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Multi Maritime AS



Fakta

• Etablert i 1983 – har vært i bransjen i over 35 år.

• Utspring fra Ankerløkken Verft i Førde.

• Ca. 35 ansatte. De fleste ved kontoret i Førde.

• Har i tillegg distriktskontor i Bergen og leier inn kapasitet fra andre konsulent 

selskap

• Egen kompetanse av høy kvalitet innen alle teoretiske fag for bygging av skip.

• Årlig omsetning på ca. 75 mnok

• Eies av Fiskerstrand Holding.



Forretningsområder

• Design og Engineering

• Teknisk rådgivning og Studier

• Teknologi pakker og løsninger

• Prosjektledelse og Bygge-oppfølging



Kunder

• Verft

• Rederi

• Andre konsulent selskap



Samarbeidspartnere
• Utstyrsleverandører

• Klasse selskap

• Myndigheter

• Forskningsinstitusjoner

• Meglere

• Andre konsulentselskap



Hvordan vi lykkes

• Beste totalkonsept

− Energi effektivt

− Miljøvennlig

− Fokus på sikkerhet

− Enkle løsninger brukervennlighet



Hvordan vi lykkes
• Tidlig i dialog med redere

− Utarbeide konsept

− Energi og miljø vurderinger

− Utarbeide forespørsel dokumentasjon

• Godt samarbeid med verft

− Bygge vennlige løsninger

− Høy kvalitet på underlag og dokumentasjonspakker



Energi og miljø

Optimalisering av:

• Skrogform

• Vekt

• Propulsjon



Mannskap- og passasjervennlige løsninger



Vedlikeholdsvennlig

Fokus på detaljer

Enkle og rene løsninger



Detalj engineering



Fremdriftsløsninger for framtiden
• Elektrisk

• LNG

• Hydrogen

• Ammoniakk

• Diesel

• Hybride løsninger



Energieffiktivitet ved El. drift

Tap i kjeden fra bunkring på kai til levert propell

~60 %

~5%

~35%

Losses in energy converters

Losses in propulsion motor

Delivered to propeller

100% Batteri ferge:

~10 %

~5 %

~85 %

Losses in eelectric system
incl. Battery

Losses in propulsion motor

Delivered to propeller

Diesel ferge:



Anda - Lote
• Verdens første helelektriske samband 

• To ferger med til sammen 38160 årlige 

turer

• Samme strømforbruk som ca. 200 norske 

husstander



Fremdriftsløsninger for framtiden

• Mer bruk av batterisystemer på andre fartøy enn ferger

− Peak-shaving

− Mindre lokale utslipp

− Mindre støy

• Optimalisering av skrogform og propulsjon

− Mindre motstand gjennom sjøen

− Bedre virkningsgrad

− Bedre retningsstabilitet og manøveregenskaper

• Energieffektive løsninger gjennomgående i hele skipet



Elektrisk thruster
Biodiesel generator

Aktre ladestasjon

Elektrisk thruster

Forre ladestasjon

Batteripakke

Elektrisk tavle

LH2 bunkerstasjon

Brenselcelle

LH2 tank

Nødgenerator

Fremdriftsløsninger for framtiden

Hydrogendrift



Fremdriftsløsninger for framtiden

• Hydrogen

− For fergestrekninger på mer enn 30 min. vil ikke en 

batteriinstallasjon være tilstrekkelig 

− Hydrogen eneste nullutslippsteknologi for lengre overfarter for å 

unngå ekstremt store batteripakker

− Gode og sikre tekniske løsninger må utvikles



Fremdriftsløsninger for framtiden

• Hydrogen

− Er i dag ikke økonomisk bærekraftig i forhold til tradisjonelle 

energibærere

− Politisk styring vil kunne fremskynde teknologi og prosjekt 

− Regelverk må på plass

− Infrastruktur må på plass for bunkring for flytende. Enklere med 

komprimert H2

− Krever mer forskning og utvikling for å bekrefte teknologi og 

sikkerhet

− Mange initiativ både nasjonalt og fra EU



Fremdriftsløsninger for framtiden
• La oss ikke glemme LNG

− Blir ikke lenger betegnet som lavutslippsteknologi fra politisk 

hold

− Reneste fossile brensel og har betydeligere lavere utslipp enn olje, 

men gir noe metanutslipp i tillegg

− Gir likevel store miljøbesparelser i forhold til tradisjonelle 

løsninger

− Raskeste og enkleste måte å kutte utslipp fra skipsfart

− Hybrid løsning med batteri gir optimal utnyttelse for kystnære 

fartøy



Skreddersydd løsning



Oddrun With

• Designet for fleksibel og kombinert frakt:

− Stykkgods, kjølevarer og containerlast

− Lossesystem for levering av fiskefor 

− Fullautomatisert dobbel palleheis



Oddrun With

• LNG drift gir betydelige reduksjoner i utslipp av klimagasser

• Gjenbruk av kulde fra LNG anlegget i kjølerommene

• Batteri installasjon

− Elektrisk drift under manøver til kai og ved kai ligge som vil gi 

reduksjon av støy og lokale utslipp.

− Regenerering av strøm fra palleheis og kran



MULTI MARITIME
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