
 
 
 

   

 

Innovativ förspänningslösning minskar InfinityWECs 
elproduktionskostnad   
Karlskrona/Göteborg; den 23 november 2022 

 

Vågkraftverket InfinityWEC har uppgraderats med en innovativ lösning som använder hydrostatiskt 
tryck för att ge en konstant förspänningskraft i drivlinan (Power Take-Off/PTO), vilket minskar 
storlek, vikt, komplexitet och i slutändan kostnaden för elproduktion (LCoE). 

I den uppgraderade InfinityWEC-designen är PTO-skrovet uppdelat i två halvor, där den övre halvan rör sig 
upp och ner med bojen, medan den nedre halvan är fixerad vid ankaret. Liknande lösningar har använts av 
tryckmodulerande typer av vågenergiomvandlare för att extrahera energi från variationen i tryck under 
vågor, nära ytan. InfinityWEC är däremot ett punktabsorberande vågkraftverk, med en boj på ytan som ger 
drivkraft åt drivlinan som är placerad nära havsbotten. Vid 70 m djup ger vattnets höga tryck 100 ton 
förspänningskraft med endast 1,6 meter diameter på PTO-skrovet. En patentansökan har lämnats in för 
innovationen. 

"Den nya förspänningslösningen innebär en förbättring som minskar vikten av InfinityWECs drivlina med ca. 40%. 
Vi utnyttjar vattentrycket utanför drivlinan för att generera den konstanta förspänningskraften som, i kombination 
med kulskruvar, ger omedelbar kraftstyrning med mycket hög verkningsgrad. Detta möjliggör våg-för-våg 
optimerad kraftstyrning, vilket förbättrar den årliga energiproduktionen med upp till 30% jämfört med 
sjötillståndsanpassad kraftstyrning, säger VD Mikael Sidenmark." 

Ocean Harvesting förbereder sig för havsförsök av InfinityWEC i skala 1:3 att utföras utanför svenska 
västkusten. Havsförsöksprojektet kommer att genomföras under februari 2023 – juni 2025 för att validera 
prestandan i verklig havsmiljö. Resultaten kommer att användas för att vidareutveckla och förbättra det 
fullskaliga systemet med avseende på energiproduktion, effektivitet, tillgänglighet och i slutändan 
lönsamhet.  

Den 14 november beviljades Ocean Harvesting 2 MEUR i bidragsfinansiering från Energimyndigheten för 
projektet. För att slutföra projektfinansieringen genomför nu företaget en nyemission på 3 MEUR till en 
bolagsvärdering på 7 MEUR.   

För mer information, vänligen kontakta:  

Mikael Sidenmark,  
VD för Ocean Harvesting Technologies AB, 
 mikael.sidenmark@oceanharvesting.com,  
+46 709 55 61 66 
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500 kW InfinityWEC Vågkraftverk - Generation 6 

 

Boj 
Tunnväggig bikakestruktur i 
betong med hög hållfasthet 

Drivlina 
Kulskruvsaktuatorer och 
hydrostatisk förspänning  

Tidvattenjustering 
Hydraulcylinder med 

pneumatisk ändstoppfjäder 

Övre PTO-skrov 
(rör sig med bojen) 
 

Nedre PTO-skrov 
(fäst vid ankaret) 
 

Flexibelt membran 
(tätning av skrovet) 
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Om Ocean Harvesting och InfinityWEC 

Ocean Harvesting är ett privatägt företag med kontor i Karlskrona och Göteborg. Efter år av forskning inom 
vågenergisektorn började företaget 2017 utvecklingen av vågenergiomvandlaren InfinityWEC.  

InfinityWEC är: 

• Effektiv - Banbrytande drivlina som säkerställer maximal effekt från varje våg. Strukturellt effektiv. 

• Tillförlitlig - Håller bojen nedsänkt genom toppen av stora vågor för att säkra överlevnad och för att 
möjliggöra fortsatt elproduktion även under de tuffaste vågförhållandena.  

• Skalbar - Hög tillverkningsvolym möjliggörs genom att drivlinor tillverkas i fabrik i en storlek som kan 
transporteras effektivt till siten, medan bojarna byggs på plats av lokalt tillgängliga material.  

• Idealisk partner för vind och sol - Producerar elektricitet vid andra tidpunkter, förbättrar balansen 
mellan elförsörjning och efterfrågan. Delade infrastruktur- och driftskostnader. Bättre utnyttjande av 
yta. 

• Låg energikostnad (LCOE) - Uppskattad till 100 EUR / MWh vid 100 MW installerad effekt och <35 EUR 
/ MWh vid 5 GW installerad effekt, mycket konkurrenskraftig jämfört med annan elproduktion.  

Det som gör InfinityWEC så konkurrenskraftigt är den avancerade drivlinan (Power Take-Off / PTO), som 
använder en kombination av kulskruvsaktuatorer och en konstant förspänningskraft genom hydrostatiskt 
tryck, för att ge omedelbar kontroll över kraften som appliceras på bojen för att kontrollera dess rörelse 
(fasstyrning) och producera elenergi. Detta möjliggör användning av reaktiv kraftstyrning för att maximera 
elproduktionen från varje enskild våg, vilket kan ge upp till 30% högre årlig energiproduktion jämfört med 
motsvarande kraftstyrning som endast anpassas efter sjöstillståndet. En unik överlevnadsfunktion håller 
bojen nedsänkt genom toppen av stora vågor, vilket skyddar systemet från överbelastning och gör det 
möjligt att producera el även under de svåraste vågförhållandena.  

InfinityWEC är konstruerad för hållbar storskalig produktion och effektiv logistik. InfinityWEC boj är tillverkad 
av betong gjuten med lokalt anskaffade material på installationsplatsen i en process som är vanlig inom 
anläggningsteknik. En speciell höghållfast och hållbar betongblandning har utvecklats i samarbete med RISE 
Research Institutes of Sweden, vilket möjliggör en betongboj med motsvarande vikt som ett konventionellt 
stålskrov, men till 1/4 av kostnaden, en 1/3 av CO2-avtrycket och som går 10x snabbare att tillverka. 

Den utmärkta prestandan och tillförlitligheten, i kombination med en modulär design där alla kritiska delar 
enkelt tillverkas, transporteras, installeras och underhålls, gör InfinityWEC till en mycket konkurrenskraftig 
lösning för den framtida globala energimarknaden.  

Marknaden för InfinityWEC sträcker sig från storskaliga vågkraftsparker för el- och vätgasproduktion till gas- 
och elnätet på fastlandet, till elförsörjning för ösamhällen och andra offshore-industrianläggningar som olje- 
och gasplattformar och fiskfarmar. 

Läs mer: oceanharvesting.com 

Om Vågkraft 

Den uppskattade globala teoretiska potentialen för vågkraft1 överstiger den globala användningen av el och 
är tillgänglig i kustområden där större delen av befolkningen bor.  

Vågkraft producerar el mer konsekvent än vindkraft och behöver därför bara hälften så mycket 
energilagring för att balansera elproduktionen till en konstant effektnivå under hela året, vilket minskar den 
totala kostnaden för att balansera tillgång och efterfrågan på el. Dessutom produceras el vid olika 
tidpunkter jämfört med vind- och solkraft, vilket bidrar till att minska variationer och avbrott i elnätet, vilket 
ytterligare minskar den totala kostnaden för elektricitet. 

Vågkraft kommer att vara en viktig del av den framtida förnybara energimixen och bidra både till lägre 
energikostnader och ett stabilare energisystem. 

1. OES En internationell vision för havsenergi 2017 

 


