
 

 

 

 

 

 

Pressmeddelande 
22 december 2022  

 

Minesto fördubblar produktionskapacitet med 
framgångsrik installation av ett andra fundament på 
Färöarna 
 

Minesto, ledande teknikutvecklare inom havsenergi, har framgångsrikt installerat ytterligare 
infrastruktur till havs i Vestmannasund, Färöarna, för att fördubbla elproduktionen från två 
Dragon 4 (100kW) tidvattenkraftverk i en park-konfiguration.  

Ett andra bottenfundament, undervattenskabel och landbaserade gränssnitt har 
framgångsrikt installerats, och infrastrukturen till havs är redo för installation av ett andra 
kraftverk och elproduktion.  

Installationerna har genomförts med små arbetsbåtar tillsammans med erfarna 
samarbetspartners för att ytterligare reducera kostnaderna för installation och marina 
operationer för storskalig utbyggnad. Det operativa fönstret för infrastrukturinstallation har 
också utökats genom att utföra dessa operationer på vintern. 

"Genom att fördubbla produktionskapaciteten ökar vi värdet på Vestmanna-anläggningen 
avsevärt. Vi kan i större utsträckning visa upp vår teknik, generera mer produktionsdata, optimera 
funktioner i en park-konfiguration och naturligtvis leverera mer el till nätet som vi har åtagit oss 
att göra gentemot vår partner elbolaget SEV”, säger Martin Edlund, VD för Minesto. 

 

 

 

För mer information, vänligen kontakta 
Cecilia Sernhage, Kommunikationschef 
+46 735 23 71 58 
ir@minesto.com 

 

Om Minesto 
Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det 
globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell 
elproduktion ur havet. 

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina 
kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma 
havs- och tidvattenströmmar.  



 

 

 

 

 

 

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s 
största investering inom marin energi.  

Minesto grundades 2007 och är verksamt i Sverige, Färöarna, Wales, Nordirland och 
Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Corespring New Technology. Bolagets 
aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified 
Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50. 

Läs mer om Minesto på www.minesto.com 

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig 
på www.minesto.com/investerare.  
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