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NOTAT FEBRUAR 2021 

 

CO2-REGNSKAP 
 
 
UTGANGSPUNKTET: 
Krav om CO2-regnskap for det konkrete prosjektet i DET BALANSERTE SYSTEM (DBS): 
 
I forbindelse med Ocean Energy AS med partnere (heretter kalt OCE) sine søknader til EU-
systemets forskjellige fond for støtte til våre fornybar-prosjekter, så er det et krav til 
prosjektet og søknaden at dette konkrete prosjektet skal oppfylle EU sine egne krav til CO2 
avtrykk. Så også for OCE søknadene. Dette er også nybrottsarbeid for OCE, som faktisk ikke 
tidligere har fått regnet ut CO2-avtrykket for det helt konkrete prosjektet Det Balanserte 
system, altså bølgekraft-parker bestående av et antall enheter innenfor det som vi betegner 
som Det Balanserte system, inkludert Stormbøyen (heretter kallet DBS). 
 
Vi presiserer særskilt at dette er en beregning av CO2-avtrykket for dette konkrete 
prosjektet i DET BALANSERTE SYSTEM (DBS) og IKKE noe generelt tall for bølgekraft som 
sådan. Om vi ser på andre bølgekraftkonsepter, så kan de bestå av svære konstruksjoner i 
stål og andre materialer som vil gi et helt annet og høyere CO2 avtrykk.  
 
KONKRET CO2-BEREGNING FOR DBS: 
Det er konsulentselskapet BlueDay Technology AS i Sandnes som har foretatt beregning av 
CO2-avtrykket for dette konkrete prosjektet i DET BALANSERTE SYSTEM (DBS) 
 
 
EU SINE KRAV TIL ET CO2 STØTTEBERETTIGET PROSJEKT: 
Under 150 CO2-ekvivalenter pr. produsert MWh 
 
Enhver søknad til EU-systemet må ledsages av et CO2-regnskap for søkerprosjektet. Dette 
er en god og fremtidsrettet regel, for dette medfører nok at søknader som uansett ikke ville 
oppnådd støtte, heller ikke blir innlevert, grunnet EU sine tydelige CO2 krav til et 
miljøprosjekt som skal oppnå EU støtte. 
Forenklet sett kan vi oppsummere EU sine krav til et støtteberettiget prosjekt slik: 
 
Det skal beregnes et CO2 regnskap for det konkrete prosjektet som skal beregnes over en 
periode på 10 års levetid, inkludert produksjon av alle involverte fysiske deler av prosjektet, 
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all transport og drift gjennom 10 år, og deretter fjerning og destruering eller resirkulering 
av alle de fysiske delene som er involvert i prosjektet, gjennom de ti årene. 
Kravet til å være støtteberettiget er at prosjektet har et CO2-avtrykk som produserer mindre 
enn 150 CO2-ekvivalenter pr produsert MWh (MegaWatt timer). 
Til sammenligning av slike CO2-ekvivalenter for de forskjellige energibærerne, se egen tabell 
nedenfor her i Notatet. 
En kommentar til dette EU-kravet: Dette er et rent krav om beregning av CO2 innenfor en 
beregnet ramme på «kun» 10 år, og det vil nok kunne få litt forskjellige utslag for den 
enkelte energibærer. For eksempel blir det veldig unaturlig å se for seg både at et 
atomkraftverk og en større vannkraftutbygging, basert på at hele prosjektet skal avsluttes 
og tilbakeføres til naturen i et perspektiv på bare 10 år. 
OCE sitt prosjekt DET BALANSERTE SYSTEM har en normalt beregnet levetid på 15 år for en 
konkret bølgekraftpark. 
 
 
GJENNOMGANG AV NORMALE ENERGIBÆRERE: 
For å få en viss balanse i vurderingene mellom de forskjellige energibærerne vi har, må vi 
knytte noen konkrete kommentarer til den enkelte nedenfor. 
Selv om EU-systemet har en helt bestemt matematisk formel for å beregne CO2-avtrykket 
for et helt konkret prosjekt, så blir det også endel faktorer som ikke fanges opp av et ensidig 
CO2-regnskap. 
For den store oversikten kan vi rett og slett konstatere at mer enn 80 % av energien vi totalt 
sett bruker på jorden, kommer fra olje, gass og kull. 
For Norge er faktum noe helt annet, ved at nærmere halvparten av energien vi bruker, 
kommer fra vannkraft. 
 
 
KULLKRAFT: 
CO2-ekvivalent: 1300 
Kull har vært, er og vil bli en stor energibærer. Kullreservene i verden er enorme, og de er 
relativt lette å utvinne og omsette til energi. Kullet forurenser og setter CO2 avtrykk etter 
seg. 
I Norge har vi bare en kullgruve i drift igjen, og det er Gruve 7 i Longyearbyen på Svalbard. 
Målsettingen fra våre miljømyndigheter er nok å få stengt denne så snart det er praktisk 
mulig. Kullet som utvinnes fra denne gruven, brukes i hovedsak til drift av kullkraftverket i 
Longyearbyen til produksjon av elektrisitet og fjernvarme. 
På kort sikt er det nok vanskelig å erstatte denne sikre energibæreren, men erstatningen vil 
nok komme innen relativt få år. 
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GASSKRAFT: 
CO2-ekvivalent: 566 
Både i Norge og i verden står gass for en stor del av bruken fra våre energibærere. 
Utvinning og lagring av gass er en relativt enkel teknologi, og gassreservene er også enorme. 
Gass kan nærmest brukes til alle formål, og det er lett å lage tilpassede produkter som kan 
drives med gass, fra den enkle grill i hagen til drift av busser og skip. 
Men CO2-avtrykket er også meget høyt. 
 
 
DIESELAGGREGATER: 
CO2-ekvivalent: 240 
Vi bruker bevisst begrepet «dieselaggregater» for det er et så folkelig uttrykk at det er lett 
å forstå i denne sammenheng. 
Diesel er en olje, som kan komme fra flere kilder, men i hovedsak fra hydrokarboner. Diesel 
er meget lett anvendelig til mange formål, men med et høyt CO2-avtrykk. 
På mange steder i verden er befolkningen og myndighetene henvist til faktisk talt bare å 
bruke dieselaggregater lokalt til å skaffe strøm. Og slik sett er det veldig enkelt med bruk av 
slike dieselaggregater. 
 
 
BIOGASS: 
CO2-ekvivalent: 176 
Biogass er mer miljøvennlig enn dieselaggregater og ordinær gass, men noe verre å skaffe 
til veie. 
Dieselolje er lett å transportere og forflytte. Biogass trenger en pipeline eller gassbeholdere 
for å bli forflyttet. Biogass vil i hovedsak bli et produkt som må brukes lokalt og ikke til 
langveis distribusjon. 
 
 
SOLKRAFT: 
CO2-ekvivalent: 20-90 
Solkraft er en mer nymotens «oppfinnelse» og utviklet gjennom de siste tiårene. Men som 
navnet tilsier, så krever det at solen er oppe og lader disse solpanelene. 
Selve transformeringen av solstrålene til strøm gir jo nærmest intet CO2-avtrykk. Men disse 
panelene som nå finnes i millionvis av kvadratmeter, rettet mot solen, må bli produsert et 
eller annet sted i verden. Og for dem som velger å kjøpe solpaneler fra Kina, for eksempel, 
der disse panelene blir produsert med energi fra kullkraft, så vil CO2-avtrykket gå drastisk 
opp. 
 
 
ATOMKRAFT 
CO2-ekvivalent: 21 
Atomkraft blir i noen kretser betegnet som «fornybar» energi. Dette kan diskuteres. Men 
faktum er at atomkraft knapt gir et CO2-avtrykk i vanlig produksjon. 
Så isolert sett er atomkraft «miljøvennlig». Men, og her kommer det store MEN, for selv ved 
den minste ulykke ved og fra et atomkraftverk, så kan konsekvensene bli så store at de 
knapt kan beregnes i økonomisk tap. 
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Selv om atomkraft isolert sett får et tall for CO2 ekvivalent på «bare» 21, så gir ikke dette et 
tilfredsstillende bilde av virkeligheten. 
Jfr. Tsjernobyl - ulykken i 1986. 
Uansett regnemåte for denne katastrofen, så er det reelle tallet for «miljø-ødeleggelse» ikke 
målbart i denne sammenheng. 
 
 
VINDKRAFT 
CO2-ekvivalent: 20 
Vindkraft har også en relativt lav CO2-ekvivalent. Vindkraft har eksistert i mer enn 500 år, 
og vi kan begynne å tenke på de mange og nærmest sjarmerende vindmøllene i Holland der 
den lokale bonden kunne male sitt korn ved hjelp av vindkraft. Sammenlignet med Norge, 
så var her nok ikke vindmøller på den tiden. Det har jo direkte sammenheng med at vi 
nærmest på hver gård og hvert nes hadde en elv og et lite fossefall til å drive vår egen lokale 
mølle, altså kvernhuset på gården. Det var like meget vind på norskekysten den gang som i 
Holland, men behovet var annerledes. 
Om vi tar for oss den norske vindmølledebatten, og går tilbake ca. 15-20 år, så var det 
vindmøllene som skulle utgjøre det store og grønne skiftet i Norge. 
Mange selskaper kastet seg på dette og søkte om konsesjon, og de fikk konsesjon til etter 
hvert mange vindmølleparker ved kysten i Norge. 
Ser vi på dagens situasjon, så vil det knapt nok bli innvilget flere konsesjoner for en 
vindmøllepark på land. Det er nok bare de som fikk konsesjon til dette for årevis siden, som 
vil fortsette utbyggingen av disse planlagte vindmølleparkene. 
Selv om vindkraft har et relativt lavt CO2-avtrykk, så er det en meget viktig faktor som ikke 
er med i dette regnestykket: 
Hva er «den omvendte» verdien «visuell forurensning» i form av gigantiske vindturbiner 
«midt» i naturen? Ingen vet dette, og en slik sak har heller aldri vært prøvd for en norsk 
domstol. 
Videre har vi dette med vindmøllenes direkte negative virkning på naturen ved at fugler, 
særlig ørner, blir «halshugget» av rotorbladene. I tillegg er det jo millioner av insekter som 
går med når de treffer rotorbladene. Dette faktum er heller ikke med i regnskapet for CO2-
avtrykk, men det er viktig med disse naturmangfoldverdiene. 
Det blir sagt at pr. i dag kan ikke vingene til en vanlig vindturbin resirkuleres, men de brukte 
og skadde blir rett og slett gravd ned! 
 
 
OFFSHORE VINDMØLLEPARKER: 
Offshore vindmølleparker som er bunnmonterte, har også sine motstandere. Dersom disse 
blir plassert kystnært, nærmest midt i fiskefeltene og i de områdene der fuglebestanden 
langs kysten har sine naturlige beite- og fangstområder, er de lite populære hos 
lokalbefolkningen. 
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FLYTENDE OFFSHORE-VIND: 
Flytende offshore-vind er også under planlegging flere steder, men siden både 
utbyggingskostnaden og strømprisen ut til kjøperen/forbrukeren er så usikker på dette 
tidspunktet, så er dette også usikre økonomiske prosjekter, selv om det er mindre 
kontroversielt å etablere slike parker langt til havs. 
Slike parker blir økonomisk lønnsomme også, og uten subsidier, dersom kostnadene ved 
utbygging og drift går vesentlig ned. 
 
 
VANNKRAFT: 
CO2-ekvivalent: 3-6 
Når det gjelder CO2-avtrykk er det nok ingen energibærer som kan måle seg med vannkraft. 
I Norge har myndighetene stort sett har forsøkt i å minimere inngrepene i naturen til det 
strengt tatt nødvendige, imidlertid med flere unntak. 
Fossefallene våre er jo der til evig tid, og er også fornybare for alltid. 
Men som for vindkraft kommer igjen spørsmålet om dette med verdi av en foss som er 
«borte for alltid». Mardølaaksjonen i Romsdal for ca. 50 år siden er vel kjent, likeledes Alta-
aksjonen. 
Selv om det formelle CO2-ekvivalenttallet for vannkraft er lavt, så er den andre viktige 
verdien ikke medtatt her – tapt natur for alltid. 
 
  



10

 

 
 

11 

LØSNINGEN? 
 
 
OCE BØLGEKRAFT FRA DET BALANSERTE SYSTEM: 
CO2-ekvivalent: 7,5 
 
OCE har i en årrekke arbeidet med sin innovative teknologi for å komme frem til et 
kommersielt produkt som kan selges world wide. 
Prosjektet DET BALANSERTE SYSTEM er nå kommet så langt at det snart skjer et 
gjennombrudd. 
CO2-ekvivalenttallet er beregnet til under 6 (5,93) alt etter hvor bølgekraftparken skal settes 
ut i verden, Sunnmøre, Gran Canaria, Gambia, Stillehavsøyene etc.  
Men for et «gjenomsnitt» har vi valgt å regne det ut for et fjernliggende område og da blir 
tallet 7.5 (7.56) – se rapporten lengere nede i skrivet. 
(CO2-tallet vil direkte påvirkes av transporten til og fra, for en konkret bølgekraftpark, men 
dette blir helt marginalt i den store sammenheng når man ser på alternativene). 
Alle de fysiske delene av en OCE bølgekraftpark vil være resirkulerbare. 
Seabed Unit bestående av betong og stål er nærmest fullstendig resirkulerbare. 
Bøyene av polyester m.v. er garantert resirkulerbare av den fabrikken som vi planlegger å 
få levert disse ifra. Så da blir OCE sitt bølgekraftprosjekt – «DET BALANSERTE SYSTEM» - et 
meget miljøvennlig prosjekt, med et CO2-avtrykk nærmest ingen andre energibærer kan 
måle seg med! 
 
Et annet aspekt som heller ikke EUs CO2-formel tar opp i seg, eller vurderer, er dette med 
de sparte CO2-utslippene ved å endre energibæreren fra for eksempel dieselaggregater til 
bølgekraft. OCE sin fremtidige strategi er tydelig på dette punktet; - Å forsøke å få satt ut 
bølgekraftparker på steder world wide hvor det i dag produseres strøm nærmest 
utelukkende fra dieselaggregater. Våre gryende salgsfremstøt for å få solgt og plassert ut 
slike parker er rettet mot for eksempel Gran Canaria, Gambia i Vest-Afrika og noen av 
øystatene i Stillehavet.  Ved overgang fra dagens dieselaggregater og til OCE bølgekraft, vil 
det reelle CO2 regnskapet bli meget mer gunstig! 
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Ocean Energy AS 
CO2 Regnskap 

    For utvalgte energibærere 
 
CO2 ekvivalenter pr produsert MWh 
(Avrundet til hele tall) 
 
Kullkraft         1300 
Gasskraft           566 
 
Dieselaggregat         240 
 
Biogass           176 
 
Solkraft       20-30 i solrike områder 
        60-70 i Norge, grunnet mindre sol 
      90 ved bruk av paneler fra Kina 
 
Atomkraft    21 
 
Vindkraft     20 
 
OCE Bølgekraft     7,5 
Det Balanserte system 
 
Vannkraft i Norge         3-4 
Vannkraft i verden     6 
Vannkraft i Norge (ny)    6 
 
Vi må særskilt presisere at dette er for OCE sitt anlegg Det Balanserte system, helt konkret, 
og ikke andre bølgekraftprosjekter, der det for eksempel finnes en kjempekonstruksjon i 
stål og betong m.v., eller andre store konstruksjoner i andre materialer. 
Tabellen her er erfaringsmessige tall for disse energibærerne, og det kan selvsagt hende at 
et helt konkret anlegg har et annet tall for CO2 utslipp. 
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Ocean Energy Technology AS

DET BALANSERTE SYSTEM
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DET BALANSERTE SYSTEM
Unikt produkt 

til markedet World Wide

«Det Balanserte System» er en verdens-patentert 
ny og norsk innovasjon som har løst de største 
problemene med alle tidligere forsøk på bølge-
kraftverk – nemlig havari ved ekstremvær! 
I tillegg til dette håndterer systemet også det an-
dre store problemet for et bølgekraftverk: Det å 
dynamisk kunne håndtere alle typer bølgehøy-
der som løpende kommer inn i en normalt daglig 
driftsoperasjon. 

Med «The Storm Buoy», stormbøyen, vil bølge-
kraftverket motstå de enorme naturkreftene som 
alt blir utsatt for til havs. 

Dette bølgekraftverket overlever selv de har-
deste stormer fordi den flytende delen på havo-
verflaten regelrett senker seg automatisk ned un-
der overflaten ved ekstremsituasjoner og dermed 
«rir været av». 

Selve generatoren er plassert permanent og 
sikkert nede på havbunnen og genererer strøm-
men direkte gjennom en ny og innovativ trans-
misjons-løsning som er basert på et magnetgir 
(MLS) som nærmest friksjonsfritt «girer opp» den 
lave bølgefrekvensen  kombinert med en nyut-
viklet saktegående permanentmagnet generator 
av samme type som nå er kommet som hyllevare 
for små vindmøller på 100 KW. 

«Støtdemper»-løsningen med et fysisk kon-
taktløst magnetgir som bare «glipper over» ved 
bølgenes uberegnelige «rykk og napp»  - gjør at 
gir og transmisjoner ikke gnages i stykker – slik 
som tidligere mekaniske systemer har vært utsatt 
for.

Generatorkassen på havbunnen er hermetisk 
lukket og fylt med nitrogen slik at rust og korro-
sjon ikke kan forekomme pga. total mangel på 
oksygen. Videre er nitrogen også godt egnet som 
«varmebærer» for kjøling av komponentene inne 
i generatorkassen med varmeveksling mot hav-
vannet utenfor med sin konstante temperatur på 
ca. 2 grader.

Det patenterte prinsippet med en trinnløs ni-
vellering i «Det Balanserte System» gjør altså at 
systemet automatisk kan ta imot og regulere for 
alle normale bølgehøyder som løpende kommer 
inn og samtidig justere for tidevannsforskjellene 
lokalt – uten at noe av den kinetiske energien ab-
sorbert fra hver individuelle bølge går tapt. 

Systemet får dermed ingen begrensing i bølge-
høyde eller «slaglengde» i daglig drift – inntil det 
blir ekstremvær og bøyen da automatisk dykker 
ned for å unngå unødvendig slitasje eller endog 
havari. 

Utviklingen og erfaringsinnsamling for delkom-
ponentene til «Det Balanserte System» har fore-
gått sammen med skandinaviske partnere innen 
Akademia og særs praktiske maritime bedrifter 
på Sunnmøre helt siden 2010.

Dette er en patent prinsippskisse for Det Balans-
erte System. Denne skissen må således aldri 
forveksles med en designskisse av produktet.
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Her har selskapet underveis samarbeidet med 
bla. svenske Seabased AB som har utgangspunkt 
ved Uppsala Universitet og Ångstrøm laborato-
riet og videre med danske Aalborg Universitet 
samt ikke minst «Sintef-sfæren» i Trondheim. 

De erfaringer selskapet samlet har gjort fra dis-
se, sammen med våre egne utviklingsarbeider 
og eksperimenter, gjør at selskapet nå sannsyn-
ligvis står foran et kommersielt gjennombrudd 
med den helhetlige løsningen: «Det Balanserte 
System» som nå vil utvikles videre sammen med 
Universitetsmiljøet i Trondheim. 

De nye direktivene fra EU i 2021 har målset-
tingen om at «energisystemer» ikke skal gi mer 
utslipp i år 2030 enn maksimalt 150 kilo CO2 
ekvivalenter pr. MWh gjennom utstyrets livsløp 
og produksjon.

Til sammenligning gir da dagens vindmøller med 
sine store og energikrevende konstruksjoner like 
fullt «kun» 20 kilo CO2 ekvivalenter gjennom sitt 
livsløp.

Men det viser seg her at «Det Balanserte Sys-
tem» basert på få og smekre konstruksjoner 
grunnet neddykking ved storm – til sammen-
ligning KUN gir revolusjonerende ca. 6 kilo CO2 
ekvivalenter pr MWh gjennom sitt livsløp!

Et revolusjonerende lavt tall for den grønne in-
dustrien innen vann og vindkraft - KUN tangert 
av tradisjonell vannkraft og som bør vektlegges 
sterkt ved evalueringen rundt investeringer i al-
ternative grønne energi løsninger.

Det må også her nevnes at løsningen i tillegg 
til et markedsledende lavt CO2 tall også har en 
svært konkurransedyktig pris pr. KWh rent pro-
duksjonsmessig relatert mot f.eks vind- eller so-
lenergi.

Dette gjør at vi nå sannsynligvis står foran et 
kommersielt gjennombrudd innen offshore bøl-

gekraft – på linje med gjennombruddet for kom-
mersiell vind og solenergi på 80- og 90-tallet. 

Prosjektet er for øvrig i den sammenheng blitt 
nominert til «Innovasjonsprisen» av DNB og fikk 
tredje plass av i alt nær 700 norske kandidater.

Generatorene vil leveres med «turn-key» 
el-kontribusjon- og stillverk-system fra norske Si-
emens med 220/440 Volt AC. 

Systemet kan settes opp med alt fra 1 generator 
på 100 KW lokalt til matriser med et ubegrenset 
antall av generatorer samlet offshore i store bøl-
geparker på 10 til 100 MW. Da med lokalt stillverk 
på bunnen og likestrøms-kontribusjon til land.

En typisk bølgepark på 10 MW – vil i utstrek-
ning kun ta 800 x 800 meter av havoverflaten  og 
da bestå av 100 bøyer som da helautomatisk vil 
styre seg selv gjennom «Smart Buoy - Software 
Controle Center» på land og løpende værvarsler.

Anbefalt havdybde for etablering av anlegg er 
fra 30 til 70 meter.

Slike løsninger vil i fremtiden også passe godt 
sammen med store cluster av havvindmøller da 
man der allerede har nettverket for strøm-kon-
tribusjon til land lagt ut og bølgenes jevne døn-
ninger leverer strøm videre når vinden stilner i 
perioder. 

Nye undersøkelser viser faktisk at dette samlet 
over tid kan gi kontinuerlig produksjon 24/7 til 
havs – selv om vinden varierer og kan stilne helt 
- da dønninger og vind operer i en optimal «mot-
fase» sammen og dekker opp hverandre.

Ta kontakt med selskapet for mer utfyllende in-
formasjon om denne fremtidsrettede løsningen 
som hverken lager støy,  skjemmer miljøet eller 
gjør skade på lokalt dyreliv og kun plasseres di-
rekte på havbunnen uten noen form for fysiske 
inngrep.

Stormbøyen
Norsk patent: NO 331603
US patent:      US 9,394,877
EU patent:      EP 2504568

Det Balanserte System
Norsk patent: NO 340893
US patent:      Pending
EU patent:      EP 3464877
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Samarbeidspartnere/underleverandører:
Bøyer Sæplast Ålesund
Bøyer PartnerPlast Åndalsnes
Markeringslys PartnerPlast Åndalsnes
Seabed Unit JanCo Mek Ålesund
Magneter Ningbo Magnetic Ningbo, Kina
Generator Fylling Elektromaskin Skodje
Magnetgenerator J P Tenfjord  Tennfjord
Sjøkiste Hydronic Ålesund
Spektratau MøreNot Ålesund
Mekanisk teknologi Nogva Motorfabrikk Ålesund
Design West Maritime Fosnavåg
Betongelement X- Betong Ålesund
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SVALBARD CLASS BØYEN
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Dette er en patent prinsippskisse 
for Svalbard Class Bøyen.

Denne skissen må således aldri 
forveksles med en designskisse 

av produktet.

Buoy with magnet generator.

Norsk patent: NO 321085
US patent:      US 7,444,811
EU patent:      EP 1747372
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SVALBARD CLASS BØYEN
Unikt produkt 

til markedet World Wide

«Svalbard Class bøyen» er et lite og lett 
mobilt bølgekraftverk basert på det nyes-
te innen magnetgir-teknologi (MLS) og en 
integrert prosessorstyrt generator.

Navnet kommer av at selskapets første 
kunde for den produserte strøm på et slikt 
anlegg er på Svalbard der Svalbard Luft-
havn skal bruke disse for lading av EL-biler 
under mørketiden når solpanel ikke kan 
benyttes og vindkraft ikke er ønskelig pga. 
de skader det påfører naturmangfoldet. 
Mini-kraftverket bygger på en oppskalert 
versjon av selskapets «Lys-bøye» og man 
kan operere med en bøye alene eller flere 
i en felles matrise. 

For en typisk installasjon som på Svalbard 
vil det utplasseres 10 enheter i en matrise 
festet på en robust flytebrygge av betong 
som vil legges vertikalt ut fra land neden-
for flyplassen. (Vestpynten.)

Selve bøyen er ca. 2 meter i diameter og 
det er beregnet at den kan produsere inn-
til 2 kW i gjennomsnitt med maksimal pro-
duksjon på 6 kW i friskt vær – pr. enhet. 

Ved ekstremvær vil bøyen vippes opp fra 
sjøen for å unngå ødeleggende storm-bøl-
ger. Dette vil styres automatisk via en en-
kel vinsje-løsning som aktiveres når bølge-
ne passerer et definert høydenivå.

Bruksområdene for «Svalbard Class bøy-
en er mange – og den passer på steder med 

normalt bølgemiljø og hvor nettstrøm ikke 
er tilgjengelig. 

Av slike installasjoner kan særlig nevnes:

– Fiskemerder – av alle størrelser og typer.

– Større strømkrevende installasjoner be-
liggende i perioder med mørketid som:

Telemetri-stasjoner, Radiofyr, Mobilmas-
ter, Fyr og andre markerings-installasjoner.

Samt generelt for alle andre typer kystnæ-
re virksomheter og bebyggelse som ønsker 
å få redusert sin strømregning.

I øysamfunn under sydligere breddegra-
der også for lokal og jevn produksjon av 
strøm for ferkvannsproduksjon. 

Bøyene leveres med «turn-Key» el-distri-
busjon med valgfritt 12, 24, 36, 42 Volt 
DC og selvsagt 220 Volt AC samt «power 
pack» batterisentraler etter lokalt behov.

Bøyene kan monteres på alle typer brygger 
og strukturer mot sjøen – men fortrinns-
vis på flytene enheter slik at tidevannsfor-
skjellen blir utjevnet i områder med store 
tidevannsvariasjoner.

Ta kontakt for utfyllende informasjon.

Bøyene i Svalbardklassen
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Samarbeidspartnere/underleverandører:

Bøyer Sæplast Ålesund

Markeringslys PartnerPlast Åndalsnes

Rammedeler JanCo Mek Ålesund

Magneter Ningbo Magnetic Ningbo, Kina

Generator Fylling Elektromaskin Skodje

Magnetgenerator J P Tenfjord  Tennfjord

Design West Maritime Fosnavåg

Betongflytebrygge X- Betong Ålesund
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Light marked buoy 
with magnet generator

Lamp
Composite tube
Batteri & regulator
Radar reflector

Magnet generator

Floating section

Steel shaft

Mooring hook
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NO 820 393 422 Foretaksregisteret
Adresse: Hatlevegen 1, NO - 6240 Ørskog, Norway

Tel. + 47 88 00 30 40 - Mobil: + 47 900 78 006
Epost: oce@oce.as  Web: www.ocean-energy.no 

Ocean Utvikling AS918 125 620
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Dette er en patent prinsippskisse for lysbøyen med stående søyle. 
Denne skissen må således aldri forveksles med en designskisse av produktet.

Prinsippskisse1/3
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Lysbøyen
Unikt produkt til markedet World Wide. Årlig behov 5.000 enheter.

Robust mini bølgekraftgenerator til alle typer flytende fyrlys, markeringsbøyer og polare tele-
metri-stasjoner for å overflødiggjøre stadig skifte av batterier.

Selskapet Ocean Energy arbeider i dag primært med å utvikle store bølgekraft-løsninger for kom-
mersielle kraftleveranser til land.

Imidlertid har selskapet gjennom dette arbeidet også blitt kontaktet av aktører innen markerings-
bøye industrien med forespørsel om å utvikle en liten og kompakt bølgegenerator som kan monte-
res inne i lysbøyer mv. og løpende lade disse gjennom bøyens naturlige bevegelser. En generator som 
kun bør levere energi i spekteret mellom 5 og 100 Watt.

Dette med bakgrunn i særlig to definerte behov:

1. Å unngå stadig kostnadskrevende –  og jevnlige - skifter av batterier på de mange flytende 
markeringslys langs hele vår kyst rundt oppdrettsanlegg og lignende installasjoner.

2. For å supplere større flytende telemetri-bøyer i begge polare områder under vinterhalvåret 
når solpaneler ikke er operative pga. mørketiden.

Begge behov er svært relevante.  

Selskapet startet dette arbeide allerede i 2015 ved å inngå et utviklingssamarbeide med Aalborg 
Universitet for å belyse muligheten for å lage en robust magnetgenerator (MLS) kombinert med en 
integrert og særs robust bølge-absorpsjonsløsning montert beskyttet inne i bøyen.

Etter flere års forsøk og fysisk prototype testing – både i simulatorer på universitet og ute i sjøen 
- har selskapet gradvis  kommet frem til en løsning som synes å kunne fungere optimalt og over åre-
lang tid – selv i krevende polare miljøer.

Løsningen er i dag patentsøkt (se patentskisse) og baseres på en kombinasjon av et magnetgir 
(MLS) kombinert med en innovativ mekanisme -  «Stående vannsøyle med stempel» (SVS) -  nederst i 
bøyen som selve bølgekraft-absorberingsløsningen som er direkte koblet til generatoren via et helt 
vanntett skott.

Denne løsningen (SVS) er meget robust ved at den helt er innebygget under vannlinjen i bøyen 
(se 210 på patentskisse) og således også kan benyttes i periodevis islagte områder som polare strøk. 
Den fysiske mekanismen inne under bøyen vil altså ikke bli skadet selv om bøyen «fryser inne» for en 
periode og «skrus opp» av isen etter «Colin Archer» og «Fram» prinsippet…

De siste realistiske testene som har vært foretatt av bøyen i sjøen har bevist at vår helt nye tekno-
logi vil fungere.

Nå gjenstår siste utvikling og industrialisering av bøyen og det vil bli foretatt sammen med Univer-
sitetsmiljøet i Klaipeda, Litauen som har stor kompetanse på magnetgeneratorer og lineærgenera-
torer gjennom mange års arbeide innen dette spesielle segmentet.

Av markedspotensialer kan nevnes at behovet i Norge alene til markering av fiskeoppdretts-         
anlegg m.m. har industrien selv estimert til 5000 enheter pr. år.

Videre søk etter samarbeidspartnere

For den videre utvikling og industrialisering av bøyen søker vi ytterligere samarbeidspartnere, av to 
kategorier.

-Selskaper og miljøer som har erfaring fra bruk av dagens markeringsbøyer både langs kysten og 
i polare strøk. Bøyen må utformes mest mulig optimalt for det havmiljøet den skal utplasseres i.

-Selskaper og miljøer som kan bidra med finansiering av slutt-utvikling og  industrialisering av bøy-
en. Eierandel i prosjektet kan diskuteres – også i form av et joint venture.
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Her er foto av to vitale komponenter i Lysbøyen. Lampen på toppen av bøyen blinker periodisk etter 
reglene til enhver tid. Disse lampene kan synkroniseres med andre bøyer i nærheten, om nødvendig.
Og selv om denne generatoren i Lysbøyen «bare» produserer 50 watt, så er det desto gledeligere å 
registrere at denne lampen også «kun» trekker 5 watt for å virke. Lampen er produser ved Partner-
plast, Åndalsnes sin fabrikk i Molde. 

Batteriet er også en vital del i Lysbøyen, for dette er et batteri som er oppladbart. Og i og med at 
generatoren kan produsere 50 watt ved «normal» havbevegelse, og lampen på toppen bare trekker 
5 watt, så vil for alle praktiske formål batteriet bli full-ladet til enhver tid. 

Dog i teorien, så kan det bli havblikk – i den forstand at i kortere perioder så vil ikke havet bevege 
seg i det hele tatt. Og da vil jo generatoren og bøyen ikke indusere strøm inn på det oppladbare bat-
teriet. Og løsningen på dette er også enkel, ved at batteriet blir av en slik størrelse og kapasitet, at 
det er tilstrekkelig for en periode med havblikk på hele 100 døgn. Og det er bare i teorien at det er 
havblikk i over 3 måneder på norskekysten, for det kreves jo bare 25 cm bevegelse for at generatoren 
og Lysbøyen skal produsere 50 watt. Batteriet er produsert ved fabrikken til Anda, Ålesund.

Til venstre; Prototyp for lysbøyen i planlagt naturlig størrelse. 
Langs norskekysten står det jo i dag nærmest tusenvis av slike 
markeringsbøyer, særlig rundt fiskeoppdrettsanlegg langs vår 
langstrakte kyst. De er utstyrt med en blinkende lampe på 
toppen, som skal være synlig i minst 3 nautiske mil, slik at disse 
bøyene må nok ha en høyde over sjøen på minst 180 cm.
Bøyene blinker i et mønster, og med flere bøyer rundt et anlegg 
blir bøyene synkronisert. I dag er bøyene utstyrt med et engangs-
batteri som må skiftes periodisk, gjerne en gang pr år. 
Og det har jo sin kostnad, både i form av penger og tidsbruk ved 
å skifte batteriene. Selve bøyen er produsert hos Partnerplast, 
Åndalsnes.
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Prototyp for innmaten til Lysbøyen, konstruert av OCE. Denne uniten består av to deler.
Den nederste delen er en plastsylinder med diameter på 40 cm. Inne i sylinderen er det et stempel 
neders forbundet med den akslingen som stikker opp over toppen på sylinderen.
Mellom lokket på sylinderen og stempelet vil det befinne seg sjøvann.
Dette prinsippet kalle vi for «stående søyle», og er fysisk veldig enkelt.
Sylinderen er produsert av Steinsvik, Sykkylven.

Lenger oppover ser vi selve generatoren, som også er en enkel konstruksjon, og det er denne som 
induserer strømmen når bøyen beveger seg oppover og nedover i sjøen.
Max slaglengde er 44 cm. Og i mer indre farvann antar vi at bevegelsene i sjøen vil i gjennomsnitt 
være 25 cm, og da vil denne generatoren indusere ca 50 watt.
Og det er jo i dagligtale en «liten» strømproduksjon – og det er jo faktisk riktig også.
Generatoren er konstruert og produsert av Universitetsmiljøet i Klaipeda i Litauen.
Magnetene inne i generatoren er produsert av en magnetfabrikk i Ningbo i Kina.
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Prototyp test Lysbøyen i sjøen i Storfjorden 
på Sunnmøre, under en funksjonstest høsten 
2020. Selv om det nærmest er stille sjø her 
innaskjærs, så er det fin bevegelse i Lysbøyen.
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Ekstremt robuste telemetri-bøyer for polare strøk som denne finske løsningen må også få byttet batteri jevnlig. Disse 
bøyene er spredt ut over hele Nord- og Søris havet for innrapportering av meteorologiske data over satellitt og det 
koster en formue med årlige ekspedisjoner for å foreta batteriskifte rundt i disse enorme havområdene.

Med OCE sin generatorløsning montert inn i slike bøyer vil disse jevnlige batteriskiftene kunne unngås da slike tele-
metribøyer også har et lavt gjennomsnittlig energiforbruk på under 50 watt.

LYSBØYEN

Samarbeidspartnere/underleverandører:

Bøye PartnerPlast Åndalsnes

Markeringslys PartnerPlast Åndalsnes

Batteri Anda-Olsen Ålesund

Plast-rør-deler Steinsvik Sykkylven

Magneter Ningbo Magnetic Ningbo, Kina

Design West Maritime Fosnavåg

Magnetgenerator Universitetsmiljøet i Klaipeda
Konstruksjon og produksjon  Klaipeda, Litauen

Alle foto: Nils-Petter Aaland
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Ocean energy
– The Balanced System – Wave energy park worldwide –
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