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Gründerne som står bak Ocean Energy AS (OCE) 
har over en periode på nærmere 10 år arbei-
det frem og patentsøkt et enkelt og robust 
bølgekraftverk (Wave Inductor TM) basert på 
direkte elektrisk induksjon i en lineær-genera-
tor i kombinasjon med robuste flytebøyer. Løs-
ningen er i dag patentert på verdensbasis. (Se 
patenter fra side 30.

Basert på et krav i første patent om nedsenkn-
ing av hele anlegget ved ekstremvær har OCE 
deretter patentsøkt – og fått patent – på en 
generell neddykkbar flytebøye (The Storm Buoy 
TM) som automatisk dykker ved ekstremvær for 
å unngå havari ved for store bølgehøyder. 

Den kan kombineres med WaveInductor eller 
andre bølgegeneratorer som finnes i dagens 
marked eller som garantert vil komme i nær 
fremtid og som er under utvikling flere steder 
i verden. Løsningen ble tilkjent patent tidlig i år 
2012.

På grunn av at OCE’s patenter sammenfaller 
med et lignende lineær-generator konsept som 
er ferdigutviklet i markedet er det inngått et 
samarbeid med selskapet Seabased AB som er 
sprunget ut fra Uppsala Universitet og som reg-
nes for å være blant de miljøene som har kom-
met lengst innen bølgekraft og lineærinduksjon 
i verden.

Systemene synes etter omfattende tester siden 
2006 å være en av de få ferdige løsninger som 

kan tilby en langsiktig og kommersiell økono-
misk løsning for bølgekraft-generatorer.

Seabased’s store lineærgeneratorer har allerede 
vært utprøvet siden 2006 og de benyttes i dag 
i verdens første kommersielle bølgekraftverk 
i operasjon som leverer inn på det Nordiske 
nettet fra Lysekil, Sverige. Selskapet har flere 
store ordrer tegnet inn fremover.

Med denne milstone for Bølgekraft - ved å lev-
ere på kommersielle nettet - kan man fastslå at 
Bølgekraft ikke lenger bare er en visjon, men nå 
et system som er i kommersiell produksjon!
Det er anslått at produksjonskostnadene pr. 
kWh vil ligge på samme nivå som vind-energi 
med dagens siste generasjon av vindmøller. De 
nyeste testene viser produksjonstall ned mot 50 
øre pr. kWh inkludert nedskriving av investerin-
gen.

Gjennom å benytte bunn monterte lineærgen-
eratorer, som Seabased AB sine generatorer, 
kan OCE i fremtiden tilby et komplett system 
for bølgekraft som synes å være den første 
bølgekraftløsning som også kan motstå eks-
tremt offshore stormvær pga. neddykking-
sevnen og som samtidig korrigerer løpende for 
radikale tidevannsforskjeller.

Planen er nå å først få kjørt to testsesonger for 
bøyene. Med testing av funksjonalitet, ned-
dykking og oppdrift, samt strekkbelastning 
under ekstreme værforhold.

1. Sammendrag – Ocean Energy løsningen: «Fra bølge til forbruker.»
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2. Generelt om bølgeenergi og OCE’s  prosjekter  

ikke regulerte. Potensialet er å få ut like mye 
bølgekraft som vi i dag henter i kraft fra vass-
dragene.

Norge har forøvrig også en svært velutviklet off-
shoreindustri  som  passer  meget  godt  for en 
kommersialisering av bølgeenergi.

De  fleste  bølgekraftprosjekter  har  imidlertid 
så langt havarert under ekstremt uvær.

På bakgrunn av dette har OCE i sin tid startet 
utviklingen av en kompakt og patentert «bølge-
generator» (kalt WaveInductor™), for kystnære 
områder med bølgehøyder 40 – 80 cm, hvor 
lineær bevegelse omsettes direkte til elektrisk 
energi.
 
Trekker man paralleller til utviklingen av den 
danske  vindmølleindustrien   siden  70  tallet 
kan  en kommersiell  løsning på bølgekraft  gi en 
eventyrlig industriutvikling i sitt lokalmiljø.

Fra danskenes spede forsøk med vindmøller på 
70 tallet som nærmest ble stemplet som svermeri   
fra   noen   radikale   idealister   ved Tvind kollek-
tivet - har denne industrien i dag blitt  en  av  
Danmarks  største  eksportartikler og industrier.
Vindmølleindustrien  står  i  dag  for  nærmere 10 
% av Danmarks samlede eksport og sysselsetter 
direkte 25 000 personer.

Omsetningen øker med 10 % i året og represen-
terte i fjor 60 Milliarder kroner. 

Selv lokal norsk industri på Sunnmøre som 
Hexagon omsetter årlig store beløp som under-
leverandør til denne danske bransjen.

Med de naturgitte lokalforhold og den spisskom-
petanse som finnes i det «Maritime Cluster» på 
Nordvestlandet kombinert med Ocean Energys 
patenterte løsning på selve storm-problemet 
– ligger alt til rette for en mulig tilsvarende ut-
vikling for industribygging på rundt bølgekraft-
løsninger mot hele verdens-markedet.

Det er med dette som bakgrunnsteppe du og din 
bedrift inviteres med som investor og partner i 
dette banebrytende prosjektet.

I de siste tiår har det vært en stadig økende 
fokusering på fornybare energikilder. Mange 
alternative prosjekter er gjennomført med 
vekslende hell. I denne sammenheng har man 
kommet langt innen vindmølleteknologi. Dan-
mark har som kjent blitt et foregangsland i 
internasjonal sammenheng grunnet lokale 
naturgitte forhold, samt at noen ildsjeler har 
arbeidet med dette siden slutten av 70-årene.

Ocean  Energy  AS  (OCE)  har  lenge  arbeidet 
med å belyse tilsvarende muligheter rundt bølge-
energi   fra   havet.   Norge   har   her   de samme 
naturgitte forutsetninger til å lykkes med   bøl-
geenergi,   som   Danmark   har   hatt innen vin-
dmølleteknologien. Langs norskekysten, mellom 
Stad og Lofoten, er transporten av bølgeenergi 
i tidsgjennomsnitt mellom 30 og 50 kW/m, men 
mindre innover Skagerrak og opp mot Finnmark. 

 
Denne lineærgeneratoren kan monteres i en 
flytebøye  og  egner  seg  for  kystnære bølge-
soner  med  mindre  bølger  og  hele anlegget 
kan også senkes dypere ned i havet ved uvær.

Basert   på   dette   første   patentet   har   OCE 
senere fått patentert en generell nedsenkbar 
offshore  bøye  som også  automatisk neddykker 
(ned til max 10 meter) ved ekstremvær. Denne 
bøyen kombinert med WaveInductor eller andre 
bølge-generatorer montert på havbunnen vil 
sikre bølgekraftverket    mot   havari   gjennom   
de årlige høst- og vinterstormer.

Dette er et helt essensielt poeng for å kunne 
utvikle bølgekraft til en økonomisk forsvarlig 
industri og det er dette konseptet vi ønsker å 
få verifisert gjennom testen i Norge gjennom 
en vintersesong og ved Plocan på Gran Canaria.

En ny industrigren
Det må forøvrig bemerkes at den gjennom-
snittlige bølgeenergien  er  minst  dobbelt  så  
stor  om vinteren som om sommeren. Tilsiget av 
bølgeenergi  inn mot norskekysten  er anslått 
til 400 TWh i et normalår som er mer enn alle 
våre  vassdrag,  bekker  og  elver,  regulert  og 
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3. Seabased – OCE’s generatorleverandør.

De har nå også ved årsskiftet 2016 koblet inn sin 
første del av bølgekraftparken på 1 MW utenfor 
Lysekil på det offentlige nordiske energinettet.

Dette betyr at «Bølgekraft» nå er blitt ett kom-
mersielt produkt – på linje med sol- og vindkraft!

Dette er den første kommersielle bølgekraftpark 
i verden noensinne.

Svenske   myndigheter   har   gitt   tilskudd   på 
MSEK 139 til dette bølgekraftverket på den 
svenske vestkysten. Det finske kraftselskapet 
Fortum er eier av anlegget og vil så investere 
det resterende beløp på MSEK 120. Anlegget vil 
samlet ha en effekt på 10 MW.

Seabased  AB  arbeider  nå  parallelt  med  
å utvikle  sin  produksjonsfasilitet  i  Lysekil. 
Denne har som langsiktig målsetting om en 
serieproduksjon på flere generatorer pr. dag.

Seabased har hatt fokus på hele verdikjeden, fra 
bølgeabsorbering, til kraft distribusjon., Slik at 
de har håndtert utfordringene med å omforme  
strømmen  til vekselstrøm,  klar  for det landba-
serte strømnettet. 

Dette har vært selve  suksesskriteriet,  og  noe  
som  har  gjort det  mulig  å  inngå  kommersielle  
kontrakter når generatorene har vært ferdig ut-
viklet.

Seabased’s produkt kan bygges ut etappevis, og 
er modulært ved at man kan starte en bølgepark 
med så lite som 40-50 generatorer som samlet 
gir en riktig strøm inn til nettet. Generatorene 
kobles til et «stillverk» (hub) på bunnen som 
samkjører alle fragmentene til korrekt Hz og 
spenning. Senere kan anlegget bygges ut med 
nye generatorer og tilkobles gradvis til en eller 
flere stillverk.

Man   kan   således   vokse   etter   hvert   som be-
hovet melder seg og man kan øke finansieringen 
via løpende strøm-salg.
 

Selskapet Seabased AB er sprunget ut fra forsk-
ningsmiljøet ved det kjente Ångstrøm-labora-
toriet tilknyttet Uppsala Universitet. Prosjektet 
med bølgegeneratorer ble startet allerede  år 
2001  og har  vært  ledet  av Professor  Mats  
Leijon  – tidligere forskningssjef hos ABB Power 
Generation. (ABB Power Generation er en av 
verdens ledende leverandører av alle typer kraft-
verk). Her er således all utvikling foretatt med 
industriell erfaring og perspektiv for øyet - og 
ikke bare grunnforskning  uten  industrielle  mål.  

Under prosjektet har et betydelig antall forskere 
vært involvert og bl.a. har en rekke personer tatt 
doktorgrader på forskjellige deler av systemet.

 
I likhet med OCE sine allerede patenterte bøye-
løsninger (se vedlegg) har Seabased satset på å 
bruke lineærgeneratorer for direkte induksjon 
av energi uten andre mekaniske komponenter. 
Selve generatoren blir hermetisk lukket inne i 
et monteringsrør fylt med nitrogen med svak 
overtrykk (for å unngå enhver form for rust-
angrep inne i generatoren) og så plassert trygt 
på havbunnen. Her  er  det  et  meget  beskyttet 
miljø med 3-4 graders temperatur året rundt og 
ingen fare ved ekstremvær. Bøyen på toppen er 
så det eneste som er eksponert for bølgene og 
ved hjelp av OCE sitt patenterte konsept dukker 
så bøyen ned ved ekstremvær og «rir stormen 
av».

Generatorene   har  vært  utprøvd  i  flere  år 
langs  svenskekysten  og den  første generatoren 
fra 2006 fungerer fortsatt utmerket. Det eneste 
fysiske vedlikehold har vært bytting av en zink 
anode utenpå generatoren  ved sjeldne  mellom-
rom. 

Seabased har således fått til et teknologisk gjen-
nombrudd for bølgekraft ved denne løsningen 
og dette kan best bekreftes ved at selskapet nå 
har fått flere kommersielle ordre  fra både ener-
giselskapet Fortum og et energiselskap i Ghana. 
Se mere om dette på deres hjemmeside:

www.seabased.com
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..
4. Teknologi og produktbeskrivelse

Konseptet baseres på OCE’s nye patenterte fly-
tebøye og Seabased sine bunnmonterte lineær-
generatorer   og   strøm-distribusjonssystem,
som illustrert i fig 1.

 
OCE har, som nevnt, gjennom flere patenter og 
fellesideer som gjør at de vil utteste sin «Storm 
Bøye» med Seabased AB sine lineærgeneratorer.
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4. Teknologi og produktbeskrivelse

 
OCE har, som nevnt, gjennom flere patenter og 
fellesideer innledet et samarbeid med Seabased 
AB i Sverige AB, i Uppsala, Sverige. 

Konseptet baseres på OCE’s nye patenterte 
flytebøye og Seabased sine bunnmonterte 
lineærgeneratorer og strøm-distribusjonssystem, 
som illustrert i fig 1. 

 

Neddykkbar flytebøye (Storm Buoy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Fig.1 viser en skisse av den patentsøkte ned-
dykkbare flytebøyen (Storm Buoy) tilkoblet en 
bølgegenerator som står på havbunnen. 

Ved store tidevannsforskjeller og store bølger 
(ekstremt uvær) dykker bøyen automatisk og 
beskytter således de bunn-monterte bølge-
generatorene som er tilkoblet via en kraftig line, se 
også illustrasjon på forsiden. 

Fremdrift vedr. patent for ”The Storm Buoy”: 

Selskapet ble i brev fra Patentstyret den 06.02 
2012 innvilget patent på løsningen. Dette patentet 
danner grunnlag for senere ”Verdenspatent” (PCT). 
Dette vil bli suksessivt søkt i respektive land 
fremover. 

Fig.1 viser en skisse av den patentsøkte ned- 
dykkbare flytebøyen (Storm Buoy) tilkoblet en 
bølgegenerator som står på havbunnen.

Ved store tidevannsforskjeller og store bølger 
(ekstremt uvær) dykker bøyen automatisk og 
beskytter således de bunnmonterte bølgegene-
ratorene som er tilkoblet via en kraftig line, se
 

Fremdrift vedr. patent for «The Storm Buoy»:

Selskapet  ble  i  brev  fra  Patentstyret  den  06.02
2012 innvilget patent på løsningen. Dette pat-
entet danner grunnlag for senere «Verdenspa-
tent» (PCT). Dette vil bli suksessivt søkt i respek-
tive land fremover.
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                              Skisse/tverrsnitt av OCE’s neddykkbare og patenterte flytebøye (Storm Buoy). 

                                 

Bildet viser et tverrsnitt av flytebøyen med 
innebygd sensorstyrt vinsj som dykker bøyen etter 
tidevannsforskjell og styrken på uværet.  

Bøyen er støpt av plast og har en diameter på 3.5 
m og veier ca. 700 kg.  

Neste bilde viser Seabased’s bølgegenerator med 
stillverk (transformator/likeretter) som plasseres 
på et tungt betongfundament på havbunnen. 

 

                                      

Bildet viser et tverrsnitt av flytebøyen med innebygd sensorstyrt vinsj 
som dykker bøyen etter tidevannsforskjell og styrken på uværet.

Bøyen er støpt av plast og har en diameter på ca 4.0 m og veier ca 1 tonn.
 
Neste bilde viser Seabased’s bølgegenerator med stillverk  (transforma-
tor/likeretter)  som  plasseres på et tungt betongfundament på hav-
bunnen.
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             Storm Buoy Offshore System 
 
 
Bildene ovenfor illustrerer Seabased’s 
bølgegeneratorer/lineærgeneratorer som er 
plassert på havbunnen og forbundet med 
flytebøyer på overflaten. 
 
De ordinære diskosformede flytebøyene vist 
overfor kan erstattes med ”Storm Buoy” – bøyer 
som er automatisk neddykkbare under uvær i røffe 
havområder.  
 
Et bølgekraftsystem bestående av store offshore 
bølgekraftanlegg med 20 eller 40 MW pr. 
bølgepark, vil ha et omfang på henholdsvis; 800 x 
800 m eller 1600 x 1600 m i utstrekning pr. 
installasjon, og kan se ut som illustrasjon ovenfor 
som viser Seabased-generatorer på havbunnen, 
festet med spesial-liner til flytebøyer på 
havoverflaten. 

Prototype og test av Storm Buoy 
 
Storm Buoy har vært gjennom en produktutvikling 
som har resultert i patent og et nært samarbeid 
med den fremste aktøren innen bølgekraftenergi. 
Neste steg i denne prosessen er utvikling av 
prototype, som kan testes ut i et røft farvann med 
kraftig sjø og sterke vindkrefter. Til dette er Runde 
Miljøsenter (Runde Nasjonale Senter for Havkraft) 
valgt som samarbeidspartner og lokalisering. Her 
er det tilgang til lokaliteter som byr på de krefter 
og utfordringer som er ønsket. I prosjektet deltar 
følgende inn med ressurser: 
 
Seabased AB stiller til disposisjon 2 stk 
lineærinduksjons -generatorer på henholdsvis 25 
kW og 50 kW kombinert med stillverk og 
transformator for utplassering og uttesting i opptil 
36 måneder ved Runde Miljøsenter. 
 

Storm Buoy Offshore System

som viser slike generatorer på havbunnen, festet 
med spesial-liner til flytebøyer på havoverflaten.
 

Prototype og test av Storm Buoy
Storm Buoy har vært gjennom en produktut-
vikling som har resultert  i patent og et nært 
samarbeid med den fremste aktøren innen 
bølgekraftenergi. Neste steg i denne prosessen 
er utvikling av prototype, som kan testes ut i 
et røft farvann med kraftig sjø og sterke vind-
krefter. 

Innovasjon Norge, har gjennomgått konseptet 
sammen med sakkyndige fra NTNU og tidligere 
gitt prosjekttilsagn på ca. 4.0 Mill. NOK.

Bildene ovenfor illustrerer Seabased’s bølge-
generatorer/lineærgeneratorer  som er plassert  
på  havbunnen  og  forbundet  med flytebøyer 
på overflaten.

De  ordinære  diskosformede  flytebøyene  vist 
overfor kan erstattes  med ”Storm Buoy” – bøyer 
som er automatisk neddykkbare under uvær i 
røffe og offshore havområder.

Et bølgekraftsystem bestående av store offshore 
bølgekraftanlegg  med  20  eller  40  MW  pr. 
bølgepark, vil ha et omfang på henholdsvis; 800 
x 800 m eller 1200 x 1200 m i utstrekning pr. in-
stallasjon, og kan se ut som illustrasjon ovenfor 
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West Plast AS, (Sunnmøre)
med underleverandører produserer og sam-
mensetter 2 stk Storm Buoy med komplette 
stramme- og ned dykkings-funksjoner etter 
OCE’s spesifikasjoner for hurtig levering.

CTM Lyng Utvikling AS (Klæbu) designer styr-
ingssoftware for senke- og stramme- funk-
sjonene  samt  bistår  rundt  svakstrøms- inter-

face  on-shore  for  døgnbasert  monitorering 
over IP-protocol/Internett samt akustisk kommu-
nikasjon mellom bøye og generator.

Med disse hovedkomponentene på plass kom-
binert med OCE’s andre underleverandører  og 
partnere på NTNU åpnes det derfor for en full 
scale uttesting av offshore bølgekraft.
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5. Forretningsidé, forretningsmodell
 
OCE’s forretningsidé er: 
 
”Ocean Energy AS skal tilby det internasjonale 
markedet lønnsomme bølgekraftverkløsninger, 
som er tilpasset hardføre bølgeforhold, og som 
bidrar til langsiktig produksjon av miljøvennlig 
energi på en miljøvennlig men også profitabel 
måte.”. 
 
På bakgrunn av denne forretningsidé har OCE 
utviklet patentene WaveInductor, Storm Buoy og 
konseptet El-Farm, (kraftverk for kystnære 
områder som ikke er omhandlet i dette prospektet, 
men også med i OCE’s patenter). 
 

OCE har en ambisjon om å bli en stor aktør innen 
dette segmentet 
 
Samarbeidet med Seabased AB vil gi OCE 
muligheten til å tilby bølgekraftverk til bl.a. norske 
energiverk og olje- og offshore-industrien i 
Nordsjøen. 
 
Med erfaring fra Nordsjøen vil det ligge til rette for 
de internasjonale markeder. 
 
 
 
 

 
 
Organisasjonsmessig er selskapet inndelt etter følgende forretningsområder:  
 

 
 
  

Storm Buoy Offshore System 
 
OCE planlegger å iverksette første serie-
produksjon av Stormbøyen mot slutten av år 1 i 
testperioden, siden selskapet da har høstet 
erfaring m.h.t. endelig design av bøyen og ikke 
minst de mekaniske løsningene. Produksjon av 
bøyen vil være en ordinær industriproduksjon med 
kjente komponenter som passer godt inn i det 
maritime «cluster» på Sunnmøre. 
 
OCE ønsker ikke å utvikle en egen 
produksjonsavdeling for denne oppgaven, men la 
produksjonen skje gjennom samarbeide med 
eksisterende produksjonsbedrifter på Sunnmøre. 
 

Under begrepet ”Production Facility” vil OCE 
sålede selv styre administrasjonen av sub-
produksjonen som vil inneholde logistikk, 
produktutvikling og serviceavdeling innenfor OCE’s 
administrasjon. 
 
I startfasen vil produktvikling og service foregå i 
nært samarbeide med West Plast AS som ligger 
nær testfasiliteten på Runde samt at disse har unik 
og årelang kompetanse innen utvikling og 
produksjon av bøyer for bruk under ekstreme 
forhold. De har også et nært kundeforhold til vår 
potensielle leverandør av vinsjer for bøyen – 
Evotec. Videre innehar selskapet en stor kapasitet i 
eier og gründer Skorpen innen praktisk prototyping 
og produktutvikling av maritime konstruksjoner i 

WaveInductor/
El-Farm

Ocean Energy

Storm Bouy

5. Forretningsidé, forretningsmodell

områder som ikke er omhandlet i dette prospek-
tet, men også med i OCE’s patenter).
 
OCE har en ambisjon om å bli en stor aktør innen 
dette segmentet

Samarbeidet  med  bruk av generatorene fra 
Seabased  AB  vil  gi  OCE muligheten til å tilby 
bølgekraftverk til bl.a. norske energiverk og olje- 
og offshore-industrien i Nordsjøen.

Med erfaring fra Nordsjøen vil det ligge til rette 
for de internasjonale markeder.

OCE’s forretningsidé er:

«Ocean Energy AS skal tilby det internasjonale 

markedet lønnsomme bølgekraftverkløsninger, 

som er tilpasset hardføre bølgeforhold, og som 

bidrar til langsiktig produksjon av miljøvennlig 

energi på en miljøvennlig men også profitabel 

måte.»

På bakgrunn av denne forretningsidé har OCE 
utviklet patentene WaveInductor, Storm Buoy 
og konseptet  El-Farm,  (kraftverk  for  kystnære 

 

Organisasjonsmessig er selskapet inndelt etter følgende forretningsområder:
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Storm Buoy Offshore System

OCE  planlegger     å     iverksette     første     serie-
produksjon av Stormbøyen mot slutten av år 1 i 
testperioden,  siden  selskapet  da  har  høstet 
erfaring  m.h.t.  endelig  design  av  bøyen  og  
ikke minst de mekaniske løsningene. Produksjon 
av bøyen vil være en ordinær industriproduksjon 
med kjente komponenter som passer godt inn i 
det maritime «cluster» på Sunnmøre.

OCE ønsker ikke å utvikle en egen produksjons-
avdeling for denne oppgaven, men la produk-
sjonen skje gjennom samarbeide med eksister-
ende produksjonsbedrifter på Sunnmøre.
 
Under  begrepet  «Production  Facility»  vil  
OCE sålede selv styre administrasjonen av sub- 
produksjonen som vil inneholde logistikk, 
produktutvikling og serviceavdeling innenfor 
OCE’s administrasjon.

I startfasen  vil  produktvikling  og  service  foregå  
i nært  samarbeide  med  West  Plast  AS  som  lig-
ger nær testfasiliteten samt at disse har unik og 
årelang kompetanse innen utvikling og produk-
sjon av bøyer for bruk under ekstreme forhold. 

De har også et nært kundeforhold til vår poten-
sielle   leverandør   av   vinsjer   for   bøyen.    
Videre innehar selskapet en stor kapasitet i eier 
og gründer Skorpen innen praktisk prototyp-
ing og  produktutvikling  av  maritime  kon-
struksjoner  i plast. Således blir det selskapets 
naturlige «laboratorium» i startfasen.

Når salgsvolumet av bøyen stiger vil man søke 
mere differensiert serieproduksjon av de ulike 
komponentene for å redusere de totale produk-
sjonskostnadene.

Det er imidlertid enda ikke tatt endelig stilling 
til dette i detalj og heller ikke hvor selve basen 
for fysisk samlemontering av bøyen til et ferdig 
produkt skal foregå. Dette anbudsarbeidet vil 
imidlertid påbegynnes parallelt med selskapets 
utvikling videre med den klare målsetting om at 
dette skal foregå på Sunnmøre – innenfor det 
Maritime Clusters medlemsregion.

El-Farm
«El-Farm» tankegangen er at det kan 
utplasseres bølgegeneratorer som kan utnytte 
energien i bølgene i mer kystnære strøk, med 
normale bølgehøyder på 0,6 – 1,2 meter, som 

krever lineærgeneratorer med 1-4 kW effekt, 
og som vil ha en «slaglengde» på ca. 75 cm.

Løsningen er patentert på verdensbasis – også i 
U.S.A.

Planen er å plassere disse mindre lineærgen-
eratorene i matriser – som igjen plasseres på 
en plattform i kystnære strøk. På litt avstand 
vil et slikt anlegg se ut som et vanlig oppdrett-
sanlegg. Disse generatorer vil være montert 
inne i et flytelegeme (bøye) som flyter/dupper 
på havoverflaten og genererer energi (se mer i 
Patentbrev lenger bak), i motsetning til de store 
lineærgeneratorer fra Seabased som vil være 
installert på havbunnen og forbundet med 
kraftig line til bøyen (Storm Buoy) som flyter på 
overflaten.

Det er tanken at et slikt kystnært bølgekraft-
verk, El-Farm, i sin grunnutførelse kan prod-
usere energibehovet til f.eks. 10-15 husstander 
lokalt, og det er «El-Farm-bonden» som står for 
tilsyn og vedlikehold av El-Farmen. Dette gjerne 
som en attåtnæring i forbindelse med drift av 
en vanlig kystgård. Norges Bondelag er allerede 
involvert i prosjektet og stiller seg meget posi-
tive.

For å få delfinansiert utviklingen av selve bølge-
generatoren – WaveInductor – vil man her 
først innlede et konkret samarbeide med en 
kjøpesterk og konkret kunde.
Her viser det seg at fiskeoppdretts-næringen 
passer perfekt da disse allerede arbeider med et 
«Grønt» prosjekt innen energisparing på opp-
drettsmærene. Det arbeides i disse dager med 
en formalisering av et slikt samarbeid gjennom 
en av bransjens største leverandører av teknisk 
utstyr til denne industrien.

Markedet for disse 1 kW WaveInductors til 
oppdrettsnæringen synes å være på ca.1250 
enheter årlig. Når så WaveInductor settes i sys-
tem som en samlet «El-Farm» antas markedet å 
være betydelig større – og denne løsningen er 
antatt å være i produksjon og salg 2019/20. Det 
er imidlertid viktig å merke seg at dette er et 
utviklingsprosjekt   som   enda   ikke  er  fullt  ut
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2017.årene.

Dette ble materialisert i forbindelse med et Norsk 
– Spansk spesialprosjekt innen EU (EØS) som ble 
startet i 2012 hvor Norske leverandører er invitert 
som tilbydere på grunn av at Norge alokerer disse 
midlene gjennom EØS-avtalen. Kanariøyene har 
som Åland visse spesial-regler som passer med EØS. 

.
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Lars Bystrøm Tov Westby
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  Post      
  

 Driftskostnader   
Finansposter   
Driftsresultat 
   
Anleggsmidler   
Omløpsmidler   

  
Sum eiendeler   

  
Aksje kapital  
Egen  kapital
Langsiktig gjeld    
Kortsiktig gjeld    
Sum egenkapital og gjeld    

              
             

 

 
Per.  31.12.2016

4256
  1

-4105
  

5292
3853

9127

4735
- 8091

0
1036
9127

 

Per.

4083
34

-4059

4503
3693

8196

4400
- 7846

0
350

8196

31.12.2015 Per. 31.12.2017

Driftsinntekter 150153
4886
150

466
-4270

6220
3394

9614

5137
8849
    0
765

9614

Selskapet ble etablert 22.11. 2007. Tabellen nedenfor gir noen nøkkeltall fra årsregnskapene. 

Selskapets registrerte aksjekapital er på NOK 4.400.000,00 fordelt på 88.000.000 aksjer hver pålydende 
NOK 0,05 og er fullt innbetalt og lydende på navn. I generalforsamlingen gir en aksje en stemme.
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Prosjektoppstart og organisering Sept - 2018 - jan - 2019  0,1 mill

Prosjektledelse Sept - 2018 - jan - 2019  1,0 mill

Innkjøp Linjærgenerator Okt - 2018 - des - 2018  1,6 mill

Utvikling av styrings-Software for Storm Buoy Okt - 2018 - april - 2019  0,3 mill

Fundamentering og installasjon av generator Jan - 2019 - Juni - 2019  1,2 mill

Innleide konsulenttjenester  Okt - 2018 - mars - 2019  1,7 mill

Test og overvåking  Juni - 2018 - april - 2019  1,2 mill

Markedstjenester, markedsaktiviteter   0,2 mill

Reise og opphold   0,3 mill

Uforutsette utgifter   0,7 mill

sum   8,5 mill

8.5. Kostnadsoppsett
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9. SWOT - ANALYSE

o Analyse av bedriftens

o Styrker  Strength
o Svakheter  Weakness
o Muligheter  Opportunities
o Trusler  Treaths

Styrker 

Firmaet, OCE, har en unik patentert løsn-
ing på et fundamentalt problem ved bruk 
av bølgekraftverk. Det at løsningen er unik 
og patentet sikrer firmaets produkt på 
markedet. Løsningen sikrer at de hindre 
for markedspenetrering av bølgekraftverk, 
nå vil falle bort. OCE har med sine samar-
beidspartnere bygd opp en sikker og stabil 
kompetansebase som vil bli benyttet i den 
videre firmautvikling.

Svakheter 

OCE har enda ikke gjennomført en stor-
skala test av sine patent under reelle miljø-
forhold. Dagens beregninger er basert kun 
på simuleringer og modellforsøk.

8.7 Finansieringsplan

Egenkapital og egeninnsats fra OCE:

Muligheter 

Dersom storskala test gjennomføres med et 
stabilt og driftssikkert resultat så er de siste 
hindringer for praktisk implementering av 
bølgekraftverk ryddet av veien. Dette med-
fører at et meget stort marked for denne 
teknologien åpner seg på verdensbasis. Pat-
entgodkjenningen sikrer firmaet i de nærm-
este år mot konkurrerende produkter.

Trusler 

Storskala forsøk resulterer ikke i de forvent-
ede resultat slik at drifts og vedlikeholdsko-
stnader øker utover det som er beregnet. 
Storskala forsøk vil kunne medføre even-
tuelle endringer i patent. Andre teknologier 
kan dukke opp på dette markedet.

1. Styrke sterke sider 

OCE bygger ut sitt kunnskap og kompetanse-
nettverk gjennom partnerskap med ledende 
miljøer innen sitt fagområde. Dette med-
fører kunnskap og kompetanseoppbygging 
og gir et godt grunnlag for videre innovativ 
utvikling av de løsninger man allerede har. 
Storskala test med reelle driftsforhold vil 
avdekke produktets sterke og svake sider 
slik at disse kan modifiseres dersom dette 
viser seg nødvendig.

2. Redusere svakheter 

En storskala driftstest vil avdekke produk-
tets sterke og svake sider på kort og lang 
sikt. Testen vil også avdekke områder hvor 
man må eventuelt styrke produktets egen-
skaper. Dette vil gi OCE et kunnskaps og 
kompetansemessig forsprang versus mulige 
konkurrenter.

Gjør en vurdering av både 
interne forhold i bedriften 
og i forhold til omgivelsene 
(marked / konkurrenter)

kan dukke opp på dette markedet.
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3. Utnytte muligheter 

En gjennomført test under forhold som 
kan gi de største miljømessige belastninger, 
vil gi produktet et spenn i belastninger og 
utfordringer som vil dokumentere produk-
tets egenskaper på en maksimal måte. Test 
og verifikasjonsmuligheter er spesielle ved 
dette prosjektet, noe som vil gi produktet 
unike konkurransemessig fordel ovenfor 
mulige alternative løsninger.

4. Avverge trusler 

Inngåtte avtaler om storskala test under 
reelle driftsforhold medfører at produktet 
vil oppnå en kredibilitet ovenfor mulige 
konkurrenter. Dokumenterbare og verifiser-
bare resultat vil avverge mulige trusler fra 
alternative løsninger. Samtidig vil dette do-
kumentere at OCEs løsning er driftssikker og 
stabil i en reel leveransesituasjon

Hvem er bedriftens kunder ? 

OCEs kunder er kystnære energiforbrukere 
som ønsker å produsere bærekraftig, forny-
bar og grønn energi og hvor man samtidig 
har eller setter krav til landskapets estetiske 
utforming. Med andre ord at kunden ikke 
ønsker store miljømessige inngrep.
Kundene må ha til rådighet et havområde 
som kan disponeres til bølgekraftverk uten 
at dette er til hinder for annen maritim virk-
somhet.

Hvilke behov har kundene? 

Kundene vil ha behov for enten å øke sin 
energiproduksjon, eventuelt å skifte ut en-
ergiproduksjon basert på fossile kilder eller 
en kombinasjon av begge disse moment.

Forventete kjøpskriterier 
Det forventes at sentrale kjøpskriterier vil 
være:

o  Effektiv og stabil energiproduksjon 
 uansett driftsforhold.
o  Lav produksjonskostnad per energienhet.
o Lave drifts og vedlikeholdskostnader.
o Skal kreve få eller ingen inngrep i miljø.
o Skal kunne erstatte løsninger basert på 
 fossile energikilder.
OCEs løsning vil dekke de forventede kjøps-
kriterier. Det er i dag få alternative lev-
erandører som kan dekke de samme for-
ventede kjøpskriterier uten å måtte ty til 
vesentlig høyere investeringer eller større 
miljømessige inngrep.

Kundens merverdi ved OCEs tilbud 

Kundens merverdi, bortsett fra de finansielle 
og økonomiske fordeler vil være at OCEs 
løsning ikke vil kreve merkbare inngrep i 
nærmiljøet. Dette vil være spesielt viktig for 
kunder hvor turistindustri er eller vil bli en 
viktig næringsvei.

Alternative konkurrenter

Vindkraftbaserte løsninger vil kunne være 
en konkurrent gjennom bla sine mange 
referanser og erfaringer fra drift og ved-
likehold. Vindkraftsløsningen vil imidlertid 
kreve store miljømessige inngrep, noe som 
gjør denne teknologien lite attraktiv i om-
råder med turisme. Investeringer samt drifts 
og vedlikeholdskostnader vil være høyere 
enn OCEs løsning.

Solcellepaneler kan være et alternativ, men 
dette vil båndlegge store arealer som ellers 
kunne bli utnyttet til annen næringsbasert 
virksomhet. På områder hvor areal er en be-
grenset ressurs, så er dette ofte en uaktuell 
konkurrent.

OCEs unike styrke

OCE har bygd opp en unik kunnskap og 
kompetanse innenfor sitt produktområde. 

Man har også utviklet et nett av profes-
jonelle leverandører og samarbeidspartnere 
som har klare synergieffekter av OCEs ak-
tiviteter. Denne synergien medfører at alle 
i partnerskapet oppnår et positivt bidrag 
gjennom salg av anlegg. 

Samarbeidet mellom industri, utviklingsmiljø 
og akademia gjør at man samtidig har god 
innpass i ledende forskningsmiljø og kan 
følge med og delta i nyskapende FoU virk-
somhet både nasjonalt og internasjonalt. 
Dette medfører at bedriften hele tiden vil 
ligge i forkant og kunne implementere nye 
innovative teknologier etter hvert som disse 
utvikles. 

For kundene betyr dette at OCE sikrer deres 
investeringer gjennom oppdateringer og 
kontinuerlig videreutvikling av sine produk-
ter gjennom en dynamisk utviklingsstrategi.
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Produktene er samtidig designet ut ifra en 
livsløpstankegang hvor ny teknologi kan im-
plementeres etter hvert som dette utvikles. 

Produktets modularitet medfører at man 
kan bygge ut et anlegg etter behov uten å 
måtte investere i fordyrende infrastruktur i 
den initiale investeringen. Dette gir kundene 
en økonomisk forutsigbarhet og skalerbar-
het som gir maksimal fleksibilitet og lar de 
tilpasse investeringene til markedets behov.

OCEs tilbud til kundene

OCE vil tilby en verdikjede av tjenester rundt 
produktet. Kort oppsummert kan man liste 
opp følgende tjenester:

1.  Prosjekteringstjenester for utbygging,
 drift og vedlikehold.

2.  Prosjektledelse for planlegging, 
 implementering og drift.

3.  Leveranse av utstyr.

4.  Leveranse av vedlikeholdstjenester.

5.  Oppdatering med ny teknologi etter
 hvert som denne er tilgjengelig.

6.  Periodisk kontroll og verifikasjon av an-
 legg med etterfølgende statusrapport-
 ering, dvs tilstandskontroll.

Totalt sett vil disse tjenestene sikre kundens 
investeringer og gi kunden en forutsigbar 
driftskostnad, dvs et betydelig merverdiløft 
for kunden. Andre kunderelaterte tjenester 
vil bli utviklet etter hvert som kundebeho-
vene oppstår.

Vedlikehold av kunderelasjoner 
OCEs forhold til sine kunder er av essensiell 
viktighet. Gjennom disse relasjonene dannes 
det grunnlag for videre produktutvikling og 
innovasjon. Selve leveransen av utstyr er 
derfor kun et element i byggingen av kun-
derelasjonen. Oppfølging av leverte anlegg, 
jevnlige kundemøter og kundesamlinger vil 
bli gjennomført for å styrke samarbeidet 
med kundene.

Digitale media vil bli benyttet i stor utstre-
kning, men man ser også for seg at den 
personlige kontakten mellom bedriftene er 
av essensiell betydning. Mekanismer for å 
ivareta dette vil bli utviklet.

Inntektsstrømmer 

De umiddelbare inntektsstrømmer vil bli ge-
nerert gjennom salg av system, se budsjett.

De øvrige tjenester som er nevnt ovenfor 
vil etter hvert få en betydelig innvirkning 
på inntektsstrømmene. Man ser for seg at 
dette vil utgjøre 30%-40% av inntekten et-
ter et antall år. Mer om dette under budsjett. 
Sekundærstrømmene vil være inntekter som 
kommer jevnt uansett markedssvingninger 
og dette vil styrke bedriftens cash-flow og 
rentabilitet i betydelig grad.

Nøkkelressurser og kritiske suksessfaktorer 
OCE har i dag bygd opp et styre med ad-
ministrasjon som har en bred industriell 
og markedsmessig profesjonell bakgrunn. 
Dette sikrer at bedriftens beslutninger tas 
av personell med relevant kompetanse.
Utover dette så har bedriften knyttet til seg 
industrielle samarbeidspartnere med indus-
triell tyngde og FoU miljø med betydelig 
nasjonal og internasjonal kompetanse in-
nen fagfeltet bedriften representerer.

Bedriftens kritiske suksessfaktorer bygger 
på de menneskelige ressurser man har knyt-
tet til seg.

Administrasjonen føler seg trygg på at de 
resurser man nå har danner et meget godt 
grunnlag for videre nasjonal og internasjon-
al ekspansjon.

Gjennom det kontaktnett man har bygd 
opp og gjennom de samarbeidspartnere 
man har valgt, mener administrasjonen at 
man har sikret seg tilgang til ytterligere le-
dende kompetanse innen sitt fagfelt.

Miljøkrav 

Bedriftens produkter vil bli sertifisert i hen-
hold til relevante miljøkrav. Dersom CE 
merking vil bli påkrevet så vil dette imple-
menteres.

Bedriftens leverandører vil tilsvarende bli 
sertifisert iht gjeldende miljøstandarder.

OCE vil selv bli miljøsertifisert.

Andre relevante standarder og EU Direk-
tiver, vil bli implementert og bli benyttet ak-
tivt i markedsføringen av bedriften.

Samfunnsansvar 

OCE vil utarbeide et eget dokument med 
hensyn til bedriftens samfunnsansvar og do-
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kumentere at bedriften oppfyller disse. Et 
eget dokument som beskriver, Corporate 
Governance, vil bli utarbeidet av adminis-
trasjonen. 

Markedsperspektiv i forbindelse med 
selskapets utvikling 

Kortsiktig perspektiv, 2 – 4 år.

I det kortsiktige markedsperspektiv, dvs de 
første 3 til 5 år, vil målsettingen være å byg-
ge opp bedriftens kundebase og en sterk 
markedsprofil som skal sikre videre marked-
spenetrering gjennom de markedsplaner 
som utvikles.

Innenfor denne tidsperioden vil man samti-
dig få bygget opp og etablert OCE som en 
naturlig merkevare innen sitt markedsseg-
ment for grønn, fornybar og bærekraftig 
energiproduksjon med bølgekraft som for-
retningsområde. Bedriften skal samtidig 
posisjoneres i markedet som den ledende 
markedsaktør i sitt segment. Bedriftens 
markedsandel skal være dominant og man 
skal kunne utvikle en prisprofil som medfør-
er at ønsket inntjening kan oppnås og op-
prettholdes.

Bedriftens inntjening og system for primær 
og sekundær inntektsstrømmer skal sikres 
og man vil samtidig utarbeide prognoser for 
den fremtidige inntjening slik at en stabil 
forrentning kan forventes.

Gjennom en jevn vekst og en forutsigbar 
inntektsstrøm så vil styret i OCR vurdere 
om bedriftens inntjeningsevne vil samsvare 
med markedets forventninger og at den 
minimum har samme nivå som tilsvarende 
selskap innen samme bransje.

De formelle aktiviteter som må gjennom-
føres ved en børsintroduksjon vil bli ivaretatt 
gjennom den prosessen som vil gå forut føre 
en børsintroduksjon og denne vil bli startet 
når de gitte mål er nådd etter de første 4 
år. Bedriftens organisasjon vil deretter bli 
strukturert slik at en børsintroduksjon kan 
gjennomføres i den etterfølgende periode.

En detaljert aktivitetsplan, med milepeler 
for introduksjon til børs vil bli utarbeidet i 
siste del av denne perioden.

Langsiktig perspektiv, 5 – 7 år.

Man målsetter en børsnotering i denne tid-
sperioden. Dette forutsetter at OCE når sine 
mål med hensyn til likviditet og egenka-
pital og at selskapets markedsverdi når de 
krav som stilles ved en fremtidig børsnoter-
ing. Dette vil medføre at bedriftens regn-
skaper omarbeides til IFRS forskrift og at 
denne forskriften implementeres i slutten 
av foregående periode.

Bedriftens rapporteringsstrukturer vil bli 
utviklet slik at rapporteringsforpliktelsene 
som følger med en børsintroduksjon, vil bli 
tilfredsstilt.

Utvidelse av antall aksjonærer og deres 
uavhengighet til selskapet, vil bli gjennom-
ført slik at de krav som stilles av Oslo Børs, 
vil være tilstede når en introduksjon vil bli 
foretatt.

Profesjonell konsulentassistanse vil bli benyt-
tet ved utarbeidelse av introduksjonspros-
pektet. Dette arbeidet vil starte i slutten av 
foregående periode slik at børsintroduks-
jonen kan gjennomføres i inneværende tids-
periode.

10. Aktivitetsplan

Prosjektets aktivitetsplan vil være et dynamisk verktøy som vil bli tilpasset underveis på 
bakgrunn av erfaring som oppnås over tid.
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11. Styre – Administrasjon og Nøkkelpersoner

Styreformann Kjell Lybek Jørgensen 

Norsk Statsborger, f. 1932, bosatt i Spania. Befalsutdannet som jagerflyger ved Royal Canadian Air 
Force og ved det Norske Luftforsvaret. Jagerflyger i det Norske Luftforsvaret i perioden 1954 – 1959 
ved 332 Skvadronen på Rygge Flystasjon.Deretter ansatt som Kaptein og Instruktør i Braathens Safe 
til 1993. Har gjennom perioder arbeidet som leder av Braatens Safe’s Flyverforening. Grunnla og 
drev Buco Invest A/S som kommandittselskap med parter innen Shipping - bl.a. aktiv medeier i Sol 
Safe AS (- Sig. Bergersen), Stavanger, Larsen & Hagen Shipping Sandnes og var styremedlem i disse 
selskapene gjennom en årrekke. Grunnla og var styreformann i West Computers AS og Norwegian 
Petroleum AS. Har generelt lang erfaring med styrearbeid og styreverv. Fra 1993: Har samarbeidet 
med Spanske partnere med salg og utvikling av eiendom i Alicante området og har i dag et betydelig 
nettverk i Spania.

Viceformann og gründer Tov Ole-Jacob Westby 
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Direksjonssekretær Tone Misund

Norsk statsborger bosatt i Norge.
Har utdannelse innen handel og kontor.
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92 Mill. og ut fra dette hele 25 Mill. i over-
skudd!

Se: www.westplast.no
Software, svakstrøms-elektronikk 
og kommunikasjon

CTM Lyng Utvikling AS, Klæbu skal designe 
styrings-software for senke- og stramme-
funksjonene samt bistå rundt svakstrøms-in-
terface on-shore for døgnbasert monitore-
ring over IP-protocol/Internett samt akustisk 
kommunikasjon mellom bøye og generator. 
Utviklingssjefen i CTM, Kjell Inge Iversen 
har arbeidet sammen med vår gruppe med 
mange forskjellige prosjekter helt siden 
1983 med stor suksess. 

Gründeren av CTM, Sverre Lillemo har selv 
arbeidet mye med Maritime elektronikk for 
oppdrettsbransjen samt utviklet et nytt in-
strument for presis flo- og fjære predikasjon 
som vår løsning også antas å kunne nyttig-
gjøre i styrings-algoritmene for «The Storm 
Buoy».

Se: www.ctmlyng.no

Implementering og tilpasning av konseptet 
inn mot eksisterende Norske el-nett, el- verk, 
myndigheter – samt potensielle kunder:

Småkraftforeninga Norge, avd. Volda ved 
Trond Ryslett. Småkraftforeninga er den 
Norske interesseorganisasjonen for uavhen-
gige el-produsenter bestående av enkelt-
stående bønder med fallrettigheter opp til 
mellomstore selvstendige produsent-selska-
per og mindre El-verk. Foreningen har opp 
gjennom årene fått gjennomslag for en re-
kke avgjørende saker for en muliggjøring av 

Ocean Energy AS har fått inn Leiv Eiriksson 
Nyskaping (LEN) i Trondheim som betydelig 
aksjonær i selskapet.

LEN har mange års erfaring med industri-
alisering og kommersialisering av tekniske 
forretningsområder og nære bånd til forsk-
ningsmiljøet på NTNU. (Sintef sfæren).

Se: www.len.no

Gjennom LEN har selskapet fått inn Dr. Ing. 
Jon Sletthaug som prosjekt-koordinator for 
prosjektet. Dr. Sletthaug har vært tilknyttet 
NTNU gjennom mange år og har selv dok-
torgrad innen nettopp fagfeltet El-genera-
torer.

Selskapets ønske er at vi gjennom han aktivt 
trekker inn personer og institutter fra NTNU 
straks dette prosjektet igangsettes. 

Disse har vært impliserte under prosessen 
frem til i dag og representerer Norges frem-
ste spisskompetanse innen lineærgenerator-
teknologi kombinert med Maritim teknologi 
vinklet mot Bølgekraft.

Disse omfatter:

Produksjon av «Storm Boye»:

West Plast AS, Herøy har inngått avtale 
om å produsere flytebøyene til prosjektet. 
Sammen med lokale underleverandører på 
vinsje-teknologi lokalt skal de produsere 
og sammensette 2 stk. «Storm Buoy» med 
komplette stramme- og neddykkings-funk-
sjoner etter OCE’s spesifikasjoner for hurtig 
levering.

West Plast er en meget vellykket og spesiali-
sert plastprodusent innen det Maritime clus-
ter på Sunnmøre. Selskapet har bl.a. produ-
sert robuste målebøyer i plast for kystverket 
gjennom en årrekke.

Selskapet hadde i 2009 en omsetning på 

13. Viktige samarbeidspartnere
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dagens småkraftverk. Styreleder og Gründer 
av foreningen Trond Ryslett er her å regne 
som en av landets beste eksperter på områ-
det og han vil være aktivt med i utviklingen 
av konseptet slik at det kommersielt vil pass-
es inn mot fremtidige kundegrupper.

Se: www.kraftverk.net

Innovasjon Norge, avd. Midt Norge har 
gjennomgått konseptet sammen med sak-
kyndige fra NTNU og gav i Februar 2011 
tilsagn om støtte på ca. 4.0 Mill. til testpros-
jektet, gjennom 3 år.
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Ocean Energy AS
NO 991 996 575

Vedtekter
01.01.2018

§ 1.
Selskapets navn er Ocean Energy AS.

§ 2.
Selskapets forretningskontor er i Trondheim kommune.

§ 3.
Selskapets formål er produktutvikling, samt dermed beslektet virksomhet. Selskaps-
informasjon slik som årsberetning, årsregnskap m.v. og innkalling til generalforsamling 
kan gjøres tilgjengelig gjennom selskapets hjemmesider uten distribusjon postalt.

§ 4.
Selskapets aksjekapital er på NOK 5 205 000,00 fordelt på 104 100.000 aksjer hvert 
pålydende NOK 0,05. I generalforsamling gir en aksje en stemme.

§ 5.
Selskapets styre består av tre styremedlemmer.
Selskapets signatur tegnes av styrets formann alene eller to styremedlemmer i forening.

§ 6.
Selskapets aksjer er fritt omsettelige.

§ 7.
På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres :
a : fastsettelse av resultatregnskap og balanse,
b : anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd, i henhold til den fastsatte
balanse, samt utdeling av utbytte,
c : valg av styre og revisor,
d : andre saker som brer under generalforsamlingen.

§ 8.
Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen (VPS).
For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser.

Vedlegg 1. Selskapets vedtekter
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Vedlegg 2: Patentbrev (U.S.A.) for OCE’s bølgekraftverk
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Patentet omhandler også selve grunnprinsippet med direkte 
lineærinduksjon brukt i bølgekraftløsninger.
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Vedlegg 3: Patentbrev for OCE’s «Storm Buoy»
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Vedlegg 4: Diplom som finalist til DNB’s Innovasjonspris 2012 for «Storm Buoy»

Finalister DNBs Innovasjonspris.

Kjære finalister!

Det har vært en stor interesse for DNBs Innovasjonspris 2012, hele 695 innsendte bidrag. 
Finalekandidatene til den regionale runden av DNBs Innovasjonspris er nå klare, og vi har 
gleden av å fortelle at deres idé er én av 4 finalister som er videre til den regionale finalen i 
Oslo.

Gratulerer! Trygve Lunde og Erle Heli Prosjektledere for DNBs Innovasjonspris 2012.
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Vedlegg 5

Vedlegg 6

Banebrytende testresultat fra Uppsala Universitet på generatorene vi skal benytte med «The 
Storm Buoy» som viser en produksjonspris helt ne på 5 Eurocent pr. kWh etter målinger     
utført i Skottland 2011/2012 med bølgesignaturer ekvivalente til Nord-Vestlandet eller 
Gran Canaria offshore. Altså en produksjonsspris på ca. 40 øre pr. kWh som er bedre enn 
konvensjonelle vindmølleparker som ligger ca. 20 øre høyere og er særdeles mere synlige                      
i nærmiljøet. I produksjonsprisen er det innkalkulert anskaffelseskost og avskrivninger av 
anlegget.

«Letter of Intent» 

med Ocean Energys første 

testkunde – ved Plocan, 

Gran Canaria.



35

Vedlegg 7:

Testresultater som viser at lineærgeneratorene leverer i gjennomsnitt minst 70% av maksi-
mal ytelse ved ordinære gjennomsnittsbølger.

Her resultater fra en 10 kW generator testet i smult farvann utenfor Åland i september som 
leverer et snitt på 7 kW gjennom et døgn. Vi gjør oppmerksom på at de generatorene Ocean 
Energy skal benytte i Norge og Gran Canaria har 5 ganger så høy ytelse.

Effekten er målt i kW (1 på Y-aksen står for 10 kW) den markerte grønne linjen parallelt med 
X-aksen representerer 7 kW i gjennomsnitt. Strømmen er ilandført i lavspenning direkte 
fra test-generatoren og monitorert på land ved en shunt-motstand. I en reell og fremtidig 
bølgepark vil man ilandføre strømmen fra mange samkjørte generatorer opptransformert 
til høyspenning før ilandføring. Da vil man få en ytterligere effektøkning på ca. 15%.

Målt på Hammarudden ved Åland 29/09 2012
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Vedlegg 8:

Den eneste bevegelige delen i hele generatoren er den spesielle statoren som man ser ned-

erst i Bilde 1. Denne statoren vil da bevege seg opp og ned etter bølgene oppe på havover-

flaten - via bøyen – og indusere strøm i generatoren uten noen mellomstadier i energikon-

verteringen – rett fra bølgene - til grønn strøm inn på forbrukernettet!

Selve generator-røret (Bilde 2) blir så til slutt i produksjonen hermetisk lukket og fylt med 

Nitrogen slik at korrosjon inne i generatoren overhodet ikke forekommer

 Bilde 1  Bilde 2

Her følger noen bilder fra produksjonen av en 
generator ved fabrikken i Lysekil.



38

Her er to ferdige generatorer for utsettelse. Disse er på 25 kW og skal brukes 
i verdens første kommersielle bølgepark som blir etablert utenfor Lysekil.
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Vedlegg 9:

Pressemelding fra energiselskapet Fortum omkring verdens største (og verdens første 
kommersielle) bølgekraftanlegg utenfor Lysekil basert på vår partners teknologi. 

Verdens største anlegg for bølgekraft 
Fortum og selskapet Seabased har signert en avtale om å bygge det som ifølge planene 
vil bli verdens største anlegg for bølgekraft, utenfor Smögen, en times kjøretur sør fra 
Svinesund.

 - Vi går inn i prosjektet som en del i jakten 
på fremtidens energi, sier Niklas Claesson, 
kommunikasjonssjef i Fortum. Anlegget 
ved Smögen blir Fortums tredje samarbeid 
innenfor bølgekraft. Vi er allerede med på 
å teste teknologi for undervannsbølger i 
et prosjekt utenfor Portugal og tidligere i 

høst signerte vi en samarbeidsavtale med 
det franske selskapet DCNS for å teste 
bølgekraft i franske vann. 

- Bølgekraft har i et globalt perspektiv mu-
lighet til å bli en stor og viktig kraftkilde og 
vi har interesse av å bidra til at bølgekraft 
blir kommersielt gangbar, sier Risto Andsten, 
direktør ansvarlig for Fortums fornybare 
kraftproduksjon. Vi har stor tiltro til prosjek-
tet sør for Svinesund og håper å kunne lære 
mye om bølgekraft - samtidig som vi bidrar 
til en positiv utvikling for hele samfunnet. 

- For oss er dette selvfølgelig en milepæl i 
arbeidet med å realisere bølgekraften som 
en konkurransedyktig produksjonsmåte 
av elektrisk kraft, sier adm. dir. i Seabased     
Billy Johansson. Jeg og mange med meg har 
lenge hatt tro på og jobbet med bølgekraft 
i lang tid, og nå får vi mulighet til å teste 
løsningene i stor skala. 

Totalt vil det satses omtrent 250 millioner 
kroner i prosjektet. Fortum står for halv-
parten og den svenske Energimyndigheten 
for resterende del. Når anlegget er ferdig, 
i 2014-15, vil den installerte effekten være 
10 MW. 
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Linker som bør sjekkes ut med våre viktigste partnere for denne testen:

www.westplast.no        www.ctmlyng.no        www.eltorque.no       www.plocan.eu             

Partnere og medeiere:      www.len.no 

Grunnet Seabaseds innsats for bølgekraft ble selskapet påskjønnet med et eget 
frimerke med «Vågkraft» i forbindelse med temaet «Grønn Energi i Sverige».
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Vedlegg 10:

Oversikt over alle vitenskapelige publikasjoner som er skrevet i forbindelse med lineær-
generator-prosjektet siden det ble igangsatt som et hovedsatsningsområde for Ångstrøm 
Laboratoriet ved Uppsala Universitet tidlig på 2000-tallet av Professor Mats Leijon og Dosent 
Hans Bernhoff. Man ser at det bla. er avlagt 12 doktorgrader i emnene rundt de forskjel-
lige delkomponentene i løsningen. Dette er utvilsomt det mest omfattende arbeidet rundt 
optimaliserte generatorer brukt for bølgekraft i hele verden – og denne kompetansen er nå 
gjort kommersielt tilgjengelig gjennom produktene til selskapet Seabased AB og vil være 
tilgjengelig for Ocean Energy AS for uttesting og fremtidig bruk i sammen med «The Storm 
Buoy».

Project Publications

M. Rahm, C. Boström, O. Svensson, M. Grabbe, F. Bülow, M. Leijon, «Offshore underwater 
substation for wave energy converter arrays», Renewable Power Generation, IET , vol.4, 
no.6, pp.602-612, November 2010 doi: 10.1049/iet-rpg.2009.0180

Jens Engström, M. Eriksson, J. Isberg, and M. Leijon, «Wave energy converter with en-
hanced amplitude response at frequencies coinciding with Swedish west coast sea states 
by use of a supplementary submerged body», JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 106, 064512, 
2009, Available at: http://link.aip.org/link/?JAP/106/064512

Rahm, M., Boström, C., Svensson, O., Grabbe, M., Bülow, F. & Leijon, M. «Laboratory ex-
perimental verification of a marine substation.» In Proceedings of the 8th European wave 
and tidal energy conference, EWTEC09, Uppsala, Sweden, pp. 51–58.

Svensson, O., Boström, C. , Rahm, M., & Leijon, M., «Description of the control and meas-
urement system used in the Low Voltage Marine Substation at the Lysekil research site.» 
Proceedings of the 8th European wave and tidal energy conference, EWTEC09, Uppsala, 
Sweden, pp. 44–50.

O. Langhamer, D. Wilhelmsson and J. Engström, «Development of Invertebrate Assem-
blages and Fish on Offshore Wave Power», Proceedings of the 28th International Confer-
ence on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE 2009), May 31 to June 5, 2009, 
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A. Savin, O. Svensson, E. Strömstedt, C. Boström and M. Leijon, «Determining the service 
life of a steel wire under a working load in the Wave Energy Converter (WEC)», Proceed-
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ence on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE 2009), May 31 to June 5, 2009, 
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Bostrom, C.; Waters, R.; Lejerskog, E.; Svensson, O.; Stalberg, M.; Stromstedt, E.; Leijon, M. 
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ielsson, O.; Eriksson, M.; Lejerskog E.; Bolund, B.; Gustafsson, S.; Thorburn, K.;, «Catch the 
wave to electricity», IEEE Power and Energy Magazine, Volume 7, Issue 1, :50 - 54,

R. Waters, J. Engström, J. Isberg and M. Leijon, «Wave climate off the Swedish west 
coast», Renewable Energy 34 (2009), pp. 1600-1606, doi:10.1016/j.renene.2008.11.016
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Mats Leijon, Cecilia Boström, Oskar Danielsson, Stefan Gustafsson, Kalle Haikonen, Olivia 
Langhamer, Erland Strömstedt, Magnus Stålberg, Jan Sundberg, Olle Svensson, Simon Tyr-
berg and Rafael Waters, «Wave Energy from the North Sea: Experiences from the Lysekil 
Research Site», Surveys in Geophysics, Volume 29 2008 :221–240, DOI 10.1007/s10712-008-
9047-x

Stålberg, M., Waters, R., Danielsson, O. & Leijon, M. «Influence of generator damping on 
peak power and variance of power for a direct drive wave energy converter». Journal of 
Offshore Mechanics and Arctic Engineering vol 130, Iss. 3, 2008.

C. Boström, E. Lejerskog, S. Tyrberg, O. Svensson, R. Waters, A. Savin, B. Bolund, M. Eriksson 
and M. Leijon «Experimental results from an offshore wave energy converter», Proceed-
ings of the 27th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering 
OMAE 2008, June 15-20, 2008, Estoril, Portugal, OMAE2008-57415.
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Vedlegg 11:

Skisse av selskapets patenterte og neddykkbare flytebøye (Storm Buoy).
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Den grønne løsningen for fremtiden – klar for testing nå!

og det estetiske alternativet til vindmøller…
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Ocean Energy AS krever ærlighet, integritet, 
lojalitet og redelighet i alle forhold som an-
går vår forretningsvirksomhet. Alle ansatte 
og tillitsvalgte i firmaet skal fremme fir-
maets grunnleggende verdier: 

Ansvarlig 
Den enkelte medarbeider skal opptre akt-
somt og redelig overfor kunder, offentlig 
myndigheter og så vel samarbeide som 
konkurrerende bedrifter. Lojalitet overfor 
selskapet skal være en selvfølge i enhver sit-
uasjon. Vi skal alltid opptre på en redelig og 
troverdig måte. Vi skal gjennom våre han-
dlinger sørge for å skape tillit og trygghet. 
Vi skal opptre profesjonelt og pålitelig. 

Kundeorientert 
Vi skal alltid ha kunden i fokus gjennom å 
være konkurransedyktig, tilgjengelig og 
kvalitetsbevisst. 

Samarbeidsorientert 
Vi skal sikre en helhetstenkning gjennom 
hele verdikjeden. Vi skal fremstå som en at-
traktiv samarbeidspartner. 

Ansatte og tillitsvalgte skal i sitt arbeid 
følge de lover og regler som gjelder og ut-
føre sitt arbeid i samsvar med god forret-
ningsskikk, vårt verdigrunnlag og de etiske 
prinsipper som er nedfelt i dette dokument. 

Etiske retningslinjer er viktige for å skape 
tillit, lojalitet og ansvarlig opptreden i Ocean 
Energy AS. Etiske retningslinjer skal i tillegg 
beskytte oss, arbeidstakere og tillitsvalgte, 
for beskyldninger om uetisk opptreden. 

Ocean Energy AS understreker behovet 
for en åpen og ærlig dialog om spørsmål og 
problemstillinger som omfattes av de etiske 
retningslinjer, og at man ved behov avklarer 
eller søker veiledning hos nærmeste over-
ordnede, personalansvarlig eller ledelse. 

Hvis ansatte eller tillitsvalgte får 
kjennskap til forhold som er i strid med lover, 
forskrifter og de retningslinjer som gjelder 
virksomheten, plikter de å informere over-
ordnede, eventuelt dennes overordnede, 
firmaets ledelse eller revisjonskomitè. 

Personlig opptreden 
Alle i Ocean Energy AS skal opptre med 
respekt og integritet overfor forretnings-
forbindelser, kunder, kolleger og andre som 
vedkommende kommer i kontakt med i 
tilknytning til sitt arbeid. Selskapets ledere 

har et særlig ansvar for å fremme åpenhet, 
lojalitet og respekt. Ocean Energy aksepter-
er ikke noen form for trakassering, diskrimi-
nering eller annen atferd som kan oppfattes 
som truende eller nedverdigende. Ocean 
Energy AS har som mål å være en attraktiv 
arbeidsplass med gode arbeidsforhold, sik-
kert arbeidsmiljø, mangfold og balansert 
kjønnsfordeling. 

Interessekonflikter 
Ocean Energy ansatte og tillitsvalgte skal 
unngå situasjoner hvor det kan oppstå kon-
flikt mellom deres egne personlige og/eller 
økonomiske interesser og firmaets interess-
er. Ansatte med innkjøpsmyndighet har et 
særlig krav til objektivitet og integritet slik 
at det ikke kan sås tvil om pålitelighet og 
habilitet. 

Ocean Energy AS forventer at de ansatte 
er lojale mot selskapet og forbyr ansatte å 
drive virksomhet i konkurranse med Ocean 
Energy AS. Personer som innehar kon-
fidensiell informasjon skal utøve et bevisst 
forhold til dette og lojalt forholder seg til 
signerte taushetserklæringer. 

Antikorrupsjon 
Ocean Energys ansatte eller tillitsvalgte skal 
aldri, direkte eller indirekte tilby, love, et-
terspørre, kreve eller godta ulovlig eller 
urettmessige pengegaver eller andre godt-
gjørelser til noen for å oppnå forretnings-
messig begunstigelse utover gaver eller an-
dre ytelser av uvesentlig verdi. Nærmeste 
overordnede skal alltid rådspørres ved tvil 
på dette punkt. 

Forbudet gjelder også invitasjoner, re-
ise eller deltakelse på arrangementer med 
leverandører eller forretningsforbindelser 
uten at dette er godkjent av nærmeste over-
ordnede. Det vises for øvrig til den til enhver 
tid gjeldende reisepolicy. 

Avtaler med konsulenter, meklere, agent-
er eller andre mellommenn skal aldri brukes 
til å kanalisere betaling eller andre godt-
gjørelser til noen slik at Ocean Energy AS 
regler om bestikkelser og korrupsjon omgås. 

Konkurranse 
Ocean Energy AS er tilhenger av en fair og 
åpen konkurranse. Våre ansatte skal ikke 
under noen omstendighet forårsake brudd 
på konkurransereglene, gjennom for eksem-
pel ulovlig prissamarbeid, ulovlig markeds-

Etiske retningslinjer for Ocean Energy AS
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deling, eller annen atferd som hindrer, be-
grenser eller vrir konkurransen i strid med 
gjeldende konkurranselovgivning. 

Taushetsplikt 
Arbeidstakeren forplikter seg til å behandle 
all informasjon han måtte ha, som berører 
selskapet, konfidensielt. Når den ansatte 
under sin tjeneste får kunnskap om eller 
rådighet over dokumenter og opplysninger 
om forretnings- og driftsforhold i selska-
pet og selskapets kunder, må den ansatte 
ikke uberettiget benytte slik kunnskap eller 
bringe den videre til uvedkommende. 

Forholdet til massemedier 
Oppgaver, rapporter og annen informasjon 
fra selskapet skal ha som siktemål å gjøre 
det mulig for omverdenen å danne seg et 

korrekt bilde av bedriftens stilling og virk-
somhet. Alle uttalelser til massemedier om 
selskapets anliggender skal gis av daglig 
leder eller en annen representant som da-
glig leder utpeker. Andre representanter for 
selskapet skal kun uttale seg innenfor sitt 
ansvarsområde når disse blir særskilt utpekt. 

Sanksjoner ved brudd på de etiske retning-
slinjer 
Opptreden i strid med de etiske retningslin-
jene kan få store konsekvenser for Ocean En-
ergy AS og overtredelser vil derfor bli fulgt 
opp. For ansatte kan dette bety konsekven-
ser i form av muntlig eller skriftlig advarsel 
og alvorlige tilfeller oppsigelse eller avskjed. 

Vedtatt av Styret 16.05.2015
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