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www.wilhelmsen.com

www.kongsberg.com

● Verdensledende på Dynamisk Posisjonering og Automasjon

● Pådriver innen digital utvikling

● Ledende på Sensorteknologi og Autonomi

● Sertifisert innen Cyber Security 

● Ledende på operasjon av skip og Ship Management

● Stor logistikkoperatør på sjø og land

● Eier og driver 20+ terminaler

● Et globalt nettverk - 2 200 havner i 74 land

Massterly er et samarbeid mellom to solide og etablerte

selskaper med høy grad av innovasjon

http://www.wilhelmsen.com/
http://www.kongsberg.com/


Miljøvennlig, trygg & kostnadseffektiv maritim 
logistikk som realiserer skiftet fra vei til sjø

Hva skal Massterly levere?
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Autonomi skaper et nytt marked for sjøtransport
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“Neste Generasjon Shipping”
OPEX reduksjon
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Kostnadseffektiv logistikk, 
flytte gods fra vei til sjø

Autonom betyr ikke ubemannet, og vi jobber med kunder som
ønsker ulik grad av automasjon
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Lastekunder er pådrivere for nullutslippslogistikk

«Responsibly feed the world and protect the planet»
• Yara Birkeland AS skal selge nullutslipp logistikkløsninger verden over

Ambisjon om å bli bærekraftig og klimanøytral
• I førersetet innenfor innenfor energi og transport
• Villige til å betale utover kravet til bedriftsøkonomisk avkastning

Karbonnøtral siden 2010
• All produksjon i Skandinavia
• Basert på fornybar energi og kortreise og miljøvennlige materialer

Visjon 2030: Karbonnøytrale betongprodukter over deres livsløp
• 5 mill. tonn sement, sand, grus (2 500 skipslaster) årlig langs kysten i Norge



Miljøvennlighet er 
den nye trenden for 

millenniumsgenerasjonen



ASKO prosjektet; helelektrisk dør-til-dør trailertransport med 
autonom fjordkryssing



● Hver dag passerer 2 800 trailere grensen 
mellom Norge og Sverige

● 50% er i transit gjennom Sverige fra/til Europa

● SeaShuttle’s konsept for å kunne konkurrere:

● Redusert bemanning (B0)

● Autonome skipskraner

● Autonome containertrucker i havnene

● Reduserte utslipp med tidvis seiling på hydrogen

SeaShuttle prosjektet: 
- effektive, autonome løsninger skal få last fra vei til sjø



● Tildelt NOK 60 mill av PILOT-E 
programmet

● Eier: Samskip

● Partnere : Massterly 
Kongsberg
HYON 
Kalmar 
FlowChange 

SeaShuttle prosjektet: 
- semi-autonom container feeder med hydrogen/brenselceller 
- operasjon mellom Oslo, Gøteborg, Malmø og Polen






