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14  Tema: Rekrytering. Så ser rekryteringsläget ut i Blekinge.

VÅGAD SATSNING PÅ  
VÄG MOT GENOMBROTT

Det har gått tio år sedan Mikael Sidenmark startade sitt vågkraftsföretag Ocean  
Harvesting Technologies i Karlskrona. Nu hoppas man ha hittat tekniken som 

ska göra vågkraften lönsam. Sidorna 10-12

Mikael Sidenmark känner på de blygsamma vågorna nedanför kontoret på Gräsvik. Vågkraften blir mest lönsam där vågorna har större kraft.  FOTO: OLA ÅKEBORN

Välkommen till ABRI - den största hyresvärden för 
kommersiella lokaler i Ronneby. Nu har vi en ledig 
produktionslokal på 2 000 m². Lokalen har en 10 
tons travers och 9 m i takhöjd. För mer info se 
www.abri.se

Ledig produktionslokal uthyres
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KARLSKRONA . Det har tagit 
tio år och 50 miljoner kro-
nor att komma hit. Och 
det krävs minst 5 år och 

250 miljoner kronor till. 
Först för att testa tekni-

ken först i halvskala och 
därefter certifiera ett 
fullskaligt vågkraftverk på 
500 kW med havstester. 
Efter det kan serietillverk-
ningen börja. 

– Att utveckla vågkrafts-
teknik är både tids- och 
kapitalkrävande men det 
finns ett starkt politiskt 
intresse och den största 
delen av finansieringen 
för den här typen av pro-

jekt kommer från offentli-
ga finansiärer, säger Mika-
el Sidenmark.

Han berättar att de under 
åren testat olika typer av 
lösningar för vågkraft:

– Problemet är att få till 
en både jämn och hög en-
ergiproduktion från våg-
kraften. Vågorna kommer 
ju en och en och med väl-
digt varierande storlek. 
Man måste dels utvinna 
energi från vågorna på ett 

effektivt sätt, och dels 
jämna ut energiflödet, sä-
ger Mikael Sidenmark.

Sen ska förstås vågkraft-
verken klara av de påfrest-
ningar som det innebär att 
ständigt vara utsatt för 
vatten och vågor – även 
när det blåser orkan. Och 
samtidigt ska de inte vara 
så dyra att tillverka att de 
blir olönsamma av den an-
ledningen.

– Vi har arbetat med fle-
ra olika lösningar genom 

åren. Men för ett år sedan 
började vi om med ett 
blankt papper – fast samti-
digt med allt vårt kunnan-
de i ryggen.

Den nya tekniken kallad 
InfinityWEC, där förkort-
ningen står för Wave Ener-
gy Converter, bygger 
bland annat på en 
kraftomvandlingsteknik 
som ursprungligen ut-
vecklades för Formel 1-bi-
lar på 1990-talet:

– Ett kinetiskt energi-
återvinningssystem an-
vändes för att lagra broms- 
energi i ett svänghjul som 
sedan kan återanvändas 
för att accelerera fordonet 
igen. 

– Den här typen av sys-
tem kan också användas 
för att ge en anpassnings-
bar styrkraft i ett vågkraft-
verk som gör att energi-
produktionen kan ökas 
avsevärt, säger Mikael Si-
denmark.

Normalt kan bojen röra 
sig sex meter upp och ner 
med vågrörelserna, med 
en extra nivåfunktion på 
åtta meter som används 

I tio år har Mikael Sidenmark arbetat med att utveckla vågkraften. Nu tror han att det här energislaget kan få ett genombrott. 

●● – Vi tror att vi har hittat den teknik som kan lösa utmaningen att få ekonomi  
i vågkraft, säger Mikael Sidenmark på Ocean Harvesting i Karlskrona. 

Vågkraften ska 
bli lönsam med 
Formel 1-teknik

SÅ  
LYCKADES 

JAG
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Ahmed Rashid och Mikael Sidenmark tittar på modellen till det planerade vågkraftver-
ket. 

Mikael Sidenmark anställde Ahmed Rashid, efter att han gjort sina studentarbeten på 
företaget. 

I tio år har Mikael Sidenmark arbetat med att utveckla vågkraften. Nu tror han att det här energislaget kan få ett genombrott. Ocean Harvesting arbetar mest med simuleringar i datorn, men i entrén till kontoret 
finns också en modell till en tidigare version. 

dels för att justera platt-
formens höjd efter tidvat-
tenvariationer, och dels 
för att stormsäkra våg-
kraftverket.

– Blir det en svår storm 
med väldigt höga vågor – 
då drar man helt enkelt 
ner bojen under vatteny-
tan.

Mikael Sidenmark påpe-
kar att havsbaserade vind-
kraft och vågkraft kom-
pletterar varandra:  

– Vågorna kommer ju 
lite senare än vinden. 
Samtidigt är vågkraft 
mycket mer yteffektivt. 
Man får ut tio gånger mer 

energi på samma yta jäm-
fört med en vindkrafts-
park. Dessutom stör våg-
kraftsparker långt ute i ha-
vet inte utsikten mot hori-
sonten.

Vågkraft är i dagens läge 
inte särskilt intressant för 
Östersjön. Däremot är vå-
gorna högre och därmed 
mer intressanta på Väst-
kusten.

– Det största intresset 
för vågkraft finns på Euro-
pas västkust. Särskilt Stor-
britannien satsar mycket 
på vågkraft. Det kan också 
bli intressant för USA, 
Afrika och Australien.

– Man skulle kunna ha 

vågkraftverk ute i Hanö-
bukten, men eftersom vå-
gorna är lägre, så får man 
ju inte ut lika mycket ener-
gi till samma kostnad. 

Ocean Harvesting har ett 
industriellt samarbete 
med Sigma Energy and 
Marine i Göteborg.

– Det är ett företag verk-
samt inom offshore, med 
olja och gas, som hjälper 
oss med systemintegratio-
nen och säkerställer att vi 
klara den tuffa marina 
miljön.

– Vi har kunnat använda 
oss av befintliga tekniker 
som utvecklats för andra 

områden, framförallt 
inom fordonsindustri och 
offshore. Vi samarbetar nu 
med flera leverantörer för 
att anpassa tekniken för 
vågkraft, säger Mikael Si-
denmark.

Ocean Harvesting arbetar 
med datormodeller och si-
muleringar för dimensio-
nering och prestandaana-
lys. Nu inleder företaget 
en serie test- och demons-
trationsprojekt för att 
kommersialisera tekni-
ken:

– Vi söker pengar från 
Energimyndigheten, EU 
och investerare för nästa 

steg, där vi planerar att 
bygga och testa vågkraft-
verkets drivlina i halvska-
la på torra land. Detta är 
ett viktigt steg för att sä-
kerställa att allt funkar 
som det ska och för att ar-
beta bort eventuella pro-
blem innan tekniken tes-
tas till havs.

Om allt går vägen och tes-
terna med modellen blir 
framgångsrika, menar Mi-
kael Sidenmark att man i 
bästa fall kan få en kom-
mersiell produkt ute på 
marknaden om fem år. 

Löser man problemen 
med att få vågkraftverk 

lönsamma finns stora 
möjligheter:

– Fram till 2050 skulle 
man kunna bygga ut våg- 
och tidvattenkraft till 300 
Gigawatt, där 75 procent 
kommer från vågkraft. 
Detta motsvarar hela pro-
duktionen från världens 
vattenkraft, säger Mikael 
Sidenmark. 

TEXT
JAN HINDERSON

jan.hinderson
@gmail.com

070-215 15 54

FOTO
OLA ÅKEBORN

ola.akeborn
@sydostran.se

% PROFIL

Mikael Sidenmark

Ålder: 41 år.
Familj: Hustru och två 
barn, en dotter på 6 och 
en son på 2.
Bor: För fem år sen bygg-
de vi ett hus på en udde 
vid havet i Sörkåsa, utan-
för Listerby.
Intressen: Tidigare åkte vi 
mycket skidor. Jag har 
också hållit på lite med 
dykning och kajakpadd-
ling. När barnen blir lite 
större skulle det vara kul 
att ha en segeljolle och 
segla med dem.

% FAKTA

Anställde student

Utöver Mikael Sidemark 
har Ocean Harvesting yt-
terligare en medarbetare, 
Ahmed Rashid. 
– Jag läste en kandidat- 
utbildning på BTH och 
gjorde mitt studentarbete 
på Ocean Harvesting. Sen 
läste jag en master på 
Chalmers och gjorde exa-
mensarbetet här. Nu är 
jag anställd sen två år, 
berättar Ahmed Rashid, 
som arbetar med att byg-
ga simuleringsmodeller 
och genomföra simule-
ringar för att testa olika 
lösningar i konstruktio-
nen.

LÄS OM HUR 
VÅGKRAFTS- 
TEKNIKEN  
FUNKAR PÅ  
NÄSTA SIDA!
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KARLSKRONA. Styrkraftens 
uppgift är att hålla emot 
flytbojens uppåtgående 
rörelse för att på så vis 
fånga upp energi, och se-
dan skjuta på bojen igen 
när den går ner med vå-
gen.

Man behöver få till den 
styrkraften för att förstär-
ka bojens rörelse genom 
att utnyttja en resonansef-
fekt med vågen. Detta krä-
ver någon form av energi-
lager som klarar höga ef-
fekter och väldigt många 
cykler – vilket är precis det 
ett svänghjulslager är bra 
på, säger Mikael Siden-
mark.

Styrkraftens styrka och 
riktning styrs genom att 
variera utväxlingen i en 
variabel transmission 
kopplad till svänghjulet, 
som hela tiden roterar 
med hög hastighet. 

En generator ansluts ock-
så mot svänghjulet och 
tappar ut jämn elenergi 
oberoende av de kraftigt 
varierande effektflöden 
som uppstår vid kraftstyr-
ningen.

En annan central kom-
ponent i drivlinan är ett 
system med kulskruvar 
som omvandlar flytbojens 
linjärrörelse till en rota-

tion. (En kulskruv liknar 
en vanlig skruv, men har 
kulor mellan skruvens och 
mutterns gängor för att 
minska friktionen.) 

Detta ger både hög verk-
ningsgrad och lång livs-
längd och lämpar sig sär-
skilt väl för den långa slag-
längden på 6 meter som 
behövs i vågkraftverket.

– Dessutom är anlägg-
ningen förankrad i havs-
botten med en rörförank-
ring som håller en platt-
form med generatorn i en 
fast vertikal position inne 
i vågkraftverket. Det är 
bara själva kulskruvarna 
som häver sig med skrovet 
i vågrörelserna. Fördelen 
med det är att kablarna 
inte hela tiden måste böja 
sig med vågorna och det 
ökar på det sättet deras 
livslängd.

TEXT
JAN HINDERSON

jan.hinderson
@gmail.com

070-215 15 54

●● InfinityWEC består av en flytboj som rör sig med vågorna, 
en förtöjning till havsbottnen och en drivlina som anlägger 
en styrkraft mellan boj och förtöjning. 

VÅGKRAFT – SÅ FUNKAR DET
En vågkraftpark är betydligt mer diskret mot omgivningen än en vindkraftpark.  ILLUSTRATION: OCEAN HARVESTING

% FAKTA

Vad är en våg?

En våg är en cirklande 
partikelrörelse.

I Ocean Harvestings lösning är vågkraftverket fast förankrat i 
botten på ca 50 meters djup.  ILLUSTRATION: OCEAN HARVESTING

Västra Industrig. 5, 372 31 Ronneby • www.sandbackens.se

Din kompetenta installatör 
som kostnadseffektivt utför 

kvalificerade rörtekniska 
installationer. 

0457-178 35 www.sydostfastigheter.se b.folkesson@sydostfastigheter.se

BOÖN-KARLSHAMN!
Boövägen 99

Fritidshus med högt avskilt läge 
och fantastisk havsutsikt på vackra 
Boön i Karlshamns skärgård. 
Brygga för bad och båtliv samt 
gäst stuga och sjöbod. Insynsskyd-
dad naturtomt på arrende. 
Pris 1,5 milj eller Hbj. Visning 
kontakta mäklaren.

SONEKULLA-BRÄKNE-HOBY 
Villa/fritidshus Sonekullavägen 57

Gedigen timmervilla byggd i lös-
virke år 2008 med öppen planlös-
ning och högt i tak i allrum. Stor 
terrass med utsikt över landskapet. 
Havet i närområdet. Stor ekonomi-
byggnad som förråd ev. framtida 
garage. 
Pris 1,5 milj eller Hbj. Visning 
tis 8/5 kl 16.30-17.00. Anmälan

Bli medlem
i din lokala

företagarförening!
Tel 0455-801 40

www.kfh.se


