
STÅL OCH OFFSHORE
Vi agerar nu!
Sverige har många starka innovationsmiljöer och ligger alltid i topp vid utvärderingar 
om världens mest innovativa land. Traditioner, en stor konkurrensutsatt exportindustri, ingen-
jörskompetens, samarbetsklimat och en bred teknisk nyfikenhet är några faktorer som bidragit till det. 
Samtidigt finns behov av ökat utbyte mellan innovationsmiljöer för att omsätta och nyttiggöra mer av det 
som sker i de här miljöerna.

Vi har under en längre tid sett ett ökat behov av ett mer strukturerat kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan 
OffshoreVäst (SP) Triple Steelix (Jernkontoret) och LIGHTer (Swerea).
Med stöd av Tillväxtverket tog vi under våren 2016, de första stegen i ett sådant samarbete.

Värdekedjor
Vi har börjat med att identifiera värdekedjor idag och de utmaningar och trender som påverkar industrins 
utveckling och framtidens värdekedjor. Vi har inventerat Europeiska satsningar, internationella initiativ och 
marknader för att se vilka strategska steg som behöver tas.

Vi har också inventerat förslag på samarbetsprojekt som bygger på offshoreindustrins behov och hur de  
projekten skulle kunna förverkligas. Framtidens nya värdekedjor kommer att spela en avgörande roll för vårt 
fortsatta utvecklingsområde.
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Konkurrenskraftig mix
Som en del av samarbetet har vi tagit det första 
steget i att kartlägga vilka svenska företag som finns 
kopplade till de värdekedjor som vidareförädlar stål 
till komponenter och produkter som används inom 
offshoreindustrin. Särskilt fokus har satts på förny-
bar energi till havs (vind, våg och tidvattenbaserad 
elgenerering). Men inte bara energiutvinning går off-
shore. Även odling av biomassa för livsmedel och bio-
gasproduktion kommer att bli mer offshorebaserad 
i framtiden med allt vad det innebär av utmaningar 
för material, konstruktioner, service- och underhåll, 
förankring och tillverkning mm.

Det uppkopplade havet
Digitalisering kommer att vara en viktig del även inom 
den här värdekedjan. Självklart när elleveranserna är 
på plats och systemen skall styras och övervakas. 
Men också i varje annat steg i värdekedjan. Forskning 
och produktutveckling, projektering och tillstånd, 
konstruktion, tillverkning och installation, drift och 
underhåll och i avvecklingsskedet. 

http://www.triplesteelix.se
http://www.offshorevast.se
http://www.lighterarena.se
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För mer information kontakta

Kerstin Hindrum 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
Innovationsmiljön OffshoreVäst
Kerstin.hindrum@sp.se  |  Tel. 010 516 65 86

Larz Ignberg 
Järnkontoret 
Innovationsmiljön Triple Steelix
Larz.ignber@triplesteelix.se  |  Tel. 070 568 04 80

MATERIAL

fogning hybridmaterial

förankring transport, 
hantering

automation affärsmodeller

fibersensorer materialflöden
modellering,  
visualisering

DESIGN PRODUKTION

PROJEKT UNDER UTVECKLING
Materialoptimering för nästa generations vågkraftsboj
Vikten spelar en avgörande roll i utvecklingen av vågkraftaggregat. I havet måste systemet vara tungt men för 
att kunna hanteras på ett kostnadseffektivt sätt såväl vid produktion som installation krävs en betydligt lägre 
strukturvikt. Olika materialkombinationer kommer att testas utifrån ett antal fastställda kravkriterier där 
huvudbeslutskriteriet är pris per kWh.

Framtidens nya värdekedjor inom offshoreverksamhet - FORT
Svensk havsbaserad verksamhet kopplad till energiutvinning har möjligheter både på hemma- och export-
marknaden men konkurrensen är stor och gör att svensk industri- och teknikutveckling måste ligga i fram-
kanten inom både teknik och affärsmodeller. Projektet kan bli en nyckel till samordning och utnyttjande av 
den kompetensuppbyggnad som skett inom en rad kluster- och innovationsmiljöer som t.ex. materialteknik, 
automation, visualisering, Big data och fiberoptik.  

Nordiskt innovationssamarbete
Sverige och Finland har långa traditioner av samar- 
bete inom stål- och verkstadsindustrin. Ett gemen-
samt intresse för framtiden är Östersjöområdets 
utveckling. 
Genom att utnyttja redan upparbetade kontakter 
och samarbeten, vill vi gemensamt sätta fokus på 
möjligheterna inom offshoreinriktad verksamhet 
med hållbarhetsperspektiv. 

Vanguardinitiativet inom EU
Det s.k. Vanguard-initiativet, som drivs fram baserat 
på olika regioners styrkeområden, syftar  till att stärka 
Europeisk industris konkurrenskraft på det globala 
planet. Ett av pilotprojekten, ADMA, har nära kopp-
lingar till de områden Stål och Offshore bearbetar 
och vårt nationella samarbete har vi möjligheter att 
skala upp  internationellt, som kan gynna både små, 
medelstora och större företag.

OFFSHORE VÄST
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