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Viktigt genombrott för vågkraft  

 
Nu har Waves4Powers vågkraftsystem kopplats upp och börjat leverera ström till det landbaserade 

norska elnätet. Detta ägde rum vid ön Runde på det norska Vestlandet - en perfekt plats för 

vågkraft med outsinlig tillgång på riktigt kraftfulla vågor.  

 
”Det nu inträffade är en milstolpe för fossilfri energi i allmänhet och för Waves4Power i synnerhet. Vi 
ser detta som ett viktigt steg vad gäller vår målsättning om en snabb kommersialisering.  Dessutom 
har vi kommit långt vad gäller förhandlingar om avtal med kunder på en av våra nyckelmarknader. 
Nu finns det realistiska förutsättningar för uppstart av en serieproduktion inom snar framtid,” säger 
Ulf Lindelöf, VD Waves4Power.  

Komplett vågkraftsystem 
Waves4Power vågkraftsystem består av WaveEL bojen, en kopplingshubb samt specialutvecklade 
marina kablar som går från bojen till hubben och från hubben in till land. Sträckan från hubben till 
land är ca 3 km. Systemet är resultatet av flera års utveckling, prototyper och tester. Kraftverket är 
en fullskalig demoanläggning och ett avgörande steg mot serieproduktion. Produktionen kommer att 
förläggas till Fiskåholmens varv i Vanylven kommun. Stryvo Group AS i Stryn är ansvariga för den 
kommande serieproduktionen. 

Lyckas vi här så kan vi lyckas var som helst 
Waves4Power vågkraftsystem lanserades utanför Runde i februari 2016. Redan en vecka senare 
utsattes systemet för 14 meter höga vågor. Detta var ett verkligt kraftprov, som visade att 
kraftverket kan överleva även i de tuffaste vågorna. Under april och maj 2017 installerades hela 
vågkraftsystemet inklusive inkoppling av kablar. Runde Miljöcenter och Tussa Energi har spelat en 
mycket viktig roll för att göra detta möjligt. De marina operationerna har planerats, övervakats och 
genomförts av svenska BlueOrbis AB i samarbete med norska Olympic Shipping AS. 

Viktiga framgångsfaktorer 
Waves4Power har byggt upp ett partnernätverk av utvalda företag. Varje partnerföretag har en 
ledande roll inom sitt respektive verksamhetsfält. Partnerföretagen tar fullt ansvar för sina egna 
lösningar inom systemet. Detta arbetssätt adderar mycket kraft till Waves4Powers verksamhet och 
ökar utvecklingstakten i bolaget. Etablerade industriella samarbetspartners är Borealis, Jotun, NKT, 
Parker, Siemens och SSAB m fl. 
 

För mer information, v.v. kontakta: 
Ulf Lindelöf, CEO Waves4Power, ulf.lindelof@waves4power.com   Tel: +46 72 210 44 20 
 
Waves4Power är ett svenskt bolag med säte i Göteborg som utvecklar och säljer fossilfria energisystem baserade på 
vågkraft. Waves4Power fokuserar på hållbarhet, servicebarhet och lönsam elproduktion. Kärnan i W4P vågkraftsystem är 
en kraftgenererande boj med elastiska förankringar. Bolaget har utvecklat den senaste generationen av vågkraftverk sedan 
prototypen av WaveEL bojen lanserades utanför Vinga år 2010. Idag arbetar W4P med ett nätverk av kommersiella 
industriella partners och i nära samarbete med bland annat Chalmers Tekniska Högskola.  www.waves4power.com   
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