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Sammanfattning 

Idag utvinner man energi med hjälp av flera källor; vindkraft, solkraft, vattenkraft, kärnkraft 

och geotermisk energi, varav de flesta är väl etablerade. Vad som inte riktigt hänger med i 

utvecklingen är vattenkraften ute till havs. Det finns pilotprojekt, men generellt så dominerar 

gamla turbiner, det är dags för det att förändras! 

 

Målet för detta projekt har varit att undersöka, testa och ta fram flera olika modeller på nya 

kraftverk. Resultatet av det grundarbetet ledde till att en prototyp togs fram och testades i 

både verklig och konstgjord miljö. Denna prototypen är anpassad för att utvinna energi från 

strömmande vatten världen över, med miljö och djurliv i åtanke. Prototypen visade sig ha 

kapacitet att generera upp till 1175 kWh per år, under optimala omständigheter. Vid 

tidpunkten för beräkningen så motsvarade det 1142kr. Det innebär att för detta projektet så 

hade materialet för produkten återbetalat sig inom 14 månader, men skulle hänsyn tas till 

underhålls- och installationskostnader så skulle det istället resultera i en kostnad på 3926kr 

per år. Detta var dock vid en specifik implementeringssituation och det finns en mängd andra 

alternativ för implementering som kan resultera i mer positiva utkomster. 

 

Projektgruppen har under ett års tid arbetat fram ett resultat som bevisar att konceptet 

fungerar mekaniskt och påvisar rimliga möjligheter för kommersiell anpassning. 
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Abstract 

 

At this time humanity is generating energy through several sources; windpower, solarpower, 

water power, nuclear power and geothermic power, of which most are well established. What 

does not quite keep up in the development is waterpower at sea. There are existing pilot 

projects, but generally the old turbines dominate the field and it´s time for that to change! 

 

The goal for this project has been to investigate, test and create several different models for 

new power plants. The result of this data lead to a prototype. This prototype was development 

and tested in an both a real and an artificial environment, this prototype is adapted to generate 

energy from flowing water all over the globe, with environment and animals in mind. This 

prototype turned out to have a capacity to generate up to 1175 kWh per year, during optimal 

circumstances. At the time of calculation this would correspond to 1142kr. This means that 

the cost of materials for the product would repay itself within 14 months, but if you would 

consider the cost of maintenance and installation it would instead result in a cost of 3926kr 

per year. Although this was at one specific implementation and there are lots of other 

alternatives for implementation that could result in more positive outcomes. 

 

The project group worked for a year to achieve a result that proves the concept to be 

mechanically sound and shows a possibility to be commercially sound. 
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Förord 

Projektgruppen läser tredje och sista året på Utvecklingsingenjörsprogrammet. 

Projektgruppen har från hösten 2016 till våren 2017 läst Examensarbete inom 

produktutveckling och innovationsledning 22,5HP. Vilket gav gruppen stora möjligheter, 

kraven innebar att allt som var en förnyelse och möjligt inom tidsramen, gick att 

åstadkomma.  

 

Vi vill tacka Hans-Erik, för hans guidning genom projektet, ALMI, för deras stöd, Göran 

Sidén, för att ha delat med sig av sin erfarenhet, Halmstad Högskola, för att ha gett oss denna 

möjligheten och FABLAB för tillgången till maskiner och verktyg. 

Sverull dynamo AB, Halmstad Arena Bad och Oscar Hanson VVS för sponsrad, given, och 

utlånad utrustning för att realisera testmiljön. 

 

 

 

Halmstad, Juni, 2017 

 

 

___________________________    __________________________ 

Oscar Nilsson       Olle Löfstedt 
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Definitioner 

Bostadsöar 

Samhällen som inte är anslutna till elnätet och de stora elproducenterna. Här skulle man 

kunna implementera en undervattenspark med många kraftverk eller ett fåtal i större storlek 

till komplement av solkraft, och kanske även vind. Undervattensströmmar är betydligt 

pålitligare och mer konstanta än vind eller vågkraft. 

Nätverksändar  

I ändarna långt ut på elnätverket sjunker spänningen och detta innebär fluktuerande 

spänningsnivåer för de som är bosatta långt ifrån kraftstationer. Detta projekts resultat kan 

underlätta en stabilare strömförsörjning för de kunder som bor nära hav eller vattendrag.  

Havsströmmar  

Havsströmmar är rörelse i havsvatten i någon av jordens hav eller oceaner, de är 

kontinuerliga och mycket mer pålitliga än både vind och sol.  

Havsströmmar drivs primärt av tre faktorer. Varav en är tidvatten, som drivs av att 

gravitationskraften från solen och månen drar havsnivån mot sig. Det innebär att vattennivån 

vid land regelbundet sjunker och stiger i takt med månens och solens rörelser.. 

Tidvattenströmmar är väldigt lätta att förutspå, eftersom de är återkommande i massa, 

hastighet och plats. 

En annan faktor som driver havsströmmar är vind, men det påverkar endast vid havsytan, 

dock i stor skala längs det öppna havet.  

Den sista faktorn som skapar havsströmmar är värmecirkulation, en process som drivs av 

skillnader i densiteten i vattnet, som förändras baserat på temperatur och saltnivå. Denna 

typen av havsströmmar återfinns både djupt ner i havet och vid ytan, men rör sig mycket 

långsammare än både tidvatten och vindströmmar. Det är bara ett par centimeter i timmen, 

men massorna som rör sig är enorma1, vattenmängden i världens undervattensströmmar som 

rör sig är 100 gånger mer än den som rör sig i Amazonfloden2.  

 

 

 

 

                                                
1 http://hypertextbook.com/facts/2002/EugeneStatnikov.shtml 
2 http://oceanservice.noaa.gov/education/tutorial_currents/05conveyor2.html  
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1 Inledning 

 Detta kapitlet täcker projektets bakgrund, projektets syfte, mål, avgränsning och metod.  

1.1 Bakgrund 

I nuläget (2016) konsumerar världen över 100 TWh per år, av vilket knappt 10 % är 

förnyelsebart3. Med introduktionen av kommersiellt anpassad eltransport och den stigande 

oron om växthuseffekten så vet man att det inte är hållbart, det måste produceras mer 

förnyelsebar energi. Att skapa fler kraftverk som genererar energi från fossila källor är inte 

hållbart, men det krävs generellt sett flera kraftverk som tillverkar förnyelsebar energi för att 

generera lika mycket energi som ett kraftverk som använder sig av fossila bränslen. 

Alternativen som finns är att utvidga den förnyelsebara energin genom att placera fler av den 

typen av kraftverk eller utveckla nya typer av kraftverk, som naturligtvis inte ska vara orsaka 

något farligt avfall. Då kraftverk, som producerar förnyelsebar energi, främst drar nytta av 

naturen där det placeras och inte vilken koppling den positionen har till annan industri så är 

det lätt att implementera även i utvecklingsländer. Det tillför även arbete och därmed pengar 

till området, vilket är bra för landets ekonomi. Det finns alltså redan ett behov av energi som 

behöver fyllas med grön energi (förnyelsebar) och den totala efterfrågan av energi antas att 

stiga då fler och fler elektriska produkter distribueras, digitaliseringen sprider sig och folk vill 

resa så billigt som möjligt. 

1.2 Syfte och mål 

 

Syftet med projektet är att hitta nya sätt att bemöta behovet på den ökande efterfrågan efter 

grön energi och samtidigt ge privatpersoner en möjlighet att generera egen energi. 

Vattenkraft på mindre skala är inte speciellt vanligt idag, istället dämmer vi upp våra 

vattendrag på stor skala och påverkar på detta sätt vår nära omkringliggande miljö. Detta 

projektet siktar på att skapa ett kraftverk som går att placera i rörligt vatten utan att behöva 

dirigera om vatten och gärna även utan att påverka transporter kring kraftverket. Målet med 

projektet är att skapa en prototyp som bevisar att det kan generera energi på ett nytt sätt och 

som fyller projektets krav på konceptet. Effektmålet som projektet eftersträvar är att, med 

hjälp av ett bevisat koncept, både att demonstrera att det finns outforskade områden inom 

grön energi och med det även inspirera andra till att leta efter nya källor av hållbar energi.  

  

                                                
3 https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld2016.pdf  
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1.3 Målgrupp 

Ett av kriterierna är att kraftverket ska vara mångsidigt, alltså ha möjlighet att placeras på så 

många olika ställen som möjligt och därmed nå en så bred målgrupp som möjligt. Produkten 

ska vara tillgänglig för såväl privatpersoner som har rörligt vatten på sin mark såväl som 

företag som har kapacitet till att bygga större kraftverk och dra nytta av energin som finns i 

havets vatten. 

 

1.4 Avgränsning 

Projektet kommer inte täcka hur produktionen av produkten kommer se ut, det kommer 

istället fokusera på att bevisa konceptet. Prototypen som projektgruppen skapar kommer ha 

samma mekanik som en slutgiltig produkt men är inte nödvändigtvis identisk till utseendet. 

Detta är på grund av de tillverkningsbegränsningar och tidsbegränsningar som 

projektgruppen har, exempelvis används plast med smörjmedel istället för specialbeställda 

kullager. Alltså inte någon anpassning för idylliska mekaniska förhållanden.  

Projektet kommer inte heller beräkna alla sätt som kostnader påverkas i de olika scenarion 

som produkten kan implementeras; det finns för många möjligheter och för många faktorer 

för att det ska vara realistiskt för projektgruppen att hinna hantera det. Istället kommer 

projektgruppen att begränsa sig till att behandla ett realistiskt scenario, se kapitel 6, sida 33. 

Projektgruppen kommer reflektera över vilka material som bör passa bäst i produktens 

slutgiltiga miljö, men konceptet kommer inte vara beroende av materialvalet.  

1.5 Projektplan 

Se bilaga B för ytterligare information kring projektplanen. 

Projektgrupp: 

Projektgruppen består av medlemmarna Olle Löfstedt och Oscar Nilsson. Båda 

Utvecklingsingenjörer från Högskolan i Halmstad, med god erfarenhet inom CAD, 3D-

printing, mekanik och metoder för problemlösning, projektutförande och projektplanering. 
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Krav 

● Fri passage för marint liv 

● Fri passage för sjö/havs-gående fartyg 

● Så låga underhållskrav som möjligt 

● Enkel tillverkning 

● Låg tillverkningskostnad 

● Placerbar i havet 

● Placerbar i åar 

● Placerbar i floder 

● Konkurrenskraftig effektivitet 

● Lång livstid 

En djupare förklaring för dessa kraven och vilken påverkan de har på detta projektet återfinns 

under kapitel 4.4 (sid 18). 

 

Budget 

Projektets totala budget är 14 000 kr som är godkänt från Almi och 2 000 kr är från Sten Fåhrés 

fond. Projektets prototypframtagning har en budget på 12 000 kr.  

Tidsplan 

Projektet börjar i Juni 2016. De stora milstolparna är att det ska finnas koncept med 

tillhörande modeller till slutet av november (2016). Det vinnande konceptet kommer att 

utvecklas vidare från november (2016) till slutet av mars (2017), parallellt med det så 

kommer prototyper skapas för det konceptet. Denna prototyp kommer att testas under april-

maj (2017), därefter kommer projektets resultat och slutsatser begrundas och dokumenteras. 

För mer utförlig tidsplanering, se bilaga B. 
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2. Metod 

Här beskrivs vilka metoder som detta projekt använder sig av. 

2.1.1 Brainstorming 

Brainstorming metoden är fantastisk när man behöver många idéer. Grundkoncepten som 

metoden bygger på är att det inte finns några dåliga idéer, fler idéer är bättre än få och även 

om en idé känns orimlig så ska man yttra den då den kan trigga en idé hos en annan deltagare, 

den idén kan vara lösningen på problemet4. Denna metoden valdes för att maximera chansen 

att projektet skulle leda till ett försvarbart koncept.  

 

 

 2.1.2 Bad-Pad-Mad  

Bad-Pad-Mad metoden innebär att idéerna först diskuterades fram, därefter skissades de på 

papper och därmed uppenbarade det sig nya perspektiv och potentiella problem med 

lösningen (som montering, placering osv.). Sist skapades CAD modeller av lösningarna, 

därmed har man använt sig av alla tre stegen i modellen, Bad (Brain aided design) alltså 

konkreta idéer, Pad (Pencil aided design) idéerna görs mer konkreta då de ritas och ges form, 

samt MAD (Model aided design) som genomfördes med hjälp av CAD (Computer aided 

design) där deras mekaniska rörelser testas virtuellt och då det visade sig att de rörde sig som 

det var tänkt så togs det fram modeller, främst med hjälp av 3D-printade modeller men också 

med hjälp av Lego. Som det nämnts tidigare så ställdes de olika lösningarna på behovet inför 

vissa kriterier och därifrån dömdes en lösning till den bästa lösningen och den blev då skapad 

som testbar prototyp. Denna metoden kändes som ett naturligt val då projektet ämnade nå en 

prototyp i slutändan och denna metoden är superb när det gäller prototyputveckling.5 

 

2.1.3 Pughs Matris  

Pughs Matris är en metod för att på ett objektivt och systematiskt sätt välja den bästa av flera 

möjliga lösningar. Metoden går ut på att man skapar en matris där man skriver produktens 

kriterier längs den vänstra kolumnen och de potentiella lösningarna längst den översta raden. 

Därefter betygsätter man hur väl lösningarna uppfyller kraven längs respektive kolumn och 

längst ner summerar man varje lösnings poäng. Om det finns kriterier som är viktigare än 

andra så kan man lägga till en viktning, vilket innebär en multiplikator för värdena längs den 

raden. Lösningen med flest poäng är lösningen som bäst uppfyller kraven och är därmed 

lösningen som man bör välja.6 

  

                                                
4 https://sv.wikipedia.org/wiki/Brainstorming 
5 Lars Holmdahl, Lean product Development På Svenska, Version 1.8, Göteborg: DigitaltryckNu, s. 236 
6 https://sv.wikipedia.org/wiki/Pughs_matris 
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2.1.4 SWOT  

En SWOT-analys utformas för att belysa konceptets fördelar och nackdelar. SWOT är 

akronym för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. Med hjälp av denna metod 

kan vi tidigt hitta delarna i konceptet som behöver förbättras samt enkelt se att projektets krav 

uppfylls. Framförallt blir konceptets position i marknaden tydligare7. 

2.1.5 Hill och Slack 

Dessa metoder valdes för att de underlättar positioneringen av en produkt i en marknad. 

Marknaden som detta projektet ämnar penetrera har redan mycket konkurrens, vilket innebär 

att det vore svårt att överprestera de lösningar som redan finns. Därför behöver projektet hitta 

ett område på marknaden som är antingen outnyttjat eller där lösningen som används har 

fatala konsekvenser. 8 

2.1.6 Hur metoderna användes 

Vad projektgruppen gjort för att säkerställa att bäst idé blir förd till prototypstadiet är att 

börja i rätt ände av projektet och alltså starta med att hitta ett behov som behöver fyllas. 

Projektgruppen kom överens om att ett av de stora problemen som morgondagen tar med sig 

är mängden energi som mänskligheten använder. Efter att ha tagit projektets begräsningar i 

åtanke och granskat vilka alternativ som finns så valdes vattenkraft (se sida 13). Metoderna 

som projektgruppen använde sig av var först brainstorming9, det resulterade i många idéer på 

lösningar. Idéerna konceptualiserades med bad-pad-mad metoden och visualiserades 

ytterligare med CAD-program och printades därefter med 3D-printers, för att ge 

projektgruppen en så tydlig och påtaglig bild av den idén som möjligt. Dessa idéer 

kritiserades då och när argument inte längre kändes tillräckligt starka för att bedöma att en 

lösning var bättre än en annan och det ändå fanns tre idéer kvar så övergick projektgruppen 

till mer erkända metoder, nämligen Pughs matris10(se sida 15). Denna metoden lät oss 

empiriskt bedöma vilken idé som uppfyllde projektets krav bäst och då fanns det bara ett 

koncept kvar för projektgruppen att ta vidare till nästa steg. Den idé som bäst uppfyllde 

projektets kriterier enligt Pughs matris valdes vidare och blev tydligare definierad med hjälp 

av SWOT modellen (se sida 23) och analyserades sedan även från hill och slack modellens 

perspektiv (se sida 20-22) och därefter hade projektgruppen tillräckligt med information för 

att försvara konceptet och gå vidare med projektet. Det bedömdes även vara intressant för 

både projektgruppen och intressenter att beräkna vilken mängd energi man kan förvänta sig 

                                                
7 Philip Kotler, Gary Armstrong, Lloyd C. Harris, Nigel Piercy, Principles of marketing, 6. uppl. Pearson, 

Harlow, 2013, s. 55. 
8 Christer Norr, föreläsning, 2016 
9 https://sv.wikipedia.org/wiki/Brainstorming 
10 https://sv.wikipedia.org/wiki/Pughs_matris  
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från projektets prototyp, därmed genomfördes möten och matematiska modeller som 

beskriver prototypens potentiella energiomvandling (se sida 24-25). När detta hade 

genomförts med tillfredställande resultat så fortskred projektet till prototypstadiet. I 

prototypstadiet testades konceptet genom att placera prototypen i en miljö som efterliknar den 

som produkten kommer att placeras i, för att kontrollera hur prototypen då agerar, och 

analysera hur mycket energi som prototypen fångar från vattnet.  

 

 

2.2 Vetenskaplig metod (experiment) 

De experiment som har utförts har varit grundade i observation och undersökning. Efter att 

det hade klargjorts, genom undersökning online11, att framtiden kommer ha krav på mer 

energi än i dagsläget så beslutade projektgruppen att deltaga i events gällande framtidens 

energi. Events så som “Energilagring” hos HEM12 och “ELFACK” i Göteborg13 där 

projektgruppen hade möjlighet att lyssna på föreläsningar gällande hur etablerade företag 

planerar att möta framtidens krav på energi och även höra vad deras perspektiv på framtidens 

elkonsumtion är. Anledningen till att events så som dessa är attraktiva för projektgruppen är 

för att det ger en insikt i branschen och ger en bild av framtidsplanerna för såväl elnätet som 

kraftstationer och energilagring, det bör även nämnas att det ger möjlighet att skapa 

kontaktnät som kan underlätta implementeringen av vår produkt på marknaden.   

                                                
11 http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/176376/local_176376.pdf  
12 Eventet ägde rum 8/12 -2016 
13 Eventet ägde rum 10/5 -2017 
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2.3 Experiment 

De experiment som har ägt rum har varit för att testa samt modifiera de mekaniska rörelserna 

hos modellerna. Detta har skett genom att först skapa modellerna med hjälp av CAD och där 

se hur de rör sig, därefter togs modellerna fram genom 3D-printing kompletterat med billiga, 

lättillgängliga material. De monteringsproblem som inte uppmärksammas av 

datorprogrammet (Catia) blir upptäckta under monteringsfasen efter 3D-printing och bemöts 

då med modifierade CAD modeller. Efter monteringsfasen så testas de mekaniska rörelserna 

igen, det ger en mycket tydlig bild av hur produkten hade agerat efter implementering och det 

kan även uppenbara nya problem. Dessa problem undersöks, med hjälp av observering och 

information från internet. 

Efter att modellen 3D printats upptäcktes det att energiöverföringen var effektiv från 

generator till ”turbin (fenor)”, men svag i andra riktningen, en såkallad ”quick return 

mechanism”. Istället fastslogs att en ”Crank-Crank” mekanism skulle passa bättre, även om 

det innebär fler rörliga delar. En ny modell togs fram genom samma princip, och 3D 

printades.  
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3. Referenser och bakomliggande teori 

Under denna rubriken finns information som legat till grund för projektet, det är information 

om nuläget i branschen för el, om de krafter projektet ämnar utvinna energi ifrån och mekanik 

som är applicerbart på projektet.   

3.1 Energibranschen 

Lärdomar som togs med från de event som nämndes under kapitel 2 var bland annat att 

batterier kommer nå 100 USD/kWh och sen stagnera eller falla i pris då konkurrenskraften 

mellan batteritillverkare kommer bli väldigt stor, det ger insikt i batteriers utveckling vilket är 

relevant för kraftverk som kan placeras på eventuellt svåråtkomliga platser. Skulle det inte 

finnas bostäder i rimligt avstånd till där kraftverket är optimalt placerat så kan man lagra dess 

energi på batterier som kringliggande samhällen hämtar och byter ut med urladdare batterier 

med jämna mellanrum. Alternativt koppla upp kraftverket direkt till elnätet, förutsatt att 

mottagarna av elen är inom räckvidd för stabil försörjning. 

En stor insikt från dessa eventen var också hur populärt det håller på att bli med mikronät, 

speciellt med kommersialiseringen av elbilar, som kan kopplas upp till mikronätet och agera 

som batteri och då hjälpa till att transportera energi mellan mikronät samt kompensera 

fluktuering i ändarna av elnätet. Detta är relevant till projektet då ett nytt kraftverk till 

förnybar energi passar perfekt som tillskott i ett mikronät och att det finns möjligheter att 

transportera energin med hjälp av elbilar ökar chansen till att en avlägsen placering av ett 

kraftverk kan vara ekonomiskt försvarbart, då transporten av energin till konsumenten löser 

sig själv.  

Energibolagen som närvarade nämnde även att det fanns risk för att de behöver anpassa sin 

affärsmodell till att fylla på kundens batteri, inte kontinuerligt försörja dem med energi. 

Eftersom fler och fler av deras kunder eftersträvar blir självförsörjande och väljer att koppla 

bort sig från det nationella elnätet. Igen så styrker denna typen av mikronät implementeringen 

av nya källor till förnybar energi. 

Slutsatsen från den nya lärdomen var att marknaden kommer bli mer och mer intresserad av 

källor till förnybar energi. 
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3.2 Energi i strömmar 

Havsströmmar drivs av tre olika faktorer. Havsströmmar uppstår till 90% på grund av termisk 

skillnad i vattnet tillsammans med skillnad i saltnivå14. Vad som sker är att vatten i närheten 

av ekvatorn värms upp och avdunstar, men eftersom salt inte följer med vid avdunstningen så 

stannar det kvar och ökar densiteten för vattnet som blir kvar vilket leder till att det vattnet 

sjunker och ger därmed utrymme för vatten med lägre salthalt att ta dess plats, vilket bildar 

en ström.15 Havsströmmar drivs också av solen och månens gravitation, dessa kallas 

tidvattenströmmar. 

Havsströmmar drivs även av vind, men dessa strömmarna driver endast vatten som är på eller 

nära havsytan.16 

Strömmarna kring Sveriges kust är mellan 0.1-1 knop. En knop motsvarar 0.5 m/s. Kring 

västkusten är det vanligare att det rör sig i 1 knop än mindre, det innebär att testanläggningen 

behöver strömma i ca 1.8 km/h.17 

  

Formeln för beräkning av hur mycket energi det finns i en viss mängd luft är: 

(1)  P= ½ V2 (Watt).  

(2)   M2= A * V(kg/s). 

Där M2 är luftens massflöde (kg/s), massflöde är den massa som passerar en area A per 

tidsenhet 

  (3) P= ½ * A* V3 

Där A = turbinens svepta area (m2), V = Vindens hastighet (m/s), P = luftens densitet (kg/m3) 

normalvärde 1,225kg/m3 vid havsytan och temperaturen 15 grader Celsius. 

  

Enligt denna formeln är alltså vindens effekt proportionell mot dess hastighet upphöjt till tre. 

Det innebär att om vindens hastighet fördubblas så ökar effekten den bär med sig åtta 

gånger.18 

  

I havet rör sig vattnet alltid, på alla djup. Det finns permanenta strömmar både ytligt och i 

djupet, om det inte vore för de cirkulationssystemen så hade värmen från ekvatorn inte haft 

ett medium för att spridas. De största cirkulationssystemen i världshavet är: De fem stora och 

ytliga havsvirvlarna, dessa finns i nordatlanten, sydatlanten, norra och södra Stilla havet samt 

                                                
14 http://www.capensis.se/Geo%20div/PDF%20Ge%201/Ge%201%20Oceanografi.pdf  
15 Ibid 
16 http://oceanservice.noaa.gov/education/tutorial_currents/welcome.html  
17 https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.17789!/webbFaktablad_52.pdf  
18 http://vindkraftskurs.se/wp/files/kursmaterial/modul1/faktablad2.pdf  
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Indiska oceanen och i huvudsak drivs de av vinden och djuphavscirkulationen som drivs av 

skillnader i temperatur och salthalt, som uppstår genom avdunstning och nederbörd.  

När det gäller ytliga havsströmmar menas ungefär 10% av havets totala vattenvolym och det 

är den mängden som drivs av vinden. 

 

Golfströmmen har stor påverkan på klimatet och strömmarna kring Sverige och räknas in i 

ovannämnda cirkulationsströmmarna för Nordatlanten. Golfströmmen startar kring 

Västindien där mycket vatten avdunstar, vilket gör det efterlämnade vattnet extra salt. Det 

salta och varma vattnet transporteras då upp mot Island, där det kyls av och ökar densitet och 

sjunker mot havsbotten, det bottenvattnet transporteras då söderut längs Atlanten. Varje 

sekund förflyttar Golfströmmen en vattenvolym som mer än tjugo gånger större än den 

vattenmängd som alla världens floder för ut i havet19 

Den otroliga mängd vattenrörelse som rör sig vid havets yta har Nasa renderat och därmed 

visualiserat, denna video ger ett bra intryck i hur mycket rörelser som faktiskt sker, 

kontinuerligt i världens hav20. Bilden nedanför detta kommer från tidigare nämnd video. 

 

 

 

 

(Bilden till vänster är en 

bild från videon som finns 

att hitta under referens 

17. Bild 1) 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/havsstrommar  
20 https://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a003800/a003827/index.html 
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(Bild 2, hämtad från Geografi 1, se referens 18.) 

Ovan är en bild över världens huvudsakliga havsströmmar, linjerna som är markerade med “B” 

är strömmar 1000m under ytan eller djupare och linjerna som är ljusblå är vinddrivna 

havsströmmar. 

Naturen jämnar ut densitetsskillnader i havet genom att vatten strömmar mellan 

havsbassängerna, det kallas termohalin cirkulation och innesluter 90% av havets vattenrörelser, 

dessa rörelser visas i bilden ovan med mörklå linjer markerade med “B”. 

Det är på grund av bottenvattenbildning som gör liv möjligt i hela havet, eftersom det är syresatt 

vatten som sjunker till botten. Skulle detta upphöra så hade bara anaeroba bakterier överlevt.21 

Det pågår en trend där många pilotprojekt försöker nyttja havets energi och här i europa har vi 

bra förutsättningar för att lyckas med denna typen av projekt.22 Det har gjorts många försök, 

världen över, utan att produkterna lanseras. Det har gjorts många utförliga undersökningar 

kring miljön och möjligheten att placera produkter i en så krävande miljö.23  

  

                                                
21 Wiklund, J.  (2018) Geografi 1. Hämtad från: 

http://www.capensis.se/Geo%20div/PDF%20Ge%201/Ge%201%20Oceanografi.pdf  
22 http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/176376/local_176376.pdf  
23 http://minesto.com/sites/default/files/documents/l100194-s14-eias-001-a01_es_compressed.pdf  
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Det är främst kraftverk som bygger på tidvatten eller vågkraft, det är betydligt mycket mer 

sällsynt att hitta prototyper som genererar energi från allt strömmande vatten.24 

Faktumet att den vattenkraft som utvinns idag behöver dammar för att skapa den fallhöjd på 

vatten som krävs skadar lekvandrande fiskar är väl känt och inom detta projektet är 

samlevandet mellan det marina livet och vattenkraftverk högt prioriterat.25 

3.3 Inspiration till mekaniken 

Sverdrups mekanism och därmed funktion är resultatet av inspiration från flera källor samt en 

förståelse för hur kraft överförs mellan olika medium och reflektion över varför evolutionen 

har skapat en del specifika former. 

Med kraftöverföring mellan olika medium menas hur rörelseenergin vatten bär med sig när det 

strömmar träffar en membranfena och därmed överförs till en mekanisk rörelse hos den, som i 

sin tur kan leda vidare energin till en del vars funktion är att omvandla den energin till en 

lagringsbar form. En vevaxel är ett exempel på en sådan part. 

 

(Bild 3, Vevaxel med idéprovocerande sammansättning.26) 

För att läsa mer om mekanismer som valts i projektet, se sida 21. 

 

 

  

 

                                                
24 http://www.emec.org.uk/blog-the-peaks-and-troughs-of-2014/  
25 http://www.exergy.se/ftp/nfr.pdf  
26 https://www.youtube.com/watch?v=Xtb6h2spKc8   
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4. Genomförande 

I detta kapitel beskrivs vägen till resultatet. 

4.1 Problemformulering 

Projektet startades genom brainstorming kring hur problemet skulle lösas, med problem 

menas självförsörjande hushåll. Problemet angreps först från vilka källor med energi som 

finns till förfogande, vilket var solkraft, vindkraft, vattenkraft och geotermisk energi. 

Geotermisk energi uteslöts då det hade varit för svårt att testa och det är redan en stor 

process. Att sätta sig in i området, hitta ett utrymme att förbättra och sen testa sin förbättring 

hade tagit längre tid än projektets deadline tillåter. Solkraft uteslöts då det redan finns stora 

forskningsprojekt inom området och för projektgruppen att tävla med de kapitalen och 

resurserna som redan satsats i den marknaden hade inneburit en för liten chans för projektet 

att vara lika värdefullt som om projektets resurser hade prioriterats till efterforskning i en 

annan sektor. Projektgruppen tolkade vindkraftsmarknaden som aningen stagnerande och den 

utförliga forskningen som redan skett i den sektorn i kombination med hur långt den 

marknaden har kommit, alltså hur väl implementerade standardiserade vindkraftverk är, ledde 

till att den marknaden ej skulle prioriteras. Därefter diskuterades vattenkraft, där sektorn 

direkt behövde delas upp i energi från strömmande vatten (floder och liknande) och energi 

från lägesskillnader i vattnet (vågor). 

4.2 Kort analys kring hanteringen av vattenkraft 

Energin från strömmande vatten fångas upp med hjälp av turbiner, varav somliga har varit 

aktiva i nästan ett helt sekel, i många floder och dylikt. När det gäller lägesskillnader så finns 

det flera pilotprojekt som försöker ta tillvara på den energin men alla de verkar lida av 

problemet att havet kan vara vildare än man är redo att konstruera för. Många pilotprojekt har 

alltså lagts ner på grund av dess oförmåga att hantera stormar. Efter att ha beaktat de 

problemen som vattenkraft brottas med samt hur relativt illa implementeringen av nya 

kraftverk har gått så beslutade projektgruppen att vattenkraft är ett område som skulle ha stor 

nytta av förnyelse. 
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4.3 Identifiering av problem och första steget mot en lösning 

Problemformuleringen för området, gällande vilken typ av energi som bör fokuseras på och 

vilka problem som respektive energiutvinningsmetod innebär, stod alltså klar. Att använda 

sig av turbiner är det absolut vanligaste sättet att fånga energi från strömmande vatten och det 

har inte sett några stora förändringar under väldigt lång tid. Turbiner innebär också att det 

marina livet, fiskar och liknande, behöver dirigeras runt vattenkraftverket, för att undvika att 

bli strimlade.  

Det behöver uppfinnas ett mer hållbart sätt att utvinna energi från vatten, som kan hantera 

stormar och som helst inte blockerar marin trafik. 

Projektgruppen använde sig nu av brainstorming för att lösa dessa problemen, hela tiden med 

visst fokus på att kraftverken ska vara anpassningsbara för privatpersoner, alltså ha skalbar 

storlek och tillräckligt simpel mekanik för att privatpersoner ska känna sig trygga med att 

placera dem i sina vattendrag. 

Tre lösningar kom fram, en som utnyttjade lägesenergin, en som utnyttjade rörelseenergin 

(strömmande vatten) och en som utnyttjade båda till viss del. 
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Koncept 1 

 

(Bild 4, modell som utvinner energi från vågor) 

Lösningen som utnyttjade lägesenergin är en stolpe fästs i havsbottnen. I den övre änden av 

stolpen (ovanför ytan) sitter två generatorer i x- och y-led med två korsade armar som har 

flytkuddar i vardera ände. När vågor kommer så lyfts flytkuddarna och armarna rör sig i takt 

med vågorna upp och ner som en gungbräda och driver generatorerna. Vilket känns som en 

lösning som är enkel nog för vem som helst att lita på, och man kan även modifiera den som 

privatperson, om den skulle behöva specialanpassas för en viss miljö. Tanken var att 

produkten skulle placeras vid klippor som det ofta slår vågor emot, alltså en miljö som varken 

båtar eller människor vill befinna sig i och där stänket från vågorna innebär en risk för 

bostadsägare i närheten. Stänk av saltvatten innebär kraftigt slitage på närliggande bostad om 

det utsätts för det under längre tid. Produkten kommer då alltså utvinna energin från vågorna 

och därmed innebära att de slår mot klipporna med mindre kraft och stänker avsevärt mycket 

mindre. 

Detta konceptet bedömdes framstående högt jämfört med andra projekt på punkterna för ”Fri 

passage för liv” och ”Enkel tillverkning”. Detta bedömdes baserat på att de rörliga delarna 

placeras ovanför ytan och det finns ingen fara för marint liv, däremot så innebär konceptet 

aningen mer solid yta för det växtliga havslivet att leva på. För mer information om hur detta 

konceptet mäter sig med de andra, se kapitel 4. 
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Koncept 2 

(Bild 5, CAD-modell på koncept 2) 

Denna lösning utnyttjar undervattensströmmar för att skapa ett sug till en tratt som går upp 

mot ytan. Vatten från ytan sugs ner av undertrycket, genom tratten och skapar då en vortex 

som driver en turbin. Denna turbinen är placerad mellan tratten och den vågräta cylindern, 

innan röret från tratten böjer sig (turbinen är ej synlig i bilden). 

Nackdelarna med denna modellen var att placeringen hade blivit svår och att hålla turbinen 

fri från grenar, smuts och andra saker som finns i vattnet hade inneburit stort underhåll. Med 

svår placering menas att den har svårt att utnyttja djupare strömmar och därför är bunden till 

att utnyttja ytliga strömmar. Detta koncept skulle även blockera framfarten av fartyg, vilket är 

ofördelaktigt för projektet. 
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Koncept 3 

 

 

(Bild 6, koncept 3 -modell 1 hade 4 membranfenor med 8 armar vardera)  

Denna lösning kommer placeras under vattenytan med hjälp av en vajer som går till 

havsbotten kombinerat med en form och densitet som gör att produkten lägger sig naturligt 

där vatten strömmar som mest. En generator är fäst i en vevaxel som är inkapslad i ett stelt 

cylinderskal. Utifrån skalet kommer fyra membranfenor med åtta fenor vardera där det sitter 

ett membran i strömmens riktning, strömmarna får då membranfenorna att röra sig i en 

vågform, likt plattfiskens sidor, detta översätts sedan via vevaxeln till en ren roterande rörelse 

till generatorn.  
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4.4 Utvärdering: 

Efter att ha analyserat ovanstående lösningar så definierade projektgruppen krav, som 

grundar sig i de värden som projektet vill framhäva, varje koncept kommer bemöta kraven 

och graderas i hur väl de uppfyller dem. 

Kraven som produkten behöver uppnå är dessa: 

 

● Fri passage för marint liv 

Då produkten placeras i allt strömmande vatten, inklusive floder och strömmar så är det 

viktigt att man inte blockerar fiskmigrering.  

• Fri passage för sjö/havs-gående fartyg 

För att produkten ska ha låg negativ påverkan på samhället så värderas det att produkten inte 

ska hindra framfarten av fartyg. 

● Låga underhållskrav 

Då produkten placeras till havs så kommer underhållning vara omständigt och behöver då ske 

så sällan som möjligt, produkten behöver därför tillverkas med höga krav på material och 

montering. 

 

● Enkel tillverkning 

För att produkten ska kunna placeras på så många olika ställen så kräver det att tillverkningen 

är enkel. Tillverkningsprocessen behöver vara enkel nog för att man med hjälp av relativt 

små justeringar och ska kunna tillverka delar i olika storlekar. På så sätt kan varje kraftverk 

anpassas till den optimala storleken för exakt den miljön där kraftverket kommer placeras. 

 

● Låg tillverkningskostnad 

För att privatpersoner ska ha råd att köpa små varianter av produkten för att placera i lokala 

floder så måste tillverkningskostnaderna vara låga. 

 

● Placerbar i havet 

Konstruktionen och materialet måste vara anpassad för att produkten ska klara av havets 

miljö, med de krafter, salthalter och storlekar som det innebär. 

 

● Placerbar i åar 

Konstruktionen och materialet måste vara anpassad för att produkten ska klara av åars miljö, 

med de krafter, salthalter och storlekar som det innebär.  

 

● Placerbar i floder 

Konstruktionen och materialet måste vara anpassad för att produkten ska klara av floders 

miljö, med de krafter, salthalter och storlekar som det innebär.  
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● Konkurrenskraftig effektivitet 

Prototypen behöver genomgå tester som påvisar att konstruktionen och konceptet är 

konkurrenskraftiga, alltså hur mycket energi som prototypen producerar vid ett visst 

vattenflöde. 

 

● Lång livstid 

Produkten behöver överleva länge, en av många anledningar är att placeringen av produkten 

kan vara svåråtkomlig och det blir då dyrt att byta ut den. 
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4.5 Pughs Matris 

Projektgruppen upprättade en utvärderingsmatris i motsvarande form av Pughs matris med 

skillnaden att det inte används en referens eller någon viktning. Varje krav värderas alltså lika 

högt. Anledningen till att matrisen inte använder en referens är på grund av att den produkt 

som projektet ämnar skapa är tänkt att bemöta en marknad som i dagsläget inte har någon 

dominerande produkt. En stor del av projektets värde på marknaden är baserat på hur högt 

man värdesätter vikten av att djur ska ha fri passage, jämfört med att de blir blockerade. 

Eftersom den värdesättningen är moraliskt baserad och därmed inte är kvantifierbar så bör 

inte projektet jämföras med kraftverk som är baserade på andra värderingar. 

Se matrisen nedan för utvärdering av de ovanstående koncepten. 

Markera 1-4 Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 

Fri passage för liv 4 2 4 

Fri passage f. fartyg 1 1 3 

Lågt underhåll 3 4 2 

Enkel tillverkning 4 3 2 

Låg tillv. kostnad 1 1 3 

Placerbar hav 2 4 4 

Placerbar åar 2 4 4 

Placerbar floder 2 4 4 

Konk. effektivitet 1 2 3 

Lång livstid 2 3 4 

Totalt adderat 22 28 33 

Resultatet av utvärderingen blev att “Koncept 3”, hädanefter refererad till som “Sverdrup” 

eller “prototypen”, fick bäst resultat och projektgruppen bedömde därför att det konceptet 

skulle bearbetas vidare och föras vidare genom projektet.  
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4.6 Konceptets komponenter 

Den mekaniska lösningen som använts i “Koncept 3 - modell 1” var av slaget  

“Quick return” (figur 1, sid 21) där svart arm agerar fena vilket skapar en fungerande 

produkt, men med oregelbundenheter i det mekaniska utslaget.  

Alternativ mekanism hittades på nätet och är av typen “Crank - Crank” (figur 2, sid 21) där 

gul agerar fena. Grön motsvarar fästpunkter. 

  

            (figur 127)    (figur 228) 

4.6.1 Val av mekanik 

Mekanismen från modell 1 valdes bort, detta var för att det var svårt för mekanismen i modell 

1 av Koncept 3 att överföra mekanisk energi från svart axel till roterande röd. Mekanismen i 

modell 2 är mycket effektivare (Crank – Crank). Dock är båda svaga i ett specifikt läge. Detta 

löstes genom flera fenor, som distribuerar kraften på fler vinklar. Modell 1 hade fyra 

membranfenor, alltså mekaniskt geometrisk á 90 grader. Vilket ger två vinklar av effektiv 

överföring. Medans modell 2 var fördelad på en geometri med tre vinklar á 120 grader var. 

Vilket innebär effektiv överföring i tre olika riktningar.  

Projektgruppen drog slutsatsen att roterande överföring är effektivare än sliding (den har för 

hög friktion) och att ojämt antal membranfenor är bäst, då den inte möter en annan 

membranfena 180 grader om.  

  

                                                
27https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f5/75/25/f57525b233da7c84eb35ef5d78 

452023.gif  
28 http://www.ar-cad.com/images/scmotion/FourBarMechanism.gif 
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4.6.2 Mekaniken anpassas 

Steg två i mekaniken var hur många lager armar man skall använda. Projektgruppen valde att 

använda en full sinuskurva med 45 grader skillnad på vevaxeln per arm. Detta är oförändrat 

mellan modellerna, då gruppen inte hittade någon tillgång av lämpliga vevaxlar av bra 

storlek. Därför skapade projektgruppen en egen vevaxel, med hjälp av 3D-printing och CAD. 

Projektgruppen introducerade även hålavstånd på innerarmarna så att de kan monteras på 

olika sätt mot vevaxeln för att simulera olika vevlängder. Se ritningarna i bilaga C för dessa 

detaljers utformning. 

Steget som följde var att modellens mekanik undersöktes noggrant och det upptäcktes att 

fenorna rörde sig snabbare åt ena hållet än det andra vilket projektgruppen bedömde behövde 

modifieras, vad som då gjordes var att en lego konstruktion skapades som visade en mer 

önskvärd mekanisk rörelse och denna återskapades i en CAD-modell. Det var denna CAD 

modellen som togs vidare till prototypstadiet.  

4.6.3 Delarna tillverkas 

Projektgruppen argumenterade kring hur de olika delarna av prototypen skulle tas fram och 

kom överens om att detaljerna som är tillräckligt enkla för att tillverkas från platta material 

bör vara laser skurna, dessa detaljerna skulle alltså bestå av utskurna former och hål. Det var 

alltså innerarmarna och stabilisatorerna som laserskars. Resten av prototypens komponenter 

anpassades därför efter tjockleken på akryl (materialet som användes vid laserskärning) som 

fanns tillgänglig. Bitarna som hade mer komplicerad form, alltså vevaxeln och armarna, 

behövde 3D-printas. Vid 3D-printningen behövde komponenternas position (i 3D-printern) 

tas i åtanke eftersom plastens lager blir som partens fibrer och eftersom fenan behöver tåla att 

bockas så måste plastens lager löpa längs det bockande planet. Ritningarna för alla dessa 

delarna hittas under Bilaga C. 

De resterande bitarna var standardiserade gängstavar, skruvar och muttrar, varav alla var av 

storlek M5 eftersom det var den storleken hålen i komponenterna var anpassade till.  

Prototypen monterades så snart alla delarna var införskaffade. För detaljer kring hur 

monteringen sker se bilaga A. 

 

(Bild 7, modellen monterad) 
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4.7 Viktiga mått från prototypen: 

En fenas längd (delen av fenan som är täckt av membranet) --- 150 mm 

Prototypens längd, från första till sista fena --- 450 mm 

Längden som spetsen av en fena färdas under ett utslag --- 165 mm 

Vinkeln för ett fullt utslag --- 40 grader 

Membranets längd från en fena med fullt utslag till en fena med minimalt utslag;  

Ytterst --- 300 mm  

Innerst --- 250 mm   

Prototypens diameter: 550 mm 

Se bilaga C för ritningar på komponenterna. 

 

Prototypen använde sig av 9 våningar med stabilisatorer och 8 innerarmar, vilket resulterar i 

(2252 * π = ) 1 430 662,5 mm2 akryl för stabilisatorerna och (155 * 15 = ) 18 600 mm2 för 

vingarna. När stabilisatorerna skars ut så optimerades placeringen av dem på arket med akryl, 

vilket betyder att arean för dem var lägre än ovanstående siffra men för enkelhetens skull så 

beräknas det med varje stabilisators area som hela cirklar. 

 

(Bild 8, Färdig prototyp)   
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4.8 Hantering av testning 

För att testa prototypen togs det fram en testmiljö, skapad av ventilationsrör monterade med 

360 graders kurva, där tanken var att testmiljön skulle fyllas med vatten som skulle pumpas 

runt i ventilationsrören där Sverdrup är placerad. Projektgruppen skulle då observera hur 

många varv vevaxeln roterar när Sverdrup utsätts för ett visst flöde vatten.  

I brist på en tillräckligt kraftfull pump eller motsvarande maskin så valde projektgruppen att 

istället testa prototypen i en vattenbassäng, där Sverdrup kunde dras genom vattnet i olika 

hastigheter och projektgruppen kunde observera hur många varv vevaxeln roterade. Sverdrup 

testades också i en naturlig miljö, i floden Nissan som rinner genom Halmstad fanns 

tillräckligt strömmande områden för att Sverdrup bara behövde hållas på plats och det 

strömmande vattnet fick membranfenorna att röra sig vilket i sin tur fick vevaxeln att rotera.  

Observationer från tester: 

Vevaxeln snurrar ca 18 varv per minut då prototypen utsätts för ca 2 m/s vattenflöde. 

 

  (Bild 9, Prototypen placerad i potentiell testmiljö)  
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4.9 SWOT 

Projektgruppen genomförde en SWOT analys för att få en tydlig strategisk överblick över 

Sverdrups egenskaper och relation till marknaden. 

Strengths (styrkor)  

Grön energi 

Konstant generering 

Djurvänlig 

Stoppas inte av skräp 

Tillgång till energi så länge solen är varm 

och jorden roterar 

Konstant och pålitlig källa 

Opportunities (möjligheter) 

Ganska ung marknad 

Fungerar lika bra över hela världen 

Jorden består av 70-80% hav 

Vi befinner oss i ett land som vill satsa 

stort på grön energi 

Vi bor på kusten 

Weakness (svagheter) 

Inte lika effektiv som turbin 

Kräver strömmande vatten 

Komplicerad konstruktion 

Dyrare än fossilt 

Dyr engångskostnad 

Threats (hot) 

En växande marknad med en hel del 

startups i branschen 

Solkraft 

Vindkraft 

Biokraft 

Fossilkraft 

Vågkraft 

Termo kraft 

Sverdrups styrkor i relation till andra kraftverk är att den genererar energi från en förnybar 

källa. Denna källan är ett kretslopp som aldrig står still, vilket innebär att man i många fall 

kommer kunna få ett konstant flöde av elektricitet, det är en fördel över källor som sol och 

vind, eftersom de båda har fluktuering i sina källor (natt eller moln och vindstilla perioder). 

Andra fördelar som Sverdrup har är att skräp inte kommer fastna och djur kommer inte 

skadas, det är egenskaper som andra kraftverk inom vattenkraft saknar. 

De möjligheter som Sverdrup står inför är svåra att överdriva; vattnets kretslopp pågår hela 

tiden över hela jorden och överallt där man kommer åt strömmande vatten kan man placera 

en Sverdrup. 

Innan Sverdrup kan slå sig in på marknaden kan man dock behöva bemöta de hinder som 

finns, till exempen att turbinen är väldigt effektiv på att generera energi, 

tillverkningskostnaden kommer med stor sannolikhet att bli ganska stor för Sverdrup, vilket 

innebär en längre återbetalningstid, vilket i sin tur ofta leder till avhålsamma investerare. Man 

bör också ta hänsyn till att väldigt många andra företag jobbar på att utveckla sig inom alla 

källor för elproduktion, vilket innebär att marknaden kommer utveckla en starkar konkurrens.   
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4.10 Matematiken bakom resultatet 

Renskrivning av materialet efter möte med Hans Löfgren i kombination med observationer 

från prototyptest: 

(Figur 3; 

Detta är en 

matematisk 

förklaring på hur 

vatten i rörelse 

interagerar med 

Sverdrups vinge.) 

 

U representerar det strömmande vattnets hastighet. 

V representerar hastigheten en stigning färdas med längs membranfenan. 

Theta representerar membranfenans vinkel i förhållande till vågrät. 

A representerar membranfenans effektiva area, alltså den yta av membranet som fångar 

strömmens kraft. 

F representerar kraften som lyfter stigningen uppåt. 

 

 

 

(Figur 4; Denna bilden beskriver relationen 

mellan stigningen i en punkt i en 

membranfena till hur snabbt rörelsen 

förflyttar sig vågrätt.) 

 

W representerar stigningen av en punkt i membranfenan innan och efter en tidsskillnad 

V representerar skillnaden för en punkt det vågräta avståndet innan och efter en tidsskillnad 
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(Figur 5 

Här beskrivs de 

matematiska formlerna 

som användes för den 

teoretiska analysen, 

mer specifikt så 

förklaras relationen 

mellan kraften hos 

vatten (i rörelse) till 

konceptets tidigare 

nämnda enheter.) 

 

M med prick tidsderivatan för massan. 

Rå representerar densiteten för vatten ( i detta fallet).  

P representerar enheten Watt. 

(Figur 6 och 7 

Här förklaras hur prototypens rörelse kan 

härledas till effekt, med hänsyn till ovan 

nämnda enheter.)  
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 4.11 Materialkostnad för framtagning av prototypen: 

Arkens akryl som köptes in kostade 402kr för 945 x 610 mm vilket innebär ungefär 

0,00067kr/mm2. Kostnaden för akryl blir därmed (1 430 662,5 + 18 600) * 0,00067 = 971kr 

Kostnaden för 3D-printningplast var ca 289kr, kostnaden för gängstänger var ca 80kr och 

kostnaden för skruvar samt muttrar var ca 20kr. 

Vilket betyder att prototypen kostade ungefär 971 + 289 + 80 + 20 = 1360kr 

Den ungefärliga definiering av de olika kostnaderna är baserade på att materialet kostar olika 

beroende på om man köper det som privatperson eller företag, i stor volym eller liten, 

eventuellt överblivet material som kan användas till nästa prototyp och att det kostar olika i 

olika länder. 
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4.12 Beräkningar: 

18 varv per minut motsvarar 0.3 varv per sekund.  

Prototypens volym är 2.752 * 𝝅 * 4.5 = 106.86 dm3 

Rå, densiteten för vatten, är 1 000 kg/m3. 

Theta är vinkeln för ett fullt utslag. 

Effektiva arean för en membranfena: 150 * 275=41 250mm² = 0.04125 m²  

Total effektiv area: 247 500 mm² = 0.2475 m²  

Under ett varv färdas stigningen hos fenorna produktens totala längd, alltså 450 mm. Vilket 

innebär att stigningen färdas i 135mm/s = 0,135m/s i varje fena.  

Totalt i prototypen färdas alltså stigningarna (3 st, eftersom det finns tre set med 

membranfenor) i 0.135 * 3 = 0,405 m/s. 

Verkningsgraden ges av hur mycket energi vattnet som passerar har i relation med hur 

mycket energi maskinen lyckas omvandla. Mängden vatten som passerar under 1 sekund 

2.752*𝝅*20 = 474.925 dm3 och väger alltså ungefär 475kg .  

Energi som passerar: E = ½ * m * v2 = ½ * 474.925 * 22 = 949.85 J 

Eftersom J/s= W så är detta även 949.85 W 

Verkningsgrad = 134.5 / 949.85 = 0.1416 vilket innebär ungefär 14.2% 

 

F = Rå * A ( U - V )²  * Sin(Theta) = 1 000 * 0.04125 * ( 2-0.135)²  * Sin(40) = 92.23 N 

F (för alla membranfenorna) = 1 000 * 0.2475 * (2-0.405)²  * Sin(40) = 404.7 N 

 

W(stigning per sekund, för en fena) = V * Tan(Theta) = 0.135 * Tan(40) = 0.113 

W(Totalt) = 0.405 * Tan(40) = 0.334 

 

P (För en membranfena) = F * W = 92.23*0.113 = 10.45 Watt 

P (Totalt) = 404.7 * 0.334 = 134.5 Watt 

 

Det innebär att prototypen som skapats, under bra omständigheter och förutsatt att 

vattendraget inte fryser till is under året, kommer generera 1 175 kWh per år. Detta kan öka 

drastiskt vid optimering av produkten.  

Priset för elektricitet är runt 0,97 kr/kWh29, vilket innebär en förtjänst på 1 142kr varje år.  

                                                
29 http://www.renewable-energysources.com/hydropower.html  
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5. Marknadsanalys 

Under denna rubriken undersöks Sverdrups position på marknaden, vem kunden kan vara och 

hur man bör gå tillväga för att möta kundens förväntningar på produkten och vad dessa 

förväntningar kan vara. 

5.1 Hills modell 

Steg 1 - Strategimål 

Sälja in konceptet till intressenter. 

Produkten är en engångskostnad. Kunden tjänar pengar från den energi den producerar.  

Sverdrup tjänar pengar från försäljningen av produkten. 

Expandera genom samarbeten med existerande företag, och expandera över norden, europa 

och resten av världen 

 

Steg 2 - Marknadsstrategi 

Först på kort sikt placeras små kraftverk i bäckar, åar, floder och kustnära strömmar, senare 

marknadsförs placeringen av större kraftverk till havs, så som golfströmmen eller de stora 

konstanta strömmarna vid ekvatorn. 

 

Marknaden vi kommer sälja in oss på är först och främst företag som vill utveckla produkten 

tillsammans med oss, men senare kommer möjligheter om att köpa andelar av kraftverks 

farmer finnas för privatpersoner. 

 

Marknadsstrategin geografiskt kommer vara baserad på att alla behöver en välmående jord 

för att överleva och det innebär grön energi och där krävs nya alternativ för att utvinna 

energi, där är Sverdrup ett nytt alternativ med minimal påverkan på miljön.  

 

Steg 3 – Hur vinner Sverdrup order? 

● Lågt underhåll 

● Stabil inkomst 

● Företaget får ett modernt utseende, när de väljer grön energi 

● Företaget får skapa sin egen energi, istället för att köpa in och distribuera vidare; 

självtillverkande. 
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Steg 4 - Processer 

Från början lanseras få versioner av Sverdrup. Målet i början behöver vara att etablera sig på 

marknaden med massproduktion, då måste antalet versioner av produkten hållas relativt låg. 

Tids nog krävs ett skifte mot att producera större produkter av serien. Här behålls gammal 

produktion av små modeller medan utveckling av stora sker. Målet utvecklas till att 

producera stora kraftverk som företag äger, alternativt privatpersoner är delägare i.  

 

Då mekaniken i produkten innehåller samma typ av vevaxel som återfinns i dagens 

förbränningsmotorer kan leverantörerna av de vevaxlarna övergå till att leverera till 

energiindustrin och slipper därmed gå miste om jobb efter att marknaden har övergått till 

elbilar. 

 

Under uppstartstiden kommer produktionen vara till stor del för hands, men gå mer och mer 

mot robotstyrningar. 3D printers har redan nu populariserats och i marknaden finns en hög 

konkurrens. Inom kort hoppas vi se printers med fler axlar som kan skriva ut mer avancerade 

saker i fler material, vilket ger ytterligare alternativ för producenten gällande vilka material 

man väljer att skapa produkten med. 

 

Steg 5 - Stödprocesser 

IT och sensorer.  

Kontrollanter för vattentäthet samt energimängd utvunnen varje cirkulation av vevaxeln i 

produkten. 
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5.2 Slack 

Qualifiers: 

Kraftverk som genererar energi utan att påverka jordens atmosfär eller miljö negativt. 

Orderwinners: 

Socialt godtagbart tillvägagångssätt, moraliskt försvarbart (harmlöst), innebär fler kunder. 

Stabilt energiflöde. 

Låg totalkostnad (Sverdrup innebär hög engångskostnad med potentiellt lågt underhåll). 

 

Less important:  

Att Sverdrup genererar konstant energi istället för mer på dagen och mindre på natten, eller 

beroende på om det blåser just då eller inte.  

 

5.2.1 Slacks modell 

1.Kvalitet   Hög, för att slippa service 

2.Hastighet   Medel, då kvalitet prioriteras 

3.Pålitlighet   Hög, problem innebär dyra kostnader 

4.Flexibilitet   Medel, den kan placeras i alla vattendrag, i varierande storlek 

5.Kostnad (påverkas av 1-4) Hög startkostnad men potentiellt låg servicekostnad. 
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6. Ekonomisk analys 

 

Denna ekonomiska analys behandlar 1st Sverdrup i storlek anpassad för placering i mindre 

åar, i storlek med Nissan. Att göra en ekonomisk analys avseende en havsbaserad version 

vore i princip omöjligt att göra utan mycket omfattande arbetsinsats. Den ekonomiska 

analysen som gjorts är översiktlig och bygger på kostnader och intäkter beräknade för 

prototypen.  

6.1 Beräkning  

Intäkter och tillverkningskostnader är baserade på det som tidigare presenterats. Installations 

och driftskostnaderna har uppskattats. Installationen kommer utföras av kvalificerade 

montörer och drift avses utföras av certifierad besiktningsman. Driften består av att 

kontrollera så ingen del av kraftverket har skadats och att kraftverket har fortsatt producera 

samma mängd energi som vid installation. 

 

Intäkter/år Tillverkning Installation Drift/år 

1142 1360 4000 4800 

 

 

Formler: Intäkter: 1175 (kWh)*0,972(SEK/kWh) 

  Tillverkning: Se kapitel 4.11 

  Installation: 5(h)*800 (SEK/h) 

  Drift: 4(h)*1200(SEK/h)   

 

6.2 Årskalkyl 

I den nedanstående kalkylen har projektgruppen uppskattat produktens livslängd till 20 år och 

har då också utgått ifrån att inga delar ska behöva bytas ut under denna period. Kalkylen 

utgår också från att projektet finansieras med eget kapital därför har ingen hänsyn tagits till 

ränta på insatt kapital.  

 

Utifrån ovanstående beräkningar och antaganden ser årskalkylen ut enligt följande: 

Intäkter:     1 142 kr 

Drift:     -4 800 kr 

Avskrivning (5%/år):     

  Tillverkningskostnad: -68 kr 

  Installation: -200 kr 

Resultat per år:    -3 926 kr 
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Som framgår av ovanstående kalkyl är det ej lönsamt vid installation av 1st kraftverk i denna 

storleken på denna platsen. Vid en placering av en kraftverkspark så skulle kostnaderna för 

drift per kraftverk troligtvis sjunka då en besiktningsman kan granska flera kraftverk 

samtidigt.  

En annan möjlighet är att skala upp produkten i storlek och placera till havs så att 

effektiviteten, därmed intäkterna, ökar. I detta fall behöver man dock ta hänsyn till att både 

installationskostnader, tillverkningskostnader och driftskostnader skulle stiga, men inte 

nödvändigtvis lika mycket som intäkterna ökar. 
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7. Resultat 

 

(Bild 10, CAD på Sverdrup, placerad i potentiell miljö) 

Modellen som är bäst anpassad för ovanstående krav är modell 3, hädanefter refererad till 

som Sverdrup. Eftersom den är bäst anpassad för att vara placerad på flest ställen och ger bäst 

passage för både marint liv och båtar. Man kan tillverka den i flera storlekar, som kommer 

kosta olika mycket, vilket ökar möjligheter till att fler kunder finner en prisklass som de är 

bekväma med. Det finns även idéer som hade gjort underhållet mycket enkelt, nämligen att 

på distans lätta på Sverdrups fäste i havsbottnen och låta Sverdrup flyta upp till ytan där man 

kan lyfta upp den på båten och utföra besiktningen där.  

  

Därefter började konstruktionen av en prototyp som behöver bevisa konceptet, inte bara hur 

mekanismen rör sig utan även hur produkten kommer se ut och att funktionen fungerar, med 

det menas att Sverdrups form faktiskt får vevaxeln att snurra när Sverdrup utsätts för 

strömmande vatten.  

 

För att ge en tydlig bild av hur mekanismen för modell 3 rör sig så fästes dess vevaxel vid en 

motor som roterade med relativt lågt varv. Det avslöjade att fenorna inte rörde sig helt jämnt, 

istället rörde de sig snabbt åt ena hållet och långsamt tillbaka. Projektgruppen undersökte 

saken och tog fram en annan mekanism som fyllde samma funktion, mekanismen som 

modellen hade kallas “Quick return” och mekanismen som ersatte den (Crank-Crank) är 

inspirerad av Theo Jansen, som använder en liknande mekanism för att driva sina vind drivna 

vandrande konstverk, Standbeasts.  
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Prototypen skapades först med hjälp av CAD programmet Catia, där projektgruppen även 

kontrollerade att mekanismen fungerade och att den gav fenorna korrekt utslag (hur långt 

spetsen av fenan rör sig under en cirkulation av vevaxeln).  

 

Metoden kring vilka material som prototypen skulle bestå av var baserad på kombination av 

vad projektgruppen hade erfarenhet av, vad som fanns tillgängligt och vad budgeten skulle 

tillåta. Materialet till prototypen behöver ha liknande egenskaper som materialen som 

produkten kommer bestå av, egenskaper i detta hänseendet är flexibiliteten och styvheten hos 

komponenterna i produkten (tillräckligt flexibla armar och tillräckligt styv vevaxel samt 

uppbyggnad). Men prototypens material kommer inte ha samma krav på 

tillverkningsprocesser eller miljöpåverkan som produkten kommer ha under produktion. 

Därmed så var inte miljöpåverkan från materialen som prototypen skapas av avgörande.  

 

Resultatet av utvärderingen kring material blev att de bitar som behövde vara massiva och 

bara hantera inre krafter skulle vara i akrylplast, som snabbt kunde skäras ut med hjälp av 

laserskäraren i Fablab. Bitarna som behövde ha viss flexibilitet eller var mer komplicerat 

utformade skulle komma att 3D-printas. komponenterna vars enda funktion var att hålla ihop 

resten av komponenterna, på mycket noggranna avstånd skulle köpas.  

Detta ledde till att vevaxeln 3D-Printades, med två bitar per “sektion”(i och med att de 

vardera halvorna monteras på varsin sida om en stabiliseringsplatta, något som absolut bör 

förenklas inför produktions stadiet), i ABS-plast. Se bilaga C, sida III,  IV och V för 

konstruktionen av båda halvorna av vevaxelbitarna samt stabilisatorn. Eftersom ABS-plast är 

starkt nog för att hantera kraften som driften kommer innebära och inte för flexibelt, vilket 

innebär att det inte absorberar kraften, utan skickar vidare kraften till andra komponenter. 

Innerarmarna och stabilisatorerna laserskars, eftersom de har enkel design och främst 

hanterar raka krafter.  

Fenorna 3D-printades, storleken behövde anpassas efter hur stor printer var tillgänglig, detta 

innebar att hela prototypens storlek är anpassad efter fenorna, som är anpassade efter hur stort 

det var möjligt att printa. 

Gängstänger, muttrar, brickor och skruvar inhandlades, syftet med dessa bitarna var styrka 

och precision, gängstängerna i kombination med muttrar gör att stabilisatorerna och fenorna 

är korrekt placerade i relation till varandra. Skruvarna används för att fästa vevaxelbitarna i 

varandra, vilket bygger vidare på att vevaxeln ej ska vara flexibel, eftersom skruvarna inte 

tillåter flexibilitet mellan de bitarna.  

 

Membranen som är fästa i fenorna och fångar vattnets rörelseenergi är skapta i plastisol, 

vilket är ett djurvänligt material som är vanligt förekommande i fiskjiggar. Materialet 

behövde vara flexibelt nog för att fenorna skulle röra sig med minimalt motstånd, men styvt 

nog för att inte bilda “säckar” med vatten mellan fenorna under starka strömmar. 
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Detta membranet fästs i armarna genom att plastisol, i sin uppvärmda, flytande form hälls 

över fenorna som pressas mot membranplattan. Detta resulterar i att fenorna fästs inuti 

membranet. För att garantera att fästet mellan fenorna och membranet ska vara starkt nog 

innan testning så syddes de även fast med en grov tråd i hål som printades in i fenan. 

(Bild 11, Här placeras den slutgiltiga prototypen i strömmande vatten för första gången.) 

 

För att testa Sverdrup så skapades en testmiljö. Testmiljön består av ventilationsrör placerade 

i formen av en cirkel samt en vattenpump. Delen av testmiljön där sverdrup placeras är 50cm 

i diameter och de bitar där endast vatten behöver passera är 20cm i diameter, i kombination 

med fyra stycken krökar som också är 20cm i diameter och vardera har 90grader i vinkel.  

 

Sverdrup testades genom att försänka den i vatten och föra den längs vattnet i en kontrollerad 

hastighet och därefter observera hur många varv vevaxeln roterade. Sverdrup testades också 

genom att placeras statiskt vid strömmande vatten och även där observerades det hur många 

varv vevaxeln roterade. Denna informationen tillämpades sen för att räkna ut vilken teoretisk 

mängd energi prototypen kan generera. 

 

Baserat på kostnaden för prototypen, 1360kr, och vilken energi den skulle producera samt hur 

mycket den energin är värd, 1142kr, så går det att konstatera att återbetalningstiden för 

prototypens materialkostnad vore strax över 14 månader. Men tar man hänsyn till 

driftskostnader och installationskostnader så kommer inte 1st kraftverk att löna sig, det skulle 

istället kosta 3926kr per år. 

   Därmed behövs mer utveckling om Sverdrup ska vara lönsamt i längden. Skulle man ta 

hänsyn till alla utvecklingsmöjligheter som Sverdrup erbjuder, se rubrik 8.2 Framtida arbete 

så kan man spekulera i att projektet kan vara lönsamt i framtiden. Installationskostnader och 

driftskostnader skulle påverkas avsevärt mycket om man implementerade flera kraftverk i en 

större kraftverkspark och materialkostnaderna skulle påverkas om man tog fram en 
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kommersiellt färdig produkt. Men som det nämndes under dessa kapitel 1.4 Avgränsning är 

dessa ekvationen för omfattande för att hanteras i detta arbete. 

 

 

8 Diskussion och sammanfattning 

I detta kapitel diskuteras och sammanfattas de resultat som presenterats i föregående kapitel.  

8.1 Diskussion 

Här diskuteras och reflekteras kring lärdomarna som detta projektet har fört med sig och 

insikter i produktens position på marknaden. 

 

8.1.1 Sverdrups implementering 

Tanken med produkten är att den ska vara mångsidig och således gå att placera där det finns 

strömmande vatten, det inkluderar allt från åar, floder och havsströmmar. Produktens syfte är 

alltså att generera energi åt konsumenter antingen direkt, alltså att produkten är uppkopplad 

till konsumentens elnät, eller indirekt, alltså att ett företag med större kapital investerar i en 

större variant av produkten och utvinner energi från områden som privatpersoner inte 

kommer åt, havsströmmar exempelvis, och sen säljer den strömmen till konsumentens elnät.  

De olika sätt konsumenter kan använda produkten är om de har strömmande vatten på sin 

mark och de väljer att koppla den direkt till sitt hus, om de är del av ett mikronät med sina 

grannar och en av dem har strömmande vatten på sin mark eller om de investerar i ett 

företags projekt att placera en Sverdrup till havs och att de då får ta del av energin den 

genererar.  

Sverdrup är alltså ett utmärkt komplement till andra varianter av grön energi, exempelvis så 

kan ett mikronät som idag drivs av främst solkraft men har tillgång till strömmande vatten 

komplettera sin energitillgång med en Sverdrup. 

Det finns naturligtvis alternativ som kan förhandlas fram mellan företag och konsument. Som 

exempelvis kan gå ut på att konsumenten investerar i företagets projekt gällande att placera 

en Sverdrup till havs och att kunden i utbyte får ta del av energi som företaget genererat från 

en annan källa. Detta hade underlättat implementeringen av Sverdrup globalt, då 

konsumenter världen över kan investera i projektet. Dessa konsumenter kommer bli nöjda 

trots att just den Sverdrup främst levererar energi till närliggande konsumenter, där 

energitransporten är så ekonomiskt försvarbar som möjligt. 
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8.1.2 Skillnaden mellan Sverdrup och dagens vattenkraft 

 

Vattenkraft i dagsläget är bestående av dammar som släpper igenom en kontrollerad mängd 

vatten som faller genom en mycket väloptimerad turbin och vad det leder till är att marinlivet 

stoppas och tvingas ta omvägar kring kraftverket, alternativt bli strimlade i turbinen. Men det 

finns säkerhetsåtgärder som hindrar fiskar och dylikt från att ta sig så pass långt i systemet, 

eftersom det hade skadat turbinen.  

Sverdrup å andra sidan är designad för att leva sida vid sida med marint liv, ingen klämrisk 

och på grund av Sverdrups mekanik i kombination med dess membran så ser den inte lika 

främmande ut i den miljön, eftersom dess membranfenor liknar fiskfenor och dess rörelser 

liknar simning.  

Sverdrup är också tänkt att inte föra med sig något oväsen, något som dagens vattenkraftverk 

gör till allra högsta grad, då vattnet faller ett par meter innan det träffar turbinen så är det 

kontinuerligt brusande kring vattenkraftverk. Sverdrup, som fångar energi från vattnets 

vågräta rörelse, inte dess lägesenergi eller lodräta rörelse, väsnas alltså inte både på grund av 

att den är nedsänkt i vattnet och för att vattnet tillåts fortsätta sin färd utan avbrott eller fall. 

Det bör dock nämnas att eftersom Sverdrup innehåller rörliga delar så kommer det finnas 

visst mekaniskt ljud. Tanken med att den inte kommer föra med sig något oväsen är att ljudet 

från det porlande vattnet i kombination med att Sverdrup är, eller kan vara, nedsänkt under 

ytan och därmed kommer ingen människa höra oväsen från Sverdrup. Ljudet som Sverdrup 

skulle sprida i vattnet bör vara väldigt lågt men om framtida undersökningar skulle påvisa att 

det stör djurliv så hade en utvecklingsgrupp haft goda möjligheter att dämpa ljudnivån med 

exempelvis alternativ inom smörjmedel, ljuddämpande material som klär insidan av 

Sverdrup, alternativ inom lager osv. 
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8.1.3 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling delas upp i tre delar: 

● Socialt 

Sverdrup styrker de grundläggande mänskliga rättigheterna på det sättet att privatpersoners 

självständighet styrks, vilket leder till självförsörjande individer som inte lever under 

förtryck. 

● Ekonomiskt 

Sverdrup hushåller med resurser på det sättet att den genererar energi och kommer därför att 

återbetala den belastning den lade på naturen när den tillverkades och därefter kommer den 

underlätta både mänskliga och materiella resursers åtgång, då den fortsätter generera energi 

utan att konsumera bränsle eller kräva daglig översikt. 

Resursfördelning mellan länder och människor: Sverdrup möjliggör för miljoner människor 

världen över att återskapa och utveckla de koncept som framtagits genom att inget patenteras. 

Utöver det är det många länder som saknar större vattendrag i den utsträckning som man i 

norden har lyxen att ha. Att utnyttja havets resurser är en enorm möjlighet då  

147 av jordens 196 (75%) länder har kuster mot havet.30 

För att implementera dessa kraftverk kommer det behövas arbetskraft, vilket möjliggör 

tusentals jobb.  

● Ekologiskt 

Sverdrup besparar miljön på de giftiga utsläpp som många andra former av kraftverk bär med 

sig. 

Genom att möjliggöra för alla typer av marin fauna att transportera sig både upp och ned för 

vattendrag bibehålls en biologisk mångfald. Något som inte alltid räknas in när man skapar 

kraftverk är hur naturen påverkas av att vissa arter inte trivs31. Den tekniska utvecklingen 

som Sverdrup genomgått är med målet att skapa energi utan att skada miljön. Hittills klassas 

vind och vattenkraft som grön energi trots att de kräver att långa onaturliga gränser skapas i 

skogarna för att implementera dessa, och likväl höga barriärer i vattenflöden.  

Den påverkan Sverdrup kommer ha på området den placeras i är att den stjäl energi från det 

forsande vattnet, vilket saktar ner strömmen en del. Men denna påverkan är kortvarig och 

försumbar i storlek. Vattnets hastighet och därmed energi kommer från gravitationens 

dragningskraft32, vilket betyder att det forsande vattnet kommer accelerera tillbaks till samma 

rörelseenergi som det hade innan det stötte på Sverdrup. 

  

                                                
30 https://en.wikipedia.org/wiki/Landlocked_country  
31 http://www.yellowstonepark.com/wolf-reintroduction-changes-ecosystem/  
32 https://sv.wikipedia.org/wiki/Vattnets_kretslopp  
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8.2 Arbetsmiljö 

Frågan kring arbetsmiljö landar på det företag som framställer Sverdrup, de material dem 

väljer att använda osv. Utifrån erfarenhet från projektet rekommenderas att planera 

monteringen mycket noga, om ritningarna som använts skalas upp och används så bör man ha 

noga koll på monteringen då det bara finns ett sätt att montera Sverdrup i dagsläget (se bilaga 

A). 

8.3 Ej behandlade delar 

Frågan kring lika villkor samt etik och moral bedöms irrelevant då mycket redan har bemötts 

i rapporten och det framstår tydligt att alla kan använda sig av energin, alla kan montera 

produkten och den gör ingen skillnad på om en man eller kvinna hanterar den. 

 

Kostnaden för Sverdrups underhåll, montage och implementering varierar för mycket för att 

det ska vara möjligt att uppskatta. Tanken är att produkten ska gå att placera i mindre åar 

såväl som i kraftverks parker i djuphavsströmmar, så kostnaden kommer variera mellan 

tusenlappar till miljonbelopp. På samma sätt kommer kostnaden för underhåll variera, 

beroende på hur lättillgänglig Sverdrup är placerad, även kostnaden för montering kommer 

variera monstruöst beroende på storleken av Sverdrup och kommer därför inte heller 

uppskattas.  

 

Prototypen utsattes aldrig för test där man kunde mäta mängden elektricitet som genereras, då 

möjligheten att göra det kräver lösningar som det inte fanns tid för att utveckla, exempelvis 

en vattentät koppling till en generator eller en miljö med kontinuerligt flödande vatten där 

man kunde dra en vajer från vevaxeln till en generator på land. 
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8.4 Reflektion över projektet  

Projektgruppens samarbete har varit mycket bra genom hela projektet, varje dag har gruppen 

kommit överens om vilka delar av projektet som bör prioriteras och vad man ska göra dagen 

efter. Projektgruppens kompetens och egenskaper har kompletterat varandra väl, arbetet har 

delats upp så var person jobbat med vad de känner sig bekväm och säker med, vilket har lett 

till vad projektgruppen anser är ett rimligt resultat. 

 

Gruppen är väl medveten, från att det bestämdes vilket område projektet skulle hantera, om 

att det rådde tidsbrist och att det skulle behöva ske avgränsningar. Att skapa ett fungerande 

kraftverk, vars liknelse inte finns på marknaden, på strax under ett år är väldigt tidskrävande.  

 

Lärdomarna som projektgruppen tar med sig från projektet är att man kan åstadkomma 

otroligt mycket om man dedikerar den tiden som krävs till det. En idé är sällan sig själv helt 

lik när den gått igenom alla stadier av framtagning och man ska inte vara rädd för eller 

undvika att göra justeringar. Projektgruppen har även utforskat och därmed lärt sig mer om 

mekanismer som omvandlar ett flödande medium till roterande kraft. 

En viktig lärdom gruppen tar med sig efter projektet är att det är mycket viktigt att först sätta 

upp en plan, för att veta att man spenderar så mycket tid som krävs och att man ligger i fas. 

 

I helhet så har projektet lett till större erfarenhet och kunskap kring de material som 

prototypen är skapad med, en hel del om flöden och mekanik samt större kompetens kring 

hur maskinerna som användes för att skapa prototypen fungerar. Maskiner så som 3D-

printers och laserskärare. Framförallt materialet plastisol har varit ett nytt material för 

projektgruppen.  
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9. Rekommendationer och framtida arbete 

Här följer förslag på hur framtida arbete med detta koncept bör bedrivas. 

9.1 Rekommendationer 

Vid analysen av modeller rekommenderas flödesanalyser, som tydligt beskriver hur partiklar 

interagerar med modellen.  

Det bör nämnas att om man beslutar att ändra antalet fenor så ska man även se till att 

vattenflödet inte kommer få hela produkten att rotera, membranfenorna måste möta 

vattenflödet med en symmetri som ser till membranfenorna simmar utan att hela Sverdrup 

roterar. 

9.2 Framtida arbete 

För kommande arbeten inom samma ramar som detta projektet rekommenderas att det finns 

tid och noggrann planering innan projektet påbörjas.  

För utveckling av Sverdrup så rekommenderas att man undersöker optimering mycket 

noggrant. Optimering av fenornas längd, både hur långa de borde vara i relation till vevaxeln 

och om alla fenorna längs membranet ska vara samma längd eller om de ska vara kortare mot 

början och slutet, likt en rockas fenor. Alternativt kortare vid fronten och längre bak på 

membranet för att fånga vattnets energi jämt (eftersom vattnet som passerar membranet 

saktar ner och lämnar av sig sin rörelseenergi så vore det logiskt att membranets längd 

kompenserar för hastigheten genom att fånga mer vatten). Det vore även lämpligt att 

undersöka material som är ännu mer optimerat för syftet än plastisol, projektgruppen 

upplevde att materialet blev en aning för segt vilket skapade en viss mängd intern friktion när 

fenorna nådde sina yttersta lägen och membranet behövde vara så sträckt som möjligt mellan 

armarna. Man bör också undersöka optimering av Sverdrups strömlinjeform och med hjälp av 

det dirigera vattnet till membranfenorna med så lite turbulens som möjligt, vattentätning av 

området kring vevaxeln, vinkeln på vevaxeln istället för 45 grader, “fjädrar” (spretighet för 

böjbara fenor med större fästyta till membranet) till fenorna, optimal längd på produkten 

(Sverdrups prototyps rörlighet består av en full sinuskurva, men man kan förlänga den vidare 

och få två hela sinuskurvor genom att dubbla längden). 

Även vid montering kan man göra processen effektivare, speciellt eftersom man gärna vill ha 

vevaxeln gjuten som en enda del, så krävs det att stödplattor (om de fortfarande behövs) kan 

monteras utanpå vevaxeln. 
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BILAGA A: Montering och delar 

Monteringen av Sverdrup:  

Monteringen måste ske mycket systematiskt för att bli korrekt, bitarna behöver alltså monteras 

i en speciell ordning.  

Vad du behöver: 

9st Stabilisatorer 

24st Innerarmar 

24st Fenor 

11st Gängstänger i storlek M5, varv 3st är 50cm och 8st är 6cm 

174st Muttrar i storlek M5 

32st Skruvar i storlek M4, förslagsvis med insex huvuden 

16st stoppmuttrar, i storlek M5 

18st vevaxelbitar, varav 8 hanar och 8 honor 

16st brickor, anpassade för M5 skruvar 

Verktyg: 

Skiftnyckel, eller blocknyckel till M5. 2 st oavsett val 

Insexnyckel till M5 (om man antar att användaren valt att använda skruvar med den typen av 

huvud) 
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Instruktioner: 

Börja med att fästa en stabilisator i 3st gängstänger, placerade i varsitt av de anpassade hålen, 

med hjälp av muttrar placerade på båda sidorna av stabilisatorn, alltså totalt 6st muttrar till de 

3 stabilisatorerna. Fäst därefter 2st vevaxelbitar, med sin konstruerade 45gradersvinkel, i 

centrumhålet av stabilisatorn med hjälp av en skruv. Fäst en stoppmutter i ena änden av en av 

de 6cm långa gängstängerna. Trä denna gängstaven genom önskat hål i en änsålänge oanvänd 

vevaxeldel, den prototyp som skrivits om här har använt det näst yttersta hålet. På denna 

gängstaven, trä först en bricka, sen 3st innerarmar följt av ytterliggare en bricka. Trä änden av 

samma gängstav genom motsvarande hål i vevaxelbiten som tidigare fästs i den första 

stabilisatorn och möt där upp med en stoppmutter mellan vevaxelbiten och stabilisatorn. 

Rotera vevaxelbiten med den förspända stoppmuttern och spänn på så sätt fast stoppmuttern i 

den första vevaxelbiten. Skruva ner 3 muttrar på vardera av de 2 muttrar på vardera av de 3 

gängstavarna. Trä på en fenan, genom sitt nedersta hål, på den korta plattsidan av vardera 

gängstav. Skruva nu ner en muttern till på vardera gängstav. Lägg på en stabilisator på 

gängstavarna och repetera föregående steg.  
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Bilaga B: Projektbeskrivning 

Bakgrund 

I år 2015 producerade världen totalt 160 000 TWh, det är en siffra som stiger efterhand som 

man använder fler och fler elektriska produkter världen över. Av vilken knappt 9,6% är 

biobränslen och sopor. Sol, vind och geotermisk producerar mindre än 2% av världens totala 

elektricitet och vattenkraft bidrar med 2,4%33. Med introduktionen av kommersiellt anpassad 

eltransport och den stigande oron om växthuseffekten så vet man att det inte är hållbart, det 

måste produceras mer förnyelsebar elektricitet. Alternativen som finns är att utvidga den 

förnyelsebara energin genom att bygga fler kraftverk som tillverkar förnyelsebar elektricitet 

alternativt utveckla nya typer av kraftverk, som naturligtvis inte ska släppa ut skadliga gaser. 

Det finns alltså redan ett behov av energi som behöver fyllas med grön energi (förnyelsebar) 

och den totala efterfrågan av energi antas att stiga då fler och fler elektriska produkter 

distribueras, digitaliseringen sprider sig och antalet eldrivna transportmedel stiger. 

Problem 

Målet är att möta behovet på den ökande efterfrågan efter grön energi och samtidigt ge 

privatpersoner en möjlighet att generera egen energi. Vattenkraft på mindre skala är inte 

speciellt vanligt idag, istället dämmer vi upp våra vattendrag och påverkar på detta sätt vår 

nära omkringliggande miljö. 

Mål/syfte (Projektmål/effektmål)  

Detta projektet siktar på att skapa ett kraftverk som går att placera i rörligt vatten utan behöva 

dirigera om vatten och gärna även utan att påverka transporter kring kraftverket. Målet med 

projektet är att skapa en prototyp som bevisar att det kan generera energi på ett nytt sätt och 

som fyller projektets krav på konceptet. Projektet USP (Unique Selling point) är produktens 

miljövänlighet tillsammans med dess djurvänlighet, att produkten kan placeras och fungera 

sida vid sida med djuren som lever där. 

Preliminär metod 

Planen är att brainstorma och debattera öppet var projektet kommer prioritera och sen komma 

fram till en lösning som uppfyller projektet krav, därefter kommer en prototyp skapas som 

bevisar konceptet. 

 

  

                                                
33http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WorldEnergyBalances2017Ove

rview.pdf  
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Preliminär teori och referensram 

Teorin för projektet var grundat i förståelse av behovet och övertygelse om möjligheten finna 

ett sätt att bemöta behovet. Teorin Sverdrup är grundad i är observering i hur fiskar rör sig, 

hur deras fenor interagerar med vattnet och en mekanism som Theo Jansen utvecklat för att få 

rörelseenergi från vind.34 

Fördjupad beskrivning av vad som är för och emot projektet 

Vad som är emot projektet är tidspressen att gå från idé till fungerande prototyp i ett 

avancerat område på bara ett år. Vad som är för projektet är att projektmedlemmarna är 

genuint intresserade i ämnet och är mycket hängivna åt att skapa en fungerande prototyp. 

Krav/önskemål  

● Fri passage för marint liv 

● Fri passage för sjö/havs-gående fartyg 

● Så låga underhållskrav som möjligt 

● Enkel tillverkning 

● Låg tillverkningskostnad 

● Placerbar i havet 

● Placerbar i åar 

● Placerbar i floder 

● Konkurrenskraftig effektivitet 

● Lång livstid 

Önskemål för projektet är att prototypen som skapas är konkurrenskraftig gällande hur väl 

energi överförs från vattnet till prototypen. 

Beställare 

Det är vi själva som är beställare för detta projektet. 

Projektorganisation 

Oscar Nilsson 

Olle Löfstedt 

 

  

                                                
34 https://www.youtube.com/watch?v=Pj-NqWDH2qE  
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Budget 

Projektets totala budget är 14 000 kr som är godkänt från Almi och 2 000 kr är från Sten 

Fåhrés fond. Projektets prototypframtagning har en budget på 12 000 kr.  

Tidsplan 

Övergripande tidsplan för projektets genomförande. 

 

 

 

Intressenter 

Projektets intressenter: 

Kärnintressenter --- Projektgruppen 

Primärintressenter --- De företag och kunder som är intresserade av att generera ytterligare 

förnybar energi. 

Sekundärintressenter ---  Personer som är delaktiga i mikronät men som inte har direkt  

tillgång till det strömmande vattnet. 

Risker 

Eventuella tekniska, ekonomiska, personella, organisatoriska, politiska eller andra risker i 

projektet, händelser, omständigheter eller annat som kan ha större eller mindre påverkan på 

projektet. Risker ska identifieras, värderas (stor/liten risk för att de inträffar samt stor/liten 

effekt/skada om de inträffar) samt bemötas (eventuella handlingsplaner om de inträffar) 

Riskerna som projektet medför och innebär är många: 

Den tekniska risken är att materialen som används vid prototyptillverkningen är för svaga för 

att prototypen ska tåla att testas. 

Den ekonomiska risken projektet medför att att kostnaden för framtagning av prototyp och 

framtagning av testmiljö överstiger projektets budget. 

De personella riskerna med projektet är att om en eller båda av projektgruppens medlemmar 

blir sjuka eller skadar sig så kommer tidsplanen snabbt att spricka. 
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De politiska riskerna som projektet har är att denna typen av produkt skulle förbjudas att 

placeras i statligt ägt strömmande vatten, eftersom det hade minskat möjligheten att 

implementera produkten på marknaden. 

Sekretess 

Inget sekretessavtal har avlagts i relation till detta projektet då deltagarna beslutat att inte ta 

patent på idéerna.
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 Bilaga C I 

Bilaga C: Ritningar 

 

 

Innerarm 
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 Bilaga C II 

Fena 
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 Bilaga C III 

Vevaxel (Hane) 
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 Bilaga C IV 

Stabilisator 
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 Bilaga C V 

Vevaxel (Hona) 
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