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Ett hav av möjligheter - Subsea 
17 september anordnade OffshoreVäst tillsammans med Business Region Göteborg ett 

heldagsseminarium med fokus på att stärka den svenska subsea-näringen.  

Bad times are good times for innovation 

 
Det var våra inledande talare vid Subseadagen rörande överens om.  Såväl Preben Ström, SubSea Valley i 
Norge, Neil Gordon, Subsea UK och Mikkel Juul, Offshoreenergy, Danmark var övertygade om att det finns 
en stor potential för nytänkande inom såväl olja/gasområdet som inom offshore vind. Oljeprisets nedgång 
bedöms inte vara tillfällig utan det kommer att vara förutsättningen under lång tid framåt och inom 
havsbaserad vind kommer det ekonomiska stödsystemet att inom tämligen kort tid att fasas ut och 
upphöra. Kostnadsreduktion är ett överskuggande fokus inom offshorebranschen just nu. Man tog också 
upp behovet av ökat samarbete med andra branscher, något som inte minst skulle kunna vara en möjlighet 
för svensk industri.  

  

Subseadag 17 september, Göteborg, Preben Ström Subsea Valley, Norge. 
Fotograf: Madeleine Johansson 

   

Dagens andra del inleddes med några korta inspel om affärsmöjligheter, kompetensbehov, nya 
tillverkningsmetoder och problemet med påväxt och korrosion. De här ämnena följdes upp med intressanta 
runda bordsdiskussioner med deltagarna. Dagen avslutades sedan med matchmaking med möjlighet till 
enskilda möten mellan deltagarna. 

  

En intressant dag, inte minst genom de kunniga talarnas insatser. Och möjlighet till personliga möten skall 
aldrig underskattas. 

  

Tillsammans med Business Region Göteborg kommer vi nu att följa upp intressanta uppslag för ett fortsatt 
arbete inom subsea. Vi kommer att hålla kontakten med dagens deltagare. Hade du inte möjlighet att vara 
med idag men är intresserad av att vara med i fortsättningen så hör av dig till Christina D-Nordström. 

   

Här kan du se några av dagens presentationer: 

Industriell tomografi och 3D-printing för effektivare produktion 
- Lars Lundh, Karlskoga Engineering Cluster 

mailto:christina.d-nordstrom@sp.se
http://offshorevast.se/sv/kalendarium/Massor_och_Konferenser/Documents/Industriell%20tomografi%20och%203D-printing%20för%20effektivare%20produktion%20-%20Lars%20Lundh,%20Karlskoga%20Engineering%20Cluster.pdf
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Marknad, utveckling och innovation i den norska Subsea-branschen 
- Preben Ström, Subsea Valley 

 
Skydd av konstruktioner, antifouling och korrosionsbehandling 
- Emiliano Pinori, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

 
Subsea exploration in the offshore wind industry in Denmark 
- Mikkel Juul, Offshoreenergy.dk 

  

Technology development within the Subsea industry and the UK market development 
- Neil Gordon, Subsea UK 

 
Vilken kompetens efterfrågas inom Subsea-industrin 
- Tomas Elton Haug, Tess AS 

 

http://offshorevast.se/sv/kalendarium/Massor_och_Konferenser/Documents/Marknad,%20utveckling%20och%20innovation%20i%20den%20norska%20Subsea-branschen%20-%20Preben%20Ström,%20Subsea%20Valley.pdf
http://offshorevast.se/sv/kalendarium/Massor_och_Konferenser/Documents/Skydd%20av%20konstruktioner,%20antifouling%20och%20korrosionsbehandling%20-%20Emiliano%20Pinori,%20SP.pdf
http://offshorevast.se/sv/kalendarium/Massor_och_Konferenser/Documents/Subsea%20exploration%20in%20the%20offshore%20wind%20industry%20in%20Denmark%20-%20Mikkel%20Juul,%20Offshoreenergy.dk.pdf
http://offshorevast.se/sv/kalendarium/Massor_och_Konferenser/Documents/Technology%20development%20within%20the%20Subsea%20industry%20and%20the%20UK%20market%20development%20-%20Neil%20Gordon,%20Subsea%20UK.pdf
http://offshorevast.se/sv/kalendarium/Massor_och_Konferenser/Documents/Vilken%20kompetens%20efterfrågas%20inom%20Subsea-industrin%20-%20Tomas%20Elton%20Haug,%20Tess.pdf

