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Andra installationsfasen i Holyhead Deep slutförd 
 

Svenska miljöteknikbolaget Minesto har slutfört den andra installationsfasen till havs i 

bolagets DG500-projekt i Wales. Efter att förankringslina, boj med mikronätsystem samt 

kabel mellan boj och fundament har installerats är nu alla stödjande komponenter och 

system som behövs för att leverera energi från Minestos första system av den unika Deep 

Green-teknologin anpassad för storskalig elproduktion på plats. 

– Vi är mycket nöjda med att ha slutfört detta andra steg mot att installera vårt kraftverk 

DG500 i Holyhead Deep. Operatörsteamet i Holyhead har med stöd från kollegor i Sverige 

och Nordirland gjort ett strålande jobb för att genomföra installationsarbetet på ett säkert 

och effektivt sätt, säger David Collier, operativ chef på Minesto.   

Installationen av den boj som rymmer ett mikronätsystem (micro grid system, MGS), som 

kommer att användas för att hantera och analysera elektricitet genererad av Minestos 

marina kraftverk DG500, följdes av installation av förankringslinan (tether). Förankringslinan 

fäster kraftverket till fundamentet på havsbotten och rymmer även kablar för 

kraftöverföring och datakommunikation. 

Efter det installerades kabeln som löper längs havsbotten från fundamentet och kopplar 

ihop DG500-enheten med MGS-bojen. Detta avslutade installationen av den infrastruktur 

som krävs för att Minestos första DG500-system ska kunna testas och demonstreras i 

produktionsmiljö vid bolagets site i Holyhead Deep. 

För mer information, vänligen kontakta 

Magnus Matsson 

Kommunikationsansvarig, Minesto AB 

0705-70 75 08 

press@minesto.com 

 

Om Minesto 

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag 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.  

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala 

utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella 

lanseringen av Deep Green. 



 

 

 

 

 

 

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, 

Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets 

aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W 

Fondkommission som Certified Adviser. 

Läs mer om Minesto på www.minesto.com 

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia. 
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