högre hastigheter på strömmarna än DG och Seagen S, utan även för att DeltaStream oftast 

opererar närmare botten där strömhastigheterna är långsammare än längre ifrån havsbotten. 

Seagen S är begränsad på både för grunda och för djupa miljöer och är ofta begränsad längst 

kusten och bankar. DG har under tester varit monterad i en boj med goda resultat och har därför 

möjligheten att hitta fler potentiella platser runt om i världen. De flesta platser där 

tidvattenströmmar märks av är av lägre hastigheter än vad något utav kraftverket kan ekonomiskt 

generera elektricitet ifrån, p.g.a. bl.a. de låga strömmarna. DG har även möjlighet att installeras 

längre ut i de konstanta havsströmmarna från bojar eller ev. botten så länge djupet är inom det 

tänkta området.  

3.5 Sammanställning 

I tabell 3.1 nedan har data utifrån frågorna i kapitel 1.2 samt kapitel 3 sammanställts. För en 

sammanställning av fler tidvattenkraftverk se bilaga A. 

Tabell 3.1, Sammanställd data för DeltaStream, DG och Seagen S 

Egenskaper DeltaStream Deep Green Seagen S 

Typ enligt EMEC A F A 

TRL 7 7 9 

Märkeffekt 1,2MW 0,5MW 1,2MW (2,0MW) 

£/MWh 305 47 - 93 300 – 350 

Vikt 250 ton 7 ton >60 ton 

Max/min djup Inga uppgifter 120m/60m 24m/38m 

Installationsfartyg Större fartyg med 

kran/kranpråm 

Mindre arbetsfartyg i 

storleksordning med 

bogserbåtar 

Större fartyg med 

kran/kranpråm 

Underhåll/reparation Enheten lyfts ombord Frigörs från fundament, Turbinerna lyfts 
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ett fartyg och arbeten 

utförs ombord/iland 

hämtas av mindre fartyg 

vid ytan och arbeten 

utför ombord/iland 

ovan vattenytan på 

plats där arbeten 

utförs. 

PTO Mekanisk, växellåda 

kopplad till generator 

Direktdriven generator 

från turbin 

Mekanisk, växellåda 

kopplad till 

generator 

Lägsta 

strömhastighet 

0,8 m/s 1,4 m/s 1,0 m/s 

Strömhastighet vid 

märkeffekt 

3,1 m/s 1,6 m/s 2,5 m/s 

Möjlighet att reglera 

rotationshastigheten 

Nej Ja Ja 

Beräknad livslängd 20 år 20 år 25 år 

Förhindrande av 

fartygspassage 

Nej Nej Ja 

Risk att blockera för 

marina djur 

Låg Medel/hög Medel 

Fundamentstyp Gravitationsbaserad 

angöring 

Fastförankrat fundament 

i 

havsbotten/fastförankrad 

boj 

Monopåle eller 

fyrfotad 

fastförankring i 

havsbotten 

Turbindiameter 12 m 1 m 16m/20m 

Elnätsomvandlare Elcentral i land Elcentral i land Ombord på 

kraftverket 

Potentiella platser Kust, inlopp, bankar 

ev. öppet vatten 

Kust, yttre kust, inlopp, 

bankar, havsströmmar 

Kust, inlopp, bankar 

I tabell 3.2 nedan har egenskaper hos DeltaStream, DG och Seagen S sammanställts med poäng 

utifrån tabell 3.1. Poängen 1-3 rangordnar egenskaper i förhållande till varandra då kraftverket 

med bäst egenskap under en rad får 3 poäng och den minst bra får 1 poäng. Saknas uppgift ges 

ett poäng och likadana/liknande egenskaper ger 2 eller 1 poäng beroende på egenskap. 

Tabell 3.2,poänggivande rangordning av sammanställd data för DeltaStream, DG och Seagen S 

Egenskaper DeltaStream Deep Green Seagen S 

Typ enligt EMEC 2 3 2 

Märkeffekt 2 1 3 

£/MWh 2 3 2 

Vikt 1 3 2 

Max/min djup 1 3 2 

Installationsfartyg 2 3 2 

Underhåll/reparation 1 2 3 

PTO 2 3 2 

Lägsta 

strömhastighet 

3 1 2 

Strömhastighet vid 

märkeffekt 

1 3 2 

Möjlighet att reglera 

rotationshastigheten 

1 2 2 

Beräknad livslängd 2 2 3 

Förhindrande av 2 2 1 
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fartygspassage 

Risk att blockera för 

marina djur 

3 1 2 

Fundamentstyp 3 2 1 

Turbindiameter 2 3 1 

Elnätsomvandlare 2 2 3 

Potentiella platser 2 3 1 

Poäng sammanlagt 34 42 36 

 

3.6 Deep Green ändringsförslag 

DG skulle kunna produceras i flera utföranden vad gäller fundament. Genom att fästa enheter 

från bojar kan grundare vatten täckas och mobiliteten ökar att snabbt förflytta kraftverken. Från 

en boj är det enklare att komma åt enheten för underhåll och reparation samt att det marina livet 

på havsbotten inte störs av installation av fundament eller att eventuellt tjudret skrapar i botten i 

slackvatten. Genom att tillverka DG med fler variationer på fundamentsutföranden kan 

marknaden utvidgas och kraftverken skulle kunna  

Att fästa DG från en monopåle ger också möjligheten att kombinera kraftverkslösningar. DG 

skulle då inte åka i en 8-formad bana utan vingen är lutad så att vingen rör sig i en cirkulär bana 

som även ger ett jämnare flöde genom turbinen och ytorna i vilket enheten opererar kan minskas. 

Även system till roder skulle kunna uteslutas vilket ger en viktminskning och färre komponenter. 

Installationen skulle dock bli dyrare och en bra lösning för att möta ebb och flod utan att DG kan 

kollidera med monopålen skulle vara en utmaning. Kraftverket skulle även kunna installeras med 

vajer mellan havsbotten och en boj vari DG monteras från vajern, med samma princip som 

installation med monopåle. Av samma princip att gå över till en cirkulär rörelse kan utföras på 

många sätt. DG skulle kunna monteras i en gungställningsliknande struktur och på så sätt kan 

flera enheter monteras med samma ställning. Undvikandet av kollision med strukturen kan då 

enkelt lösas genom att mellan ebb och flod fylla vingen med vatten så att enheten hamnar lodrätt 

under fästet och kan möta strömmar från motsatt håll.  
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4 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel diskuteras och slutsatser dras av de resultat som presenterats i föregående kapitel 

3. De baseras på den jämförande analys och syftar till diskutera och svara på de frågor som 

formuleras i kapitel 1.2. 

 

4.1 Diskussion 

Kraftverken som har jämförts dvs. DeltaStream, DG och Seagen S är inte alla av samma typ av 

princip. Att jämföra DeltaStream och Seagen S är lättare då båda kraftverken är av liknande 

princip, medan DG är den enda av sitt slag, vilket gör att den jämförande analysen svårare kan gå 

in djupare på komponenter och styrning eftersom de oftast inte kan överföras eller ersättas med 

varandra. Analysen håller sig därför bara inom områden som kostnader, princip, utförande och 

miljöanalys. Varför DeltaStream och Seagen S ändå valdes som konkurrerande kraftverk var för 

att principen har utvecklats ganska långt, båda utvecklas också på brittiska öarna och de andra 

typerna B – E är av är antingen ganska nyutvecklade eller saknar likheter med DG.  

Det bör observeras att alla märkeffekter som anges är maxeffekt. Kostnaderna bör också nämnas 

att det är planerade priser för försäljning vilket till en början kommer att vara mycket dyrare, och 

kommer kanske i slutändan att se helt annorlunda ut. Att försöka jämföra priser för konstruktion 

och installation är mycket svårt att avgöra i detta skede. Kostnaderna för montage och 

produktion är av mycket högre kostnad i prototypstadie än senare vid ev. massproduktion, eller 

som Seagen S vars struktur och fundament konstrueras specifikt för platsen för tänkt installation. 

P.g.a. de varierande strukturerna hos Seagen S kan även montage, material, produktions och 

installationskostnaderna att variera mycket om 2 enheter med 12m djupskillnad jämförs. Det som 

dock kan fastställas är att DG kommer att ha en billigare installation p.g.a. de mindre fartyg som 

kan användas som kräver mindre manskap, bränsle, hamnavgifter och annan typ av 

driftskostnader. DeltaStreams installation bör också vara billigare än Seagen S då enheten helt 

saknar ett fastförankrat fundament, och kortar därför ner installationstiderna rejält.  

Hur de olika kraftverken påverkar miljön är ännu, som tidigare nämnt, ovisst. Det diskuteras och 

forskar framför allt inom hur vibrationer, ljud och kollisioner med marina varelser skulle kunna 

vara potentiella miljöhot men ytterst lite om kollision med andra objekt. Som många redan vet är 

haven fulla av skräp och skräpet kan kollidera med kraftverken och orsaka stor skada hos det. 

Gamla containrar, trålar, presenningar, trossar och tampar är föremål som ofta kan hittas längst 

med kusten som förlist eller slitit sig från fartyg till havs. Skulle en tamp eller trål fastna i en av 

turbinerna hade kraftverket med största sannolikhet behöva en hel del reparationer, precis som 

om detsamma hade hänt med ett fartygs propeller. Containrar flyter eller sjunker och är sällan 

svävande i vattnet, och skulle då framför allt kunna påverka Seagen S. Även fartygskollision kan 

vara av stor fara, och det är sådant som händer men återigen är det framför allt Seagen S som 

påverkas av detta. Uppenbara miljöpåverkningar som borrning/muddring i havsbotten eller 

blockage kan fastställas att det kommer att inverka negativt. Däremot finns ännu ingen 

information om i vilken utsträckning detta skulle ske.  

Underhållsoperationer hos kraftverken skiljer sig alla ifrån vad gäller DeltaStream, Dg och 

Seagen S. Seagen S har en uppenbar fördel då turbinerna kan hissas ovan ytan och ned direkt 

efter reparation/underhåll. DeltaStream och DG har båda fördelen att hela kraftverket kan 

observeras för ytterligare skador eller delar i behov av underhåll. Nackdelen är dessvärre att 

kraftverken måste installeras igen precis som vid första installationen och längre driftsuppehåll 

kan leda till dyrare arbeten.  
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Osäkerheten i operationsområden för DeltaStream medför att en jämförande analys inom 

området inte går att dra så mycket slutsatser ifrån utan får snarare anses som att kraftverket har 

inte kommit lika långt i utvecklingen som DG och Seagen S. DeltaStream har ganska nyligen 

gått över till TRL 7 medan DG redan planerar för nästa steg som för kraftverket till TRL 8. 

Seagen S är det kraftverk av de tre jämförda kraftverken som har kommit längst, befinner sig 

redan i TRL 9 och därmed redan bidrar med energi till elnätet. Kraftverket som kommit längst i 

utvecklingen besitter såklart på en stor fördel då deras marknad är mer etablerad och framtiden är 

enklare att förutse än hos de andra kraftverken som fortfarande testas.  

Att DG helt saknar en växellåda, spar mycket pengar, energiförluster och vikt men för att klara 

av detta måste turbinen utsättas för en mycket högre strömhastighet. De hastigheter och krafter 

som DG utsätts för kan leda till att den tänkta livslängden är svårare att uppfylla då stora slitage i 

länkar mellan tjuder och fundament eller vinge och stag/tjuder kan uppkomma. De krafterna 

måste ses över noga och länkar måste vara mycket slitstarka eller bytas ut för att klara av det 

slitage som de kan utsättas för. 

4.2 Slutsatser 

DG opererar i tidvattenströmmar av lägre hastighet och är därför banbrytande. DG består av en 

vinge, en turbin, ett bihang, två stag och ett tjuder. Tjudret monteras mellan ett fastförankrat 

fundament i havsbotten och stagen samt bihanget. Stagen sitter fast monterade i vingen och kan 

med hjälp av tjudret styra vinkeln mellan vingen och horisonten för att på så sätt styra lyftkraften 

som bildas över vingen när strömmen förs över vingen. På vingen sitter bihanget monterat med 

en turbin som oväxlat driver en generator. Turbinen skyddas av ett munstycke som även bidrar 

till ett jämnare flöde genom vattnet. När tidvattenströmmen förs över vingen bildas en lyftkraft 

som får vingen att flyga, precis som en drake gör i luften, och förs med hjälp av ett roder i en 

kontrollerad 8-formad bana. Enheten uppnår hastigheter som är 8 – 10 gånger högre en den 

relativa strömhastigheten och kan därför driva generatorn utan växel. Turbinen roterar vid en 

strömhastighet på 1,6 m/s 1300 varv/min. Kraftverket producerar vid märkeffekt 0,5 MW som 

den uppnår redan vid en strömhastighet på 1,6 m/s. Vid installation monteras ett fundament i 

havsbotten där tjudret till vingen sedan kan monteras med en miniubåt eller dykare. För 

underhålls- och reparationsarbeten frigörs tjudret från fundamentet fjärstyrt och vingen, som kan 

styra sin flytkraft precis som en ubåt genom att pumpa in och ut vatten i vingen, flyter upp till 

ytan där den kan hämtas av ett mindre arbetsfartyg. Vid montering i fundamentet igen går det till 

på samma sätt som vid installation. DG beräknas att ha en livslängd på 20 år med planerade 

underhållsarbeten. Kraftverket väger endast 7 ton och opererar på djup mellan 60 m och 120 m, 

där tidvattenströmmarna inte är lika koncentrerade som vid grundare vatten. Kraftverket är 

konstruerat för att operera i tidvattenströmmar av lägre hastigheter mellan 1,4 m/s -2,2 m/s och 

kan därför installeras på platser nära kusten, på bankar och i fjordar där strömhastigheterna är lite 

lägre än närmare land.  

Det finns många andra konkurrerande kraftverk, prototyper och principer. Den vanligaste är 

utformad på ungefär samma sätt som ett vindkraftverk, men optimerat för högre densitet och 

lägre strömmar.  

DeltaStream är ett tidvattenkraftverk som är utformat för att vara så enkelt som möjligt. 

Kraftverket består av tre turbiner som är monterade på ett horisontellt bihang. Turbinerna driver 

varsin generator med en växellåda med 70 gånger utväxling och varje generator kan producera 

0,4 MW. Bihangen är monterade på vertikala balkar med en Yaw-axel som gör att turbinerna kan 

riktas direkt mot tidvattenströmmarna. Turbinerna har konstant lutning för att förbli enkel i 

konstruktionen, men är konstruerade för att skörda så mycket effekt som möjligt ur 
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tidvattenströmmarna. Kraftverket har en pattenterad konstruktion för att installeras på havsbotten 

genom endast sin egenvikt på 250 ton och gravitation. Strukturen har tre spetsiga fötter som 

penetrerar berget på havsbotten och håller sig på så sätt på plats. Vid installation levereras 

kraftverket från kajen till den tänka installationsplatsen där den vid ytan kopplas till en kabel. 

Därefter sänks kraftverket ned mot havsbotten med ett stort kranfartyg/kranpråm. Vid underhåll 

och reparationer måste hela enheten lyftas ovan ytan med ett liknande fartyg/pråm som vid 

installation. Underhållet och reparationerna utför ombord på båten eller iland, och har fördelen 

att hela bihanget med generator, växel och turbin kan bytas ut med en annan fungerande modul, 

så att kraftverket kan sänkas ned till botten igen medan delarna med behov av reparation eller 

underhåll kan repareras i en verkstad iland. Kraftverket uppnår sin märkeffekt på 1,2 MW vid 

strömhastigheter på 3,1 m/s eller högre men börjar redan vid 0,8 m/s att skörda energi. 

Kraftverket har en beräknad livslängd på 20 år. Det finns inga uppgifter om på vilka djup 

kraftverket planeras att operera på. Kraftverket kommer däremot att operera på platser med 

högre strömhastigheter upp mot 3,1 m/s eller högre.  

Seagen S är ett annat tidvattenkraftverk som precis som DeltaStream är av samma princip som 

ett vindkraftverk. Kraftverket består av en monopåle fastmonterad i havsbotten med en arm som 

går att lyfta ovan ytan och ner i havet igen. På armen är två turbiner, som är ställbara, monterade 

som var och en kan producera mellan 0,6 MW – 1,0 MW beroende på modell. Armen kan även 

vridas runt den vertikala monopålen för att möta tidvattenstömmarna på bästa sätt. Vid 

installation monteras monopålen ner i ett borrat hål i havsbotten eller fast förankras med ett 

fyrfotat stativ. Vid underhåll och reparationer lyfts armen med en hydraulisk motor, tills att 

turbinerna ovan vattenytan där de kan ses över ombord. Därför behövs endast ett fartyg stort nog 

för att kunna gå ombord kraftverket. Vikten utan monopålen som varierar från 

installationsplatsen men alla operativa delar väger 60 ton. Seagen S börjar skörda energi i 

vattenströmmar på 1,0 m/s och uppnår sin märkeffekt på 1,2 MW – 2,0 MW, beroende på 

utförande, vid 2,5 m/s eller högre. Kraftverket kan installeras på djup upp till 38 m och begränsas 

av grundare vatten p.g.a. sina turbiner. Kraftverket är därför konstruerat för att installeras på 

grunda bankar och nära kuster när det inte är så djupt. Seagen S har en beräknad livslängd på 25 

år. 

Även om DG inte producerar lika mycket som Seagen S och DeltaStream, sparar DG in mycket 

pengar på installation och montage, materialåtgång och transportkostnader. Om DG klarar av sitt 

mål att producera elektricitet för 47£ – 93£/MWh, kommer DG att vara mycket 

konkurrenskraftigare än många andra marina kraftverk då t.ex. Seagen S och DeltaStream 

planerar att producera el för 300 £/MW – 350 £/MW respektive 305 £/MW.  

DG har många fördelar och ser ut att ha störst potential att producera energi i havsströmmar och 

på många andra områden där tidvattenströmmarna har lägre hastighet. DG har ännu en del i 

utvecklingen kvar och risker finns fortfarande i hur framgångsrik kraftverket kommer att vara. 

DG har dock goda utsikter att klara av sina mål och skulle övergången till TRL 8 klara sig utan 

större problem kommer DG kunna satsa mer pengar på senare steg och observationer. Eftersom 

att DG ska operera i miljöer där strömhastigheterna är lite lägre kring 1,5 m/s, har DG fördelen 

att flera potentiella platser finns där kraftverket kan installeras, då de flesta områden runt om i 

världen har lägre strömhastigheter. Vid installation, underhåll och reparation krävs ett fartyg som 

är 10-20 gånger mindre än vad som krävs för andra tidvattenkraftverk, vilket kostar väldigt 

mycket mindre. DG producerar förvisso inte lika mycket elektricitet som många andra kraftverk 

och kräver mycket större operationsytor som gör att färre enheter kan sammankopplas p.g.a. 

förluster i kablarna men saknar däremot växellåda där mycket energiförluster i form av värme 

kan utvecklas. DG befinner sig minst 15 m under vattenytan och blockerar därför inte för 

fartygens framfart och bidrar heller inte till en visuell miljöpåverkan men kan däremot blockera 

passager för framförallt större vandrande djur vid ebb och flod. DG utsätts dock för enorma 
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kraften när vingen färdas genom vattnet och risken för slitage i länkar, tjuder, stag och vinge är 

ganska hög. 

Den föreslagna variationen av fundament kan diskuteras länge. Förslagen kan komma att 

producera mindre energi eller ge andra nackdelar. Om DG skulle monteras i en vajer mellan boj 

och havsbotten kan bojen bidra till en dämpning i länkarna som också kan gynna konstruktionen. 

Att montera DG med en monopåle skulle kunna bli väldigt kostsamt i slutändan, men i 

kombination med andra kraftverk i monopåle utförande skulle kunna vara gynnsamt. 

Monopålen/stativet behöver inte heller sticka upp över ytan, utan kan byggas precis så högt som 

behövs och därför reducera kostnaderna för stativen.  
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5 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer för mera detaljerade lösningar och/eller framtida arbete. 

 

5.1 Framtida arbete 

En undersökning för att installera DG på större djup för att ta reda på i vilken utsträckning DG 

kan skörda energi ur konstanta havsströmmar. Eftersom havsströmmarna mer eller mindre är 

konstanta kanske även någon modifiering av kraftverket utföras för att minska kostnader och 

klara av de ständiga krafterna som kraftverket kommer att utsättas för. Undersökningen bör även 

innehålla uppgifter om de kraftverken kan installeras i lägre strömhastighet för att undvika 

utmattning i länkar och dylikt.  

Havströmmarna är ännu outnyttjade energikällor som har fördelen att de är mer eller mindre 

konstanta och berörs knappt av väderförhållandena på ytan utan snarare tvärtom. Att ha 

möjligheten att installera DG i havsströmmar relativt nära land längst med kustremsor skulle 

kunna försörja stora delar av världen med energi. Det är dock många marina varelser som 

vandrar i strömmarna och potentiella miljöpåverkningar skulle kunna bli högre än vid 

tidvattenkraft då strömmarna är konstanta och kraftverken då kan operera oavbrutet. DG skulle 

ha möjligheter att skörda 12MWh om dygnet eller 4380MWh om året per kraftverk vilket är 

mycket mer än vad som kan skördas ur tidvattenströmmar.  

Beroende av de ofta höga djupen kan många fler problem uppstå som enheten idag inte kanske 

berörs av då trycket är mycket högre och måste därför undersökas.  
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BILAGA A: SAMMANSTÄLLNING AV KRAFTVERK 

GLOBALT 

 

Name Seagen S Hydro 

Hammerfest 

Tidal generation 

Limited 

Atlantis 

Resources Corp. 

Country of 

Origin 

UK Norge/UK UK Australien 

Rated Power 

Output 

1,2MW 

(2,0MW) 

1MW 0,5MW, 

(1,0MW) 

0,1MW, 0,5MW, 

1,0MW 

Water Depth 

Min/Max 

20m/38m 40m/100m 35m/80m Inga uppgifter 

Cut in 

Velocity 

(m/s) 

1,0 1,1 1,0 1,0 

Rated 

Velocity 

(m/s) 

2,5 2,2 2,7 2,65 

TRL 8 8 7 7 

Foundation 

type 

Monopåle eller 

fyrfotad 

fastförankring 

Gravitation Fastförankrat stativ Gravitation 

Power Take 

Off 

Mekanisk, 

växellåda kopplad 

till generator 

Mekanisk, 

växellåda 

kopplad till 

generator 

Mekanisk, växellåda 

kopplad till generator 

Mekanisk, 

växellåda kopplad 

till generator 

Deplyment 

Vessel 

Tunga kranfartyg 

med dynamisk 

positioneringssm-

öjlighet, eller 

lyftpråm 

Tunga kranfartyg 

med dynamisk 

positioneri-

ngsmöjlighet 

Tunga kranfartyg 

med dynamisk 

positioneringssmöjl-

ighet för 

fundamentet. 

Bihanget flyter och 

kan bogseras till 

platsen för 

installation 

Tunga kranfartyg 

med dynamisk 

positioneri-

ngsmöjlighet 

Maintenance 

Strategy 

På plats, 

turbinerna lyfts 

ovan vattenytan 

Hämtning av 

bihang, tillbaka 

till verkstad 

Hämtning av bihang, 

tillbaka till verkstad 

Hämtning av 

bihang, tillbaka 

till verkstad 

Name Voith Hydro Scotrenewables Tocardo Verdant Power 

Country of 

Origin 

Tyskland UK Nederländerna USA 

Rated Power 

Output 

0,11MW 

(1,0MW) 

0,25MW 

(2MW) 

0,1MW, 

0,2MW, 

(0,5MW), 

(1,0MW) 

0,05MW, 

(0,5MW) 

Water Depth 

Min/Max 

30m/inga 

uppgifter 

25m/120m 5,5m/25m 10m/inga 

uppgifter 

Cut in 

Velocity 

(m/s) 

Inga uppgifter Inga uppgifter 0,4 -0,9 (beroende på 

utförande) 

1,0 
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Rated 

Velocity 

(m/s) 

2,9 2,5 2,0–4,0 (beroende på 

utförande) 

Inga uppgifter 

TRL 7 7 6 6 

Foundation 

type 

Monopåle eller 

gravitation 

Flytande surrad 

struktur 

Flera fundaments 

möjligheter 

Gravitation 

Power Take 

Off 

Permanentmagnet 

direktdriven 

generator 

Växellåda och 

variabel 

hastighetsindukt-

ionsgenerator 

Permanentmagnet 

direktdriven 

generator 

Planetväxel och 

induktionsgenera-

tor 

Deplyment 

Vessel 

Tunga kranfartyg 

med dynamisk 

positioneringssm-

öjlighet 

Flerfunktions 

arbetsfartyg 

(multicat) 

Beroende på 

fundamentstyp 

Kranpråm 

Maintenance 

Strategy 

Hämtning av 

bihang, tillbaka 

till verkstad 

Tillbaka till 

verkstad 

Hämtning av bihang, 

tillbaka till verkstad 

Hämtning av 

bihang, tillbaka 

till verkstad 

Name Hydra Tidal 

Morlid II 

Neptune 

Renewable 

Energy 

Ponte di Archimede 

International 

(Kobald Turbine) 

Pulse Tidal 

Country of 

Origin 

Norge UK Italien UK 

Rated Power 

Output 

1,5MW 0,25MW, 

(1,25MW) 

0,03MW, 

(0,25MW) 

0,1MW 

Water Depth 

Min/Max 

Inga uppgifter 6m/8m 

(utformad för 

flodmynningar) 

18m/35m 10m/inga 

uppgifter 

Cut in 

Velocity 

(m/s) 

Inga uppgifter 1,0 1,0 1,0 

Rated 

Velocity 

(m/s) 

Inga uppgifter 3,0 2,0 2,5 

TRL 7 7 6 6 

Foundation 

type 

Flytande surrad 

struktur 

Flytande surrad 

struktur 

Flytande surrad 

struktur 

Gravitation eller 

fastförankrad 

Power Take 

Off 

Hydralisk motor 

och 

synkrongenerator 

Mekanisk 

växellåda och 

synkrongenerator 

Mekanisk växellåda 

och synkrongenerator 

Mekanisk 

växellåda och 

synkrongenerator 

Deplyment 

Vessel 

Bogserbåt Bogserbåt Bogserbåt Kranpråm, 

bogserbåt för 

framtida 

gruppering 

Maintenance 

Strategy 

Underhåll på plats 

när enheten är 

ovan vattenytan. 

Större 

underhållsarbeten 

utförs i verkstad 

Mindre underhåll 

utförs på 

platsoch större i 

verkstad 

Mindre underhåll 

utförs på platsoch 

större i verkstad 

Mindre underhåll 

utförs på platsoch 

större i verkstad 

Name Clean Current Open Hydro Flumill Ocean 

Renewable 
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Power Company 

Country of 

Origin 

Kanada Irland Norge USA 

Rated Power 

Output 

12kW, 33kW, 

65kW, 85kW, 

(125kW, (285kW, 

0,5MW) 

1,0MW, 

(2,0MW) 

0,6MW, 

(2,0MW) 

180kW 

Water Depth 

Min/Max 

5,5m/20m 35m/inga 

uppgifter 

Grunda vatten 

monteras den 

horisontellt, djupare 

vatten vertikalt 

15m/30m 

Cut in 

Velocity 

(m/s) 

1,5 Inga uppgifter 1,0 Inga uppgifter 

Rated 

Velocity 

(m/s) 

3,5 2,65 (för 1MW 

enheten) 

Inga uppgifter 3,0 

TRL 6 7 6 7 

Foundation 

type 

Fast förankrad 

eller gravitation 

Gravitation Gravitation eller fast 

förankrad 

Gravitation 

Power Take 

Off 

PM-generator – 

rotorn är fäst vid 

turbinbladen och 

statorn befinner 

sig i mitten av 

enheten 

PM-generator, 

omslutande 

generator med 

rotorn fäst vid 

turbinbladen och 

statorn befinner 

sig runt om 

Mekanisk växellåda 

och synkrongenerator 

PM-generator 

Deplyment 

Vessel 

Kranpråm Speciell 

installationspråm 

Multicat-arbetsbåt Bogserbåt 

Maintenance 

Strategy 

Enheten kopplas 

loss från 

strukturen och 

förs till verkstad 

Enheten kopplas 

loss från 

strukturen och 

underhållet 

utförs iland 

Enheten kopplas loss 

från strukturen och 

förs till verkstad 

Enheten kopplas 

loss från 

strukturen och 

förs till verkstad 

 


