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Sista chansen att anmäla sig…

Workshop om beräkning av laster och
rörelser
Nu startar vi upp ett projekt för beräkning av
laster och rörelser hos flytande konstruktioner
och vill ha dina synpunkter på projektets
inriktning och metodens tillämpning.
Tid: 30 januari, 09.00-11.00
Plats: Göteborg eller via länk
Sista anmälningsdag: 28 januari
Mer information
Anmälan

Strategisk Innovationsagenda och
Kompetenscentrum för havsbaserad
vindkraft
Vi ser ett allt större intresse för att utveckla
havsbaserad vindkraft. Vi behöver din
hjälp att ta fram en strategisk
innovationsagenda för hur ett
utvecklingsarbete framåt kan samordnas.
Tid: 4 februari, 13.30 - 15.30
Plats: Göteborg eller via länk
Sista anmälningsdag: 30 januari
Mer information
Anmälan

Delta i, och ta hjälp av vårt nya projekt om riskanalys
Riskbaserad säkerhetshantering öppnar för innovationer men samtidigt kan nytänkande
hindras av det traditionella vetandet. Genom ett ökat fokus på osäkerheter i riskanalyser, kan
säkerhet gynnas men också innovationsklimatet. Läs mer
Rapportering från konsortiemöte
19 december anordnades årets sista
konsortiemöte. För dig som inte var på

plats har vi samlat material från eventet.
På vår hemsida hittar du en
sammanfattning och du som är medlem
kommer även åt talarnas presentationer.
Läs mer

Gemensam svensk satsning på NORshipping 2015
Den maritima mässan Nor-shipping firar
50års jubiluem när den går av stapeln 2-5
juni i Oslo. Swedocean tillsammans med
Svenskt Marintekniskt Forum anordnar en
gemensam svensk paviljong och bjuder in
dig att delta. Läs mer

Hur står det till med Sveriges
innovationsklimat inom energi?
Energimyndigheten har i en nyligen
publicerad rapport undersökt Svergies
möjligheter till innovationer inom en rad
teknologier för förnyelsebara energikällor,
bland andra marin energi och havsbaserad
vindkraft. Läs rapporten här

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.
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