
TESTSITE 
SKAGERRAK
Hållbar teknikutveckling till havs
Vi vill bygga e�  partnerskap mellan teknik-
utvecklare, underleverantörer, forskning och 
o� entlig verksamhet med målsä� ningen a�  
etablera Testsite Skagerrak som e�  test- och 
demonstrationsområde för hållbar marin och 
maritim innovation.

E�  initiativ inom O� shoreVäst – o� shorevast.se

UDDEVALLA

1. Kristineberg
2. Islandsberg 
3. Härmanö* 
4. Svanesund*
 
* Projekterade anläggningar 

 

GÖTEBORG

Bohuslän
Marin Energi
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De lä� illgängliga va� nen kring Lysekil och 
Orust är intressanta eftersom de erbjuder 
tester i milda klimat avseende vågor och 
strömmar jämfört med andra internationella 
testsiter. Förhållandena är a� raktiva vid test 
av komponenter och system, energiteknik 
för områden med lägre energifl öden, samt 
skalprototyper för områden med höga en-
ergifl öden.

med state-of-the-art-utrustning. vetenskaplig 
boj, labb, konferensrum, salar, logi med mera.
Hermanö
Det planerade området är beläget 3-7 km väst 
Hermanö och särskiljer sig från Islandsbergs-
siten genom djupet på omkring 70 meter vil-
ket ger möjligheter för tester av prototyper i 
större skala.
Svanesund 
Den planerade anläggningen lämpar sig för 
tester av system, prototyper och komponenter 
med fokus på strömmande va� en. Va� endjup 
18 meter, strömhastighet omkring 1 m/s.

Skagerrak intressant

Anläggningar Testsiten erbjuder:

Islandsberg 
Kontinuerligt utvecklad sedan 2004 för experi-
ment på förnybar elproduktion från vågor och 
miljöstudier. 25–30 meters djup, plan sandbot-
ten, marint ställverk (AC/DC/AC) kopplat till 
elnätet, kraft-, nät- och signalkablar, kamera-
övervakning, vågmätning, mätstation på land. 
Testområden: hållfasthet, överlevnadsförmå-
ga, förnybar elproduktion och miljöpåverkan.
Marinet 2
Islandsberg ingår i det H2020 fi nansierade 
nätverket Marinet 2. Genom nätverket expo-
neras området till utvecklare och forskare inom 
marin energi i hela Europa.
Kristineberg
Underva� ensutrustning som nätkablar, video-
kameror och 24 kanals fi beroptisk kabel på 
30(+) meters djup. Anläggningen innehar även 
4 ROVs, 3 forskningsfartyg, forskningsdykare 

KOSMOS 2013: Simulering av klimatförändringens e� ekter i Gullmars� orden.

I testzonernas närhet fi nns e�  antal faktorer 
som gör det idealiskt för utveckling av marina 
innovationer:
• Djuphamn med fem kranar och kapacitet 

för upp till 80 ton. 
• Närhet till marina serviceföretag för små 

och stora installations- och underhålls-
arbeten.

• Kontinuerlig mätning av bland annat 
vågklimat på fl era platser.

• Verkstäder vid kaj för reparationer, re-
servdelar, verktyg och styrutrustning.

• Båtar för transport ut till testbäddarna.
• Övervakningsmöjligheter.
• Marin mätutrustning.
• Undervaּמ ensrobotar för arbete 
 och inspektion.
• Närhet till kvalifi cerad forskning.
• Bostad och kontor för testpersonal.

!
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Vägen framåt

Blue Growth

En röst från näringslivet
“Sverige har en av världens hårdaste 
miljölagstiftning vilket gör det svårt och 
dyrt att söka tillstånd för ett enskilt test-
projekt, något vi utvecklingsbolag oftast 
inte har råd med.  

Med en svensk testbädd skulle vi i ett 
tidigt skede på hemmaplan få möjlighet 
att testa och utveckla våra produkter och 
idéer, med alla de praktiska, ekonomiska 
och administrativa fördelar det innebär.”

I OECD-rapporten The Ocean Economy in 2030 
från 2016 förespås en fördubbling av den ma-
ritima ekonomin.

Vi kommer a�  se innovationer inom avan-
cerade material, underva� ensteknik, sensorer, 
optik, autonoma system, bio- och nanoteknik. 

 Odling av exempelvis alger och sjöpung 
för livsmedel och energiutvinning kommer 
a�  bli mer o� shorebaserad i framtiden vilket 
ställer nya krav på material, konstruktioner, 
förankring, service med mera. 

 Företagsutvecklingen och de nya arbets-
tillfällena kommer a�  fi nnas i de länder som 
redan nu vågar investera i framväxten av före-
tag som kan leverera produkter och tjänster till 
den växande världsmarknaden. Sverige har de 

rä� a förutsä� ningarna a�  bli en exportör av 
komple� a kraftverk, delsystem, komponenter, 
tjänster och kunskap. För a�  lyckas krävs of-
fensiva satsningar på forskning, utveckling, 
test och demonstration.

Vi utvecklar nu erbjudandet och partnerska-
pet samt samarbetet med akademi och insti-
tut. Hur vill du vara med? Är du en framtida 
partner, leverantör av produkter och tjänster 
eller behöver du testa dina system och kom-
ponenter? 

Kontakta Anne Gunnäs, Lysekils kommun 
anne.gunnas@lysekil.se, 0523-613154.
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Elektronik, sonar, 
optik och kopplingar 
i havsmiljö

Energiutvinning 
i Skagerraks vågor 
och strömmar

Test av hur produkt/
material påverkas i 
havsmiljö

Test och forskning 
om biologiska och 
organiska processer

UDDEVALLA

Mot OSLO

1. Kristineberg
2. Islandsberg 
3. Härmanö* 
4. Svanesund*
 
* Projekterade anläggningar 

 

GÖTEBORG

LYSEKIL
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2

3 4
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