
 

 

 

 

 

 

Pressmeddelande 

22 december 2021  

 

Minesto tillkännager elproduktion på kommersiellt 

relevant nivå för nästa generations tidvattendrakar av 

Dragon Class 
 

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, meddelar idag att analyser av 

produktionsdata och verifierade simuleringar visar att företagets storskaliga Dragon Class-

kraftverk vardera beräknas producera 3,5 GWh förnybar elektricitet per år vid identifierade 

installationsplatser.    

"Baserat på teknikens nuvarande prestanda och simuleringar kommer Minestos nästa generations 

marina kraftverk vara kommersiellt redo att demonstrera havsenergins bärkraft som värdefull 

baskraft i ett helt förnybart energisystem", säger Martin Edlund, vd för Minesto. 

Den beräknade årsproduktionen för Dragon Class baseras på analys av kontinuerliga 

elproduktionskörningar med Minestos nätanslutna DG100-kraftverk i Vestmannasund, 

Färöarna under hösten, kombinerat med nya prestandadata på rekordnivå från havstester 

med en skalmodell av Dragon Class, D2, i Strangford Lough, Nordirland. Dessa 

produktionsdata verifierar Minestos CFD-simuleringar för större Dragon Class-kraftverk. 

"Dessa aktiviteter ger oss stor trygghet i våra prediktioner om hur mycket el ett kommersiellt 

kraftverk kommer att generera under ett år. Vår testverksamhet i Vestmannasund har gett oss två 

avgörande lärdomar. Systemet opererar och producerar nätkompatibel el stabilt över tid – och det 

gör detta helt i linje med förväntade resultat”, säger Martin Edlund. 

Den beräknade årliga produktionen på 3,5 GWh för en D12-drake (ett kraftverk med 12 

meter vinge och en märkeffekt på ca 1,2 MW) baseras på installationer på identifierade 

platser såsom sundet Hestfjord på Färöarna, där Minesto tillsammans med det färöiska 

elbolaget SEV arbetar för att installera en första kommersiell produktionsanläggning med 

kapacitet på 10 MW. 

”Analysen gör det möjligt för oss att föra diskussioner med projektinvesterare och projektutvecklare 

utifrån verifierad data. Detta är essentiellt när vi nu växlar upp våra kund- och marknadsaktiviteter 

för att kommersialisera vår unika teknologi”, säger Martin Edlund. 

Summering av 2021 

Minesto har idag publicerat en uppdatering där vd Martin Edlund utvecklar kring detta 

pressmeddelande samt summerar Minestos framsteg under året. Videon finns tillgänglig på 

Minestos hemsida via denna länk: bit.ly/Minesto-Summering-2021. 

Om Dragon Class 

Dragon Class är en uppgraderad design av Minestos Deep Green-teknologi vilken möjliggör 

https://bit.ly/Minesto-Summering-2021
https://minesto.com/our-technology


 

 

 

 

 

 

förutsägbar produktion av förnybar el från tidvatten- och havsströmmar. Med ökad prestanda 

och minskade tillverkningskostnader kommer Dragon Class att levereras och installeras i alla 

Minestos pågående projekt samt i utbyggnaden av företagets första havsenergiparker i Wales 

och på Färöarna. 

Minesto är i nuläget i upphandlings- och tillverkningsfasen för fem Dragon Class-kraftverk i 

större kommersiell skala samt för mindre microgrid-installationer. 

 

För mer information, vänligen kontakta 

Minesto 

Press & Media 

press@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 år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. 

Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc 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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