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Konsept og teknologi



Norled og teknologi

• Er vi et teknologiselskap? Nei.

• Norled kjøper/bruker/pusher teknologi – utvikler i liten grad teknologi in-house. 

• Vi utvikler konsepter med støtte fra eksterne partnere-> vi anvender ny teknologi. 

• Vi kjøper løsninger som vi kombinerer i en pakke og tilbyr våre kunder. 

• Det er her vi må skille oss ut-> kontroll på konseptutviklingen.



Målet med implementering av ny teknologi
 Likeverdig eller forbedret sikkerhet

 Redusere utslipp

 Redusere kostnader

 Øke konkurransekraft

 Bedre reiseopplevelsen

• …for the fun, for the glory and for the $$$…



Teknologi – ferje og hurtigbåt

“Past state 

diesel and dynamite”
«Present and future state

rocket science»

Known concepts – proven technology – simple execution Novel concepts – new technology -
complex execution



Norled har en stolt historie med innovative fartøy

MF Ampere – Ship of the Year 2014 MF Hydra – Ship of the Year 2021
Shippax award 2022



Største fremskritt i Norleds historie
Sjøbuss – «oppfinnelsen av hurtigbåten»

«Express» (1937)
Design: Norled (eget design)
Verft: Norled (eget verft)

Forut for sin tid

«Fjorddrott» (1939)
Design: Norled (eget design)
Verft: Norled (eget verft, skrog fra Rosenberg)



Oppfinner Første bruker Første følger
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Aktive prosjekt (Ferjer)

MF Leikanger

MF Dragsvik 

MF Ibestad (elektrifisering)

MF Hydra (LH2)

Infra. Lyngen



Aktive prosjekt (hurtigbåt)

2 x RP2 
+ Infra. 

2 x Bodø – Væran – Gildeskål
+ Infra.

RP2 MS Lysefjord elektrifisering

Oma

Oma

Brødrene Aa



Aktive prosjekter (hurtigbåt)

MS Baronessen 
MS Baronen 

(Elektrifisering)
+ Infra.

Hvaler
+ Infra.

Trøndelag/Møre og Romsdal
4 fartøy
+ Infra.

X x SHIFTR

Brødrene AaMåløy Verft



Infrastruktur på land
«Nytt tema» for hurtigbåt



Energibærere på hurtigbåt

• Batterielektriske konsept er er sterkt å foretrekke

• Hydrogen?
– Flyindustrien jobber mot 2035

– Hydra LH2 anlegget er marinisert onshore teknologi – for tungt for hurtigbåt

– Det må utvikles, testes, typegodkjennes og etableres en verdikjede for helt nye 
produkter før vi kan tenke tanken på hydrogen på hurtigbåt

• Betydelig lettere tanker

• Betydelig lettere brenselsceller

• Kryogeniske pumper (-253C)

• Redusere mengde piping og ventiler

• Redusere footprint av anlegget 14

Utvikles, testes, typegodkjennes, produseres i serie



Ny teknologi og alternativt design:

Hovedbekymring:
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Ny teknologi

«Maritim gjennomføringsmodell»

IMO 
Flag state
Class

IMO «Alternative design approach»

Owner is responsible for 
providing documentation proving 
equal or greater level of safety 
than rules and regulations.

Hva betyr dette? Reder har en enorm bevisbyrde som er tilnærmet umulig å ramme inn, forutsi 
eller estimere.

Vi beveger oss utenfor “maritim gjennomføringsmodell” og over i et regime som minner mer om
“PTIL” 
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$200 M $400 M $800 M

Ship class
Tanker for oil
Flagstate
FPSO lightship 
weight
Full FPSO 
functionality

+ Offshore class
+ LCI requirements
+ Technical safety
+ Tailored FPSO 
building spec. w/ 
limited further 
company 
internalrequirements
reference

Full Company 
Technical 
Requirements /PTIL 
regime w/o adjusting 
to FPSO

Hull and LQ «Yard cost» (not including Company cost)

Same size, same weight, same functionality. Different requirements and standard, different execution model,
-> different cost.

Maritime ship execution Maritime offshore execution Petroleum/ process execution
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$200 M $400 M $800 M

FPSO (Floating Production Storage Offloading)

«Begravelsesbilekvivalent»



Norsk leverandørindustri

• Norled har i dag 16 planlagte og aktive prosjekter på Norske verft, hvorav 9 nybygg.

• Norled har i dag kun ett aktivt prosjekt på utenlandsk verft. 

• SHIFTR batteribytte roboter er også bygget i Norge (Aarbakke).

• Alle prosjektene er innen lav- og null- utslipps teknologi

• Viktig poeng til både rederier og leverandører. Vi må alle øke engineeringkompetansen
fremover. «Slette kompetansegjeld».

• Bekymret for 

– Verfts kapasitet

– Verfts finansiering
18




