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➢ Teknologi, muligheter og hindringer

Innhold



15 year history of innovation

2005 2007 2010 2012 2019 2020

Establishment of Havyard 
International, now a part of 

HDS, for international 

marketing and sales of 
design and equipment 

packages

Establishment of 

Norwegian Control 

Systems (NCS), as a 
supplier of control systems 

and electrical engineering

Incorporation of 
Norwegian 

Greentech (NGT) by 

acquiring MMC First 
Process

Establishment of 
Norwegian Electric 

Systems (NES) as an 

integrator of electrical 
propulsion systems

NCS merged with NES. 
The merged company, 

NES becoming a 

developer and integrator 
of complete energy design 

and smart control systems

MMC First Process (ex. 

NGT) divested at a profit 

NOK 118 million

Establishment of HAV 
Hydrogen as an integrator 

of Hydrogen Energy 

Systems for ships

Incorporation of HAV 

Group

Establishment of 
Havyard Design & 

Solutions (HDS), 

now HAV Design



https://www.havdesign.no/
https://www.havhydrogen.no/
https://www.norwegianelectric.com/
https://www.norwegiangt.no/


Veien mot null – hva har vi gjort og hvorfor

• Arbeidet etter FOU strategi som skulle gjøre oss i stand til å utvikle verktøy og teknologi for 

å møte scenario basert på globale trender, og prognoser om teknologi- og 

markedsutvikling

• Utslippsreduksjon startet innen offshore med fokus på reduksjon av brennstofforbruk og 

energioptimalisering

• Utvikling  av lav- og nullutslippsløsninger i tett samarbeid med kunde basert på 

regulatoriske krav og offentlige anbud



Veien mot null – hva har vi gjort og hvorfor

Vessels Havila Charisma Polarsyssel Esvagt Faraday Giskøy Havila Kystruten

Year 2011 2012 2013 2016 2017

Type PSV Survey SOV Ferry RoPax

Environmental 

ambition

Optimal for operation

Low emission

Optimal for operation

Low emission”

Optimal for operation

Low emission

Optimal for operation

Zero emission

Optimal for operation 

Zero emission – go 

large

Products and 

solutions

3 split switch board

Low speed hull lines

Efficiency and 

engines for 

operational speed

New bow shape

New stern shapes

New bow & stern

DC – distribution

Variable RPM engines

Fuel commitment

Energy  & emission 

commitment

Batteries

Energy & emission 

commitment

Batteries

Energy recovery

Hydrogen



Etablert med lav- og nullutslippsløsninger

• 16 nullutslipps skipsdesign

• 8 offshore vind skipsdesign

• 70 MWt installert batterikraft

• 50 000 liter behandlet ballastvann

Posisjonert med produkter, teknologi og kompetanse til å utnytte markedsmulighetene som 

følger av de globale megatrendene

Vår posisjon i det grønne skiftet



En bærekraftig fremtid på havet

Drivere

• Megatrender  - klimaendringer, digitalisering, globalisering, urbanisering, sirkulær økonomi

• Endrede kundekrav

• Teknologitrender og -utvikling

• Politiske beslutninger og regulatoriske krav

• Grønn finansiering, EU Taxonomy, etc.

• ESG

HAV Groups visjon for 2030 – og videre



En bærekraftig fremtid på havet

Teknologiutvikling med fokus på effektivitet, sikkerhet og miljø

❑ Energioptimalisering

❑ Simulatordrevet skipsdesign og systemutvikling

❑ Digitalisering

HAV Groups visjon for 2030 – og videre



En bærekraftig fremtid på havet

Rammebetingelser – Muligheter og begrensninger

• Enorme muligheter i behovet for ny teknologi for å redusere utslipp

• Viktigheten av pilotprosjekt med offentlig støtte for å realisere teknologiutvikling med stor 

grad av innovasjon og høy risiko

• Politisk handling bak ord – Norsk hydrogensatsing

Skal vi nå klimamålene kreves det kvantesprang i teknologiutvikling og investeringer – er 

markedet villig / i stand til å betale for det?

HAV Groups visjon for 2030 – og videre



Hvordan beholde en norsk næringsklynge «under angrep» og utnytte 

samarbeidsmulighetene enda bedre

• Høy-teknologi innen miljø og digitalisering som differensiator

• Tiltrekke og holde på kompetanse i regionen ved å  vi skape brede kompetansemiljø som tar inn 

internasjonale trender og impulser, og åpne for samarbeid på tvers av ulike fag-retninger

• En betydelig del av læring og innovasjon skjer ikke bare på skrivebordet men der arbeidet med å 

bygge de fysiske løsningene blir utført.

• Om vi skal bevege oss fra å være verfts-drevet til utstyrsdrevet klynge kan det være behov for å gjøre 

høyteknologiske utstyrsproduksjonen geografisk i klyngen.

• Hvordan kan / vil myndighetene legge til rette for å beholde / beskytte norsk teknologi i offentlige 

anbud?

• Utviklingen i den norske rederinæringen vil fortsette å være kritisk for den norske maritime klyngen!

HAV Groups visjon for 2030 – og videre



En bærekraftig framtid på havet

Takk for oppmerksomheten!


