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Programförklaring OffshoreVäst – en satsning 

på utveckling av svensk industri.  

Det övergripande målet för OffshoreVäst är att utveckla industrisegment inom offshore där Sverige 

tillhör de internationellt ledande aktörerna genom starka FoU-miljöer, hög kvalitet och hög 

konkurrenskraft. OffshoreVäst skall ta en ledarroll i den utvecklingen och bidra till ökad sysselsättning, 

hållbar energiutvinning och internationellt samarbete. 

Genom att utnyttja redan starka svenska kompetensområden, kan svenska företag delta i en hållbar 

utbyggnad av havsbaserad energiutvinning. Mycket stora investeringar görs under de närmaste åren i den 

sektorn och Sverige och svensk industri kan delta på olika nivåer. OffshoreVäst syftar till att bygga upp ett 

strategiskt samarbete mellan aktörer inom forskning, industri, myndighet och politik för att på ett optimalt 

sätt skapa förutsättningar för ett innovationssystem inom Offshoreområdet som kan utvecklas och bära 

frukt under lång tid framåt. 

Ett engagerat konsortium står bakom OffshoreVäst. Det handlar om Företag, akademi, institut och 

andra organisationer som redan idag är leverantörer inom sektorn men också sådana som ännu inte har 

verksamhet där men som har eftertraktad kunskap och kompetens. 

Vi vill skapa en attraktiv miljö där man som kund kan hitta rätt kompetens och rätta produkter liksom att 

man som enskilt företag kan hitta samarbetspartners för både forskning, innovation och affärer. 

OffshoreVäst ”ägs” av konsortiet. De företag och organisationer som genom ekonomiska och andra 

insatser bidrar till verksamheten, är motorn i satsningen. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är 

värdorganisation och ansvarar för att koordinera arbetet.  Arbetet delas in i fem arbetsområden. Fyra av 

dem är baserade på kommersiella segment och det femte arbetar på tvärs och sätter fokus på den viktiga 

samverkan mellan akademi/institut och företag där också utbildning och studentverksamhet ingår. Det 

området kallar vi Offshore Academy och arbetet leds av Chalmers tekniska högskola, institutionen för 

sjöfart och marin teknik. OffshoreVäst samarbetar också med strategiska partners som på olika sätt 

kompletterar med kompetens och verksamhet som bidrar till att skapa utveckling och konkurrenskraft inom 

framtidens offshoreverksamhet. 
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Samarbetet inom OffshoreVäst startade 2013. Verksamheten stöds ekonomiskt av Västra 

Götalandsregionen och i det inledande skedet också av Vinnova. 

Verksamheten vilar på två fundament, Kontaktskapande aktiviteter och Projektarena. OffshoreVäst 

har som uppgift att bygga en innovationsmiljö, dvs. ett samarbete som utnyttjar våra gemensamma 

resurser och kompetenser på ett sätt som ökar värdet och konkurrenskraften för svensk industri. 

Framtidens utmaningar för ett långsiktigt hållbart samhälle blir då en övergripande viktig 

utgångspunkt och ledstjärna.  

I praktiken betyder det ett stöd till enskilda och organisationer att hitta nya kontakter, utveckla 

befintliga och skapa grupper som självständigt kan driva utvecklingsarbete. Det betyder också att 

det arbete som sker, inte alltid drivs av OffshoreVästs operativa medarbetare utan av andra 

samarbetsorganisationer eller enskilda företag eller forskningsinstitutioner. Det viktiga är inte vem 

utan vad och att man genom samarbete hittar synergier och kan utnyttja allas resurser på ett bättre 

och effektivare sätt.  

Projektarenan bidrar till att samla nationella och internationella partnerskap för att kunna driva 

projekt. Insatsen kan ligga på olika nivå, ibland skrivs och drivs projekt via OffshoreVäst, ibland 

inskränks stödet till att skapa kontakterna eller ge råd till projektfinansiering. OffshoreVäst tar 

också, efter förslag från konsortiemedlemmar, initiativ till förstudier och förprojekt.  

Inriktningen för de olika arbetsområdenas arbete styrs i hög grad av konsortiemedlemmarnas 

intresse och prioriteringar men en viktig uppgift för OffshoreVästs medarbetare är att bevaka 

omvärlden och utifrån det arbetet, initiera både strategiskt framtidsarbete och konkreta 

utvecklingsprojekt. Sådana initiativ kan leda till att geografiska och tematiska nätverk bildas inom 

OffshoreVäst-miljön. Exempel på det är Ocean Energy Sweden som samlar och presenterar 

utvecklingsbolag och forskning inom havsenergisektorn. Ett annat är Vindenergi till havs, ett löst 

sammansatt nätverk av intressenter inom havsbaserad vindkraft som skapats kring arbetet med den 

strategiska innovationsagendan för ”Vindenergi och elnät till havs”. Båda dessa har egna hemsidor. 

En tredje konstellation som koordineras av Business Region Göteborg, är Nätverket Västsvensk 

subsea. Nätverket är bildat utifrån ett kommersiellt samarbetsbehov men i samarbetet uppstår också 

behov av att utveckla produkter och system som samarbetsmiljön inom OffshoreVäst fångar upp.  

 


