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Abstract 
 
SP has, together with Scandinavian Wind, explored the conditions for establishing a sea 
based test site for floating wind power, wave power and other electricity generation on the 
Swedish west coast. The objective of the feasibility study was to identify the market need, 
study the economic and technical aspects, as well as create an understanding for the 
consenting processes related to a potential test site. The feasibility study provides a broad 
overview and assessment of the possibilities of building a test site, and how this might 
promote the ocean energy sector in Sweden in the long term. 
 
The global growth potential of the sector is significant in the medium to long term. 
However, to meet the need in Sweden to create, develop and successfully manage R&D 
results that have the potential to generate sustainable growth in the ocean energy sector, 
effective national and international collaboration is vital. 
 
By means of questionnaires and interviews with Swedish ocean energy developers of we 
have found that the majority of the companies has a critical need to verify their products 
both at laboratory scale and in real sea conditions to progress to commercialisation. In 
order for these companies to be successful in their technology and business development, 
access to efficient support functions, e.g. in the form of test facilities, is critical. Several 
companies are currently evaluating their options for carrying out the necessary ocean 
testing and demonstration of their concepts during  2014 and 2015. Unless Sweden can 
offer a suitable test site, they are forced to go abroad to other established test centres in 
countries that have realised the potential, and are actively supporting, the sector. The costs 
involved in carrying out tests in other countries can often be prohibitive, which delays 
product development and consequently commercialisation. A lack of suitable testing 
facilities can in the long term also have negative consequences for the development of the 
R&D and innovation climate in the marine renewables field in Sweden as a whole. The 
invest in floating wind is according to international investments and needs, so for projects 
such as Flow and Hexicon it will be most evident for their future development and market 
share with access to an ocean based test area.  
 
During the course of this project we have been in contact with a diverse range of national 
and international sector stakeholders, to explore the opportunities for effective 
collaboration between academia, industry and complementary test sites. We have received 
valuable feedback from the European Commission (DG Research), the European Ocean 
Energy Association, NAREC, EMEC, technology developers, sub-suppliers as well as from 
academia and the public sector. The feasibility study has stimulated an important 
discussion between relevant stakeholders regarding the future development of the sector 
and has highlighted essential aspects regarding the development of favourable conditions 
for R&D and commercialisation. 
 
The various techniques for generating electricity from waves, wind and biomass (algae) are 
at different development stages and do not have the same needs in regard to testing and 
demonstration. In complementing the existing test site for wave power run by Uppsala 
University at Islandsberg with another site with other physical characteristics (water depth, 
wave climate, etc.), and with the possibility of electricity generation from floating 
structures, we believe there are good preconditions for developing an internationally 
competitive competence centre for marine renewables in Sweden. Given the importance of 
offering complementarity to existing test sites and the need for more intense sector 
collaboration, the feasibility study have come to focus primarily on floating wind power, 
bioenergy as well as mechanical testing of other related technology. 
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The main challenges for establishing the test site are deemed to be the electricity 
connection and the consenting process. We have taken the following aspects into 
consideration when choosing the preferred geographical location: grid connection, views 
from the local authority (and their vision for creating a centre for renewable energy), the 
companies’ needs for testing, as well as the physical characteristics of the site. The single 
largest cost relates to the grid connection. The cost estimates are indicative only and 
requires further analysis and discussion with potential stakeholders that wish to take part in, 
and co-finance, the test site. 
 
In order to understand the views of various public and other relevant stakeholders we have 
contacted the following: Sotenäs Local Authority, the County Administrative Board of 
Västra Götaland, representatives from the fisheries sector, the Swedish Armed Forces, and 
the Swedish Agency for Marine and Water Management. The local and authorities have 
generally been positive and accommodating and we have also received some input from 
other stakeholders. In our judgement, we do not foresee any major obstacles in successfully 
gaining consent for establishing a test bed. The main risk is deemed to be regarding the 
time frame for such a process, which can be significant. Therefore, it is important to start 
this process as soon as possible.  
 
 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
SP Technical Research Institute of Sweden 
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Förord 
 
Projektet inkluderar en studie om det finns möjligheter att anlägga ett havsbaserat 
testområde för flytande vind, vågkraft och övrig energiproduktion på svenska västkusten. 
  
Projektet har initierats av Scandinavian Wind och SP och finansierats av Vinnova och 
Västra Götalandsregionen. Projektet har koordinerats och projektletts av SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut med en projektgrupp bestående av Scandinavian Wind, 
Lightswitch och Sweco och har pågått mellan 1 juli till 31 Oktober 2013.  
 

• SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, ansvar för att projektleda och koordinera 
 

• Scandinavian Wind, spetskompetens inom tekniskt kunnande och projektering 
 

• Sweco, spetskompetens inom tillståndsprocess och GIS analyser 
 

• LightSwitch, ansvar för omvärldsanalys och kontakt med svenska och internationella 
marknadsaktörer 
 

 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
SP Technical Research Institute of Sweden 
 
Borås, November 2013 
 
Erica Waller  Pierre Ingmarsson 
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Sammanfattning 
 
SP har tillsammans med Scandinavian Wind, Lightswitch och Sweco undersökt 
förutsättningarna för att anlägga ett havsbaserat testområde för flytande vind, vågkraft och 
övrig elproduktion på västkusten. Förstudiens målsättning var att identifiera behovet på 
marknaden, undersöka de ekonomiska och tekniska aspekterna samt att förstå 
tillståndsprocessen för att etablera en testbädd. Förstudien ger en  övergripande bild över 
möjligheterna för etablering och hur en testbädd kan stödja den marina energisektorn i 
Sverige på lång sikt. 
 
Internationella prognoser visar på en mycket stark tillväxtpotential för marin energi på 
medel till lång sikt. För att täcka Sveriges behov av att ta fram och förvalta framgångsrika 
FoU-resultat som kan generera hållbar tillväxt inom det marina energiområdet krävs 
effektiv nationell och internationell samverkan. 
 
Genom enkätundersökningar och intervjuer med svenska utvecklingsbolag har vi funnit att 
majoriteten av dem befinner sig i den kritiska fasen då de behöver verifiera sina produkter 
både i labb och ute i verklig miljö för att ta sig vidare mot en kommersialisering. För att 
företagen ska vara framgångsrika i sin teknik- och affärsutveckling och kunna ta fram 
kostnadseffektiva produkter krävs supportfunktioner, framför allt i form av ändamålsenliga 
miljöer för testning och demonstrationer. Flera av bolagen utvärderar i nuläget deras 
valmöjligheter vad gäller havsbaserad testning under 2014 och 2015, och i brist på en 
befintlig svensk testbädd, blir de tvungna att vända sig till redan etablerade testområden 
och länder i Europa som har tagit ett starkt grepp om marin energi. Detta är mycket 
kostsamt för företagen, men på lång sikt riskerar detta även att få negativa konsekvenser 
för sektorns utveckling i Sverige i form av en utarmning av forskning och klimatet för 
innovation. Satsningen på flytande vind ligger helt i linje med de framtida internationella 
satsningarna och projekt som tex Flow och Hexicon riskerar därför sin framtida möjligheter 
utan en provplats. 
 
Under förstudien har vi fört dialog med både nationella och internationella aktörer i syfte 
att undersöka möjligheterna till effektiv samverkan med akademin, företag och andra 
testplatser. Viktiga kontakter har etablerats med EU kommissionen, Ocean Energy 
Association, NAREC1, EMEC2, utvecklingsbolag och underleverantörer samt med 
myndigheter och akademi. Förstudien har stimulerat en konstruktiv diskussion mellan olika 
aktörer om sektorns framtida utveckling och har synliggjort många viktiga aspekter som rör 
förutsättningarna för att skapa en gynnsam FoU-miljö. 
 
De olika teknikområdena bygger på olika tekniker för att omvandla energi ur vågor, vind 
och biomassa och kräver olika förutsättningar. Genom att komplettera det redan befintliga 
testområdet som drivs av Uppsala Universitet vid Islandsberg med ett område med andra 
fysiska förutsättningar (havsdjup, vågklimat, etc.) samt med möjlighet att leverera el för 
flytande konstruktioner bedömer vi att det finns goda förutsättningar för att utveckla ett 
internationellt konkurrenskraftigt kompetenscentrum för marin energi. Då det är viktigt att 
komplettera befintliga miljöer och samverka inom branschen har fokus för den tänkta 
testbädden kommit att huvudsakligen fokusera på flytande vindkraft, bioenergi samt 
mekaniskt provning av annan relaterad teknik.  
 
  

                                                      
1 National Renewable Energy Center, UK 
2 European Marine Energy Center, UK 
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De största utmaningarna för en etablering bedöms vara nätanslutningen och 
tillståndsprocessen. I valet av geografiskt område har hänsyn tagits till följande faktorer: 
möjligheterna till nätanslutning, kommunens stöd och önskan om att skapa ett 
utvecklingscentrum för förnybar energi, tidigare utfört arbete inom området, behovsbilden 
för provning från företagen samt platsens fysiska förhållanden.  Projektets enskilt största 
kostnad utgörs av elanslutningen (från en central anslutningspunkt till land, samt till 
respektive testobjekt och en flytande anslutningspunkt). Kostnadsbilden som växt fram 
under förstudien är indikativ och kräver djupare analys och diskussion med eventuella 
aktörer som önskar medverka och delfinansiera anläggningen.  
 
För att få en förståelse för hur olika myndigheter och organisationer ställer sig till projektet 
kontaktades Sotenäs kommun, Länsstyrelsen i Västra Götaland, representanter från 
yrkesfiskarna, Försvarsmakten samt Havs- och vattenmyndigheten. Kommunen och 
Länsstyrelsen har generellt varit positiva och tillmötesgående och övriga intressenter har 
kommit med input eller åsikter om projektet. Bedömningen är att det inte föreligger några 
större hinder för att vara framgångsrika i en tillståndsprocess för att etablera testbädden. 
Däremot finns det risk att en sådan tillståndsprocess kan dra ut på tiden vilket gör det 
viktigt att starta arbetet så snart som möjligt. 

 
 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
SP Technical Research Institute of Sweden 
 
SP Arbetsrapport : 2013:12 
ISSN 0284-5172 
Borås  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
För att Sverige skall bevara utvecklingsbolag, främja innovativa lösningar och främja en 
exportmarknad inom marin energi3 så är behovet och närheten till svenska provplatser stort. 
Eftersom det idag inte finns någon provplats som är tillgänglig som tillgodoser behoven för 
utvecklingsbolagen finns det anledning att utreda möjligheterna.  
 

1.2 Syfte och avgränsningar 
Målsättningen med projektet är att ta fram ett underlag för att kunna göra en bedömning av 
hur en testplats för havsbaserad elproduktion skulle kunna se ut och drivas för att fylla det 
behov som finns bland utvecklingsföretag, tillverkningsindustri och forskare. Detta 
beslutsunderlag har som målsättning att innehålla:  
 

• Omvärldsanalys 
• Lokalisering (GIS analys, metrologisk studie, nätanslutning, tillst) 
• Förutsättningar för att få tillstånd 
• Projektplan för etablering av testplats  
• Samverkan med andra aktörer 

Marknadsundersökningen syftar till att ge en bred lägesbeskrivning av den marina 
energisektorn i Sverige och Europa samt att bedöma behovet och 
marknadsförutsättningarna för en potentiell testbädd för marin energi i Sverige 
 
Att kontrollera motstående intressen i havet (GIS), möjligheterna i en tillståndsprocess, 
metrologisk data och möjligheterna till nätaslutning syftar till att lokalisera en  lämplig 
plats som motsvarar behovet på marknaden.  
  
En projektplan som syftar på att beskriva processen från förstudie till färdigt etablerad 
testplats kommer att tas fram med följande innehåll: Verksamhetsbeskrivning, tidplan för 
ett etableringsobjekt, roller som krävs i projektet och budget.  
 
Det är viktigt för en lyckad etablering att så många intressenter och motstående intressen 
som möjligt knyts till projektet och att det förankras på ett sådant sätt att det har goda 
chanser att förverkligas i nästa steg. Ett övergripande syfte med projektet är att knyta till 
sig så många kunder och samarbetspartners som möjligt och att också förankra projektet 
hos närboende och andra berörda på ett så tidigt stadium som möjligt.  
 
Eftersom studien pågick enbart under tre månader skapades naturliga avgränsningar på 
grund av tidsramarna och budget.  
 

• Dialogen med nätbolagen angående nätanslutningen på land begränsades 
• Förankring av affärsplan med finansiärer och industriella partners  
• Tillståndsprocessen blev indikativ och inte en samrådsprocess 
• Begränsad till kartanalys av djupdata och bottengeologi 

 

                                                      
3 I denna förstudie kategoriseras företagen i två huvudsakliga teknikgrupper, dvs. flytande vindkraft och övrig 
marin energi (våg-, tidvatten-, havsströmkraft). 
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2 Omvärldsanalys och marknadens behov 
 

2.1 Syfte 
Denna marknadsundersökning syftar till att ge en bred lägesbeskrivning av den marina 
energisektorn i Sverige och Europa samt att bedöma behovet och 
marknadsförutsättningarna för en potentiell testbädd för marin energi i Sverige.  
 
Målsättningen med arbetet har varit att: 

− Undersöka svenska utvecklingsbolag behov och intresse inom marin energi 
beträffande testning och demonstration. 

− Undersöka svenska underleverantörers behov och intresse avseende testning och 
demonstration 

− Kartlägga liknande testbäddar och miljöer inom EU för att identifiera hur en 
svensk testbädd skulle kunna komplettera den befintliga europeiska infrastrukturen 
för forskning och innovation inom området. 

− Undersöka potential för samarbeten med andra aktörer inom EU kring en potentiell 
svensk testbädd. 

− Översiktlig bild av marknadsutvecklingen inom marin energi 
 

2.2 Metod 
För att skapa förståelse för nuläget i den svenska och europeiska marina energisektorn 
avseende aspekter med relevans för en svensk testbädd har följande utförts: 

− Förberedande research (svenska och utländska rapporter från myndigheter, 
branschorganisationer, media samt forskningsaktörer) 

− Enkätundersökning (svenska utvecklingsbolag och underleverantörer). Inbjudan att 
delta skickades till alla medlemmar i kategorin i branschnätverket Ocean Energy 
Centre samt en privatperson som utvecklar en teknik. 10 företag svarade på 
enkäten. 

− 8 uppföljningsintervjuer per telefon med svenska utvecklingsbolag som svarat på 
enkäten. 

− Möten och telefonsamtal med svenska och utländska aktörer (myndigheter, 
branschorganisationer, företag, universitet, representanter för befintliga och 
planerade testbäddar). 

− Studiebesök på National Renewable Energy Centre (Narec) i Storbritannien samt 
på Nova i Oskarshamns kommun. 

 
 

2.3 Avgränsning 
Marknadsundersökningen har fokuserat på följande aspekter för att ge en översiktlig 
nulägesbild av marknadsutvecklingen i Sverige och Europa. 

− de svenska utvecklingsbolagens situation och deras intresse av att utföra testning 
eller demonstration på en framtida svensk testbädd, samt deras önskemål avseende 
geografiska och infrastrukturella förhållanden. 

− översiktlig undersökning av svenska leverantörers intresse av en testbädd 
− kartläggning av europeiska testningsmiljöer, med fokus på havsbaserade testbäddar 

För att få en mer detaljerad bild krävs ytterligare fördjupning och mer ingående 
diskussioner med nyckelaktörer. 
 
Med denna förstudie som grund bör t.ex. diskussioner föras med de stora svenska 
energiföretagen (Vattenfall, Fortum och Eon) för att undersöka deras intresse av att testa 
relevanta tekniker för utveckling av framtida anläggning av marina energiparker. 
Detsamma gäller för de stora underleverantörerna till den marina energisektorn, t.ex. ABB 
och SKF som båda kan tänkas ha intresse av att testa egen teknik, men också eventuellt de 
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koncept som de kan vilja investera i. Detta är något som också borde vara aktuellt i en 
undersökning som tar ett större grepp om den svenska marina energisektorn.  
 
Marknadsundersökningen har heller inte berört hur svenska regelverk (t.ex. för tillstånd) 
och ekonomiska incitament för främjandet av förnybar energi påverkar den inhemska 
branschens utveckling. 
 
Vad gäller europeiska testbäddar så är analysen grundad på information tillgänglig via 
digital media, med undantag för Narec (genomförde studiebesök 30 september 2013) och 
Danwec (telefonmöte). 
 
Det finns också andra intressanta tekniker som skulle kunna vara relevanta för en 
havsbaserad testbädd, t.ex. produktion av alger för biogasproduktion (på land) och 
avsaltningsanläggningar för energiproduktion. Denna förstudie har av resursskäl inte 
undersökt dessa områden närmare. 
  

2.4 Svenska utvecklingsbolag 
 
2.4.1 Sammanfattning och analys av enkätundersökning 
Trots att Sverige är ett litet land och har långt ifrån de bästa förutsättningarna 
(vind/våg/tidvattenresurs) för utvinning av energi ur havet finns det anmärkningsvärt 
många utvecklingsbolag som satsar på våg, tidvatten eller flytande vindkraft. Flera av dem 
har blivit internationellt uppmärksammade för sin lovande teknologi.4 
 
I denna förstudie har 10 företag deltagit i en enkätundersökning med syfte att undersöka 
företagens eventuella intresse och kravspecifikation på en svensk testbädd i havet.  Tre av 
dessa 10 företag utvecklar koncept för flytande vindkraft. 
 

2.4.2 Utvecklingsnivå 
För att bedöma en tekniks mognadsgrad är TRL-skalan (Technology Readiness Level) 
användbar (se figur 2-1). Majoriteten av teknikerna som utvecklas av de svenska företagen 
ligger relativt långt ner på TRL-skalan. Minesto är det företag som uppgivit den högsta 
nivån av de undersökta företagen, dvs. TRL 5. Tre av företagen5 befinner sig i ett mycket 
tidigt skede i sin teknikutveckling.  
 
Med tanke på dessa företags generellt stora behov av finansiering är det viktigt att ha EU:s 
ramprogram för forskning och utveckling, Horisont2020, i åtanke. Det har framkommit att 
EU-kommissionen har anammat TRL-skalan i stor utsträckning och företag som vill söka 
finansiering genom Horisont2020 måste kunna beskriva sin teknikutveckling i dessa 
termer. 
 
 

                                                      
4 Blå Energi – en strategisk innovationsagenda för marin energi, sid. 17: 
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/176376/local_176376.pdf 
5 En av teknikerna utvecklas av en privatperson snarare än ett företag. 
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Figur 2-1 Nivåerna på teknisk mognadsgrad, Technology Readiness Level (TRL) 

 
2.4.3 Finansiering 
Företagen är till stor del finansierade av en blandning av offentliga medel, eget kapital samt 
riskkapital. Denna situation är inte unik för svenska företag utan den stora majoriteten av 
utvecklingsbolag inom branschen finansieras på detta sätt. Av de deltagande företagen är 
Minesto, Seabased och Hexicon de företag som hittills varit mest framgångsrika med att 
attrahera externt kapital genom större privata finansiärer. Företaget Corpower6 har nyligen 
också fått finansiering genom den spanska eljätten Iberdrola för testning vid den 
portugisiska testbädden WavEc.7 
 
2.4.4 Koncept för energiutvinning 
7 av de 10 företagen utvecklar koncept för energiutvinning ur vågor eller havsströmmar, 
medan övriga tre är vindkraftskoncept. Något generaliserat kan det sägas att dessa två 
huvudkategorier har mycket gemensamt, men det finns också viktiga skillnader som 
påverkar utformningen av en testbädd.  
 
När det gäller teknikutveckling för flytande vindkraft så ligger fokus främst på det flytande 
fundamentet eller plattformen, då företagen i de flesta fall vill använda kommersiellt 
tillgängliga och väl beprövade vindturbiner för själva energiutvinningen. Det svenska 
företaget SeaTwirl8 utgör dock ett intressant undantag i sammanhanget.  
 
Till skillnad från de flytande vindkraftskoncepten sker teknikutveckling inom segmentet 
våg/tidvatten/havsströmmar avseende alla aggregatets delar, dvs. både tekniken för 
energiutvinningen samt alla de aspekter som hör till exempelvis flytegenskaper och 
förankring. Inom denna kategori finns det idag globalt en stor mängd koncept som utvinner 
energin i vattnet på vitt skilda sätt, t.ex. oscillerande vattenpelare (OWC),  
vattentransportsystem (OTS-overtopping system) eller oscillerande kroppar. Detta kan 
sägas avspegla den låga graden av ”mognad” inom industrin då ingen teknik ännu har blivit 
dominerande.9 
 

                                                      
6 Har ej svarat på enkäten. 
7 http://www.offshorewind.biz/2013/09/25/iberdrola-corpower-wavec-start-wave-energy-rd-project/ 
8 SeaTwirls teknik bygger på en vertikalaxlad turbin som även har roterande delar under vattenytan, samt en 
energilagringsfunktion för att lösa det stora problemet med intermittent förnybar energiproduktion.   
9 Det storskaliga projektet Equimar (finansierat av EU:s Sjunde Ramprogram) syftade till att harmonisera och 
standardisera teknisk utveckling inom vågkraft (http://www.equimar.org) 
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Även om de båda övergripande teknikområdena skiljer sig mycket åt i utformning har de 
dock mycket gemensamt, t.ex. att de flytande aggregaten måste fästas i botten, överföring 
av producerad el till havsbaserad transformatorstation samt frågor rörande drift och 
underhåll av kraftproduktion till havs. 
 
 
2.4.5 De svenska företagens erfarenhet av testning 
Av de 10 responderade företagen uppger 4 att de genomför eller har genomfört fysiska 
tester av något slag. Däremot uppger 8 av företagen att de har konkreta planer på tester 
under 2014-2015, vilket understryker behovet av tillgång till en svensk testmiljö. 
 
2.4.6 Havsdjup 
I enkäten fick samtliga företag svara på frågor rörande de ideala fysiska förhållandena för 
att testa deras specifika teknologi. 
 
6 av 10 företag uppger att de behöver ett djup på över 40 meter för sin teknologi. 3 av 10 
kan även fungera på mindre havsdjup.  
 
Viktigt att notera är att några av enkätsvaren och informationen från 
uppföljningsintervjuerna har varit mycket generell och ospecifik. Detta på grund av att 
företaget i fråga antingen är i ett för tidigt skede i sin teknikutveckling eller har olika 
valmöjligheter beroende på vad man kan tänka sig att testa i Sverige. 
 
Generellt verkar de svenska företagen föredra större djup (över 40 m) och det stämmer 
överens med den globala trenden10 av att kunna exploatera havets energiresurs även på 
stora havsdjup.11  
 
2.4.7 Våghöjd 
Företagen har gett varierande svar på frågan om våghöjd. Vi tolkar det som att några 
företag i mycket tidigt skede svarar på frågan om vilka vågförhållanden tekniken är tänkt 
för som färdig produkt (dvs. det är för tidigt att säga hur produkten ska testas), medan de 
företag som kommit längre i sin teknikutveckling har mer kunskap om lämpliga 
förhållanden vid havsbaserade tester. För att illustrera detta inkluderas företagens 
enkätsvar: 
 
“minst 1 meter” 
“oceansjö” 
“vet ej” 
“ju större desto bättre” 
“14,5 meter” 
“så bra vågklimat som möjligt både vad gäller spektrum och energi” 
“5-10 kw/m” 
“så små vågor som möjligt. Ett relativt skyddat läge där vågorna inte blir de största och 
värsta är önskvärt” 
“vågförhållanden som i Nordsjön. Behöver inte vara som de tuffast förhållandena men i 
Nordsjön men vi behöver sannolikt de tuffaste förhållanden vi kan hitta i Sverige.” 

                                                      
10 European Wind Energy Association (EWEA) skriver i sin rapport “Deep Water” (sid. 14) att den 
havsbaserade vindkraften flyttar längre ut till havs till större djup, dels för skäl som har med marin 
havsplanering att göra men också för att utnyttja bättre lägen med starkare och mer stabil vind. Rapporten säger 
att år 2012 var medeldjupet för havsbaserade parker 22m och 29km från kusten, men redan nu projekteras 
parker på 215m djup och 200 km från kusten. 
11 Av enkätsvaren framgår dock att en del företag talar om ideala förhållanden för den färdigutvecklade 
tekniken medan vissa beskriver de önskade förhållandena för testning på en svensk testbädd (som efterfrågades 
i enkäten). 
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Om vi väljer att koncentrera oss på de svaren som anses som mest konkreta avseende 
ideala förhållanden för reella havstester framgår det att det är positivt med ett “lugnare” 
vågklimat, vilket kan jämföras med de tuffare miljöerna som råder  i t.ex. Storbritannien. 
 

2.4.8 Avstånd 
Vad gäller avstånd mellan olika aggregat inom en testbädd säger två av vindkraftsföretagen 
att de behöver “fri vind”, dvs. 800-1000 meters eller 5 rotordiametrars distans till andra 
vindkraftsverk. Övriga är osäkra på i vilken utsträckning andra strukturer påverkar den 
egna teknologin men på ett generellt plan vill de undvika för många aggregat i vattnet 
“framför” som kan ta energin ur vågorna. 
 
2.4.9 El-infrastruktur 
Angående installerad effekt så ligger företagens uppgifter i spannet 50kW - 1MW. Vad 
gäller önskad spänningsnivå så varierar även denna mellan 400V - 33kV. Ett företag 
nämner att de helst inte vill ha några “undervattenskopplingar” som kan påverka 
tillförlitligheten. Dessutom önskar de fiberoptisk kommunikation i kabeln om möjligt. 
 
Att kunna separera aggregaten och kvalitetsövervaka elen som produceras framgår också 
som mycket viktigt. 
 

2.4.10 Önskemål kring övrig infrastruktur 
Företagen har uppgett att följande infrastruktur är “nödvändig”: 
 
- Kontinuerlig mätning av vågklimat på flera platser runt siten 
- Verkstad för småreparationer vid kaj, samt för reservdelar, verktyg och styrutrustning 
- Båt för transport ut till testbädden 
- Personalutrymmen på land 
- Närhet till marina service-företag för större underhållsarbeten 
 
Följande skulle vara “önskvärt”: 
 
- Övervakningsmöjligheter, t.ex. via videokamera 
- Tillgänglig personal (som kan rycka ut vid problem samt anlitas för daglig service och 

underhåll). 
- Mätutrustning (t.ex. buller ovan/under vatten) 
- Motordriven undervattenskamera 
- Bostad och kontor för testpersonal 
 
2.4.11 Testning på en potentiell svensk testbädd 
Företagen har uppgett att de kommer att behöva testa följande: 
- Riggtest av komponenter inkl. funktionstest och utmattningsprovning 
- Simuleringar  
- Mätningar av prestanda, rörelser, strukturella påfrestningar och elkvalité 
- Friktion, stabilitet, el-lagring och elgenerering 
- Mäta hur mycket el som genereras vid vissa vindhastigheter 
- Väderbeständighet  
- Produktvalidering med mätutrustning samt vindmätning på mast i närheten till siten 
- Hållfasthet, effekt (förstärknings- och skuggeffekter, attackvinklar mot strömmen, 

segelform, friktion), miljö (smörjning, påväxt växter/djur, sediment, skador djur/ 
växtliv) 

- Förankringsmetod 
- Val av material  
- Långtidstestning av känsliga komponenter, primärt infästningar 
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2.4.12 Tidsaspekter 
Företagen uppger att en typisk testperiod kan vara alltifrån 3 till 24 månader, beroende på 
vad som ska testas. Friktionstest till exempel, behöver testas under flera tillfällen under en 
längre tid.  
 

2.4.13 Besök på testbädden 
5 företag uppger att de under början av en testperiod kommer att besöka testbädden en till 
flera gånger i veckan, därefter kanske mindre ofta. Om mätning och övervakning sköts på 
distans behöver man inte besöka lika ofta. 
 
Av enkäten framgår att det är viktigt för företagen att testbädden är lättillgänglig från land 
för att underlätta besök under testperioden. 
 
 
2.4.14 Geografisk omfattning 
Företagen har uppgett extremt olika siffror vad gäller ytan som deras teknik behöver under 
testning, från 50kvm till 20 000 kvm. 
 
2.4.15 Behöver företagen en svensk havsbaserad testbädd? 
8 av 10 företag svarade att en svensk havsbaserad testbädd skulle vara “positivt” för 
företaget. De resterande två svarade att en sådan skulle vara “avgörande” för företaget. 
Ingen respondent svarade att det är “inte relevant” för företaget.  
Företagen ombads motivera hur de tänkt när de svarade på frågan om en svensk testbädd 
skulle vara “avgörande”, “positiv” eller “ej relevant” för dem. Några exempel: 
 
- “Klart positivt att hålla så mycket som möjligt i Sverige.” 
- “Det är en svensk produkt och det är alltid bra att kunna testa nära när man utvecklar 

men förhållanden på platsen är den viktigaste egenskapen för ett bra test. Fördelen för 
oss med en svensk testbädd är att vi har ett milt vågklimat som motsvarar de starkare 
klimaten runt t.ex. Englands kuster i 1/2 skala. Detta innebär att resultaten med en 
modell i 1/2 skala motsvarar ett fullskaleförsök i de starkare vågklimaten.” 

- “Närheten till testplatsen är också ett stort plus för oss då det förenklar logistiken.” 
- “Vi bedömer att det finns ett bra nätverk av industriföretag, universitet och 

forskningsinstitutioner som kan medverka till att göra testerna framgångsrika.” 
- “Med en svensk havsbaserad testrigg skulle det rent ekonomiskt vara fördelaktigt.” 
- “Företaget arbetar parallellt med att hitta en lämplig plats för testning. Om vi inte 

lyckas, och den här testbädden inte blir verklighet hotas hela bolagets framtid. En 
testbädd skulle dessutom vara en permanent plats som man kan återkomma till för nya 
tester och det skulle vara väldigt positivt för många företag.” 

- “En svensk testbädd skulle göra allt enklare, och jag är övertygad om att det blir 
billigare.” 

- “Med en svensk testbädd skulle vi i ett tidigt skede, få möjlighet att testa och utveckla 
den fullskaliga prototypen i hemmamiljö med alla de praktiska, logistiska och 
administrativa fördelar det innebär” 
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2.5 Svenska underleverantörer 
 
2.5.1 Sammanfattning och analys 
En förfrågan om att delta i en enkätundersökning gällande den föreslagna testbädden gick 
ut till samtliga medlemmar (med undantag för de aktörer som bedömdes inte ha något 
intresse av frågan eller hade blivit kontaktade på annat sätt) inom nätverket Offshore 
Väst12. Ett 60-tal aktörer tillfrågades. Följande 9 företag svarade på enkäten:  

− Floatel International 
− Öresund Steel Construction 
− Det Norske Veritas Sweden 
− ThyssenKrupp Marine Systems (f.d. Kockums) 
− ÅF Industry 
− Tech Network 
− Volvo Technology 
− Sapa Profiler 
− Innovatum 

 
7 av 9 företag svarade att en svensk testbädd för marin energi skulle vara “positivt för 
företaget”13 medan övriga två hävdade att det inte var relevant för dem. Däremot tyckte 
majoriteten att en svensk testbädd är viktig för den svenska offshore-branschen i stort. 
 
Även om det var relativt få respondenter i undersökningen utgjorde de en bred 
representation för de olika typer av aktörer som direkt eller indirekt kan tänkas ha intresse 
eller påverkas av en marin testbädd. Det vill säga komponenttillverkare, tekniska konsulter, 
teknikpark/projektutvecklare, tillverkare av båtar till offshoreindustrin, samt 
standardisering/certifiering av produkter. 
 
Några kommentarer ur enkätundersökningen: 
 
“Marin energi är ett område som växer kraftigt. Idag är det främst vindkraft på någon form av 
bottenfundament. Detta är dyrt. Med nya typer av fundament och teknik kan kostnaderna sänkas. 
Med flytande vindkraft kan områden som idag har för stora djup för dagens teknik användas. 
Vågkraft utvecklas också kraftigt. Det finns idag inte många sådana här områden. Därför skulle det 
vara bra för svenska företag att kunna testa sin teknik. Men man skulle även kunna sälja tjänster till 
andra. Jämför vinterprov för fordon i norra Sverige.” 
 
“Som vi ser det har ett utvecklingsprojekt små möjligheter i form av tid, pengar och kompetens att 
söka tillstånd för en demonstrationsanläggning. Det innebär att projekten kan komma fram till nya 
bra tekniska lösningar, men har ingen plats att testa dem. Finns det inga fullskale-
demoanläggningar, går det inte att sälja produkten.” 
 
“Sverige har en av världens hårdaste miljölagstiftning vilket gör det svårare och dyrare att söka 
tillstånd för ett enskilt testprojekt. Detta har projekten oftast inte råd med. Genom att skapa ett 
testområde med ramvillkor möjliggörs utvecklingsmöjligheter för svensk industri.” 
 
 
  

                                                      
12 OffshoreVäst är ett nystartat svenskt nätverk för innovation och affärsutveckling och består av ett konsortium 
av 50 företag. (www.offshorevast.com) 
13 Alternativen som gavs i frågan var om en svensk testbädd var 1) inte relevant för företaget 2) positivt för 
företaget 3) av avgörande betydelse för företaget 
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På frågan om vilken typ av resurser som behövs inom en testmiljö gavs följande svar: 
 
“Servicefartyg med kranar och lyftanordningar.  
Skyddad miljö för uppställning av mätutrustning för t.ex. vind, våghöjd, trådtöjningsgivare, 
tryckmätare etc.” 
 
“Testbädden måste ha ett miljötillstånd som klarar både undervattensverksamhet och verksamhet 
över vattnet till en höjd av 200 meter över havet. Saker måste kunna förankras i botten. Det måste 
finnas en kabel ut till området med tillhörande ställverk som det går att ansluta till. Det bör finnas 
personal i närområdet som kan transportera tekniker och kanske även utföra vissa uppdrag. Detta 
behöver nödvändigtvis inte ingå i själva testbädden, men finnas i form av avtal eller liknande med 
olika aktörer.” 
 
“Nödvändigt: Möjlighet att inspektera och registrera under provets gång - möjlighet att sätta upp 
ett antal olika konstruktionskombinationer. Storleksmässigt räcker det med halvmeterstora 
provobjekt (ca 10 olika).  
Önskvärt: Möjlighet att placera provföremålen på olika höjd över havsytan. Orsaken är att en del 
av våra produkter sitter i vindkraftverk, vilka kan vara 80-100 m över havsytan och förhållandena 
troligen skiljer sig beroende på höjd.  Provplacering även under havsytan.” 
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2.6 Synpunkter från svenska forskningsaktörer  
 
Sverige har redan mycket konkurrenskraftiga FoU-miljöer som har relevans för det marina 
energiområdet. De svenska tekniska universiteten och forskningsinstituten14 håller mycket 
hög kvalitet och är attraktiva partners i internationella samarbetsprojekt (t.ex. EU). Flertalet 
av de svenska teknikbolagen har direkt eller indirekt koppling till universiteten. 
 
Under förstudien har diskussioner förts med följande aktörer, vars synpunkter 
sammanfattas nedan. 
 

2.6.1 Vindkraft 
 
Ola Carlsson15, Biträdande Professor i förnybar elproduktion, Chalmers Tekniska 
Högskola: 

− Svensk testbädd för flytande vindkraft är en förutsättning för att svenska företag 
ska kunna utveckla kommersiellt framgångsrika produkter i Sverige. 

− För att företagen ska lyckas måste alla steg i produktutvecklingen finnas inom 
landet. 

− Produkttestning utomlands är mycket kostsamt för företagen. 
− Det är nödvändigt att kunna visa att tekniken fungerar på hemmaplan innan 

företagen kan börja exportera. Se till exempel Risoe i Danmark som har varit 
avgörande för utvecklingen av den danska vindkraftsindustrin. 

− Sverige har en unik kompetens inom flera nyckelområden inom vindkraften, 
däribland elkraft, lagring och bladmaterial. 

− Sverige har även stor erfarenhet och många företag som är specialiserade på 
avancerade konstruktioner för offshoremarknaden i och med den starka traditionen 
från varvsindustrin. Avancerade offshorekonstruktioner designas fortfarande i 
Sverige men byggs till största delen utomlands. 

Om det går att kombinera FoU och demonstration för vind- och vågkraft är det positivt. Det 
finns ekonomiska fördelar med att samordna infrastrukturen för att passa båda 
teknikgrenarna (vägar, lokaler, kajer, etc.). 
 
Anders Björck, Programansvarig för Vindforsk, Elforsk 

−  Sverige har inte de geografiska förutsättningarna för att utveckla en stor 
hemmamarknad för vågkraft och havsbaserad vindkraft. 

− Det är därför viktigt att satsa på de specifika nischer inom den marina 
energisektorn där Sverige verkligen har världsledande kompetens. Elkraft är ett 
sådant område. Om man skulle fokusera en testbädd kring elkraftssystem för 
undervattensapplikationer och t.ex. utveckla avancerade drift och 
underhållsmetoder skulle Sverige kunna erbjuda något unikt som skulle vara 
attraktivt för stora leverantörer av elkraftssystem och komponenter. En testbädd 
skulle då kunna drivas på kommersiella villkor. 

 

  

                                                      
14 Research Institutes of Sweden (RISE) 
15 Ola Carlson är biträdande professor i förnybar elkraftproduktion. Han är också föreståndare för Svenskt 
Vindkraftstekniskt Centrum och medlem i programrådet för forskningsprogrammen Vindkraft i kallt klimat och 
Elektra vid Energimyndigheten. (www.chalmers.se) 
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2.6.2 Vågkraft 
Lars Bergdahl16: Professor emeritus, Bygg- och miljöteknik, Vatten- och miljöteknik, 
Professor Sjöfart och marin teknik, Chalmers Tekniska Högskola 

− Tveksam till att man, med begränsade totala resurser till utveckling av marin 
energi, ska lägga en mycket stor andel på en svensk testbädd. Det kanske vore 
bättre att stödja de svenska utvecklarna direkt att utföra försök vid befintliga 
testbäddar i Danmark, Storbritannien eller Frankrike. Just nu är väl underlaget inte 
stort nog att motivera en sådan stor satsning i Sverige? 

− I nuläget har flera andra testbäddar i Europa utmaningar vad gäller beläggning. 
T.ex. Wave Hub har problem med dålig beläggning. 

 

2.7 Europeiska marina testområden 
I diskussioner med företrädare från t.ex. European Ocean Energy Association har det 
framgått att vissa större testbäddar har haft det svårt att attrahera tillräckligt många företag 
som vill testa sina tekniker på deras anläggning. Wavehub i Storbritannien är ett sådant 
exempel. Det pågår dock planer för att öppna upp Wavehub (som tidigare endast fokuserat 
på vågkraft) även för flytande vindkraft.17 Å andra sidan har det världsledande testcentret 
på Orkney-öarna, European Marine Energy Centre (EMEC) i princip full beläggning, 
mycket tack vare det generösa skotska stödet för testning av marina energilösningar. 
 
Med tanke på sektorns tidiga utvecklingsnivå så verkar få testbäddar vara kommersiellt 
bärkraftiga och de är beroende av olika typer av offentlig finansiering för sin verksamhet. 
Det holländska testcentret ECN är kommersiellt framgångsrikt, men har hittills endast 
fokuserat på konventionell havsbaserad vindkraft (ej flytande fundament) som redan utgör 
en etablerad och kommersiellt tillgänglig teknik. 
 
Flera länder satsar dock på att etablera större testbäddar till havs för att på medellång sikt 
kunna erbjuda bra testmiljöer för både våg/tidvatten och flytande vindkraftsteknik. Ett 
exempel är Narec i Storbritannien som planerar en site med 99MW kapacitet (för 
närvarande satsar man här på konventionell teknik men är öppen för utvecklingen av den 
flytande vindkraften). I november 2013 fick Narec tillstånd från myndigheterna för att 
börja utveckla testbädden och arbete pågår för närvarande med att bygga ett industriellt 
konsortium för att säkra finansiering projektet. 
 
Enligt den statistik vi har fått fram genom sökningar på Marinet18 och via SOWFIA-
rapporten19 samt olika testsiters hemsidor, framgår det att det finns 20 testsiter i Europa 
som kan testa vågenergiteknik, varav tre av dessa också kan testa vindkraftsteknik (se 
Annex 5). Av dessa 20 vågtestsiter har 12 en elnätsanslutning.  Det finns också två testsiter 
som är enbart inriktade mot vindkraft (se Annex 5). Det finns fyra testsiter som är inriktade 
mot test av tidvattenergiteknik (se Annex 5). Därtill finns det också sju testsiter som tar 
fram miljöspecifik data som företag kan använda sig av. Alla hittills nämnda kategorier av 
testbäddar har sina testmiljöer till havs, men det finns också laboratorier runt om i Europa 
där företag kan testa sina anordningar i en skyddad miljö, exempelvis bassänger eller 
vindtunnlar. Enligt vår statistik finns det 28 testlaboratorier av olika slag i Europa, men det 

                                                      
16 Lars specialiserar sig inom hydraulik, vågor och vågenergi och är professor emeritus i Vattenbyggnad. Han är 
även vetenskaplig rådgivare inom vågenergi på Ocean Energy Centre. (www.chalmers.se) 

 
17 www.offshorewindbiz/2013/07/09/uk-wave-hub-to-extend-its-site-and-activities/ 
18 MARINET, the Marine Renewable Infrastructure Network 2013: 
http://www.fp7marinet.eu/access_infrastructures_infrastructure-details.html  
19 SOWFIA: Streamlining of Ocean Wave Farms Impact Assesment: “Deliverable 
D.2.1 Catalogue of Wave Energy Test Centres March 2011  (Updated September 2012). 
 (http://sowfia.eu/fileadmin/sowfia_docs/documents/D2.1_Annex_UpdateSept_2012.df) 
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finns sannolikt flera testmiljöer av relevans för området som kanske inte beskrivs främst 
som en resurs för marin energi utan används för andra syften. 
 
2.7.1 Testbäddar för våg-, vind-, och tidvattenkraft i Europa 
För att förstå hur den europeiska marknaden med testbäddar är uppbyggd när det gäller 
bland annat utformning, geografisk placering och infrastruktur vid testbädden har en 
översiktlig analys gjorts. I figur 2-2 visas de 20 europeiska testbäddarnas förhållande 
mellan det djupaste djupet de befinner sig på och det maximala avståndet till kustlinjen. 
Tolkningen av diagrammet är att de europeiska testbäddarna i huvudsak befinner sig ca 
2000 m från stranden på ett djup under ca 100 m.  
 

 
Figur 2-2. De 20 europeiska testbäddarnas förhållande mellan det djupaste djupet de befinner sig på 
och det maximala avståndet till stranden. 
 
Men det är också tre bäddar som befinner sig på ett avstånd mellan 8000 m och 16000 m 
från kustlinjen. För att bättre kunna se och tolka förutsättningarna för de vågtestbäddar som 
befinner sig längre ut till havs har ett närbildsdiagram skapats (se figur 2-2). 
Förutsättningarna för den svenska testbädden är att den ska befinna sig ca 10 000 m från 
kustlinjen på ett djup av 45-65 m.  
 
 

 
Figur 2-3. Komprimerat diagram 20 över de testbäddar som befinner sig 8000 m från kustlinjen eller 
längre ut till havs. Etiketterna beskriver det djupaste djupet som testbädden har. 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

M
a

x
im

a
lt

 v
a

tt
e

n
d

ju
p

 (
m

)

Maximalt avstånd till kustlinjen (m)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

M
a

x
im

a
lt

 v
a

tt
e

n
d

ju
p

 (
m

)

Maximalt avstånd till kustlinjen (m)



21 

 

I figur 2-3 framgår det att det är en testbädd som befinner sig ca 8000 m från kustlinjen på 
ett djup av 90 m och en testbädd som hittas drygt 15 000 m från kustlinjen på ett djup av ca 
35 m samt en tredje bädd som befinner sig 16 000 m från kustlinjen på ett djup av 65 m. 
Alla dessa tre testbäddar liknar förutsättningsmässigt den tänkta svenska testbädden vad 
gäller avstånd till kustlinjen. De tre testbäddarna hittas i Tabell 1 nedan. Av dessa har två 
kontakt med elnätet.  
 
Tabell 2-1 Tre testbäddar med förhållanden liknande den tänka svenska testbädden 

Testbädd Maximal distans till kusten (m) 
Maximalt 
djup (m) Kontakt med elnätet 

SEM-REV 15 000 35 Ja, 20 kV 
Wave Hub 16 000 65 Ja, 11 kV 
Pilot Zone, Portugal 8000 90 Planeras 

 

2.7.2 Analys av existerande testbäddar 
För att bättre förstå den svenska testbäddens placering i den europeiska testmiljön har vi 
närmare studerat testanläggningarna Wave Hub i Storbritannien och Pilot Zone i Portugal. 
Dock har det varit svårt att hitta relevanta uppgifter fö Pilot Zone då de saknar en 
uppdaterad hemsida. 
 
Platsanalys: Wave Hub, Storbritannien 
Testbädden Wave Hub är lokaliserad i sydvästra England, 16 km från kustlinjen utanför 
Cornwall (nordost om St. Ives Bay). Här kan upp till fyra olika tekniker placeras i ett 8 
kvadratkilometer stort havsområde. Wave Hub har ett 25-årigt leasingkontrakt för området. 
Testbädden är uppdelad i fyra bäddar som kan hyras ut till vågenergiutvecklingsbolag. 
Själva navet för testbädden är beläget på havsbotten ca 55 m under vattenytan. Wave Hub 
började planeras under 2003. Efter utredningar där det framkom att platsen hade ett utmärkt 
vågklimat fick Wave Hub nödvändiga tillstånd från den brittiska regeringen 2007 och 
anläggningen togs i bruk under sommaren och hösten 2010 20. Wave Hub ansökte i mars 
2013 om tillstånd att utöka testområdet för att inkludera flytande vindkraft, genom stöd 
från brittiska Energy Technologies Institute21.  
 
Tabell 2-2 Beskrivning av förhållanden hos Wave Hub (efter K. Nielsen & T. Pontes 2010 
Wave Hub Värde Enhet 
Vattendjup 50 M 
Våghöjd Hs, 10 år 14,4 m 
Maximal vindhastighet 33,2 m/s 
Maximal strömhastighet 3,8 m/s 
Maximala högsta vattennivå 4 m 
Minimala lägsta vattennivå -4 m 
Maximal istjocklek - m 
Vågkraft (årsgenomsnitt) 17 kW/m 

 
 
Platsanalys: Pilot Zone, Portugal 
Portugal har varit framgångsrik på att attrahera många vågenergibolag från utlandet för att 
testa vågenergitekniker. Detta till följd av de vågresurser som finns, det milda klimatet och 
attraktiva testförhållanden som exempelvis förmåga att få fram tillstånd och betalning för 
den energi som kan gå in i det nationella elnätet. Många bolag har testat sina tekniker i 
Portugal, och 2007 bestämdes det att landet skulle ta fram en dedikerad plats för testning av 
vågenergisystem, det är denna plats som kallas för Pilot Zone. Pilot Zone är beläget 8 km 

                                                      
20 Wave Hubs hemsida: http://www.wavehub.co.uk/about/ (hämtat 2013-11-13) 
21 www.eti.co.uk/news/article/wave_hub_has_applied_for_consent_to_install_and_operate_a_floating_wind_pla 
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utanför Portugals västkust, ungefär 130 km norr om Lissabon. Zonens area är 320 
kvadratkilometer och planeras att användas för demonstration, för-kommersiell och 
kommersiell användning med en planerad maximal elnätintegrering på 250 MW. Pilot 
Zone har ett vattendjup på mellan 30 och 90 m. I området är sanden riklig, och en 
geologisk undersökning planeras. Avståndet till kustlinjen är mellan 4,5 km och 7 km. 
Vissa initiala data i anslutning till området finns enligt nedan22. 
 
Tabell 2-3 Beskrivning av förhållanden hos Pilot Zone (efter K. Nielsen & T. Pontes 2010) 
Pilot Zone, Portugal Värde Enhet 
Vattendjup 30-90 m 
Våghöjd Hss 11 m 
Utformning vid högsäsong Tp 19 s 
Maximal vindhastighet 25 m/s 
Maximal strömhastighet 3,4 m/s 
Maximala högsta vattennivå - m 
Minimala lägsta vattennivå - m 
Maximal istjocklek - m 
Vågkraft (årsgenomsnitt) 25 kW/m 

 
 
 
  

                                                      
22 K. Nielsen & T. Pontes 2010 
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2.8 Internationell marknadsprognos 
 
2.8.1 Flytande vindkraft 
År 2012 uppskattades det att 58000 människor var sysselsatta inom den havsbaserade 
vindkraften inom EU. Havsbaserad vindkraft är en av de snabbast växande maritima 
sektorerna och förra året hade 5GW installerats. European Wind Energy Association 
(EWEA) beräknar att denna siffra kommer att ligga på 40 GW år 2020 och 150 GW år 
2030.23 
 
För att detta ska bli verklighet krävs dock både starkt politiskt stöd och snabb 
teknikutveckling inom den flytande vindkraften som möjliggör energiutvinning även på 
djupt vatten. Det finns stora energiresurser i de djupare delarna av Atlanten, Medelhavet 
och Nordsjön. EWEA kallar vindkraften för dessa förhållanden ”deep offshore” och räknar 
då med vattendjup på mer än 50 meter. (Kommersiellt tillgängliga bottenfasta strukturer är 
ekonomiskt begränsade till maximalt 40-50 meter). Sommaren 2013 publicerade EWEA:s 
”Offshore Wind Industry Group / ”Task force for deep offshore and new foundation 
concepts” en stor rapport, ”Deep Water”, om den snabba utvecklingen inom området 
flytande vindkraft.24  
 
Det finns ett flertal koncept för flytande vindkraft som kommit relativt långt och som 
genomgått testning och demonstrationsprojekt, bl.a. norska Hywind. Den mest spännande 
utvecklingen sker just nu i Japan genom Fukushima Forward, där en flytande 
vindkraftsplattform börjar generera el i november 2013. En intressant detalj i detta 
sammanhang är att svenska Trelleborg Offshore & Construction har vunnit ett stort 
kontrakt för att tillhandahålla kabelskydd för anläggningen.25 
 
I Storbritannien, där havsbaserad vindkraft utgör en grundbult i landets energiomställning, 
ser man stor potential i flytande vindkraft för att driva ner kostnaderna för storskaliga 
vindkraftsparker på lång sikt. The Crown Estate (som äger och förvaltar sjöbottnen runt 
Storbritannien) vill stödja denna utveckling genom att tillgängliggöra lämpliga siter för 
testning och demonstration av ”framtidens” vindteknologier, inklusive flytande koncept. 
 
”A specific leasing round for testing and demonstration of emerging offshore wind 
technologies, including floating turbines, will be important in establishing commercial 
viability of new cost reducing measures and will yield benefits beyond 2020. The Crown 
Estate invites industry to propose sites for the development of floating wind farms; the 
process is expected take to up nine months allowing time for essential early stakeholder 
engagement. This timetable will facilitate an early deployment of projects, and may allow 
some projects to commence construction as soon as 2017. Successful projects will include 
arrays of up to fifteen machines, utilising floating foundations and producing less than 100 
MW.”26 
 

2.8.2 Våg- och tidvattenkraft 
Inom International Energy Agency (IEA) finns ett samarbetsinitiativ som kallas Ocean 
Energy Systems (OES). Enligt OES uppgick den totala installerade marina energin till 
530MW. Tidvattenanläggningar stod för 517MW av denna produktion, vilket avspeglar 

                                                      
23 European Wind Energy Association, 2013: “Deep water The next step for offshore wind energy 
http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/reports/Deep_Water.pdf 
24 Ibid 
25  Trelleborg AB: http://www.trelleborg.com/en/Media/Products-and-Solutions-News/Archive/Trelleborg-
wins-cable-protection-contract-for-worlds-largest-floating-windfarm-/ 
26 The Crown Estate, 2013: Leasing round to accelerate testing of emerging offshore wind technologies, 
including floating (http://www.thecrownestate.co.uk/news-media/news/2013/leasing-round-announced-to-
accelerate-testing-of-emerging-offshore-wind-technologies-including-floating/) 
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försprånget som tidvattentekniken har framför vågkraften. Tidvattentekniken är den gren 
inom den marina energin som har kommit längst i sin utveckling och är i princip 
kommersiell, även om investeringskostnaderna fortfarande är skyhöga och 
miljöbelastningen på den marina närmiljön är omfattande. 
 
Under 2012 installerades 22MW våg och tidvattenanläggningar. OES uppskattar att våg 
och tidvattensektorn har potential att producera 337 GW globalt år 2050. European Ocean 
Energy Association bedömer att den europeiska potentialen är 188 GW år 2050, vilket 
skulle utgöra ca 15% av EU:s elbehov. 
 
Samtliga länder som har rönt större framgångar inom området har utvecklat nationella 
strategier för att stötta den marina energisektorn.27 Storbritanniens världsledande ställning 
bottnar mycket i det starka, långsiktiga och strategiska stödet till sektorn. Andra länder med 
väl utvecklade strategier för den marina energiområdet är Danmark, Frankrike, Canada och 
Japan.28 
 
Privata investeringar i sektorn växer stadigt och flera multinationella företag börjar 
positionera sig och visa större intresse. Alstom har t.ex. köpt delar av AWS Ocean Energy 
Ltd, Rolls-Royce Tidal Generation Ltd. samt Marine Current Turbines Ltd. ABB har också 
investerat i Scotrenewables Tidal Power Ltd, genom sitt riskkapitalbolag ABB Technology 
Ventures.29 
 
Utvecklingen inom tidvattenkraften går snabbare, och investerare har för närvarande större 
tilltro till denna, än vågkraften.30 
 

2.9 Nationell samverkan 
 
Det är viktigt att en svensk testbädd för marin energi bygger på en stabil och brett 
förankrad nationell strategi för området, som möjliggör strukturerande samarbeten med 
kompletterande testbäddar och aktörer inom angränsande fält. Under förstudien har kontakt 
tagits med följande aktörer för att undersöka möjliga synergier och samarbetsmöjligheter 
kring testning och demonstration: 
 

− Nova Utbildning, FoU och Affärsutveckling (Oskarshamns kommun): planerar en 
testbädd för en rad olika förnybara energikällor, däribland vågkraft.  

 
− Falkunga Energi, Orust: undersöker möjligheterna att anlägga en testbädd för 

havsströmmar utanför Orust. 
 
− Uppsala Universitet: Testmiljö för vågkraft vid Islandsberg, Lysekils kommun . 

 
Av dessa tre aktörer ter sig Uppsala Universitet vara av störst relevans för detta projekt då 
deras testbädd skulle kunna utgöra ett intressant komplement till den föreslagna testbädden 
i denna förstudie, framför allt för företagen inom kategorin vågkraft.  
 
 

                                                      
27 Intervju med Henry Jeffrey, brittisk representant inom IEA OES 2013-09-30 
28 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Ocean-energy-Rising-tide-2013/$FILE/EY-Ocean-energy-
Rising-tide-2013.pdf 
29 Ernst & Young 2013: Rising Tide – Global Trend in the emerging ocean energy market 
(http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Ocean-energy-2013/$FILE/EY-Ocean-energy-2013.pdf) 
30 Intervjuer med Gema San Bruno (European Ocean Energy Association), Matthijs Soede (EU-kommissionen, 
DG Research) samt Henry Jeffrey (Brittisk representant i IEA OES) 
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2.9.1 Samverkansplattformar 
 
För att effektiv branschsamverkan ska uppstå behövs en stabil institutionell struktur, t.ex. 
genom etablerade branschorganisationer eller forskningscentra. För närvarande finns flera 
överlappande initiativ och det oklart vilken av samverkansformerna som på sikt kommer att 
samla branschen och bäst gynna företagens utveckling. Till dessa hör Ocean Energy 
Centre, Offshore Väst och Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum. Därtill kommer det 
svenska maritima klustret och Blue Growth Sweden som omfattar även andra maritima 
branscher såsom marin bioteknik. 
 
Denna otydliga situation skapar osäkerhet i branschen och är negativ för sektorns 
utveckling.  
 

2.10 Kontakt och samarbeten med internationella aktörer 
 
Under förstudien har ett flertal kontakter tagits med internationella aktörer för att 
undersöka deras eventuella synpunkter och erfarenheter vilka kan vara relevanta att ta i 
beaktande i utformningen av den svenska testbädden. 
 
Nedan listas dessa kontakter samt huvudpunkterna från diskussionerna.  
 
Matthijs Soede (Research Programme Officer, Ocean Energy) 
EU-kommissionen, DG Research:  
- Ett nytt ERA-Net (koordineras av Scottish Enterprise) för marin energi etableras oktober 
2013, och Sverige deltar här genom Energimyndigheten. 
- Flytande vindkraft och tidvattenkraft utvecklas snabbare än vågkraften och är för 
närvarande mer intressant för de stora kommersiella aktörerna. 
- Ansvarig för Marinet inom EU-kommissionen är Mariano Menna 
- Nämnde flera relevanta projekt: Equimar (projekt inom IEA-OES), Orecca, SI Ocean 
 
Henry Jeffrey, Edinburgh University (Brittisk representant i International Energy 
Agency – Ocean Energy Systems; UK Energy Research Council; Koordinator DT Ocean 
(FP7-projekt), m.fl.)  
- Alla länder som har haft framgång inom sektorn har utarbetat en väl förankrad nationell 
strategi, t.ex. Storbritannien, Kanada och Japan.  
- “Receptet” för en användbar strategi för marin energi är att undersöka bl.a. följande: 
landets inhemska energiresurs (hur stor/ väldokumenterad/tillgänglig), inhemska 
teknikutvecklare, nationella stödsystem, infrastruktur (hamnar, elnät, underleverantörer), 
lagstiftning och tillståndsprövning. 
 
Gema San Bruno, European Ocean Energy Association  
- En Technology Platform (EU) för marin energi håller på att formas, och marin energi 

kommer att integreras i EU:s nya SET-plan (Strategic Energy Technology Plan) som 
ska publiceras under 2014. 

- Organisationen kommer att koordinera ERA-Net Plus-programmet för Ocean Energy 
under Horisont 2020. 

- DG Mare har publicerat en “communication" specifik för Ocean Energy-området 
relaterad till EU:s “Integrated Marine Spatial Planning Policy” 

- Viktigt att bevaka möjligheter genom både EU:s struktur/regionalfonder och Horisont 
2020 (var för sig och i kombination). 

- Utvecklingen inom tidvattentekniken är mer kommersiell än vågbranschen just nu. 
Vågbranschen har drabbats av den ekonomiska krisen då det har varit svårt att få 
tillgång till riskvilligt kapital. 
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- Det kan vara svårt att kombinera utvecklingsmiljöer som passar både vind och 
vågkraften, pga deras stora skillnad i utvecklingsnivå (och därmed behov). Det är dock 
inte omöjligt, men man måste noggrant överväga för- och nackdelar. 

 
 
Amélie Têtu, Andrew Stephen Zurkinden, Jens Peter Kofoed från Aalborg 
Universitet / DanWEC 
  
- Testbädden DanWEC har starkt stöd av Hanstholms hamn, Hanstaholms kommun samt 

Aalborgs universitet. Testbädden har också fått finansiering från Green Labs. 
- Känner viss oro för “konkurrens” från en potentiell liknande testbädd i Sverige, men är 

samtidigt intresserad av att undersöka synergier och möjligheter till samarbete. 
- Endast fokuserat på vågkraft, ej flytande vind. I och med osäkerheterna kring 

vågkraftsutvecklarnas behov har man valt att avvakta med att bestämma 
dimensionering av elinfrastrukturen. Erfarenheten från WaveHub avskräcker. 

- Offshoreenergy.dk – ett stort “politiskt” initiativ som samlar ca 270 
företag/organisationer inom offshore-området. Kopplat till den danska strategin för 
marin energi som kom 2011. 

 
Johan Sandberg, Head of Department Renewable Energy  
Det Norske Veritas (DNV-GL Group)  
- Sverige måste ha en testbädd för flytande vindkraft – en mycket bra idé! För att 

överhuvudtaget “finnas på kartan” måste man ha en hemmamarknad för att bygga upp 
industrin.  

- Johan nämnde Uddevalla som en perfekt plats för att konstruera verken.  
- Förankringssystem – branschen underskattar ofta hur svårt det är och hur stora riskerna 

är om man misslyckas. Förankringssystemet för flytande vind kräver djup – det är 
vikten på kedjan som håller hela plattformen på plats. 

- Det är viktigt att noga undersöka om man ska gräva ner kabeln eller ej. Ca 60% av alla 
försäkringsärenden inom havsbaserad vindkraft handlar om elkabeln! DNV har nyligen 
(juni 2013) producerat en ny standard för kabelläggning för förnybar energi till havs).  

- Det är också viktigt att följa utvecklingen i Japan: Fukushima men också ett intressant 
forskningsprojekt som handlar om att integrera havsbaserad vindkraft med 
fiskeindustrin. 

- Mindre troligt att europeiska teknikutvecklare vill komma och testa i Sverige om man 
inte har något särskilt som attraherar (som inte någon annan har). 

- Norge har mycket lång erfarenhet (och gott renommé internationellt) av offshore i och 
med olja/gas-industrin. Dock råder mycket stor brist på ingenjörer och det är otroligt 
dyrt att rekrytera den bästa kompetensen. Det finns tendenser till att offshore-
kunnandet från Norge håller på att “spilla över” till Sverige, vilket är positivt. 

- Sverige finansierar “fel” FoU-satsningar, dvs. TRL 1-3 istället för TRL 4-8 där de 
största utmaningarna ligger. 

 
Ignacio Marti, Chief Technology Officer och Jonathan Hughes, Senior Engineer 
Reliability and Validation på National Renewable Energy Centre (Narec). 
Studiebesök genomfördes hos Narec 30 september 2013. 
- Den brittiska regeringen och den regionala utvecklingsorganisationen (One North East) 

har investerat mycket stora summor på att bygga upp imponenerande testfaciliteter, 
som ska erbjuda en heltäckande infrastruktur för den havsbaserade förnybara 
energisektorn. Exempel: testanläggning för vindkraftsblad i full skala och en 15 MW 
drivlina. 

- Sedan sommaren 2013 testar Samsung en 7MW vindkraftsturbin på Narec. 
- Narec planerar också en 99MW testbädd till havs. Den kommer att vara 14 km ut till 

havs, på ett djup av 55 meter. 
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- En storskalig mätmast (Narec Offshore Anaemometry Hub - NOAH) har installerats 
till havs. Masten är 105 meter hög och står på ett djup av 40 m. Detta projekt har kostat 
ca. 12M pund, inklusive förberedande analyser, tillstånd och installation. 

- Ursprunglingen var NOAH tänkt att enbart mäta vindförhållanden, men senare har 
Narec upptäckt att man kan testa och forska kring många andra områden, t.ex. 
migrerande fåglar som kan vara ett problem för den havsbaserade vindkraften. 

- För närvarande är det mycket svårt att få enskilda företag att betala för tester på siten. 
Narec arbetar nu på att bygga ett konsortium av aktörer som kan dela på kostnaderna 
för testbädden.  

- Narec är mycket intresserade av att utveckla samarbeten med Sverige. 
 
Relevanta internationella projekt och grupperingar 
 
- International Energy Agency – Ocean Energy Systems31 
- Technology Platform Ocean är under bildande (Oktober 2013)32 
- Technology Platform Wind33 
- ERA-Net Ocean34 
- Marinet35 (EU-projekt inom Sjunde Ramprogrammet) 
- Orecca (Offshore Renewable Energy Conversion Platform Coordination Action) 
- Equimar 
 
 
  

                                                      
31 Se: www.ocean-energy-systems.org/about_oes/ 
32 Intervju med Henry Jeffrey, brittisk representant inom IEA OES 2013-09-30 
33 Se: www.windplatform.eu/home/ 
34 Ibid 
35 Se: www.fp7-marinet.eu/about_summary.html 
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3 Lokalisering 
För att underlätta diskussionen om att etablera ett testcenter har vi valt att ta fram ett 
konkret exempel på hur det skulle kunna se ut. Det gör att en diskussion som annars 
tenderar att bli teoretisk kan hållas på ett mer konkret plan och att man, om ett beslut tas 
om en fortsättning, har minskat startsträckan väsentligt då viktiga delar inom 
tillståndsprocessen redan genomförts. Vidare behövs en grov budget för att kunna ta beslut 
om en fortsättning och även detta underlättas avsevärt om man har ett konkret förslag att 
utgå ifrån. Av dessa anledningar har projekt valt att titta på flera platser, möjligheten att få 
tillstånd där, att lägga kablar och påverkan på närboende liksom de metrologiska 
förutsättningarna. 
 

3.1 Inledning  
Vid en etablering av ett testcenter är det viktigt att de egenskaper som avses att testas står 
att finna på platsen. Tidigt i projektet valdes Svenska västkusten som särskilt intressant ur 
metrologisk synpunkt då vågor bildas, vid en sydvästlig vindriktning, utan att hindras av 
den danska kusten. För att undersöka om detta var ett lämpligt alternativ för etablering ur 
andra perspektiv utfördes granskning av följande områden: 
 

1. En GIS-analys för att kartlägga bl.a. motstående intressen och platsspecifika 
egenskaper. 

 
• Antalet motstående intressen skall vara så få som möjligt 
• Det ska bedömas möjligt att få ett tillstånd för att bygga en 

testanläggning. 
 

2. En metrologisk studie 
 

• De platsspecifika egenskaperna, som djup, våghöjd och vindhastighet 
skall motsvara branschens behov. 

 
3. En undersökning av möjligheten till nätanslutning 

 
• Det ska finnas möjlighet att ansluta testområdet till elnätet inom rimlig 

tid och till en rimlig kostnad. 
 
 

3.2 GIS-analys och motstående intressen 
För att hitta en lämplig lokalisering för ett testcenter utfördes en GIS-analys för att på så vis 
sammanväga alla kända motstående intressen. Det har varit mycket viktigt att i studien 
sträva efter att hitta en plats som har så få motstående intressen som möjligt men som 
samtidigt uppfyller de metrologiska och andra krav som en testplats för flytande 
kraftproduktion kräver. Det område som analysen utfördes på begränsades av de två 
nätanslutningspunkterna i Lysekil och Kungshamn (se kapitel om nätanslutning) och 
analysen har därför koncentrerats till detta område. En strategi har också varit att titta på en 
plats i anslutning till SEABASED anläggning i syfte att hitta synergier både när det gäller 
själva anläggningen och när det gäller kabelförläggning. Många undersökningar 
nödvändiga för en tillståndsansökan har nyligen utförts i det här området och detta kan 
potentiellt spara tid i en eventuell tillståndsansökan. 
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I tabell 3-1 ses resultatet av lokaliseringsanalysen. A betraktas som huvudalternativ medan 
B, C, D och E betraktas som backup-alternativ. För detta område talar att A ligger väl 
placerat ur ett sjötrafik-hänseende, det har ett avstånd till land som gör att den visuella 
påverkan och ljudbilden vid land blir hanterbar och det har samtidigt en bra placering i 
förhållande till vågkraftanläggningen (grön rektangel) vilket möjliggör framtida synergier 
och samarbeten. Emot alternativ A talar att den ligger helt innanför marinens 
övningsområde och samtidigt ligger inom områden som är intressanta för yrkesfisket. I 
förstudien valdes område A som underlag för beräkningar av kostnader, avstånd osv. 
nödvändiga för att kunna få fram en budget och en tidplan för nästa steg, även om det inte 
finns några garantier för att det går att bygga en testplats där. Se bilaga 9, figur 1 på 
alternativa platser i förhållande till varandra. 
 
Tabell 3-1 Fördelar respektive nackdelar med respektive placering. Samtliga platser är belägna i 
Sotenäs kommun utom alternativ C som delvis ligger i Lysekils kommun.  
Område Fördelar Nackdelar 
A + Ligger väl placerat ur ett 

sjötrafikhänseende. 
+ Väl placerat för att hitta 
synergier med 
vågkraftanläggningen, t.ex. vid 
förläggning av kabel. 
+ Bra djupförhållanden för 
ändamålet. 
+ Lagom avstånd till land för att 
minimera visuell påverkan. 

- Ligger helt i marinens 
övningsområde 

- Ligger i område som är 
intressant för yrkesfiske. 

B + Ligger väl placerat ur ett 
sjötrafikhänseende. 
+ Väl placerat för att hitta 
synergier med 
vågkraftanläggningen, t.ex. vid 
förläggning av kabel. 

- Djupförhållanden som kan 
vara på gränsen till för grunda 
för flytande vindkraft. 

- Ligger delvis i marinens 
övningsområde 

- Ligger i område som är 
intressant för yrkesfiske. 

 
C + Bra djupförhållanden för 

ändamålet. 
 

- Ligger i område som är 
intressant för yrkesfiske. 

- Ligger illa placerat ur ett 
sjötrafikhänseende. 

D + Bra djupförhållanden för 
ändamålet. 
 

- Ligger i område som är 
intressant för yrkesfiske. 

- Ligger långt ut vilket gör 
anslutningskostnaden hög. 

- Svårt att hitta synergier med 
vågkraftanläggningen. 

E + Bra djupförhållanden för 
ändamålet. 
 

- Ligger i område som är 
intressant för yrkesfiske. 

- Ligger långt ut vilket gör 
anslutningskostnaden hög. 

- Svårt att hitta synergier med 
vågkraftanläggningen. 
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Tabell 3-2 Motstående intressen per område. H avser att testområdet befinner sig helt inom 
intresseområdet. D avser att testområdet endast delvis befinner sig inom intresseområdet medan ett – 
betyder att det ligger helt utanför. 
 A B C D E 
Avstånd till (fast-) land  8400 4500 6700 14000 12000 
Ungefärligt djup (m) 50-70 20-50 40-65 50-60 60-80 
Sjötrafik (1=gles trafik, 5 = 
tät trafik) 

1 1 2 4 4 

Marint skjutområde H D H - H 
Svaberget utredningsområde D - H - D 
Kulturhistoriskt känsligt 
område 

- - - - - 

Havsplaneområde 
Västerhavet 

H H H H H 

Trålfiskeområde H H - D D 
Riksintresse yrkesfiske H H H D H 
Riksintresse friluftsliv      
Riksintresse naturvård - - - - - 
Riksintresse obruten kust H H - - - 
Riksintresse rörligt friluftsliv H H D - - 
Naturreservat eller djur- och 
växtskyddsområde 

- - - - - 

Sotefjordens 
vattenförekomst 

- H - - - 

Bottenlevande djur och 
växter (som inventerats) 

- - - - - 

Kända fornlämningar - - - - - 
 

3.3 Tillstånd 
 

3.3.1 Möjligheten att få tillstånd för ett testcenter 
För att kunna etablera en testplats ute i havet i Svenskt farvatten behövs flera olika 
tillstånd, bl.a. tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken, rådighet över 
vattenområdet, nätkoncession, tillstånd för utförande av bottenundersökning och 
kommunens tillstyrkan. Den här tillståndsprocessen är omfattande och resurskrävande i 
denna typ av verksamhet, Prövning av vindkraftsverksamhet, kan man alltid förvänta sig ett 
visst motstånd. Särskilt svårt framstår det att bedriva vindkraftsverksamhet i havet.  
 
Under studien undersöktes möjligheten att få ett tillstånd för en testverksamhet, bl.a. 
genom möten och dialog med länsstyrelsen, kommunen, försvarsmakten, havs- och 
vattenmyndigheten och yrkesfiskarna. I den processen har inga konkreta absoluta hinder 
uppdagats gällande möjligheten att få tillstånd för testsite på den aktuella platsen.  
Testplatsen framstår tvärtom som ett ovanligt bra projekt och exempelvis kommunen har 
uttryckt sig mycket positiv till planerad testsite.  
 

3.3.2 Möten och samråd 
Företrädare för yrkesfiskarna har uttryck sig kritiskt mot lokaliseringen av projektet men 
har samtidigt påtalat att man kan tänka sig att diskutera frågan vidare i syfte att hitta en 
lösning och placering som fungerar. 
 
Försvarets uppfattning kan minska chansen till tillstånd men utgör inte ett absolut hinder. 
Försvaret har mottagit förfrågan och påbörjat arbete med sitt svar på föreslagen lokalisering 
men har i skrivandets stund inte svarat. 
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Samtal har förts med havs- och vattenmyndigheten och inga hinder har ännu påträffats men 
här förväntas så småningom en del invändningar inkomma. Huruvida detta påverkar 
möjligheten att få tillstånd är för tidigt att säga. 
 
Genom möte med Länsstyrelsen Västra Götaland har flera olika intresseområden kunnat 
diskuterats övergripande. Inga direkta hinder uttalades utan en försiktig positiv ton gavs på 
mötet.  
 
Möten med närboende under samråd kan förväntas innebära negativ kritik mot projektet. 
Huruvida detta innebär negativ påverkan vid prövningen är för tidigt att säga. 
 
3.3.3 Planering av tillståndsprocessen  
För att bygga vindkraftverk inom Sveriges territorialgräns krävs tillstånd för miljöfarlig 
verksamhet och vattenverksamhet samt kommunens tillstyrkan. 
 
Prövningsmyndighet är mark- och miljödomstolen för en sådan prövning. Ärendegången 
skiljer sig mellan etablering i svenskt vatten och i den ekonomiska zonen, det havsområde 
utanför territorialgränsen som regeringen föreskriver. 
 
Följande tillstånd kan komma att bli aktuella: 
 

1. Tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken 
2. Miljötillstånd för vindkraft enligt miljöbalken. Kommunens tillstyrkan krävs. 
3. Tillstånd att utföra bottenundersökningar enligt kontinentalsockellagen. 
4. Tillstånd från försvarsmakten för att genomföra bottenundersökning 
5. Rådighet över allmänt vatten 
6. Ansökan om flyghinderprövning hos transportstyrelsen 
7. Ansökan om nätkoncession enligt ellagen hos energimarknadsinspektionen 

 
Utöver detta kan t.ex. ledningsrätt, dispens för intrång i skyddade områden eller tillstånd 
enligt kulturminneslagen komma att behövas beroende på exakt hur verksamheten kommer 
att definieras. 
  
 

3.4 Konfigurering av en testplats 
 
3.4.1 Inledning 
Då man placerar produktionsanläggningar på en given yta sker optimeringen vanligtvis mot 
en maximerad avkastning på projektet med givna begränsningar. Begränsningarna kan vara 
andra näringar i området, ljudutbredning, topografi, vindtillgångar bland andra. 
 
I detta projekt har dock tillvägagångsättet varit annorlunda. Orsakerna är flera, men de 
tydligaste skillnaderna är att området ifråga är till havs och att det skall vara ett område där 
man provar ny teknik. Det senare ger att en optimering mot produktion per ytenhet inte är 
möjlig då prototyptestning kräver fri vind eller våg framför enheten för bästa resultat. 
Vi har i val av layout tagit hänsyn till turbinmodell, fundament, produktion/ vakeffekter 
samt installation och livscykelkostnad och har då hamnat i nedanstående konfigurering (se 
figur 3-1). 
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Figur 3-1 Förslag på layout för offshore testcenter 
 

 

3.4.2 Vågkraftverk 
Det finns en rad olika lösningar för hur man skall utvinna effekten ur vågor. Forskningen 
har kommit en bra bit på vägen men än så länge har ingen teknologi framkommit som 
tydlig marknadsvinnare. Det betyder att testområdet måste vara flexibelt för 
implementering av enheter vilka väsentligt skiljer sig sinsemellan. De vågkraftverk som 
använder kustlinjen som mothåll för att få en pumpeffekt genom en turbin eller har 
bottenfasta strukturer har exkluderats. 
 
Gemensamt för alla typer av vågkraftverk är att de dämpar ut vågorna när de genererar 
energi. Det gör att verken inte skall stå på led i den huvudsakliga vågriktningen samt att 
utsträckningen av respektive enhet inte skall vara för lång i vågens riktning. 
”Skuggeffekter” från andra föremål i närheten så som flytande vindkraftverk, bojar eller 
bottenfasta strukturer anses inte påverka effekten i vågorna och har därför inte beaktats vid 
placeringen av vågkraftverken. 
 
Som referens för storlek och effekt på ett vågkraftverk har Seabased projekt använts (see 
figur 3-2). I Seabased projekt skall en anläggning på 0,5 km2 ge 10MW. Det ger en effekt 
per ytenhet på 20 W per m2. Längden i vågriktningen är för Seabased 300 m, vilket 
används som maximal längd för ett prototyptest.  
 

 
Figur 3-2 Seabased fullt utbyggt - exempel på vågkraftverket utbredning 

 
3.4.3 Vindkraftverk 
”State-of-the-art” inom havsbaserad vindkraft är idag horisontalaxlade, trebladiga turbiner 
med rotorn placerad i lovart. Rotordiametrarna är mellan 90-130 m och effekten 3-6 MW. 
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De försök som görs till havs är mestadels utformade för att prova flytande strukturer som 
fundament samt vindkraftverk med högre effekter. Det finns dock andra prototyper av 
vindkraftverk under utveckling vilka skiljer sig från den standardlösning vi ser idag. Därför 
ska testområdet medge installation och tester av andra systemlösningar. Troligen kommer 
dessa prototyper att till en början ha en lägre installerad effekt än en traditionell turbin på 
en flytande konstruktion. 
 
Precis som för vågkraftverk är det viktigt att varje placering av turbin ger en så stor tid som 
möjligt med fri vind d.v.s. att vinden inte skall störas av ett framförvarande aggregat. Här 
gäller det omvända att ett vågkraftverk inte påverkar vindkraftverkets prestanda och 
testmöjligheter. 
 
Avstånd mellan turbiner till havs varierar i de kommersiella projekt som studerats. För att 
säkerställa fri vind i så stor utsträckning som möjligt har 4-8 rotordiametrar (4-8D) använts 
som ett riktmärke för avstånd mellan turbinerna vinkelrätt mot den huvudsakliga 
vindriktningen och 10D längs med vinden. Genom att använda intervallet 4-8D kommer 
området att kunna brukas under lång tid framöver även om storleken på aggregaten ökar. 
Givetvis kommer vindkraftverk med lägre effekter att kunna installeras. 
 

3.4.4 Fundament/strukturer 
En betydande del av testning i området kommer troligen att vara prototyper av flytande 
strukturer för vindkraftverk, vågkraftverk och utrustning som behövs för produktion till 
havs. Variationen på de strukturer som utvecklas idag är stor varför det ska finns stor 
flexibilitet med avseende på närområdet för respektive testpunkt. Det kan vara strukturer 
som driver i vinden runt en fast förankring eller en struktur med stor omkrets för att få 
stabilitet.  
 

3.4.5 Installation, access och livscykelkostnad 
Eftersom området kommer att omfatta flera testpunkter är det viktigt att installation och 
demobilisering kan ske utan störningar på andra befintliga enheter. Det säkerställs genom 
att transportvägar och obrukad areal allokeras med god marginal. Goda transportvägar 
kommer även att minska tiden för access vilket är viktigt till havs där tidsfönstret ofta är 
kort med avseende på väder och vind. Bra access ger i sin tur lägre kostnader för service 
och underhåll vilket minskar livscykelkostnaden.  
 

3.4.6 Certifiering 
En vanlig orsak till att man prototyptestar en produktionsenhet är, förutom att verifiera 
konstruktion och funktion, att certifiera enheten för serietillverkning. 
Certifieringsprocessen skiljer mellan vind och vågkraftverk men vissa delar är lika. Det 
mest uppenbara är att bevisa produktionsenhetens verkningsgrad. Man mäter då den fritt 
strömmande vinden eller vågen och mäter vad enheten producerar i respektive region. För 
att korta ned tiden vid en certifiering är det viktigt att så stor del av tiden som möjligt ha fri 
vind eller våg framför. Det är även viktigt att få en stor andel av tiden med hög 
vindhastighet och höga vågor. När det gäller flytande vindkraft är det dock så att de allra 
flesta, om inte alla, idag existerande designer har valt att använda en redan beprövad 
turbinmodell och sätta den på en flytande struktur som i sin tur skall certifieras. För en 
certifiering, oavsett typ behövs metrologisk data i form av vind- respektive vågmätningar.  
För ett testcenter är det viktigt att tillgänglig mätutrustning håller hög kvalitet för att ge 
högsta möjliga kvalitet till de certifikat som tas fram. I projektets startskede utreddes därför 
kravet på vindmätning med härledning till IEC standard 61400, en standard som används 
för certifiering av vindturbiner på land. Framförallt är det då viktigt att ha en vindmätmast 
placerad nära för att kunna definiera vind-effektkurvan.  
 
Under projektets gång kom dock denna inriktning att ändras något, det anses osannolikt att 
man väljer att testa och certifiera en nyutvecklad vindturbin på en nyutvecklad flytande 
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struktur. Istället används generellt en beprövad maskin och det som testas och certifieras är 
istället den flytande strukturen och dess samverkan med vindkraftverket. Detta minskar 
behovet av en vindmätmast ute vid testplatsen, vilket hade varit komplicerat på ett flytande 
fundament. Istället föreslås en SODAR (vindmätning med ljudvågor) eller LIDAR 
(vindmätning med laser) placerad på den flytande plattform som redan behövs för 
ställverksutrustning och transformator. För att nå högre säkerhet i mätningen föreslås att 
denna utrustning korreleras med en mätmast placerad på land, på en kobbe eller på 
fastlandet. Genom att korrelera på detta sätt kan en tillräckligt god mätnoggrannhet uppnås. 
Dessutom kommer en eller flera vågmätbojar att behöva installeras.  
 
 

3.4.7 Layout av testområde 
Eftersom området inte är definierat, på grund av miljö och tillståndsutredning, har 
rambetingelserna ovan använts för att få till en optimal layout med avseende på testning. 
Därför kan området behöva justeras efter att alla aspekter på området är framtagna. Det 
finns dock två ytterligare begränsningar som lagts till för att inte området skulle få 
oproportionerlig utformning. Den första är att inte alla testpunkter får vara på en rad. Det 
skulle annars vara enkelt att placera alla på en rad vinkelrät mot vind och vågriktningen. 
Den andra är att området skall vara ca 4 km2 stort, en storlek som i projektet bedömts som 
en rimlig storlek för ett testområde och en lämplig utgångspunkt i beräkningar. Den 
slutgiltiga storleken på området kommer förstås att bestämmas av en rad olika aspekter, 
såsom begränsningar från motstående intressen, geografiska begränsningar, ekonomiska 
aspekter etc. Se nedan (bild 3-3) ett exempel på hur ett testområde skulle kunna se ut vid 
drift. 
 

 
Figur 3-3 Exempel på hur ett testcenter med kombinationen flytande vindkraft och vågkraft skulle 
kunna se ut. Lägg märke till kablarna med flytkroppar för att ta upp rörelser. Avstånden på bilden är 
inte skalenliga. 
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4 Metrologisk studie 
Syftet med studien var att uppskatta de extrema och genomsnittliga hav och vind 
förhållandena i området av intresse för att fastställa dess spridning och analysera dess 
konsekvenser. Denna analys omfattar våghöjd, tidvatten (havet), strömmar (hastighet och 
riktning), vindkraft (hastighet och riktning), vattentemperatur, salthalt och isförhållanden.  
 

4.1 Relevant data och parametrar 
Data som denna studie har baserats på erhölls från: 

• Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) 
• Rapporten "Ansökan om tillstånd att uppföra och driva en vågkraftpark belägen i 

havet Nordväst om Kungshamn / Smögen i Sotenäs kommun" skriven av Seabased 
Industry AB 

• Vetenskapliga artikeln "R. Waters. Wave climate off the Swedish coast. 
Renewable Energy.2009;34:1600-1606 "erhålls från vetenskapliga databaser.  

Uppgifterna från SMHI består i tidsserier av parametrar som baseras på deras öppna data 
(Bojar) med en upplösning på 1-h för mätperioden. R.Waters data erhölls från Fugro 
Oceanor från Norge med kombinerad information från mätbojar för vågor på plats, 
satelliter och en våg och vind modell (WAM) som drivs av European Centre for Medium-
range Weather Forecast. 

Parametrar: 
• Våghöjd och vattenstånd 
• Strömmar (hastighet och riktning) 
• Temperatur och salthalt 
• Isförhållanden 
• Vind (hastighet och riktning) 

Tabell 1 – 7 (se bilaga 8) visar placering och mätperiod för de olika parametrarna 
 

4.2 Analys av vågdata 
Analysen av vågdata har gjorts för genomsnittet (våg klimat) och extrema förhållanden 
(extrem våg klimat) med hänsyn tagen till vardagliga förhållanden men även stormar och 
deras statistiska fördelning. Båda fördelningarna visar på fördelar och nackdelar med olika 
slutsatser som resultat. 

4.2.1 Datakälla 
Som nämnts i kapitel 4.1 har data erhållits från SMHI öppen data, Seabased rapporten och 
R. Waters vetenskapliga artikel. SMHI bojar registrerar endast våghöjd medan R. Waters 
artikel visar på våghöjd, period och riktning. 

 

4.2.2 Metodik 
För våg klimat, har signifikant våghöjd (Hs) beräknats från SMHI tillgängliga data. 
Signifikant våghöjd definieras som den genomsnittliga våghöjden av tredjedelen av de 
högsta vågorna. Våghöjder mindre än 0,5 m har ansetts som lugnt sjötillstånd. Eftersom 
många viktiga parametrar för en testplats också beror på enhetsvärde av våghöjden och inte 
på de statistiska värdena, genomsnittliga medelvärde, beräknades också median- och 
procentvärden. 
 
För extremt våg klimat, har data erhållits från R.Waters artikel, där metoden peak over 
threshold  (POT) har använts.  
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4.2.3 Resultat av vågklimat 
Signifikant våghöjd (Hs), medelvärden och procent av lugnt sjötillstånd har beräknats och 
presenteras enligt tabell 8 – 10 (se bilaga 8). 

Värdena på den signifikanta våghöjden på olika platser presenterar en maximal räckvidd på 
variabilitet på 20% över medelvärdet. Variationen och intervallet för medelvärdena för 
våghöjd, med hänsyn till värden under 0,5 m, uppgår till 70%  av lugnar reachs samt 30% 
av den totala mätningen med maximala värden av 70%.  

Resultaten visar att den årliga fördelningen av våghöjden har begränsad variabilitet runt 
medelvärdena. I fallet med säsongsbetonad distribution, är våren och sommaren mildare 
med högre värden för spridning medan för höst och vinter finns det fler ytterligheter med 
mindre spridning. 

4.2.4 Resultat extremt väder 
Maximal våghöjd Hsmax, Hs (100) statistiskt fastställd signifikant våghöjd som 
förekommer genomsnitt en gång per 100 år, och det högsta enskilda vågen som statistiskt 
förekommer i genomsnitt en gång per 100 år, Hmax (100) presenteras i tabell 11 och karta 
(se bilaga 8). 

Variationer för de olika vågparametrar (HSmax, Hs (100) och Hmax (100) för extrema 
förhållanden är bredare än i fallet med vågförhållanden. Ökningen av värdena kan förklaras 
med hänsyn till de statistiska osäkerheter kopplade till extrapolering av data. 

Testplats 1 till 11 visar dessutom en huvudriktning för inkommande vågor medan platserna 
12 och 13 visar mer spridning på den inkommande vågen i riktning och linje med Kattegatt 
kanalen. 
 

4.3 Analys av tidvatten 
Syftet med detta kapitel är att definiera och analysera variationen av havsnivån i området 
av intresse. Tidvatten har två olika ursprung: gravitationen från månen och solen 
(astronomiska tidvatten) och effekten av vinden och tryckförändringar, vilket resulterar i 
svängningar som kallas för stormfloder. 

4.3.1 Datakälla 
Som nämnts i kapitel 4.1 har data erhållits från öppen data hos SMHI från olika platser: 

• Kungsviken • Göteborg-Torshamnen 

• Smögen • Ringhals 

• Uddevalla • Ängelholm 

• Stenungsund • Viken 
 

4.3.2 Metodik 
Genomsnittlig nivå för högvatten, lågvatten och tidvattenkraft amplitud har erhållits från 
tillgänglig data. 
 
4.3.3 Resultat 
Tidvatteneffekter i Östersjön leder till minskad amplitud av tidvatten inom området 
Kattegatt och Skagerrak. Denna typ av effekter är vanliga för sund som förbinder öppet hav 
med innan hav. Effekten av att stora volymer vatten (tidvatten amplitud kontra inloppsarea) 
som passerar genom ett sund ger dämpade effekter på tidvattnet i inloppen eller innan havet 
och området kring sundet. 

Genomsnittlig amplitud för tidvatten (astronomisk + storm) landar på värden runt 33 cm. 
Från resultatet kan det uppskattas att stormsvallvåg representerar cirka 30 % av amplituden 
för tidvatten. Tabell 12 – 14 (se bilaga 8) visar de beräknade parametrarna för tidvatten. 
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4.4 Analys av havsströmmar 
Havsströmmar är kontinuerliga rörelser av havsvatten som genereras av krafter som verkar 
på detta flöde. I enlighet med den typen av krafter finns det olika typer av strömmar: 

• Globala cirkulationsströmmar 
• Strömmar skapade av vind  
• Strömmar skapade av vågor 
• Tidvattenströmmar 
• Strömmar skapade av flodmynning 
• Densitetdrivna strömmar (temperatur, skillnad i salthalt mm)  

 

I vårt fall har de uppmätta parametrarna inte påverkats av denna typ av strömmar. Därför 
har de inte beaktats. 
 

4.4.1 Datakälla 
Som nämnts i kapitel 4.1 har data erhållits från SMHI öppen data, från olika platser: 

• Trubaduren 

• Fladen  

• Läsö Ost  

 
4.4.2 Metodik 
Aktuell hastighet och strömriktning på olika djup har erhållits från tillgängliga data. 
 
Variationer mellan djup anger ursprung och typ av ström. För analysen har uppgifter från 
mätbojen vid Trubaduren använts på grund av närheten till de föreslagna områdena och 
mätperioden. 

 
4.4.3 Resultat 
Resultaten visar att det finns starka strömmar vid 10 och 22 meters djup i linje med kanalen 
för Kattegatt. Den huvudsakliga riktningen för strömmarna är SSE / SO vid 22 m och W / 
NV på 10 m djup. Det skulle kunna förklaras på grund av förekomsten av 
tidvattenströmmar och på grund av effekterna av tidvatten i Östersjön.  

Tabell 15 – 35 (se bilaga 8) visar de beräknade parametrarna för analys av strömmarna. 
 

4.5 Analys av havstemperatur 
 
4.5.1 Datakälla 
Som nämnts i kapitel 4.1 har data erhållits från SMHI öppen data, från olika platser: 

• Väderöarna  • Trubaduren 

• Väderöarna 1 • Ringhals 

• Uddevalla • Fladen 

• Göteborg-Torshamnen • Läsö Ost 
 

4.5.2 Metodik 
Temperatur på olika djup har erhållits från tillgängliga data. För analysen har uppgifter från 
mätbojen vid Trubaduren använts på grund av närheten till de föreslagna områdena och 
mätperioden. 
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4.5.3 Resultat 
Tabell 36 (se bilaga 8) visar variationen av temperaturen mellan åren och djup och tabell 
37 (se bilaga 8) visar variabiliteten mellan åren. Temperaturen är stabil med djupet medan 
medeltemperaturen varierar mellan åren omkring 1,5 - 2,5º C. Havstemperaturen är stabil 
med djupet med värden runt 2-4 ˚ C på vintern och 15 -17 ˚ C under sommaren. 

 

4.6 Analys av salinitet 
Salthalten är en av de viktigaste parametrarna med stor betydelse för konstruktioner till 
havs. Cirkulationen på havsvatten är beroende av salthalten, liksom de typer av 
mikroorganismer som lever i vattnet. Det påverkar också isförhållanden då det påverkar 
fryspunkten. 

Salthalten mäts i enheten PSU, som representerar den Practical Salinity Scale (PSS) som 
definieras som konduktivitetskvoten mellan havsvatten och en vanlig KCl lösning. 

 

4.6.1 Datakälla 
Som nämnts i kapitel 4.1 har data erhållits från SMHI öppen data och mätbojen vid Läsö 
Ost. 

 

4.6.2 Metodik 
Salthalten på olika djup har erhållits från tillgängliga data. 

 

4.6.3 Resultat 
Tabell 38 (se bilaga 8) visar variationen av salthalten mellan åren och djup. Salthalten är 
mer stabilt med djupet. Nedanför 20-30 m är salthalten näst intill konstant över år och djup. 
PSU ökar med djupet samtidigt som variationen för PSU över år minskar när djupet ökar. 

 

4.7 Analys av isförhållanden 
 
4.7.1 Datakälla 
Som nämnts i kapitel 4.1 har data erhållits från SMHI. Där de har utvecklat kartor som går 
att finna på deras hemsida och som är sökbara efter datum. 

 

4.7.2 Resultat 
Analysen av de tillgängliga kartorna visar att området av intresse förblir ofruset under 
större delen av tiden på grund av kombinationen av strömmar, temperatur och salthalt. 

Under de kallaste åren, som exempel 2010, gick det att finna is i området av intresse medan 
under andra vintrar fanns ingen is att finna. 

 

4.8 Analys av vindförhållanden 
 

4.8.1 Datakälla 
Som nämnts i kapitel 1.2 har data erhållits från SMHI öppen data. I detta fall har 
mätstationen vid Måseskär använts. 
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4.8.2 Metodik 
Vindhastighet och vindriktning har erhållits från tillgängliga data. 

 

4.8.3 Resultat 
Resultaten visar att det finns tre dominerande riktningarna under året: SSW under oktober 
– januari och mars – april, V under perioden från maj till sep och NNE under februari med 
en genomsnittlig vindhastighet mellan 7 -8 m/s 

Tabell 39 – 40 (se bilaga 8) visar de beräknade parametrarna för vindanalysen. 
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5 Nätanslutning 
 

5.1 Anslutningspunkt 
Landet är uppdelat i s.k. Nätområden med en nätägare på varje område. I området norr om 
Göteborg, främst från Marstrand till Strömstad finns framförallt två olika nätägare, Fortum 
och Vattenfall. Nätområdet från Kungshamn och norrut benämns Norra Bohuslän (NBL) 
och ägs av Fortum. Nätet i det här området har i princip ingen ledig kapacitet och ingen 
anslutning är möjlig här i närtid enligt uppgifter från Fortum. Svenska Kraftnät planerar 
dock för en utbyggnad av stamnätet med en ny stamstation. Detta kommer dock att dröja 
till åtminstone 2016 eller längre.  
 
Sökandet efter lämplig anslutningspunkt kom därför att koncentreras till området kring 
Sotenäs kommun. Nedanstående alternativa anslutningspunkter har utvärderats: 
 
Tabell 5-1 Jämförelse av möjliga anslutningspunkter 
Stationsnamn Tid för anslutning Kommentarer 
Lyse Q3-Q4 2014 Belägen i Lysekil. Finns 

planer för ombyggnad för att 
öka kapaciteteten. 

Färlev Oklart Belägen långt från kusten 
och olämplig som 
anslutningspunkt. 

Kungshamn 
(Roparebacken) 

Ca Q2 2015 Kräver ombyggnad. 
Lämplig anslutningspunkt. 

 
En aspekt som kom in i samband med tidiga diskussioner med myndigheter var att en 
placering av ett testcenter i närheten av den redan etablerade vågkraftanläggningen utanför 
Kungshamn vore att föredra. På så sätt skulle man kunna samla flera testverksamheter i 
samma område och också hitta synergier mellan projekten. Med detta i åtanke kom fokuset 
att hamna kring Kungshamn och nätstationen i Roparebacken blev naturlig att undersöka 
vidare.  
 
Den lösning som här föreslås är att en 44 kV kabel ansluts direkt på regionnätssidan av 
transformatorn och därefter förläggs i en liknande sträckning som den kabel som 
SEABASED vågkraftanläggning använt. Väl ute vid testplatsen kopplas kabeln till ett 
flytande ställverk för att transformeras ner till 10 kV. Under projektet har löpande kontakt 
hafts med Vattenfall och tidplanen som kommuniceras från deras sida ger att en 
ombyggnation kan vara klar omkring Q2 2015. Den långa beställningstiden på den typ av 
kabel som behövs för den här lösningen gör att den tidshorisonten bedöms som realistisk ur 
projektets synvinkel. 
 
 

5.2 Översikt elsystem 
Elsystemet för offshore testcenter omfattar kabel för effekt distribution till land, 46 kV 
ställverk för anslutning av landkabel, krafttransformator samt 12 kV ställverk för 
anslutning av respektive testobjekt. Utöver den elektriska utrustningen ingår även den 
flytande struktur som utrustningen skall stå på ute till havs samt inbyggnad av 
transformator och ställverk. 
 
Med utgångspunkt i den nya information som framkommit föreslås att testcentret 
dimensioneras för en effekt på 25 MW när det gäller exportkabel och krafttransformator. 
Däremot är det mer kostnadseffektivt att dela upp inkopplingsställverket i två enheter. Ett 
för att täcka det initiala behovet och ett som kan levereras senare. Det första bör klara 
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anslutning av två vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 7 MW samt 4 vågkraftverk 
med en sammanlagt effekt på 0,5 MW. 
 
Notera att anslutningsspänningen till Vattenfalls nät är 44kV medan konstruktionsspänning 
för ställverken är 46 kV respektive 12 kV.  
 

 
Figur 5-1 Principskiss som visar nätanslutning av testparken 
 
 

5.3 Exportkabel 
Mellan testplatsen och fastlandet läggs en s.k. exportkabel. Regionnätsstationen på 
fastlandet har en övre spänningsnivå på 44 kV och här har vi valt att dimensionera för 
denna spänning. Då man, p.g.a. djupet troligen inte kommer att kunna använda bottenfast 
struktur har en kabel som tål att inkopplas till ett ställverk som rör sig, en s.k. dynamisk 
kabel valts.   
 

5.4 Dimensionering och kostnad för kabel 
För att klara 25 MVA och en inkoppling på 44 kV krävs en kabelarea på 120 mm2 
aluminium. För beräknings skull har vi valt en 120 mm2 aluminium offshore kabel från 
ABB som exempel (se figur 5-2). De yttersta 2 km av kabeln, närmast testplatsen, behöver 
utföras som en dynamisk konstruktion. Detta innebär att armeringen i kabeln byts från bly 
till annat material som bättre tål att kabeln rör sig. Blyet kan annars komma att förstöras. 
Dessutom behöver kabeln ”hängas upp” i en s-form som möjliggör att den rör sig utan 
alltför stora laster. Detta görs med hjälp av flytkroppar som fästs på kabeln. Nackdelen med 
denna kabelkonfigurering är det höga priset, som antydningsvis kan röra sig kring 10 till 15 
kSEK/m.  
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Priset är dock osäkert då mycket få sådana lösningar finns i drift och de som finns är främst 
i oljebranschen och avsedda för betydligt högre spänningar. Det är sannolikt att man 
behöver specialtillverka kabeln för detta projekt vilket bidrar till det höga priset.  

 
Figur 5-2 En XLPE 3-ledarkabel i genomskärning 

 

5.5 Förläggning av kabel 
Förläggningen av kabeln görs med specialfartyg. Vi har i studien valt att titta på en möjlig 
kabelsträckning som i görligaste mån följer samma sträckning som den befintliga 
vågkraftparken (grön rektangel) för att på så vis hitta synergier i form av att använda redan 
utförda inventeringar av bottenförhållanden mm. Om det här är en strategi som kommer 
fungera i praktiken vet vi inte i nuläget då möjligheten till kabelkorridor inte undersökt i 
den här förstudien. Se bilaga 9, figur 16 på föreslagen kabelsträckning från område A fram 
till stationen Roparebacken i Kungshamn (röd kvadrat). 
 

5.6 46 kV ställverk 
46 kV ställverket utgör anslutningspunkt för kabel mellan testområdets gemensamma 
kopplingspunkt och land. Dessutom ska brytare och reläskydd kunna koppla bort 
transformatorn vid fel. Ytterligare funktioner i ställverket är möjligheten att fjärrmanövrera 
brytare samt jorda anläggningen.  
 
Anslutningsspänningen vid Vattenfalls regionnätsstation i Roparebacken är 44 kV. Det är i 
Sverige en vanligt förekommande spänning men inte en av de standardiserade spänningar 
för vilka de stora leverantörerna tar fram standardställverk. Det är därför inte lätt att få 
flertalet förslag på konstruktion och pris.  
 
Det ställverk som föreslås för detta projekt är ABBs UniGear ZS3.2. Ställverket är 
tillgänglig för användning i nät med upp till 46 kV driftspänning. Facken är testade enligt 
IEC 62271-200, inklusive tester av de kanaler för avgaser och luckor som används i den 
svenska marknaden. Vakuumbrytaren är av golvrullande typ, speciellt testade av KEMA 
för att klara funktionaliteten på 46 kV.  
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5.7 Krafttransformator 10/44 kV 
Krafttransformatorn skall öka spänning för överföring av effekt till land för att minska 
förluster samt anpassa spänningsnivån till anslutning i regionnätet. Det finns ett flertal 
transformatorer framtagna specifikt för havbaserad vindkraft på marknaden. Alla stora 
leverantörer av transformatorer har referensprojekt där torrisolerad eller oljefyllda 
transformatorer har använts. Transformatorerna i den storlek som behövs är normalt alla 3-
fasiga och konstruerade enligt nationella och internationella standarder.  
 
För testcentret föreslås en oljefylld transformator eftersom den är kapslad och därför inte 
lika känslig för den omgivande luften som en torrisolerad transformator. För båda typerna 
gäller dock att transformatorn ska förstärkas i strukturen jämfört med en stationär 
transformator på land. De transformatorer som finns för placering i maskinhusen på 
vindkraftverk är förstärkta i oket vilket gör att de klarar en viss lutning och vibration utan 
att lindningarna skadas. För transformator placerad på pråm måste det utredas vidare hur 
accelerationer från vågorna påverkar strukturen.  
 
För kylning av transformatorn föreslås slutet system där oljan kyls med havsvatten via en 
plattvärmeväxlare. Det bör utredas vidare om en automatisk spänningsomkopplare behövs 
eller om fasta steg är tillräckligt. En annan fråga som behöver svar är hur hög ljudvolym 
som är godtagbar för omgivningen. Här är det viktigt med samordning av struktur och 
ljudisolering av byggnaderna för ställverk och transformator.  
 
Effekten på transformatorn har i projektet valts till 25 MVA. Det klarar den installerade 
effekt i testcentret som kan ses på kort och medellång tid enligt de scenarion som tidigare 
redovisats. Om ytterligare effekt behövs kan man utöka med en transformator parallellt.  
 

5.8 12 kV ställverk 
12 kV ställverket utgör en samlad inkopplingspunkt för testenhet i centret. I ställverket 
mäts spänning centralt och ström i respektive anslutningsfack för att beräkna produktion 
från enheterna. Varje fack för inkoppling av enheterna är dessutom utrustat med 
fjärrmanöverfunktion samt reläskydd för bortkoppling av kabel i händelse av fel. 
  
Exakt vilken konfiguration av ställverksfack som behövs är inte möjligt att definiera i 
denna studie. Därför föreslås en grunduppsättning av fack som medger anslutning av 
inkoppling av de testenheter som kan identifieras idag. 

 
5.9 Lokalkraft 
10 kV ställverket är försett med ett fack för anslutning av lokalkrafttransformator. Vilken 
effekt som kommer att behövas för lokalkraften är svårt att definiera i projekteringsfasen. I 
projektet har en lokalkraft på 100 kW använts för prisuppgift. Till transformatorn kommer 
kostnad för lågspänningsställverk och fördelningar. 
 

  



44 

 

5.10 Floater 
De flesta av de alternativa placeringar som har undersökts i den här förstudien har ett djup 
på mer än 50 meter. Anledningen är att flytande vindkraft ofta kräver eller föredrar djup 
större än 40 meter. På dessa djup är det svårt eller omöjligt att använda sig av bottenfasta 
strukturer och för att kunna använda en inkopplingspunkt i testplatsen behöver man därför 
titta på endera en flytande plattform eller en struktur som står på botten. Det sistnämnda 
alternativet plockades snabbt bort då det förväntas att testanläggningar regelbundet 
kommer att kopplas in och ur och att regelbundet arbete kommer att utföras vid 
inkopplingspunkten. Att utföra sådant arbete på över 40 meters djup anses som praktiskt 
ogenomförbart. Alternativet som återstår är att sätta ställverks- och transformatorutrustning 
på en flytande plattform. Bilden nedan visar en plattform från ett testcenter för flytande 
vind som är under uppbyggnad i Fukushima, Japan (see figur 5-3).  
 

 
Figur 5-3 Flytande ställverk med vindmätmast, LIDAR-mätare och helikopter plattform36 

 
Även där har man valt en flytande ställverkslösning med mätutrustning. Vi föreslår dock att 
man istället för att använda en specialgjord flytande plattform använder en 
standardplattform/pråm och därpå placerar vädertätade byggnader för elutrustning (se bild 
5.6). Plattformen förtöjs med ankare för att i möjligaste mån ligga stilla men ytterligare 
utredningar krävs för att säkerställa att alla komponenter tål de påkänningar som skapas då 
plattformen rör sig i vågorna. En sådan lösning bedöms i vilket fall bli betydligt mer 
kostnadseffektiv än en för ändamålet specialutvecklad plattform skulle bli. 
 
Flera av de stora aktörerna inom elkraftutrustning, som ABB och Siemens, har strategier 
för att i framtiden utveckla färdiga lösningar för flytande ställverk men i dagsläget finns 
inga sådana lösningar färdiga. Ett alternativ är därför att kontakta någon av dessa aktörer 
för att starta ett samarbete kring testplatsen och erbjuda möjligheten att testa även 
elutrustning.  
 
 

                                                      
36 Källa: Rapporten “Fukushima Floating Offshore Wind Farm Demonstration Project” 
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Figur 5-4 Transformator, ställverk och vindmätutrustning placerad på flytande struktur. Varje hörn  
fäster ställverket med en vajer till botten 
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6 Planering och budget 
 
6.1 Uppskattad tidplan 
 
Tabell 6-1 Tidplan uppdelad i tre steg 
Aktivitet  Tidpunkt 

Finansiering av projektet  Q1-2014 
Steg 1, Tillstånd och affärsupplägg   
 Samrådsprocess  Q1-2014 till Q2-2014 
 MKB och naturinventeringar  Q1-2014 till Q3-2014 
 Handläggning av miljötillstånd  Q3-2014 till Q1-2015 
 Affärsplan och ägarbild på plats  Q4-2014 
 Beviljat miljötillstånd  Q1-2015 
   
Steg 2, Etablering   
 Detaljprojektering  Q1-2015 till Q2-2015 
 Mätning  Q2-2015 
 Testcentret i drift utan 
nätuppkoppling 

 Q3-2015 

   
Steg 3, Nätuppkoppling   
 Upphandling infrastruktur  Klart under Q3-2015 
 Ombyggnation av mottagningsstation  Klart Q3-2015 
 Byggnation och kabelförläggning  Q2-2017 till Q3-2017 
 Testcentret i drift  Q4-2017 
 
 
Tidplanen visar att förutsatt att arbetet med tillstånd kan starta i början av 2014 så skulle ett 
testcenter kunna vara på plats i slutet av 2017 och verksamheten skulle kunna börja redan 
2015. 
 

6.2 Budget för fortsatta arbete 
För att underlätta beslut om etablering av ett testcenter har studien inkluderat ett arbete med 
en budget baserad på det exempel som beskrivs tidigare i den här rapporten.  
 
Eftersom den initiala investeringskostnaden är ansenlig så har vi valt att dela arbetet i tre 
delar: 
 

1. Genomföra en tillståndsprocess och ett affärsplanearbete samt att bearbeta viktiga 
kunder och samarbetspartners. 
 

2. Upprätta testplats utan nätanslutning 
 

3. Testplats med nätanslutning 

 
Den totala budgeten hamnar på 105 MSEK, baserat på en placering på den Svenska 
västkusten och en lokalisering totalt 11 km från kusten. Investeringskalkylen bygger på den 
rekommenderade grundkonfigurationen med 5 testplatser för vindkraft och 3 områden för 
test av vågkraft. Därutöver ingår även en metrologisk mätmast placerad på land för att 
kontinuerligt mäta klimatförhållanden, en sodar placerad på samma plattform som 
ställverket och två stycken vågmätningsbojar. Investeringsbehovet varierar till stor del med 
avståndet till landanslutningspunkt då sjökabeln är den totalt dominerande kostnaden. 
Under förstudien har stor vikt lagts på att hitta en plats för centret med rimlig chans till 
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anslutning nära havet och en möjlighet till placering ej längre ut än 15 km för att begränsa 
kostnaden för nätanslutning. Tillgång till elnät med kapacitet att ta emot produktionen från 
vindkraftverken utan att behöva göra allt för stora nyinvesteringar i nät-infrastruktur har 
visat sig vara en styrande faktor inte minst ur ett tidsperspektiv då elnätet längs västkusten 
till stora delar är överbelastat redan idag. Hur priset ser ut för en anslutning till nätägarens 
nät på land har varit svårt att överblicka och utgör en stor osäkerhetsfaktor i budgeten. 
 
Utan investeringen i nätanslutning blir investeringsbehovet i stället ca 13 MSEK (steg 
1 och 2). En utbyggnad till det steget skulle göra att en hel del tester som inte kräver 
nätuppkoppling skulle kunna börja och testcentret skulle i allt väsentligt kunna starta sin 
verksamhet. Parallellt med detta kan arbetet med att koppla sig mot elnätet fortsätta.  
 
Tabell 6-2 Kostnader för steg 1 – Beslut om investering till beviljat tillstånd 

 
 
 
Tabell 6-3 Kostnader för steg 2 – Upprätta testplats utan nätanslutning 

 
 
 
Tabell 6-4 Kostnader för steg 3 – Anslutning av testplats till elnätet 

 
 
 
 
  

Aktivitet Kostnad (kSEK) 

Projektledning och resekostnader 1 300 
Affärsplanering 1 300 
Tillståndsprocess 3 600 
Detaljprojektering - 
Mätning - 
Nätanslutning (till havs) - 
Övriga kostnader 1 000 
  
Summa 7 200 

Aktivitet Kostnad (kSEK) 

Projektledning och resekostnader 500 
Affärsplanering - 
Tillståndsprocess - 
Detaljprojektering 900 
Mätning 3 400 
Nätanslutning (till havs) - 
Övriga kostnader 1 200 
  
Summa 6 000 

Aktivitet Kostnad (kSEK) 

Projektledning och resekostnader 800 
Affärsplanering - 
Tillståndsprocess - 
Detaljprojektering - 
Mätning - 
Nätanslutning (till havs) 83 000 
Övriga kostnader 8 000 
  
Summa 91 800 
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7 Diskussion 
 
 
Internationell utveckling 
Den marina förnybara energisektorn utvecklas mycket snabbt, dock krävs stora satsningar 
på tillämpad forskning och demonstration för att nå kommersiell framgång. I denna 
förstudie har vi inkluderat flera olika teknikområden som har mycket gemensamt men som 
också har vitt skilda förutsättningar och utvecklingsnivåer. 
 
Den konventionella bottenfasta havsbaserade vindkraften är kommersiellt tillgänglig och 
marknaden har uppnått en relativt hög mognadsgrad. Det stora utvecklingsområdet de 
närmaste 10-20 åren är flytande vindkraft som möjliggör energiutvinning även på stora 
djup. 
 
Inom Europa finns det ett stort antal företag som utvecklar olika typer av aggregat för att 
utvinna energi ur vågor, havsströmmar och tidvatten. Jämfört med vindkraften befinner sig 
dessa teknikområden i mycket tidigare utvecklingsfaser. 
 
Långsiktigt perspektiv – att ha förutsättningar eller att skapa dem 
De internationella prognoserna för sektorns utveckling på lång sikt pekar på att marin 
energi i framtiden kommer att stå för en betydande del av den förnybara elproduktionen i 
världen. Ett flertal länder, däribland Storbritannien, Frankrike, Danmark, Japan och 
Kanada, har insett sektorns potential och har utvecklat nationella strategier och 
handlingsplaner för att stödja utveckling och demonstration av marina energitekniker. 
Sektorn präglas fortfarande av hög teknisk och ekonomisk risk och med tanke på 
problemen i den internationella finanssektorn råder det brist på riskvilligt kapital. Den 
framtida utvecklingen av internationella och nationella stödsystem (t.ex. feed-in-tariffer) 
och skatter på koldioxidutsläpp kommer troligtvis ha stor påverkan på sektorns utveckling 
och kostnadsbilden i jämförelse med konventionella (fossila) energikällor. EU:s stora 
satsningar på tillämpad forskning och demonstration inom ramprogrammet Horisont 2020 
kommer också att hjälpa sektorn framåt. 
 
I dagsläget har Sverige flera lovande teknikföretag som idag är små och i relativt tidiga 
skeden i sin teknikutveckling. Dessa företag är i stor utsträckning beroende av tillgång till 
kostnadseffektiva testningsmiljöer för att vidareutvecklas. Det är mycket kostsamt att 
genomföra tester i andra länder och så långt det är möjligt vill företagen utvecklas på sin 
hemmamarknad. Många betonar också hur viktigt det är att bevisa att en teknik fungerar på 
hemmaplan för att lyckas i en exportsatsning. 
 
På kort och medellång sikt är det svårt att se hur en testbädd skulle vara kommersiellt 
framgångsrik med tanke på de små företagens begränsade resurser. Men med ett ökat 
intresse från privata investerare som, ju längre teknikutvecklingen i branschen går, ser 
potential i dessa företags tekniker, kommer det sannolikt att finnas större finansiella medel 
tillgängliga för testning och demonstration på lång sikt. Det står dock klart att offentligt 
stöd till företagen, i kombination med stabila policy-incitament och stödsystem kommer att 
vara viktiga i många år framöver, detta för att sänka riskerna för kommersiella aktörer att 
våga satsa på sektorn.37 
 

                                                      
37 Intervju med  Martin Murphy, VD på Tidal Energy Ltd i Wind Energy Update (2013-11-18) 
http://uk.windenergyupdate.com/fc_windenergyupdatelz/lz.aspx?p1=05977002S3811&CC=&p=1&cID=0&cV
alue=1 
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Om man skulle utgå från en långsiktig vision om att Sverige ska vara världsledande inom 
förnybar marin energi, med starka leverantörer och underleverantörer, ter det sig som 
självklart att Sverige bör ha en testbädd för att skapa de rätta förutsättningarna för dessa 
företag och tekniker att utvecklas (se figur 7-1). 
 

 
 

Figur 7-1 Betydelsen av en havsbaserad testbädd som FoU miljö 
 
Majoriteten av de svenska företagen och de flesta bedömare som vi fört diskussioner med 
under förstudien är tveksamma till att Sverige kommer att bygga storskaliga havsbaserade 
parker för flytande vindkraft eller vågkraft. Däremot finns starka argument för att man i 
Sverige skulle kunna utveckla kostnadseffektiv konventionell (bottenfast) havsbaserad 
vindkraft för innanhavsförhållanden, t.ex. Östersjön och Medelhavet.38 Samtliga företag vi 
haft kontakt med har sikte på exportmarknaderna då de ser begränsade möjligheter för 
storskaliga parker i Sverige, dock vill de helst fortsätta utveckla sin teknik i Sverige. 
 
Olika tekniker på samma testbädd? 
Det finns både argument för och emot att testa både vind- och vågkraftskoncept på samma 
testbädd. Dels är det kostnadseffektivt att dela på kostnaden för elanslutning samt kring 
infrastruktur på land, och dels så finns flera gemensamma nämnare för båda 
teknikområdena, t.ex. förankring, drift och underhållsfrågor och eldistribution. 
Å andra sidan så befinner sig dessa respektive tekniker på väldigt olika utvecklingsnivå, 
vilket kan skapa problem, till exempel vad gäller elkvalitet då många av de 
vågkraftkoncept som finns under utveckling idag inte uppfyller nätägarnas krav på 
elkvalitet. Ett annat något större problem kan vara att det är svårt att hitta en lämplig 
anslutningsspänning som passar för både vindkraftinstallationer på över 3 MW och 
vågkraftinstallationer ner mot så lågt som 20 kW. De här två aspekterna talar för att det är 
svårt och dyrt att kombinera vågkraft och vindkraft i en och samma park även om det är 
genomförbart. 
 
Om fokus för testbädden läggs primärt på vindkraft finns troligtvis bättre förutsättningar 
för att attrahera mer kapitalstarka kunder, då tekniken och marknaden är mer välutvecklad. 
Enligt de internationella kontakterna vi haft under förstudien är det för närvarande relativt 
svagt intresse för vågkraft från investerare, dessa tror just nu mer på tidvattentekniken (som 
inte är relevant för svenska vatten). Däremot har t.ex. spanska elbolaget Iberdrola nyligen 
investerat i svenska Corpower Ocean som utvecklar ett vågkraftskoncept, vilket pekar i 
motsatt riktning. 
 

                                                      
38 Bidrag till en handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige, Chalmers Rapport No. 2013:11 
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/186375/local_186375.pdf 

 

Utbildning

Studenter

PhD

Utb. Kvalitet

Praktisk 
erfarenhet

Nätverk

Atraktiv miljö 
för forskare

EU nätverk

Kunskapsnätverk

Politiskt nätverk

Strategiskt 
företagsnätverk

Experiment

Test ny teknik

Reducera 
tekniska risker

Skapa alternativ 
för industrin

Infrastruktur

Reducera kost 
för att utföra 
experiment

Framtagning av 
nya modeller, 

verktyg, 
instrument etc. 

Träning för 
operatörer och 

utbildad 
personal

Forskning

Grundläggande 
forskning

Tillgång till data

Validering av 
modeller

Debatt

Skapa legitimitet 
för ny teknik

Kunskap om 
nästa steg

Rådgivning

Formulera 
agenda för 

forskning med 
industrin

Konsultation

Gatekeeping



50 

 

I Sverige finns redan testmiljöer som lämpar sig för tidiga utvecklingsskeden för vågkraft. 
Dessa har initierats utanför Lysekil och vid Islandsberg, av Uppsala Universitet och 
Fortum, och det kan finnas möjligheter att samarbeta kring dessa.  
 
Frågan om att integrera vind- och vågkraft på samma testbädd bör utredas vidare. 
Dessutom bör det undersökas huruvida det går att inkludera ett område inom testbädden för 
produktion av alger för biogasproduktion på land, som också är ett intressant 
utvecklingsområde där Sverige har ledande kompetens. 
 
Ett annat område där Sverige har en stark position är marin ekologi. Det kan finnas 
intressanta möjligheter genom en testbädd, att kunna forska kring hur man kan skapa 
hållbara marina energiparker med minimalt ekologiskt avtryck. 
 
Ett internationellt kunskapscentrum baserat på svenska styrkeområden? 
I det korta perspektivet har de svenska utvecklingsbolagen konkreta planer för testning och 
det behövs en plats i vattnet som har de erforderliga tillstånden. Tillståndsprocessen är 
mycket tids- och resurskrävande för enskilda små företag och att ha tillgång till en 
tillståndsgiven testbädd skulle vara viktigt för många av dem. 
 
Vi bedömer att den inhemska marknaden i dagsläget är liten, men har potential att växa sig 
betydligt större och starkare om rätt stödinsatser sätts in. Att skapa tillgång till en testbädd 
skulle utgöra ett mycket konkret sådant stöd. Med tanke på att flera av de svenska 
företagen, i och med de konkreta planerna på testning i riktig havsmiljö, börjar röra sig upp 
i TRL-skalan (mot TRL 4-5) kommer företagens utveckling de närmsta åren till stor del 
präglas av testning och demonstrationsaktiviteter. 
 
För att motivera en storskalig satsning på en fullt utbyggd testbädd, med elanslutning till 
land (som utgör den enskilt största kostnaden för investeringen), bör den långsiktiga 
ambitionsnivån sättas högt redan från början. 
 
I och med Sveriges relativt blygsamma våg- och vindresurs (i jämförelse med t.ex. 
Storbritannien) måste en svensk testbädd erbjuda något som är svårt att hitta i andra länder, 
för att kunna attrahera utländska företag. 
 
En internationellt konkurrenskraftig svensk testbädd bör kunna erbjuda specialisttjänster 
som bygger på djup kunskap och erfarenhet inom svenska styrkeområden. I 
marknadsföringen gentemot andra länder kan det vara klokt att nischa sig inom specifika 
områden istället för att sträva efter att bli världsledande på marin energi i stort. Att skapa 
ett kompetenscenter som involverar de svenska lärosätena och instituten inom några givna 
områden skulle ge tyngd åt testbädden. För att utreda vilka områden (som relaterar till 
sektorn) som verkligen är internationellt konkurrenskraftiga krävs mer fördjupade 
diskussioner med branschföreträdare och forskare. Ett sådant område skulle t.ex. kunna 
vara elkraft där det i Sverige finns ett starkt kluster som utvecklats kring ABB, som i sig är 
en stor leverantör av undervattenskablar och ställverk till havsbaserad vindkraft. Det 
kanske också finns aspekter inom den marina energisektorn där svenska företag har särskilt 
goda förutsättningar att utveckla tjänster eller metoder, t.ex. kostnadseffektiv drift- och 
underhåll av marina energiparker med säkra arbetsmiljöer (sektorn präglas fortfarande av 
stora arbetsmiljörisker). 
 
Det kan även finnas synergieffekter med andra testbäddar eller forskningscentra i Sverige 
och även utomlands som skulle kunna utvecklas för att gemensamt kunna ge ett starkare 
erbjudande, t.ex. testbädden för vindkraft i kallt klimat i norra Sverige eller med Narec i 
Storbritannien. 
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En testbädd skulle kunna utgöra en viktig plattform och samlingsplats för utvecklingen av 
ett svenskt industriellt kluster för den marina energisektorn. Detta skulle också kunna 
betyda mycket för kommunerna i närheten av verksamheten, i form av arbetstillfällen och 
positiv marknadsföring för regionen.  
 
Internationella FoI-samarbeten 
En testbädd med ”kompetensfokus” skulle öppna nya möjligheter för att engagera svenska 
företag i större samverkansprojekt med internationella aktörer, kanske främst genom 
Horisont 2020. SP och de internationellt konkurrenskraftiga universiteten i Sverige skulle 
härigenom kunna involvera svenska utvecklingsbolag i sina FoU-projekt. Genom att delta i 
EU-projekt kan företagen få indirekt tillgång till nya marknader genom samarbete med 
internationella aktörer. 
 
I de länder där marin energi har kommit betydligt längre än i Sverige, framför allt 
Storbritannien, läggs stort fokus på att bygga en hållbar leverantörskedja för industrin. 
Detta är något som behöver få ökat fokus även i Sverige och ett kompetenscentrum kopplat 
till en testbädd skulle kunna utvecklas till att bli den naturliga noden för de relevanta 
företagen.  
 
Finansiering och affärsmodeller 
Marknadsundersökningen har inte berört frågor gällande finansiering och affärsmodeller 
för att driva en testbädd.  Följande frågor kvarstår: 

- Finansiering av testbädden på kort och lång sikt? 
- Vilka möjligheter finns för offentligt stöd för utveckling av testbädden?  
- Skulle stora svenska underleverantörer (t.ex. SKF och ABB) till den marina 

energisektorn vara intresserade av att testa sina produkter, komponenter eller 
metoder på en testbädd? Om så är fallet, skulle de vara intresserade av att 
delfinansiera testbädden? 

- Kan de stora elbolagen ha intresse av att stödja en testbädd där de skulle kunna 
utvärdera olika tekniker för havsbaserade parker? (Ett exempel på detta är 
Vattenfalls storskaliga satsning på European Offshore Wind Deployment Centre 
vid Aberdeen Bay i Skottland)39. 

- Hur skulle ett industriellt konsortium med långsiktigt engagemang i testbädden 
kunna se ut?  

För att svara på några av dessa frågor bör man försöka dra lärdom av erfarenheterna från 
andra testbäddar i Europa. Narec, som i november 2013 fick besked om tillstånd att bygga 
en testbädd med kapacitet om 99MW, arbetar nu med att bygga ett konsortium med både 
offentliga och industriella aktörer som kan dela på de stora kostnaderna för att utveckla 
testbädden. Även om deras testbädd har betydligt större kommersiella möjligheter än den 
planerade svenska anläggningen (i och med den höga kapaciteten på 99MW som tillåter 
relativt storskalig elproduktion, som skulle kunna matas ut på elnätet och generera 
inkomster) så är Narecs tillvägagångssätt av relevans. Narec har satsat på att skaffa alla 
tillstånd till testbädden först, för att nu kunna föra konkreta diskussioner med industriella 
aktörer och offentliga finansiärer för att bygga ett kraftfullt konsortium med långsiktiga 
åtaganden kring testbädden.  
 
Det är sannolikt betydligt svårare att få det engagemang och de nödvändiga åtaganden från 
företag och organisationer innan man vet hur en testbädd kommer att se ut och fungera i 
realiteten. Givetvis måste man på en generell nivå vara säker på att det finns ett intresse för 
en testbädd för att påbörja en tillståndsprocess, men det är troligen ont om investerare som 
skulle känna sig trygga med att investera i en hypotetisk testbädd vars förutsättningar kan 
ändras fundamentalt under tillstånd- och samrådsprocess med motstående intressen.  
                                                      
39 http://www.vattenfall.co.uk/en/aberdeen-bay.htm 
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8 Slutsatser 
 

• Internationella prognoser visar att flytande vindkraft och vågkraft har mycket stor 
potential både för den europeiska och globala energiförsörjningen och hjälpa till att 
täcka det framtida energibehovet. Möjlig energiutvinning från vågor, tidvatten och 
havsströmmar har bedömts vara upp till 337 GW runt år 205040. Havsbaserad 
vindkraft skulle enligt European Wind Energy Association (EWEA) kunna 
generera ca 460 GW år 205041. 
 

• Med sin starka ingenjörstradition och höga kompetens inom nyckelområden 
relevanta för sektorn och tillverkande industri (t.ex. elkraft) har Sverige mycket 
god potential att på ett signifikant sätt delta i den starka marknadsutvecklingen som 
sannolikt kommer att ske på medel- till lång sikt. 
 

• För att nå fram till kommersialisering av nya produkter och tjänster krävs att de 
rätta förutsättningarna finns, inte bara för forskning och utveckling, utan också för 
testning och demonstration. Ändamålsenliga testmiljöer är en förutsättning för att 
bevara svensk konkurrenskraft och generera ny kunskap i form av forskning och 
utveckling – hela kedjan från grundläggande forskning till kommersialisering 
måste fungera42. Starka test- och demomiljöer utgör också viktiga 
marknadsföringsmöjligheter för svenska koncept gentemot potentiella investerare, 
men kan också betyda mycket för den generella bilden av Sverige som 
”tekniknation”. 
 

• Det är av stor vikt för sektorn om en tydlig handlingsplan43 för marin energi togs 
fram inom ramen för regeringens pågående arbete med en övergripande Maritim 
Strategi för Sverige.  
 

• De svenska utvecklingsbolagen bekräftar att de behöver närheten till en testbädd 
(gärna svensk) för att överleva och utvecklas eftersom det är betydligt mer 
kostnadseffektivt och mer praktiskt att genomföra utprovning på hemmaplan. Både 
inom flytande vind och våg energi kommer under 2014 och 2015 ett flertal bolag 
behöva access till en provplats, däribland innovationer som Flow och Hexicon.  
 

• Då det redan finns flera havsbaserade testmiljöer inom EU bör den föreslagna 
svenska testbädden kunna erbjuda något som kompletterar befintliga anläggningar, 
och som därigenom kan attrahera intresse även från utländska aktörer. Inriktning 
mot en eventuell nisch för testbädden bör bygga på etablerade svenska 
styrkeområden samt maximalt utnyttja de geografiska förutsättningarna i området 
(t.ex. anpassa tjänster till de tekniker och utvecklingsnivåer som förväntas vara 
relevanta för svenska vind- och vågförhållanden). 
 

• Ett smalt spektrum av vågparametrar, innebär bra testförhållanden med stabila och 
förutsägbara villkor för att testa olika komponenter. Sverige, med sitt mildare våg- 
och vindklimat kan erbjuda bra testmiljöer för de tidiga faserna i 
teknikutvecklingen (verifiering av koncept). Stabila förhållanden garanterar 
tillgång till provplatsen under större delen av året.  

                                                      
40 International Energy Agency, Ocean Energy Systems  
http://www.ocean-energy-systems.org/about_oes/oes_vision_brochure/ 
41 EWEA 2013, Deep Water – the next step for offshore wind power, s.14 
42 Vinnova 2013, Vinnovanytt, nr 1 februari 2013. 
43 Exempel på handlingsplan: Marine Energy Technology Roadmap, UKERC and ETI  
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• En testbädd bör utvecklas inom ramen för ett nationellt kompetenscentrum för 

marin energi, som kan samla ett industriellt kluster för sektorn för nationellt och 
internationellt samarbete (t.ex. inom Horisont 2020) 
 

• Testbädden bör i möjligaste mån komplettera befintliga testmiljöer framför allt den 
vid Islandsberg men också kommande initiativ som Nova I Oskarshamn. Om detta 
visar sig möjligt bör testbädden som är föremålet för denna förstudie enbart 
fokusera på flytande vindkraft, bioenergi och mekanisk utprovning av 
vågenergitekniker som kräver större djup än vad som kan tillgodoses av 
Islandsberg. 
 

• Frågan om huruvida det är klokt att genomföra testning av både vind- och vågkraft 
inom samma område bör utredas vidare. Flera aktörer vi pratat med säger att det 
kan vara svårt att integrera dessa två på ett framgångsrikt sätt44. 
 

• De svenska utvecklingsbolagen som kommit längst i sin utveckling uppger att de 
förhållanden (t.ex. djup, ungefärliga våg- och vindförhållanden) som råder vid den 
föreslagna platsen är ideala. 
 

• Den föreslagna testbädden bör erbjuda något unikt på grund av en stor mängd 
testmiljöer inom EU som gör att även internationella utvecklingsbolag skulle vara 
intresserade av att komma till Sverige för testning och demonstration. 
 

• På kort till medellång sikt kommer en testbädd troligen vara beroende av offentligt 
stöd då de flesta företagen på marknaden har svårt att attrahera riskvilligt kapital. 
Om en svensk testbädd kan erbjuda något unikt som kan attrahera utländska 
utvecklare och underleverantörer ökar sannolikheten för att kunna driva 
anläggningen på kommersiella villkor.  
 

• Det är möjligt att hitta en lokalisering på den svenska västkusten som både 
uppfyller kraven på vattendjup, möjlighet till nätanslutning, som har tillräckligt få 
motstående intressen för att kunna nå ett tillstånd och som har de rätta 
metrologiska förutsättningarna för ett testcenter. I studien har vi identifierat fem 
olika områden som har potential att användas för en testplats och av dess valt ut en 
som särskilt lämplig. 
 

• Bedömningen är att det inte föreligger några större hinder för att vara 
framgångsrika i en tillståndsprocess för att etablera testbädden. Det kan hända att 
hinder dyker upp under tillståndsprocessen som i denna förstudie varit svåra att 
förutse, men med en flexibilitet när det gäller placering och utformning av 
testcentret och med yrkesfiskarnas och kommunens stöd bör detta gå att hantera. 
Däremot finns det risk att processen kan dra ut på tiden vilket gör det viktigt att 
starta arbetet så snart som möjligt. 
 

• Nätanslutning kommer sannolikt att vara den enskilt största kostnaden för 
projektet. Både anslutningen från central anslutningspunkt till land, från central 
anslutningspunkt till respektive testobjekt och en flytande anslutningspunkt är 
förenade med ansenliga kostnader. Hur detta skall hanteras bör bli föremål för 
vidare undersökning men den här studien visar inte på några direkt tekniska hinder 
i utförandet. 

                                                      
44 Bl.a. Gema San Bruno (European Ocean Energy Association) och Matthijs Soede, EU-kommissionen 
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9 Fortsatt arbete 
 

• Starta steg 1, tillståndsprocessen och ansöka om tillstånd (se kapitel 6) 
 

• Ta fram finansieringsplan och diskutera finansiering av tillståndsprocessen (steg 1) 
med potentiella finansiärer (Vinnova, Tillväxtverket, Energimyndigheten, 
Kraftbolag, Teknikutvecklare m.fl.)  
 

• Föra samtal med industriella partners och aktörer som kan tänkas investera och 
vara med och driva anläggningen 
 
 
 
 

 
 

  



55 

 

10 Källförteckning  
 
A. Sarmento, 12 september 2012. R&D and Demo Activities in Ocean Energy in Portugal. 
Presentation på konferensen EERA Ocean Annual Assembly.  
Tillgänglig: 
http://www.eeraset.eu/lw_resource/datapool/_items/item_707/researcherpresentations.pdf 
(2013-11-27) 
 
Energy Technologies Institute (2010). Energy Technologies Institute & UK Energy 
Research Centre, Marine Energy Technology Roadmap, October 2010.  
Tillgänglig: http://eti.co.uk/downloads/related_documents/ETI_UKERC_Roadmap.pdf 
(2013-11-27) 
 
Ernst & Young 2013: Rising Tide – Global Trend in the emerging ocean energy market 
Tillgänglig: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Ocean-energy-
2013/$FILE/EY-Ocean-energy-2013.pdf (2013-11-27) 
 
European Marine Energy Centre, 2013 
Tillgänglig: http://www.emec.org.uk/marine-energy/ (2013-11-27) 
 
European Marine Energy Centre, 2013. List of Wave Developers.  
Tillgänglig: http://www.emec.org.uk/marine-energy/wave-developers/ (2013-11-27) 
 
European Wind Energy Association, 2013. Deep water: The next step for offshore wind 
energy. Tillgänglig: 
http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/reports/Deep_Water.pdf (2013-
11-27) 
 
Forbes, 3 oktober 2012. Oregon Races To Catch Up To Europe In Wave Energy.  
Tillgänglig: http://www.forbes.com/sites/davidferris/2012/10/03/in-wave-energy-oregon-
races-to-catch-up-to-europe/  (2013-11-27) 
 
Jeffrey, H, Sedgwick, J & Robinson, C. 2013, 'Technology roadmaps: An evaluation of 
their success in the renewable energy sector'. Technological Forecasting and Social 
Change, vol 80, no. 5, sid. 1015-1027 
 
HM Government (Storbritannien), 2013. Industrial Strategy: government and industry in 
partnership: Offshore Wind Industrial Strategy, Business and Government Action.  
Tillgänglig: https://www.gov.uk/government/publications/offshore-wind-industrial-
strategy-business-and-government-action (2013-11-27) 
 
K. Nielsen & T. Pontes (2010). Report T02-1.1 OES IA Annex II Task 1.2 Generic and 
Site-related Wave Energy Data.  
Tillgänglig: http://www.ocean-energy-systems.org/oes_reports/annex_ii_reports/ 
 
Lindoe Offshore Renewables Center (LORC), 2013. Lindoe Offshore Renewables Center 
tests and demonstrates technology for harvesting renewable energy offshore. 
Tillgänglig: http://www.lorc.dk (2013-11-27) 
 
MARINET, the Marine Renewable Infrastructure Network 2013.  
Tillgänglig: http://www.fp7marinet.eu/access_infrastructures_infrastructure-details.html 
(2013-11-27) 
 
National Renewable Energy Centre, April 2013, Blyth Offshore Demonstration Project, 
Non-Technical Summary.  



56 

 

Tillgänglig: http://narec.co.uk/cmsfiles/narec/Electronic_NTS_low_res.pdf (2013-11-27) 
 
Ocean Energy Centre, Chalmers. Blå Energi – en strategisk innovationsagenda för marin 
energi, sid. 17:  
Tillgänglig: http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/176376/local_176376.pdf 
(2013-11-27) 
 
Offshore Denmark (2013). Danish Offshore Network.  
Tillgänglig: http://offshoredenmark.dk/offshore_network.html (2013-11-27) 
 
Scottish and Southern Energy (SSE). Project information- Hunterston Offshore Wind 
Turbine Test facility.  
Tillgänglig: http://www.sse.com/Hunterston/ProjectInformation/# (2013-11-27) 
 
SOWFIA: Streamlining of Ocean Wave Farms Impact Assesment: “Deliverable 
D.2.1 Catalogue of Wave Energy Test Centres March 2011  (Updated September 2012).  
Tillgänglig: 
http://sowfia.eu/fileadmin/sowfia_docs/documents/D2.1_Annex_UpdateSept_2012.df 
(2013-11-27) 
 
The Crown Estate, 2013. Leasing round to accelerate testing of emerging offshore wind 
technologies, including floating  
Tillgänglig: http://www.thecrownestate.co.uk/news-media/news/2013/leasing-round-
announced-to-accelerate-testing-of-emerging-offshore-wind-technologies-including-
floating/  (2013-11-27) 
 
The Crown Estate (2012). UK floating wind power report. Tillgänglig: 
http://www.thecrownestate.co.uk/media/428739/uk-floating-offshore-wind-power-
report.pdf 
 
 
The Engineer, 13 juni 2013. Lack of foundation test sites 'a risk for UK offshore wind'.  
Tillgänglig: http://www.theengineer.co.uk/civil-and-structural/news/lack-of-foundation-
test-sites-a-risk-for-uk-offshore-wind/1016509.article 
(2013-11-27) 
 
T. Lewis, University Cork College Cork, 17 juni 2013. Large Cooperative Research 
Infrastructures: a Transatlantic Dialog in an Irish Perspective. Presentation vid möte på 
Beaufort Research, University College Cork.  
Tillgänglig: http://www.bigscienceireland.org/Lewis.pdf (2013-11-27) 
 
 
Trelleborg AB: Tillgänglig http://www.trelleborg.com/en/Media/Products-and-Solutions-
News/Archive/Trelleborg-wins-cable-protection-contract-for-worlds-largest-floating-
windfarm-/ (2013-11-27) 
 
Waveplam (EU-projekt), Wave Energy: A guide for investors and policy makers.  
Tillgänglig: http://www.waveplam.eu/files/downloads/D.3.2.Guidelienes_FINAL.pdf 
(2013-11-27) 
  



57 

 

Bilaga 1 – Enkätfrågor till svenska utvecklingsbolag 
 
Enkätfrågor till svenska utvecklingsbolag gällande förutsättningar, specifikationer och önskemål avseende svensk 

testbädd för marin energi..  

 
1. Företagsnamn 

1.1 Kontaktperson 

1.2 Namn 

1.3 E-mail 

1.4 Telefon 

1.5 Roll i företaget 

 

2. Beskriv företaget ur ett affärsmässigt perspektiv.  

2.1 Bakgrund (t.ex. baserat på forskning från Universitet X) 

2.2  Industriella partners, finansiering och annan relevant information 

 

3. Beskriv företagets teknologi (inkl. all information som är relevant med hänsyn till utformning av testmiljöer) 

3.1 Koncept för energiutvinning 

3.2 Vilka förhållanden (t.ex. våghöjd, djup) är produkten utformad för? 

3.3 Förankringsmetod?  

 

4. Utvecklingsnivå (Technology Readiness Level, TRL) i dagsläget  

4.2 Planer för framtiden (ambitionsnivå, utvecklingstakt, etc.) 

4.3 Utför företaget tester i nuläget, eller har konkreta planer för testning det närmaste året? 

4.4 Om ja, beskriv testmiljö (land, ort och förhållanden), skala, etc. 

 

5. Vågförhållanden 

5.2 Havsdjup 

5.3 Bottenförhållanden 

5.4 Avstånd till andra produktionsanläggningar och strukturer 

5.5 Beskriv eventuella “skuggningseffekter” som påverkar er teknik? 

 

6. Elinfrastruktur 

6.1 Hur mycket installerad effekt kommer ert aggregat att ha vid ett hypotetiskt test i Sverige? 

6.2 Vilken anslutningsspänning föredrar ni? 

6.3 Kommer er teknik att uppfylla Svenska Kraftnäts krav på elanslutning? 

6.4 Beskriv era övriga önskemål avseende el-infrastruktur? Bifoga gärna en spec (via mail till 

helena@thelightswitch.se). 

 

7. Kring-infrastruktur på land 

7.1 Indikera vilken typ av resurser som bör finnas i anslutning till en svensk testbädd för att underlätta 

testning till havs. Specificera gärna och förklara om dessa aspekter är “absolut nödvändiga” eller 

“önskvärda” ur ert perspektiv. 

 

8. Tester 

8.1 Beskriv en typisk testkampanj? Vilka typer av tester kan ni se framför er? 

8.2 Hur lång kan en testkampanj vara i kalendertid? 

8.3 Hur ofta bedömmer ni att man behöver besöka testanläggningen under en testkampanj?  

8.4 Önskar ni utföra certifiering på en testplats, i så fall, i vilken form? 

8.5 Geografisk omfattning – hur stor plats krävs för att testa er teknologi (kvadratmeter)? 

 

9. Är det önskvärt med en svensk testbädd för marin energi / skulle ert företag vara intresserad av nyttja en 

sådan? Välj ett av alternativen nedan 

a. Tillgång till en svensk testbädd skulle ha AVGÖRANDE BETYDELSE för företagets utveckling 

b. Tillgång till en svensk testbädd skulle vara POSITIVT för företaget 

c. En svensk testbädd är INTE RELEVANT för företaget 

 

10. Motivera ert svar ovan! 

 

11.  Övrig information som ni vill att vi tar hänsyn till i förstudien? 

  

mailto:helena@thelightswitch.se
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Bilaga 2 – Enkätfrågor till underleverantörer mfl.  
 
Enkätfrågor till underleverantörer och andra aktörer med intressen i marin förnybar energigällande förutsättningar, 

specifikationer och önskemål avseende svensk testbädd för marin energi.  

 

1. Företagsnamn 

2. Kontaktperson 

3. E-mail 

4. Telefon 

5. Titel 

 

6. Kortfattad beskrivning av företaget (affärsidé, produkt och/eller tjänst) 

 

7. Beskriv på vilket sätt företaget har intresse av en framtida testbädd för förnybar marin energi? 

 

8. Har företaget produkter, tjänster eller metoder som behöver testas i marin miljö? 

 

9. Om du svarat JA på fråga 8: beskriv och förklara hur en idealisk testmiljö skulle vara utformad för att passa 

företagets behov, t.ex. geografisk placering, väderförhållanden, kringinfrastruktur, m.m. 

 

10.  Om du svarat JA på fråga 8: vilken typ av resurser bör finnas i anslutning till en svensk testbädd för att 

underlätta testning av företagets produkt/tjänst? Specificera om dessa är “absolut nödvändiga” eller 

“önskvärda” ur ert perspektiv. 

 

11. Beskriv en typsik testkampanj 

 

12. Vilka typer av tester kan ni se framför er?  

 

13. Hur lång kan en testkampanj vara I kalendertid? 

 

14. Hur ofta bedömer ni att man behöver besöka testanläggningen under en testkampanj? 

 

15. Önskar ni utföra certifiering på en testplats, i så fall, i vilken form? 

 

16. Geografisk omfattning – hur stor plats krävs för att testa er produkt/tjänst (kvadratmeter)? 

 

17.  Ser företaget andra affärsmöjligheter kring en svensk testbädd för marin energi? 

 

18.  Tror ni att en svensk testbädd till havs för marin energi skulle vara av avgörande betydelse för utvecklingen av 

svensk industri inom denna bransch? Motivera ditt svar! 

 

19. Är det önskvärt med en svensk testbädd för marin energi / skulle ert företag vara intresserad av nyttja en 

sådan? Välj ett av alternativen nedan: 

 

a. Tillgång till en svensk testbädd skulle ha AVGÖRANDE BETYDELSE för företagets utveckling 

b. Tillgång till en svensk testbädd skulle vara POSITIVT för företaget 

c. En svensk testbädd är INTE RELEVANT för företaget 

 

 

20. Motivera ert svar! 

21. Övrig information som ni önskar att vi tar hänsyn till I förstudien? 
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Bilaga 3 – Svar på enkätfrågor till svenska utvecklingsbolag 
 

Företag som svarat på enkäten 

 

 Hexicon AB  

 ANDERBERG DEVELOPMENT AB 

 Ocean Harvesting Technologies AB 

 Paulander 

 SeaTwirl AB 

 Scandinavian Wind AB 

 Cosmomind AB 

 Minesto AB 

 Vigor Wave Energy 

 Waves4Power AB 
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Bilaga 4 – Svar på enkätfrågor till svenska underleverantörer 
 

 

Företag som svarat på enkäten 

 

 Floatel International AB 

 Oresund Steel Construction 

 Det Norske Veritas Sweden AB 

 ThyssenKrupp Marine Systems AB (f.d. Kockums AB) 

 ÅF Industry AB 

 Tech Network 

 Innovatum AB 

 Volvo Technology 

 Sapa Profiler 
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Bilaga 5 – Europeiska testsiter 
 

Europeiska testsiter: för mer information om förhållandena på respektive site se dokumentet Europeiska 

testbäddar eller klicka på respektive länk.  

 

Vågkraft 
FACILITY CC EST'D SCALE 

AAU Nissum Bredning Test Site DK  Small lab 

Aguçadoura test site PO 2007 Prototype scale 

DanWEC: Danish Marine Test Site DK 2009 Prototype site 

EMEC Nursery Wave Test Site GB 2003 Medium-scale site 

European Marine 

Energy Centre (EMEC) GB  Prototype scale 

EVE Biscay Marine Energy Platform - bimep ES  Large-scale site 

EVE Mutriku OWC plant ES  Large-scale site 

FaB Test (Falmouth) GB  Sub-prototype 

FH-IWES Offshore Field Test Facilities DE  Large-scale site 

Lysekil Wave Energy Research Site SE 2003 Prototype scale 

Marintek NO 1998 Large scale 

Mutriku ES 2011 Prototype scale 

Peniche test site PO 2007 Prototype scale 

Pilot Zone, Portugal PT  Prototype to commercial 

Plocan, Canary 

Islands ES  Prototype scale 

Runde Environmental  
Centre and Marine Energy Test Centre NO 2008 Prototype scale 

SEAI Galway Bay 1/4 Scale Wave Energy Test Site IE  Medium-scale site 

SEM-REV FR 2007 Prototype scale 

Wave Hub GB 2010 Prototype scale 

WAVEC OWC Pico PT  Large-scale site 

 

Vindkraft 
FACILITY CC EST'D SCALE 

DTU National test centre for large wind turbines DK  Large-scale site 

EVE Biscay Marine Energy Platform - bimep ES  Large-scale site 

Plocan, Canary 

Islands ES  Prototype scale 

Aguçadoura test site PO 2007 Prototype scale 

Metcenter NO 2009  

 

Tidkraft 
FACILITY CC EST'D SCALE 

EMEC Nursery Tidal Test Site GB  Medium-scale site 

QUB Portaferry Tidal Test Centre GB  Medium-scale site 

TTC Tidal Testing Centre Den Oever NL  Medium-scale site 

Strangford Lough GB 2008 Commercial 

 

Planerade testbäddar 
FACILITY CC EST'D SCALE 

DanWEC: Danish Marine Test Site DK   

SEAI Wave Energy Test Site, Belmullet IE 

Planned since 

2009 Large-scale site 

Projects: North West Lewis GB 

Permission 

2013 

Large-scale commercial 

 site 

NAREC National Renewable Energy Center GB 

Se hemsidan: 

Demonstration  

ECN NL 

Planned to be 

established 2015 

Prototype test 

locations 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.fp7-marinet.eu/AAU-nissum-bredning-test-site.html
http://www.danwec.com/dk/forside.htm
http://www.fp7-marinet.eu/EMEC-nursery-wave-test-site.html
http://www.emec.org.uk/
http://www.emec.org.uk/
http://www.fp7-marinet.eu/EVE-biscay-marine-energy-platform-bimep.html
http://www.fp7-marinet.eu/EVE-mutriku-owc-plant.html
http://emps.exeter.ac.uk/renewable-energy/research/research-interests/offshore/hydrodynamics/falmouthbaytestsitefabtest/
http://www.fp7-marinet.eu/Fh_IWES-offshore-field-test-facilities.html
http://www.el.angstrom.uu.se/forskningsprojekt/WavePower/Lysekilsprojektet_E.html
http://www.sintef.no/home/MARINTEK/
http://www.eve.es/index.aspx
http://www.cm-peniche.pt/_uploads/pdf_noticias/waverollerawenergyoyeneolicasagrupolena.pdf
http://www.wavec.org/content/files/Portuguese_pilotzone_2009.pdf
http://www.plocan.eu/es/
http://www.plocan.eu/es/
http://www.rundecentre.no/
http://www.rundecentre.no/
http://www.fp7-marinet.eu/SEAI_OEDU-wave-energy-test-site-galway-bay.html
http://www.semrev.fr/en/
http://www.wavehub.co.uk/
http://www.fp7-marinet.eu/WavEC-wavec-pico-owc.html
http://www.fp7-marinet.eu/RISOE-national-test-centre-for-large-wind-turbines.html
http://www.fp7-marinet.eu/EVE-biscay-marine-energy-platform-bimep.html
http://www.plocan.eu/es/
http://www.plocan.eu/es/
http://www.metcentre.no/index.html
http://www.fp7-marinet.eu/EMEC-nursery-tidal-test-site.html
http://www.fp7-marinet.eu/QUB-portaferry-tidal-test-centre.html
http://www.fp7-marinet.eu/TTC-tidal-testing-centre-den-oever.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Strangford_Lough
http://www.danwec.com/dk/forside.htm
http://www.fp7-marinet.eu/SEAI_OEDU-wave-energy-test-site-belmullet.html
http://www.aquamarinepower.com/projects/north-west-lewis/
http://www.narec.co.uk/demonstration
https://www.ecn.nl/expertises/wind-energy/tests-measurements/
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Labsiter  

FACILITY CC SCALE 

TYPE OF 

TECHNOLOGY (WIND, WAVE, 

CURRENT, TIDAL) 

AAU Deep water wave basin * DK Small lab Wave 

CNR-INSEAN Circulating Water Channel IE Large lab Tidal 

CNR-INSEAN Wave Tank IE Large lab Wave,Offshore-Wind 

DTU Current Flume with a Carriage DK Small lab Tidal,Offshore-Wind 

DTU Mechanical test facilities DK Large lab Cross-Cutting 

DTU PowerLabDK DK Large lab Cross-Cutting 

ECN Hydrodynamic and Ocean Engineering Tank * FR Large lab Wave, Offshore-Wind 

IFREMER Deep Seawater Wave Tank * FR Large lab Wave 

IFREMER Materials in Marine Environment Laboratory * FR Large lab Cross-Cutting 

IFREMER Wave-Current Circulation Tank FR Large lab Wave,Tidal 

NAREC CPTC Energy Link Labs GB Large lab Cross-Cutting 

NAREC Large Scale Wave Flume * GB Large lab Wave 

NAREC Nautilus Rotary Test Rig GB Large lab Cross-Cutting 

PU COaST - Coastal Ocean and Sediment Transport 
Laboratories  GB Large Lab Wave 

QUB Shallow Water Wave Tank GB Medium-scale Wave 

SINTEF Renewable Energy Lab - SmartGrids NO Small lab Cross-Cutting 

TECNALIA Electrical PTO lab ES Small lab Cross-Cutting 

UCC-Beaufort Ocean Wave Basin * IE Small lab Wave 

UCC-Beaufort Rotating Test Rig IE Small lab Cross-Cutting 

UEDIN Curved Wave tank GB Small lab Wave 

UEDIN FloWave GB Large Lab Wave, tidal 

UNEXE Dynamic Marine Component Test Facility GB Small lab Cross-Cutting 

UNIFI-CRIACIV Boundary Layer Wind Tunnel IE Small lab Offshore-Wind 

UNIFI-CRIACIV Wave-Current Flume IE Small lab Wave, Tidal 

UNI-STRATH Kelvin Hydrodynamics Laboratory GB Small lab Wave,Tidal,Offshore-Wind 

USTUTT Laminar Wind Tunnel DE Small lab Offshore-Wind,Tidal 

USTUTT Turbine Test rigs DE Small lab Cross-Cutting 

Edinburgh Designs Ltd GB Large lab Wave 

 

Testsiter för testdata 
FACILITY CC EST'D SCALE 

DTU Database of wind characteristics DK  Large-scale site 

DTU Mobile Wind Measurement Facilities DK  Large-scale site 

ECNETH Database of Measurements on OWEZ NL  Large-scale site 

NTNU Full-scale wind measurement station NO  Large-scale site 

PU PRIMaRE HF Radar Environmental Monitoring Facility 

(PHFREMF) GB  Large-scale site 

UNEXE South West Mooring Test Facility (SWMTF) GB  Medium-scale site 

USTUTT Nacelle-based LIDAR wind & load measurement 

system for wind turbines DE  Large-scale site 

  

http://www.fp7-marinet.eu/AAU-deep-water-wave-basin.html
http://www.fp7-marinet.eu/CNR-INSEAN_access-circulating-water-channel.html
http://www.fp7-marinet.eu/CNR-INSEAN-wave-tank.html
http://www.fp7-marinet.eu/RISOE-current-flume-with-carriage.html
http://www.fp7-marinet.eu/RISOE-mechanical-test-facilities.html
http://www.fp7-marinet.eu/RISOE-power-lab-dk.html
http://www.fp7-marinet.eu/ECN-hydrodynamic-ocean-engineering-tank.html
http://www.fp7-marinet.eu/IFREMER-wave-basin-brest.html
http://www.fp7-marinet.eu/IFREMER-materials-structures-group.html
http://www.fp7-marinet.eu/IFREMER-flume-boulogne-mer.html
http://www.fp7-marinet.eu/NAREC-cptc-energy-link-lab.html
http://www.fp7-marinet.eu/NAREC-large-scale-wave-flume.html
http://www.fp7-marinet.eu/NAREC-nautilus-rotary-test-rig.html
http://www.fp7-marinet.eu/PU-Wave-and-Current-Facility.html
http://www.fp7-marinet.eu/PU-Wave-and-Current-Facility.html
http://www.fp7-marinet.eu/QUB-shallow-water-wave-tank.html
http://www.fp7-marinet.eu/SINTEF-renewable-energy-lab-smartgrids.html
http://www.fp7-marinet.eu/TECNALIA_RBTK-electrical-pto-lab.html
http://www.fp7-marinet.eu/UCC_beaufort-ocean-wave-basin.html
http://www.fp7-marinet.eu/UCC_beaufort-rotating-test-rig.html
http://www.fp7-marinet.eu/UEDIN-edinburgh-curved-wave-tank.html
http://www.fp7-marinet.eu/UEDIN-Edinburgh-Flowave-TT-Current-Wave-Tank.html
http://www.fp7-marinet.eu/UNEXE_Dynamic_Marine_Component_Test_facility.html
http://www.fp7-marinet.eu/UNIFI-CRIACIV-boundary-layer-wind-tunnel.html
http://www.fp7-marinet.eu/UNIFI-CRIACIV_Wave_Current_Flume.html
http://www.fp7-marinet.eu/Uni_Strath-acre-road-wave-tow-tank.html
http://www.fp7-marinet.eu/USTUTT-laminar-wind-tunnel.html
http://www.fp7-marinet.eu/USTUTT-turbine-testrigs.html
http://www.edesign.co.uk/
http://www.fp7-marinet.eu/RISOE-database-wind-characteristics.html
http://www.fp7-marinet.eu/RISOE-mobile-wind-measurement-facilities.html
http://www.fp7-marinet.eu/ECNeth-database-measurements-owez.html
http://www.fp7-marinet.eu/NTNU-wind-measurement-station.html
http://www.fp7-marinet.eu/UoP-primare-hf-radar-environmental-monitoring-Facility.html
http://www.fp7-marinet.eu/UoP-primare-hf-radar-environmental-monitoring-Facility.html
http://www.fp7-marinet.eu/UNEXE-south-west-mooring-test-facility.html
http://www.fp7-marinet.eu/USTUTT-swe.html
http://www.fp7-marinet.eu/USTUTT-swe.html
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Bilaga 6 – Europeiska utvecklingsbolag inom våg- och tidkraft 

(EMEC) 
 

Informationen är hämtad 2013-10-14 och innehåller de bolag som EMEC har på sin hemsida det specifika 

datumet. 

 

Europeiska utvecklingsbolag inom vågkraft (http://www.emec.org.uk/marine-energy/wave-developers/, 94 

st) 

Company Technology Country 

DEXA WAVE Energy Aps DEXA WAVE Convertor Denmark 

Floating Power Plant A/S Poseidon's Organ Denmark 

Leancon Wave Energy Multi Absorbing Wave Energy Convertor (MAWEC) Denmark 

Wave Star Energy ApS Wave Star Denmark 

WavePiston WavePiston Denmark 

WavePlane Production Wave Plane Denmark 

Weptos Weptos Denmark 

Lancaster University PS Frog England 

SeWave Ltd OWC Faroe Islands 

AW Energy Waveroller Finland 

Wello OY Penguin Finland 

Ecole Centrale de Nantes SEAREV France 

Hydrocap Energy Seacap France 

HydroGen HydroGen 10 France 

Kneider Innovations Wave Energy Propulsion France 

Brandl Motor Brandl Generator Germany 

RWE nPower renewables OWC Germany 

Daedalus Informatics Ltd Wave Energy Conversion Activator Greece 

Blue Power Energy Ltd  Ireland 

Hydam Technology McCabe Wave Pump Ireland 

Jospa Ltd Irish Tube Compressor (ITC) Ireland 

Joules Energy Efficiency Services Ltd TETRON Ireland 

Ocean Energy Ltd Ocean Energy Buoy Ireland 

Sea Power Ltd Sea Power Platform Ireland 

WaveBob Limited Wave Bob Ireland 

University of Edinburgh Salter's Duck N.A. 

Ecofys Wave Rotor Netherlands 

Neptune Systems MHD Neptune Netherlands 

Euro Wave Energy Floating absorber Norway 

Fobox AS FO3 Norway 

Fred Olsen Ltd The B1 Buoy Norway 

Ing Arvid Nesheim Oscillating Device Norway 

Intentium AS Intentium Offshore Wave Energy Convertor Norway 

Langlee Wave Power Langlee System Norway 

Norwegian University of Science and 

Technology CONWEC Norway 

Ocean Wave and Wind Energy (OWWE) Wave Pump Rig Norway 

Ocean Wave and Wind Energy (OWWE) OWWE-Rig (hybrid technology) Norway 

Pelagic Power AS PelagicPower Norway 

Pontoon Power Pontoon Power Convertor Norway 

Purenco AS Purenco WEC Norway 

Straum AS OWC Norway 

Wave Energy AS Seawave Slot-Cone Generator Norway 

Fred Olsen & Co./Ghent University SEEWEC Norway/EU 

http://www.dexawave.com/
http://www.floatingpowerplant.com/?pageid=336
http://www.leancon.com/technology.htm
http://www.engineering.lancs.ac.uk/
http://www.aw-energy.com/
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/52074.htm
http://www.hydrocap.com/seacap.php
http://www.hydro-gen.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=3
http://kneider.voila.net/
http://brandlmotor.de/index_eng.htm
http://www.daedalus.gr/weca.html
http://www.bluepower.ie/
http://www.jospa.ie/
http://www.carbontrust.com/resources
http://www.oceanenergy.ie/
http://www.ecofys.com/
http://www.eurowaveenergy.com/
http://www.fornybar.no/sitepageview.aspx?sitepageid=1635
http://www.fredolsen.com/
http://www.anwsite.com/
http://www.intentium.com/
http://www.langlee.no/
http://www.caddet-re.org/html/299art4.htm
http://www.caddet-re.org/html/299art4.htm
http://www.owwe.net/
http://www.owwe.net/
http://www.pelagicpower.no/
http://www.pontoon.no/
http://www.straumekraft.no/
http://www02.abb.com/global/gad/gad02077.nsf/lupLongContent/D74F5739AAE738F6C12571D800305007
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Energias de Portugal Foz do Douro breakwater Portugal 

Instituto Superior Tecnico Pico OWC Portugal 

Martifer Energia FLOW Portugal 

Wave Energy Centre (WaVEC) Pico plant Portugal 

Arlas Invest TUVALU Spain 

HidroFlot SA Hidroflot Spain 

Oceanic Power SeaHeart Spain 

Oceantec Energias Marinas, S.L. Oceantech Energy Convertor Spain 

Technalia PSE-MAR Spain 

Union Electrica Fenosa of Spain OWC Spain 

CorPower Ocean CorPower Wave Energy Converter Sweden 

Interproject Service (IPS) AB IPS OWEC Buoy Sweden 

Ocean Harvesting Technologies Ocean Harvester Sweden 

Sea Power International AB Streamturbine Sweden 

Seabased AB Linear generator (Islandberg project) Sweden 

Uppsala University Uppsala/Seabased AB Wave Energy Convertor Sweden 

Vigor Wave Energy AB Vigor Wave Energy Convertor Sweden 

Waves 4 Power WaveEL Sweden 

Avium A.S. Yeti Cluster System Turkey 

AlbaTERN Squid UK 

Aquamarine Power Oyster UK 

AWS Ocean Energy Archimedes Wave Swing UK 

Checkmate Seaenergy UK Ltd Anaconda UK 

C-Wave C-Wave UK 

Dartmouth Wave Energy SeaRaser Buoy (seawater pump) UK 

Ecotricity Searaser UK 

Edinburgh University Sloped IPS Buoy UK 

Embley Energy Sperboy UK 

Green Ocean Energy Ltd Wave Treader/ Ocean Treader UK 

Greencat Renewables Wave Turbine UK 

Greenheat Systems Ltd Gentec WaTS UK 

Manchester Bobber Manchester Bobber UK 

Neptune Renewable Energy Ltd Triton UK 

Nodding Beam = Power Nodding Beam UK 

Ocean Navitas Aegir Dynamo UK 

Ocean Wavemaster Ltd Wave Master UK 

Offshore Wave Energy Ltd OWEL WEC UK 

ORECon MRC 1000 UK 

Pelamis Wave Power Pelamis UK 

Portsmouth Innovation Ltd Wavestore UK 

Seatricity  UK 

SEEWEC Consortium FO3 UK 

Snapper Consortium Snapper UK 

Trident Energy Ltd Direct Thrust The Linear Generator UK 

Voith Hydro Wavegen Limpet UK 

Wave Power Group Salter Duck, Sloped IPS UK 

Caley Ocean Systems Wave Plane UK/Denmark 

Ocean Power Technologies Power Buoy UK/USA 

Wave Dragon Wave Dragon Wales/ Denmark 

 

  

http://www.ocean-energy-systems.org/
http://www.pico-owc.net/
http://www.martifer.pt/pt/
http://www.capricornioct.com/en/
http://www.hidroflot.com/
http://www.oceanicpower.com/
http://www.see.ed.ac.uk/~shs/Wave%20Energy/EWTEC%202009/EWTEC%202009%20%28D%29/papers/224.pdf
http://www.corpowerocean.com/
http://www.ips-ab.com/
http://www.oceanharvesting.com/
http://www.waves4power.com/
http://www.avium.com.tr/avium/
http://www.albatern.co.uk/index.html
http://www.aquamarinepower.com/
http://www.awsocean.com/PageProducer.aspx
http://www.checkmateuk.com/seaenergy/
http://www.ecotricity.co.uk/our-green-energy/our-green-electricity/and-the-sea
http://www.ecotricity.co.uk/our-green-energy/our-green-electricity/and-the-sea/seamills
http://www.mech.ed.ac.uk/research/wavepower/sloped%20IPS/Sloped%20IPS%20intro.htm
http://www.sperboy.com/flashes/intro.html
http://www.greencatrenewables.co.uk/
http://www.reuk.co.uk/Manchester-Bobber-Wave-Power.htm
http://www.neptunerenewableenergy.com/
http://www.noddingbeam.com/
http://www.oceannavitas.com/
http://www.oceanwavemaster.com/
http://www.owel.co.uk/owel-technology/
http://www.pelamiswave.com/
http://homepage.ntlworld.com/b.spilman/wavestorejune27_003.htm
http://caley.co.uk/
http://www.oceanpowertechnologies.com/
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Europeiska utvecklingsbolag inom tidvattenkraft
1
 

Company Technology Country 

Woodshed Technologies - 

CleanTechCom Ltd Tidal Delay Australia / UK 

Tidebg  Tideng Denmark 

Alstom Hydro Clean Current Tidal Turbine France 

BluStream MegaWatForce France 

Hydro-Gen Hydro-gen France 

SABELLA SAS Hydro-Helix France 

Atlantisstrom Atlantisstorm Germany 

Voith Hydro Hytide Germany 

OpenHydro Open Centre Turbine Ireland 

Ponte di Archimede Kobold Turbine / Enermar Italy 

Bluewater BlueTec Netherlands 

Ecofys Wave Rotor Netherlands 

Neptune Systems Tide Current Converter Netherlands 

Teamwork Tech Torcado Netherlands 

Tocardo BV Tocardo Turbines Netherlands 

Flumill Flumill Power Tower Norway 

Hammerfest Strom Tidal Stream Turbine Norway 

Hydra Tidal Energy Technology AS Morild © Norway 

Ing Arvid Nesheim Waterturbine Norway 

Norwegian Ocean Power The Pulsus Turbine Norway 

Statkraft Tidevanndkraft Norway 

Tidal Sails Tidal Sails AS Norway 

Magallanes Renovables Magallanes Project Spain 

Current Power AB Current Power Sweden 

Minesto Deep Green Technology Sweden 

Atlantis Resources Corp AR-1000 UK 

Aquascientific Aquascientific Turbine UK 

Current2Current Tidal Turbine UK 

Edinburgh Designs Vertical-axs, variable pitch tidal turbine UK 

Edinburgh University Polo UK 

Firth Tidal Energy Sea Caisson and Turbine System (SEACATS) UK 

Greener Works Limited Relentless™ Turbine UK 

Greenheat Systems Ltd Gentec Venturi UK 

Hales Energy Ltd Hales Tidal Turbine UK 

Hydromine The Hydro Mine UK 

Hydroventuri Rochester Venturi UK 

Kepler Energy Transverse Horizontal Axis Water Turbine (THWAT) UK 

Lunar Energy Rotech Tidal Turbine UK 

Marine Current Turbines Seagen, Seaflow UK 

Nautricity Ltd CoRMat UK 

Neptune Renewable Energy Ltd Proteus UK 

Ocean Flow Energy Evopod UK 

Pulse Tidal Pulse-Stream UK 

Robert Gordon University Sea Snail UK 

Rotech Rotech Tidal Turbine (RTT) UK 

Rugged Renewables Savonius turbine UK 

Scotrenewables SR250 UK 

SMD Hydrovision TiDEL UK 

Sustainable Marine Technologies (SMT) PLAT-O UK 

Starfish Electronics Ltd StarTider UK 

Swanturbines Swan Turbine UK 

The Engineering Buisiness Stingray UK 

Tidal Energy Ltd Delta Stream UK 

Tidal Generation Limited Deep-gen UK 

TidalStream TidalStream Triton Platform UK 

University of Southampton Southampton Integrated Tidal Generator UK 

Tidal Electric Tidal Lagoons UK/USA 

 

  

                                                      
1 (http://www.emec.org.uk/marine-energy/tidal-developers/, 57 st) 

http://www.woodshedtechnologies.com.au/
http://www.woodshedtechnologies.com.au/
http://www.tideng.com/
http://www.alstom.com/press-centre/2009/5/Alstom-enters-the-Ocean-Energy-market-reinforcing-its-renewable-energy-portfolio-20090525/
http://www.hydro-gen.fr/
http://www.sabella.fr/index.php?lg=gb
http://www.atlantisstrom.de/description.html
http://voith.com/en/index.html
http://www.openhydro.com/
http://www.pontediarchimede.it/language_us/
http://www.bluewater.com/bluetec/
http://www.c-energy.nl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.neptunesystems.net/
http://www.teamwork.nl/
http://www.tocardo.com/digi_cms/5/technology.html
http://www.flumill.co.uk/
http://www.hammerfeststrom.com/
http://hydratidal.com/
http://www.anwsite.com/
https://www.norwegianoceanpower.com/
http://www.statkraft.com/
http://www.tidalsails.com/
http://www.magallanesrenovables.com/
http://www.minesto.com/
http://www.atlantisresourcescorporation.com/
http://aquascientific2.moonfruit.com/
http://www.current2current.com/CURRENT2CURRENT_new_site/Our_Technology.html
http://www.edesign.co.uk/
http://www.firthtidal.com/
http://www.go-greener.com/
http://www.greenheating.com/
http://www.hales-turbine.co.uk/technology.html
http://hydromine.co.uk/
http://www.hydroventuri.com/
http://www.keplerenergy.co.uk/
http://www.lunarenergy.co.uk/
http://www.marineturbines.com/
http://www.nautricity.com/cormat/
http://www.neptunerenewableenergy.com/
http://www.oceanflowenergy.com/
http://www.pulsegeneration.co.uk/
http://www4.rgu.ac.uk/cree/general/
http://www.scotrenewables.com/
http://www.smd.co.uk/
http://www.susmartech.com/pages/contact.php
http://www.swanturbines.co.uk/
http://www.engb.com/
http://www.tidalenergyltd.com/
http://www.tidalgeneration.co.uk/
http://www.tidalstream.co.uk/
http://www.tidalelectric.com/
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Bilaga 7 – Europeiska utvecklingsbolag flytande vindkraft 
 

Lista på europeiska utvecklingsbolag inom flytande vindkraft
2
 

Company Projekt name Country 

Wind Power Ltd, Arup Aero-generator X UK 

Consortium of Spanish 

wind energy industry headed by Gamesa Azimut Spain 

Blue H Blue H TLP Netherlands 

EU project Deepwind Europé 

Pole Mer 

Deepwater Innovative  

Wind Energy Technology (DIWET) semisub France 

Acconia Energy 

Eolia Reno- 
vables de 

Inversiones (EOLIA) Spain 

The Glosten Associates PelastarWave- Hub UK 

IDEOL IDEOL France 

Consortium led by Game- sa, 

including Iberdrola FLOTTEK Spain 

GICON et al GICON TLP Germany 

Alstom Floating Haliade France 

Gamesa, IDEOL, 
Stuttgart University, Acconia Windpower, 

Navantia, Olav Olsen, RSK Environment 

Ltd, Greenovate! Europe, Acciona Energy FLOATGEN Spain 

Hexicon Hexicon platform Sweden 

EU project HiPRwind Europé 

EU project Marina platform Europé 

SWAY Karmoy Norway 

Xanthus Energy Ocean Breeze UK 

W2power Pelagic Power Norway 

Floating Power Poseidon Floating power Denmark 

Sea Twirl Sea Twirl Sweden 

Gusto Trifloater semisub Netherlands 

Technip/Nenuphar/EDF 
EN Vertiwind France 

Force Technology, NLI 

Innovation WindSea floater Norway 

Nass & Wind/DCNS WINFLO France 

Catalonia institute for 
Energy Research, Gamesa, Alstom, 

Acciona     R test station Spain 

Statoil Hywind Norway 

Principle Power WindFloat Portugal 

                                                      
2 (European Wind Energy Association, 2013: “Deep water The next step for offshore wind energy 

(http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/reports/Dee_Water.pdf) 
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Bilaga 8 – Metrologisk studie 
 

Tabell 1 – Indata sjötillstånd 

  

Coordinates (WGS84) Period 

Location Source Station Latitude Longitude From To 

KUNGSVIK SMHI 2130 59.00:11.13 (WGS84) 59.00:11.13 (WGS84) 19730731 20130708 

SMÖGEN SMHI 2111 58.35:11.22 (WGS84) 58.35:11.22 (WGS84) 19100619 20130708 

UDDEVALLA SMHI 2541 58.35:11.89 (WGS84) 58.35:11.89 (WGS84) 20101215 20130709 

STENUNGSUND SMHI 2110 58.09:11.82 (WGS84) 58.09:11.82 (WGS84) 19620813 20130701 

GÖTEBORG-TORSHAMNEN SMHI 2109 57.69:11.79 (WGS84) 57.69:11.79 (WGS84) 19671102 20130709 

RINGHALS SMHI 2105 57.25:12.11 (WGS84) 57.25:12.11 (WGS84) 19671031 20130708 

ÄNGELHOLM SMHI 2542 56.30:12.79 (WGS84) 56.30:12.79 (WGS84) 20110322 20130709 

VIKEN SMHI 2228 56.14:12.58 (WGS84) 56.14:12.58 (WGS84) 19760422 20130708 

 

Tabell 2 – Indata havstemperatur 

  

Coordinates (WGS84) Period 

Location Source Station Latitude Longitude From To 

VÄDERÖARNA1 BOJ SMHI 35071 58.58:11.07 (WGS84) 58.58:11.07 (WGS84) 19890701 19970208 

VÄDERÖARNA BOJ SMHI 33005 58.48:10.93 (WGS84) 58.48:10.93 (WGS84) 20050302 20130708 

UDDEVALLA SMHI 2541 58.35:11.89 (WGS84) 58.35:11.89 (WGS84) 20130212 20130709 

GÖTEBORG-TORSHAMNEN SMHI 2109 57.69:11.79 (WGS84) 57.69:11.79 (WGS84) 20100624 20130709 

TRUBADUREN BOJ SMHI 35070 57.60:11.63 (WGS84) 57.60:11.63 (WGS84) 19781001 20040904 

RINGHALS SMHI 2105 57.25:12.11 (WGS84) 57.25:12.11 (WGS84) 20100914 20130709 

FLADEN BOJ SMHI 35068 57.22:11.83 (WGS84) 57.22:11.83 (WGS84) 19880712 19990121 

LÄSÖ OST BOJ SMHI 33001 57.22:11.57 (WGS84) 57.22:11.57 (WGS84) 20010508 20091111 

 

Tabell 3 – Indata salthalt 

  

Coordinates (WGS84) Period 

Location Source Station Latitude Longitude From To 

LÄSÖ OST BOJ SMHI 33001 57.22:11.57 (WGS84)   20010508 20091111 

 

Tabell 4 – Indata havsströmmar 

  

Coordinates (WGS84) Period 

Location Source Station Latitude Longitude From To 

TRUBADUREN BOJ SMHI 35070 57.60:11.63 (WGS84) 57.60:11.63 (WGS84) 19781207 20040904 

FLADEN BOJ SMHI 35068 57.22:11.83 (WGS84) 57.22:11.83 (WGS84) 19890430 19930630 

LÄSÖ OST BOJ SMHI 33001 57.22:11.57 (WGS84) 57.22:11.57 (WGS84) 20010508 20091111 
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Tabell 5 – Indata våghöjd 

  

Coordinates (WGS84) Period 

Location Source Station Latitude Longitude From To 

VÄDERÖARNA1 BOJ SMHI 35071 58.58:11.07 (WGS84) 58.58:11.07 (WGS84) 19800418 19810113 

VÄDERÖARNA2 BOJ SMHI 35072 58.53:10.98 (WGS84) 58.53:10.98 (WGS84) 19860722 19861218 

VÄDERÖARNA BOJ SMHI 33005 58.48:10.93 (WGS84) 58.48:10.93 (WGS84) 20050302 20130708 

TRUBADUREN BOJ SMHI 35070 57.60:11.63 (WGS84) 57.60:11.63 (WGS84) 19781001 20031010 

FLADEN BOJ SMHI 35068 57.22:11.83 (WGS84) 57.22:11.83 (WGS84) 19880712 19990831 

LÄSÖ OST BOJ SMHI 33001 57.22:11.57 (WGS84) 57.22:11.57 (WGS84) 20010508 20090214 

 

Tabell 6 – Indata vind 

  

Period 

Location Source Station From To 

MÅSESKÄR SMHI 8106 19610101 19951031 

 

 

Tabell 8 – Signifikant våghöjd för olika platser  

Hs (m) 

Läasö Ost Falden Väderöarna Väderöarna 1 Väderöarna 2 Tubaduren 

1,86 1,59 2,31 2,17 2,22 1,66 
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Tabell 9 - Mean value of H (m) 

 
Month Läasö Ost Falden Väderöarna Väderöarna 1 Väderöarna 2 Tubaduren Mean 

Jan 1,23 1,10 1,44 1,23 0,00 0,97 1,00 

Feb 1,05 1,03 1,12 0,00 0,00 0,80 0,67 

Mar 0,00 0,87 1,00 0,00 0,00 0,82 0,45 

Apr 0,59 0,65 0,82 0,65 0,00 0,56 0,55 

Maj 0,64 0,59 0,89 0,49 0,00 0,50 0,52 

Jun 0,76 0,58 0,86 0,55 0,00 0,61 0,56 

Jul 0,62 0,64 0,85 0,47 0,88 0,62 0,68 

Aug 0,70 0,70 0,97 0,49 0,90 0,64 0,73 

Sep 0,91 0,73 1,23 0,90 1,41 0,75 0,99 

Okt 0,89 0,87 1,24 1,14 1,21 0,88 1,04 

Nov 1,08 0,86 1,45 1,04 1,70 0,91 1,17 

Dec 1,03 0,93 1,36 1,58 1,89 0,89 1,28 

Total 0,81 0,80 1,10 0,86 1,32 0,74 94% 

 

 
Tabell 10 - % of calms 

Month Läasö Ost Falden Väderöarna Väderöarna 1 Väderöarna 2 Tubaduren Mean 

Jan 14% 17% 19% 29% 0% 28% 18% 

Feb 18% 19% 24% 0% 0% 40% 17% 

Mar 0% 31% 30% 0% 0% 38% 17% 

Apr 48% 46% 39% 60% 0% 59% 42% 

Maj 45% 54% 38% 70% 0% 65% 45% 

Jun 34% 53% 33% 52% 0% 55% 38% 

Jul 47% 49% 35% 73% 14% 52% 45% 

Aug 40% 38% 32% 64% 21% 51% 41% 

Sep 23% 42% 17% 36% 9% 43% 28% 

Okt 24% 28% 19% 24% 5% 34% 22% 

Nov 15% 30% 12% 20% 0% 32% 18% 

Dec 20% 24% 14% 7% 1% 32% 16% 

Total 32% 36% 26% 44% 9% 44% 32% 
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Tabell 11 –  
Site 

no. Coordinates Depth (m) 

Jmean (m) ± 

std.dev. Jmax (kW/m) 

Hsmax 

(m) Hs(100) (m) Hmax(100) (m) 

1 58.83°N 10.83°E 82 5.3 ±0.8 239.6 6.8 7.8 12.3 

2 58.67°N 10.92°E 46 4.8±0.7 166.9 5.9 6.5 10.3 

3 58.70°N 11.13°E 30 3.2±0.4 93.3 4.5 4.8 7.7 

4 58.51°N 10.93°E 70 5.1±0.8 223.4 6.6 7.4 11.7 

5 58.33°N 10.67°E 200 5.5±0.8 248.5 6.9 8.0 12.6 

6 58.38°N 11.00°E 80 5.0±0.7 203.9 6.3 7.0 11.1 

7 58.40°N 11.19°E 30 2.7±0.3 72.2 4.1 4.5 7.2 

8 58.20°N 11.08°E 107 5.6±0.7 204.3 5.9 6.6 10.3 

9 58.20°N 11.37°E 25 2.6±0.3 71.5 3.8 4.0 6.2 

10 57.67°N 11.33°E 55 2.7±0.2 90.0 5.0 5.8 9.4 

11 57.71°N 11.58°E 16 2.7±0.3 72.7 4.1 4.4 7.1 

12 57.25°N 11.75°E 40 2.1±0.2 79.9 4.8 5.2 8.6 

13 56.87°N 12.25°E 25 2.1±0.3 43.1 3.7 3.9 6.4 
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Tabell 12 - Average hight tide (cm) 

 
Uddevala Stenungsund Kungsvik Göteborg-Torshamnen Ringhals Ängelholm Viken Smögen Mean 

Jan 46,29 26,92 26,60 28,16 25,75 39,79 26,90 24,46 30,61 

Feb 15,44 19,30 15,28 18,59 15,58 13,04 19,61 16,19 16,63 

Mar 3,51 16,04 12,33 14,24 10,74 13,20 15,70 12,85 12,33 

Apr 13,82 9,37 5,06 8,64 5,43 15,57 10,33 6,65 9,36 

Maj 16,64 8,25 4,99 7,50 3,97 12,46 8,03 6,50 8,54 

Jun 21,04 15,16 12,93 14,61 10,89 21,83 14,46 12,89 15,48 

Jul 35,14 21,13 18,66 20,29 17,46 24,70 21,32 18,15 22,11 

Aug 57,22 22,92 20,35 21,53 18,60 26,91 22,86 20,28 26,34 

Sep 97,41 27,23 23,82 25,59 22,54 43,39 27,47 24,04 36,44 

Okt 93,42 29,40 24,57 27,30 23,03 44,53 26,65 26,41 36,92 

Nov 97,74 33,70 29,81 32,91 28,42 27,04 29,66 30,71 38,75 

Dec 81,61 29,26 25,83 29,17 25,47 43,63 28,56 27,08 36,33 

Total 43,36 21,59 18,39 20,71 17,32 26,45 20,93 18,93 23,46 
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Tabell 13 - Average low tide (cm) 

 
Uddevalla Stenungsund Kungsvik Göteborg-Torshamnen Ringhals Ängelholm Viken Smögen Mean 

Jan -7,82 -13,34 -16,22 -3,59 -1,23 -4,27 -9,39 -14,74 -8,83 

Feb -36,78 -19,62 -25,67 -11,28 -9,26 -22,38 -14,79 -21,87 -20,20 

Mar -38,87 -21,83 -27,96 -14,46 -12,79 -19,92 -17,58 -24,27 -22,21 

Apr -27,57 -24,71 -31,47 -16,72 -14,29 -12,77 -17,71 -26,86 -21,51 

Maj -25,09 -23,92 -29,14 -16,18 -13,85 -14,13 -16,87 -25,00 -20,52 

Jun -19,06 -16,50 -20,42 -9,06 -7,05 -4,21 -9,52 -17,84 -12,96 

Jul -8,45 -10,27 -14,38 -2,79 -0,47 -2,15 -2,39 -12,22 -6,64 

Aug 4,93 -8,68 -12,87 -1,51 0,30 0,91 -1,25 -10,36 -3,56 

Sep 40,84 -6,35 -11,26 0,65 1,94 8,22 -1,32 -8,21 3,06 

Okt 25,83 -6,27 -12,70 0,31 1,01 9,89 -4,45 -8,15 0,68 

Nov 41,64 -5,12 -10,48 2,39 3,01 -0,83 -5,42 -6,80 2,30 

Dec 25,34 -10,03 -15,56 -1,15 0,01 -0,13 -6,70 -11,06 -2,41 

Total -6,07 -13,81 -18,96 -6,11 -4,37 -5,31 -8,92 -15,52 -9,88 

 Tabell 14 - Tidal Amplitude (cm) 

 
Uddevala Stenungsund Kungsvik Göteborg-Torshamnen Ringhals Ängelholm Viken Smögen Mean 

Jan 54,11 40,26 42,81 31,75 26,98 44,06 36,29 39,20 39,43 

Feb 52,21 38,92 40,95 29,87 24,84 35,42 34,39 38,06 36,83 

Mar 42,38 37,86 40,28 28,70 23,53 33,12 33,28 37,12 34,53 

Apr 41,40 34,09 36,53 25,35 19,72 28,34 28,04 33,52 30,87 

Maj 41,73 32,17 34,14 23,68 17,81 26,59 24,89 31,50 29,06 

Jun 40,10 31,67 33,35 23,67 17,94 26,04 23,98 30,73 28,43 

Jul 43,59 31,41 33,04 23,08 17,92 26,85 23,71 30,37 28,75 

Aug 52,29 31,60 33,22 23,05 18,31 25,99 24,11 30,64 29,90 

Sep 56,57 33,58 35,08 24,94 20,60 35,17 28,79 32,26 33,37 

Okt 67,59 35,67 37,27 26,99 22,02 34,65 31,10 34,56 36,23 

Nov 56,10 38,82 40,29 30,51 25,40 27,86 35,07 37,51 36,45 

Dec 56,26 39,30 41,39 30,32 25,46 43,76 35,26 38,14 38,74 

Total 49,42 35,40 37,35 26,82 21,69 31,76 29,85 34,45 33,34 
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Tabell 15 - Mean value of the angle 

  N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW Total 

jan -1,31 20,78 51,40 63,02 60,53 104,29 140,60 167,24 124,61 142,98 151,37 227,63 205,64 377,80 638,21 696,48 198,203 

feb -1,08 19,89 52,98 60,61 64,34 121,84 165,78 178,64 119,13 131,31 169,96 270,52 246,93 419,59 537,28 631,39 199,32 

mar -0,73 25,24 41,00 84,19 96,02 176,02 257,70 295,16 178,95 216,43 261,82 317,56 312,04 475,74 571,82 641,77 246,921 

apr -0,84 27,15 51,27 92,86 100,02 212,00 288,63 345,92 249,70 270,89 280,42 333,96 354,38 584,24 711,34 730,13 289,505 

maj -0,58 34,76 75,41 132,96 171,88 324,45 444,24 504,89 363,99 391,77 449,23 513,38 483,96 890,86 858,14 854,85 405,887 

jun -0,14 21,90 36,66 73,55 80,19 167,25 306,67 270,70 189,32 207,23 217,82 323,78 426,48 727,00 831,91 742,09 288,901 

jul -0,74 28,25 44,23 75,03 96,42 198,02 299,41 324,21 239,89 289,79 330,15 333,47 351,31 641,17 790,87 847,46 305,558 

aug -0,82 26,42 47,22 74,93 81,87 161,74 256,06 321,75 228,76 254,45 296,01 429,18 443,70 615,56 666,59 794,74 293,635 

sep -1,14 25,83 44,92 89,93 103,91 212,88 318,35 284,23 195,14 242,93 255,17 318,81 264,11 467,25 532,25 603,76 247,395 

okt -0,98 27,15 55,73 122,86 114,92 307,10 370,26 474,76 285,14 256,09 245,73 319,14 325,73 530,53 618,55 655,29 294,251 

nov -0,79 22,09 34,31 76,22 91,52 164,59 221,75 300,10 187,97 203,03 209,05 240,60 223,60 383,11 498,39 860,79 232,271 

dec -2,08 18,93 39,08 54,50 69,62 122,67 165,13 176,98 104,72 108,78 114,22 156,66 157,50 323,90 585,57 764,61 185,049 

Total -0,94 24,87 47,85 83,39 94,27 189,41 269,55 303,71 205,61 226,31 248,41 315,39 316,28 536,40 653,41 735,28 265,57 

 

 Tabell 16 - Mean value of the angle. Depth 5 m 

  N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW Total 

jan -2,29 15,23 47,67 36,75 28,63 49,64 58,03 72,00 63,23 90,43 105,73 125,17 116,91 177,17 267,68 413,53 104,094 

feb -1,37 16,09 52,68 43,60 42,73 70,63 78,85 80,18 55,55 64,59 90,93 115,00 135,58 253,00 379,07 595,58 129,543 

mar -0,10 20,54 28,61 82,67 86,22 97,34 156,20 168,38 115,39 135,80 116,29 125,70 123,66 235,72 349,89 497,54 146,24 

apr -0,15 22,91 42,00 67,44 84,41 208,86 185,16 197,18 141,07 162,60 169,88 217,23 252,68 369,37 444,27 610,33 198,453 

maj -1,59 32,18 57,71 120,95 295,49 262,08 378,86 493,20 422,97 524,10 502,82 490,45 407,16 544,24 673,92 682,54 367,942 

jun -0,68 20,82 39,34 70,35 97,29 193,19 276,88 287,17 245,86 289,98 300,51 334,05 357,52 757,59 839,64 775,10 305,287 

jul -0,77 21,14 32,56 48,96 47,66 113,16 161,73 194,08 201,45 214,11 232,64 210,53 287,56 482,19 689,73 667,12 225,239 

aug -0,52 25,27 35,91 59,58 65,24 106,20 162,78 219,06 177,85 234,72 341,31 458,47 414,42 439,45 465,89 653,82 241,216 

sep -2,14 23,47 43,84 119,98 122,90 182,94 178,93 251,46 196,21 221,51 179,01 199,38 156,45 249,35 310,32 461,30 180,932 

okt -0,38 26,05 56,04 201,94 156,30 191,32 260,57 245,35 165,05 167,90 148,71 184,90 201,28 339,89 425,22 551,47 207,6 

nov -1,21 20,20 26,40 103,73 71,81 128,71 147,71 151,06 105,01 112,45 127,65 168,46 151,10 268,14 315,47 868,01 172,793 

dec -4,03 12,88 30,87 28,52 33,45 51,67 65,62 80,77 57,89 65,06 66,14 84,25 78,44 134,27 223,90 385,39 87,1926 

Total -1,27 21,40 41,14 82,04 94,34 137,98 175,94 203,32 162,29 190,27 198,47 226,13 223,56 354,20 448,75 596,81 197,21 
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Tabell 17 - Mean value of the angle. Depth 7 m 

  N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW Total 

jan -0,58 16,73 47,59 47,70 56,01 63,86 70,36 85,12 107,45 128,12 104,54 105,30 90,22 210,26 303,01 579,29 125,936 

feb -0,96 16,68 38,41 51,70 49,29 94,88 142,15 131,06 74,08 66,38 78,76 119,19 123,99 221,18 344,27 541,86 130,807 

mar -1,30 21,50 32,57 69,59 88,68 153,11 183,13 171,42 112,83 132,72 141,49 147,91 126,51 238,62 357,28 607,64 161,481 

apr -1,30 25,21 49,01 76,63 78,84 156,00 264,64 282,54 183,19 190,41 187,12 260,01 284,83 448,13 609,25 753,27 240,486 

maj -1,59 30,15 52,17 85,68 110,90 361,36 394,10 379,70 274,91 287,04 293,51 312,30 266,67 498,72 667,48 814,78 301,742 

jun 1,67 13,94 23,81 34,31 45,74 107,17 157,82 141,95 96,76 107,05 105,86 138,23 126,17 245,47 509,40 488,22 146,473 

jul -0,55 30,74 38,37 60,19 63,73 133,01 216,87 227,67 178,76 199,32 203,53 160,46 144,24 334,94 575,79 647,85 200,933 

aug -1,06 21,09 36,83 48,31 52,16 108,66 165,53 174,42 111,13 122,08 118,74 232,62 254,35 382,36 505,44 704,79 189,842 

sep -0,63 23,68 40,97 66,31 76,36 162,46 221,92 184,30 133,09 154,95 134,28 187,41 166,70 261,41 414,38 622,72 178,144 

okt -0,68 22,50 43,89 77,35 81,46 246,26 267,30 341,14 264,55 180,62 162,39 204,50 192,51 323,81 457,17 620,12 217,805 

nov -0,78 17,61 24,04 41,90 109,35 109,76 122,52 140,28 100,25 100,30 84,66 114,98 100,58 204,76 299,51 819,62 149,334 

dec -1,10 18,59 52,10 50,69 57,54 89,09 121,05 127,69 96,05 94,48 94,09 121,70 111,06 238,97 396,47 927,54 162,251 

Total -0,74 21,54 39,98 59,20 72,51 148,80 193,95 198,94 144,42 146,96 142,41 175,38 165,65 300,72 453,29 677,31 183,77 

 
 Tabell 19 - Mean value of the angle. Depth 12 m 

  N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW Total 

jan -1,23 23,65 44,12 69,31 70,19 102,40 135,03 141,96 94,31 127,98 138,19 352,45 253,71 352,75 735,22 712,46 209,532 

feb -1,17 22,85 38,22 65,73 79,81 134,52 174,89 144,96 103,36 118,99 241,78 362,53 217,95 429,61 575,20 669,55 211,173 

mar -0,55 25,84 43,84 69,00 82,04 174,50 280,32 269,81 184,89 222,25 314,89 345,32 364,41 435,26 475,23 624,67 244,482 

apr -0,88 21,42 45,03 111,00 122,21 192,24 253,59 277,47 262,53 279,01 188,11 258,33 287,45 500,19 591,26 633,30 251,392 

maj -0,54 27,98 112,24 178,15 127,94 307,34 441,31 492,27 277,96 298,32 396,07 521,33 501,96 723,13 691,09 754,12 365,667 

jun -1,65 25,93 41,94 99,35 89,05 168,19 357,26 324,14 235,41 184,77 203,07 290,75 373,45 829,45 748,29 786,28 297,23 

jul -0,22 25,85 39,84 69,69 114,63 261,57 340,80 233,92 214,87 266,21 269,99 236,71 177,74 455,52 703,37 1080,28 280,672 

aug -1,08 23,14 40,69 59,90 68,56 141,43 199,59 216,38 139,91 157,69 170,21 258,56 283,36 545,88 633,26 787,71 232,825 

sep -1,60 24,08 34,91 60,32 69,39 190,19 268,87 224,87 137,74 170,92 187,52 227,77 204,16 372,03 441,94 615,61 201,795 

okt -1,69 23,89 42,26 81,14 116,32 438,13 339,57 339,25 237,17 189,62 205,09 254,43 280,30 471,88 601,60 665,91 267,804 

nov -0,70 22,96 34,07 59,75 71,92 168,07 210,75 235,59 153,76 196,76 198,60 246,81 238,29 388,78 520,64 914,90 228,808 

dec -1,19 20,95 31,47 67,52 68,40 135,78 187,21 164,11 99,91 111,74 116,43 144,77 178,53 340,01 686,46 1141,86 218,372 

Total -1,04 24,04 45,72 82,57 90,04 201,20 265,77 255,39 178,48 193,69 219,16 291,65 280,11 487,04 616,96 782,22 250,81 
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Tabell 20 - Mean value of the angle. Depth 17 m 

  N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW Total 

jan -1,06 34,83 58,42 81,10 94,02 196,05 248,28 269,26 168,39 192,93 265,66 343,62 378,80 803,29 1165,33 662,46 310,086 

feb -0,51 27,99 70,32 82,96 85,74 198,60 298,44 319,92 225,00 303,62 259,71 581,18 600,80 696,31 694,64 626,26 316,937 

mar -0,40 33,22 56,85 107,31 122,47 301,21 462,69 486,33 279,07 395,21 476,23 643,87 612,04 776,71 741,20 734,49 389,282 

apr -0,95 35,55 63,69 120,07 117,62 271,73 455,11 592,82 382,52 463,38 553,51 570,85 508,88 869,62 858,66 795,75 416,175 

maj 0,86 46,57 81,31 146,73 146,06 319,93 469,60 501,88 391,89 383,81 390,51 489,37 494,90 871,23 872,92 862,12 404,355 

jun -1,59 27,88 44,41 97,69 107,02 233,06 484,90 358,25 235,85 322,24 315,92 473,61 527,73 1022,07 1347,09 1018,93 413,442 

jul -1,09 34,58 56,79 102,68 117,72 279,51 445,39 468,05 313,72 389,95 547,11 714,64 591,80 867,99 1217,71 1134,82 455,086 

aug -0,93 33,96 71,62 130,16 123,53 279,26 414,17 483,04 314,18 348,22 402,84 848,15 960,54 922,79 997,54 1074,75 462,739 

sep 0,04 30,15 63,97 117,44 121,17 306,52 578,11 414,87 252,36 360,31 459,31 580,70 470,94 826,14 817,74 736,25 383,501 

okt -0,91 29,96 47,40 91,79 116,68 471,95 530,27 591,75 346,88 382,13 374,38 503,05 534,58 892,49 857,33 724,46 405,886 

nov 0,19 28,46 61,63 109,53 118,60 294,94 485,61 577,09 445,08 513,13 567,04 581,63 526,74 718,34 895,44 827,58 421,939 

dec 0,33 29,51 55,96 101,86 134,61 263,51 358,86 316,82 172,13 196,85 195,61 303,69 285,37 684,45 1117,04 849,90 316,656 

Total -0,50 32,72 61,03 107,44 117,10 284,69 435,95 448,34 293,92 354,31 400,65 552,86 541,09 829,29 965,22 837,31 391,34 

 

 

Tabell 22 - Mean value of the angle 

 
Tabell 21 - Mean value of the angle. Depth 22 m 

  N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW Total 

jan 0,94 36,07 107,82 227,75 166,05 412,30 714,66 932,31 526,75 449,93 426,87 747,90 672,84 1203,10 1915,99 1079,99 601,328 

feb -0,42 34,20 156,21 161,79 183,65 378,39 509,03 769,96 434,84 499,13 628,50 924,48 710,19 1427,85 1213,89 896,56 558,016 

mar -1,83 46,71 86,03 163,71 182,64 441,06 649,88 1141,50 551,15 617,09 845,41 1156,57 922,29 1411,39 1596,53 1164,37 685,906 

apr -1,06 39,03 61,30 99,27 99,82 322,03 479,98 691,80 469,85 467,23 458,41 539,44 419,15 944,28 1221,82 986,84 456,2 

maj 0,71 43,87 88,76 158,49 184,82 423,01 662,94 855,63 571,17 582,45 649,05 816,73 702,24 1417,66 1618,50 1344,72 632,548 

jun -0,56 33,39 51,93 120,05 97,77 226,17 497,62 428,73 238,24 268,17 317,22 605,31 498,35 1097,46 1159,60 984,30 413,985 

jul -1,26 37,50 84,52 155,14 200,08 380,30 630,67 936,69 463,59 429,47 494,74 593,15 659,41 1737,74 1112,59 928,30 552,664 

aug 0,59 46,95 96,28 163,27 158,34 399,23 666,56 984,90 636,75 889,42 955,09 869,98 686,89 1483,56 1305,60 1078,98 651,399 

sep -0,34 34,83 56,62 105,18 89,85 230,03 569,21 537,47 335,78 438,44 484,52 639,40 453,46 1042,39 940,45 627,19 411,53 

okt -1,37 32,97 68,18 113,80 109,88 313,30 811,49 1605,49 698,40 677,68 624,70 850,20 716,49 1078,26 1073,57 813,58 599,164 

nov -0,73 33,10 63,02 131,47 133,31 340,98 549,57 1182,95 545,70 523,45 522,68 513,94 459,63 866,95 1026,90 864,83 484,86 

dec -1,21 32,68 51,39 117,72 215,43 380,86 518,02 685,88 299,66 274,05 321,80 474,16 470,79 906,75 1480,99 895,80 445,298 

Total -0,55 37,61 81,01 143,14 151,80 353,97 604,97 896,11 480,99 509,71 560,75 727,61 614,31 1218,11 1305,54 972,12 541,07 
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  N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW Total 

jan -1,31 20,78 51,4 63,02 60,53 104,29 140,6 167,24 124,61 142,98 151,37 227,63 205,64 377,8 638,21 696,48 198,203 

feb -1,08 19,89 52,98 60,61 64,34 121,84 165,78 178,64 119,13 131,31 169,96 270,52 246,93 419,59 537,28 631,39 199,32 

mar -0,73 25,24 41 84,19 96,02 176,02 257,7 295,16 178,95 216,43 261,82 317,56 312,04 475,74 571,82 641,77 246,921 

apr -0,84 27,15 51,27 92,86 100,02 212 288,63 345,92 249,7 270,89 280,42 333,96 354,38 584,24 711,34 730,13 289,505 

maj -0,58 34,76 75,41 132,96 171,88 324,45 444,24 504,89 363,99 391,77 449,23 513,38 483,96 890,86 858,14 854,85 405,887 

jun -0,14 21,9 36,66 73,55 80,19 167,25 306,67 270,7 189,32 207,23 217,82 323,78 426,48 727 831,91 742,09 288,902 

jul -0,74 28,25 44,23 75,03 96,42 198,02 299,41 324,21 239,89 289,79 330,15 333,47 351,31 641,17 790,87 847,46 305,558 

aug -0,82 26,42 47,22 74,93 81,87 161,74 256,06 321,75 228,76 254,45 296,01 429,18 443,7 615,56 666,59 794,74 293,635 

sep -1,14 25,83 44,92 89,93 103,91 212,88 318,35 284,23 195,14 242,93 255,17 318,81 264,11 467,25 532,25 603,76 247,395 

okt -0,98 27,15 55,73 122,86 114,92 307,1 370,26 474,76 285,14 256,09 245,73 319,14 325,73 530,53 618,55 655,29 294,251 

nov -0,79 22,09 34,31 76,22 91,52 164,59 221,75 300,1 187,97 203,03 209,05 240,6 223,6 383,11 498,39 860,79 232,271 

dec -2,08 18,93 39,08 54,5 69,62 122,67 165,13 176,98 104,72 108,78 114,22 156,66 157,5 323,9 585,57 764,61 185,049 

Total -0,94 24,87 47,85 83,39 94,27 189,41 269,55 303,71 205,61 226,31 248,41 315,39 316,28 536,4 653,41 735,28 265,57 

 

 

Tabell 23 - Mean value of the angle. Depth 5 m 

  N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW Total 

jan -2,29 15,23 47,67 36,75 28,63 49,64 58,03 72 63,23 90,43 105,73 125,17 116,91 177,17 267,68 413,53 104,094 

feb -1,37 16,09 52,68 43,6 42,73 70,63 78,85 80,18 55,55 64,59 90,93 115 135,58 253 379,07 595,58 129,544 

mar -0,1 20,54 28,61 82,67 86,22 97,34 156,2 168,38 115,39 135,8 116,29 125,7 123,66 235,72 349,89 497,54 146,24 

apr -0,15 22,91 42 67,44 84,41 208,86 185,16 197,18 141,07 162,6 169,88 217,23 252,68 369,37 444,27 610,33 198,453 

maj -1,59 32,18 57,71 120,95 295,49 262,08 378,86 493,2 422,97 524,1 502,82 490,45 407,16 544,24 673,92 682,54 367,942 

jun -0,68 20,82 39,34 70,35 97,29 193,19 276,88 287,17 245,86 289,98 300,51 334,05 357,52 757,59 839,64 775,1 305,287 

jul -0,77 21,14 32,56 48,96 47,66 113,16 161,73 194,08 201,45 214,11 232,64 210,53 287,56 482,19 689,73 667,12 225,239 

aug -0,52 25,27 35,91 59,58 65,24 106,2 162,78 219,06 177,85 234,72 341,31 458,47 414,42 439,45 465,89 653,82 241,216 

sep -2,14 23,47 43,84 119,98 122,9 182,94 178,93 251,46 196,21 221,51 179,01 199,38 156,45 249,35 310,32 461,3 180,932 

okt -0,38 26,05 56,04 201,94 156,3 191,32 260,57 245,35 165,05 167,9 148,71 184,9 201,28 339,89 425,22 551,47 207,6 

nov -1,21 20,2 26,4 103,73 71,81 128,71 147,71 151,06 105,01 112,45 127,65 168,46 151,1 268,14 315,47 868,01 172,793 

dec -4,03 12,88 30,87 28,52 33,45 51,67 65,62 80,77 57,89 65,06 66,14 84,25 78,44 134,27 223,9 385,39 87,1926 

Total -1,27 21,4 41,14 82,04 94,34 137,98 175,94 203,32 162,29 190,27 198,47 226,13 223,56 354,2 448,75 596,81 197,21 
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Tabell 24 – Mean value of the angle. Depth 7 m 

  N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW Total 

jan -0,58 16,73 47,59 47,7 56,01 63,86 70,36 85,12 107,45 128,12 104,54 105,3 90,22 210,26 303,01 579,29 125,937 

feb -0,96 16,68 38,41 51,7 49,29 94,88 142,15 131,06 74,08 66,38 78,76 119,19 123,99 221,18 344,27 541,86 130,807 

mar -1,3 21,5 32,57 69,59 88,68 153,11 183,13 171,42 112,83 132,72 141,49 147,91 126,51 238,62 357,28 607,64 161,481 

apr -1,3 25,21 49,01 76,63 78,84 156 264,64 282,54 183,19 190,41 187,12 260,01 284,83 448,13 609,25 753,27 240,486 

maj -1,59 30,15 52,17 85,68 110,9 361,36 394,1 379,7 274,91 287,04 293,51 312,3 266,67 498,72 667,48 814,78 301,742 

jun 1,67 13,94 23,81 34,31 45,74 107,17 157,82 141,95 96,76 107,05 105,86 138,23 126,17 245,47 509,4 488,22 146,473 

jul -0,55 30,74 38,37 60,19 63,73 133,01 216,87 227,67 178,76 199,32 203,53 160,46 144,24 334,94 575,79 647,85 200,933 

aug -1,06 21,09 36,83 48,31 52,16 108,66 165,53 174,42 111,13 122,08 118,74 232,62 254,35 382,36 505,44 704,79 189,842 

sep -0,63 23,68 40,97 66,31 76,36 162,46 221,92 184,3 133,09 154,95 134,28 187,41 166,7 261,41 414,38 622,72 178,144 

okt -0,68 22,5 43,89 77,35 81,46 246,26 267,3 341,14 264,55 180,62 162,39 204,5 192,51 323,81 457,17 620,12 217,805 

nov -0,78 17,61 24,04 41,9 109,35 109,76 122,52 140,28 100,25 100,3 84,66 114,98 100,58 204,76 299,51 819,62 149,334 

dec -1,1 18,59 52,1 50,69 57,54 89,09 121,05 127,69 96,05 94,48 94,09 121,7 111,06 238,97 396,47 927,54 162,251 

Total -0,74 21,54 39,98 59,2 72,51 148,8 193,95 198,94 144,42 146,96 142,41 175,38 165,65 300,72 453,29 677,31 183,77 

 

 

Tabell 25 – Mean value of the angle. Depth 10 m 

  N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW Total 

jan -5,24 1,52 1,79 3,41 3,22 11,94 4,38 13,95 97,28 48,78 66,52 43,62 256,85 1042,84 3582,66 6801,88 748,462 

feb -1,79 11,11 14,23 7,91 10,73 5,06 4,03 8,94 96,39 13,99 37,83 43,67 172,37 359,9 922,18 785,38 155,745 

mar -1,37 17,84 45,42 47,41 39,85 34,96 33,19 30,92 68,84 52,03 160,54 201,61 711,11 1520,05 1867,39 794,81 351,536 

apr -1,84 33,91 105,25 177,28 175,94 58,07 61,58 40,36 93,5 79,76 725,98 588 1457,27 1469,48 2116,24 969,19 509,373 

maj -0,19 17,37 29,87 91,07 286,09 81,51 113,38 80,04 154,29 161,37 1565,95 1360,91 2144,92 7289,43 1632,68 846,64 990,959 

jun -2,68 14,26 39,29 116 271,76 112,37 195,82 266,54 368,18 299,39 308,61 1813,76 13719,9 7927,53 2556,37 1477,86 1842,81 

jul -3,17 23,12 26,72 73,63 353,4 34,88 87,2 83,8 154,18 1534,55 1854,85 1556,89 2900,17 1666,98 1486,71 1276,39 819,395 

aug -3,2 23,04 49,46 107,87 299,24 86,01 641,42 1165,71 1413,17 299,12 409,79 558,4 1308,64 1357,15 1011,46 900,09 601,711 

sep -3,81 17,06 29 127,83 747,08 917,56 638,45 256,94 484,79 591,88 919,56 967,26 1184,5 1089,33 1592,17 972,12 658,232 

okt -3,05 74,57 290,81 349,9 27,92 16,04 80,12 80,84 99,31 45,73 148,77 187,63 547,88 761,01 1169,27 953,94 301,918 

nov -1,39 20,54 24,09 21,18 27,61 42,1 45,47 30,93 47,64 28,43 39,59 73,82 170,87 395,39 724,61 916,34 162,952 

dec -2,11 11,86 12,22 9,16 11,53 12,86 8,24 10,38 37,55 19,42 30,96 40,22 73,44 265,73 1013,06 1080,65 164,699 

Total -2,49 22,18 55,68 94,39 187,86 117,78 159,44 172,45 259,59 264,54 522,41 619,65 2053,99 2095,4 1639,57 1481,27 608,98 

  



90 

 

 

Tabell 26 - Mean value of the angle. Depth 12 m 

  N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW Total 

jan -1,23 23,65 44,12 69,31 70,19 102,4 135,03 141,96 94,31 127,98 138,19 352,45 253,71 352,75 735,22 712,46 209,532 

feb -1,17 22,85 38,22 65,73 79,81 134,52 174,89 144,96 103,36 118,99 241,78 362,53 217,95 429,61 575,2 669,55 211,173 

mar -0,55 25,84 43,84 69 82,04 174,5 280,32 269,81 184,89 222,25 314,89 345,32 364,41 435,26 475,23 624,67 244,482 

apr -0,88 21,42 45,03 111 122,21 192,24 253,59 277,47 262,53 279,01 188,11 258,33 287,45 500,19 591,26 633,3 251,392 

maj -0,54 27,98 112,24 178,15 127,94 307,34 441,31 492,27 277,96 298,32 396,07 521,33 501,96 723,13 691,09 754,12 365,667 

jun -1,65 25,93 41,94 99,35 89,05 168,19 357,26 324,14 235,41 184,77 203,07 290,75 373,45 829,45 748,29 786,28 297,23 

jul -0,22 25,85 39,84 69,69 114,63 261,57 340,8 233,92 214,87 266,21 269,99 236,71 177,74 455,52 703,37 1080,28 280,672 

aug -1,08 23,14 40,69 59,9 68,56 141,43 199,59 216,38 139,91 157,69 170,21 258,56 283,36 545,88 633,26 787,71 232,825 

sep -1,6 24,08 34,91 60,32 69,39 190,19 268,87 224,87 137,74 170,92 187,52 227,77 204,16 372,03 441,94 615,61 201,795 

okt -1,69 23,89 42,26 81,14 116,32 438,13 339,57 339,25 237,17 189,62 205,09 254,43 280,3 471,88 601,6 665,91 267,804 

nov -0,7 22,96 34,07 59,75 71,92 168,07 210,75 235,59 153,76 196,76 198,6 246,81 238,29 388,78 520,64 914,9 228,808 

dec -1,19 20,95 31,47 67,52 68,4 135,78 187,21 164,11 99,91 111,74 116,43 144,77 178,53 340,01 686,46 1141,86 218,372 

Total -1,04 24,04 45,72 82,57 90,04 201,2 265,77 255,39 178,48 193,69 219,16 291,65 280,11 487,04 616,96 782,22 250,81 

 

 

Tabell 27 - Mean value of the angle. Depth 17 m 

  N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW Total 

jan -1,06 34,83 58,42 81,1 94,02 196,05 248,28 269,26 168,39 192,93 265,66 343,62 378,8 803,29 1165,33 662,46 310,086 

feb -0,51 27,99 70,32 82,96 85,74 198,6 298,44 319,92 225 303,62 259,71 581,18 600,8 696,31 694,64 626,26 316,937 

mar -0,4 33,22 56,85 107,31 122,47 301,21 462,69 486,33 279,07 395,21 476,23 643,87 612,04 776,71 741,2 734,49 389,282 

apr -0,95 35,55 63,69 120,07 117,62 271,73 455,11 592,82 382,52 463,38 553,51 570,85 508,88 869,62 858,66 795,75 416,176 

maj 0,86 46,57 81,31 146,73 146,06 319,93 469,6 501,88 391,89 383,81 390,51 489,37 494,9 871,23 872,92 862,12 404,355 

jun -1,59 27,88 44,41 97,69 107,02 233,06 484,9 358,25 235,85 322,24 315,92 473,61 527,73 1022,07 1347,09 1018,93 413,442 

jul -1,09 34,58 56,79 102,68 117,72 279,51 445,39 468,05 313,72 389,95 547,11 714,64 591,8 867,99 1217,71 1134,82 455,086 

aug -0,93 33,96 71,62 130,16 123,53 279,26 414,17 483,04 314,18 348,22 402,84 848,15 960,54 922,79 997,54 1074,75 462,739 

sep 0,04 30,15 63,97 117,44 121,17 306,52 578,11 414,87 252,36 360,31 459,31 580,7 470,94 826,14 817,74 736,25 383,501 

okt -0,91 29,96 47,4 91,79 116,68 471,95 530,27 591,75 346,88 382,13 374,38 503,05 534,58 892,49 857,33 724,46 405,886 

nov 0,19 28,46 61,63 109,53 118,6 294,94 485,61 577,09 445,08 513,13 567,04 581,63 526,74 718,34 895,44 827,58 421,939 

dec 0,33 29,51 55,96 101,86 134,61 263,51 358,86 316,82 172,13 196,85 195,61 303,69 285,37 684,45 1117,04 849,9 316,656 

Total -0,5 32,72 61,03 107,44 117,1 284,69 435,95 448,34 293,92 354,31 400,65 552,86 541,09 829,29 965,22 837,31 391,34 
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Tabell 28 - Mean value of the angle. Depth 22 m 

  N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW Total 

jan 0,94 36,07 107,82 227,75 166,05 412,3 714,66 932,31 526,75 449,93 426,87 747,9 672,84 1203,1 1915,99 1079,99 601,328 

feb -0,42 34,2 156,21 161,79 183,65 378,39 509,03 769,96 434,84 499,13 628,5 924,48 710,19 1427,85 1213,89 896,56 558,016 

mar -1,83 46,71 86,03 163,71 182,64 441,06 649,88 1141,5 551,15 617,09 845,41 1156,57 922,29 1411,39 1596,53 1164,37 685,907 

apr -1,06 39,03 61,3 99,27 99,82 322,03 479,98 691,8 469,85 467,23 458,41 539,44 419,15 944,28 1221,82 986,84 456,2 

maj 0,71 43,87 88,76 158,49 184,82 423,01 662,94 855,63 571,17 582,45 649,05 816,73 702,24 1417,66 1618,5 1344,72 632,548 

jun -0,56 33,39 51,93 120,05 97,77 226,17 497,62 428,73 238,24 268,17 317,22 605,31 498,35 1097,46 1159,6 984,3 413,985 

jul -1,26 37,5 84,52 155,14 200,08 380,3 630,67 936,69 463,59 429,47 494,74 593,15 659,41 1737,74 1112,59 928,3 552,664 

aug 0,59 46,95 96,28 163,27 158,34 399,23 666,56 984,9 636,75 889,42 955,09 869,98 686,89 1483,56 1305,6 1078,98 651,399 

sep -0,34 34,83 56,62 105,18 89,85 230,03 569,21 537,47 335,78 438,44 484,52 639,4 453,46 1042,39 940,45 627,19 411,53 

okt -1,37 32,97 68,18 113,8 109,88 313,3 811,49 1605,49 698,4 677,68 624,7 850,2 716,49 1078,26 1073,57 813,58 599,164 

nov -0,73 33,1 63,02 131,47 133,31 340,98 549,57 1182,95 545,7 523,45 522,68 513,94 459,63 866,95 1026,9 864,83 484,86 

dec -1,21 32,68 51,39 117,72 215,43 380,86 518,02 685,88 299,66 274,05 321,8 474,16 470,79 906,75 1480,99 895,8 445,298 

Total -0,55 37,61 81,01 143,14 151,8 353,97 604,97 896,11 480,99 509,71 560,75 727,61 614,31 1218,11 1305,54 972,12 541,07 

 

 
Tabell 29 - Mean value of the current speed 

  N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW Total 

jan 25,68 16,21 18,67 15,90 13,72 16,85 19,49 18,73 11,88 11,23 10,07 12,68 13,52 27,11 53,52 55,20 21,2794 

feb 25,50 17,25 34,83 20,82 15,17 20,92 22,35 21,18 14,31 9,76 13,23 17,24 21,26 29,45 48,02 44,80 23,5064 

mar 22,13 17,31 12,96 14,88 15,02 23,01 36,10 34,96 16,98 11,54 14,10 15,76 23,53 33,08 43,84 37,64 23,3036 

apr 17,65 15,05 14,44 17,38 16,12 24,17 31,11 28,46 15,67 13,21 22,09 20,69 30,61 31,84 41,24 38,37 23,6305 

maj 16,45 18,65 20,65 23,80 35,99 40,17 49,62 46,94 27,59 21,31 34,21 32,81 37,67 41,30 45,96 36,81 33,1209 

jun 17,68 12,93 10,00 13,02 13,80 20,77 37,20 25,70 13,93 10,84 11,55 19,70 30,97 44,16 49,68 39,82 23,2332 

jul 20,13 17,32 13,14 13,53 18,94 24,23 36,25 30,65 22,81 28,20 29,72 22,18 18,69 30,90 44,23 46,09 26,0621 

aug 19,45 16,99 13,40 13,10 15,78 18,66 32,66 36,95 23,29 13,86 15,56 23,63 27,13 32,25 33,86 39,43 23,4994 

sep 18,26 15,88 14,19 19,20 21,32 30,53 38,26 26,57 16,03 14,01 14,17 16,37 14,66 23,68 28,44 31,62 21,4485 

okt 19,91 18,41 20,22 32,56 22,65 43,53 51,71 53,23 24,59 15,98 14,26 16,98 19,24 27,82 34,76 37,75 28,3504 

nov 21,50 14,47 9,71 13,53 15,07 23,74 31,21 34,48 20,89 17,46 16,27 12,78 12,87 20,58 29,16 62,28 22,2509 

dec 25,52 12,97 9,47 11,77 13,42 17,72 23,01 19,44 9,22 6,70 6,75 8,27 9,68 21,58 48,95 60,50 19,06 

Total 20,82 16,12 15,97 17,46 18,08 25,36 34,08 31,44 18,10 14,51 16,83 18,26 21,65 30,31 41,80 44,19 24,06 
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Tabell 30 - Mean value of the current speed. Depth 5 m 

  N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW Total 

jan 30,01 13,54 15,35 10,37 6,65 9,17 9,46 9,26 7,08 10,29 8,94 8,60 8,13 11,84 22,22 35,84 13,5472 

feb 29,89 17,27 33,30 27,56 10,68 11,45 11,89 9,87 6,45 4,71 6,19 7,32 9,44 16,43 27,98 46,18 17,2874 

mar 25,62 17,76 10,35 13,58 13,13 15,45 25,98 21,27 12,49 9,56 7,34 7,89 7,97 13,48 23,03 35,66 16,285 

apr 21,26 16,85 13,90 13,33 13,04 27,37 25,75 21,17 13,85 11,18 11,11 12,38 14,41 20,72 28,73 43,18 19,2645 

maj 18,73 20,38 18,02 23,83 71,92 38,56 54,10 61,63 42,52 40,10 34,15 29,68 25,11 28,58 38,74 36,11 36,3851 

jun 23,74 16,21 13,04 15,34 17,36 27,79 39,81 33,52 23,67 20,23 19,40 19,56 20,94 40,33 56,35 51,52 27,4249 

jul 23,96 16,05 11,07 10,28 8,29 15,21 20,63 21,60 23,43 18,88 17,26 11,34 16,46 22,40 35,56 41,08 19,594 

aug 21,21 20,15 12,32 13,08 11,92 14,35 21,03 24,13 16,67 16,21 24,41 34,76 32,06 26,86 28,03 32,84 21,8774 

sep 19,39 17,48 16,17 30,77 25,14 26,37 21,85 26,09 19,11 16,16 11,59 11,92 9,64 14,91 20,44 27,86 19,6798 

okt 22,16 21,41 22,34 57,98 36,76 29,34 37,63 30,97 16,78 12,21 9,95 11,96 13,51 21,28 27,00 38,00 25,5794 

nov 24,38 15,33 8,70 18,90 14,92 23,84 22,45 17,70 9,98 7,73 8,47 10,21 10,33 17,45 21,68 80,29 19,5223 

dec 31,50 10,71 7,22 6,11 5,45 7,06 8,87 9,36 5,82 4,46 4,66 5,50 5,23 8,31 16,58 32,90 10,609 

Total 24,32 16,93 15,15 20,09 19,61 20,50 24,95 23,88 16,49 14,31 13,62 14,26 14,44 20,22 28,86 41,79 20,59 

 

 
Tabell 31 - Mean value of the current speed. Depth 7 m 

  N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW Total 

jan 27,97 14,58 11,10 13,14 13,54 12,82 9,61 9,55 10,40 11,09 8,11 5,97 5,80 14,09 22,18 47,14 14,8194 

feb 28,16 14,72 14,85 17,28 16,39 24,29 17,58 16,28 9,25 7,11 7,08 8,01 8,89 13,94 25,92 44,35 17,1309 

mar 24,07 17,39 10,91 12,15 11,96 19,53 28,16 20,58 10,88 8,47 8,35 7,83 7,11 13,15 21,30 39,66 16,3427 

apr 19,62 14,86 14,80 14,74 12,85 20,48 29,46 29,15 15,65 11,33 10,56 12,44 14,24 21,09 37,64 48,22 20,4448 

maj 18,73 15,32 13,17 14,73 20,76 55,35 53,34 43,10 25,25 18,80 17,90 17,53 16,38 28,83 39,35 45,78 27,7696 

jun 17,53 9,52 7,46 6,58 7,19 14,93 24,61 16,09 8,44 6,23 6,28 7,95 7,89 14,67 36,92 34,10 14,1502 

jul 22,62 21,13 15,09 15,31 12,29 20,69 31,83 28,37 24,48 22,63 21,36 11,54 11,08 21,29 41,51 45,09 22,8951 

aug 23,47 15,94 12,25 9,42 8,38 14,98 23,61 18,86 9,27 7,16 6,84 16,01 19,76 28,54 32,92 48,52 18,4959 

sep 20,36 16,45 14,72 15,57 14,23 22,49 28,55 18,74 11,79 10,22 8,96 10,38 10,41 16,16 26,39 40,58 17,8753 

okt 22,20 16,37 17,27 22,81 16,88 36,58 43,53 37,44 21,17 12,20 9,83 11,83 12,13 17,64 28,71 43,57 23,1358 

nov 23,93 12,54 6,96 7,92 15,82 15,66 17,98 16,03 9,17 6,04 4,45 5,89 5,75 11,88 19,17 68,20 15,4618 

dec 25,94 13,44 10,22 10,40 9,78 12,31 16,13 14,02 8,26 6,12 5,63 6,78 6,80 12,86 26,45 76,47 16,3513 

Total 22,88 15,19 12,40 13,34 13,34 22,51 27,03 22,35 13,67 10,62 9,61 10,18 10,52 17,85 29,87 48,47 18,74 
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Tabell 32 - Mean value of the current speed. Depth 10 m 

  N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW Total 

jan 31,19 1,38 0,16 0,53 0,24 1,24 0,22 2,84 33,47 6,49 3,02 2,12 96,81 456,73 1453,30 855,12 184,054 

feb 25,80 8,89 5,23 1,73 1,81 0,56 0,48 1,04 51,52 2,33 19,61 18,56 85,77 131,37 303,83 84,67 46,4513 

mar 27,68 14,82 21,89 16,73 13,13 7,60 5,82 4,55 16,50 5,44 73,43 65,43 296,71 370,39 446,14 77,59 91,4909 

apr 19,40 23,81 45,28 103,89 122,35 20,20 14,20 6,99 14,13 9,14 369,75 257,58 583,33 262,80 258,46 50,20 135,094 

maj 43,52 17,63 13,16 74,97 220,57 26,69 16,47 9,76 19,67 11,46 662,53 514,74 756,88 435,67 354,92 55,03 202,105 

jun 38,37 14,03 10,97 65,66 169,45 23,42 21,46 25,82 28,52 16,81 17,10 444,87 1726,34 1641,46 491,94 138,91 304,694 

jul 22,24 11,04 6,60 20,76 321,62 2,56 5,78 6,61 15,70 491,37 559,26 409,84 205,83 114,29 80,82 70,81 146,571 

aug 22,86 10,49 10,39 28,09 234,74 15,73 205,81 368,15 423,66 34,42 27,94 32,22 141,89 116,43 45,88 35,96 109,665 

sep 17,54 8,25 6,12 42,97 290,96 324,47 181,61 24,43 37,89 35,30 45,53 52,80 77,38 57,99 93,97 55,76 84,5612 

okt 23,07 43,31 136,28 146,68 3,34 2,83 10,16 7,20 5,96 1,91 6,01 9,76 29,19 40,91 70,25 53,58 36,903 

nov 23,15 17,59 8,92 3,31 3,32 6,25 4,61 2,63 7,66 2,31 1,67 4,00 8,93 24,41 49,18 69,14 14,8179 

dec 23,52 8,69 3,12 1,45 1,46 1,64 0,77 0,77 5,04 1,36 1,65 2,31 5,27 93,31 402,82 192,72 46,6179 

Total 26,53 14,99 22,34 42,23 115,25 36,10 38,95 38,40 54,98 51,53 148,96 151,19 334,53 312,15 337,62 144,96 116,92 

 

 
Tabell 33 - Mean value of the current speed. Depth 12 m 

  N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW Total 

jan 22,58 18,19 15,36 15,06 14,40 15,98 18,21 13,47 8,56 9,57 9,58 21,37 15,17 19,60 33,26 48,22 18,6614 

feb 23,40 18,55 17,69 19,66 19,33 23,47 26,06 19,09 10,72 9,94 20,35 26,29 18,48 24,84 34,55 44,06 22,2795 

mar 19,72 16,52 14,16 14,73 14,47 24,92 40,19 30,90 16,23 13,75 14,20 13,39 14,81 19,98 25,62 33,73 20,4575 

apr 16,91 12,01 12,52 17,72 14,23 21,40 29,86 24,28 14,41 11,76 9,57 11,47 15,34 24,67 31,65 31,54 18,7085 

maj 15,43 15,44 32,43 27,14 20,69 33,01 46,01 41,50 19,21 14,76 17,05 21,67 22,69 32,70 32,89 31,68 26,5197 

jun 17,21 14,99 10,65 16,22 14,68 22,68 42,28 27,79 14,26 9,27 9,84 15,97 23,27 40,40 42,64 39,98 22,6346 

jul 18,94 17,32 11,74 12,06 17,13 34,98 47,78 22,99 20,18 21,16 21,23 13,03 9,35 24,10 41,61 63,88 24,8424 

aug 18,28 15,54 11,92 9,89 10,13 17,94 25,72 22,28 10,81 8,59 9,10 14,30 15,96 27,52 33,61 38,51 18,1303 

sep 17,25 14,83 11,38 11,47 13,02 26,40 35,33 21,86 10,58 10,08 10,67 12,01 11,58 19,41 24,26 31,23 17,5843 

okt 19,03 15,63 14,05 18,25 20,63 68,02 51,73 39,81 21,33 12,29 12,43 14,44 17,00 25,59 32,12 36,30 26,1667 

nov 19,87 15,28 9,09 10,16 11,49 24,00 28,23 24,73 12,52 11,74 10,54 11,77 12,21 17,99 28,48 54,71 18,9257 

dec 21,10 13,79 8,73 14,07 11,60 18,21 24,95 16,42 8,09 6,81 6,54 7,28 9,97 17,46 31,49 77,95 18,4035 

Total 19,14 15,67 14,14 15,54 15,15 27,58 34,70 25,43 13,91 11,64 12,59 15,25 15,49 24,52 32,68 44,32 21,11 
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Tabell 34 - Mean value of the current speed. Depth 17 m 

  N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW Total 

jan 18,81 25,00 29,61 19,48 20,76 29,13 36,08 29,63 14,80 10,73 13,15 16,33 19,67 36,62 43,78 34,41 24,8763 

feb 17,51 24,53 61,12 22,66 19,08 30,08 41,12 32,13 17,74 19,88 18,27 28,20 29,85 30,77 31,30 30,01 28,3913 

mar 17,29 18,19 15,39 19,12 18,41 36,95 61,44 55,02 25,23 15,21 18,16 26,92 25,93 33,94 37,29 31,88 28,5237 

apr 13,50 16,58 15,47 18,40 15,88 26,32 41,88 37,93 17,65 19,03 20,65 21,16 22,62 37,64 40,54 28,13 24,5867 

maj 12,32 18,05 16,37 21,76 16,42 28,67 43,46 36,72 21,50 14,58 13,63 19,51 23,36 33,55 33,72 28,40 23,8768 

jun 13,71 12,53 9,77 12,82 14,25 24,40 48,92 28,40 14,17 13,43 12,20 19,37 24,63 43,28 62,75 38,60 24,5775 

jul 14,07 15,11 12,46 14,16 15,66 28,05 48,13 39,60 22,49 20,60 27,23 31,76 28,27 40,06 64,74 41,11 28,9682 

aug 13,62 16,81 16,92 20,33 16,63 27,33 44,31 44,64 20,62 15,62 16,71 32,37 39,83 36,64 39,11 39,80 27,5818 

sep 15,29 14,66 16,66 19,76 18,30 33,42 64,67 34,40 16,25 16,26 24,44 28,40 25,53 38,93 36,66 27,39 26,9399 

okt 16,34 17,24 13,51 16,84 17,83 58,20 73,77 67,45 27,40 21,53 21,58 24,02 30,21 46,53 43,58 32,03 33,0039 

nov 15,78 14,71 16,41 18,83 18,99 36,55 64,02 73,59 48,55 46,80 49,12 31,67 28,63 34,25 46,64 34,80 36,2079 

dec 17,58 15,92 15,86 21,57 26,71 39,59 53,68 32,61 14,19 11,93 11,37 14,89 16,23 35,67 48,98 44,31 26,3175 

Total 15,48 17,44 19,96 18,81 18,24 33,23 51,79 42,68 21,72 18,80 20,54 24,55 26,23 37,32 44,09 34,24 27,82 

 

 
Tabell 35 - Mean value of the current speed. Depth 22 m 

  N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW Total 

jan 14,38 17,86 61,89 56,04 38,77 56,69 90,70 105,99 41,45 23,75 21,73 33,36 36,09 52,51 60,79 40,60 47,0378 

feb 16,37 18,61 146,41 24,56 23,34 42,74 61,53 92,17 35,61 29,50 32,72 49,82 51,11 59,61 45,67 31,99 47,6103 

mar 12,66 17,00 19,44 22,67 30,64 45,57 67,88 135,49 46,12 22,00 26,47 40,05 31,85 53,35 72,73 38,47 42,6481 

apr 11,69 13,29 10,78 11,40 10,29 27,32 39,55 44,02 19,93 18,04 17,82 19,91 15,90 33,62 46,75 30,28 23,1614 

maj 11,71 28,37 28,11 30,48 31,59 43,61 55,51 60,93 32,16 18,65 19,11 24,51 24,05 44,83 57,23 37,93 34,2976 

jun 13,40 15,14 11,93 19,73 15,70 20,29 49,17 35,07 13,81 9,50 16,20 31,30 22,37 39,10 44,40 34,37 24,4681 

jul 13,64 14,63 18,12 18,16 21,32 34,08 54,81 67,09 23,62 13,87 16,01 19,31 19,23 65,22 46,35 29,01 29,6535 

aug 11,93 17,69 20,01 21,11 18,04 33,22 59,99 91,20 40,13 38,12 35,10 31,12 26,77 48,17 43,50 29,09 35,3241 

sep 16,80 15,94 13,11 15,84 12,83 21,96 49,37 45,05 26,39 20,31 21,91 28,52 19,57 43,99 38,86 21,99 25,778 

okt 14,62 17,38 16,84 17,53 17,25 34,75 86,16 168,32 60,45 38,11 31,59 39,63 38,13 44,50 53,86 29,89 44,3124 

nov 15,05 14,63 15,25 22,31 22,16 42,15 79,42 132,23 81,72 67,14 57,33 26,33 27,72 45,00 53,45 37,64 46,2202 

dec 19,29 18,82 14,41 29,13 52,34 59,39 73,03 79,90 25,35 14,42 16,53 21,67 30,61 46,34 57,73 39,10 37,3782 

Total 14,29 17,45 31,36 24,08 24,52 38,48 63,93 88,12 37,23 26,12 26,04 30,46 28,62 48,02 51,78 33,36 36,49 
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Tabell 36 - Mean values of the temperature (C). Depth (m) 

 

2 m 5 m 10 m 15 m mean 

jan 3,24 3,22 4,13 3,57 3,63 

feb 2,22 2,64 3,37 2,78 2,66 

mar 2,56 2,91 3,55 3,02 3,04 

apr 4,85 5,10 4,90 5,41 5,05 

maj 9,83 9,11 7,94 9,75 8,96 

jun 13,82 13,09 11,38 14,26 13,04 

jul 16,80 16,10 15,11 17,09 16,15 

aug 17,35 17,46 16,63 17,90 17,47 

sep 15,33 15,44 15,43 15,58 15,26 

okt 11,17 11,91 12,25 11,77 11,73 

nov 7,57 8,44 8,78 8,10 8,23 

dec 4,42 5,41 6,19 5,38 5,41 

total 9,09 9,16 9,54 9,19 9,45 
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Tabell 37 - Mean values of the emperature (C) 

 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total 

jan 0 -0,4 0 2,25 0 5,06 3,27 1,69 2,49 0,8 4,85 4,55 4,37 4,35 4,65 4,28 3,26 3,86 0,84 1,36 4,55 3,55 4,61 5,01 3,33 4,44 4,29 3,63 

feb 0 -1,2 -1,5 1,64 0 2,61 1,29 1,34 0,46 0 3,46 4,61 4,74 1,8 3,63 3,11 1,61 3,13 1,7 2,64 4,39 3,01 3,87 3,48 4,25 1,63 3,23 2,66 

mar 0 -0,1 0,37 1,27 0 3,27 1,2 0 0,5 2,88 2,62 4,64 5,31 2,15 4,28 3,28 2,51 3,66 2,06 3,6 4,08 2,85 4,13 2,86 3,91 2,51 3,88 3,04 

apr 0 3,29 2,89 4,03 0 4,79 4,52 3,5 3,45 0 4,43 6,25 6,98 5,61 5,21 4,65 5,39 5,16 4,63 5,31 5,12 5,41 5,46 4,88 5,35 4,87 6,84 5,05 

maj 0 8,26 0 8,6 9,68 0 8,96 6,74 8,82 0 9,26 10,1 11,2 7,88 0 10 9,84 8,53 7,62 9,02 8,62 9,12 10,2 7,5 7,96 9,51 9,14 8,96 

jun 0 12,7 0 13 0 10,7 12,2 11,1 11,9 0 14,3 14,4 15,2 12,5 14,4 12,8 12,4 12,9 12,7 13,6 13 13,5 13,4 12,2 11,9 14,1 13 13 

jul 0 14,9 14,4 15,5 0 14,4 15,8 15,6 16,3 0 18,1 16,5 16,3 16,5 17,1 14,7 17 16,3 15,2 17 15,4 15,3 16 17,6 16,9 17,9 17 16,2 

aug 0 15,9 17,5 16,3 18,3 16,5 18 16,6 16,7 15,2 16,8 16,4 17,9 18,2 16,8 15,7 18,8 18,7 18,1 20,1 16 17,9 16,9 17 18,5 19,5 18,3 17,5 

sep 0 14,7 14,1 15,1 0 15,3 14,2 14,8 13,5 14 15,5 15 15,5 16,1 15,5 13,7 14,8 15,3 14,9 17,1 15,2 17,2 15,5 15,5 17,9 17,5 17,5 15,3 

okt 3,61 9,14 11,2 0 0 12,1 11,9 12,6 11 11,2 11,5 12 11,7 12,1 8,01 10,1 10,9 12,2 11,5 13 12 13,7 13,1 12,9 13,7 15,1 0 11,7 

nov 2,34 6,9 7,04 0 0 8,87 8,94 8,2 8,69 8,3 7,27 9,7 8,77 8,1 7,99 6,81 8,4 8,33 8,6 8,06 6,8 9,63 10,4 9,39 6,71 0 0 8,23 

dec 2,25 4,82 4,58 0 0 4,7 6,05 4,5 4,63 6,06 4,64 5,9 5,77 6,5 5,93 4,76 6,55 4,02 4,52 5,04 4,49 6,57 7,94 6,22 4,39 8,08 0 5,41 

Total 2,87 7,43 9,56 8,93 14,5 8,55 9,27 9,51 8,85 9,79 9,55 10,8 9,81 9,08 8,96 8,4 9,81 9,66 8,68 11,4 9,92 9,43 9,36 9,07 8,13 11,1 8,25 9,45 

 

 
Tabell 38 - Mean values of the observations (PSU) 

Depth 2 4 10 12 15 20 30 40 50 60 70 Total 

jan 23,90 28,31 28,09 0,00 29,40 31,12 32,92 33,33 33,58 33,78 33,88 31,67 

feb 19,09 - 27,91 0,00 30,90 31,68 32,74 33,21 33,49 33,59 34,25 31,63 

mar 21,26 - 25,30 0,00 30,36 31,89 32,98 33,34 33,64 33,80 34,37 31,53 

apr 21,23 22,36 25,81 0,00 31,54 33,12 33,67 33,92 34,13 34,24 34,18 32,09 

maj 20,09 20,14 27,76 25,72 31,56 33,11 33,77 34,07 34,31 34,43 34,43 31,53 

jun 22,49 22,70 27,86 27,55 30,26 31,67 32,83 33,45 33,86 34,02 34,06 31,00 

jul 21,55 23,01 26,17 22,61 29,11 31,19 32,60 33,12 33,48 33,67 33,78 30,43 

aug 20,56 22,89 26,54 23,19 29,89 31,89 32,88 33,23 33,55 33,75 33,73 31,25 

sep 20,38 26,00 26,81 0,00 29,62 31,55 32,76 33,16 33,57 33,83 33,92 31,51 

okt 22,96 24,53 26,24 0,00 29,32 31,30 32,96 33,52 33,95 34,14 34,20 31,10 

nov 21,95 24,33 25,74 0,00 29,48 31,68 32,95 33,41 33,76 33,92 33,91 31,05 

dec 24,44 26,30 27,05 0,00 29,00 31,29 33,03 33,61 33,92 34,03 33,98 31,41 

Total 21,73 23,71 26,77 24,71 29,93 31,76 32,97 33,42 33,76 33,93 34,00 31,20 
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Table 39: Wind analysis. Average directional probability at Måseskär wind station  

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 

7% 4% 6% 6% 6% 5% 5% 6% 7% 7% 9% 9% 9% 5% 4% 4% 

 

 

 

Tabell 40 – Wind analysis. Average Wind Speed (m/s) 

Jan Feb March April  May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec 

8,9 7,7 7,8 6,9 6,4 6,7 6,7 6,8 8,2 8,6 9,0 9,2 
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Bilaga 9 – Lokalisering 
 

 

Figur 1 Lokalisering 

 

Figur 2 Total sjötrafik 
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Figur 3 Sjötrafik (farligt gods) 

 

Figur 4 Sjötrafik (fritidsbåtar)  
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Figur 5 Sjötrafik (lätt yrkestrafik) 

 

Figur 6 Sjötrafik (tung yrkestrafik)   
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Figur 7 Extra information från Länsstyrelsen i Västra Götalands län (LST) 

 

Figur 8 Yrkesfiskets intressen (Havs- och vattenmyndigheten och LST)  
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Figur 9 Riksintressen (LST) 

 

Figur 9 Skyddade områden (LST) 

 

  



103 

 

Figur 9 Natur och miljö  från Vatten Informations System Sverige (VISS) 

 

Figur 10 Maringeologi från Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
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Figur 11 Natur och miljö (Naturvårdsverket) 

 

Figur 12 Natur och miljö (Naturvårdsverket) 
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Figur 13 Fornlämningar (RAÄ) 

 

Figur 14 Djupinformation (översiktlig och sjökort) 
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Figur 15 Sjökort 

 

Figur 16 Sjökabel och sjökort  
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