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«All truths go through stadies. First, they are ridiculed. Thereafter strongly opposed. At last 
they are accepted as completely evident. » 

Arthur Schopenhauer (1788-1860) 
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Ocean Energy AS 
 
Aksjonærbrev 2020/03 
 
Dato: 7. desember 2020 
 

Til: Selskapets aksjonærer. Informasjon om nyheter fra høsten 2020.  

Vi vil her ta en kort oppsummering for høsten 2020 – det blir en 
oppsummering etter samme mal som fra forrige aksjonærbrev og kun 
aktuelle nyheter omtales.  

Dessverre har som tidligere nevnt Corona-utviklingen og den 
påfølgende begrensning av all reisevirksomhet gjort at utviklingen 
gjennom 2020 har gått ekstremt sakte og til tross for at alle stort sett kan 
arbeide hjemmefra blir man ytterligere forsinket i all fysisk fremdrift.  

Det samme gjelder jo vår løpende finansiering for daglig fremdrift via 
små og entusiastiske privat-investorer som stoppet totalt opp allerede nå 
under våren etter at Coronakrisen slo til.  

Vi har derfor som tidligere opplyst startet med å aktivt belyse andre 
muligheter fremover for løpende finansiering – noe som det arbeides 
intenst med hver eneste dag og gradvis faller brikker på plass. 

For å gi en kort statusrapport kan vi repetere hva som har skjedd under 
denne vanskelige perioden siden Q1 2020 og hva som planlegges: 

Prosjektet med Lysbøyen er blitt godkjent av Norsk Forskningsråd og vi 
jobber nå med parallelle finansieringskilder for å igangsette sluttføringen 
av dette spennende prosjektet. 

Vi har i denne sammenheng nå opprettet kontakt med spesifikke 
finansielle miljøer rettet direkte mot utstyr innen oppdretts- og 
fiskerinæringen som finner løsningen relevant og vil gjennom disse 
jobbe mot dette maritime profesjonelle investormarkedet fra Q1 2021. (Se 
mer om disse i brosjyren). 



 4 

Lysbøyen (og vår patenterte bølgegenerator også for andre funksjoner 
som Telemetri i polare strøk)  har som tidligere omtalt et stort salgs-
potensial internasjonalt og vi ønsker å få forsert dette prosjektet så snart 
som mulig da dette også raskt kan gi positiv cash-flow og også del-
finansiere resten av selskapets hovedprosjekt som er offshore-løsningen 
«Det Balanserte System». 

Se mer om den unike «Lysbøyen» i en ny markedsbrosjyre som ligger 
nederst som «Vedlegg 1» i dette aksjonærbrevet. 

Ad. «Det Balanserte System». 

Som tidligere nevnt har selskapet måttet se seg om etter andre og 
alternative finansieringskilder for videre fremdrift etter «Corona-
krakket». 

Ocean Energy har derfor inngått en rammeavtale med det profesjonelle 
selskapet «Innowin AS» på «no cure – no pay» basis på ren provisjon 
med å skrive søknader til alle potensielle statlige og halv-statlige 
utviklings-fond i Norge og EU. 

Arbeidet ble igangsatt i høst – og det søkes da midler både for Lysbøyen 
og ikke minst for ferdigstillelse av prototypen av «Det Balanserte 
System» - noe vi selvsagt nå ønsker å få igangsatt så snart som overhodet 
mulig. 

Det er da snakk om nye søknader både mot norske institusjoner og ikke 
minst EU i Brussel – som viser seg å være mer positive til bølgekraft – 
enn det noe «snevre miljøet» i Norge innen statlige etater. 

Videre har vi som nevnt fått et tilsagn fra et norsk meglerhus om at de 
kan skaffe den nødvendige privatkapitalen for å finansiere hele 
prototyputviklingen av «Det Balanserte System» - dersom Hellas-
søknaden blir godkjent av Innovasjon Norge nå i annen runde – eller 
annen alternativ stats-finansiering fra bla. EU slik at totalbeløpet 
kommer på plass. 

Samlet budsjett for dette «Full Scala 1:1» prototype-prosjektet er i dagens 
forretningsplaner og søknader estimert til 2 Mill Euro. 
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Siste nytt om EU/EEA søknader når dette skrives 07/12: 

Vår tidligere omtalte partner for å gjøre denne prototypetestingen i 
Hellas på deres fasiliteter og øy   - det tunge børsnoterte energiselskapet 
Terna i Hellas-:  

https://www.terna-energy.com   

- har nå signalisert at de selv direkte – kan ta over som hovedsøker mot 
EU og EEA på vegne av oss og vår teknologi og patenter – direkte fra 
Hellas(!)  

Dette fordi de utålmodig ønsker å få forsert dette prosjektet og mener det 
vil være særdeles mer tungtveiende om de søker enn våre små selskaper 
og er direkte indignert over den behandlingen Innovasjon Norge har gitt 
vår søknad i høst - og vil nå gå direkte selv til Brussel og EU sine grønne 
fond – og bruke sine profesjonelle lobbymakere der for sin regning. 

Dette er jo en banebrytende nyhet – og det å få et slik stort og børsnotert 
sentralt selskap i Hellas til å fronte Ocean Energy og vår teknologi er jo 
bare fantastisk! 

For oss er dette rent metaforisk som den gangen Bill Gates stavret opp til 
IBM med sitt lille selskap og fikk de til å velge det da ukjente «Microsoft» 
til å levere operativsystemet til den kommende IBM PC og hva det 
senere medførte for lille Microsoft. Altså det å få en STOR partner til å 
fronte en «ukjent» - men smart teknologi…. 

Eller rent «tyngdemessig» overfor byråkratene i EU/EEA som en av våre 
medarbeidere sa i dag: Dette blir jo pinadø som å «hoppe fra en moped – 
til en Boeing 747» i tyngde overfor Brussel(!) 

Så nå er julestemningen kommet hit til Ocean Energy også – endog i 
disse Corona-tider…. 

Med en slik partner som fronter prosjektet vil vi nok ha en relativt «fear 
sjanse» til å komme igjennom neste EU/EEA-runde – og første grønne 
tidsfrist for søknad er Q1 2021. 
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Utover denne meget gledelige nyhet om Terna i Hellas og Lysbøyen er 
det ikke så meget nytt å berette i disse «Corona-tider» og når det gjelder 
den tidligere omtalte testen  av «Svalbard Klasse» løsningen i 
Longyearbyen er den (selvsagt) satt på vent i disse dager da Svalbard 
Lufthavn nærmest er helt nedstengt. 
 
Men fremtiden ser nå meget lys ut med en stor internasjonal aktør som 
potensiell søknadspartner og vi kan for øvrig betrygge alle aksjonærer 
som sist med at vi fortsatt i dag ikke overhodet har noen gjeld (et 
prinsipp hos oss gründere av selskapet). Videre har vi marginalt med 
sterkt nedjusterte faste kostnader siden Coronaen meldte sin ankomst – 
så vi er slikt sett godt rustet til å klare oss godt fremover  – eller for atter 
å si det på vårt «bølge-språk»: 
 

«Stå av Stormbølgen!» 
 
 

En riktig god jul ønskes alle våre aksjonærer! 
 

 
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 

 
www.ocean-energy.no    

 
E-Mail: oce@oce.as 
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Vedlegg 1 - Brosjyre Lysbøyen 
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Vedlegg 2 – Om vindkraft og bølgekraft samkjørt. Artikkelen er oversatt til Norsk 
av Ocean Energy AS. 

 
 

Kombinasjonen bølger og vind - den nye 
hybride fornybare energikilden 

 
Av Laurent Albert, administrerende direktør, Seabased 
 
Evnen til å kombinere kraften fra bølge og vind for å stabilisere energistrømmen til 
strømnettet er en av de mest spennende mulighetene jeg har sett siden jeg startet med 
marin fornybar teknologi, fordi det har potensial til å være en game changer. 
 
Dette er et langt steg på veg mot å løse strømnettets behov for en stabil strømforsyning, og 
det er en dobbelt gevinst for havvindutviklere, fordi ved å heve grunnbelastningen som 
leveres til nettet reduserer risikoen for kraftparken. 
 
Nylige hendelser på steder som Japan og Storbritannia, og relaterte studier, antyder at 
stabiliteten til dagens kraftnett kompromitteres når energiforsyningen svinger utover en viss 
terskel (10-30%). Det resulterer i nettfeil og en kostbar omstartprosess. Denne 
variabilitetsutfordringen vil være en viktig faktor i planleggingen av fornybar energiforsyning 
i årene som kommer. 
 
Folk vil at landene og samfunnene deres skal nå de ambisiøse målene de har satt for 
fornybar energi, men ikke med fare for blackouts. Mange ressurser må utnyttes for å nå mål 
på 80-100% fornybar energi, inkludert batterilagring og smart grid-teknologi. Fordi de 
naturlig topper på forskjellige tidspunkter, kan koblingsbølge og vind gå langt for å løse disse 
utfordringene. 
 
Tiden er nå 
 
Tidspunktet for å utnytte synergier mellom bølgeenergi og havvind er nå gunstig. I 2019 ble 
det installert 6,1 GW ny vindkapasitet til havs. Det ga mer ren kraft til nettet, men også en 
utfordring med å få variabel kraft til å fungere med et relativt stabilt nettbehov. Å legge til 
bølgekraft er et naturlig trinn fordi det skaper mer stabilitet. 
 
For bransjeeksperter er ikke dette faktum en ny åpenbaring, siden balansegangen mellom 
vind og bølge har vært av stor interesse og det er laget mange studier gjennom de siste 10 
årene. På grunn av mangelen på en levedyktig bølgeenergiteknologi har det imidlertid bare 
vært teori frem til dette punktet. 
Det som er nytt for 2020 er at etter mange års forskning, eksperimentering og arbeid av 
forskere, ingeniører, gründere og investorer, har bølgeenergiindustrien nådd et 
utviklingsstadium der sammenkobling av bølge og vind nå er en praktisk virkelighet som kan 
gjøre livet enklere for nettoperatører på nesten alle kyster. Som ingeniør som har jobbet 
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innen marin fornybar i en bedre del av et tiår, føler jeg meg heldig for å få være en del av 
denne fasen av bølgeenergiens evolusjon. 
 
 
Utfordringen med variabilitet 
 
Tilførselen av energi fra mange fornybare kilder er av natur ganske variabelt. For mange 
formål er det praktisk at solen går ned om natten og stiger om morgenen. Dette utgjør 
imidlertid et problem for nettet. 
Elektrisitetsnett er designet for å fungere med en jevn strøm av energi som kan oppfylle det 
daglige minimumsbehovet - grunnbelastning - og også tilpasse seg endringer ved økt 
etterspørsel. Det kan dog være vanskelig å forutsi, dager i forveien, hvor mye kraft et nett vil 
kunne få fra variable kilder. 
 
Selv om verden har doblet den installerte kapasiteten på fornybar energi siden 2009 og 
nådde imponerende 2500 GW i 2019, får selv de mest avanserte landene konsekvent bare 
30% av kraften fra fornybar energi. Å balansere fornybare produksjonsmetoder av energi er 
en svært effektiv måte å øke denne penetrasjonen. 
 
Den store endringen: Kombinasjonen av bølge og vind 
 
Bølger er svært forutsigbare, alltid fornybare, og selv om de ikke akkurat er tilgjengelige på 
forespørsel - kan du ikke slå dem på og av etter ønske - bølger fungerer 24/7, 365. De er 
tilgjengelige for 80% av verdens største byer, som ligger i kystområder. Videre omgir de 
øyene, hvorav et stort antall for tiden er avhengige av dyre og forurensende importerte 
fossile brensler. Så bølgeenergi kan være en tilgjengelig, fornybar, CO2-fri strømkilde for 
hundrevis av millioner mennesker. Det er en enorm ressurs: den estimerte teoretiske globale 
produksjonen av bølgekraft er 29.500 TWh / år - omtrent 125% av dagens globale 
etterspørsel etter elektrisitet. 
 
Paring av bølgeenergi med havvind kan være en gamechanger for fornybar energi. 
For å illustrere synergiene mellom disse to fornybare energiene, studerte teamet vårt på 
Seabased saken om Galway Bay i Irland. Historiske data fra vind- og bølgeforhold viser 
hvordan å kombinere bølge og vind kunne mer enn doble grunnbelastningen som er 
tilgjengelig for nettet fra et enkelt havkraftanlegg. 
 
Studien vår antok at både vind og bølge ga like store mengder energi til nettet i to uker i april 
som ikke inkluderte ekstremt vær. Vi sammenlignet vinddata fra Photovoltaic Geographical 
Information System og bølgedata fra Ifremer. 
 
Resultatet er en grov tilnærming av kraften som ville blitt generert i løpet av perioden. 
Dataene viser at selv om vinden noen dager kan produsere mye kraft, er grunnbelastningen 
eller den jevne kraften produsert av vinden hver dag i denne perioden ganske liten. 
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Bølge-energi har også topper og daler, men de er mindre dramatiske i denne perioden. 
Basisbelastningen er mye større. 

 
Enda viktigere, bølge og vind topper på forskjellige tidspunkter. Hvis du ser på bildet 
nedenfor, som transponerer de to foregående, kan du se at bølgetoppene øker når vinden 
avtar, og omvendt. Denne gaven fra moder jord - den naturlige forskjellen i timing av topper 
og daler - gjør kombinasjonen veldig interessant for strømnettet. 

 
Mens bølge og vind gir forskjellige kraftnivåer til forskjellige tider, gir de begge litt kraft hele 
tiden. I et havanlegg som kombinerer bølge og vind, vil mengden generert elektrisitet være 
summen av de to. Hvis du stabler grafene for å beregne hvor mye kraft vind og bølge ville 
produsere samtidig, ser du at deres vekslende topper og daler betyr at den kombinerte 
grunnbelastningen de gir, er større enn summen av de to separate grunnbelastningene. 
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I disse to ukene ville grunnbelastningen være 15MW. Dette er større enn summen av 8MW 
for bølge og 3MW for vind. Synergiene til toppene i produksjonen for hver av de fornybare 
kildene er det som gjør dette mulig. 
 
Andre studier viste lignende resultater. 
 
Ytterligere effektiviseringer kan også være mulig hvis havparker og bølgeenergiparker er 
samlokalisert. Noen av de dyreste elementene i offshore kraft inkluderer marine 
understasjoner og havbunnsledninger som fører til nettilkoblingspunktet. Kostnader for 
disse og andre forsyninger og arbeidskraft kan deles. Dessuten, hvis de to kraftkildene var i 
stand til å bruke den samme eiendommen i havet for å skape mer kraft, ville det bety mindre 
etterspørsel etter plass i kystnære farvann, som også må imøtekomme andre aktiviteter som 
fiske, turisme og skipsfart. 
 
Det første kjente patentet på bølgeenergi ble arkivert i 1799 av Pierre-Simon Girard, en 
fransk ingeniør, som så potensialet i den kontinuerlige rullingen av bølgene mot kysten. Det 
er spennende å være i en posisjon, 220 år senere, til å samarbeide med andre innen fornybar 
industri for å bruke naturens symbiose til å skape ren energi som beskytter planeten vår. 
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… og en dag vil alle de naturens ustyrlige gaver – ikke bare fossefald – kunne 
temmes til glæde for menneskehedens økende behov for energi… 

 
Gründer av Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab – Ingeniør Sam Eyde 

 
 

 
 

Fyr på den norske kyst, Peder Balke, malt ca. 1855  - Nasjonalgalleriet. 
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 - 

”Den	bundne	drage”	–	Naturens	skjulte	krefter	–	Th.	Kittelsen,	«Svælgfos»	(1907).		
Laget	på	privatoppdrag	av	Sam	Eyde	–	senere	donert	til	Norske	Hydro	A/S.	

Telemarksgalleriet. 
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