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Detta meddelande skickas till OffshoreVäst medlemmar och strategiska partners
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OffshoreVäst växer!
OffshoreVäst ökar både i antal medlemmar och i uppstarten av nya projekt. Senaste
veckorna har vi välkomnat flera nya medlemmar som tar med sig spännande kunskaper,
affärsmöjligheter och innovationspotential till OffshoreVäst. Jag presenterar de nya
medlemmarna kort här nedan, klicka på bilderna för att komma in direkt på deras hemsidor
och läsa mer. Som vanligt har du som är medlem tillgång till listan med kontaktpersoner på
vår teamwebbplats.
Vi växer också i antalet pågående projekt. Just nu håller vi på att initiera en rad projekt inom
service och underhåll och vill bjuda in er medlemmar till en projektförmedlardag 2
december. Då presenteras pågående projekt och högintressanta projektförslag med
erbjudanden att delta. Vi kommer bl.a. att diskutera projekt inom
·         Systemeffektivitet hos förnybar havsbaserad energiutvinning
·         Förutsättningar för kompositmaterial som klimatskydd i arktiska klimat
·         Framdrivningssystem för innovativa servicefartyg
·         Metodutveckling för beräkning av laster och rörelser hos flytande konstruktioner
Vi välkomnar självklart projektförslag som uppkommer på plats. Läs mer om
projektförmedlardagen på hemsidan där du också kan anmäla dig (Sista anmälningsdag: 28
november )
Hälsningar Niklas Johansson, Kommunikatör

Noremeck AB har
specialiserat sig på
tillverkningen av avancerade
mekaniska konstruktioner.
Inom offshore fokuserar de
på legotillverkning av
produkter för
undervattenskonstruktioner.

Confidere är ett
konsultföretag med
inriktning mot projektledning
inom produktion, IT och
ekonomi. Från
offshoresegment tar de med
sig sina erfarenheter från
leveranser till Statoil ASA i
Norge.

Wavetube utvecklar en unik
lösning för att utvinna energi

SAAB Kockums är en
nygammal medlem du

Suzuki Garphyttan tar
med sig sina erfarenheter
av ståltråd för
fjädertillverkning inom
fordonindustrin till
OffshoreVäst t.ex. för att
skapa lätta konstruktioner
för förstärkning av rör och
kablar sub-sea.

ur havsvågor. De har fått
utmärkelsen som Europas
bästa Cleantech start-up i
Climate KICs affärstävling
CleanLaunchpad.

tidigare hittade på under
namnet ThyssenKrupp
Marine Systems i vår
medlemslista.

Olje- och gasseminarium - Norge
Den 9 december bjuder Business
Sweden in till ett olje- och
gasseminarium i Oslo där ditt bolag får
möjlighet att komma i kontakt med
beslutsfattare inom Norges
offshoreindustri som ger sin syn på den
senaste tidens utveckling inom norsk
olja och gas. Läs mer

Affärsdelegation – Holländsk offshore
OffshoreVästs medlemmar är inbjudna att
tillsammans med Business Sweden
besöka ett antal potentiella kundföretag
(kontraktörer och leverantörer) som är
välkända på den holländska marknaden.
De svenska företagen får möjlighet att
presentera produkter och tjänster.
Besöket äger rum 8-11 december. Läs
mer

OffshoreVäst arbetar för att stärka och utveckla svensk industri inom offshoresegmentet.
Genom samarbete vill OffshoreVäst bidra till nya innovationer, efterfrågad och spetsig
forskning, samordning av testbäddar, demoanläggningar m.m.
OffshoreVäst ägs av ett konsortium av engagerade företag, universitet, institut och
myndigheter vilka bidrar med ekonomiska och andra insatser. Vinnova och Västra
Götalandsregionen bidrar med delfinansiering.

Jag önskar inga fler utskick från OffshoreVäst
OffshoreVäst.com | offshorevast@offshorevast.com

