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Stena E-flexer features:

• Hull optimization

• Bow thruster grids

• Rudder bulb

• Twisted leading edge rudder

• Optimized propeller design

• Interceptor

=>

Abt 17% less installed power

(vs offered by the yard)

IMPROVED ENERGY EFFICIENCY

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim14bArInNAhVHD8AKHa6OD40QjRwIBw&url=http://pureamericannaturals.com/fun-interesting/environmental/&psig=AFQjCNFGGGuPHME5tkPrVKQom0S2HzVgeQ&ust=1464957059799799


REDUCED ENVIRONMENTAL FOOT-PRINT 

• Full electrical operation, battery 
powered

• Modularized and flexible 
arrangement

• Alternative fuels (for distances > 
50nm)

• Prepared for installation of fuel cells
• Light weight design
• Reduced air resistance
• Further developed hull form and 

propulsion arrangement
• Autonomy for increased safety and 

reduced fuel consumption

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim14bArInNAhVHD8AKHa6OD40QjRwIBw&url=http://pureamericannaturals.com/fun-interesting/environmental/&psig=AFQjCNFGGGuPHME5tkPrVKQom0S2HzVgeQ&ust=1464957059799799
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1. KONSTRUKTION OCH REGELVERK
• Produktionsteknik och material

• Ny Polarkod, risker med LNG

• Segelassisterad framdrivning

• Fartygsdynamik

2. OPERATION OCH UNDERHÅLL
• Utmattning, global styrka

• Korrosion

• AI – diagnostisering av fartygs hälsa

3. SÄKERHET
• Kollision, grundstötning, stabilitet, riskanalys

• Brand, explosion, terrorism

UTMANINGS- OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN



1. KONSTRUKTION OCH REGELVERK
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Produktionsteknik Nya material på rätt plats

“Coating friendly design”

“Lightweight design”

“Inspection friendly design”

Metalliska 

material

Komposit-

material

Nya, smarta 

material
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Ny Polarkod

1. KONSTRUKTION OCH REGELVERK

Ny Polarkod Risker med LNG

Brand!

Läckage vid 

bunkring

Läckage vid 

bunkring
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1. KONSTRUKTION OCH REGELVERK

Segelassisterad framdrivning
• Påverkan på skrovbalken vid retrofit

• Systemintegration – systemteknik

• Manöverförmåga och fartygsstabilitet

Fartygsdynamik
• Vibrationer och resonansfenomen

• Lastanalys och designlaster för säker design

• Fluid-struktur-interaktion
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2. OPERATION OCH UNDERHÅLL

Utmattning, global styrka
Design, materialval, operation

Korrosion

ISSC (2015, 2018), DNV-GL 

(2018): klimatförändringar har 

påverkat våg- och vindlasterna

• De faktiska lasterna ett fartyg 

utsätts för är STÖRRE än vad 

regelverken föreskriver

• Hur säkra är våra fartyg?

ISSC (2018), DNV-GL (2018): korrosion 

påverkar materialegenskaperna negativt (ej 

känt tidigare), korrosionshastigheten är högre 

än väntat

• Dagens ytskydd/coatings är ej tillräckligt bra

• Hur säkra är våra fartyg?
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”Data-driven vessel condition monitoring” 

• Töjningsgivare (trådbaserade och optiska)

• Accelerometrar

• Akustiska sensorer (Acoustic Emission)

• Temperaturgivare (termoelement)

• Beröringsfri mätteknik (Digital Image Correlation)

2. OPERATION OCH UNDERHÅLL

AI – Diagnostisering av fartygs hälsa

Kombinera all teknisk kunskap och all mätdata för 
att uppnå smartare ruttplanering och operationer:

• Säkerhet – besättning och last 
(vibrationer, accelerationer)

• Säkerhet – struktur (fartygs strukturella kondition)

• Minimering av bränsleförbrukning
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2. OPERATION OCH UNDERHÅLL

Diagnostisering AI / Smart ships / Machine learning



4/24/2019 Mekanik och maritima vetenskaper 32

Kollision, grundstötning, 
stabilitet, riskanalys

• Design (fartygstyp), struktur, material

• Kapsejsning/förlisning, evakuering

• Miljöpåverkan (t ex utsläpp av last)

Brand och explosion

• Design (fartygstyp), struktur, material

• Förståelse kring strukturers 
egenskaper vid höga temperaturer 
och chocklaster

• Terrorism

3. SÄKERHET









VIKING LINE

Bränslen och Energibärare

Ulf Hagström

Teknisk Direktör



Viking Grace
Byggd 2013
2 800 passagerare
550 personbilar

Amorella
Byggd 1988
2 480 passagerare
450 personbilar

Gabriella
Byggd 1992, köpt 1997
2 400 passagerare
400 personbilar

Mariella
Byggd 1985
2 500 passagerare
430 personbilar

Rosella
Byggd 1980
1 530 passagerare
340 personbilar

Viking XPRS
Byggd 2008
2 500 passagerare
220 personbilar

NB 488A
Levereras 2020
2 800 passagerare
1 500 längdmeter frakt

Viking Cinderella
Byggd 1989
2 560 passagerare
306 personbilar

Viking Line i korthet

▪ Noterat på NASDAQ Helsingfors sedan 5.7 1995.

▪ Omsättningen var 497,8 MEUR under 2018.

▪ Medelantalet anställda var 2 671  under 2018.

▪ Trafikerar Finland, Sverige och Baltikum med sju fartyg.

▪ Totalt 12 kontor och sju hamnar.



Viking Line idag
• LNG (MS Viking Grace)

• RMB, med svavelhalt under 0,1% (övriga fartygen)

• Elektrisk landanslutning i hamnarna Helsingfors, Stockholm och Mariehamn 
(MS Gabriella, MS Mariella och MS Rosella).

• Climeon energiåtervinningssystem Ocean Marine. (MS Viking Grace)

• Testperiod med Flettner-rotor (MS Viking Grace). I samarbete med 
Norsepower

• Testperiod med bränsleceller (metanol) under 2016 (MS Mariella). I 
samarbete med Meyer Werft GmbH & CO



Energieffektivisering

22 424 21 642 19 933 18 665 18 992 18 132 17 380 16 125 15 677

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Flottan HJM i ton/år

5 535 5 043 4 655 4 494 4 285 3 819 4 218 3 533 3 471

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Flottan Pannor i ton/år

67 519 66 211 61 713 57 524 60 567 57 428 57 146 57 150 56 198

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Flottan HM i ton/år

95 47992 896
86 302

80 68483 845
79 37978 74476 80875 346

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Flottan totalt i ton/år



Framtiden
Långsiktig målsättning att fasa ut fossila bränslen

• Att ersätta LNG med LBG

• Utbudet begränsat i dagsläget. 

• Batteridrift

• Begränsad kapacitet i dagsläget. I vår typ av trafik, kunde 
fungera som stödenergi 

• Vätgas

• I dagsläget framställs vätgas främst ur naturgas

• Bränsleceller

• Hur produceras vätet som används i bränslecellerna?

• Solenergi, vågkraft och vindkraft

• Med dagens kapacitet kunde fungera som stödenergi. 

• Biodiesel

• Begränsat utbud (sjöfarten konkurrerar om utbudet med 
vägtrafik och landindustrin).

• Metanol

• Tillverkas i dagsläget vanligtvis från naturgas.

• Bio LPG

• Begränsat utbud i dagsläget.

Vilka möjligheter finns det:







Hulda Winnes

Bränslen och energibärare
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Var står vi idag?

BRÄNSLEN OCH ENERGIBÄRARE

● Det finns 17 mål som man enats om i FN för att ”Transform our world”, 
och det är ganska bråttom.

● Det finns inte en lösning som passar alla, eller ett hållbart producerat 
biobränsle som räcker till alla.

● Sjöfartens väg från fossilt till förnybart?
● Teknik, logistik, praktiska frågor, affärsmodeller, styrmedel
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Framtiden.

BRÄNSLEN OCH ENERGIBÄRARE
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of 
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l 

total

Öko-institut, 2015, IMO/MEPC, 2014

IMO/MEPC, 2018:
• Stärka EEDI

• Sänka CO2 i förhållande till 
utfört transportarbete med 
40 % eller mer till år 2030 
och sträva mot att nå 70 % 
2050, jämfört med 2008 års 
nivå.

• 2050 släppa ut hälften så 
mycket växthusgaser som 
2008
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Möjligheterna

BRÄNSLEN OCH ENERGIBÄRARE

● Om alla fartyg presterade som de 5 % med bäst energieffektivitet
2035, så skulle emissionerna minska trots en ökad efterfrågan. 
Det viktigaste är då att designa för och segla i låga fart (Wang & 
Lutsey 2013). 

● Energieffektiviseringen är jättebra men kommer inte räcka hela 
vägen. Alternativa framdrivningssätt och bränslen är måsten!

● Spaningen: detta kommer bli alltmer styrt av 
efterfrågan från lastägare och passagerare!

Tack!







Wallenius Marine
Leading the way towards truly sustainable shipping

Digitalisering och automation för att uppnå hållbar sjöfart

Lansering av Svensk Sjöfarts forskningsstrategi

2019-04-10

Per Tunell, COO

Wallenius Marine



GPS

• Position

• Speed over ground

• Course
Gyro

• Heading

• Roll

• Pitch

Speed Log

• Speed through water

Echo Sounder

• Water depth

Tank Meter

• Levels

Draught Meter

• Draught fwd

• Draught aft

Aux Engine Fuel

• Fuel Flow

• Fuel Temp

Autopilot

• Rudder 

angle

• Rate of turn

Temperature

• Air temp

• Water temp

• Cargo hold temp

Aux Engine Power

• Electric power

Motion Sensor

• 6 DOF motions

Anemometer

• Wind force

• Wind direction

Main Engine Fuel

• Mass Flow

• Fuel Temp

Shaft Power

• Torque/Power

• RPM

Shaft Generator

• Electric power

Mätpunkter



GPS

• Position

• Speed over ground

• Course
Gyro

• Heading

• Roll

• Pitch

Speed Log

• Speed through water

Echo Sounder

• Water depth

Tank Meter

• Levels

Draught Meter

• Draught fwd

• Draught aft

Aux Engine Fuel

• Fuel Flow

• Fuel Temp

Autopilot

• Rudder 

angle

• Rate of turn

Temperature

• Air temp

• Water temp

• Cargo hold temp

Aux Engine Power

• Electric power

Motion Sensor

• 6 DOF motions

Anemometer

• Wind force

• Wind direction

Bridge 

System

Seakeeping & 

Routing System

Loading 

Computer
Engine System

Main Engine Fuel

• Mass Flow

• Fuel Temp

Shaft Power

• Torque/Power

• RPM

Shaft Generator

• Electric power

Kontroll/automationssystem



Datainsamling och kommunikation

Bridge 

System

Seakeeping & 

Routing System

Loading 

Computer
Engine System

Shore Monitoring 

Systems

Auto Data Log DB
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Analys och beslutsstöd

Hull & Propeller Performance Main Engine Performance Auxiliaries Performance

Trim/GM Performance Operational Monitoring Follow-up of incidents



Per Tunell

www.walleniusmarine.com

Leading the way towards truly sustainable shipping

http://www.walleniusmarine.com/






RISE Research Institutes of Sweden

SMARTA FARTYG, 
DIGITALISERING OCH 
AUTOMATISERING

THE TIME IS…. 

Robert Rylander 

RISE Maritime Research, Safety & Transport



OPERATOR ONBOARD

SARUMS

























• http://www.mechatronics.hials.org/project/project-kpn/
71

Cyber Physical System CPS or Digital Twinning
DNV/NTNU/SINTEF
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Smart: Ships / Fairway / …

VTS

Ship-Ship:

AIS

VDES

STM routes

Uppkopplad farled:

Virtuella AtoN

Sensorer (VTS, fartyg)

Positionering

UKC management

Ship-Shore:

STM routes

VDES

Enhanced monitoring

Shore based assistance

…

Beslutstöd:

Navigation

Positionering

Sensorer

FOC



Hur arbetar vi med automatisering?

• Synergier med fordonsindustrin

• Identifierade ett svenskt kluster

• Testkoncept (-> Validering -> Certifiering…)

• Transportstyrelsen driver ”Maritime Autonomous Surface 
Ships” (MASS) i IMO

Tre ”use case” för smart sjöfart:

• Autonoma mätplattformar / marina drönare

• Urbansjöfart

• Sjöfart: Autonomsäkerhet / Beslutstöd • Koncept där vi använder autonoma funktioner 
för att stödja bryggteamet

• Övervakning från land, resilient positionering

• Implementeras med användarna i fokus, ej nya 
larm, presentation av information och arbetssätt

• Nya sensorer, kommunikationslösningar och 
smarta plattformar kan användas för havs- och 
miljöobservationer



…now!

robert.rylander@ri.se
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TERNTANK

Beteende och logistiksystem

10.4.2019

Göteborg



TERNTANK

What has already been done together
with our customer

LNG vessels

• LNG dual-fuel main engines

• Fuel optimisation (with frequency converter)

• Efficient hull design

• Speed optimisation (JIT = just in time)

• Safe and well-functioning LNG supply in 

Northern Scandinavia

• Biogas tested and compatible

Conventional Terntank vessels

• Fuel optimisation (with frequency converter)

• Speed optimisation (JIT = just in time)



TERNTANK

High scores in SCI and ESI

Clean Shipping Index (CSI)

• Voluntary international index by a non-profit 

organisation

• Vessel’s environmental performance 

scored on five categories:

• SOX & PM, NOX, CO2, Chemicals, 

Water & waste; 30 points per category

• The highest score is class 5

• Terntank LNG vessel: CSI class 5

• Conventional Terntank vessel: CSI class 3-

4

Environmental Shipping Index (ESI)

• Voluntary international index by IAPH* 

• Vessel’s environmental performance 

scored taken into account:

• NOX, SOX, CO2, plus On-Shore Power 

bonus

• The highest ESI score is 100 for a ship 

that emits no SOX and NOX, plus 

energy efficiency monitoring

• Terntank LNG vessel ESI: approx. 95

* International Association of Ports and Harbors



TERNTANK

The annual average 

CO2 emissions from 

electricity use of 61 492 

detached houses in 

Sweden

The CO2 emissions of 981 heavy 

trucks driving one round around 

the globe (40 075 km)

4 LNG powered 

vessels (compared 

to older vessels in 

the fleet on MGO), 

reduces CO2 

emissions almost 

30 750 tonnes/a, 

which equals to:

The CO2 emissions 

from 38 510 roundtrips 

from Sweden to the 

Philippines for 1 

person

CO2 SAVINGS 
LNG + JIT (slow-steaming) vs. MGO (normal speed)



TERNTANK

What do we need to develop any more 

• In the hard market situation it is not fair 

that the industry take all responsibility 

for the transition to a more sustainable 

environment

• The industry need help and support for 

the transition, a system like the 

Norwegian NOX fund also in Sweden 

would be a great help

• Ports and authorities can do more to 

support the transition



TERNTANK

What do we need to develop any more 

• What we can promise is the following; 

If ports, authorities and governments is there 
to help and support us  with the investment 
we will work day and night to sell this green 
projects to our customers. 

We will take our part of the investment and 
we will get the customer to pay a part of the 
investment. If we all  work together we will be 
able to reduced the environmental foot    
prints in the transport chain 
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Trendspaning från akademi/institut

Inge Vierth, VTI – Statens väg- och 

transportforskningsinstitut

Lansering Svensk Sjöfarts forskningsstrategi 2019-2023

Göteborg, 10 april 2019   



Sjötransportarbete (miljoner tonkm) sedan 2000, Trafikverkets prognos 2040
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Faktorer som påverkar utrikes transporternas utveckling

1) International handel $ $ $

2) Industrins produktionsprocesser 

3) Samverkan och konkurrens mellan trafikslagen 

4) Globala mål för hållbar utveckling



1) Internationell handel

• Historiskt har utrikeshandeln ökat snabbare än BNP och utrikestransporter snabbare än 

inrikestransporter 

• Valutakurser påverkar handels-/godsflödenas riktning och omfattning  

➢ Trend mot mer protektionism (åtgärder för att gynna produktionen i det egna landet) 

innebär att förutsättningar ändras och osäkerheterna ökar   

Exempel: BREXIT, 

”USA:s handelskrig”

https://www.google.se/imgres?imgurl=https://images.theconversation.com/files/238970/original/file-20181002-85614-vu0p6l.jpg?ixlib%3Drb-1.1.0%26q%3D45%26auto%3Dformat%26w%3D926%26fit%3Dclip&imgrefurl=http://theconversation.com/what-happens-if-parliament-rejects-a-brexit-deal-103939&docid=KLbBG8SiITYNOM&tbnid=5Vu6R6k3I3bUXM:&vet=1&w=926&h=632&bih=607&biw=1280&ved=0ahUKEwjevM-WqrzhAhXk-ioKHVbcC-8QMwhEKAMwAw&iact=c&ictx=1


2) Industrins produktionsprocesser

• Trender mot automatisering, digitalisering, bättre förädlingsprocesser och större 

möjligheter att tillverka flera produkter i samma produktionslina 

• Inte samma anledning än tidigare att flyta tillverkning till länder med låga löner 

eftersom förädling sker i större grad med maskiner 

➢ Behov att frakta komponenter mellan olika länder minskar tentativt



3) Konkurrens och samverkan mellan trafikslagen 
- inte lätt att flytta över till sjöfart (t ex Mälardalen-Norra Tyskland)

- krävs överflyttning till hållbara sjötransporter

- krävs att multimodala transportkedjor effektiviseras 

Stockholm

Trelleborg

Travemünde

Väg och ropax

• Studie 2015: Externa kostnader i transportscenarier med utökad användning av sjöfart (Ostkusthamnar, VTI)

• Pågående studie 2019: Förlängda sjöben: När- och kustsjöfartens potential (Region Skåne, GU) 



4) Globala mål för hållbar utveckling – exempel: utsläpp till luft

• Globalt ca 260 styrmedel och initiativ för att minska sjötransporternas utsläpp till luft

➢ Uppsatta klimat- och miljömål kräver både teknikutveckling och styrmedel                        

(bl a för att skala upp, finansiera fartyg och infrastruktur)

➢ Övergång från fossila bränslen till förnybara bränslen påverkar transportbehovet och 

efterfrågan på sjötransporter 



Tack för uppmärksamheten 

Inge Vierth

inge.vierth@vti.se







Åsa Westher

HR – People Operation Manager



1. Kompetenssäkra framtiden 

Source:



1. Kompetenssäkra framtiden 

2. Vikten av ett gott arbetsmiljöarbete

Source:



1. Kompetenssäkra framtiden 

2. Vikten av ett gott arbetsmiljöarbete

3. Nya krav och förväntningar på våra ledare

Source:



1. Kompetenssäkra framtiden 

2. Vikten av ett gott arbetsmiljöarbete

3. Nya krav och förväntningar på våra ledare

4. Jämnställdhet och mångfaldhetsfrågor för            

en hållbar framtid

Source:



Tack!







KUNSKAP OCH 
KOMPETENS
TRENDSPANING FRÅN AKADEMI / INSTITUT
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DAGSLÄGET…

• Ett modernt fartyg har idag komplexa automatiserade system.

• Den tekniska utvecklingen har bland annat inneburit att nya 
arbetsuppgifter har tillkommit, andra har försvunnit och vissa har 
ändrat karaktär samt att antalet besättningsmedlemmar har minskat.

• Ökad datainsamling och behandling, bättre uppkoppling har medför 
att automatiserade system kan fjärrstyras eller styras av algoritmer.

• Detta kan innebära en ytterligare minskningen av besättningens 
storlek och i förlängningen också obemannade fartyg.
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EXEMPEL PÅ DIGITALISERING

Conceição, V., Carmo, B., Dahlman, J. and 

Navarro, A. “Visualization in Maritime Navigation: A 

Critical Review”. Presented at the 8th International 

Conference on Applied Human Factors and 

Ergonomics, 17-21 July, Los Angeles, USA, 2017
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FÄRRE PERSONER OMBORD…

Kapten

Maskinchef

1e 
Fartygsingenjör

Motorman

Motorelev

Motorman Reparatör

2e 
Fartygsingenjör

2e 
Fartygsingenjör

Överstyrman

2e Styrman 2e Styrman Bås

Matros Matros

Lättmatros

Jungman

Matros

X
X
X

XX
X
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DET HÄNDER NU…

” Are autonomous ships the future?”

“Hitachi to make Stena Line smartest ‘cognitive 
shipping’ company by 2021”

“China’s first smart ship launched”



HUR KOMMER
SJÖMANSYRKET

ATT SE UT I 
FRAMITDEN?
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VAD SÄGER REGELVERKET?

STCW CHAPTER VIII
Regulation VIII/2

Watchkeeping arrangements and principles to be observed

Administration shall require that the master of every ship to ensure that 
watchkeeping and arrangements are adequate… …. 

• Officers in charge of the navigational watch … … shall be physically
present on the navigating bridge … … 

• Officers in charge of an engineering watch … … shall be 
immediately available and on call to attend the machinery spaces … 
… 
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• Levels of autonomy are already in place through digitization and 
digitalization, leading to what is known as “smart shipping”… … 
that may impose disruptions and certainly require significant 
change …

• Roles may need to be redefined, skills developed and assessed, 
changes communicated effectively, and people trained in a way 
that will enable them to take up their new responsibilities and 
tasks aiming at commercial viability and safety… 

• The true challenge regarding autonomous ships is not whether 
we can technologically achieve the maximum level of autonomy. 
This can be done and has already taken place at a large degree. 

(DNV GL)



KÄRNKOMPETENSER

• Finns en enighet att viss
nautisk kärnkompetens
kommer att behövas även i
framtiden, COLREG t ex

• Frågan är vem som behöver
den och var den behövs?

• Vilka ytterligare kompetenser
kommer att behövas?
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FRAMTIDA KOMPETENSER
9 experter diskuterade vilka kompetenser framtidens sjömän kommer
att behöva; 

• “soft skills like leadership

• personalized lifelong training

• management

• the technical skills necessary to use the most modern equipment”,

Detta ansågs vara viktiga kompetenser och färdigheter. Ligger i linje
med vad andra industrier lyfter fram som viktig. En gemensam
kommentar är också “the challenge of training for the future need 
we don’t really know what it is going to look like”. 

KNect365 

https://knect365.com/shipping/

article/c17e1ac8-6e3a-4e33-

855c-5adbb3bad9aa/9-

experts-discuss-the-skills-

seafarers-need-in-the-future

(Visited 2018-08-16)

https://knect365.com/shipping/article/c17e1ac8-6e3a-4e33-855c-5adbb3bad9aa/9-experts-discuss-the-skills-seafarers-need-in-the-future
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CORE WORK-RELATED SKILLS DEMAND IN 2020 AND PREDICTED CHANGES FOR 2015-2020 

(ADAPTED FROM FUTURE OF JOBS)

Core work-related skills
Scale of skill demand 

in 2020
Core work-related skills

Growing skill 

demand

1.  Complex problem solving 36 % 1.  Cognitive Abilities 52 %

2.  Social Skills 19 % 2.  Systems Skills 42 %

3.  Process Skills 18 % 3.  Complex problem solving 40 %

4.  Systems Skills 17 % 4.  Content Skills 40 %

5.  Cognitive Abilities 15 % 5.  Process Skills 39 %

6.  Recourse Management Skills 13 % 6.  Social Skills 37 %

7.  Technical Skills 12 % 7.  Recourse Management 

Skills

36 %

8.  Content Skills 10 % 8.  Technical Skills 33 %

9.  Physical Abilities 4 % 9.  Physical Abilities 31 %

World Economic Forum, “The Future of Jobs – Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution” Global Challenge Insight Report, 2016
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“LEVELS OF AUTOMATION”

Different stakeholders define different levels of automation; e.g. IMO

• AL 0 - Manual. No autonomous function

• AL 1 - On-ship decision support

• AL 2 - On and off-ship decision support

• AL 3 - “Active” human in the loop

• AL 4 - Human in the loop – operator/supervisory

• AL 5 - Fully autonomous (but with rarely supervised operation)

• AL 6 - Fully autonomous
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RÖSTER…

“ … I’m not overly bothered by fully automated 

ships, but I am extremely bothered by heavily 

automated ones…”

Johnson

Director of marine risk management and a member of the committee of 

the International Union of Maritime Insurers
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Smart Ship

Smart Logistics / Ports

Education

Regulations

Regulations

2018 …

Today’s shipping Tomorrow’s shipping

Smart Fleet

Education

Autonomy …

THE TRANSITION
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Lighthouse –

för en konkurrenskraftig, hållbar 

och säker maritim sektor med 

god arbetsmiljö

Förstudier

Postdoktorprogra

m - avslutatTraineeprogram

Matchning

HÅLLBAR 
SJÖFART

Trafikverkets 

branschprogram

Seminarier/workshops

Skapar 

forskningssamverkan och 

nätverk

Driver program och 

arbetar för ökade 

FoI-satsningar

Sprider kunskap och 

skapar intresse för 

maritim forskning



Trafikverkets branschprogram för hållbar sjöfart 2019-2028

10 Mkr/år från Trafikverket, 100 Mkr på tio år

Ambition att ha 50 Mkr i medfinansiering

Förstudier

Forskningsprojekt

Innovationsprojekt

Deadline för projektidéer inför 2020 är söndag den 9 juni

Två el fler utförare (akademi/institut) och två 

el fler intressenter (näring/offentliga aktörer) 

HÅLLBAR SJÖFART



Maritimt arbetsliv

Fartygsdesign, 
framdrivning och 

handhavande

Digitalisering
och

automatisering

Effektiva 
transportsystem, 

styrmedel och 
affärsmodeller

Hållbar
sjöfart

Maritimt arbetsliv

Fartygsdesign, 
framdrivning och 

handhavande

Digitalisering
och

automatisering

Effektiva 
transportsystem, 

styrmedel och 
affärsmodeller

Hållbar
sjöfart



Första programkonferens den 20 maj kl 10-16 

Lindholmen, Göteborg

Välkomna att anmäla er!

www.lighthouse.nu

HÅLLBAR SJÖFART













Hållbara transporter i ett jämlikt 

och tillgängligt samhälle

Energimyndigheten
Avdelningen för Forskning och 

innovation

Enheten för hållbara transporter

- Anders Johansson

.



Vår vision: 
Ett hållbart energisystem

Energimyndigheten arbetar med 
förnybar energi, klimatinsatser, 
bättre teknik och smartare 
energianvändning. 



Utsläpp av växthusgaser från transporter

Källa: Naturvårdsverket



Hur går transportomställningen till fossilfrihet?

• Målen finns och är tydliga

• Omställningen går åt rätt håll men behöver skyndas på

• Ensam är inte stark – samordning och samverkan är avgörande

• Forskning och innovation – en framtidsnyckel

• Omställningen – en stor möjlighet för Sverige



Forskning, utveckling och innovation 
per temaområde 2017, miljoner kronor



Programöversikt, transportområdet
Grundläggande 

forskning
Tillämpad forskning

Pilot- och 

demonstration

FFI – Fordonsstrategisk forskning och innovation

Batterifondsprogrammet

Energieffektiva fordon

3 st kompetenscentrum för förbränningsmotorer

Kompetenscentrum för katalys

Swedish electromobility centre

Transporteffektivt samhälle

Biodrivmedelsprogrammet

Förnybara drivmedel och system

Kompetenscentrum förgasning av biomassa

Angränsande satsningar: Uppdrag inom elektromobilitet, Strategisk energisystemforskning, 

SamspEL, Bredbandsgapselektronik, Turbiner för framtidens energisystem, Drive Sweden, 

RE:Source, Viable Cities, MESAM, Internationella satsningar, m.fl.

Sjöfartsprogrammet



Motiv till Sjöfartsprogrammet

• Sjöfarten är idag helt beroende av fossila bränslen –

transporter ökar

• Klimatpolitiskt ramverk ”Netto noll år 2045”

• Goda möjligheter till verkningsfulla satsningar

• Sverige har rådighet att påverka

• Samverkan förstärker ytterligare

• Stärkt svensk konkurrenskraft



Ambitionen med programmet

• Helhetsgrepp - Koordinera våra insatser

• Bättre synliggöra våra satsningar  

• Förflytta mindset till en mer offensiv forskning

• Attrahera nya aktörer

• Programråd/bedömare

• Strategisk kompetens (nationell/internationell)

• Bredare bedömningskompetens 

• Koordinering med andra myndigheters satsningar



Programmets vision

Ett hållbart sjötransportsystem som är energi- och 

resurseffektivt och baserat helt på förnybar energi. 

Svenska aktörer är världsledande tack vare sin utveckling 

och introduktion av konkurrenskraftiga, klimat- och 

resurseffektiva produkter och tjänster. 



Sjöfartsprogrammets mål

• Ny kunskap finns framtagen om hur en ökad energieffektivisering kan uppnås och 

hur en ökad andel förnybar energi kan användas inom sjötransportsystemet. 

• Innovativa och vidareutvecklade arbetssätt, tjänster, affärsmodeller, teknik och 

anpassade lösningar som avsevärt förbättrar energi- och resurseffektiviteten 

inom sjötransportsektorn är demonstrerade.

• En långsiktig kompetensuppbyggnad i form av starka forskarmiljöer inom 

sjötransportområdet har förstärkts på flera lärosäten.

• Forskare och samhällsaktörer både nationellt och internationellt samverkar och 

bidrar gemensamt till förståelse och förändring. 

• Resultatspridning med starkt fokus på nyttiggörande har skett till relevanta 

målgrupper inom akademi, offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle.



Energieffektiva 

farkoster

Programområden och förändringsfaktorer

Anpassning till 

förnybara 

drivmedel

Operation och 

System

Förändringsfaktorer

Drivkrafter för förändring

Programområden

Digitalisering

Metoder och arbetssätt



Nästa utlysning i Sjöfartsprogrammet

• Planeras att öppna under april 2019 och stänga direkt efter 

sommaren

• Projekt som får stöd kan påbörjas tidigast 1 oktober 2019 (prel.)

• Och pågå som längst till 31 december 2023 (prel.)

• Budget för utlysningen är cirka 20 miljoner kronor 

• För närmare detaljer: http://www.energimyndigheten.se/

• Planerar för informationsmöten

http://www.energimyndigheten.se/


Önskemål i kommande utlysning

• Ökad samverkan mellan akademi och bransch

• Involvera branschen mer i projektgenomförande och 
samfinansiering

• Energirelevans är viktigt

• God resultatspridning

• Tydliga och mätbara mål för projektet 
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Sökande Kategorier –
utlysning 1



Elektrifiering får ett allt större genomslag



Tack!
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Rein Jüriado

10 april 2019

Göteborg
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Vårt uppdrag

• Ansvarar för långsiktig planering av  

transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, 

sjöfart och luftfart

• Ansvarar för byggande, drift och underhåll av 

statliga vägar och järnvägar

• Upphandla interregional kollektivtrafik

• Sjöfartsstöd, Rederinämnden
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Fyra prioriterade områden inom sjöfartsportföljen: 

• Klimat och miljö

• Digitalisering

• Sjösäkerhet och social hållbarhet

• Infrastruktur (effektivare sjötransportsystem)

Ett prioriterat målområde inom Planera-portföljen

• Planeringsunderlag för sjöfarten

Samarbete med andra portföljer (Möjliggöra, Luftfart) 

Sjöfart i Trafikverkets FoI-plan 
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Branschprogram Hållbar sjöfart

• Målsättningar:

– Säkerställa branschens framtida behov av teknisk och 

akademisk kompetens och kunnande; 

– Gemensam kraftsamling kring strategiskt viktiga 

hållbarhetsfrågor av betydelse för sjötransportsystemet 

och Sveriges konkurrenskraft;

– Bedriva och driftsätta den forskning, utveckling och 

innovation som krävs för att göra svensk sjöfart mer 

hållbar 

• Förstudier, forskningsprojekt och innovationsprojekt 

• Lighthouse tillsammans med ett brett konsortium

• Avtalet gäller i 10 år med utvärdering efter 5 år



158

Aktuellt budgetläge
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• Tvåstegsförfarande med fasta stängningsdatum fyra gånger 

om året 

• Mallar för skiss (förenklad FoI-förslag) och fullskalig 

projektspecifikation 

• Svarar mot behov/prioriteringar i Trafikverkets FoI-plan

• Bedömningskriterier: 

– Relevans och nyhetsvärde 

– Utförare och genomförare

– Nytta och nyttiggörande 

• Regler om statligt stöd påverkar stödnivån för organisationer 

som bedriver ekonomisk verksamhet 

Formalia 
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Kommande stängningsdatum: 30 april, 30 augusti, 31 oktober 
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Tack för visat 

intresse!





Horisont 2020
EU:s program för forskning och innovation

Svensk Sjöfart 10 april 2019

Mikael Sundh Vinnova
Nationell kontaktperson (NCP)
Smarta, gröna och integrerade 

transporter



Tre roller

FINANSIÄR NATIONELL EU-NOD EXPERTMYNDIGHET



Vinnova som Nationell kontaktmyndighet

➢Informationsmöten och kurser

➢Råd och stöd i ansökningsprocessen

➢Legal och finansiell rådgivning 

➢Statistik och analys av svenskt deltagande

➢Bevakar och påverkar utvecklingen/inriktningen i programmet



Vad är Horisont 2020

EU:s ramprogram för forskning och innovation 

Världens största satsning på forskning och 

innovation

En total budget på runt 80 miljarder euro

Gränsöverskridande projekt

Pilotinvesteringar, demonstration, lärande, 

samordning, spridning…

Handläggs i Bryssel

Excellent 
Science

Societal    
Challenges

Industrial 
Leadership



Allokerar pengar 

under 2014-2020

Budget ca

80 miljarder Euro

Fokus på 

samhälleliga 

utmaningar och 

innovation

Styrs av två-åriga 

arbetsprogram

(work-programmes)

8 månader från 

stängning av utlysning

till projektstart

Ersättningsnivåer: 

70 % eller 100 %

Minst tre 

organisationer från 

tre olika medlems-

eller associerade 

länder 



Horisont 2020 – Ersättningsnivå 

GRANT

Type of project Type of Organisation
"Overhead”

Indirect costs
Grant %

Research and 

Innovation Action 

(RIA)
All 25% 100

Innovation Action 

(IA)

Profit 25% 70

Non-profit 25% 100

Coordination and 

Support Action 

(CSA)
All 25% 100



Som en generell regel behöver industrialiserade länder utanför EU finansiera sitt eget deltagande

Horisont 2020 – Öppet för alla…



Grund – och 

tillämpad 

forskning

Test, demo och 

marknads-

introduktion

Samordning, stöd, 

spridning och 

standardisering



• Sveriges andel: 

▪ 1,29 miljarder Euro (3,5 %)

▪ 2 961 deltaganden

▪ 833 svenska organisationer

Källa: eCorda 2018-11-13
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Millioner Euro

Topp 20 i Horisont 2020



Starka organisationer i Sverige (Horisont 2020)

Näringsliv (allokerade medel)

• GKN AEROSPACE

• VOLVO PERSONVAGNAR AB

• ERICSSON

• SEKAB E-TECHNOLOGY AB 

• SAAB AB 

• ABB AB

• VOLVO TECHNOLOGY AB

Akademi (allokerade medel)
• LUNDS UNIVERSITET

• KAROLINSKA INSTITUTET

• KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

• CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AB

• UPPSALA UNIVERSITET

• STOCKHOLMS UNIVERSITET

• GÖTEBORGS UNIVERSITET

• LINKÖPINGS UNIVERSITET

• LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Källa: eCORDA 2018-11-13



Starka organisationer i Sverige (Horisont 2020)
Offentlig förvaltning (allokerade medel)

• STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

• FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE

• SVERIGES METEOROLOGISKA OCH HYDROLOGISKA INSTITUT

• STATENS ENERGIMYNDIGHET

• VETENSKAPSRÅDET - SWEDISH RESEARCH COUNCIL

• STOCKHOLMS STAD

• LUFTFARTSVERKET

Källa: eCORDA 2018-11-13



Smarta, gröna och integrerade transporter



Smarta, gröna och integrerade transporter i korthet

Fyra breda inriktningar som siktar på att:

a) Resurseffektiva transporter som tar hänsyn till miljön

b) Bättre mobilitet, mindre trängsel, mer säkerhet och trygghet

c) Global ledarskap för Europeisk transportindustri

d) Socio-ekonomisk och beteendeforskning och framåtblickande aktiviteter för 

policyutveckling



WP 2018-2020, SC4 (Smarta, gröna och integrerade transporter)
• Mobility for Growth (MG)

o Building a Low-Carbon, Climate Resilient Future:

Low Carbon and Sustainable Transport (LC-MG-1)

o Safe, Integrated and Resilient Transport Systems (MG-2)

o Global Leadership and Competitiveness (MG-3)

o Accounting for the People (MG-4)

o Blue Growth (MG-BG)

• Digitising and Transforming European Industry and Services:

Automated Road Transport (DT-ART)

• Building a Low-Carbon, Climate Resilient Future:

Green Vehicles (LC-GV)

• Other Actions

Calls for proposals 
SC4, WP 2018-2020

Indikativ budget 2019 2020

SC4 386,11 M Euro 340,96 M Euro

3x calls for 

proposals

2 av 4 

fokusområden

4 tvärmodala 

delområden 
+1 kopplad till SDG 

14



Horisont 2020 Transport – SE deltagande
Organisation EU-medel (€)
CHALMERS TEKNISKA HOEGSKOLA AB 18 057 274   

GKN AEROSPACE SWEDEN AB 17 312 055   

VOLVO PERSONVAGNAR AB 12 418 752   

SAAB AKTIEBOLAG 8 742 630   

KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN 7 924 489   

VOLVO TECHNOLOGY AB 5 228 271   

STATENS VAG- OCH 

TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT
5 029 356   

BOMBARDIER TRANSPORTATION SWEDEN AB 4 833 777   

LUFTFARTSVERKET 4 225 815   

SCANIA CV AB 3 355 081   

KIRUNA WAGON AB 2 698 515   

LULEA TEKNISKA UNIVERSITET 2 590 761   

NATIONAL ELECTRIC VEHICLE SWEDEN AB 2 569 548   

STOCKHOLMS STAD 2 521 581   

POWERCELL SWEDEN AB 2 337 628   

TRAFIKVERKET - TRV 2 075 197   

LUNDS UNIVERSITET 1 864 000   

LINKOPINGS UNIVERSITET 1 683 479   

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 1 494 380   

HOVDING SVERIGE AB* 1 377 439   

Totalsumma till 134 svenska aktörer 133 942 257   

Prel. data eCORDA

2018-11-13

339 deltaganden

110 SE org. 

deltar i 

186 projekt



Exempel från 2019 & 2020 DRAFT
(Notera att draf t för 2020 kan komma att ändras)

Nära förestående ur SP 2019

• LC-MG-1-11-2019: Structuring R&I towards zero emission waterborne transport (CSA)
Deadline: 25 April 2019 17:00

Från DRAFT, notera att dessa kan komma att ändras

• LC-MG-1-13-2020: Decarbonising long distance shipping (RIA)

• MG-2-13-2020: Coordination and support for an integrated freight transport and 

logistics system (CSA)

• MG-3-8-2020: Improved Production Processes in Ship building (IA)

• MG-BG-03-2020: Under water noise mitigation and environmental impact (RIA)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-scc-1-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=Smart Cities and Communities;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;onlyTenders=false


Registrera dig som en expert

‟Independent experts shall be chosen on the basis of skills, experience and 

knowledge appropriate to carry out the tasks assigned to them. Prospective 

independent experts are expected to have a high level of professional experience 

in one or more of the following areas”

• Ersättning?

• €450 per arbetsdag

• Traktamente för rese- och 

levnadskostnader

• Arbetsbelastning?

• Varierar med given uppgift

• Definierat i kontrakt

• Vilken erfarenhet och kunskap krävs 

av en expert?

• Risk för jäv?

• Rigorösa rutiner
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Connecting Europe Facility (CEF)

• På svenska Fonden för ett sammanlänkat Europa 

• En fond för finansiering av det transeuropeiska nätverket 

(TEN) inom områdena transport, energi och telekom

• Transeuropeiska nätverket för transporter (TEN-T)

– Ett EU-initiativ för att stärka och länka samman 

transportsystemet i EU

– Omfattar alla fyra trafikslagen vägtrafik, spårbunden trafik, 

luftfart och sjöfart

– Nätverket klassificeras i ett övergripande transportnät 

(Comprehensive network) och ett stomnät (Core network)
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Stomnätskorridorer i TEN-T

• 9 transportslagsövergripande

• 2 horisontella (MoS, ERTMS)

Inriktade på:

• Integration av olika transportsätt

• Driftskompatibilitet

• Gränsöverskridande avsnitt och 

flaskhalsar

Sverige berörs av korridoren

Scandinavian-Mediterranean Corridor

CEF-finansiering – en bakgrund
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Fonden för ett sammanlänkat Europa – transport (CEF Transport)

• Fonden finansierar de brister som finns i TEN-T nätverket

• Fonden syftar bland annat till att gynna renare transportsätt, 

underlätta för gränsöverskridande transporter och att öka 

digitaliseringen inom transportsystemet

• Genom att fokusera på smarta, hållbara och fullt 

sammanlänkade transporter, är det meningen att fonden ska 

bidra till att fullborda den europeiska inre marknaden

CEF-finansiering
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Fonden för ett sammanlänkat Europa – transporter (CEF Transport)

• I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 

fastställs reglerna för tilldelningen av EU:s ekonomiska stöd, 

prioriterade områden och den maximala gränsen för EU:s 

medfinansiering.

• Årliga och fleråriga arbetsprogram används för att på detaljnivå 

prioritera och ange hur stort ekonomiskt stöd som ska anslås för 

bidragsutlysningar för var och en av dessa prioriteringar

• Bidrag ges för planering/studier (50 %) och byggande (10-40 %)

• Projekt ska godkännas av berörda medlemsländer

CEF-finansiering
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Exempel på prioriteringar (områden för stöd)

• Anläggningsprojekt (främst inom korridorerna)

• Innovation och ny teknik

• Säkerhet

• Alternativa drivmedel

• Motorways of the Sea (MoS)

• European Rail Traffic Management System (ERTMS)

• Single European Sky (SESAR)

• Intelligent Transport Systems for Road (ITS)

CEF-finansiering
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• Den svenska regeringen är positiv till CEF-finansiering

• För perioden 2007-2017 har EU hittills beviljat över

775 miljoner euro i bidrag till 140 projekt med svenska 

partners

• Nästa utlysning kommer till hösten 2019

• Ny förordning utarbetas inför budgetperioden 2021-2028

CEF-finansiering för svenska projekt
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Många projekt har tidigare fått finansiering från CEF, exempel:

• Ystad hamn 132,4 milj euro

• Trelleborgs hamn (3 pågående) 56,9 milj euro

• STM Validation 43,0 milj euro

• Next Gen Link 39,3 milj euro

• FAMOS Freja 33,8 milj euro

• Zero Emission Ferries (avslutat) 26,3 milj euro

• MoS Scrubbers 24,6 milj euro

• Stockholm Värtahamnen (avslutat) 14,0 milj euro

• Nordic Maritime Link 12,6 milj euro

• Intelligent Sea 3,1 milj euro

CEF-finansiering för svenska projekt
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National Coordinator

Kajsa Lindström

(Ministry of Infrastructure)
Ministry level

Project Controller Aviation

Johan Holmér

ATM, airport infrastructure etc.

Project Controller Maritime

Anna Ryrfeldt

Motorways of the Sea (MoS), 
ports, inland waterways

Project Controller Environment 
and traffic

Sorin Sima (ITS)
John Norberg (Alternative fuel)

Energy, innovation, ITS

Project Controller Road and Rail 
Infrastructure including ERTMS

Anneli Malmberg, PO Lingwall

Infrastructure (road and rail), 
ERTMS

National CEF-Coordinator

Per Olof Lingwall

Ansvariga för utvärdering av 
projektansökningar och uppföljning av 
project med CEF-finansiering (särskilt årlig
rapportering (ASR) och slutrapporter).

Rapporterar till nationell coordinator på
departementsnivå

Agency level

Organisation av svenska CEF

Godkänner projektansökningar, 
årlig rapportering (ASR) och 
slutrapporter
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Projektcykel CEF

Utlysning

Sista
ansökningsdag

Fastställt
GA

Projektstart

Löpande
uppföljning

Årlig
uppföljning

ASR

Slut-
redovisning

• Projekt-PM till CEF-sekretariatet

• Slutlig ansökan till CEF-sekretariatet

• Regeringen beslutar

• Ansökan skickas in

• EU (INEA) utvärderar

• Preliminärt beslut (fördelning av budget)

• Utarbetande av GA

• Projekt inleds

• Kick-off med partners, INEA,

Infrastrukturdepartementet och CEF-sekretariat

• Projekt genomförs

• CEF-sekretariat följer

löpande upp

• Slutredovisning till CEF-sekretariatet

• Regeringen beslutar

• Slutredovisning lämnas

• ASR till CEF-sekretariatet

• Regeringen beslutar

• ASR lämnas in
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• INEA CEF Transport

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-

facility/cef-transport

• Svenska CEF-sekretariatet (CEF Transport)

https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-

bidrag/finansiering/

CEF-finansiering

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport
https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-bidrag/finansiering/
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• Skriv text här





PRESENTATION AV STIFTELSEN SVERIGES SJÖMANSHUS 

FORSKNINGSVERKSAMHET

SJÖKAPTEN CHRISTER LINDVALL 

(LEDAMOT AV DIREKTIONEN)



STIFTELSENS ÄNDAMÅL

”Stiftelsen ändamål är att ge stöd och hjälp, i fall då framträdande 
behöv föreligger därav, åt personer som är eller varit verksamma 
inom sjömansyrket och åt sådana personers anhöriga samt, i andra 
hand, att även i övrigt verka till nytta och gagn för sjöfolket.” (ur 
stadgarna)

Stiftelsen skall i övrigt verka till nytta och gagn för sjöfolket. 
Bland de områden, som utan inbördes ordning skall beaktas, kan 
nämnas: – att främja utbildning. – att verka för förbättrad säkerhet, 
arbetsmiljö och trivsel för sjöfolk. Detta kan ske genom stöd till 
forskning och utveckling på nämnda områden, uppmuntran av 
förslagsverksamhet med mera. – att belöna förtjänstfulla 
sjöräddningsinsatser



ORDFÖRKLARING

Kofferdi = Handelssjöfart 

Läst = Skeppslästen uppstår under 1500-talet och bestäms som 
en vikt. 
Lästen fastställdes 1726 till ett viktmått motsvarande 18 
skeppspund eller ca 2 448 kg.

1869 fastställdes nylästen på 10 000 skålpund eller 4 250 kg. 

1874 infördes registerton vid skeppsmätning.
1 registerton = 2.83 kubikmeter



HISTORIK

Sjömanshusen fick sina inkomster på olika sätt:

Vid återkomst till svensk hamn från utrikes ort skulle ett fartyg erlägga ”plåtavgifter” sedermera 

”hyresavgift”. 1911 fastställdes hyresavgiften till en procent av sjömännens löner. 

Fartygen skulle också vid återkomsten från utrikes ort erlägga ”lästavgift/sjömanshusavgift” med 

några ören för varje läst som fartyget vägde.

Vidare tillkom ”böter” som betalats av sjöfolk och de vid rymning ”förverkade hyrorna” till 

sjömanshuset. 

Kollektmedel i bl.a kyrkan upptogsför sjöfolk en gång om året fram till 1888.

De största inkomsterna var dock hyres- och lästavgifterna och de övriga mer eller mindre 

försumbara.



VERKSAMHET      

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus leds av en direktion bestående av 
representanter för redare och fack samt en kanslichef och två 
administratörer.

Stiftelsen bedriver en omfattande bidragsverksamhet inom svensk 
sjöfart. Syftet är att förbättra säkerheten och öka trivseln ombord, men 
också att hjälpa till att upprätthålla en hög kvalitet inom forskning och 
utbildning.



EKONOMI

Stiftelsens ekonomi har fortsatt att utvecklas positivt. Under året 

uppnåddes ett samlat kapital på ca en halv miljard kronor.

Den goda ekonomin har inneburit att stiftelsen fortsatt har 

kunnat lämna bidrag till kostnadskrävande projekt samt även 

höja gratialbeloppet till 24 000 kronor / år. Stiftelsen delar ut ca 

12–13 miljoner kronor /år. 

Sedan starten har stiftelsen delat ut ca 350 miljoner kronor.

.



FÖRVALTNING

1.  KAPITALET FÅR EJ RÖRAS

2.  MINST 10% AV AVKASTNINGEN SKALL LÄGGAS 

TILL KAPITALET

3.  MINIMUM 80% AV AVKASTNINGEN MÅSTE DELAS

UT 

4.  REALISATIONSVINSTER FÅR DELAS UT UNDER

VISSA FÖRUTSÄTTNINGAR

5. ”STIFTELSEN STÅR UNDER SJÖFARTSVERKETS

TILLSYN, SOM MEDDELAR ERFORDERLIGA

FÖRESKRIFTER OM MEDELFÖRVALTNINGEN OCH

KONTROLLEN DÄRÖVER.”



”STIFTELSEN ÄNDAMÅL ÄR ATT GE STÖD OCH HJÄLP, I FALL DÅ FRAMTRÄDANDE BEHÖV FÖRELIGGER DÄRAV, 
ÅT PERSONER SOM ÄR ELLER VARIT VERKSAMMA INOM SJÖMANSYRKET OCH ÅT SÅDANA PERSONERS 
ANHÖRIGA SAMT, I ANDRA HAND, ATT ÄVEN I ÖVRIGT VERKA TILL NYTTA OCH GAGN FÖR SJÖFOLKET.”
UTDRAG UR STADGARNA

 Gratial

 Akut hjälp

 Stipendier

 Utbildningsstöd

 Kultur

 Belöningsverksamheten

 Forskning och utveckling bl.a;

 Maskinrumsergonomi (avslutad)

 Intendenturens arbetsmiljö (avslutad)

 Doktorand i Kalmar: Sjöfartsvetenskap

 First responder safe transfer

 Fartygs dynamik

 SEBRA marin brandsäkerhet

 Val av bränsle

 Resilienta sjösäkerhetssystem

 Brand på RoRo däck olika bränslen 

 Hjärtinfarkt

 Lighthouse verksamhetsbidrag 500.000



ÖVRIG VERKSAMHET

BELÖNINGSDAG

BIBLIOTEKSMÄSSAN MED KULTURPRIS

KRIGSSEGLARMONUMENTET I GÖTEBORG

SJÖRÄDDNINGSINSATSER

HEDERSOMNÄMNANDE 

LIGHTHOUSE STYRELSE OCH PROGRAMKOMMITTÉ

STÖD TILL DOKTORANDER OCH FORSKNINGSPROJEKT



ÅRETS BELÖNINGSDAG GÅR AV STAPELN

DEN 8 MAJ PÅ SSRS LÅNGEDRAG
(ENDAST FÖR PERSONLIGT INBJUDNA GÄSTER)

Varje år delar vi ut ett stort antal belöningar till sjömän som gjort insatser för att förbättra 
arbetsförhållanden och fritid till sjöss. Det kan handla om allt från uppfinningar av 
arbetsredskap inom däck, maskin och intendentur till åtgärder för bekvämare hytter och 
trivsammare dagrum. Livräddning, idrottspriser, hedersomnämnande samt presentationer

av egna pågående forskningsprojekt.
Årets hedersgäst och prisutdelare 

Generaldirektör Jonas Bjelfvenstam

TACK SKALL NI HA!!! 




