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Vilka är aktörerna, hur arbetar de och 
vilka områden är viktigast på kort och 
lång sikt?





Övergripande målformulering i senaste forskningspropositionen:

”Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och 
innovationsländer och en ledande kunskapsnation, där 
högkvalitativ forskning, högre utbildning och innovation leder till 
samhällets utveckling och välfärd, näringslivets konkurrenskraft 
och svarar mot de samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige 
och globalt.”

Mål för forskningspolitiken 



1. Sverige ska vara ett internationellt attraktivt land för 
investeringar i forskning och utveckling. De offentliga och 
privata investeringarna i forskning och utveckling bör även 
fortsatt överskrida EU:s mål. 

2. En övergripande kvalitetsförstärkning av forskningen ska ske 
och jämställdheten ska öka. 

3. Samverkan och samhällspåverkan ska öka.

Uppföljningsbara delmål för forskningspolitiken



Transportpolitiskt mål

”Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning 
för medborgarna och näringslivet i hela landet.”



Vision: 

✓

Vår mission:

✓ Vi driver opinions- och informationsarbete för att stärka 
sjöfartens möjligheter att växa och utvecklas i Sverige. 

Vision och mission



Sjöfartsforskning 
Önskvärt Nödvändigt



Svensk sjöfartsforskning och -innovation

• Global sjöfart – global FoI

• Exportintäkter och arbetstillfällen för Sverige 

• Lösningar lämpliga för svenska förhållanden

• Hög miljöprofil, teknisk utveckling, potential 
att leverera lösningar med skarpare profil

• Samverkan på hög systemnivå

• Stort behov – lång kust, stark exportindustri, 
gränsar till innanhavet östersjön. 



Aktörer inom (svensk) sjöfartsforskning 

Presentation Trafikverket Workshop uppdatering FoI-plan



Akademier

Blekinge tekniska högskola

Chalmers Tekniska Högskola
Göteborgs Universitet

Kungliga tekniska högskolan

Linnéuniversitetet

BTH: marin teknik

Chalmers: sjökapten/sjöingenjör, internationell 
logistik, skeppsbyggare/Naval Architects

GU: utbildning inom logistik och transport 
management, International Business and trade

KTH: skeppsbyggare/ Naval Architects

Linnéuniversitetet: sjökapten/sjöingenjör



Akademier
Blekinge tekniska högskola
• Logistik
• Sjöövervakning
• Undervattensteknik
• Dykeri och autonoma farkoster
• Hållbar utveckling

GU / Handelshögskolan i Göteborg
• Logistik och intermodalitet 
• Energieffektivitet
• Affärsmodeller
• RoRo-segmentet
• Hamnar
• Miljöaspekter
• Juridik – sjörätt, 

havsförvaltningsrätt
• Mjukvara/IKT

Chalmers
Maritim miljövetenskap 
• Miljöeffekter från sjöfart – utsläpp, 

skrovpåväxt, vrak
• Marina bränslen 
Maritime Human Factors
• Supportive design
• Applied safety
• Operator performance
• Simulatorer kan användas i FoI-arbetet
Marin teknik
• Energieffektivitet
• Fartygsdesign
• Hydrodynamik
• Numeriska metoder
• Propulsionssystem
• Strukturell integritet
• Säkerhet och tillförlitlighet
• Vågdynamik

Linnéuniversitetet
• Arbetsliv, organisation och riskhantering
• Sjöfartens miljöpåverkan och havsplanering
• Energieffektivisering
• Fartygs funktionsstabilitet (med fokus på 

sjövärdighet)
• Simulatorer kan användas i FoI-arbetet

KTH
• High speed craft (HSC)
• Lättkonstruktioner
• Fartygsdynamik
• Undervattensteknik
• Inre vattenvägar

Sammanställt av Lighthouse 2019



Institut – privata och offentliga

RISE – Research Institutes of Sweden
SSPA Sverige

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
IVL Svenska miljöinstitutet

Sjöfartsverket
SMHI

RISE 

SSPA

FOI

VTI

IVL

VTI 

Sjöfartsverket

SMHI



Institut – privata och offentliga
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
• Marina spanings- och övervakningssystem
• Ubåtsjakt, hamnövervakning, minskydd
• Hydrodynamik
• Undervattensbuller

IVL Svenska miljöinstitutet
• Sjöfartens miljöpåverkan & reningsmetoder
• Energieffektivisering
• Bränslen
• Innemiljö
• Infrastruktur, styrmedel, 

samhällsekonomiska analyser, & kostnads-
nyttoanalyser

RISE – Research Institutes of Sweden
Alternativa bränslen
• Antifouling
• Energieffektivitet
• Human Factors
• Korrosionsskydd
• Logistik och intermodalitet
• Material
• Miljöteknik
• Strukturmekanik
• Brandsäkerhet
• Maritim informatik
• Uppkopplat fartyg, uppkopplad hamn
• Internet of things
• Intermodal informationsdelning
• Inlandssjöfart och urban sjöfart
• Electromobility

SSPA
• Hydrodynamik
• E-navigation & Safety
• Sjöfartslogistik
• Vinternavigation
• Alternativa bränslen/framdrift
• Inlandssjöfart och urban sjöfart
• Simulatorer används i FoI-arbetet

VTI
• Policyrelaterad forskning med 

samhällsekonomiskt- och 
modelleringsperspektiv

• Utveckling och demonstration inom 
hamnområdet

• Sjösäkerhet

Sjöfartsverket 
• Sea Traffic Management
• e-Navigation
• Sjömätning
• Simulatorcentrum som kan användas för FoI-arbete

SMHI
• Klimatpåverkan från sjöfartens emissioner
• Väderprognoser för ruttplanering

Sammanställt av Lighthouse 2019



Rederier

Ur Sjöfartens nyckeltal 2019

Svensk Sjöfart: 55 medlemmar

FoU i huvudsak i Sverige



Marintekniska företag (SMTF 2017)

V Götaland: 48% 

Stockholms län: 16%

Skåne: 17%

Värmland: 5%

Östergötland: 2%

Halland: 2%

Sammanställt av SMTF. Omsättning 
Tabell 3. 

Nettoomsättning: 34 498 313

Antal företag: 1180

Antal anställda:11 301



Lighthouse –

för en konkurrenskraftig, hållbar 

och säker maritim sektor med 

god arbetsmiljö

Förstudier

Postdoktorprogram 

- avslutat
Traineeprogram

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



Branschgemensam agenda för sjöfarts-FoI



Finansiering av sjöfarts-FoI

• Riktat: 100 miljoner kronor årligen

• Akademi

• Myndigheter och verk

– Sjöfartsspecifika 
forskningsprogram

– ”Andra” forskningsprogram

• Branschprogram

• Stiftelser

• EU

… privat finansiering! 



Forskningsbarometern 2019 - Vetenskapsrådet



Näringslivets FoU-barometer 2020 - IVA

Viktigaste åtgärder för att göra Sverige mer 
attraktivt för FoU-investeringar:

• Stärk tillgången på kompetens

• Skattepolitiken viktig för FoU-
satsningar

• Stärk samverkan och hjälp att skala upp



Hur arbetar Svensk Sjöfart och dess 
medlemmar med forskningsfrågor och 
vilka är prioriterade?



•

•

•
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• Vision

• Utmaning

• Mål

• Plattformar

• Samarbete akademi och samhälle

• Finansiering

• Forskningsstrategi
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• Idé och behov

• Kompetens och samarbetspartners

• Finansiering

• Prototyp

• Regelverk? Krav? Praxis? Tillgång? Kunder?

Genomföra FoI…



• Gemensamma utmaningar, Innovativ bransch, teknisk utveckling

• Återstart, European green deal, överflyttingsmål, godsstrategi

• IMO mål, ICS förslag R&D fund

• Samverkan

• Förutsättningar och incitament – allt från skattepolitik till farfars-princip

Genomföra FoI… utmaningar innebär möjligheter! 



• Långsiktighet

• Stabil finansiering

• Konkurrenskraftig industri

• Samverkan i triple helix

Förutsättningar för framgångsrik FoI



Sjöfartsbranschens innovationer – bland annat nya 
energibärare, framdrivningsmetoder & energieffektivisering

LNG/LBG Metanol

Skrubber

Vind

?
B
a
t
t
e

Vind

Vätgas?

Batterier



Swedish Shipowners’ Association
Suzanne Green

Research and innovation manager





we are: BUILDING
Two ships and a stronger future.
The new ship will join the fleet in  2021



Main Engine

Wärtsilä 10V31 Dual Fuel

• The most efficient 4-
stroke engine in the 
world

• To be runned on LNG 
or/and LBG



PowerPower & propulsion systems



Peak shaving

• Balance variable loads on Main 
Engine and Auxiliary Engines

• During a voyage or during cargo 
operation.

• Energy production will be 
optimized to highest efficiency. 



Shore Connection

• Ready to receive 6.6 kV 
from shore

• Enough capacity for 
discharging operations

• Charging batteries



Convert waste heat to electricity

ORC - Organic Rankine cycle

Electrical net input to switchboard:

• At sea 71 kW

• During cargo discharging 83 kW



Full-twist leading edge the rudder will 
provide the optimum of performance and 
efficiency. Its special design with wake-field 
and propeller slipstream analysis ensures 
the performance advantages of this rudder 
type.

• Full-twist leading edge

• Energy savings on highest level

• Outstanding „performance partnership“ 
with the 6,2 m propeller

Rudder



Actuators to cargo and 
ballast valves are all 
electric

Minimize use of oil

Mooring and anchor
winches are electric

Water lubricated
stern tube seal

Frequency controled
fixed pitch bow-
thruster





Low noise

• Vessel equipped with
silencers and electrical
cargopumps

• Outside noise level to 
be maximum 65 db
measured 25 m from 
Vessel side (running of 2 
aux engines and 2 eng
room fans)



Emissions

Reductions compared with
existing ship in the fleet

CO2 - 55%

NOx - 89%

SOx - 99%

Particles - 95%





Välkommen till 
utbildningsvecka 

om sjöfart!
7-10 december



Måndag

• Grundläggande 
kunskaper om sjöfart 
och sjöfartens roll i 
samhället samt 
logistikflödet

• Sjöfartens aktörer –
Vad gör de olika 
aktörerna och vad 
påverkar deras 
vardag? - Rederi

Veckans program
Tisdag

• Hur arbetar en hamn?

• Hur arbetar en 
skeppsmäklare?

Onsdag

• Hur arbetar svenska 
myndigheter med 
sjöfart?

• Sjöfart och politiska 
målsättningar och 
prioriteringar 
nationellt och 
internationellt

Torsdag

• Sjöfartens framtid –
forskning, innovation 
och utveckling

• Exempel på hur redare 
arbetar med forskning 
och innovation  -
Wallenius Marine

• Ny teknik, design och 
nybyggnation för 
energieffektivisering -
Donsötank

•

•



Måndag
▪ 90 % imp/exp
▪ Hållbarhet 
▪ Svensk flagg? – viktigt för försvar, näringen, 

påverkan
▪ Typer av sjöfart – geografisk, efterfrågan, 

fartygstyp

▪ Styrs? - globalt genom IMO



Tisdag



Onsdag

Politiska mål:
• Hållbarhet
• Överflyttning 
• Världens första fossilfria 

välfärdsland



Torsdag



Tack!


