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Programförklaring för 

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 det finns goda möjligheter för Sverige att delta i detta 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. 
 
 

                                        
Offshore Olja&Gas  OffshoreVind          Våg och strömmar         Marin bioenergi 
 
Ett starkt konsortium står bakom OffshoreVäst. Företag, akademi, institut och andra organisationer 
som redan idag är leverantörer inom sektorn men också sådana som ännu inte har verksamhet där 
men har kunskap och kompetens som är eftertraktad. 
 
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.  
 
Arbetet är marknads- och är projektdrivet. Vi erbjuder övergripande din organisation 
 
”att få vara en del av en gemensam innovationsmiljö  där svensk offshoreindustri kan profilera sig och 
knyta kontakter som ger upphov till konkurrenskraft och excellens hos enskilda företag och 
organisationer.” 
 
T.ex. 
 

 Ingång till kontaktnät med bred erfarenhet, kunskap och kompetens inom konstruktion, 
tillverkning, risk- och säkerhet, miljö mm. 

 Projektutvecklarverkstäder för att utveckla gemensamma projekt 

 Initiativ till förstudier och förprojekt, stöd till ansökningsprocesser 

 Simulering- och testfaciliteter 
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 Seminarier och workshops för att sprida kunskap om marknaden och dess behov. 

 Marknadsevent och företagsbesök för affärsnytta  

 Förmedling av examensarbeten och studentprojekt 

 Aktiva partners från akademi och institut med spetskompetens inom efterfrågade 
forskningsområden och utbildning 

 

Vi välkomnar förslag, idéer och synpunkter på hur vi kan utveckla våra aktiviteter och erbjudanden.  

 
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 fyra tekniska områden 
enl. ovan samt också utveckling av samverkan mellan akademi/institut och företag där också 
utbildning och studentverksamhet ingår. Det 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.  
 
OffshoreVäst fick 2013 s.k. planerings och mobiliseringsbidrag inom Vinnovas Vinnväxtprogram. 
Bidraget är tvåårigt och har bidragit till att bygga upp en attraktiv miljö för utveckling inom 
offshoresektorn i Sverige.  När vi nu går in i nästa fas sker det utanför Vinnväxtprogrammet men med 
en tydlig bild av att forsätta utvecklingsarbetet för att skapa innovationsmiljön för utveckling av 
svensk offshoreindustri. Arbetet är nationellt men utgår från det starka maritima kluster som finns i 
västsverige och närheten till den starka havsbaserade offshoremarknaden i Norge, Storbritannien, 
Danmark och Tyskland. Arbetet drivs av ett engagerat konsortium som med eget arbete, tillsammans 
bidrar till en innovativ miljö. Initiativet stöds också av Västra Götalandsregionen , SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut , Chalmers tekniska högskola och Lysekils kommun.  De tre senaste bildar 
också partnerskap med ansvar för samordna utvecklingen av OffshoreVästs verksamhet. 
 
Läs mer om arbetet på www.offshorevast.se. 
 
Välkommen som medlem i konsortiet och för det gemensamma arbetet för industriutveckling inom 
offshoresektorn. 
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Avsiktsförklaring för OffshoreVäst – ett initiativ inom Vinnovas 
VINNVÄXT-program med planerings- och mobiliseringsstöd. 

Perioden 2016-01-01 till 2017-12-31  

 

Undertecknat företag har för avsikt att bidra med resurser i OffshoreVäst, beskrivet i vidstående 

programförklaring, i form av: 

o Arbetstid: ………….. timmar á …….. kr/h, ( direkt lönekostnad+ 30 % ) dvs. totalt …………….. kr 
o Material/utrustning till ett värde av …………….. kr 
o Kontantinsats  ……………………… kr 
o Resor till ett värde av …………………….kr 

 

Värdet av ovanstående uppgår till _________kr under avtalad period. 

 

 

Företag: ………………………………………………………………………. 

 

Org.nr: ………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

Underskrift 

 

OffshoreVäst bygger på konsortiemedlemmarnas engagemang. Du väljer själv nivån på din insats och 

den bästa insatsen är den där både du och andra får ett mervärde. Avsiktsförklaringen är inte 

juridiskt bindan.  


