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OCE har siden i fjor sommer gjennomført flere såkalte folkeemisjoner for å få inn den 

nødvendige kapital til å finansiere hele testen av «Storm Bøyen» på Runde slik vi har 

beskrevet i selskapets prospekt og forretningsplaner. 

 

Dette er kapital som er helt nødvendig å få inn i tillegg til den støtten som allerede er 

gitt fra staten gjennom Innovasjon Norge og SkatteFunn. 

 

Emisjonene har imidlertid enda ikke gitt de nødvendige samlede midler til å starte 

hele «Runde testen» i full skala og vi har derfor gjort følgende grep for å komme 

videre og ikke miste moment for utviklingen mens vi arbeider med å få den siste 

finansiering på plass: 

 

 

1. Vi har for eksisterende midler videreutviklet en «small scall» versjon av 

«Storm Bøyen» sammen med våre partnere hos Westplast AS på Leinsøy.   

 

Denne vil nå fremover brukes som simulator-modell for utvikling av all 

styrings-software og også fungere som en utmerket demonstrator for 

kommende industripartnere ved at man her kan få demonstrert den 

grunnleggende funksjonaliteten av bøyen.  

 

Her får vi også testet ut de hydromekaniske ventiler og løsninger som 

benyttes for styring av ballast-tankene ved senking og heving av bøyen. 

 

Med dette grepet mister vi ikke moment mht. utvikling av selve teknologien 

som i vesentlig grad er styrings-software som vil bli helt transparent i forhold 

til den senere «full scale» bøyen. 

 

 

 

 



2. Vi har fått 50% av de tyngre investor-partnere på plass! 

 

Som nevnt i forrige aksjonærbrev har vi lenge vært i forhandlinger med å få inn en 

kapitalsterk partner i prosjektet. Vi har nå kommet til en avtale med en slik partner 

som i tillegg har interesse av og vil delta i selskapets fremtidige satsninger på 

Kanariøyene med å bygge de første kommersielle bølgekraft-anleggene der de 

kommende år.  

 

Som nevnt anser vi Kanariøyene som en av de mest interessante stedene å starte en 

forsiktig kommersiell utbredelse av systemet vårt pga. øygruppens svært høye 

strømpriser og de lokale myndigheters store interesse for dette prosjektet gjennom 

vårt nære samarbeide med det lokale havforskningsinstituttet Plocan ved Las 

Palmas. 

 

Denne investor-partneren (som av praktiske grunner enda ikke kan navngis) ønsker 

imidlertid at vi får med oss ytterligere en tyngre partner med ren industriell erfaring 

på lag før vi setter isgang. 

 

Og derfor arbeider vi i disse dager meget iherdig med dette – som prioritet 1 - for å få 

hele finansieringen på plass og få igangsatt «Runde-testen» i full skala så snart som 

mulig. 

 

I denne sammenheng har vi derfor nå engasjert 3 uavhengige konsulenter/meglere 

som har startet arbeidet med å finne denne siste nødvendige industrielle partner i 

Norge og/eller i utlandet for å få alle brikker på plass. 

 

Utover dette har vi engasjert Polfareren og nestoren Herman Mehren – (tidligere eier 

av kleskjeden Mehren) som har et unikt nettverk innen Norsk næringsliv (og en stor 

personlig interesse for Bølgekraft) til også å søke opp potensielle partnere og 

investorer for oss. Han har allerede på kort tid initiert mange interessante spor vi nå 

følger opp. 

 

Her skjer det nå ting løpende utover sommer og tidlig høst. 

 

Så samlet kan man si vi nå er svært nær å kunne få alle brikker på plass med 

finansieringen for «Runde testen». 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. En parallell «Runde test» på Kanariøyene – finansiert kun med EU midler! 

 

Gjennom et fint initiativ fra bla. Innovasjon Norge og Utenriksdepartement for 2 år 

tilbake har vi fått en svært konstruktiv dialog med havforskningsinstituttet Plocan, 

ved Telde på Gran Canaria. 

 

Se: http://www.plocan.eu/en/ 

 

Disse har svært høy tro på prosjektet og vi har således innledet et samarbeide hvor 

de sammen med oss nå vil fasilitere en søknad mot øremerkede EU midler for denne 

typer prosjekter.  

 

Her er det nå en åpning for at hele beløpet kan dekkes av et spesielt EU fond som er 

øremerket havenergi på Kanariøyene – og vi søker her om 1.2 Mill. Euro – for da å 

gjennomføre nøyaktig det samme som på Runde – bare da der nede i stedet hvis 

søknaden godkjennes. 

 

Selskapet må da være representert på Kanariøyene og således registreres i disse 

dager et datterselskap på Kanariøyene som sammen med omtalte «tunge 

investorgruppe vil gå inn i selskapet her i Norge (som selv har stor virksomhet på 

Kanariøyene) og vi vil da søke sammen på dette for å få en mest mulig tynge overfor 

bevilgende myndigheter. 

 

Vi har relativt stor tro på dette sporet og har derfor engasjert en av Norges fremste 

eksperter på å skrive suksessfulle EU-søknader – anbefalt til oss av Forskningsrådet – 

og han er nå i gang på saken. 

 

Søknadsfristen er her 10 september – og hvis den fører frem vil midlene være 

tigjengelig fra Q1 2015. 

 

Så dette er de 3 viktigste sporene vi i Ocean Energy arbeider med akkurat nå – også i 

hele sommer! 

 

Stor fremgang for vår Svenske partner «Seabased AB. 

 
Vår Svenske partner på selve de undersjøiske generatorene og strømforsynings-

systemet – Seabased AB – har nå fått satt i gang den første serie-produksjonen av sine 

generatorer ved sin nye fabrikk i Lysekil, Sverige. 

 

Pr. dato er allerede 65 mennesker i arbeide ved fabrikken og de første 20 

generatorene for Fortum-parken ute ved Sotnes er klare for utsettelse. 

http://www.plocan.eu/en/


 

 

Se bilder fra fabrikken i Lysekil tatt nå i juni: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

En 30 kWh generator ferdig for utplassering på havbunnen med fundament. 

 

Og se mere om dette her: 

 

http://www.seabased.se/en/newsroom 

 

 

Andre langsiktige aktiviteter i selskapet.  
 

Utover disse aktivitetene har selskapets representanter opprettholdt sin aktivitet inne 

generell nettverksbygging og profilering av virksomheten til Ocean Energy generelt i 

det Norske miljøet inne grønn energi.  

 

http://www.seabased.se/en/newsroom


Selskapet har således også i år deltatt i flere grønne forum og presentert konseptet 

som sådan – uten at dette nødvendigvis har vært direkte rettet mot å få investorer 

eller partnere med der og da. 

 

Slik aktivitet er langsiktig viktig for å oppnå en allmenn aksept for løsningen og vårt 

team – og gjøres nå hele tiden fremover aktivt når det er tid – innimellom den mere 

konkrete og «matnyttige» aktiviteten vi driver med daglig. 

 

For øvrig:  

 

Har DU som entusiastisk medeier i vårt selskap lyst til å delta i denne generelle 

foredrags-aktiviteten – som vår representant og presentatør i grønne forum så ta 

kontakt! Det er begrenset hvor meget vi i kjernegruppen kan delta i av slike 

aktiviteter for vi må dog konsentrere oss primært om utvikling, finansiering og 

fremtidig salg og partnerskap rundt systemet.  

 

Så ta kontakt hvis du ønsker å bli en «grønn ambassadør» for vårt selskap og ide – så 

kan vi gjennomgå presentasjons-konseptet i løpet av sommeren. 

 

 

Med optimistisk og grønn hilsen  

 

Tov Westby 

Styreformann 

 

 

 

Direkte telefon og E-mail til ledelsen i Ocean Energy AS: 

 

Tov Westby – 917 83 633    E-mail: westby@oce.as 

 

Asbjørn Skotte – 900 78 006  E-mail: skotte@skotte.no 
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Les artikkelen her: 

 

http://issuu.com/nettno/docs/nett_no_innovasjon2014/62 

 

 

 

 

 

 

           

http://issuu.com/nettno/docs/nett_no_innovasjon2014/62

