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Inovember 2017 
gick startskottet 
för Framtidspro-

grammet som är ett 
strategiskt utveck-
lingsarbete mot 2027 
med utblick mot 2040. 
Frågeställningar 
som ska besvaras och 
mötas är exempelvis; 
Vilket erbjudande 

behöver sjöfarten 2027? Hur satsas pengarna 
bäst för att nå hållbarhetsmålen? Hur kan vi som 
affärsverk göra ytterligare affärer för att minska 
framtida avgifts- och anslagshöjningar? Med an-
ledning av detta gör vi under våren 2018 djupin-
tervjuer med våra kunder och ser samtidigt över 
miljöstyrning och klimatkompensation.

Du läser just nu vår sjätte hållbarhetsredovisning 
och min förhoppning är att du som kund/intres-
sent upplever att vi inom ramen för vårt uppdrag 
lyssnar och levererar det du har behov av med en 
hållbarhet som driver på och stödjer sjöfartsbran-
schens konkurrenskraft. Det betyder samtidigt att 
våra avgifter måste spegla en långsiktigt hållbar 
ekonomi. Därför har vi samtidigt som vi höjt våra 
avgifter efter 10 års uppehåll lovat våra ägare att 
effektivisera 1,1 mdr kronor till 2027. Detta kom-
mer kräva prioriteringar som vi vill föra en nära 
dialog med våra kunder och ägare om. 

Under 2018 gör vi även en gemensam översyn av 
miljöincitamentet i våra avgifter tillsammans med 
Sveriges hamnar, Skeppsmäklarna och Svensk 
Sjöfart. Därmed hoppas vi kunna koordinera våra 
100 mkr med hamnarnas miljöstyrning mot ett 
färre antal gemensamt utvalda parametrar och 
därmed gynna de redare som satsar på hållbarhet. 
I vår anslagsframställan tar vi även upp diskus-
sionen om att miljöväxla kostnaden för drift av 

isbrytare vilket innebär 300 mkr ytterligare till 
miljöincitament.

Utvecklingen av nästa generations resor och 
transporter är ett viktigt led i arbetet med Agenda 
2030 och de globala målen för hållbar utveckling. 
Regeringen vill med all tydlighet utveckla sjöfar-
tens gods- och persontransporter. Sjöfartsverkets 
uppdrag är att tillhandahålla farleder med en hög 
standard ur ett miljö- och sjösäkerhetsperspektiv. 
Sedan länge är nollvisionen mycket nära inom 
handelssjöfarten och inom fritidsbåtssidan pågår 
ett framgångsrikt arbete med Svenska sjörädd-
ningssällskapet som stark samarbetspartner. 

Ett viktigt verktyg för att nå hållbarhetsmålen är 
Trafikverkets förslag för perioden 2018–2029. Re-
geringen tar beslut under våren 2018 och förslaget 
innehåller mer sjöfart än någonsin; ca 4 miljarder 
kronor av 622 miljarder. De förarbeten vi gjort vi-
sar med all tydlighet den stora samhällsnytta sjö-
fartsprojekt kan ge till en relativt låg kostnad. De 
största projekten utgörs av Malmporten i Luleå, 
Landsortsfarleden mellan Landsort och Södertälje 
samt Trollhätte kanal. 

Sveriges klimatmål är att senast år 2045 inte ha 
några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. 
För transportsektorn ska utsläppen för inrikes 
transporter, inklusive inrikes sjöfart, minska 
med 70 procent till 2030, jämfört med 2010. 
Sjöfartsverkets bidrag är bland annat att minska 
elförbrukningen med 25 procent samt minska 
utsläppen av koldioxid med 10 procent från 2012 
till 2023. Vi har redan uppnått 4 procent mindre 
koldioxid men arbetet behöver intensifieras om 
vi ska klara målet. Det gör vi inom vårt rederi, 
farledsverksamheten och lotsningstjänsterna.

Katarina Norén, Generaldirektör

Generaldirektören har ordet
För att våra kunder ska klara den hårda konkurrensen i transportnäringen och den snabba 
omvandling som pågår i samhället är det helt avgörande att Sjöfartsverkets tjänster både 
håller rätt kvalitet och utförs till ett konkurrenskraftigt pris. Därför bör Sjöfartsverkets tjänster 
också ligga i framkant utvecklingsmässigt för att kunna vara ett stöd för branschen, trans-
portsystemet och därmed Sverige. 

Fo
to

: N
ic

la
s 

Fa
st

h 

GENERALDIREKTÖREN HAR ORDET



5

Environmental sustainability 
The SMA has identified six topics
that are material to our opera-
tions: carbon dioxide emissions 
(CO2), use of fuel and oils, emis-
sions of nitrogen oxide (NOX), soil 
contamination, hazardous waste 

and (indirectly) decision-making. The SMA has 
determined two environmental goals for the period 
2012–2023; to reduce the consumption of electri-
city by 25 percent and to reduce carbon dioxide 
emissions by 10 percent.

From the Director-General
The Swedish Maritime Administration (SMA) is
one of few Swedish governmental agencies that 
reports its sustainability work. We do this to 
show how our agency contributes to a sustainable 
society at large. Our vision, Safe shipping lanes in 
a sustainable future through maritime partnership, 
guides us through our everyday challenges. Our 
services include pilotage, fairway service, mari-
time traffic information, icebreaking, hydrography, 
maritime and aeronautical search and rescue and 
seamen’s service. The SMA aims to contribute to 
the competitiveness of trade and industry and at 
the same time take care of lives and work for the 
reduction of climate and environmental impact 

within our area of  business. The SMA therefor 
contributes to a sustainable society in many ways. 

EMPLOYEES COMMISSIONING 
BODIES

CUSTOMERS AND STAKEHOLDERS

CUSTOMERS
who pay or use 

our services frequently

TRANSPORT
PURCHASERS

and owners of goods

STAKEHOLDERS
Collaboration partners

Future employees
Society in general

CO

Summary in english

 

Social sustainability
Occupational health and safety has 
been identified as a material topic 
specific GRI Standard to consider in 
ensuring a safe working environment 

for the employees of the SMA. Gender equality and 
diversity are important aspects of our fundamen-
tal values. 

Financial sustainability 
A comprehensive financial report for 2017 
is included in the annual report that 
the SMA submits to the Government in 
February each year, in accordance with 

the Ordinance (2000:605) concerning the Annual 
Reports and Budget Documentation.

Offering seafarers active leisure time. Human interaction cannot replace distance communica-
tion. The seaman’s services of the SMA serves seafarers of all nations. In 2017 we made 9 544 
visits to vessels. 61 938 visits were made to the seamen’s centers of the SMA and we transported 
18 833 seafarers to and from the SMA:s seaman’s centers and to other activities.

SUMMARY IN ENGLISH
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I blickfånget – med siktet föröver

Historisk satsning på sjöfartsinfrastruktur! Den 
nationella planen för transportsystemet 2018–
2029 beräknas fastställas av regeringen under 
våren 2018. Läs mer i avsnittet ”Farleder”.

Sjöfartsverkets projekt Isbrytare 2020 (IB 
2020). Omsättningen av Sjöfartsverkets nuvaran-
de isbrytarflotta syftar till att långsiktigt säker-
ställa tillgänglighet, ändamålsenlig kapacitet och 
att Sverige inte står utan den samhällsviktiga 
resursen isbrytning. Läs mer i avsnittet ”Isbryt-
ning”.

Regeringens maritima strategi betonar behovet 
av en omställning till hållbara transporter, och 
farledsavgiften framhålls som ett verktyg som kan 
användas för att premiera miljöförbättrande åt-
gärder. I strategin framhäver regeringen att dess 
långsiktiga ambition är att trafikslagen ska kon-
kurrera på lika villkor både nationellt och inter-
nationellt. Avgiftsstrukturen behöver då stödja en 
samhällseffektiv användning av transportresurser 
och bidra till en högre grad av konkurrensneutra-
litet mellan trafikslagen än vad som är fallet i dag.

Sjöfartsverkets kraftsamlar för att säkerställa 
en långsiktigt hållbar ekonomi. Myndighetens 
avgiftsmodell har under året fortsatt att vara i 
fokus för många av våra kunder och intressenter. 
Ta gärna del av ytterligare information i avsnit-
tet ”Myndighetsuppgifter/Långsiktigt hållbar 
avgiftsmodell”. 

Framtidsprogrammet är ett strategiskt utveck-
lingsarbete som syftar till att skapa ett stabilt och 
hållbart Sjöfartsverk över tid. Mer om det finns att 
läsa i avsnittet ”Framtidsprogram”. 

Den maritima strategin framhåller att innovation 
är nödvändigt för att stärka den maritima näring-
ens konkurrenskraft och även för att möta de sam-
hällsutmaningar som det maritima området berörs 
av. Fokuserad forskning och innovation är ett 
initiativ Sjöfartsverket påbörjat inom ramen för 
Framtidsprogrammet.

”Etik och moral i staten” är  ett internt upp-
drag med syfte att se över vad Sjöfartsverket kan 
göra för att stärka personalen i rollen som statlig 
tjänsteman. Mer om det går att läsa i avsnitten 
”Framtidsprogram” och ”Social hållbarhet”. 

Nedan redogör Sjöfartsverket för frågor som varit i fokus lite extra under året som gått och 
som i vissa fall bedöms vara väsentliga i närmare ett decennium.

I BLICKFÅNGET – MED SIKTET FÖRÖVER
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Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande  
affärsverk inom transportsektorn och lyder under 
Näringsdepartementet. Som ett affärsverk är 
Sjöfartsverket beroende av de anslag av statliga 
medel som tillförs, men även av de avgifter som 
tas ut av handelssjöfarten. Sjöfartsverkets vikti-
gaste intäkter är farleds- och lotsavgifter. 

Genom våra kärnverksamheter tillhandahåller 
vi farleder och sjögeografisk information, lotsar 
fartyg till och från hamn, säkerställer system för 
att navigera rätt och undvika olyckor, håller ham-
narna vinteröppna i hela landet, erbjuder sjömän 
en meningsfull fritid och bistår dem som hamnar 
i nöd, både till sjöss och i luften. Sjöfartsverket 
säkerställer att sjöfarten kan pågå dygnet runt, 
året om.

Sjöfartsverket är en engagerad och pådrivande 
aktör i arbetet för en hållbar sjöfart. Vår vision, 
Säkra sjövägar i en hållbar framtid genom mari-
timt partnerskap, sätter sjöfarten på transportkar-
tan vilket verket medverkar till genom att erbjuda 
effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt 
partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och 
hållbar utveckling.

Sjöfartsverkets värdegrund bygger på hjärta och 
ansvar. Vi som arbetar på Sjöfartsverket ska vara 
professionella i vår roll, öppna i vår kultur och 
engagerade i vårt förhållningssätt.

Tillsammans med övriga myndigheter inom 
transportsektorn ska Sjöfartsverket säkerställa 
en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet.

Riksrevision granskar affärsverksformen
Under året påbörjade Riksrevison en granskning 
av affärsverkens organisationsform. Resultatet av 

granskningen kommer att presen-
teras i en rapport med planerad 
publicering i januari 2018.

Sjöfartsverket har gett sin syn på olika bolags-
former kopplat till den statliga affärsverksutred-
ningen och slutsatsen är att myndigheten anser 
att affärsverksformen är bra för vår verksamhet. 
Läs gärna mer i avsnittet ”Intern styrning och 
kontroll”.

Uppdrag och snabba fakta

Omsättning 2 189 400 (tkr)

Tillgångar 4 489 031 (tkr)

Eget kapital 394 708 (tkr)

Skulder 4 094 323 (tkr)

Fartygsanlöp 2017  98 102

2016 96 430

Antal lotsningar 2017 33 481

2016  32 669

Isbrytarassistans  2017     509

2016 748

Isbrytarbogsering  2017 33

2016 29

Affärsidé 
Vi erbjuder effektiva sjövägar, moderna tjänster och 
maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och 
hållbar utveckling. 

Uppdrag
Sjöfartsverket är ett affärsverk med ansvar för att 
utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och 
regeringens beslut. 

Vision
Säkra sjövägar i en hållbar framtid genom 
maritimt partnerskap.

UPPDRAG OCH SNABBA FAKTA
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Sjöfartsverkets regionala organisation är koncen-
trerad till den svenska kusten, Vänern (Trollhätte 
kanal), Vättern och Mälaren. Längs med kusten 
finns nio lotsområden: Luleå, Gävle, Stockholm, 
Södertälje, Kalmar, Malmö, Göteborg, Marstrand 
och Vänern/Trollhätte kanal. I Göteborg finns sjö- 
och flygräddningscentralen. 

Den regionala SAR-verksamheten är indelad i 14 
områden. Verksamheten med räddningshelikop-
trar finns på fem baser runt om i landet: Umeå, 
Norrtälje, Visby, Ronneby och Göteborg. 

I Malmö, Göteborg, Marstrand och Södertälje har 
vi trafikcentraler med funktioner för VTS, lots-
planering och Sweden Traffic. Läs gärna mer om 
detta i avsnittet ”Sjötrafikservice”.

Sjöfartsverket har även verksamhet i Antwerpen, 
Belgien genom vår verksamhet Sjömansservice 
som i Sverige har sjömansklubbar i Göteborg, 
Stockholm, Malmö och Norrköping. Lär gärna mer 
i avsnittet ”Sjömansservice”.

Höllviken

Luleå

Skellefteå

Umeå

Örnsköldsvik

Sundsvall

Söderhamn

Gävle

Kapellskär
Sandhamn

Svartklubben

Landsort

Visby

Kalmar

Malmö

Helsingborg

Halmstad

Marstrand

Rönnäng

Lysekil

Stockholm

Karlshamn

Oxelösund

Norrköping

Oskarshamn

Göteborg

Södertälje

Vänern/Trollhättan

Norrtälje

Ronneby

Lotsstation

SAR-bas

Övrigt

Sjöfartsverkets organisation 2018. SMA Maintenance AB är ett helägt dotterbolag till Sjöfartsverket och ansvarar för underhåll av Sjöfarts-
verkets räddningshelikoptrar. Läs gärna mer om vår nya internrevisor i avsnittet ”Intern styrning och kontroll”.

1 192 anställda

UPPDRAG OCH SNABBA FAKTA
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Mål med fokus på hållbarhet
De svenska transportpolitiska målen är utgångspunkten för Sjöfartsverkets hållbarhetsarbete. 
Myndigheten bidrar till att de av riksdagen beslutade transport- och näringspolitiska målen på 
sjöfartsområdet kan uppfyllas. 

Vi verkar för minskad 
klimat- och miljöpåverkan 

genom en säker och 
hållbar sjöfart.

Ekologisk hållbarhet

Vi minskar 
resursförbrukningen 

genom effektiv 
resursanvändning.

Vi strävar efter en minskad 
miljöbelastning från sjöfarten.

Vi arbetar effektivt för att 
minska utsläppen från vår 

egen verksamhet.

Ekonomisk hållbarhet

Genom professionell 
verksamhet och stabila 
� nanser hjälper vi våra
kunder att stärka sin

 konkurrenskraft.

Vi fokuserar på 
våra kunders behov.

Vi har en ekonomi i 
balans.

Vi har en effektiv 
verksamhet.

Vi värnar om våra 
medmänniskors 

välbe� nnande och utveckling 
genom att bedriva en säker 

verksamhet som 
vilar på sund värdegrund.

Social hållbarhet

Hänsynsmål Funktionsmål

Vi arbetar för en säkrare 
och mer tillänglig sjöfart.

Vi har kompetenta, friska 
och motiverade 

medarbetare samt en god 
och säker arbetsmiljö.

Vi har ett professionellt, 
öppet och engagerat 

ledarskap och 
medarbetarskap.

Stra
tegiska mål

Taktiska mål

Det övergripande målet för svensk transportpolitik 
är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgare och näringsliv i hela landet. Därutö-
ver har riksdagen beslutat om ett funktionsmål 
och ett hänsynsmål. Funktionsmålet handlar om 
tillgänglighet medan hänsynsmålet handlar om 
säkerhet, miljö och hälsa. I Sjöfartsverket har 
dessa brutits ned i övergripande målsättningar 

för de olika kärnverksamheterna. Läs gärna mer 
i avsnittet ”Social hållbarhet” och ”Ekologisk 
hållbarhet”.

Verksamhetsstyrningen i Sjöfartsverket genomsy-
ras av ett tydligt hållbarhetsperspektiv, med stra-
tegiska mål inom de tre hållbarhetsperspektiven 
social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

MÅL MED FOKUS PÅ HÅLLBARHET
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Sjöfartsverkets ledningssystem
Att arbeta med ständiga förbättringar är en natur-
lig del av Sjöfartsverkets verksamhet – förbättra, 
förenkla och förtydliga. Sjöfartsverket arbetar i en 
matrisorganisation med ett kvalitets- och miljö-
ledningssystem som skapar förutsättningar för 
en modern och ändamålsenlig styrning av verk-
samheten. Med utgångspunkt i Sjöfartsverkets 
huvudprocesser, tillika kärnverksamhet, ska fokus 
ligga på vad, vem och hur arbetet ska bedrivas. 

Under 2017 har Sjöfartsverket fortsatt att för-
bättra myndighetens ledningssystem. Under en 
treårsperiod (2015–2017) ska alla Sjöfartsverkets 
verksamheter ha genomgått förbättringsdagar 
(interna kvalitets- och miljörevisioner). 2017 års 
förbättringsdagar har genomförts enligt fastlagd 
plan för året och detta gör att treårsperioden 
avslutas. All verksamhet och samtliga av standar-
dernas krav har hanterats under treårsperioden.

Under 2017 har två externa revisioner genomförts 
av RISE, som är Sjöfartsverkets upphandlade 
certifieringsorgan. Revisionerna har omfattat en 
omcertifieringsrevision samt uppgraderingsrevi-
sion till de nya versionerna av standarderna, ISO 
9001:2015 samt ISO 14001:2015. Vid dessa revisio-
ner fick Sjöfartsverket totalt 62 mindre avvikelser 
som samtliga är hanterade och stängda.

Intern styrning och kontroll 
Under året fastställdes en ny policy för intern 
styrning och kontroll av Sjöfartsverkets styrelse. 
Intern styrning och kontroll avser den process med 
de aktiviteter som krävs för att med en rimlig grad 
av säkerhet se till att verksamhetens mål uppnås 
med avseende på en effektiv och ändamålsenlig 
verksamhet, tillförlitlig rapportering samt hög 
grad av efterlevnad av de regler som gäller för 
verksamheten. Den metod som används för bedöm-
ning är den internationellt vedertagna så kallade 
COSO-modellen. Det som tydligt kännetecknar 

modellen är en direkt koppling till riskhantering 
som i sin tur kopplar till verksamhetsmål och 
måluppfyllnad. 

En väl fungerande intern styrning och kontroll 
bygger på samverkan mellan styrelse, ledning och 
övrig personal, med tydligt definierade ansvars-
förhållanden och tydlig uppgiftsfördelning mellan 
verksamheterna, stödfunktionerna och internrevi-
sion som kan sägas utgöra tre försvarslinjer. 

Skatteverket avslutade i början av året den skatte-
revision som påbörjades under hösten 2016. Ingen 
skriftlig rapport lämnades eftersom inga avvikel-
ser identifierades. 

Riksrevisionen genomförde under andra halvåret 
granskning av rutiner och intern kontroll. Gransk-
ningen omfattade bland annat fastigheter, bränsle-
hantering, FoI (offentliga medel), externa intäkter 
samt avstämning avseende tidigare granskade 
områden.

För att säkerställa att den interna styrningen och 
kontrollen är effektiv och för att stärka den ekono-
miska granskningen av verksamheten anställdes 
en internrevisionschef under hösten 2017. Detta 
på initiativ av myndighetens styrelse även om 
Sjöfartsverket inte har ett formellt åtagande från 
regeringen att ha en internrevisionsfunktion. In-
ternrevisionen ska granska och lämna förslag på 
förbättringar av myndighetens processer för intern 
styrning och kontroll.

Internrevisionsfunktionen har genomfört ett 
granskningsuppdrag inom området ledningens 
förmåner och ett rådgivningsuppdrag om pro-
jektprocessen inom Mälarprojektet. Under 2017 
genomfördes på uppmaning av Sjöfartsverket och 
Trafikverket gemensamt en extern, oberoende 

Nå våra mål

Fatta rätt beslut

Ta rätt risker

STYRA OCH UTVECKLA

Leverera lotsning

Utveckla, Tillhandahålla Farleder

Leverera sjögeogra�sk information

Leverera sjötra�kinformation 

Möjliggöra vintersjöfart

Rädda liv (SAR)

Skapa framtidens sjöfart

Erbjuda sjömän en aktiv fritid (SMS)

Underhålla
Helikopter

Upprätthålla, 
skydd, 
säkerhet och
beredskap

Utveckla och
underhålla
fartyg

Sälja 
produkter
och tjänster

Utveckla och
underhålla
fastigheter

Kompetens-
försörja

Stärka och 
bygga 
varumärke

Leverera IT

Sjöfarts-
verket 
gör 
skillnad

Säker 
sjöfart

För
Människa

och
Miljö

MÅL MED FOKUS PÅ HÅLLBARHET
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utvärdering av projektet ZVT (Zero Vision Tool) 
med avseende på verksamhetens innehåll, rele-
vans ur ett FoI-perspektiv och kostnadseffektivi-
tet. Utvärderingen resulterade i en kritisk rapport 
som starkt ifrågasatte projektets värde. Avtalet 
med Sjöfartsverket var bristfälligt, liksom Sjö-

fartsverkets uppföljning av projektets leveranser 
och ekonomiska förhållanden. Sjöfartsverket har 
därefter beslutat om en finansiell granskning av 
ZVT, vilken kommer att genomföras av Sjöfarts-
verkets internrevision under första kvartalet 2018.

Nordiska fototävlingen för sjöfolk arrangeras årligen och är 
öppen för aktivt seglande sjömän. Vill du delta? 
www.sjofartsverket.se/seatime.

Bidrag till Nordiska fototävlingen för sjöfolk 2017
Foto: Mikael Söderholm

MÅL MED FOKUS PÅ HÅLLBARHET
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I november 2017 gick startskottet för Framtidspro-
grammet som är ett av generaldirektör Katarina 
Noréns initierat strategiskt utvecklingsarbete 
som syftar till att skapa ett stabilt och hållbart 
Sjöfartsverk över tid. På 10 års sikt ska vi ha rätt 
förutsättningar att leverera efterfrågad kund- och 
samhällsnytta och samtidigt kunna nå både eko-
nomisk, ekologisk och social hållbarhet. Program-
mets övergripande målbild lyder: 

”Sjöfartsverket har en tydlig strategisk inrikt-
ning, en hög intern effektivitet och en långsiktigt 
hållbar ekonomi. Vår verksamhet vilar på den 
statliga värdegrunden och vi har rätt förutsätt-
ningar för att leverera efterfrågad kund- och 
samhällsnytta.”Vi ska veta vad vi gör, hur vi gör 
det och på vilket sätt vi följer upp det vi gjort. 

Inom Framtidsprogrammet pågår många interna 
uppdrag – arton i skrivande stund – men antalet 
kan komma att ändras under programmets genom-
förande. 

Ett av Framtidsprogrammets program är "Etik 
och moral i staten” vars syfte är att bättre omhän-
derta den statliga värdegrunden genom att ta fram 
en handlingsplan, uppdatera riktlinjer,  genomföra 
riskanalyser och utbildningar, med mera. Mer 
om det arbetet finns att läsa i avsnittet ”Social 
hållbarhet”.

Ytterligare ett program är ”Strategiprojektet”. Det 
handlar om att ta fram olika vägval och riktlinjer 
inför framtiden som gör att vi blir uppfattade på 
ett sätt som vi önskar av de kunder och intres-
senter Sjöfartsverket har relationer till. Projektet 
omfattar även vilka konkurrensfördelar vi ska ha 
och vilket värde Sjöfartsverket vill skapa om fem 
till tio år. Även vad Sjöfartsverket inte ska göra 
ska belysas.

Framtidsprogram

Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i 
sex principer:

• Demokrati

• Legalitet

• Objektivitet

• Fri åsiktsbildning

• Respekt för lika värde, frihet och värdighet

• Effektivitet och service

En visualisering av Framtidsprogrammet där containrarna symboliserar uppdragen. Arton till antalet i skrivande stund, men antalet kan 
komma att ändras under programmets gång. Containrarna har olika färger som betecknar vilket huvudsakligt perspektiv uppdraget har: 
samhällsperspektivet, kund- och intressentperspektivet eller ett internt perspektiv.

Framtidsprogrammet

Sjöfartsverkets kunder ställer höga krav på att servicen till sjöfarten fungerar, både i dag 
och i morgon, och förändringar i omvärlden kräver ständiga anpassningar av Sjöfartsverkets 
verksamhet. Under sista halvåret av 2017 har många av Sjöfartsverkets medarbetare arbetat 
intensivt med myndighetens strategiska inriktning.

FRAMTIDSPROGRAM



13

Strategiprojektet är en reaktion på den struktur-
omvandling som pågår inom sjöfartsbranschen. De 
lägre godsvolymerna har lett till ökad konkurrens 
inom transportsektorn vilket ökar behovet av ef-
fektiviseringar. Dessa effektiviseringar har lett till 
en strukturomvandling inom flera fartygssegment 
där fartygen blivit allt större. För Sjöfartsverket 
innebär detta att färre fartyg anlöper svenska 
hamnar men att de transporterar mer gods per 
fartyg och då ställer högre krav på Sveriges farle-
der.

En bransch som tidigare varit konservativ står 
nu inför nya krav på digitalisering och automati-
sering av kostnads- och resurseffektiva skäl. Den 
tekniska utvecklingen går heller inte att undvika 
där autonoma skepp sätts i drift, sjömätning kan 
ske genom drönare och juridiken blir allt mer 
inriktad mot skydd av havsmiljön. Allt det gör 
att det är viktigare än någonsin att höja blicken 
och att Sjöfartsverket väljer var myndigheten vill 
positionera sig i den framtiden.  

Sjöfartsverket har som utgångspunkt en stabil 
strategisk grund som bygger på myndighetens 
vision, mission (verksamheten som Sjöfartsverket 

bedriver) och värdegrund. Målsättningen är att 
samråda med branschen i april 2018 och därefter 
ska strategin läggas fast av Sjöfartsverkets sty-
relse i maj 2018.

Sjöfartsverket arbetar aktivt med myndighetens 
FoI-projektportfölj i syfte att stärka sjöfartens 
konkurrenskraft genom forsknings- och innova-
tionsinsatser för en hållbar, säker och effektiv sjö-
fart samt att utveckla Sjöfartsverkets produkter, 
tjänster och verksamhet genom innovationer.

En strategi är en samling val och vägledande 
principer som, om de kommuniceras och 
implementeras i organisationen, skapar 
enhetlighet i vägval och beslut, vilka om de 
efterföljs möjliggör för organisationen att nå 
vald målbild.

Sven Carlsson, chefsstrateg, Sjöfartsverket

Sverige är det land i  
Norden som satsar 
minst på forskning och 
innovation inom sjö-
fartssektorn. Det visar 
den rapport Lighthouse 
gjort på uppdrag av  
Sjöfartsverket, Trafik-
verket och Transport-
styrelsen. Syftet med 
rapporten har varit att 
kartlägga pågående forsk-
ning, innovation, utveckling 
och demonstration (FIUD) 
inom sjöfartsområdet och 
att analysera potentialen för 
en ökad samverkan mellan 
Sverige och övriga nord-
iska länder (med fokus på 
Sverige, Finland, Danmark, 
Norge) avseende forskning, 
innovation, FIUD inom sjö-
fartsområdet.

www.lighthouse.se

”Mer sjöfart, ja tack!” är en rapport som 
Maritimt Forum gav ut hösten 2017 som tar 
upp frågan om överflyttning av gods från väg 
till sjö sett ur transportköparnas perspektiv.
Enligt rapporten behövs, under nuvarande 
marknadssituation, fler incitament och mer 
samverkan mellan de många aktörer som 
gemensamt har förutsättningar att få till 
stånd en överflyttning från väg till sjö.

Med referens till Sjöfartsverkets utredning 
om potentialen för kustsjöfart och inre  
vattenvägar (Sjöfartsverkets beteckning 
16-00767) tar rapporten ”Mer sjöfart, ja tack”
upp att grundförutsättningarna för att föra
över gods från land till sjö är goda.

www.maritimeforum.se

FRAMTIDSPROGRAM
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Engagemang genom dialog
Sjöfartsverkets ambition är att möta alla kunder med respekt och erbjuda insyn i både verk-
samhet och i myndighetens beslut. Olika grupper har olika behov av kommunikation. För att 
säkerställa att vi når de vi behöver nå, delar vi in Sjöfartsverkets målgrupper för kommunika-
tion i fem grupper:

Maritimt partnerskap
Sjöfartsverket strävar efter att vara en kundorien-
terad serviceorganisation. Med utgångspunkt i vår 
ledande roll i det maritima klustret, vill vi skapa 
förutsättningar för både affärsnytta och för sam-
hällsnytta genom en proaktiv, gränslös samver-
kan. Vi kallar vårt sätt att vara, verka och tänka 
för Maritimt partnerskap i vilket vi inkluderar 
samt välkomnar våra kunder och intressenter. 

Branschråd 
Sjöfartsverket bjuder in kunder och intressenter 
på branschråd två gånger per år för att diskutera 
övergripande frågor som rör den maritima näring-
en. Fokus för branschrådet hösten 2017 var framti-
den och hur Sjöfartsverket kan förbättra sin dialog 
ytterligare med sina kunder och intressenter

Nöjd-kund-index (NKI)
Sjöfartsverket har som målsättning att vartannat 
år genomföra kundundersökningar där vi mäter 
nöjd-kund-index (NKI). Resultatet fungerar som 
beslutsunderlag vid prioritering av förbättrings-
områden. 

Undersökningen för 2017 fokuserade på lotsnings-
verksamheten och fartygsrapporteringsportalen 
MSW. Knappt 75 procent av kunderna är nöjda 
med Sjöfartsverket som helhet. 64 procent upple-
ver att Sjöfartsverket är eller är väldigt nära en 
ideal sjöfartsmyndighet. Serviceupplevelsen har 
ökat jämfört med 2014 års mätning och uppgick 
till 79 (70 år 2014). Däremot har bemötande, 
förtroende och påverkan sjunkit något mot den 

tidigare mätningen. Frågorna skickades till 1191 
kunder som fakturerats för Sjöfartsverkets an-
löpstjänster. Av dessa svarade sammanlagt 141 på 
undersökningen varav 107 fick frågor om lotsning 
och 121 fick frågor om MSW-portalen. 

Sjöfartsverket arbetar nu för att öka förtroendet 
och dialogen med våra kunder genom djupinter-
vjuer och fler branschråd. På sikt ska myndigheten 
utveckla sitt erbjudande med utgångspunkt i den 
dialogen. Vidare är Sjöfartsverkets avgiftsmodell, 
som gäller sedan den 1 januari 2018, mer trans-
parent och användarvänligare än den tidigare 
modellen.

Väsentlighets- och intresseanalys
Sjöfartsverkets ambition är att regelbundet 
genomföra väsentlighetsanalyser om sitt hållbar-
hetsarbete och därmed, tillsammans med sina 
kunder och intressenter, ytterligare förtydliga det 
som är väsentligt att redovisa liksom vilka kom-
munikationskanaler som kan vara lämpligast att 
använda. Formerna för på vilket sätt och hur ofta 
väsentlighetanalyser bör genomföras är ännu i sin 
linda. Under 2017 har ingen extern väsentlighets-
analys genomförts eftersom det för närvarande 
pågår ett internt omfattande förändringsarbete 
via Framtidsprogrammet. Med utgångspunkt i 
resultatet av den väsentlighetsanalys som genom-
fördes 2015 och som följdes upp 2016 har Sjöfarts-
verket tydligare mappat myndighetens fem intres-
sentkategorier med de frågor som vi tillsammans 
identifierat är av väsentligt intresse. 

MEDARBETARE UPPDRAGSGIVARE

KUNDER
som betalar eller ofta 
använder våra tjänster

TRANSPORTKÖPARE
och varuägare

INTRESSENTER
Samverkanpartners

Framtida medarbetare
Samhället i stort

ENGAGEMANG GENOM DIALOG
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Väsentlighetsanalys – sammanställning av extern och intern input 2015-2017

Intressentkategori Intressent* Intressefrågor och 
fokus*

Typ av dialog och 
frekvens*

Sjöfartsverkets 
respons*

Kunder
som betalar eller ofta an-
vänder våra tjänster

Rederier (gods- och pas-
sagerartrafik)
Skeppsmäklare
Återförsäljare för sjökort
Näringslivet
Statliga bolag

Farledsavgifter
Lotsavgifter
Konkurrenskraft
Ekologisk hållbarhet
Kompetensförsörjning
Praktikmöjligheter
Värdegrund
Jämställdhet och mång-
fald
Styrning och kontroll

Branschråd 2 ggr/år
Kundundersökningar 
vartannat år 
(senast 2017)
Djupintervjuer om HåR 
2015
Enkät 2016 med uppfölj-
ning av djupintervju 2015
Regionala lotsområdes-
chefer

Anpassning av teman för 
branschråd
Resultatet från NKI som 
beslutsunderlag vid prio-
ritering av förbättrings-
områden
Omvärldsanalys
Avgiftsmodell
Ny policy för intern 
styrning och kontroll
Framtidsprogrammet

Transportköpare
och varuägare

Näringslivet
Statliga bolag

Farledsavgifter
Lotsavgifter
Konkurrenskraft
Ekologisk hållbarhet
Kompetensförsörjning
Praktikmöjligheter
Värdegrund
Jämställdhet och mång-
fald
Styrning och kontroll

Branschråd 2 ggr/år
Kundundersökningar 
vartannat år (senast 
2017)
Djupintervjuer om HåR 
2015
Enkät 2016 med uppfölj-
ning av djupintervju 2015

Omvärldsanalys
Avgiftsmodell
Ny policy för intern styr-
ning och kontroll
Framtidsprogrammet

Intressenter
Samverkanspartners
Framtida  
medarbetare
Samhället i stort

Media
Opinionsbildare
Akademin
Medborgare
Kommuner
Myndigheter
Näringslivet
Sjömän
Fackförbund
Hamnar
Internationella  
organisationer

Maritima Partnerskap
Sjömansservice
Transparens
Styrning och kontroll
Farledsavgifter
Lotsavgifter
Ekologisk hållbarhet
Kompetensförsörjning
Praktikmöjligheter
Värdegrund
Jämställdhet och mång-
fald
Attraktiv arbetsgivare

Branschråd 2 ggr/år
Kundundersökningar 
vartannat år (senast 
2017)
Medieindex
Sociala medier
Djupintervjuer om HåR 
2015
Enkät 2016 med uppfölj-
ning av djupintervju 2015
Sjömansservice

Omvärldsanalys
Sjömansservice tjänster 
för sjömän
Ökad närvaro i sociala 
medier
Framtidsprogrammet
Om hållbarhetsredovis-
ning

Medarbetare Anställda Attraktiv arbetsgivare
Personalorganisation
Social hållbarhet
Ekologisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet

Utvecklingssamtal 
Lönesamtal
APT
MMI
Trygghetsfonden
Intern väsentlighetsana-
lys 2016
Miljöworkshop 2017
Omvärldsanalys 2017

Uppföljning MMI
Handlingsplaner
Nytt samverkansavtal
”Äg” myndighetens 
Instagramkonto under 
en vecka
Ta emot arbetssökande 
nyanlända samt personer 
med funktionsnedsätt-
ning för praktik
Omvärldsanalys
Framtidsprogrammet
Om HåR

Uppdragsgivare Regeringen  
(Näringsdepartementet)
Styrelsen

Hållbar ekonomi
Agenda 2030
Styrning och kontroll
Förtroende

Instruktion
Regleringsbrev
Tertialdialog
Regeringsuppdrag
Styrelsemöten

Leverans av uppdrag 
enligt regleringsbrev eller 
via andra beslut
Ny policy för intern styr-
ning och kontroll 
Omvärldsanalys
Framtidsprogrammet

* Inte 100 procent heltäckande

Under året har processen Stärka och bygga varu-
märke bytt namn till Skapa effektiv kommunika-
tion. Utveckling av processen har påbörjats och 
kommer att avslutas våren 2018. Arbetet inklu-
derar att se över samtliga delprocesser inklusive 

styrande dokument i syfte att få en effektiv och 
ändamålsenlig kommunikation med interna och 
externa målgrupper.

Syftet med väsentlighetsanalysen är att förstå inom vilka områden som en organisation har sin mest betydande ekonomiska, miljömäs-
siga och sociala påverkan, och som i väsentlig grad kan påverka kunder och intressenters bedömningar och beslut i relation till organisa-
tionen. Enligt Global Reporting Initiatives (GRI) standarder är väsentlighetsanalysen den metod som ska hjälpa till att bestämma redovis-
ningens innehåll.

ENGAGEMANG GENOM DIALOG
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Sjöfartsverket levererar hållbar samhällsnytta

Sjöfartsverkets kärnverksamheter bidrar, tillsam-
mans med våra strategiskt viktiga stödfunktioner, 
till ett hållbart samhälle. Insatserna som vi vill 
framhäva i det här avsnittet är inte nödvändigtvis 
direkt knutna till den redovisning av hållbarhets-
standarder vi redogör för under respektive hållbar-
hetsperspektiv (se avsnitt ”GRI-index 2017”). De 
utgör dock en stor del av vårt dagliga arbete till 
förmån för ett långsiktigt hållbart transportsys-
tem. För att uppnå det samverkar Sjöfartsverket 
med andra myndigheter och för en kontinuerlig 
dialog med regeringen och andra intressenter.

2016 presenterade regeringen propositionen 
Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar 
för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling 
(Prop. 2016/17:21). Regeringens prioriteringar för 
planperioden 2018–2029 är jobben, skolan och 
klimatet. Särskilt fokus riktas mot näringslivets 
transporter. Överflyttning av gods från väg till 
järnväg och sjöfart bör främjas. Godsets framkom-
lighet är en prioriterad fråga och regeringen bedö-
mer att sjöfarten har en viktig roll i det svenska 
transportsystemet, inte minst för de svenska 
exportnäringarna.  

Tomas Eneroth, infrastrukturminister sedan den 
27 juli 2017, sa vid den presskonferens då hans 

nya uppdrag annonserades att infrastruktur-
planen för 2018–2029 ska fokusera på att bygga 
hållbar infrastruktur som understödjer tillväxt, 
jobb och utveckling.

Enligt myndigheten Trafikanalys utredning 
”ECO-bonus för sjöfart” halveras koldioxidutsläp-
pen för varje tonkilometer som flyttas från väg till 
sjöfart. Räknas alla typer av negativa externa ef-
fekter in, minskas dessa med 70 procent för varje 
tonkilometer som flyttas över. Att öka använd-
ningen av sjötransporter är därför en viktig del för 
att uppnå miljö- och klimatmål. 

I början av mars 2017 gav regeringen Trafikana-
lys i uppdrag att utreda förutsättningarna för att 
införa ett tillfälligt ECO-bonussystem i Sverige 
för att stimulera överflyttning av gods från väg till 
sjöfart, som minskar utsläppen av växthusgaser 
och luftföroreningar. Regeringen menar att en 
överflyttning av godstransporter från väg till sjö 
kan bidra till att uppnå klimatmålsättningarna. 
Syftet med ett eventuellt ECO-bonussystem är att 
flytta gods från väg till sjöfart. Det genom att i ett 
inledande skede stödja nya intermodala transport-
lösningar och kompensera för de merkostnader 
som kan vara förenade med att etablera nya sjö-
transportlösningar som en del av transportkedjan.

SOCIAL EKONOMISK

EKOLOGISK

HÅLLBART 
SAMHÄLLE

Trafikanalys publicerar varje år en rapport om 
svensk sjöfarts internationella konkurrens-
situation. För 2017 konstateras bland annat att 
godstransporter med sjöfart är mer missgyn-
nat i förhållande till andra trafikslag än tidigare 
analyser har gett vid handen och att flera viktiga 
farledsprojekt pågår eller planeras – projekt som 
har potential att gynna sjöfarten.

www.trafa.se

Väl fungerande godstransporter är avgörande för det svenska näringslivet. Mellan 80 och 90 
procent av den svenska exportvolymen använder sjöfart som transportmedel någon gång i 
transportkedjan enligt en uppskattning av Trafikanalys. Trafikslaget är viktigast för malm- och 
mineralutvinningen, livsmedelsindustrin och transport av råolja. Sjöfarten är däremot kraftigt 
underutnyttjad inom inrikes transporter, där endast tre procent av transportarbetet sker med 
sjöfart.

SJÖFARTSVERKET LEVERERAR HÅLLBAR SAMHÄLLSNYTTA
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Nyckelfrågor i värdekedjan

LEVERERA LOTSNING UTVECKLA,
TILLHANDHÅLLA 
FARLEDER

MÖJLIGGÖRA 
VINTERSJÖFART

RÄDDA LIV ERBJUDA SJÖMÄN 
EN AKTIV FRITID

SKAPA FRAMTIDENS  
SJÖFART

Genom vår lots-
ningstjänst ser vi till 
att fartygen får en 
säker passage och 
ett effektivt anlöp till 
hamn.

Vi förvaltar och 
underhåller hela 
farledssystemet 
samt planerar och 
genomför olika 
infrastrukturprojekt.

Vi tillhandahåller 
information om 
isläget, bryter is och 
erbjuder assistans 
till fartyg.

Search and rescue 
(SAR) för både 
sjö- och luftfart. Vi 
efterforskar, lokali-
serar och undsätter 
nödställda.

Vi bidrar med om-
fattande kunskap 
och objektiva 
underlag för beslut 
inom sjöfarten och 
samhället.

Vi erbjuder sjömän 
en aktiv och  
meningsfull fritid i 
land och till sjöss.

Säker sjöfart.

Minskad el- och 
bränsleförbrukning.

Teknisk strategi.

Prioriterade sjöfarts-
projekt.

Säkra farleder 
förebygger olyckor 
och bidrar till hållbar 
miljö.

LEVERERA  
SJÖTRAFIK- 
INFORMATION

Vi förser sjöfarten 
och samhället med 
information och  
assistans för att 

-
den och förhindra 
olyckor.

Effektiv rapportering 
och kundsupport i 
MSW och i SSNS.

Kortare ledtider för 
informations- 
spridning.

Enklare anlöps- 
process.

Utökade operativa 
samarbeten.

LEVERERA  
SJÖGEOGRAFISK 
INFORMATION

Genom sjömätning 
samlar vi in data 
som bearbetas till 
olika produkter  
som säljs eller 
tillgängliggörs.

Utveckling av geo-
datatjänster för  
både affärsintresse 
och samhällets 
behov. 

Samordningsansvar 
för sjömätning.

Emissioner.

Minskad el- och 
bränsleförbrukning.

Nära samarbete 
med Finland.

Helikopterverk- 
samhet i egen regi.

Utvecklad samver-
kan för ett effektivt 
och tillförlitligt  
räddningssystem.

Nytt miljödifferen-
tierat avgiftssystem 
och omvärldsanalys.

FoI med fokus på 
säkra och effektiva 
sjövägar.

Utveckla nya  

samarbeten.

Kundenkäter  
utvecklar  
verksamhet.

orter.

Minskad el- och 
bränsleförbrukning.

Leverera hållbara sjövägar Värna om liv och miljö

I Sjöfartsverkets värdekedja sammanfattas myndighetens huvudprocesser Leverera hållbara sjövägar och Värna om liv och miljö, 
kärnverksamheten liksom identifierade nyckelfrågor. Inom ramen för det pågående arbetet med vårt Framtidsprogram kan värdekedjan 
komma att ändras i framtiden.

Varuflöden
Trafikanalys ansvarar för en nationell varuflödesundersökning som beskriver varuflöden inom Sverige och 
mellan Sverige och utlandet. Undersökningen ska ge en samlad bild av näringslivets behov av att förflytta 
gods inrikes och utrikes. Utrikes har sjöfarten en stor betydelse och är vid import det dominerande trafik-
slaget. Vid varusändningar till utlandet visar Varuflödesundersökningen att 31 procent av godsvikten och 15 
procent av godsvärdet går enbart på sjöfart. Vid varusändningar från utlandet till Sverige går 69 procent av 
godsvikten och 26 procent av godsvärdet enbart på sjöfart.

SJÖFARTSVERKET LEVERERAR HÅLLBAR SAMHÄLLSNYTTA
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Genom Sjöfartsverkets lotsningstjänst ser 
myndigheten till att fartygen får en säker passage 
och ett effektivt anlöp till hamn. Lotsplikt regleras 
av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (TSFS 2012:38) om lotsning. För att öka 
sjösäkerheten ytterligare erbjuder Sjöfartsverket 
även Öresundslotsning och lotstjänst till hamnar 
i Östersjön som inte omfattas av lotsplikt, så 
kallad öppensjölotsning, vilket minskar risken för 
olyckor och därmed skador på människa, miljö och 
berörda parters ekonomi.

Sjöfartsverket har en målsättning att i framtiden 
ha ett mindre antal lotsbåtar i drift jämfört med 
dagens 72. En förutsättning för att myndigheten 
ska lyckas är att vi minskar lotsbåtarnas tid på 
varv och i underhåll vilket därmed ökar tillgäng-
ligheten. Organisationen behöver tydligt ställa om 
från avhjälpande underhåll till förebyggande. För 
att nå dit behöver ett antal åtgärder genomföras.

En av dessa är att fortsätta implementera under-
hållssystemet Poseidon i verksamheten för en god 
planering och uppföljning av det förebyggande 
underhållet. 

En annan åtgärd är att införa och installera 
stödsystem ombord för kontroll/indikation av 
lotsbåtarnas tekniska status. Får vi tidigt vetskap 
om utrustning som inte fungerar som den ska så 
minskar vi risken för kostsamma haverier. Inom 
ramen för denna utrustning bör även inrymmas 
stödsystem för drivmedelsuppföljning såsom akt-
uell förbrukning och mest miljövänliga effektut-
tag. Vidare kan även en genomsyn av verksam-
hetsutövningen på våra lotsplatser innebära för-
ändrad arbetsmetodik som kan bidra till minskad 
bränsleförbrukning. 

Sjöfartsverket har påbörjat arbete med att ta fram 
en lotsbåtsstrategi som ska ligga till grund för hur 
verksamhetens behov av lotsbåtar ser ut i framti-
den. Detta med särskilt fokus på att kunna växla 
över till alternativa, mer miljövänliga drivmedel.

I avsnittet om ekologisk hållbarhet kan 
läsaren ta del av lotsningsverksamhe-
tens arbete för att minska sin miljöpå-
verkan. Under året har Sjöfartsverket 

förnyat fokus på minskad bränsleförbrukning per 
lotstransport. Målet är 10 procent lägre än nivån 
2016 (95,6 liter/lotsning). Lyckades vi? Se avsnitt 
”Ekologisk hållbarhet” och även ”Måluppfyllelse 
sammanfattning” där Sjöfartsverket redogör för 
myndighetens nyckeltal (KPI).

Lotsning

Sjöfartsverkets nyaste lotsbåtar byggdes 2014 
och vår äldsta lotsbåt är från 1960-talet. 
Projektering av nästkommande serie lotsbåtar 
sker under 2018.

Foto: Niclas Maupoix
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Farleder
Trafikverkets uppdrag är att vidmakthålla väg 
och järnväg samt utveckla transportsystemet 
utifrån ett trafikslagsövergripande perspektiv. 
Sjöfartsverkets del i detta är att i nära samarbete 
med Trafikverket utveckla farleder till de allmän-
na hamnar som ansluter till den landbaserade de-
len av transportsystemet. Investeringar i farleder 
finansieras över Trafikverkets anslag för utveck-
ling av transportsystemet enligt inriktningen i 
nationella planen för transportinfrastrukturen. 

Sjöfartsverkets målsättning är att tillhandahålla 
farleder med en hög standard ur ett miljö- och 
sjösäkerhetsperspektiv. Nya farleder planeras med 
utgångspunkt från regeringens transportpolitiska 
mål och en tydlig samhällsnytta.

Hösten 2017 presenterade Trafikverket förslaget 
till nationell plan för transportsystemet för perio-
den 2018–2029. Störst utrymme ligger i planför-
slaget på järnväg och väg, men sjöfarten har getts 
stort utrymme jämfört med tidigare planer. Att 
främja överflyttningen av godstransporter från 
väg till sjöfart hör till en av planens syfte och 
därför konstaterar man att det behövs kapacitets- 
och säkerhetshöjande åtgärder i flera farleder. Den 
totala ekonomiska ramen omfattar 622,5 miljarder 
kronor under kommande planperiod om 12 år. 
Cirka 4 miljarder kronor (av sammanlagt cirka 
335 mdkr) går till namngivna sjöfartsåtgärder 
enligt Trafikverkets förslag.

Under den aktuella planperioden föreslås att far-
leden till Luleå (projekt Malmporten) genomförs, 
samt att ersättningen av de 100 år gamla slussar-
na i Trollhätte kanal påbörjas. Dessutom föreslås 
åtgärder i farleden från Landsort till Södertälje 
samt att det pågående Mälarprojektet i Söder-

tälje kanal och Mälaren 
slutförs.

Utöver de namngivna 
åtgärderna planeras ett 
antal så kallade trim-
ningsåtgärder att genom-
föras under planperioden. 
Några åtgärder som 
nämns i planförslaget är 
breddning och fördjupning 
av farlederna till Karls-
krona, Hargshamn och 
Sundsvall. Farlederna till 
Stockholm samt fortsatt 
utredning av kapaci-
tetsbrister i farleden till 
Göteborg föreslås utre-
das under planperioden. 
Trimningsåtgärder ger 
generellt mycket stor 
nytta till låg kostnad.

Förslaget skickades ut på remiss till bland andra 
Sjöfartsverket som sammanfattningsvis anser 
att Trafikverket fångat och beskrivit dagsläget, 
problemen och möjligheterna till förbättringar 
i transportinfrastrukturen på ett korrekt och 
överskådligt sätt. Sjöfartsverket välkomnar den 
föreslagna storsatsningen på drift och underhåll 
samt trimningsåtgärder på väg och järnväg, totalt 
290 mdkr, då detta bedöms ge stor nytta i förhål-
lande till kostnad. Regeringen väntas fastställa 
den nya planen våren 2018.

Sjöfartsverket välkomnar förslaget till 
nationell plan för transportsystemet för 
2018–2029 som ger bra förutsättningar 
för framtida åtgärder ibland annat 
Trollhätte kanal, Mälaren och i Luleå. 
Vi är glada över att sjöfartens behov 
har lyfts i den omfattning som gjorts i 
förslaget.

Marielle Svan, chef Infrasturkturenheten, 
Sjöfartsverket

Längs med farlederna 
finns sjösäkerhets-
anordningar (fyrar, 
bojar, med mera) som 
behöver underhållas. 
För ändamålet har 
Sjöfartsverket fem 
arbetsfartyg Klippen, 
Sektor, Arkö, Candela 
och Gina.

Under året uppdrog Regeringen åt Trafikanalys 
att kvalitetsgranska Trafikverkets förslag till natio-
nell trafikslagsövergripande plan för utveckling av 
transportsystemet för perioden 2018–2029. Tra-
fikanalys ska slutredovisa uppdraget senast den 
15 februari 2018 till Regeringskansliet (Näringsde-
partementet).

Trimningsåtgärder är åtgärder upp till 100 miljoner 
kronor som bidrar till att användningen av det  
befintliga transportsystemet blir mer hållbar genom 
att förbättra effektivitet, säkerhet och miljö.

SJÖFARTSVERKET LEVERERAR HÅLLBAR SAMHÄLLSNYTTA
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Samhällsvinst för flera parter 
Farledsprojekt drivs ofta av Sjöfartsverket 
i samarbete med hamnar, kommuner och 
andra myndigheter. Våren 2017 invigdes 
den nya inseglingsrännan till Klintehamn 
på Gotland. Redan 2018 beräknas gods-
hanteringen öka med cirka 100 000 ton 
där jämfört med 2017. Totalt investerades 
95 miljoner i projektet varav 35 miljoner 
var statliga medel. Satsningen var ett 
projekt i samverkan mellan Sjöfartsverket 
som ansvarade för projektledningen, Tra-
fikverket som svarade för den långsiktiga 
planeringen av transportsystemet och Re-
gion Gotland som stod för de ekonomiska 

åtgärderna inom hamnområdet. Det 
räckte inte bara med att utveckla 

hamnen, utan det behövdes även 
större logistikytor för att få en 
helhet av ”godsflödet”. 

När mudderprojektet planerades togs 
därför beslut att använda de ”bästa” 
massorna till utfyllnad, som ledde till att 
ett område på cirka 25 000 kvadratmeter 
”växte fram” i hamnen.

– Landområdet blev som lite grädde på
moset. Nu kan större fartyg gå in och
lasta mer samtidigt som hamnen får
större ytor. Alla parter är vinnare, säger
Tage Edvardsson, projektledare för sats-
ningen från Sjöfartsverkets sida. Mats
Eriksson, hamnchef, Region Gotland, är
entusiastisk:

– Vi har fått ett större Gotland! Massor-
na grävdes upp och gjorde nytta på annat
håll. Det blev verkligen en samhällsvinst
för flera parter, säger Mats Eriksson.

Infrastrukturminister Anna Johansson nyinviger Klinte-
hamns hamn och flankeras av Mats Eriksson och  
Peter Daun, Region Gotland. Foto: Erik Landerdahl

SJÖFARTSVERKET LEVERERAR HÅLLBAR SAMHÄLLSNYTTA
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Sjögeografisk information
Sjöfartsverket har en långsiktig plan för sjömät-
ningen av svenska vatten. Under 2017 sjömätte 
myndigheten 10 860 km2. Det kan jämföras med 
6 647 km2 under 2016, 4 700 km² under 2015, 
5 200 km² under 2014 och 15 500 km² under 
rekordåret 2013. Andelen svenska farvatten sjö-
mätta med moderna metoder, enligt internationell 
standard, uppgår nu till 57,6 procent (54,9 procent 
2016).  

Övriga områden är fortfarande sjömätta med äldre 
metoder, bland annat handlod. Med stöd av mo-
dern sjömätning ökar Sjöfartsverket kontinuerligt 
kvaliteten på underlaget i myndighetens sjökorts-
databas (SJKBAS), som är källan till alla sjö-
kortsprodukter, och djupdatabasen (DIS). Vi kan 
därmed producera bättre sjökortsprodukter som 
kan bidra till en säkrare sjöfart och användas för 
att minska klimat- och miljöpåverkan av sjöfarten. 
Djupinformation kan även användas som underlag 
till översvämningsmodeller eller till habitatskarte-
ring av växt- och djurliv.

Bra djupdata medverkar till att skapa  
förbättrade förutsättningar för rutt-
planering, vilket samarbetet mellan 
Sjöfartsverket, Ålands landskapsre-

gering och Stockholms läns landsting 
bidrar till inom ramen för projektet 
ADAPT. Målet är att utveckla och 

implementera säkra, tidseffektiva och 
bränsleeffektiva rutter för transport 

av människor och gods i Stockholms 
och Ålands skärgårdar. Projektet 

pågår till 2019 och Sjöfartsverket har 
sjömätt under perioden 2016–2017, 

vilket finanseras till 75 procent av EU-
medel och 25 procent av Stockholms 

läns landsting.

SJÖFARTSVERKET LEVERERAR HÅLLBAR SAMHÄLLSNYTTA
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Sjötrafikservice (före detta Sjötrafikinforma-
tion) omfattar de processer som genom kundnära 
tjänster syftar till att förenkla fartygsanlöp och 
att förhindra grundstötning, kollision eller annan 
fara som kan medföra sjöolyckor. Det sker genom 
övervakning, utsändningar av varningar och vä-
derinformation men också genom direkt informa-
tionsassistans (VTS) i trånga farledsområden eller 
där trafiken är tät. Samarbetet mellan svenska 
och danska staten i Sound VTS och det gemen-
samma fartygsrapporteringssystemet Soundrep 
SRS i Öresund fortlöper och utvecklas. 2017 upp-
märksammades det 10-åriga samarbetet med ett 
gemensamt öppet jubileumsevent med företrädare 
för både Sverige och Danmark.

I Södertälje finns multifunktionen Sweden Traffic, 
som erbjuder nationell nautisk service i form av 
utsändning av navigationsvarningar och felrap-
portering i farledssystemet. Sweden Traffic utför 
också incidentrapportering och sjöövervakning 
enligt EU:s övervakningsdirektiv samt hanterar 
all teknisk felanmälan efter kontorstid.

Sedan juni 2016 är den myndighetsgemensamma 
fartygsrapporteringsportalen MSW (MSW Re-
portal) i drift med samtliga enligt EU-direktivet 

obligatoriska delar. Förvaltningsetablering har 
varit en av huvuduppgifterna under 2017. Syftet 
med MSW Reportal är enklare fartygsrapporte-
ring och beställning av e-tjänsterna farledsdekla-
ration och lotsbeställning, bättre kommunikation 
med och inom berörda myndigheter men också 
ökade möjligheter för riskanalys, kontroll, uppfölj-
ning och säkerställande av respektive myndighets 
uppgifter. Många hamnar har visat intresse för 
att ansluta sig till MSW. Hamnanslutningar lig-
ger dock inte inom EU-direktivets kravbild för 
nationella MSW Reportal. Prov i liten skala har 
genomförts mot Gävle Hamn. Detta måste utvär-
deras och finansiering säkras innan några större 
insatser kan ske.

Sjötrafikservice

MSW Reportal
Med anledning av EU-direktiv, 2010/65/EU, 
gällande krav på förenkling och samordning 
av sjöfartens administrativa förfaranden har 
Sjöfartsverket, Tullverket, Transportstyrelsen 
och Kustbevakningen under 2016 driftsatt en 
myndighetsgemensam internetbaserad anmäl-
ningsportal för sjötrafiken, ett Maritime Single 
Window eller MSW Reportal som den svenska 
versionen heter.

SJÖFARTSVERKET LEVERERAR HÅLLBAR SAMHÄLLSNYTTA
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Typ av ingripande som förebyggt eller förhindrat 
allvarligare konsekvenser

2017 2016 2015 2014 2013

Grundstötning 3 5 2 6 5

Kollision 3 3 6 4 0

Brand ombord 0 2 1 0 0

Ej manöverfärdigt fartyg 3 6 10 12 7

Nära miss 6 16 10 5 9

På väg mot grund 11 9 10 17 25

Överträdelse av rapporteringskrav 19 10 13 5 2

Överträdelse av trafikseparering - - - 2 5

Överträdelse av regelverk för lotsning 7 6 13 3 6

Fartyg större än tillåtet i farled 3 4 2 3 5

Draggning 22 11 42 14 6

Förorening 1 1 0 1 0

Övrigt 39 27 27 23 19

Total 117 100 136 95 89

Under året rapporterades totalt 117 ingripanden för Sjöfartsverkets VTS-centraler i Södertälje, Malmö, Göteborg och Marstrand. Det är 
det svensk-danska samarbetet på Sound VTS i Malmö som står för största delen av ingripandena.

SJÖFARTSVERKET LEVERERAR HÅLLBAR SAMHÄLLSNYTTA
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Svensk industri och handel är beroende av att sjö-
farten fungerar året runt. Sjöfartsverkets isbryta-
re (statsisbrytarna) och dess verksamhet utgör en 
viktig funktion för att Sveriges infrastruktur ska 
stå sig stark även vintertid och att svenska ham-
nar kan vara öppna året runt med hög servicenivå.

Sjöfartsverkets Rederi är tekniskt ansvarig för 
verkets samtliga fartyg. För isbrytarna och vissa 
av arbetsfartygen har Rederiet också drift- och 
bemanningsansvar. Rederiet säkerställer också 
en effektiv förvaltning av Sjöfartsverkets fartygs-
tonnage, vilket innefattar samordning av inves-
teringsfrågor för samtliga fartyg. I avsnittet om 
ekologisk hållbarhet redogör vi för åtgärder som 
genomförts på våra isbrytare och övriga fartyg 
under året.

Det har i tidigare hållbarhetsredovisningar kon-
staterats att behoven av isbrytarservice inte har 
minskat. Denna slutsats behöver dock fortlöpande 
analyseras och kvalitetssäkras. Strukturella 
förändringar i form av en generell övergång till 
större fartyg i Bottniska viken, förväntad utökad 
malmexport från Luleå och de internationella reg-
lerna om energieffektivitet på nya fartyg innebär 
att isbrytarkapaciteten behöver anpassas efter 
nuvarande och framtida behov.

Isbrytarna Ale, Atle, Frej och Ymer drabbades 
samtliga under gångna vintern (början respektive 
slutet av 2017) av driftstörningar och tillbud vilket 
till viss del påverkade isbrytningens operativa 
förmåga. Tack vare den begränsade isutbred-
ningen har verksamheten dock kunnat genomföras 
planenligt och sjöfarten har löpt utan nämnvärda 
förseningar till följd av isproblem. Arbete har på-
gått med att komma till rätta med de problem som 
störde driften under säsongen.

Det kan dock konstateras att det blir allt svårare 
att kunna vidmakthålla befintliga fartyg då delar 
och system blir äldre och leverantörer inte hål-
ler med reservdelar, kompetens eller support. 
Det ställs också fortlöpande högre miljökrav på 
fartyg och på de utsläpp som genereras och en 
anpassning av dagens isbrytare för morgondagens 
faktiska och bedömda krav ska jämföras med att 

successivt ersätta fartygen med nytt tonnage.
Sjöfartsverkets projekt Isbrytare 2020 (IB 2020) 
blev under året klart med en förstudie som omfat-
tar en behovsanalys avseende Sveriges isbrytar-
behov. Förstudien presenterar olika alternativ för 
den så kallade omsättningen av de åldersstigna 
statsisbrytarna. Sverige har behov av sammanlagt 
sex stycken större isbrytare för att kunna möta be-
hov och förpliktelser för assistans av vintersjöfar-
ten. I dagsläget löses detta med fyra isbrytare som 
ägs av Sjöfartsverket och två inhyrda isbrytare. 
Utöver detta äger myndigheten en mindre isbry-
tare, i första hand avsedd för behov på Vänern. 
Den meteorologiska och klimatologiska utveck-
lingen visar att det erfordras isbrytare i Bottniska 
viken minst under de närmsta 60 åren (cirka). De 
nuvarande statsisbrytarnas tekniska status inne-
bär att fartygen behöver vara omsatta (förnyade) 
senast 2030–2035. Detta bör ske genom nyan-
skaffning, livstidsförlängning av befintliga fartyg 
eller en kombination av dessa möjligheter. För det 
fall ingenting görs kommer förmågan att assistera 
vintersjöfarten att minska successivt. Detta kom-
mer att innebära stora negativa konsekvenser för 
landet, inte minst samhällsekonomiska.

En omsättning av Sjöfartsverkets isbrytarflotta 
är en förutsättning för att uppnå det strategiska 
målet i verksamheten om en långsiktig operativ 
och finansiell stabilitet och samtidigt verka för 
minskad klimat- och miljöpåverkan. För närva-
rande är fortsatt finansiering av omsättningen av 
isbrytare oklar. Utifrån nu kända förutsättningar 
bedöms den första ersättande isbrytaren kunna 
vara operativ tidigast vintern 2021/22. Samver-
kan mellan myndigheter är viktig och målet är 
att isbrytarna ska kunna nyttjas/sambrukas av 
flera olika statliga aktörer vilket innebär att det 
kan föreligga samband med flera olika intressen-
ter i omsättningen av de befintliga isbrytarna. I 
det här sammanhanget är även samverkan med 
Finland och sambruk av isbrytare högst relevant. 
Ett utvidgat samarbete mellan Östersjöländerna 
bidrar till en effektivare verksamhet och att lösa 
problemet med avsaknaden av större isbrytarre-
surser i södra Östersjön, vilket är positivt ur ett 
ekonomiskt och ekologiskt hållbarperspektiv.

Isbrytning

Isbrytningens samhällsekonomiska marginalkostnad
Ta gärna del av Trafikanalys PM 2017:4 med syfte att närmare belysa marginalkostnaden för isbrytning 
i Sverige. Sjöfartsverket har bidragit med bland annat dataunderlag till rapporten.

Enligt de transportpolitiska principerna ska trafikens samhällsekonomiska kostnader vara en ut-
gångspunkt när transportpolitiska styrmedel utformas (prop. 2008/09:93). Kunskap om isbrytningens 
samhällsekonomiska marginalkostnader kan därmed bidra till diskussionen både om hur isbrytningen 
bör finansieras och om internaliseringsgraden hos de olika trafikslagen.

www.trafa.se
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FAKTA om statsisbrytarna
Atle (1974), Frej (1975) och Ymer (1977) ingår 
i Atleklassens isbrytare som är byggda för att 
assistera handelssjöfarten i alla förekommande 
isar i Östersjön och i Bottniska viken. Övriga 
statsisbrytare är Ale (specialbyggd för Vänern 
1973) och Oden (specialbyggd för forskningsex-
peditioner i polarmiljöer 1988).

Isbrytaren Ale är minst av de fem statisbrytarna 
och inledde isbrytarsäsongen 2017–2018 den 
6 december då isen hade lagt sig i de norra skär-
gårdarna längs den svenska sidan av Bottenviken. 
Det var väldigt kallt i vattnet i Bottenviken jämfört 
med samma tid de senaste åren, vilket beror på 
den svala sommaren. Vattnet i Bottenviken hann 
aldrig värmas upp ordentligt i somras och konse-
kvenserna av det märks när kylan kommer.

Foto: Sjöfartsverket
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Sjö- och flygräddning

I Sverige har staten ansvar för sjö- och flygrädd-
ning samt fjällräddning. Regeringen har utsett 
Sjöfartsverket som ansvarig myndighet för sjö- och 
flygräddning medan Polismyndigheten ansvarar 
för fjällräddning. Den svenska sjö- och flygrädd-
ningen upprätthålls genom att stat, kommun och 
andra aktörer arbetar tillsammans för att rädda 
liv. Samverkan är därmed en förutsättning för ef-
fektiv räddningsverksamhet.

Sjöfartsverkets ansvar är att organisera verksam-
heten så att den lever upp till de mål som har fast-
ställts av regeringen i lagen om skydd mot olyckor. 
Målet är att så snabbt som möjligt lokalisera och 
undsätta den nödställde, inte nödvändigtvis vara 

först på plats med Sjöfartsverkets egen 
enhet. Måluppfyllelse för sjö- och 

flygräddning kan du läsa om i 
Sjöfartsverkets årsredovis-

ning.

Sjöfartsverkets rädd-
ningshelikoptrar har 
räddningstjänst som 
huvudsakligt uppdrag, 
men utför även andra 

uppdrag för att stödja samverkansorganisationer. 
Under 2017 genomfördes cirka 30 flygningar som 
var sjuktransporter för olika landsting (25 år 
2016). Antalet sjöräddningsinsatser under maj 
till september 2017 ökade marginellt jämfört med 
föregående år, 900 insatser 2017 (899 år 2016). Det 
sammanlagda antalet sjö- och flygräddningsinsat-
ser under 2017 uppgick till 1990. 

Samverkan sträcker sig utanför Sveriges gränser. 
Internationella konventioner och överenskommel-
ser slår fast att organisationer och myndigheter 
ska stödja varandra när det behövs. Sverige har 
samarbetsavtal med samtliga grannländer. Under 
2017 utfördes insatser med svenska resurser åt 
andra länder och utländsk räddningstjänst vid 
cirka 100 tillfällen.

Sjöfartsverkets räddningsverksamhet medverkar 
därmed på flera sätt till ett hållbart samhälle. 
Detta genom att skapa trygghet för den enskilda 
människan utan att särskilja på om nödsituatio-
nen inträffar i samband med en fritidsaktivitet 
eller under arbete ombord på till exempel ett 
handelsfartyg.

Foto: Lloyd Horgan
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Foto: Lloyd Horgan

Lyckat samarbete räddar liv
Kvinnan var livshotande sjuk på Holmön utanför Umeå. Med en ambulanshelikopter på annat uppdrag 
var oron stor huruvida hon skulle överleva. Tack vare samarbetet mellan Västerbotten läns landsting 
och Sjöfartsverket blev hon en av de första att räddas av en av Sjöfartsverkets helikoptrar. Allt som en 
del av projektet SamSAR som Sjöfartsverket driver tillsammans med Socialstyrelsen.

– Det här visar tydligt på vad vi vill uppnå med projektet. Att rädda fler liv och undvika onödigt
lidande. Något vi kan göra om vi tillsammans samarbetar effektivt, berättar Cecilia Wegnelius som är
projektledare för SamSAR och till vardags räddningsledare på JRCC.

Projekt SamSAR är ett samarbete mellan Sjöfartsverket, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och 
landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Syftet är att Sverige ska bli bättre på 
att ta hand om personer i behov av sjukvård och som befinner sig i så kallad oländig miljö långt från 
den ordinarie sjukvården. Det kan exempelvis vara där det inte finns farbar väg som vid fjäll-, sjö- och 
flygräddning.

Projektet har pågått sedan 2016 och har ett planerat projektslut andra kvartalet 2019.

I projektet SamSAR, samverkar  
samhällsresurser för att människor  

ska få bästa möjliga vård vid  
aktörsgemensamma insatser i en 

oländig miljö. Det gör vi för att minska 
lidande och rädda ännu fler liv.

SJÖFARTSVERKET LEVERERAR HÅLLBAR SAMHÄLLSNYTTA
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Målet med den nya avgiftsmodellen är att tydliggöra vad avgifterna relaterar till för kostnader 
hos Sjöfartsverket och att skapa en avgiftsmodell som är enklare att förstå och härleda direkt 
till den service och de tjänster som Sjöfartsverket erbjuder.

Katarina Norén, generaldirektör Sjöfartsverket

Sjöfartsverkets myndighetuppgifter omfattar utredningstjänster, forskning och innovation, 
Sjöfartsverkets sjömansservice samt övriga uppgifter som har klassificerats som myndighets-
uppgifter. Sjöfartsverkets analys- och utredningstjänster styrs av de transportpolitiska målen 
och omfattar de uppgifter som pekats ut av regeringen i instruktionen för myndigheten samt 
enskilda utredningsuppdrag som ges Sjöfartsverket.

Långsiktigt hållbar avgiftsmodell
Lotsning, farledsservice, sjötrafikservice (sjökom-
munikation), sjögeografi, isbrytning, delar av sjö- 
och flygräddningen samt sjömansservice finansie-
ras med hjälp av avgifter. 

Sjöfartsverket har infört en ny avgiftsmodell som 
gäller sedan den 1 januari 2018. Detta med syfte 
att den ska vara mer stabil, mer transparent och 
användarvänligare än tidigare avgiftsmodell samt 
för att säkerställa en hållbar ekonomi för Sjöfarts-
verket. 

De stora förändringarna i den nu antagna model-
len för farledsavgifterna är att en övergång sker 
från brutto- till nettodräktighet som avgiftspara-
meter och att en passageraravgift införs. Vidare 

delas den tidigare fartygsbaserade farledsavgiften 
upp i två delar, en fartygsbaserad farledsav-
gift och en beredskapsavgift som motsvarar de 
kostnader Sjöfartsverket har för att upprätthålla 
en lotsningsberedskap längs landets kuster. Alla 
individuella fartyg betalar enhetliga farledsavgif-
ter, såtillvida att ett fartyg i samma storleksklass 
betalar samma avgifter oavsett fartygstyp och 
antal anlöp per kalendermånad. I syfte att minska 
modellens konjunkturkänslighet förs en del av 
avgiften över från godsdelen till fartygsdelen.
Definitionen av lågvärdigt gods utökas samtidigt 
till att omfatta fler varor, till exempel rundtimmer. 
Samtidigt höjs farledsavgiften med nio procent för 
att säkerställa genomförande och utveckling av de 
tjänster som Sjöfartsverket tillhandahåller nu och 
i framtiden. 

Myndighetsuppgifter

Myndighets-
uppgifter 

4 kr

Farleder
21 kr

Isbrytning 
26 kr

Sjötrafik-
information

6 kr Sjögeografi
10 kr

Lotsning
11 kr

Sjö- och flygräddning
20 kr

Sjömans-
service

2 kr

Vad får man för 100 kronor farledsavgift?
Från 2017 upphörde det tillfälliga anslaget, vilket medför att uppgifterna i vissa fall skiljer sig i jämförelse med 2016. 
Nytt för 2017 är att Sjöfartsverket även redovisar Sjömansservice.

SJÖFARTSVERKET LEVERERAR HÅLLBAR SAMHÄLLSNYTTA
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Sjöfartsverket frångår även den tidigare modellen 
för miljöincitament baserat på fartygens utsläpp 
av kväveoxid (NOX) och övergår till att använda 
sig av Clean Shipping Index (CSI) poäng. CSI ut-
värderar fler faktorer än enbart NOX för att mäta 
fartygens totala miljöpåverkan och därmed hur de 
påverkar den ekologiska hållbarheten. I den av-
giftsmodell som träder i kraft så viktas CSIs olika 
faktorer lika. Viktningen av CSI har fått kritik 
bland annat i Trafikanalys utredning, Miljökon-
sekvenser av nya farledsavgifter (PM 2017:9). Med 
anledning av det kommer Sjöfartsverket under 
2018 att utvärdera om någon eller några faktorer 
har en större potential att minska sjöfartens miljö-
påverkan tillsammans med berörda parter. 

Säkerhet- och beredskap
Den svenska politiska inriktningen är höjd natio-
nell försvarsförmåga och fördjupade samarbeten 
för att hantera utmaningarna Sverige står inför 
utan att bidra till ökad spänning i vårt närområde. 

Sjöfartsverket förfogar över ett antal samhälls-
viktiga verksamheter såväl som kritiska funktio-
ner ur ett försvarsplaneringsperspektiv det vill 

säga en del av det civila försvar som ska ge stöd 
åt försvarsmakten vid höjd beredskap. Exempel 
på sådana är sjö- och flygräddningsverksamhet, 
Trollhätte kanal, farledshållning och isbrytning. 
Vid utgången av 2020 ska Sjöfartsverket: 

• ha förmåga att utöva samverkan och ledning
även under störda förhållanden,

• kunna säkerställa tillgänglighet, riktighet och
konfidentialitet avseende verksamhetskritisk
information, och

• ha genomfört en totalförsvarsövning med
inriktning mot aktörer på central och regional
nivå, inklusive relevanta privata aktörer.

Sjöfartsverket har ett nära samarbete med övriga 
transportmyndigheter där det finns ett stort ut-
byte i frågorna kring civilt försvar. Frågorna har 
också ett stort fokus inom arbetet som förekommer 
inom samverksområdena samt inom ramen för den 
privat/offentliga samverkan i TP SAMS – Trans-
portsektorns samverkan inför samhällsstörningar 
(www.tpsams.se).

Trafikverket ska samordna krisberedskap och det civila försvaret inom transportområdet. I juni 2017  
beslutade regeringen att Trafikverket ska få ett samlat övergripande planeringsansvar för att utveckla och 
samordna krisberedskap och det civila försvaret inför och vid höjd beredskap inom transportområdet.

Transporter och transportinfrastruktur är viktiga funktioner för att samhället och även andra viktiga 
samhällsfunktioner ska fungera vid allvarliga störningar och vid en kris. Trafikverket får denna nya uppgift 
eftersom myndigheten har ett trafikslagsövergripande perspektiv och en operativ roll inom transport-
området. Även fast Trafikverket får denna uppgift har myndigheterna Luftfartsverket, Sjöfartsverket och 
Transportstyrelsen fortsatt ansvar för krisberedskap och civilt försvar för sina ansvarsområden.

www.regeringen.se

Farledsavgifterna, som uppgår till cirka  
40 procent av verkets totala omsättning, tas ut av 
fartyg som lastar/lossar gods eller lämnar/hämtar 
passagerare i svensk hamn. Avgiften är tvådelad 
och baseras på fartygens storlek och mängden 

lastat/lossat gods.

Lotsavgifter tas ut vid utnyttjandet av tjänsten 
och baseras på fartygets storlek och lotsad tid. 

Läs gärna mer om avgiftsmodellen i  
Sjöfartsverkets årsredovisning 2017.
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Forskning och innovation
I den maritima strategin understryker regeringen 
att företag verksamma inom de maritima näring-
arna har en viktig roll där de bidrar till hållbar-
het, värdeskapande, jobb, företagande och innova-
tion. Under senaste åren har Sjöfartsverket aktivt 
jobbat med sin FoI-projektportfölj i syfte att: 

• Stärka sjöfartens konkurrenskraft genom
forsknings- och innovationsinsatser för en
hållbar, säker och effektiv sjöfart.

• Utveckla Sjöfartsverkets produkter, tjänster
och verksamhet genom innovationer.

I linje med bland annat Agenda 2030:s mål 9.5 
(förbättra forskningen), de transportpolitiska 
målen, regeringens exportstrategi, regeringens 
samverkansprogram ”Nästa generations resor och 
transporter” samt EU:s Östersjöstrategi samver-
kar Sjöfartsverket i FoI-verksamheten aktivt med 
myndigheter, industrin och akademin i Sverige och 
internationellt för att etablera olika utvecklings- 
och demonstrationsprojekt. Den internationella 
dimensionen inom sjöfarten gör att samverkan 
utanför Sveriges och Europas gränser liksom 
samverkan mellan norra och södra halvklotet är 
nödvändiga om vi eftersträvar hållbara lösningar.

FoI-projekten är starkt behovsdrivna, fokuserar 
på områden där Sverige och Sjöfartsverket ligger 
i framkant och där en medverkan från Sjöfarts-
verket och dess experter skapar mervärden. En 
betydande del av FoI-verksamheten kopplar mot 
digitaliseringsutmaningen, informationsdelning, 
automatisering och så kallad Sea Traffic Manage-
ment (STM).

Sjöfartsverket är representerat i styrelsen för 
Trafikverkets FoI-portfölj för sjöfart som fördelar 
cirka 60 miljoner kronor per år för att finansiera 
forskning och innovation inom sjöfartsområdet. 
De offentliga medlen som avsatts av regering och 

riksdag härrör från utgiftsområde 22 Transport i 
statens budget. FoI-projekten bidrar till en förny-
else av sjöfarten, men de ger också spin-off-effekter 
i Sjöfartsverkets egen verksamhet där resultatet 
av projekten kan appliceras och bidra till såväl för-
nyelse som effektivisering. När Sjöfartsverket tar 
en aktiv och ledande del i internationella projekt 
och inför hållbarhetstänket, så medför det att fler 
aktörer i Europa inspireras och tar in ett hållbart 
förhållningssätt i sina strategier.

Forskning och innovationsprojekt 
Några av de projekt som Sjöfartsverket har delta-
git i under 2017 har varit Sea Traffic Management 
(STM) Validation Project (leds av Sjöfartsverket), 
EfficienSea2 och Picasso. De två förstnämnda 
är systerprojekt när det gäller att (r)evolutionera 
sjöfarten med hjälp av så kallad STM och bättre 
informationsdelning i realtid (www.stmvalida-
tion.se). EfficienSea2 tillhandahåller delar av den 
infrastruktur som STM Validation Project an-
vänder vid valideringen av tjänster på 300 fartyg 
och i 13 hamnar. Picasso fokuserar på säkerhets-
aspekterna för att minska risker för och konse-
kvenser av olyckor. Dessutom har Sjöfartsverket i 
nära samverkan med akademin och näringslivet 
bidragit med att etablera autonom sjöfart som ett 
viktigt framtidsområde för sjöfarten. Under 2017 
har två nya projekt med bäring på STM blivit be-
viljade finansiering av EU:s INTERREG-program. 
Projektet Real-Time-Ferries syftar till utveckla 
ett informationsutbyte och applikationer mellan 
sjöfarten och kollektivtrafik och logistikföretag på 
landsidan. EfficientFlow är ett i raden projekt som 
bidrar till att driva på utvecklingen och säkerstäl-
la införandet av STM i Östersjöregionen.

Mål för STM
Den förväntade globala effekten vid full implementering av STM 2030 jämfört med 2015:

50 % minskning av olyckor till sjöss
30 % minskad ankringstid
10 % lägre resekostnader
7 % lägre bränsleförbrukning
7% mindre utsläpp av växthusgaser

STM är ett system för realtidsutybyte av data mellan fartyg och olika landsystem, med syfte att öka 
säkerheten och effektiviteten och samtidigt minska miljöpåverkan från sjöfart.

Sjöfartsverket har, enligt sin instruktion från 
regeringen, i uppgift att svara för forskning och 
innovation som motiveras av myndighetens upp-
gifter samt följa och dokumentera forskning och 
innovation inom sjöfartsområdet.

SJÖFARTSVERKET LEVERERAR HÅLLBAR SAMHÄLLSNYTTA
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Sjömansservice
61 938 besökare på Sjöfartsverkets rekreationsan-
läggningar, sjömansklubbarna, under 2017 (65 555 
år 2016), 9 544 fartygsbesök (9 379 år 2016) och 18 
833 transporterade personer (19 726 år 2016). Det 
mänskliga mötet kan inte ersättas med kommu-
nikation på distans. Det märker Sjöfartsverkets 
sjömansservice vid besök ombord på fartyg och vid 
myndighetens sjömansklubbar.

Sjömansservice arbetar aktivt med social hållbar-
het och riktar sig till besättningar på alla fartyg 
som anlöper svenska hamnar, oavsett besättning-
ens nationalitet och fartygets flagg. Hytten blir ett 
andra hem under långa perioder och behovet av att 
komma i land i samband med att fartyg lastar och 
lossar är stort. Miljöombytet är både nödvändigt 
och uppskattat. 

Många fartygsbesättningar är av blandad na-
tionalitet och i vissa kulturer finns fortfarande 
barriärer som hindrar det sociala umgänget med 
personer från andra kulturer. Deltagandet i olika 
aktiviteter och motionsarrangemang, som vår sjö-
mansservice anordnar, bidrar till att bygga broar 
mellan grupperingar ombord.

Genom Sjöfartsverkets sjömansservice medverkar 
Sjöfartsverket till genomförandet av exempelvis 
FN:s delmål 10.2 Till 2030 möjliggöra och verka 
för att alla människor, oavsett ålder, kön, funk-
tionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion 
eller ekonomisk eller annan ställning, blir inklude-
rade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 

Mer om hur Sjöfartverket medverkar till genom-
förandet av Agenda 2030 finns att läsa i avsnittet 
”Hållbar utveckling”. 

Långt ifrån alla besättningsmedlemmar har i dag 
tillgång till internet ombord. Sjöfartsverket 
erbjuder fri internetuppkoppling (wifi) på myn-
dighetens anläggningar. Förhoppningen är att 
Sjömansservice kan agera samarbetspart för att 
öka tillgången av wifi i fler hamnar.

Internationellt nätverk för sjöanställdas välfärd 
och hälsa
Sjöfartsverket har genom sitt medlemskap i 
ISWAN, International Seafarers’ Welfare and As-
sistance Network, tillgång till ett internationellt 
nätverk av organisationer som arbetar med service 
till sjöfolk. ISWAN arbetar för att bygga upp och 
utveckla sjömansanläggningar och service i ham-
nar och ombord. ISWAN sammanför och stöttar 
medlemsorganisationer för att dela erfarenheter 
och lära av varandra. Fokus ligger på implemen-
tering av ILO-konventionen Maritime Labour 
Convention 2006. Sedan några år tillbaka driver 
ISWAN kris- och stödfunktionen SeafarerHelp, 
som är en gratis flerspråkig jourtjänst tillgäng-
lig för världens sjöanställda och deras familjer. 
Tjänsten är tillgänglig dygnet runt och finns för 
att stötta vid problem och personliga kriser.

Behovsanpassad service
På Sjömansservice anläggningar finns förslagslå-
dor uppsatta. I dessa kan besökare anonymt lämna 
förbättringsförslag och synpunkter på servicen. De 
inkomna förslagen är en viktig del i verksamhe-
tens förbättringsarbete.

Sjöfartsverkets sjömansservice regleras genom 
den internationella sjöarbetskonventionen (MLC), 
som hanteras av FN-organet ILO. Verksamheten 
kännetecknas av nära samverkan med hamnar, 
rederier, sjömanskyrkan och andra intressenter. 

Uppdraget är att så långt som möjligt kompensera 
för samhällets ordinarie utbud i form av fritids- och 
kulturliv och behov av information, som sjömän 
går miste om på grund av tjänstgöring till sjöss. En 
viktig del av servicen sker genom fartygsbesök, 
men flera tjänster erbjuds elektroniskt och via ut-
skick. Exempel är nyheter, hyrfilmer, TV-program, 
litteratur och Motionscentralen som är ett mo-
tionsrapporteringssystem med syfte att motivera 
fler sjömän till en aktivare fritid. 

SJÖFARTSVERKET LEVERERAR HÅLLBAR SAMHÄLLSNYTTA
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Hållbar utveckling

Utvecklingen av nästa generations resor och trans-
porter är ett viktigt led i arbetet med Agenda 2030 
och de globala målen för hållbar utveckling. Det är 
av stor betydelse att forsknings- och innovations-
politiken kan bidra till kunskap för att skapa mer 
hållbara städer och transportsystem med fossilfria 
och resurseffektiva transporter och resor. Forsk-
ning och innovation som kan bidra till minskade 
transportbehov är också av betydelse enligt den 
forskningspolitiska propositionen ”Kunskap i sam-
verkan – för samhällets utmaningar och stärkt 
konkurrenskraft” (Prop. 2016/17:50). Sjöfarts-
verkets verksamhet utgör en nyckelfaktor för ett 
hållbart samhällsbyggande, vilket ska tydliggöras 
i myndighetens Framtidsprogram.

Vägledande för sjöfarten är att Internationella 
sjöfartsorganisationen (IMO) i maj 2017 beslutade 
att organisationen och dess medlemmar, varav 
Sverige är en, ska prioritera sju av de 17 globala 
målen för hållbar utveckling. 

Mål 4 God utbildning för alla
Mål 5 Jämställdhet
Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla
Mål 7 Hållbar energi för alla
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och 
 infrastruktur
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Mål 14 Hav och marina resurser

Sjöfartsverkets arbete med ekologisk hållbarhet 
fokuserar på att minska miljö- och klimatpåverkan 
och myndigheten har två långsiktiga miljömål som 

medverkar till genomförandet av mål 13, vilket 
beskrivs närmare i avsnittet ”Ekologisk hållbar-
het”. 

Under kommande år utgör miljöområdet en vital 
del av Sjöfartsverkets utveckling, inte minst för 
att sjöfarten har stor potential att minska sin 
miljöpåverkan, och att de klimatmål som överens-
kommits av världens länder inom ramen för FN är 
ambitiösa. 

Genom sin FoI-verksamhet bidrar Sjöfartsverket 
till mål 9.5 Förbättra forskningen och industrisek-
torernas tekniska kapacitet i alla länder, i syn-
nerhet utvecklingsländerna, bland annat genom 
att till 2030 uppmuntra innovation och väsentligt 
öka det antal personer som arbetar med forskning 
och utveckling per 1 miljon människor liksom de 
offentliga och privata utgifterna för forskning och 
utveckling. Läs gärna mer i avsnittet ”Myndighets-
uppgifter/Forskning och innovation” och i avsnittet 
”Ekologisk hållbarhet”.

Global enighet om att minska föroreningar
I december 2017 antog FN:s miljöförsamling 
UNEA3 en ministerdeklaration för att stärka arbetet 
mot föroreningar. Sverige stödde en resolution på 
norskt initiativ om en nollvision för plastskräp och 
mikroplaster i haven utifrån det globala hållbar-
hetsmålet för haven (mål 14).

www.regeringen.se

HÅLLBAR UTVECKLING
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FN:s 17 hållbarhetsmål påverkar världens 
utveckling och beskrivs i Agenda 2030, 

världssamfundets gemensamma agenda 
för hållbar utveckling.
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Social hållbarhet

Vi arbetar för en säkrare och  
mer tillgänglig sjöfart.

Vi har kompetenta, friska och  
motiverade medarbetare samt en god 

och säker arbetsmiljö.

Vi har ett professionellt, öppet  
och engagerat ledarskap  

och medarbetarskap.
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Social hållbarhet
Sjöfartsverket har en unik sjöfartskompetens. Hos oss finns många olika yrkesgrupper som 
tillsammans bidrar till samhällsnytta genom att leverera hållbara sjövägar och värna liv och 
miljö. För att uppnå Sjöfartsverkets sociala hållbarhetsmål är det viktigt att vi ständigt förbätt-
rar våra arbetsförhållanden och arbetsvillkor. Det är det övergripande väsentliga tema som 
både Sjöfartsverket och våra kunder identifierat vara av störst vikt. 

Sjöfartsverkets verksamhet vilar på den statliga 
värdegrunden som bland annat omfattar respekt 
för lika värde, frihet och värdighet. Jämställdhet 
och mångfald är också en del av myndighetens 
värdegrund och Sjöfartsverket har därför ställt 
sig bakom #Metoo-rörelsen som visar hur utbrett 
det är med sexuella trakasserier och övergrepp i 
arbetslivet. Alla arbetsgivare bör ta denna proble-
matik på stort allvar. #Metoo berör Sjöfartsverket 
både som arbetsgivare och som uppdragsgivare 
gentemot de leverantörer myndigheten samarbetar 
med. Sjöfartsverket har påbörjat flera insatser och 
myndighetens riktlinje för kränkande särbehand-
ling och trakasserier ska revideras. Ytterligare 
riktade insatser såsom workshops kring kränkan-
de särbehandling kommer att genomföras 2018. 

Måluppfyllelse
Vi arbetar för en säkrare och mer tillgänglig sjöfart 
Sjöfartsverket kommer, främst på grund av pen-
sionsavgångar, på tre års sikt att behöva rekrytera 
cirka 150 personer, bland annat nautiker, IT-kom-
petenser, ingenjörer och tekniker. För att lyckas 
med detta behöver myndigheten fortsätta sitt jobb 
med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Konsultföretaget Universum som i 25 års tid ran-
kat Sveriges mest attraktiva arbetsgivare placerar 
Sjöfartsverket på plats 24 av 100 bland yrkesverk-
samma högskoleingenjörer vilket är några platser 
högre än 2016 (28/100). Bland ingenjörsstudenter 
på högskola hamnade Sjöfartsverket på plats 
84 vilket däremot är en tillbakagång mot 2016 
(45/100) (Källa: Universums Företagsbarometer 
och Karriärbarometer).

Som ett led i arbetet med att vara en attraktiv ar-
betsgivare har Sjöfartsverkets medarbetare under 
året haft möjlighet att ”äga” myndighetens Intra-
gramkonto under en vecka. Aktiviteten pågick 
under ett halvår med syftet att ge inblick i bredden 

av olika verksameter och det viktiga samhällsupp-
drag som myndigheten har och samtidigt nå en 
bredare och troligtvis yngre målgrupp. Satsningen 
resulterade i 23 procent fler följare (från 6 337 
till 7 784) där huvudgruppen är mellan 25–34 år 
gamla och en könsfördelning på 77 procent män 
och 23 procent kvinnor.

Regeringsuppdrag. Statliga myndigheter har 
2016-2018 ett uppdrag från regeringen att ta emot 
arbetssökande nyanlända samt personer med 
funktionsnedsättning för praktik. Totalt ska myn-
digheterna gemensamt ta emot i genomsnitt minst 
1 000 nyanlända per år i respektive målgrupp. 
Vidare har statliga myndigheter även ett uppdrag 
att de ska anställa personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden genom tidsbegränsade anställ-
ningar i så kallade moderna beredskapsjobb. 
Målsättningen är att moderna beredskapsjobb ska 
införas successivt från 2017–2020 och omfatta 
minst 5 000 personer.

Sjöfartsverket har under 2017 erbjudit 11 prak-
tikplatser och ett beredskapsjobb. Av dessa har 
endast tre praktikplatser och ett beredskapsjobb 
blivit tillsatta. Anledningen anges av Arbetsför-
medlingen främst vara utmaningen i verkets krav 
på svenskt medborgarskap samt den geografiskt 
utspridda 24/7-verksamheten.

Utöver de 4 personer som Sjöfartsverket tog emot 
enligt regeringsuppdragen så fick 45 studenter 
möjlighet att genomföra exjobb, uppsats eller 
praktikperiod på myndigheten. Utöver detta fick 
även 71 stycken möjlighet att praktisera på myn-
dighetens isbrytare. Detta i linje med det mål som 
Sjöfartsverket har i att erbjuda 20 platser per år 
med syfte att fortsätta arbeta att vara en attraktiv 
arbetsgivare på lång sikt. 

Attraktiv arbetsgivare
Arbetsgivarverket har i rapporten Hur ser förutsättningarna ut för de statliga arbetsgivarna efter 

2015? identifierat ”attraktiv arbetsgivare” som ett av de viktigaste fokusområden för att säkerställa 
den framtida kompetensförsörjningen. 

Friheten att i ökad utsträckning få bestämma varifrån man arbetar är enligt Arbetsgivarver-
kets omvärldsanalys en av de allra mest eftertraktade förmånerna. 
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Anställda. Under året har Sjöfartsverket rekry-
terat 93 personer och vid årets slut var det totala 
antalet anställda 1 192 jämfört med 1 177 år 2016 
(se tabell 1). Personalomsättningen under 2017 
var 7 procent (8 procent 2016), vilket är en knapp 
minskning jämfört med tidigare år (tabell 2). 
Pensionsavgångar stod för 60 procent (46 år 2016) 
av den totala mängden medarbetare som avslutade 
sin anställning.
 

I slutet av året arbetade sju procent inom lednings-
kompetens, 79 procent inom kärnkompetens och 14 
procent inom stödkompetens och vi kan konstatera 
att jämfört med 2015 och 2016 är fördelningen i 
stort sett oförändrad.

Vi har kompetenta, friska och motiverade 
medarbetare samt en god och säker arbetsmiljö
Sjöfartsverket genomför många insatser som främ-
jar hälsa och kompetensutveckling. Under året 
genomfördes en medarbetarmätning som fokuse-
rade på Sjöfartsverkets värdegrund som innebär 
att vi ska vara professionella i vår roll, öppna i 
vår kultur och engagerade i vårt förhållningssätt. 
Resultatet visade att Sjöfartsverkets medarbetare 
till största del är positiva gällande klimatet kring 
värdegrunden (utfall 3,9 av max 5). 

I januari 2017 började nya bestämmelser i dis-
krimineringslagen gälla och inom Sjöfartsverket 

har vi vidtagit flera 
åtgärder för att främja 
likabehandling och 
motverka diskrimine-
ring. En föreläsning har 
genomförts om den nya 
diskrimineringslagen 
för chefer, HR, likabe-
handlingsgruppen och 
personalorganisationer. 
Vidare har likabehand-

lingsfrågorna inkluderats i arbetsmiljöronder och 
en kartläggning av risker för diskriminering och 
hinder för likabehandling har påbörjats.

Sjöfartsverket har liksom tidigare utmaningar 
avseende jämställdhet. Könsfördelningen ligger 
kvar på 20 procent kvinnor och 80 procent män. 
Kvinnorna arbetar främst inom stödfunktionerna 
medan männen finns i kärnverksamheten och på 
ledande befattningar. Sjöfartsverket har haft som 
mål att år 2017 ha 30 procent kvinnor i ledande 
befattningar och 17 procent kvinnor i kärnverk-
samheten. Idag är den siffran 24 procent respekti-
ve 12 procent (tabell 3, 4 och 5). Att förändra detta 
har länge varit en utmaning vid rekrytering av ny 
kompetens eftersom det är få kvinnor som söker 
våra nautiska och tekniska tjänster. Det krävs 
ytterligare jobb och utredning för att fastställa vad 
vi som arbetsgivare kan göra för att attrahera fler 
kvinnor att söka våra tjänster. 

Tabell 3: Sjöfartsverkets ledningsgrupp redovisat på kön 
och ålderskategori (405-1).
Angivet i antal och procent (siffror har i vissa fall avrundats).

Kvinnor Män Totalt

20-45 1 
(20 %)

1 
(33 %)

2 
(25 %)

46- 4 
(80 %)

2 
(67 %)

6 
(75 %)

Totalt 5 
(62 %)

3 
(38 %)

 8 
(100 %) 

Tabell 1: Antal nyanställningar fördelat på ålder och kön 
(401-1).

<30 30-40 41-49 <49 Totalt

Kvinnor 7 14 2 4 27

Män 6 27 21 12 66

Totalt 13 41 23 16 93

Tabell 2: Antal personer som har avslutat sin anställning 
fördelat på ålder och kön (401-1). 

<30 30-40 41-49 <49 Totalt

Kvinnor 2 5 4 6 17

Män 0 4 7 50 61

Totalt 2 9 11 56 78

Tabell 4: Sjöfartsverkets anställda redovisat på  
kompetenskategori och kön. 
Angivet i antal och procent (siffror har i vissa fall avrundats).

Lednings-
kompetens

Kärn-
kompetens

Stöd-
kompetens

Totalt

Kvinnor 20 
(27 %)

120 
(13 %)

95 
(55 %)

235 
(20 %)

Män 62 
(76 %)

818 
(87 %)

77 
(45 %)

957 
(80%)

Totalt 82 
(7 %)

938 
(79 %)

172 
(14 %)

1 192 
(100 %)

Tabell 5: Sjöfartsverkets anställda redovisat per kompe-
tenskategori och ålder (405-1). 
Angivet i antal samt i procent (siffror har i vissa fall avrundats.)

Lednings-
kompetens

Kärn-
kompetens

Stöd-
kompetens

Totalt

–29 1 
(1 %)

45 
(5 %)

19 
(11 %)

65 
(5 %)

30–40 8 
(10 %)

202 
(22 %)

34 
(20 %)

244 
(21 %)

30–40 27 
(33 %)

276 
(29 %)

44 
(25 %)

347 
(29 %)

41–49 46 
(56 %)

415 
(44 %)

75 
(44 %)

536 
(45 %)

50– 82 
(7 %)

938 
(79 %)

172 
(14 %)

1 192 
(100 %)

SOCIAL HÅLLBARHET



37

För att öka säkerheten och förebygga tillbud i den 
fysiska arbetsmiljön har Sjöfartsverket under flera 
år arbetat med att öka antalet anmälningar. 
2017 hade vi 32 anmälda observationer 22 och 
tillbud (403-2).

År 2017 trädde ett nytt samverkansavtal inom 
staten i kraft, samverkan för framtiden. Det nya 
avtalet är ett så kallat processavtal som ger förut-
sättningar att skapa ett lokalt samverkanssystem 
som har fokus på de nya områdena; verksamhets-
utveckling, dialogen medarbetare – chef, förutsätt-
ningar för ett aktivt medarbetarskap. Sjöfarts-
verket har påbörjat ett partsgemensamt arbete 
genom att kartlägga nuläget, vilka samverkans-
former som finns idag och vilka forum och roller 
som behöver ses över, samt att försöka formulera 
framtida mål för samverkan på myndigheten. En 
referensgrupp ska tillsättas och utvärderingen 
beräknas vara klar i mitten av 2018.

Kompetensutveckling för ökad kvalitet 
Sjöfartsverket erbjuder ett stort utbud av interna 
utbildningar till sina medarbetare med syfte 
att utöka olika typer av kompetens (404-2). Att 
erbjuda kompetensutveckling är en självklarhet 
för att öka kvaliteten och servicen till Sjöfarts-
verkets kunder. Alla anställda på Sjöfartsverket 
har möjlighet att ansöka om bidrag från Trygg-
hetsfonden. Detta med syfte att bredda individens 
kompetens och bidra till en ökad anställningsbar-
het. Trygghetsfonden har under 2017 fått in 160 
ansökningar, vilket är fler än föregående år (151 
år 2016). Av dessa blev 121 ansökningar beviljade 
(122 år 2016) och nio ansökningar drogs tillbaka 
av de sökande själva. 

Vi har ett professionellt, öppet och engagerat  
ledarskap och medarbetarskap 
Sjöfartsverket har under året jobbat vidare med 
att utbilda sina chefer inom det ledarutveck-
lingsprogram som bygger på det coachande och 
kommunikativa ledarskapet. Utbildningarna har 
varit inriktade på att stärka myndighetens ledare 
i samtal med sina medarbetare samt att öka för-
mågan att leda och kommunicera i vardagen och i 
förändringsprocesser. Syftet har bland annat varit 
att främja ett gott och aktivt medarbetarskap sam-
tidigt som vi vill främja en utvecklingsinriktad 
organisation.

Ett fokusområde har varit ”Etik och moral i 
staten”, det interna uppdraget inom ramen för 
Framtidsprogrammet, vars syfte är att stärka Sjö-
fartsverkets personal i rollen som statlig tjänste-
man. Att arbeta med den statliga värdegrunden är 
något som även lyfts fram som viktigt av Arbetsgi-
varverket och Statskontoret.

Tabell 6: Sjukfrånvaro angiven i procent (403-2).

Kvinnor Män Totalt

2017 4,76 2,01 2,56

2016 4,99 1,48 2,19

2015 4,51 1,49 2,10

Sjöfartsverkets sjukfrånvaro är fortsatt låg men 
visar fortsatt att kvinnor har en högre sjukfrån-
varo än män. Tidigare undersökningar som gjorts 
i Sjöfartsverket har inte visat på skillnader i hur 
kvinnor och män upplever sina arbetsförhållan-
den. Vidare undersökning behövs i frågan men 
en punkt som lyfts i likabehandlingsarbetet är 
att verka för att underlätta möjligheten att förena 
arbete och föräldraskap.
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Vi minskar resursförbrukningen 
genom effektiv resursanvändning.

Vi arbetar effektivt för att minska 
utsläppen från vår egen verksamhet.

Vi strävar efter en minskad 
miljöbelastning från sjöfarten.

Ekologisk hållbarhet
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I april 2017 överlämnade Energimyndigheten en 
Strategisk plan för omställning av transportsek-
torn till fossilfrihet till Regeringskansliet. Under 
arbetet med att ta fram planen ordnades dialoger 
med aktörerna, varav Sjöfartsverket är en. 
Sjöfartsverket menar att alla åtgärder som un-
derlättar utveckling, framställning, distribution 
och användande av fossilfria marina bränslen 
ryms inom en nationell strategi för en fossilfri 
transportsektor. Sjöfartsverket föreslår att en del 
i den nationella strategin ska vara handlingar 
eller åtgärder som ökar tillgången till marint 
dieselbränsle utan fossilt ursprung (biodiesel), 
biometanol eller andra koldioxidneutrala bränslen. 
Sjöfartsverket menar att skattefriheten för bränsle 
till fartyg, som bland annat utför kommersiella 
transporter, är ett mycket viktigt incitament och 
bör säkerställas för alla nuvarande och framtida 
klimatneutrala marina bränslen. På motsvarande 
sätt bör elenergi ha samma skattelättnader när 
den används för framdrift av fartyg som när farty-
get ligger vid kaj och använder landansluten el. 

Sjöfartsverkets betydande 
miljöaspekter – miljöutredning 2017
Under 2017 har Sjöfartsverket genomfört en ny 
miljöutredning, som till skillnad mot tidigare 
miljöutredningar, inkluderar ett livscykelper-
spektiv vid bedömningen av miljöaspekter (teman 

enligt GRI Standards vokabulär). I en 
jämförelse med den miljöutredning som 
genomfördes 2013 har elförbrukning, 
som sedan 2014 utgörs av grön el till 

100 procent, nedgraderats något och är inte längre 
identifierad som en betydande miljöaspekt. Sjö-
fartsverkets lista omfattar 20 miljöaspekter varav 
de sex miljöaspekter som får högst poäng definie-
ras som betydande. Utsläpp av kväveoxider (NOX) 
har uppgraderats sedan 2013 och är nu listad som 
en betydande miljöaspekt till skillnad från vatten-
användning som halkat ner på listan. Betydande 
miljöaspekter i Sjöfartsverkets verksamhet är 
utsläpp av koldioxid (CO2), förbrukning av drivme-
del/oljor, utsläpp av kväveoxid (NOX), markförore-
ning, farligt avfall och (indirekt) beslutfattande 
inom myndighetens kärnverksamhet.

Betydande miljöaspekter i Sjöfartsverkets 
verksamhet:

Sjöfartsverket ska bidra till att nå de miljöpolitiska mål som riksdagen har fastställt: 
generationsmålet, miljökvalitetsmålen och etappmålen. Myndigheten ska vid behov 
föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. 

I januari 2018 trädde Sveriges klimatpolitiska ramverk ikraft. Sveriges klimatmål 
är att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. 
Det finns etappmål till 2030, 2040 och 2045 och ett mål för transportsektorn där 
utsläppen från inrikes transporter, inklusive sjöfart, ska minska med 70 procent till 
2030, jämfört med 2010 års nivåer. Ramverket omfattar även ett mål att Sverige 
ska ha 100 procent förnybar elproduktion till 2040. 

Under 2017 har vi på Sjöfartsverket genomfört en utredning om miljöstyrning och 
klimatkompensation. Beslut i frågan väntas under 2018.

Ekologisk hållbarhet

De svenska miljökvalitetsmålen
Under 2017 lanserades en ny webbplats med information om det svenska miljöarbetet www.sverigesmiljomal.se.
På miljömål.se finns mer information om det svenska miljömålssystemet samt uppföljning och 
utvärdering av miljömålen.

Utsläpp av 
koldioxid

Förbrukning av 
drivmedel/oljor

Utsläpp av 
kväveoxider

Markförorening Farligt avfall Beslutsfattande
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Sjöfartsverkets långsiktiga miljömål 
Sedan 2012 har Sjöfartsverket två långsiktiga och 
verksamhetsövergripande miljömål; att minska 
elförbrukningen med 25 procent samt minska 
utsläppen av koldioxid med 10 procent från 2012 
till 2023 – mätt som medelvärdet av utfallen för 
de föregående fem åren. Merparten av insatserna 
genomförs inom Sjöfartsverkets rederi, farleds-
verksamheten och lotsningstjänsterna, vilket 
medverkar till genomförandet av Agenda 2030:s 
hållbarhetsmål 13 Bekämpa klimatförändring-
arna och 7 Hållbar energi för alla. Som nämndes 
ovan är elförbrukning inte längre identifierad som 
en betydande miljöaspekt, men målet kvarstår 
tillsvidare. 

Energianvändning och användning av fossila 
bränslen 
Utsläppen inom Sjöfartsverkets 
verksamhet kommer bland annat från 
värme till myndighetens lokaler samt 
bränsle till våra fartyg och bilar. Indi-

rekta utsläpp utom Sjöfartsverket härrör däremot 
till exempel från tjänsteresor med flyg och taxi.

Sjöfartsverket använder sedan 2014 grön el och 
värme vilket har minskat verksamhetens kol-
dioxidutsläpp.

Den fartygsflotta Sjöfartsverket förfo-
gar över i dag använder icke förnybart 
fossilt bränsle, huvudsakligen diesel. 
Det medför utsläpp av koldioxid och 
dessa utgör merparten av myndighe-

tens totala utsläpp. Sjöfartsverkets årliga ener-
gianvändning har stora variationer mellan åren. 
Mellanårsvariationerna beror främst på isens ut-
bredning och hur svår den är för myndighetens is-
brytare att bryta eftersom dessa är mycket bräns-
lekrävande. Sjöfartsverkets isbrytarverksamhet 
är därmed den verksamhet inom Sjöfartsverket 
som ger upphov till mest koldioxidutsläpp. Det bör 
dock ställas mot den samhällsnytta verksamheten 
bidrar till genom att hålla farleder in till svenska 
hamnar öppna.

Effektiviseringsåtgärder som har vidtagits på Sjö-
fartsverkets fartyg sedan 2012 har sammantaget 
resulterat i en minskad förbrukning av drivmedel 
på 8,7 procent (cirka 1 260 m3), vilket motsvarar 
cirka 3 400 ton koldioxid per år. Ungefär hälften 
av besparingen kan härledas till uppvärmning av 
myndighetens isbrytare via fossilfri fjärrvärme 
när fartygen ligger vid kaj. Den omställningen 
genomfördes dock strax innan Sjöfartsverket satte 
upp som mål att minska sina koldioxidutsläpp. 
Utöver det använder isbrytarna även elström från 
land när de ligger vid kaj, vilket ytterligare bidrar 
till att minska utsläpp av koldioxid.

Måluppfyllelse
Energianvändning och elförbrukning
Andelen förnybar energi av Sjöfartsverkets totala 
energianvändning uppgick 2017 till 15 procent 
vilket kan jämföras med 12 procent år 2016 (se 
figur 1). Mellan 2016 och 2017 har Sjöfartsverkets 
totala energianvändning minskat med 11 procent. 
Sedan basåret 2012 har användningen av energi 
dock ökat med 19 procent, vilket kan härledas till 
mellanårsvariationerna som blir en följd av isens 
utbredning. 

Sjöfartsverkets förbrukning av el och värme har 
sedan 2014 uppvisat en minskande trend. Under 
2017 har trenden dock brutits då en ökning till-
baka till 2014 års energinivåer har observerats 
(figur 1). Det kan bero på att vintern 2017 var 
mild, vilket medför något ökad liggetid vid kaj för 
isbrytarna och därmed ökad elförbrukning och an-
vändning av fjärrvärme. Som en följd av ökningen 
krävs ytterligare åtgärder för att Sjöfartsverkets 
miljömål om minskad elförbrukning med 25 pro-
cent mellan 2012 och 2023 ska nås.

Vad gäller elförbrukning specifikt förbrukade 
myndigheten under 2017 i stort sett 
samma mängd el som 2016 (–0,1 pro-
cent). Sedan basåret 2012 har elför-
brukningen närmat sig myndighetens 
miljömål att minska förbrukningen 

med 25 procent till 2023. Vid utgången av 2017 
har Sjöfartsverket minskat elförbrukningen med 
drygt 12 procent. Trenden pekar därmed mot att 
miljömålet kan nås 2023. Det är dock en stor ut-
maning att bibehålla minskningstakten som har 
uppnåtts till och med 2017 och ytterligare åtgärder 
behöver genomföras för att uppnå Sjöfartsverkets 
miljömål om minskad elförbrukning.

Utsläpp av koldioxid
Sedan basåret 2012 har koldioxidut-
släppen minskat med fyra procent och 
landade 2017 på 36 045 ton (se figur 
2). Isbrytarverksamheten specifikt ge-
nererade under 2017 21 procent lägre 

utsläpp av koldioxid jämfört med 2016 (tabell 7), 
vilket främst beror på isläget och att 2017 var en 
lindrig vinter. Av samma anledning har Sjöfarts-
verkets totala utsläpp av koldioxid minskat med 13 
procent jämfört med 2016 (figur 2).

För att nå Sjöfartsverkets miljömål om 10 procent 
minskade utsläpp av koldioxid mellan 2012 och 
2023 behöver arbetet intensifieras. Detta trots att 
medelvärdet visar att vi under 2016 och 2017 har 
nått myndighetens miljömål.
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Figur 1.  Energianvändningen (GRI standard 302-1) inom 
Sjöfartsverket (GJ). De stora förändringarna sedan 2012 
som Sjöfartsverket råder över är att myndigheten gick 
över till grön el 2014 och samma år även inkluderade 
helikopterverksamheten i statistiken. Energibärarna är 
indelade i el, motorbensin, diesel, marina bränslen, Jet-A1, 
etanol, värme och övriga förnybara samt egen producerad 
solenergi. 

 Figur 2. Utsläpp av koldioxid (ton) med fossilt ursprung 
inom Sjöfartsverket (GRI standard 305-1). De stora 
förändringarna sedan 2012 som Sjöfartsverket råder över 
är att myndigheten gick över till grön el 2014 och samma 
år även inkluderade helikopterverksamheten i statistiken. 
Källorna är indelade i el, motorbensin, diesel, marina 
bränslen, Jet-A1, värme och kyla.

Tabell 7: Utsläpp av koldioxid per assisterad nautisk mil isbrytarassistans.

CO2 (ton) Ass. nautisk mil (Nm) Ass. antal fartyg Ton CO2/Ass. Nm 
(305-4)

Ton CO2/Ass. fartyg 
(305-4)

2012 14 520 11 359 680 1, 28 21, 35

2013 36 808 37 349 1 714 0, 99 21, 48

2014 10 927 6 480 423 1, 69 25, 83

2015 1212 996 4 377 284 2, 97 45, 76

2016 23 233 15 402 746 1, 51 31, 14

2017 18 370 - 597 - 30, 77
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Åtgärder för minskad användning av fossila 
bränslen och el
Åtgärder utförs kontinuerligt inom Sjöfartsver-
ket för att energieffektivisera verksamheten och 
använda teknik som leder till mindre användning 
av fossila bränslen, minska utsläppen av koldioxid 
och minskar elförbrukningen. Under 2017 har 
bland annat följande åtgärder genomförts.

Fartyg
Samtliga motorer på isbrytaren Ymer är nu 
ombyggda med så kallad commonrail dieselmo-
torvarvtal. Det ger en ungefärlig besparing av 
bränsle på cirka 7,5 procent och till årets säsong 
har loggningsutrustning monterats för att ge en 
möjlighet att utvärdera vad det variabla varvtalet 
ger i besparing.

Vad gäller lotsbåtar specifikt har förnyat fokus på 
minskad bränsleförbrukning per lotstransport 
under 2017 lett till en minskning av förbruk-
ningen med knappt 2 liter per lotstransport. Det 
innebär 94,0 liter per lotstransport att jämföras 
med referensperioden 2016 då bränsleförbrukning-
en uppgick till 95,6 liter per lotstransport. Målet 
är 10 procent lägre än nivån 2016 och arbetet med 
att minska drivmedelsåtgången fortsätter. Ny 
metodik är under framtagande som omfattar en 
kombination av tekniska funktioner och en föränd-
ring av arbetsmetodik såsom schemaläggning.

Ombord på arbetsfartyget Fyrbyggaren har en ny 
värmepanna installerats vilken har 10 procent 
bättre förbränningsverkningsgrad än den 
gamla.

I samband med livstidsförlängning av äldre lots-
båtar fortsätter Sjöfartsverket att succesivt byta 
ut gamla motorer till nya med högre verknings-
grad och därmed lägre energianvändning.

2014 installerades elmätare i Sjöfartsverkets 
lotsbåtar och 2015 började Sjöfartsverket mäta 
elförbrukningen för att kunna optimera energian-
vändningen. 

För att effektivisera energianvändningen har Sjö-
fartsverket installerat en luft-luftvärmepump 
i flera lotsbåtar. Resultatet har fallit väl ut och 
ytterligare system ska installeras. Sjöfartsverket 
har också investerat i uppvärmningssystem för 
myndighetens lotsbåtar baserat på bergvärme. 

Green Pilot
Målet med GreenPilot är att visa på konkreta 
möjligheter att minska miljöpåverkan och för-
bättra konkurrenskraften hos fartyg som opererar 
kustnära, i de inre vattenvägarna och i skärgårds-
områden. 

Genom att konvertera en lotsbåt till att använda 
metanol som bränsle har det demonstrerats hur 
anpassning av mindre tonnage kan utföras för att 
minska utsläpp av skadliga emissioner som SOX, 
NOX och partiklar PM i tätbefolkade och känsliga 
miljöer. Genom att använda fossilfri, förnybart 
producerad metanol minskas också utsläppen av 
växthusgaser mycket drastiskt.

Exempel på åtgärder:
- Befintlig dieselmotor har ersatts med ny motor 
anpassad för metanoldrift.

- Nya system har installerats för gasdetektering 
och sluten tankventilation.

- Befintliga system för branddetektering och 
brandbekämpning har installerats.

- För att identifiera och hantera de risker som 
skillnader i egenskaper mellan oljebaserad 
bränsle och alkoholbaserad bränsle utgör, så har 
en systematisk riskanalys utförts.

Projektet beräknas pågå till 2018 med slutpresen-
tation planerad till maj 2018. 

Projektpartners: 
ScandiNAOS AB (teknisk projektledare), SSPA, 
SMTF (projektadministratör), Trafikverket och 
Sjöfartsverket.

Lotsbåt Pilot 729 som Sjöfartsverket donerat till projektet. 
Foto: Joakim Bomanson
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Farleder
Utvecklingen med övergång till LED-belysta 
farledsmarkeringar som Sjöfartsverket påbör-
jade 2014 fortsätter. Förutom lägre energianvänd-
ning, så innebär övergången att serviceintervaller 
kan förlängas, vilket i sin tur innebär minskade 
transporter. Vidare börjar det bli svårt att hitta 
materialförsörjning för de traditionella glöd-
ljuskällorna. Utmed Trollhätte kanal har byte 
av farledsbelysning fortsatt och genomförts på 
sträckan Jordfallsbron–Lilla Edet (sammanlagt 
150 armaturer). 2018 fortsätter arbetet på sträck-
an Lilla Edet–Trollhättan (cirka 180 armaturer). 
Totalt ska cirka 900 ljuskällor bytas ut längs med 
kanalen. Utbytet innebär besparing av ljuskällor, 
energianvändning och underhållsarbete, och sam-
tidigt blir anläggningen säkrare ur elsynpunkt. 
Arbetet med övergång till LED-ljuskällor i övriga 
allmänna farleder pågår också och omfattar bland 
annat Sjöfartsverkets fyrar som fått LED-ljus i 
stället för glödljus.

Sjöfartsverket arbetar med teknik för att kunna 
byta ut elförsörjningen för fyrar via sjökabel till 
sol- och vindkraft där det är möjligt. Av totalt 
cirka 1100 fyrar är vid 2017 års utgång 601 sola-
riserade.

Vi har också tittat på möjligheten att från farty-
gen tända upp fasadbelysningen på fyrar (på 
begäran) i syfte att minska energianvändningen.

Ett testprojekt som drivits under 2017 är att förse 
en farledsboj med strömsnål enkel och billig 
positioneringsutrustning och genom det få bojen 
att elektroniskt rapportera sin position till land 
om den hamnar ur sitt fastställda läge. Testbojen 
är driftsatt och utvärdering pågår. Ett långsiktigt 
mål är att genom den inbyggda positioneringsut-
rustningen kunna undvika delar av den årliga 
lägeskontrollen som utförs på cirka 7000 flytande 
sjömärken, med bränslebesparingar och ökad sjö-
säkerhet som nyttor. 

Fastigheter
Arbetet med energieffektivering av fastigheter 
fortsätter. Rena elpannor och oljepannor byts mot 
värmepumpar, vilka börjar betala sig direkt i min-
dre energianvändning. 

Tjänsteresor
Sjöfartsverkets tjänstebilar är miljöbilar utom i 
de fall där verksamhetens speciella funktionskrav 
inte kan tillgodoses bland miljöbilar på markna-
den. Några tjänstebilar är elbilar och dessa an-
vänds bland annat vid myndighetens lotsstationer. 
Myndigheten använder hyrbilar som är miljöbilar 
när sådana finns tillgängliga. Utöver det nyttjas 
taxi i stor omfattning. 

Under 2017 ökade bilresandet med nästan två 
procent jämfört med 2016. Bilarna drevs 2017 till 
nio procent med förnybara drivmedel, till största 
delen biodiesel. Detta innebär att trenden med 
minskande andel förnybart drivmedel har mattats 
av jämfört med 2016 då andelen förnybara drivme-
del var 10 procent.

Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med flyg 
har jämfört med 2016 ökat till 358 ton, vilket fort-
farande är lägre än 2014 och 2015. Tjänsteresorna 
med tåg har ökat något till 180 000 mil men ligger 
på ungefär samma nivå som de senaste åren.

IT
Vårt tidigare arbete med virtualisering av ser-
vrar har medfört en lägre energianvändning och 
vi har ett samarbete med de andra statliga verken 
i Norrköping där det diskuteras olika sätt att yt-
terligare minska mängden av energianvändning. 

Övrigt miljömålsarbete
Sjöfartsverket gör skillnad genom att arbeta med 
fler miljöfrågor än de som myndigheten redovisar 
i enlighet med GRI-standarderna för ekologisk 
hållbarhet och som har bäring på miljömålen 
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara 
naturlig försurning, det vill säga energianvänd-
ning och användning av fossila bränslen. Nedan 
presentarer myndigheten arbete som varit i fokus 
under 2017 och som bidrar till att uppfylla andra 
nationella miljömål.

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka 
för att nå miljömålen
2015 fick Sjöfartsverket i uppdrag av regeringen 
att analysera och upprätta en plan med åtgärder 
för genomförande för hur myndigheten ska verka 
för att nå, för myndigheten, relevanta delar av 
generationsmålet och miljökvalitetsmålen. 

Genomförandeplanen gäller en period om fyra år 
(2016–2019) och omfattar sammanfattningsvis 
följande tre övergripande områden. 

1. Minska sjöfartens miljöpåverkan genom att 
bland annat utveckla Sjöfartsverkets miljödif-
ferentierade avgifter.

2. Minska användningen av energi och fossila 
bränslen i Sjöfartsverkets egen verksamhet.

3. Skapa giftfria och resursnåla kretslopp genom 
att till exempel ställa miljökrav i upphand-
lingar.

I enlighet med uppdraget redovisar Sjöfartsver-
ket i sin årsredovisning för 2017 uppföljningen av 
genomförandeplanen i detalj (avsnitt Nationellt 
generationsmål och miljökvalitetsmål).

EKOLOGISK HÅLLBARHET
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Giftfri miljö
Inventering av områden som kan ha för-
orenats av Sjöfartsverkets verksamhet
Arbetet med att inventera områden 
som kan ha förorenats av Sjöfarts-
verkets verksamheter startade på 

myndighetens eget initiativ under år 2015. 

Syftet var att uppfylla miljöbalkens kunskapskrav. 
Mot slutet av samma år rekommenderade Riksre-
visionen Sjöfartsverket att utreda och ta ställning 
till redovisningsmässiga konsekvenser av framtida 
kostnader för sanering av förorenade områden. 
Sjöfartsverket följde Riksrevisionens rekommen-
dation genom att intensifiera arbetet med den då 
pågående inventeringen. Sjöfartsverket invente-
rade under 2016 samtliga egna fastigheter samt 
vissa verksamheter på annans mark med avseende 
på potentiellt förorenade områden. Totalt omfattas 
nästan 400 fastigheter.

Genomförd inventering och kostnadsberäkning av 
Sjöfartsverkets miljöskuld visar att markförore-
ningar är en kostnadsdrivande faktor som behöver 
beaktas i myndighetens finansiella redovisning. 
De av myndighetens verksamheter som i första 
hand har genererat föroreningar har bedömts vara 
varv och större verkstäder, före detta bemannade 
fyrplatser, lotsstationer och före detta deccastatio-
ner.

Inventeringen har visat på ett behov att se över 
de ekonomiska riskerna vid köp och försäljning 
av fastigheter samt att förbättra rutinerna för att 
hantera eventuell föroreningsförekomst. I några 
fall har inventeringen visat att Sjöfartsverket även 
bör kontrollera att det inte föreligger en pågående
miljöskada.Fördjupad utredning av vissa områden 
pågår och under 2017 har kvicksilversanering av 
fyrar påbörjats.

Miljörisker sjunkna vrak – efter Sjöfartsverkets 
kartläggning saneras Thetis 
Fiskefartyget Thetis sjönk utanför Smögen 1985 
och vraket kan innehålla uppemot 30 kubikmeter 
olja. Under året påbörjades sanering av vraket, 
vilken leds av Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
och har sitt ursprung i två kartläggningar av mil-
jöfarliga vrak som Sjöfartsverket genomförde 2011 
och 2014. Sjöfartsverket ingår i styrgruppen för 
det pågående arbetet vars mål är att de farligaste 
vraken ska vara sanerade inom 10–15 år.

Saneringen av Thetis beräknas kosta ungefär fem 
miljoner kronor, pengar som HaV fått från Natur-
vårdsverkets anslag för förorenade områden för 
att undersöka och förbereda sanering av sjunkna 
fartyg. Kustbevakningen har dykt och mätt tjock-
leken på skrovet och Sjöfartsverket har kartlagt 
fartyget med hjälp av multibeamekolod och side 
scan sonar som ”filmar” havsbotten och vraket och 
skapar datorbilder. 

Hav i balans samt levande kust och 
skärgård
Havsplanering 
Havsplanering är till för att visa hur 
havet ska användas effektivt och 

hållbart, nu och i framtiden. En havsplan är en 
strategisk plan med stora drag och få detaljer. 
Planering handlar om att styra mot den framtid vi 
vill ha. Sveriges havsplaner ska förena näringspo-
litiska mål, sociala mål och miljömålen.

”Backscatter”
På uppdrag av och även finansierat av Sveriges 
geologiska undersökning (SGU) har Sjöfartsver-
ket tagit fram ett sammanhängande geografiskt 
område med backscattermosaik syd om Gotland. 
Informationen om den ytliga bottenbeskaffenheten 
kan användas för att framställa och förbättra kar-
tor över geologi, substrat och habitat samt följakt-
ligen brukas i havsplanering.

De nationella miljökvalitetsmålen.

En deccastation bestod av stationsbyggnad, antennhus och antennmaster. I stationsbyggnaden som var 
uppförd på betongplatta med husstomme av trä, fanns förutom själva stationsutrustningen även möjlighet till 
övernattning med pentry, kylskåp, elspis, toalett samt kapprum och matplats. Övriga utrymmen var sändar-
rum, verkstad, rum för reservkraft och batterier samt ett mindre förråd. 

Källa: ”Deccatiden i Sverige 1947-2000”, Lars Malmquist 
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Sjöfartsverket får utökade befogenheter 

Sverige tillträder vrakkonventionen, för att 
komma till rätta med vrak som utgör en fara för 
sjösäkerheten eller för miljön. Sjöfartsverket får 
ta bort vraket på ägarens bekostnad. 

Lagändringarna träder i kraft den 3 februari 
2018, och de innebär att fartygsägare blir skyldi-
ga att avlägsna vrak efter sjöolyckor samt måste 
betala för de åtgärder som krävs för att bärga 
vraket. Regleringen innebär att fartygsägare är 
skyldiga att avlägsna vrak efter fartyg som gått 
på grund eller sjunkit om vraket utgör en fara för 
sjösäkerheten eller för miljön. En sådan skyldig-
het har tidigare saknats i svensk rätt.

Vid sjömätning med så kallat multibeamekolod, 
en modern teknik för sjömätning, erhålls även 
information om bottnens hårdhet och struktur – 
backscatterinformation. I Sjöfartsverkets håll-
barhetsredovisning för 2016 finns en bild av hur 
backscatterdata kan se ut.

Foto: Sjöfartsverket
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Vi fokuserar på våra 
kunders behov.

Vi har en ekonomi i balans.

Vi har en effektiv verksamhet

Ekonomisk hållbarhet
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Årsredovisning för 2017
En fullständig finansiell redovisning återfinns i 
den årsredovisning som Sjöfartsverket den 22 fe-
bruari varje år lämnar in till regeringen avseende 
det senast avslutade räkenskapsåret, detta enligt 
förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag.

Mål och resultat
Ekonomiska mål
Sjöfartsverkets långsiktiga ekonomiska mål för 
räntabilitet är att resultatet efter skattemotsva-
righet ska uppgå till 3,5 procent av justerat eget 
kapital under en konjunkturcykel och det långsik-
tiga målet för soliditeten är att den ska uppgå till 
minst 25 procent. De lång- och kortfristiga lånen 
får, inklusive tidigare upplåning, uppgå till högst 
450 mkr (300 mkr från 2018). Utöver dessa mål är 
Sjöfartsverket begränsat till att höja farledsavgif-
terna med högst ett belopp motsvarande nettopris-
index räknat från och med 2004.  

Sjöfartsverket har genomfört en grundläggande 
analys av vilka åtgärder som krävs för att uppnå 
en långsiktigt hållbar ekonomi. Analysen visar 
att det krävs kapitaltillskott i storleksordningen 
1,2–1,3 miljarder kronor för att uppnå en soliditet 
om 25 procent, utöver redan beslutade avgifts-
höjningar från 1 januari 2018. Det finns olika 
alternativ för att skapa ett sådant kapitaltillskott. 
Utgångspunkten är att avgiftsnivån efter 2018 en-
dast ska öka med förändringen i index. Nettorän-
tan förväntas successivt öka under den närmaste 
tioårsperioden, vilket innebär en positiv effekt 
på resultatet på grund av pensionsskulden då 
minskar. Det kommer dock att krävas ytterligare 

resultatförbättringar till ett ackumulerat värde om 
cirka 1 miljard över den kommande tioårsperioden 
för att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi. En 
inventering av affärsidéer, effektiviseringar och 
besparingar har genomförts och krav på resultat-
förbättringar har fastställts för samtliga avdel-
ningar.

Ekonomiska resultat
Sjöfartsverkets resultat har under flera års tid, 
så även under 2017, påverkats starkt av effekten 
av sjunkande realränta, som har inneburit ökade 
kostnader för pensionsskulden. Sammantaget 
har pensionsskulden under de senaste tio åren 
ökat med närmare en miljard till följd av ändrade 
beräkningsgrunder. Dessutom har minskat antal 
lotsningar och svåra isvintrar påverkat resultatet 
negativt under senare år. 

Flera av Sjöfartsverkets verksamheter har svag 
koppling till antalet anlöp och godsvolymer eller 
har en stor andel fasta kostnader. Det innebär att 
kostnaderna i hög grad kvarstår även när voly-
merna går ned, åtminstone på kort eller medellång 
sikt. Även om det teoretiskt skulle vara möjligt att 
till exempel minska lotsnumerären i perioder av 
konjunkturrelaterade volymnedgångar skulle en 
sådan åtgärd resultera i lotsbrist och stora svårig-
heter att uppfylla gällande målsättning vid efter-
följande konjunkturuppgång. Under den senaste 
femårsperioden har Sjöfartsverket dock genomfört 
ett antal olika åtgärder för att effektivisera verk-
samheten. Det har lett till en resultatförbättring 
i storleksordningen 100 mkr, varav merparten är 
hänförbar till kostnadssidan. 

Ekonomisk hållbarhet innebär att Sjöfartsverket strävar efter ett sunt resursutnyttjande. Vi arbetar pro-
aktivt och effektiviserar våra verksamheter genom ständiga förbättringar för att få utrymme för hållbara 
investeringar.

Ekonomisk hållbarhet

Enligt Trafikverkets basprognos till 2030 kommer godstransportarbetet med nuvarande politik och en 
utbyggnad av infrastrukturen i enlighet med nuvarande planer för perioden 2014–2025 att växa med 
55 procent till 2030 jämfört med 2010. Störst tillväxt väntas vad gäller sjöfarten och godstransporter 
på väg, med 60 respektive 59 procent, medan godstransportarbetet på järnväg ökar med 37 procent 
till 2030 i basprognosen.
 
Källa: Infrastrukturpropositionen
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Från 2017 upphörde det tillfälliga anslaget vilket 
innebar att Sjöfartsverket för första gången på 
många år tvingades att höja farledsavgifterna. För 
helåret 2017 uppvisar Affärsverket ett negativt 
rörelseresultat med 107 mkr. Rörelseresultatet 
har därmed försämrats med 222 mkr jämfört med 
föregående år. Resultatförsämringen beror i huvud-
sak på minskade anslag samt ökade kostnader på 
grund av ändrade beräkningsgrunder för pensions-
skulden. 

Sjöfartsverket erhåller anslag för vissa uppgifter 
som inte ska finansieras via handelssjöfarten.
Under 2017 uppgick ersättningen för sjöräddning, 

fritidsbåtsändamål med mera till 188 308 tkr 
medan ersättningen till viss kanaltrafik m.m. var 
62 284 tkr. Bidrag från Havs- och vattenmyndighe-
ten avser digitalisering av djupdata för Östersjön.

Under 2017 har det genomförts en hel del inves-
teringar i olika farledsprojekt som ingår i den 
nationella planen för transportsystemet 2014–2025 
och finansieras med anslagsmedel. Medlen tilldelas 
Trafikverket som i samverkan med Sjöfartsverket 
ska genomföra de projekt som anvisas i planen. Det 
har under 2017 även gjorts investeringar i ett antal 
av Sjöfartsverkets fartyg och båtar.

Tabell 8. Skapat och levererat ekonomiskt värde (tkr).

2017 2016

Omsättning (exkl. anslag) 1 938 808 1 920 640

Anslag 250 592 550 592

Löner och ersättningar -1 109 200 -1 115 219

Pensionsskuldens förändring
(inkl. räntedel) -144 969 -101 904

Kostnader exkl. löner 
och ersättningar -838 502 -912 593

Avskrivningar -207 487 -211 779

Finansiellt netto 
(exkl. räntedel i pensionsskulden) -8 661 -6 793

Fastighetsskatter -316 -320

Resultat efter finansiella poster -119 735 122 624

Investeringar 379 177 226 286

Tabell 9. Väsentligt finansiellt stöd från den offentliga 
sektorn (tkr).

2017 2016

Anslag 250 592 550 592

Bidrag från Havs- och vattenmyndigheten - 3 500

Övriga bidrag från offentlig sektor 67 376 66 045

Tabell 10. Utveckling och påverkan av investeringar
 i infrastruktur och tjänster (tkr).

2017 2016

Tillhandahålla farleder 309 977 155 283

Möjliggöra vintersjöfart 29 593 27 395

Leverera sjögeografisk information 7 398 16 339

Leverera sjötrafikinformation 95 3 226

Leverera lotsning 8 715 16 489 

Rädda liv 14 115 3 604

Gemensamma funktioner 9 284 3 950

Totalt 379 177 226 286

EKONOMISK HÅLLBARHET
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Hållbar offentlig upphandling
I alla Sjöfartsverkets verksamheter strävar myn-
digheten efter ett uthålligt säkerhets-, kvalitets-, 
miljö- och arbetsmiljöarbete. Hållbar offentlig 
upphandling (Sustainable Public Procurement) 
innebär att Sjöfartsverket tillgodoser sitt behov av 
varor och tjänster med beaktande av hållbarhets-
hänsyn för hela livscykeln. Hållbarhetshänsyn ska 
avse hela organisationen, men bör även omfatta 
samhällsnytta i de fall sådana hänsyn är motive-
rade och rimliga. Hållbar offentlig upphandling 
omfattar social-, ekologisk- och ekonomisk hållbar-
het. Här bör även framhållas att Sjöfartsverket 
har infört arbetsrättsliga krav vid upphandling.

Sjöfartsverket har genom uppdaterade Riktlinjer 
för inköp av varor och tjänster omhändertagit 
regeringens Nationella upphandlingsstrategi och 
infört en reglering avseende hållbar upphandling. 
Sjöfartsverket ska enligt regleringsbrevet för 2017 
redovisa hur myndigheten har utvecklat arbetet 
med strategiska offentliga inköp (se Sjöfartsver-
kets årsredovisning). Hållbarhetskrav ska ställas i 
offentliga upphandlingar där det är motiverat. Att 
ställa krav som främjar miljöhänsyn och sociala 
hänsyn gör skillnad och innebär samtidigt att den 
offentliga sektorn utnyttjar skattemedel på ett 
effektivt sätt.

Hållbarhetsfrågorna kan inte betraktas isolerat 
utan är en integrerad del av inköpsprocessen och 
ska vägas mot andra hänsyn som ska tas. Ut-
gångspunkten för arbetet med hållbar upphand-

ling är de mål och ambitioner som anges i bland 
annat Sjöfartsverkets verksamhetspolicy, treårs-
plan, och hållbarhetsredovisning samt årsredovis-
ning. 

Inköpsprocessen ska bidra till Sjöfartsverkets 
övergripande hållbarhetsmål och identifiera vilka 
områden som är strategiskt viktiga för inköp, 
exempelvis där inköpet har en stor miljöpåverkan, 
stora sociala risker eller uppgår till stora volymer. 
Detta kan sedan läggas till grund för en priorite-
ring av vilka områden som är viktigast att ställa 
hållbarhetskrav inom.

I dagsläget fokuserar Sjöfartsverket på inköpskost-
nader, servicekontrakt, licenskostnader, med mera. 
Myndighetens 24/7 styrsystem är dock igång 
dygnet runt och bara ett fåtal procent i skillnad 
i energianvändning har potential att spara både 
energi och minska kostnader sett ur ett längre 
livscykelperspektiv. Den typen av beaktanden gör 
dock inte Sjöfartsverket idag.

I princip ska det endast ställas krav som kan, och 
kommer att, följas upp. Hur uppföljningen kommer 
att ske ska regleras i upphandlingsdokumenten 
så att detta är tydligt för leverantören. Genom att 
ställa hållbarhetskrav bidrar Sjöfartsverket till att 
producenter tar fram miljöanpassade alternativ, 
att leverantörerna säkerställer rimliga arbets- och 
anställningsvillkor samt en förbättrad arbetsmiljö 
och grundläggande rättigheter i hela leverantörs-
kedjan.

EKONOMISK HÅLLBARHET
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SOCIAL EKONOMISK

EKOLOGISK

HÅLLBART 
SAMHÄLLE

Måluppfyllelse sammanfattning
Utöver den redovisning av GRI-standarder som 
Sjöfartsverket gör i den här hållbarhetsrapporten 
har myndigheten fastställt mål inom de olika håll-
barhetsperspektiven som inte fullständigt överens-
stämmer med GRI-standarderna. Dessa redovisas 
i Sjöfartsverkets årsredovisning och med syfte att 
presentera en fullständigare bild av myndighetens 
hållbarhetsarbete redovisar vi i år Sjöfartsverkets 
nyckeltal (KPI) även i tabell 11 nedan.

MÅLUPPFYLLELSE SAMMANFATTNING

Hållbarhetsperspektiv/
Strategiskt mål

KPI som redovisas även i ÅR
Miljömål som redovisas i HåR 
(kursiverad text)

KPI 
mål

KPI utfall
2017 (2016)

GRI-standard
enligt GRI-index 
2017

HåR 2017

Social hållbarhet

Vi värnar om våra medmän-
niskors välbefinnande och 
utveckling genom att bedriva 
en säker verksamhet som 
vilar på en sund värdegrund.

Värde (index) enligt medarbetar-
undersökning 
- ledarindex 
- stress 
- värdegrund 

MMI (Motiverad medarbetarindex)

Sjukfrånvaro 

4,0
4,0
4,0

80

< 3 %

-

-

-

- (3,7)
- (3,6)

3,9 

67 (68)

2,56 (2,2) %

-

-

-

-
-
-

-

403-2 (=KPI)

401-1

404-2

405-1 

-
-

3,9 av max 5 (sid 36)

-

Tabell 6 (2,56 %)

Tabell 1 och 2

Kompetensut-
veckling (sid 36)
Tabell 3, 4 och 5

Ekologisk hållbarhet

Vi verkar för minskad miljö- 
och klimatpåverkan genom 
en säker och hållbar sjöfart.

Minskad bränsleförbrukning per 
lotstransport

Minska elförbrukningen med 25 %* 

Minska utsläppen av koldioxid med 
10 %*
*2012-2023 mätt som medelvärdet av 
utfallen för de föregående fem åren

10 %

-

-

-

2 (0 )%

-

-

-

Indirekt 305-1

302-1 och 302-2

305-1 och 305-2

305-4

Indirekt 305-1

Figur 1

Figur 2

Tabell 7

Ekonomisk hållbarhet

Genom professionell verk-
samhet och stabila finanser 
hjälper vi våra kunder att 
stärka sin konkurrenskraft

Medieindex

Räntabilitet på eget kapital
Soliditet

Omsättning per årsarbetare (be-
lopp i tkr)

355 (+10 % 
jfrt med år 

2015)

3,5 %

25 %

2 000

-
-
-

755 (977)

negativt (0 %) 

9,1 (12,3) %

2 106 (2 362)

-
-
-

-

-

-

-

201-1
201-4
201-5

-

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

-

Tabell 8
Tabell 9

Tabell 10

Tabell 11.
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Om hållbarhetsrapporten
Sjöfartsverket vill med 
sin hållbarhetsrapport 
visa hur vi inom vårt 
verksamhetsområde 
bidrar till ett hållbart 
samhälle och påver-
kan på människorna, 
miljön och ekonomin i 
och runt vår organisa-
tion. Det vill säga vårt 
bidrag – positivt eller 
negativt – mot håll-
bar utveckling. Som 
tjänsteproducerande 

affärsverk ser vi samverkan med våra kunder 
som en central del i hållbarhetsarbetet. Genom 
att redovisa både positiva och negativa resultat 
från året som gått vill vi få uppdragsgivarens och 
kundernas förtroende att fortsätta vårt föränd-
ringsarbete för att kunna erbjuda ett långsiktigt 
hållbart transportsystem genom säkra och ef-
fektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt 
partnerskap för tillväxt och konkurrenskraft. 

Sjöfartsverket har inte något åtagande att presen-
tera en hållbarhetsrapport, men hållbarhet är en 
central del i vår affärsidé och därför väljer vi att ta 
fram denna rapport. Rapporten är inte granskad 
av externa revisorer eftersom vi redovisar frivil-
ligt utan lagkrav. Sjöfartsverket fortsätter därmed 
att som en av få statliga myndigheter att redovisa 
vårt hållbarhetsarbete. I vår årsredovisning finns 
mer detaljerad information om Sjöfartsverkets 
uppdrag beskrivet per verksamhet, styrning, orga-
nisation, ledning och resultat från året som gått. 
I sin treårsplan föreslår Sjöfartsverket inriktning 
av verksamheten och konkretiserar målen för de 
olika verksamhetsområdena. Riksdagen beslutar 
om treårsplanen som utgör det centrala dokumen-
tet för statsmakternas styrning av Sjöfartsverket.

Vill du veta mer? Sjöfartsverkets rapporter, 
remissvar, med mera som nämns i denna rapport 
är offentliga handlingar och kan begäras ut via 
Sjöfartsverkets registratur. 

Kontaktperson
Ulrika Borg,  

Styrning och Planering, 

Redaktör  
hållbarhetsredovisningen

Hållbarhetsrapport 
Med syfte att tydliggöra att Sjöfartsverkets håll-
barhetsredovisning inte enbart handlar om att 
redovisa händelser under det gångna verksam-
hetsåret utan även om hur myndigheten framgent 
avser arbeta för att verka för ett hållbart samhälle, 
har vi bytt namn på vår rapport som vi sedan 
verksamhetsåret 2012 benämnt hållbarhets-
redovisning. Detta är även förenligt med trender 
och tendenser som Sjöfartsverket noterat inom 
hållbarhetsområdet i stort i Sverige.

Förkortningar

ADAPT Assuring Depths of fairways for Archipelago Public Transportation

COSO Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. COSO är ett ramverk för att utvärdera ett företags 
interna kontroll över den finansiella rapporteringen.

GRI Global Reporting Initiative

HåR Hållbarhetsredovisning

ILO International Labour Organization (Internationella arbetsorganisationen)

IMO International Maritime Organization (Internationella sjöfartsorganisationen)

KPI Key Performance Indicator (nyckeltal)

MLC Maritime Labour Convention (Internationella sjöarbetskonventionen)

MMI Motiverad Medarbetarindex

MSW Maritime Single Window

Nm Nautisk mil

Picasso Preventing Incident and Accident by Safer Ships on the Oceans

SAR Search and Rescue (sjö- och flygräddning)

SMTF Svenskt Marintekniskt Forum

STM Sea Traffic Management

ÅR Årsredovisning

VTS Vessel Traffic Service (sjötrafikinformation och service till sjötrafik)

OM HÅLLBARHETSRAPPORTEN
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GRI-index Allmänna upplysningar 

Beskrivning Sida Kommentar

Strategi och analys 

102-14 Uttalande från mest senior beslutsfattare 4

Organisationsprofil

102-15 Viktiga effekter, risker, möjligheter 10 Intern styrning och kontroll.

102-1 Organisationens namn Sjöfartsverket Org. nr. 202100-0654

102-2 Varumärken, produkter och tjänster 7-8, 17-31

102-3 Lokalisering av huvudkontor - Norrköping

102-4 Antal länder och namn på dessa där organisationen har 
verksamhet

8

102-5 Typ av ägarskap och legal form 7

102-6 Marknader, inklusive fördelning geografi, bransch och 
kundtyp

7-8, 14, 17-31

102-7 Organisationens storlek, inklusive antal anställda, verk-
samheter, omsättning, kapital (skulder/eget kapital)

7-8, 14-31

102-8 Antal anställda per kontrakt, kön, region, samt fastan-
sällda, säsongsanställda

8, 36

102-41 Anställda med kollektivavtal - Ca 80 procent är anslutna till någon fack-
lig organisation.

102-9 Organisationens leverantörskedja 49 Hållbar offentlig upphandling.

102-10 Förändring i organisationens storlek, struktur, ägarskap, 
värdekedja.

8, 17 Affärsområde Sjökommunikation har bytt 
namn till Sjötrafikservice. En internrevi-
sionschef har anställts. I början av 2018 
blev IT och HR egna avdelningar.

102-12 Tillämpning av försiktighetsprincipen - Indirekt del av 102-47. 

102-13 Externt utvecklade hållbarhetsprinciper och initiativ som 
organisationen stödjer

14 Maritimt partnerskap.

102-13 Medlemskap i föreningar och branschsammanslutningar. 14-15 Maritimt partnerskap.

Väsentliga teman och avgränsningar

102-45 Enheter som ingår i rapportering, och ej 8, 14, 17-31

102-46 Process för att definiera rapportinnehåll 9

102-47 Identifierade väsentliga teman 9, 32, 35
39, 47

103-1 Respektive aspekts avgränsningar inom organisationen 35, 39, 47 Inte helt fullständig.

103-1 Respektive aspekts avgränsningar utom organisationen 35, 39, 47 Inte helt fullständig.

102-48 Effekt av förändrad information från tidigare rapporter 14-15

102-49 Förändring från tidigare avseende fokus och avgräns-
ningar

14-15

Intressentdialog

102-40 Intressentgrupper. 14-15

102-42 Process för identifiering och val av intressentgrupper 14-15

102-43 Beskrivning av intressentdialog 14-15

102-44 Frågor som lyfts av intressenter och organisationens 
respons

15

Sjöfartsverkets hållbarhetsrapport 2017 utgår från 
de grundläggande principerna i det globala redo-
visningsramverket Global Reporting Initiatives 
(GRI) nya standarder. 

Vi låter oss inspireras av standarderna. GRI-index 
beskriver var GRI-informationen kan hämtas i 
rapporten.

GRI-index 2017

GRI:s nya standarder
Hållbarhetsredovisningar publicerade efter den 
1 januari 2018 ska vara upprättade i enlighet med 
GRI:s nya standarder.

GRI- INDEX
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GRI-index Allmänna upplysningar, forts.

Beskrivning Sida Kommentar

Om rapporten 

102-50 Rapportperiod - 20170101–20171231

102-51 Tidpunkt för senaste redovisningen - Februari 2017 
(för perioden 20160101–20161231)

102-52 Rapportcykel - Årligen

102-53 Kontaktpersoner 51

102-54
102-55

GRI innehåll och hänvisning
GRI-index 

51-53
52-53

GRI:s nya standarder. Avsteg har gjorts 
och samtliga har inte redovisats fullt ut.

102-56 Extern granskning 51 Inte granskad av extern revisor.

Bolagsstyrning

102-18 Styrningsstruktur, inklusive kommittéer samt styrelsean-
svar för ekonomi, miljö- och social påverkan

10-13 Se även Sjöfartsverkets årsredovisning.

Etik och integritet

102-16 Värderingar, principer och koder för uppförande 6, 12-13, 
35, 37

Internt uppdrag ”Etik och moral i staten”.

GRI-index Specifika upplysningar

Social hållbarhet

Arbetsförhållanden och arbetsvillkor

Tena: Anställning

103 Hållbarhetsstyrning 9-11

401-1 Antal nyrekryteringar och antal anställda som har slutat 36 Delvis. Antal personer som har avslutat 
sin anställning fördelat på ålder och län 
resp. fördelat på ålder och län redovisas 
inte.

Tema: Arbetsrelaterad hälsa och säkerhet

403-2
403-3

Skador, sjukdom, olyckor
Anställning som innebär hög risk för sjukdom

37 inkl tabell 
6, tabell 11 
(sid 50)

Inte direkt väsentligt att redovisa i HåR 
enligt den externa väsentlighetsanalysen 
som genomfördes 2015 och den interna 
2016. Dock väsentligt inom ramen för 
arbetsförhållanden och arbetsvillkor som 
fallit ut som väsentligt och därför redovi-
sas säkerhet och tillbud.

Tema: Utbildning

404-2 Vidareutbildning och livslångt lärande för att stödja fort-
satt anställningsbarhet

37 Kompetensutveckling för ökad kvalitet.

Tema: Mångfald och lika möjligheter

405-1 Sammansättning av styrelse och ledning 36 Styrelse redovisas inte.

Tema: Lika lön för kvinnor och män

405-2 Löneskillnader mellan män och kvinnor - Redovisas inte i år som en följd av väsent-
lighetsanalys år 2015.

Ekologisk hållbarhet

103 Hållbarhetsstyrning 9-11

Tema: Energi

302-1 Energianvändning inom Sjöfartsverket 39-43
inkl fig 1

Sjöfartsverkets långsiktiga mål att minska 
elförbrukningen med 25 procent omfattar 
bara elenergi.302-2 Energianvändning utom Sjöfartverket 39-43

Tema: Emissioner

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser 39-43
inkl figur 2

Sjöfartsverkets långsiktiga mål att minska 
utsläppen av koldioxid med 10 procent.

305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser 38, 43 Tjänsteresor (Sjöfartsverkets långsiktiga 
mål att minska utsläppen av koldioxid 
med 10 procent).

305-4 Växthusgaser, utsläppsintensitet 41-42

Ekonomisk hållbarhet

103 Hållbarhetsstyrning 9-11

Tema: Ekonomiska resultat

201-1 Direkt ekonomiskt värde 47-48

201-4 Finansiellt stöd från den offentliga sektorn 47-48

ASPEKT: Indirekt ekonomisk påverkan

201-5 Utveckling och effekt av investeringar och tjänster 47-48

GRI- INDEX
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"Arbetarhand" bidrag till Nordiska fototävlingen för sjöfolk 2017
Foto: Jörgen Språng
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