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GRI-index: allmänna upplysningar
Beskrivning Sida Kommentar

Strategi och analys
G4-1 Uttalande från mest senior beslutsfattare. 4-5

Organisationsprofil
G4-3 Organisationens namn. 6

G4-4 Varumärken, produkter och tjänster. 8-9, 15-17

G4-5 Lokalisering av huvudkontor. - Norrköping

G4-6 Antal länder och namn på dessa där organisationen har verksamhet. 6

G4-7 Typ av ägarskap och legal form. 6

G4-8 Marknader, inklusive fördelning geografi, bransch och kundtyp. 8-9, 15-17

G4-9 Organisationens storlek , inklusive antal anställda, verksamheter, omsättning, kapital (skulder/eget 
kapital).

6, 30

G4-10 Antal anställda per kontrakt, kön, region, samt fastansällda, säsongsanställda. 21

G4-11 Anställda med kollektivavtal. 21

G4-12 Organisationens leverantörskedja. 13

G4-13 Förändring i organisationens storlek, struktur, ägarskap, värdekedja. 6

G4-14 Hantering av försiktighetsprincipen. - Indirekt del av G4-19. 

G4-15 Externa hållbarhetsprinciper och initiativ som organisationen stödjer. 19

G4-16 Medlemskap i föreningar och branschsammanslutningar. 19

Väsentliga aspekter och gränsdragningar
G4-17 Enheter som ingår i rapportering, och ej. 6

G4-18 Process för att definiera rapportinnehåll. 10-13 Arbetssättet behöver utvecklas inför framtida redovisningar.

G4-19 Identifierade väsentliga aspekter. 10-13 Identifiering av väsentliga aspekter behöver utvecklas inför framtida redovisningar.

G4-20 Respektive aspekts avgränsningar inom organisationen. 10-13 Identifiering av väsentliga aspekter behöver utvecklas inför framtida redovisningar.

G4-21 Respektive aspekts avgränsningar utom organisationen. 10-13 Identifiering av väsentliga aspekter behöver utvecklas inför framtida redovisningar.

G4-22 Effekt av förändrad information från tidigare rapporter. 18, 24 Fotnot.

G4-23 Förändring från tidigare avseende fokus och avgränsningar. 6

Intressentengagemang
G4-24 Lista över intressentgrupper. 18 Vi har som målsättning att initiera en dialog med särskilt fokus på hållbarhetsfrågor.

G4-25 Identifiering och val av intressentgrupper. 18

G4-26 Organisationens approach till intressentgruppsengagemang. 18

G4-27 Ämnen, frågor och organisationens respons inklusive rapportering. 18-19
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Social hållbarhet:               Ekologisk hållbarhet:         Ekonomisk hållbarhet:
Ulrika Worge Karlsson           Jaak Meri          Noomi Eriksson
HR-direktör                           Samhällsdirektör         Ekonomidirektör

Rapportprofil
G4-28 Rapportperiod. 6 2013

G4-29 Datum för tidigare rapport. - 2012

G4-30 Rapportcykel. 6 En redovisning per år.

G4-31 Kontaktuppgift. 3

G4-32 GRI innehåll och hänvisning. 2-3 Vi låter oss vägledas av GRI, men i några fall har vi gjort avsteg från riktlinjerna och inte 
redovisat samtliga fullt ut.

G4-33 Policy för externt bestyrkande. 6 Inte granskad av extern revisor.

Bolagsstyrning
G4-34 Styrningsstruktur, inklusive kommittéer samt styrelseansvar för ekonomi, miljö- och social påverkan. 6

Etik och integritet
G4-56 Värderingar, principer och koder för uppförande. 21

Specifika upplysningar: Social hållbarhet
LA1 Antal nyrekryteringar och antal anställda som har slutat. 21

LA6 Skador, sjukdom, olyckor. 23

LA7 Anställning som innebär hög risk för sjukdom. 23 Redovisas för första gången.

LA10 Vidareutbildning och livslångt lärande för att stödja fortsatt anställningsbarhet. 22 Redovisas för första gången.

LA12 Sammansättning av styrelse och ledning. 24 Jämställdhet och lika villkor.

LA13 Löneskillnader mellan män och kvinnor. 24 Jämställdhet och lika villkor.

G4-DMA Hållbarhetsstyrning. 10-13 Identifiering av DMA behöver utvecklas inför framtida redovisningar.

Specifika upplysningar: Ekologisk hållbarhet
EN3 Energianvändning inom Sjöfartsverket. 26

EN4 Energianvändning utom Sjöfartverket. 27 

EN5 Energiintensitet, omfattar bland annat förhållandet mellan olika typer av energianvändning. 26-27 

EN15 Utsläpp av växthusgaser inom Sjöfartsverket. 27

EN16 Indirekta utsläpp av växthusgaser utom Sjöfartsverket. 27

G4-DMA Hållbarhetsstyrning. 10-13 Identifiering av DMA behöver utvecklas inför framtida redovisningar.

Specifika uplysningar: Ekonomisk hållbarhet
EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde. 30

EC4 Väsentligt finansiellt stöd från den offentliga sektorn. 31

EC7 Utveckling och påverkan av investeringar i infrastruktur och tjänster. 31

G4-DMA Hållbarhetsstyrning. 10-11, 13 Identifiering av DMA behöver utvecklas inför framtida redovisningar.
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ALLT HANDLAR OM HÅLLBARHET

Sjöfartsverket sätter hållbarhetsfrågorna i centr-
um. Det är tydligt i vår vision: Säkra sjövägar i en 
hållbar framtid genom maritimt partnerskap. Social 
hållbarhet handlar om bra ledarskap, medarbetar-
ansvar och sund arbetsmiljö, ekologisk hållbarhet 
syftar till minskad miljö- och klimatpåverkan, och 
ekonomisk hållbarhet innebär att vi strävar efter 
ett sunt resursutnyttjande. 

Allt Sjöfartsverket gör handlar om hållbarhet i 
någon dimension. Våra säkra sjövägar stärker Sveri-
ges konkurrenskraft genom att vi håller infrastruk-
turen tillgänglig och säker för de industrier som be-
höver få ett kontinuerligt flöde av gods. Samtidigt 
säkrar sjövägarna också att vi konsumenter kan 
få tillgång till de produkter vi behöver i vardagen. 
Eftersom ungefär 90 procent av alla varor kommer 
sjövägen någon del av resan till och från Sverige, är 
en effektiv sjöfart en förutsättning för att vårt land 
ska fungera. 

Vi har ansvar för en rad samhällsviktiga funktioner 
och är en självklar samarbetspartner i dessa frågor. 
Under 2013 fungerade Sjöfartsverkets service till 
sjöfarten väl. Vi möts ofta av positiva kommentarer 
från kunder och intressenter när det gäller hur vår 
service fungerar, vilket är mycket glädjande. Själv-
klart nöjer vi oss inte med detta, utan fortsätter vårt 
arbete för att förbättra servicen och effektiviteten 
ytterligare.

En förutsättning för att nå våra mål är att Sjöfarts-
verkets medarbetare har en gemensam värdegrund 
att stå på. Utgångspunkten i vår värdegrund är 
hållbar utveckling. Vi arbetar systematiskt med vår 
arbetsmiljö för att förebygga ohälsa, och säkerstäl-

ler en långsiktig kompetensförsörjning inom våra 
kärnkompetenser. Att vara en attraktiv arbets- 
givare är en förutsättning för att lyckas och det krä-
ver i sin tur kommunikativa ledare och engagerade 
medarbetare.

Våra medarbetare gör en avgörande insats för att 
minska risken för bland annat grundstötningar 
med stor påverkan på hav och kuster. Samtidigt 
lägger vi kraft på att tillsammans med andra aktö-
rer utveckla sjöfarten för att öka effektiviteten och 
minska miljöpåverkan. Om olyckan ändå är framme 
har Sjöfartsverket en mycket viktig roll, eftersom vi 
ansvarar för Sveriges sjö- och flygräddningstjänst. 
Tillsammans med våra samverkansorganisationer 
utgör vi en del av samhällets yttersta skyddsnät för 
att rädda liv.

För att skapa bra förutsättningar för Sveriges till-
växt och konkurrenskraft, arbetar vi med olika 
forsknings- och innovationsinsatser för en hållbar 
sjöfart. Här ingår stora projekt som MONALISA, 
MICE och WINMOS, men också förbättringar i var-
dagen, som utvecklingen av det goda anlöpet till-
sammans med svenska hamnar.

Under 2013 påbörjades arbetet med att se över Sjö-
fartsverkets avgifter till handelssjöfarten, med syfte 
att skapa ett mer transparent och hållbart avgifts-
system. Det arbetet fortsätter under 2014 med mål-
sättningen att det nya systemet ska träda i kraft 
1 januari 2015. Under 2013 fortsatte nedgången i 
volymer för sjöfarten på Sverige. Nedgången har 
pågått sedan 2009 och beror framför allt på 
konjunkturnedgången. Det finns dock tecken på att 
det också kan ha skett en del strukturella föränd-

Sjöfartsverkets generaldirektör
Ann-Catrine Zetterdahl
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ringar. I Sjöfartsverkets årsredovisning, som är ett 
separat dokument, redogörs för vår verksamhet ur 
ett ekonomiskt perspektiv.

Vi kommer att arbeta aktivt med att minska vår 
egen belastning på miljön. Genom att vara proak-
tiva i vårt hållbarhetsarbete och transparenta med 
hur vi bedriver detta, kan vi vara ett föredöme för 
andra. Vårt övergripande mål är att minska utsläp-
pen av koldioxid med 10 procent framtill 2023, och 
minska energianvändningen med 25 procent under 
samma period. 

Vår förbrukning av drivmedel till sjöss och på land 
ska löpande minska. Ambitionen är att ersätta så 
mycket som möjligt av icke-förnybara bränslen med 
alternativa energikällor.

Det pågående arbetet med att ta fram långsiktiga 
strategier för verksamheten har skapat en tydli-
gare röd tråd mellan vårt hållbarhetsarbete, stra-
tegier, processer och resultat. Generationsmålet och 
de nationella miljökvalitetsmålen har styrt Sjöfarts-
verket sedan de slogs fast. De styr verksamheten 
genom att de vägs in i vårt styrsystem där interna 
mål sätts och följs upp. Det innebär att när dessa 
interna mål följs upp följs även de nationella målen 
upp indirekt. Från 2014 ska vi mer samlat och tydli-
gare redovisa externt hur vårt arbete bidrar till att 
de nationella målen nås. Dessutom har vi som ett 
led i detta arbete tagit fram ett nytt ledningssystem 
som fokuserar både på kvalitets- och miljöaspekter. 

Med handen på hjärtat har kanske inte miljöarbe-
tet på Sjöfartsverket varit på topp. Vi har gjort en 
hel del, men nu är det dags att gå in i nästa dimen-

sion. Det gör vi genom att ta ett helhetsgrepp på 
vårt hållbarhetsarbete – socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt. Vi är stolta över att vi som en av 
ytterst få myndigheter redovisar vårt hållbar-
hetsarbete. Genom att hållbarhetsredovisa möter 
vi våra kunder på samma spelplan vilket ger en 
god grund för en dialog, som vi hoppas fördjupa 
under 2014.
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OM HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN 2013

Sjöfartsverkets syfte med en hållbarhetsredovisning 
är att på ett enhetligt och transparent sätt redovisa 
Sjöfartsverkets påverkan på människorna, miljön 
och ekonomin i och runt vår organisation. Som 
affärsverk ser vi samverkan med våra kunder som 
en central del i hållbarhetsarbetet. Genom att re-
dovisa både positiva och negativa resultat från året 
som gått vill vi få uppdragsgivarens och kundernas 
förtroende att fortsätta vårt förändringsarbete för 
att kunna erbjuda säkra och effektiva sjövägar, mo-
derna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt 
och konkurrenskraft på ett hållbart sätt. Sjöfarts-
verket har inte något åtagande att presentera en 
hållbarhetsredovisning, men hållbarhet är en cen-
tral del i vår affärsidé och därför väljer vi att ta fram 
denna rapport.

Årets redovisning utgår från de grundläggande prin-
ciperna i det globala ramverket Global Reporting 

Initiatives (GRI) nya riktlinjer G4 på nivå ”core”, till 
skillnad från fjolårets redovisning som utgick från 
G3.1. Vi låter oss vägledas av GRI men i några fall 
har vi gjort avsteg från riktlinjerna, vilket framgår 
av GRI-index. 

Redovisningen är inte granskad av externa 
revisorer. 

Årets hållbarhetsredovisning omfattar endast 
affärsverket Sjöfartsverket. Helikopterverksam-
heten är inte inkluderad, då införlivandeprocessen 
av verksamheten från SMA Helicopter Maintenance 
AB till Sjöfartsverket har pågått även under 2013. 

Kommunikation

Samhälle

Styrning &
planering

Sjö- och
flygräddningRederi

KUNDER & INTRESSENTER

Affärer

Utveckling &
kompetens

Generaldirektör

Forskning &
Innovation

SMA Helicopter Rescue AB
SMA Maintenance AB

SMA Holding AB

Sjöfartsverket
Organisation, januari 2014

Sjöfartsverkets organisation januari 2014.

Sjöfartsverkets regionala organisation är koncentrerad till den svenska kusten och de stora insjöarna. Längs med kus-
ten finns nio lotsområden: Luleå, Gävle, Stockholm, Södertälje, Kalmar, Malmö, Göteborg, Marstrand och 
Vänern/kanalen. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen. Verksamheten med räddningshelikoptrar finns på 
fem baser runt om i landet: Umeå, Stockholm, Visby, Ronneby och Göteborg. Sjöfartsverket är förutom i Sverige även 
verksamt i Antwerpen, Belgien genom vår verksamhet sjömansservice.

Luleå

Skellefteå

Umeå

Örnsköldsvik

Sundsvall

Ljusne

Gävle

Kapellskär

Sandhamn
Svartklubben

Södertälje

Stockholm

Landsort

Oxelösund

Gotland

Oskarshamn

Kalmar

Karlshamn

Malmö

Helsingborg

Halmstad

Göteborg

Marstrand

Rönnäng

Lysekil Vänern/Trollhättan

Höllviken

Norrköping
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Affärsidé Snabba fakta

Sjöfartsverket är ett affärsverk inom transport-
sektorn. Vår affärsidé är att vara en modern 
serviceorganisation med unik sjöfarts-
kompetens.

Sjöfartsverket ansvarar för att sjövägarna är 
framkomliga, tillgängliga och säkra.

Kunder och intressenter Övergripande miljömål

Som affärsverk ser vi samverkan 
med våra kunder  som en central 
del i hållbarhetsarbetet.

Vår största kund är sjöfarten, följd av hamnar 
och kommuner. Men andra kundrelationer ökar 
snabbt. Här finns näringsliv och organisationer. 
Turister och båtliv. Logistikföretag och andra 
transportslag. Myndigheter, organisationer och 
nationer. Och givetvis varuägarna, dvs. alla de 
aktörer som transporterar sitt gods på sjön.

Minska energianvändningen med 
25 procent.

Minska utsläppen av koldioxid 
med 10 procent.

Sjöfartsverket har beslutat om två långsiktiga 
miljömål fram till 2023 med basår 2012.

2013 2012

Antal anställda 1 104 1 115

Omsättning, Tkr 1 919 984 1 920  009

Tillgångar, Tkr 3 122 707  2 857 132

Eget kapital, Tkr -84 978 -26 544

Skulder, Tkr 3 207 685 2 853 676

Antal lotsningar 32 289 34 376

Antal fartygsanlöp 99 184 103 477

Isbrytar-
assistans

1 680 627

Isbrytarbogsering 57 44
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Sjöfartsverket ska bidra till att de av riksdagen beslutade transport-, närings och miljöpolitiska målen på 
sjöfartsområdet kan uppfyllas. Det övergripande målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Vi bygger, under-
håller och utvecklar infrastrukturen till havs, våra blå motorvägar. Det här är vår värdekedja.

SJÖTRAFIK-
INFORMATION

Vi förser sjöfarten och 
samhället med informa-
tion och assistans för att 
säkra transportflöden och 
förhindra olyckor.

SJÖGEOGRAFISK
INFORMATION

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

FARLEDER

Vi förvaltar och under-
håller farledssystemet samt 
planerar och genomför 
olika infrastrukturprojekt.

VINTERSJÖFART

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

Effektiv incident- och 
miljörapportering.

Utveckling av konceptet 
”Gothenburg Approach” 
med det goda anlöpet.

Utveckling av geodata-
tjänster för både affärs-
intresse och samhällets 
behov.

Samordningsansvar för 
sjömätning.

Teknisk strategi.

Prioriterade sjöfarts-
projekt.

Säkra farleder före-
bygger olyckor och bidrar 
till hållbar miljö.

Emissioner.

El- och bränsle-
förbrukning.

Nära samarbete med 
Finland.

Nyckelfrågor i värdekedjan
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LOTSNING

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

RÄDDA LIV

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

SJÖMÄN 
OMBORD

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

FRAMTIDENS 
SJÖFART

Vi bidrar med omfattande 
kunskap och objektiva 
underlag för beslut inom 
sjöfarten och samhället.

Emissioner.

El- och bränsle-
förbrukning.

Helikopterverksamhet i 
egen regi.

Utvecklad samverkan för 
ett effektivt och tillförlitligt 
räddningssystem.

Fokus på de mest utsatta 
sjömännen.

Service på nya orter.

Nytt miljödifferentierat 
avgiftssystem och om-
världsanalys.

FoI med fokus på säkra 
och effektiva sjövägar.
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BETYDANDE ASPEKTER FÖR HÅLLBARHET

Styrmodell
Styrningen av Sjöfartsverket utgår från en modell med balanserade styrkort. Styrmodellen infördes 2011. 
Hela verksamheten styrs genom detta mot strategiska mål som fastställts av styrelse och ledning. Styrmo-
dellen har utvecklats med ett tydligare miljö- och arbetsmiljöfokus. Sjöfartsverkets strategiska mål från 
och med 2014 är formade utifrån ett hållbarhetsperspektiv: att ta ansvar för samhället idag och för vad vi 
lämnar vidare till kommande generationer. 

Genom att basera styrkorten på sociala (medarbetarskap, ledarskap), ekologiska (utveckling) och ekono-
miska (ekonomi, kund, processer) mål får vi detta att hända. Ett annat område som vi har utvecklat i styr-
modellen är ett synligt fokus på arbetsmiljö och säkerhet. Detta kopplar vi till social hållbarhet. 

Ledningssystem och kvalitetscertifiering
Att ständigt arbeta med förbättringar av kvalitet och miljö är en naturlig del av verksamheten på Sjöfarts-
verket. Under året har arbetet med att skapa ett effektivt, kundfokuserat och processorienterat lednings-
system för kvalitet och miljö för alla våra verksamheter fortsatt. Våra två huvudprocesser i ledningssyste-
met är att leverera hållbara sjövägar och att värna liv och miljö.
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Detta genomförs samtidigt som vi upprätthållit kvalitetscertifikatet för kärnverksamheten. Större delen av 
Sjöfartsverket är i dag kvalitetscertifierat enligt standarden ISO 9001. Resterande verksamhet kom-
mer kvalitetscertifieras och tillsammans med miljöledningstandarden ISO 14001 samlas i ett integre-
rat ledningssystem i slutet av 2014. 

Fokus under 2013 har varit att ta fram processer för de stödjande strategiska verksamheterna. Inom de 
redan kvalitetscertifierade kärnverksamheterna lotsning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning, far-
ledsverksamhet, isbrytning samt sjögeografisk information har vi förbättrat, förenklat och förtydligat 
ledning och styrning av kvalitetsarbetet. 

Social hållbarhet

Strategiskt mål: ”Vi värnar om våra med-
människors välbefinnande och utveckling 
genom att bedriva en säker verksamhet 
som vilar på en sund värdegrund”. 

Taktiskt mål: ”Vi har en god arbetsmiljö 
där vi undviker skador och mår bra på 
arbetet”. 

För att vi ska ha kompetenta, friska och motiverade medarbetare 
fokuserar Sjöfartsverket på goda arbetsförhållanden och en säker 
arbetsmiljö. Detta är avgörande för hur vi ska uppfattas som arbets-
givare och lyckas med vår framtida kompetensförsörjning. Att värna 
om säkerhet för båda människa och miljö är centralt i vår värdegrund.

En verksamhet som vi bedriver med grund i internationella 
regelverk för att värna våra medmänniskor är sjömansservice, som er-
bjuder såväl svenska som utländska fartygsbesättningar tillgång till 
kultur- och fritidsaktiviteter som kompensation för utebliven fritid vid 
långa tjänstgöringstider till sjöss. 

Under 2013 gjorde Sjömansservice 7 508 fartygsbesök. Vi transporte-
rade 15 893 sjömän till och från våra anläggningar och till övriga akti-
viteter. 65 619 besök noterades till våra anläggningar under året. 

Tillsammans med Copenhagen Malmö Port (CMP) har Sjöfartsverket upp-
rättat en internetlokal för gästande sjöfolk.

Vä
se

nt
lig

a 
as

p
ek

te
r

Väsentliga aspekter på hållbarhet. När man redo-
visar hållbarhet använder man termen väsentliga aspekter för sådant som visar 
organisationens påverkan på ekonomi, miljö och sociala förhållanden, men också 
sådant som påverkar omvärldens uppfattning om Sjöfartsverket och olika beslut. 
Även om man redovisar flera väsentliga aspekter som man har identifierat, kan 
man välja att bara fokusera på och mäta några få.

Arbetsförhållanden
och arbetsvillkor
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Ekologisk hållbarhet

Utsläpp av koldioxid.
Förbrukning av driv-
medel/oljor.
Markförorening.
Elanvändning.
Farligt avfall.
Vattenanvändning.
Beslutsfattande.

Strategiskt mål: ”Vi verkar för minskad 
miljö- och klimatpåverkan genom en säker 
och hållbar sjöfart”.

Taktiska mål: ”Vi minskar resursförbruk-
ningen genom effektiv resursanvändning”.

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

”Vi strävar efter minskad miljöbelastning från 
sjöfarten”.

Sjöfartsverket bidrar till att nå 
de miljöpolitiska mål som riks-
dagen har fastställt: 
generationsmålet, miljökvali-
tetsmålen och etappmålen. Ge-
nerationsmålet är inskrivet i vår 
instruktion och integrerat i våra 
strategiska mål. Genom vår 
hållbarhetsredovisning går vi 
dessutom längre och visar inte 
bara upp miljöarbetet utan även 
social och ekonomisk hållbarhet.
 
De sexton miljökvalitetsmå-
len beskriver det tillstånd som 
ska råda i den svenska miljön 
2020. Sjöfartsverket berörs av 
fem av målen och verkar för att 
dessa nås. Miljökvalitetsmålen 
följs upp varje år. Vi bidrar till 
de årliga uppföljningarna och 
de periodiskt återkommande 
fördjupade utvärderingarna i 
miljökvalitetsarbetet genom att 
lämna underlag, uppgifter, syn-
punkter och förslag till främst 
Naturvårdsverket och Havs- 
och vattenmyndigheten. 

De 24 nationella etappmålen bör ses som steg på vägen för att nå gene-
rationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. De visar vad vi kan 
göra och var insatser bör sättas in. Etappmålen finns inom områdena 
begränsad klimatpåverkan, avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen 
och luftföroreningar. 

Sjöfartsverket har inte något generellt sektorsansvar för sjöfar-
tens miljöpåverkan utan vidtar enbart åtgärder i de delar som ligger 
inom vårt verksamhetsområde – såvida inget annat framkommer ge-
nom särskilda och utökade uppdrag.

Sjöfartsverket berörs av flera etappmål. Vi ligger mest i framkant i 
fråga om klimatarbetet och luftföroreningar. Sjöfartsverket bidrar till 
etappmålet om att sjöfart ska minska utsläppen till luft genom våra 
miljödifferentierade farledsavgifter. Vi har under 2013 beräknat att 
utsläppen av kväveoxider från sjöfarten 2012 minskade med drygt 
16 000 ton kväveoxid inom Östersjöområdet och Västerhavet. 

Den 1 januari 2015 införs skärpta gränsvärden för svavel i marint 
bränsle inom s.k. svavelkontrollområden (SECA, Sulphur Emission 
Control Area) i Östersjön, Nordsjön, Engelska kanalen och utmed den 
nordamerikanska kusten. Inför införandet av dessa gränsvärden på-
började Sjöfartsverket under 2013 en översyn av avgiftsmodellen. Ett 
av målen i den pågående översynen av avgiftssystemet är att senast 
2017 skapa en ny modell för indexbaserad miljödifferentiering, detta 
eftersom den nuvarande svavelavgiften tjänar ut sitt syfte 2015. 

Under 2013 bistod Sjöfartsverket myndigheten Trafikanalys i reger-
ingens uppdrag att beräkna konsekvenserna för införandet 2015 av de 
nya gränsvärdena för svavel i marint bränsle. Sjöfartsverket genom-
förde i detta arbete en omfattande uppdatering av kostnadsbilden för 
sjöfarten och industrin i Sverige.

Under våren 2013 genomfördes en miljöutredning i samband med in-
förandet av vårt nya ledningssystem. Utredningen ledde till att sex 
direkta miljöaspekter valdes som väsentliga i vår verksamhet; utsläpp 
av koldioxid, förbrukning av drivmedel/oljor, markförorening, elan-
vändning, farligt avfall och vattenanvändning. Vi har även identifie-
rat indirekta miljöaspekter; inom FoI, miljödifferentieringen av våra 
farledsavgifter, det internationella och nationella miljösamarbetet, be-
slutsfattande som rör vårt sjösäkerhetsarbete samt remisshanteringen. 
Av de indirekta aspekterna har beslutsfattandet identifierats som den 
sjunde aspekten som är av väsentlig betydelse för vårt ekologiska håll-
barhetsarbete. Med miljöutredningen som grund beslutade Sjöfarts-
verkets ledning om långsiktiga mål för verksamhetens väsentliga mil-
jöaspekter: fram till 2023 ska utsläppen av koldioxid minska med 10 
procent och energianvändningen minska med 25 procent - ett arbete 
som till stor del kommer att bedrivas inom vårt rederi och inom ramen 
för vår farledsverksamhet. 
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Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk 
lönsamhet och 
indirekta ekonomiska 
effekter.

Strategiskt mål: ”Genom professionell 
verksamhet och stabila finanser hjälper vi 
våra kunder att stärka sin konkurrenskraft”.

Taktiska mål:  
”Vi fokuserar på våra kunders behov”.
”Vi har en ekonomi i balans”.
”Vi har en effektiv verksamhet”.

Under 2013 har myndigheten 
fortsatt att driva förbättrings- 
och effektiviseringsarbetet, ex-
empelvis genom att låta hållbar-
hetsaspekterna genomsyra de 
två huvudprocesserna i vårt led-
ningssystem. Vi fokuserar på eko-
nomisk lönsamhet och indirekta 
ekonomiska effekter.

Ökade anslag under 2014-16 
med 300 miljoner kronor årligen 
gör att vi går in i 2014 med för-
bättrade förutsättningar. Detta 
har möjliggjorts tack vare att vi 
kunnat påvisa den omfattning 
enligt vilken vi har påverkat våra 
kostnader i positiv riktning. Dock 
kvarstår problematiken med låga 
godsvolymer och minskat antal 
lotsningar. Det gör att vi måste 
fortsätta vårt målmedvetna ef-
fektiviseringsarbete och samti-
digt analysera den fortsatta tra-
fikutvecklingen. De nya medlen 
ska användas till farleder, viss 
kanalverksamhet och isbrytning. 
För Sjöfartsverket är det en förut-
sättning för fortlevnad att verk-
samheten bedrivs på ett långsik-
tigt hållbart sätt. 

En god finansiell ställning och effektiv hushållning av befintliga re-
surser är kritiska framgångsfaktorer. Lönsamhet och
finansiellt stöd är förutsättningar för utveckling och investeringar, 
vilket möjliggör att både vår verksamhet och våra kunder kan ut-
vecklas i takt med förändringar i omvärlden. 

Utöver ovan nämnda anslag tilldelas Sjöfartsverket från och med 
2014 permanent 45 miljoner kronor årligen för sjö- och flygräddnings-
verksamhet.

Hållbarhet genom upphandling
Sjöfartsverket samarbetar med många leverantörer som påverkar 
vår verksamhet socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Genom att ta an-
svar för det som vi köper in och upphandlar, kan vi utveckla och effek-
tivisera samarbetet med leverantörerna, samtidigt minska riskerna 
och stärka vårt varumärke. 

Inom ramen för Sjöfartsverkets arbete med miljöledning har vi under 
2013 identifierat vilka leverantörer som har störst påverkan på 
miljön. I framtiden kommer vi att beakta vår fullständiga leverantörs-
kedja inom ramen för ledningssystemet. 
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Arktis är ett av världens mest miljökänsliga områden och på samma gång ett av 
de svåraste att skydda mot olyckor. I takt med att isen smälter så väntas sjöfarten 
öka och nya transporleder ta form i området. För att förbättra förutsättningarna för 
miljöskydd i Arktis jobbar Sjöfartsverket i ett internationellt utvecklingsprojekt (MICE)
för sjötrafikövervakning utan behov av landbaserad infrastruktur.
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INSATSER FÖR EN HÅLLBAR VERKSAMHET

Farleder
Vi har påbörjat moderniseringen av kustradio-
systemet för att säkerställa kommunikationen mel-
lan sjöfarare i nöd och sjö- och flygräddningscentra-
len (JRCC, Joint Rescue Co-ordination Centre). 

Vi samarbetar med Trafikverket kring stora infra-
strukturinvesteringar för att skapa hållbara far-
leder för morgondagens sjöfart. Ett exempel är pro-
jektet Malmporten i Luleå hamn. Malmbanan till 
Narvik är mycket hårt belastad. Möjligheten att ta 
emot större fartyg i Luleå hamn förbättrar konkur-
rensvillkoren och bidrar samtidigt till lägre bräns-
leförbrukning och utsläpp till luft per transporterat 
ton gods. Projektet genomförs i samarbete mellan 
Luleå hamn, Luleå kommun, Trafikverket och Sjö-
fartsverket och för närvarande pågår en tillstånds-
process. 

Lotsning 
Konceptet Gothenburg Approach, ”det goda anlöpet”, 
är ett samarbete mellan Sjöfartsverkets sjötrafikin-
formation och lotsplanering samt Göteborgs Hamn. 
Det är ett framgångsrikt exempel på lotsplanerings-
centralernas betydelse i hållbarhetsarbetet, efter-
som en effektiv logistik ger vinster både för miljön 
och ekonomin.

Genom att upphandla ett redan beprövat färdigt 
lotsbåtkoncept som omfattar en ny skrovform och 
lägre vikt har vi kunnat hålla nere investerings-
kostnaden vid anskaffning av nya lotsbåtar. Sjö-

fartsverket har femton olika typer av lotsbåtar 
och den äldsta är byggd på 1950-talet. De nya 
båtarna av typen ”stora snabba” som levererades 
2013 är lättare än sina föregångare, vilket kräver 
mindre motorer och därmed är de mer bränsle-
effektiva än äldre lotsbåtar.  

Isbrytning
Sjöfartsverket har fokuserat på att minska för-
brukningen av drivmedel och därmed koldioxidut-
släpp. 

Ett demonstrationsprojekt för bränslebesparing 
på våra isbrytare av Atleklass  har inletts. Vidare 
undersöker vi möjligheten att köra med variabelt 
varvtal för huvudmaskinerna och på så sätt ytter-
ligare minska bränsleförbrukningen. 

För att våra isbrytare ska uppfylla de skärpta 
internationella utsläppskrav för toalettavfall som 
ska gälla i Östersjön för existerande fartyg från och 
med 2018, samarbetar vi med tillverkaren Marin-
floc för att uppgradera till en ny typ av reningsan-
läggning. Arbetet är hittills klart på fyra av fem av 
våra isbrytare (Atle, Ale, Frej och Oden). 

Sjötrafikinformation 
Sjöfartsverkets sjötrafikinformationscentraler ska 
använda alla till buds stående medel för att förhin-
dra en grundstötning, kollision eller annan fara. 
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Under 2013 gjordes 89 ingripanden som förebyggt 
eller förhindrat allvarligare konsekvenser:

Sjöfartsverket driftsatte under 2013 övervakning av 
trafiksepareringssystem, vilket har sin grund i EU-
lagstiftning. Genom denna åtgärd kan vi ytterligare 
öka sjösäkerheten och reducera miljöriskerna. Ge-
nom detta kommer vi att identifiera de fartyg som 
bryter mot de internationella sjövägsreglerna. Över-
trädelser rapporteras i det europeiska systemet 
SafeSeaNet. 

Med hjälp av gemensamma rutiner kan Sjöfartsverket, 
Kustbevakningen och Transportstyrelsen nu göra 
mer objektiva bedömningar av fartygsincidenter och 
rapportera dessa snabbare till det europeiska 
fartygsrapporteringssystemet SafeSeaNet. Rutinen 
ger oss också lättare att sprida kunskap mellan 
myndigheterna och inom vår egen organisation. 
Sjöfartsverket har utvecklat och installerat en 
databasapplikation i sjötrafikinformationscen-

tralen Sound VTS vid Öresund. Härmed kommer vi 
att göra miljörapporteringen av passerande far-
tyg genom Öresund mer effektiv. Passerande fartyg 
är skyldiga att rapportera miljöfarlig last och vårt 
mål är att 97 procent av dessa ska ha genomfört sin 
rapporteringsplikt.

Sjöfartsverket har även vidareutvecklat en webb-
tjänst för att visa vilka sjösäkerhetsanordningar som 
inte fungerar eller som har flyttat på sig, något 
som bidrar till sjösäkerheten och därmed miljö-
skydd. 

Sjögeografi
Andelen svenska farvatten sjömätta med moderna 
metoder (laser och multibeam) ökade från 35 till 45 
procent. Övriga områden är fortfarande sjömätta 
med äldre metoder, bland annat handlod. 

Under 2013 sjömättes ca 15 500 km² och sjömät-
ningen slog rekord i sjömätt yta under ett år. 

Östersjödatabasen lanserades. Den ger en sam-
manställd bild av bottentopografin över nations-
gränserna. Portalen innehåller djupdata som kan 
användas som underlag vid planering av vind-
kraftverk, geologiska undersökningar, för att skapa 
klimatmodeller, habitatskartering och förse intres-
senter inom havsmiljöområdet med kunskap om 
hela Östersjön.

Rädda liv - sjö- och flygräddning 
Sjöräddningens målsättning för 2013 var att på 
svenskt territorialvatten, då positionen är känd, 
undsätta den nödställda inom 60 minuter i 90 pro-
cent av alla fall. På internationellt vatten inom den 
svenska sjöräddningsregionen gäller 90 minuter i 
90 procent av alla fall. Utfallet på nationellt vatten 
uppnåddes i 94 procent av fallen. Även 2012 var ut-
fallet 94 procent. Måluppfyllelsen var därmed full-
ständig.

Grundstötning 5

Kollision 0

Brand ombord 0

Inte under befäl 7

Nära miss 9

Närmar sig grunt vatten 25

Överträdelse av rapporterings-
krav

2

Överträdelse av trafikseparering 5

Överträdelse av regelverk för 
lotsning

6

Fartyg större än tillåtet i farled 5

Draggning 6

Förorening 0

Övrigt 19
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Sedan 2012 har Sjöfartsverket arbetat med att in-
föra ett nytt räddningshelikoptersystem - ett arbete 
som ska vara genomfört innan utgången av 2015.

Haverikommissionen presenterade sin slut-
rapport efter det norska Herculesplanets haveri 
2012 vid Kebnekaise. Erfarenheten av olyckan an-
vänder Sjöfartsverket bland annat för att förbättra 
verkets ledningsmodell och ledningsförmåga för 
främst flygräddningstjänst. Sjöfartsverket har ta-
git fram tre nya nationella sambandsrutiner fast-
ställda av Transportstyrelsen. Rutinerna rör skyl-
digheter och rättigheter för person som tilldelats 
flygräddningsuppgifter, samarbetet mellan olika 
sjö- och flygräddningscentraler samt sammansätt-
ning av organiserat arbete med flygtrafikenheter 
som utövar alarmeringstjänst. 

Framtidens sjöfart
Regeringen beslutade för första gången om 
offentlig finansiering av forskning och innovation 
inom sjöfartsområdet och avsatte 35 miljoner kro-
nor att disponera för Trafikverket. Sjöfartsverket 
fick förtroendet att administrera dessa. Det innebär 
att staten genom Sjöfartsverket har kunnat bistå 
näring och akademi genom behovsmotiverade FoI-
insatser.

Incitamenten för att vidta miljöförbättrande åtgär-
der på fartyg behöver öka för att minska utsläpp 
av kväveoxider, partiklar, koldioxid och andra föro-
reningar. Inriktningen är att Sjöfartsverket senast 
2017 kan differentiera sina avgifter mot ett miljö-
index som rederier, hamnar och andra aktörer kan 
ställa sig bakom. I den pågående analysen av av-
giftssystemet har det hittills inte varit möjligt att få 
fram en sådan indexmodell och därför har Sjöfarts-
verket under 2013 utarbetat ett förslag om att öka 
incitamentet för reducerade avgiftsnivåer för fartyg 
som vidtagit kväveoxidreducerande åtgärder. 

AIS (automatiskt identifieringssystem) gör det möjligt att från ett fartyg identifiera och följa 
andra fartygs rörelser. Bakgrunden till att det införts är att ge tillgång till mera information om 
fartygen i närområdet än vad som kan erhållas via radar. Sjöfartsverket har ett nät av land-
baserade basstationer för att ta emot AIS-information från fartyg men också för att sända ut 
säkerhetsrelaterad information. AIS-information används bland annat för att förbättra sjötrafik-
informationen samt vid sjöräddningsinsatser och isbrytningsoperationer.

Med forsknings- och utvecklingsprojektet MONA-
LISA Ice (MICE), vill vi göra det möjligt att över-
vaka sjötrafiken globalt utan behov av landbaserad 
infrastruktur som till exempel AIS-basstationer  
eller radiokommunikation. Istället ska fartygen ut-
göra basstationer för att skicka information, vilket 
ökar effektiviteten i vintersjöfarten och i Arktis. 
Under isbrytaren Odens expedition till Arktis sen-
sommaren 2013 testades en prototyp till ett nytt 
system för sjötrafikövervakning, ett projekt som 
genomförs tillsammans med Chalmers institution 
för sjöfart och marin teknik.

Sjöfartsverket har arbetat vidare med projektet 
WINMOS (Winter Navigation Motorways Of the 
Sea) med syfte att garantera en säker och effektiv 
sjöfart året runt och mildra effekterna som orsa-
kas av havsisen på Östersjön. Projektet kommer att 
slutföras 2015.
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ENGAGEMANG GENOM DIALOG

Det är vår ambition att behandla våra kunder med respekt och erbjuda transparens i vår verksamhet och 
i beslut. Detta för att kunna föra en öppen och konstruktiv dialog med våra intressenter och för att stödja 
våra kunder med att utveckla konkreta former för samhällsansvar och hållbar utveckling. Detta sker till 
exempel genom våra kundråd och strategimöten, där vi bjuder in till dialog för att erbjuda insyn och möjlig-
het att kunna påverka vår verksamhet och beslut. 

Branscherna bränsle, skog, järn/stål/gruvor, fordon, enhetsberett gods och passagerare/kryssning är de sto-
ra varuägarna med behov av infrastruktur till sjöss och dessa har vi en särskild relation med. Företrädare 
för dessa branscher träffar Sjöfartsverket i en rad olika forum.

Under 2013 genomfördes två kundråd och nio externa nyhetsbrev skickades, att jämföras med två kundråd 
respektive sex nyhetsbrev 2012.
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MARITIMA PARTNERSKAP

Internationellt

EU

Nationellt

Lokalt

Regionalt

World Maritime 
University
 (WMU)

Permanent International 
Association of Navigation 

Congresses (PIANC)

International Association of Marine 
Aids to Navigation and Lighthouse 

Authorities (IALA)

Internationella 
Hydrografiska 
organisationen 

(IHO)

MONALISA

Isbrytning på 
ÖstersjönSjöräddnings-

sällskapet

BIM
Baltic Icebreaking 

Management

Östersjöstrategin

Lighthouse

Zero Vision Tool

Gothenburg 
Approach

Lighthouse. 
Samarbete 
mellan Chalmers, 
Handelshögskolan 
vid Göteborgs 
Universitet, Sveriges 
Redareförening, Västra 
Götalandsregionen 
och Sjöfartsverket. Sex 
temaområden: miljö, 
säkerhet, arbetsmiljö, 
lasthantering och 
logistik samt juridik och 
ekonomi.

Sjöräddningssällskapet. Ingår genom ett 
avtal med Sjöfartsverket som en del i den svenska 
organiserade sjöräddningen.

BIM. En organisation med 
medlemmar från alla stater kring 
Östersjön inkl. Norge, sammansatt 
av staternas isbrytningsfunktioner 
inom EU-konceptet ”Motorways 
of the Sea”. Ordförande under 
2013-14 är Sjöfartsverkets 
isbrytardirektör Tomas Årnell.

Isbrytning på Östersjön. Finland 
och Sverige har undertecknat ett avtal för 
att fördjupa samarbetet mellan länderna för 
kostnadseffektivare isbrytningstjänster.

Zero Vision Tool. En samarbets- och 
projektplattform för en mer säker, miljö- och 
energieffektiv transport till sjöss där parterna 
kommer från näringen, branschorganisationer 
och andra berörda inom offentlig sektor. 
Sammankallande är SSPA Maritime Consulting AB.

Östersjöstrategin. Sjöfartsverket 
har varit associerad partner i två 
flaggskeppsprojekt med syfte att 
minska luftföroreningar från sjöfart inom 
Östersjöområdet. Projekten hette 
Innoship och Cleanship och avslutades 
under 2013.

MICE. Monalisa ICE möjliggör övervakning av 
sjötrafiken globalt utan behov av landbaserad 
infrastruktur. Säker sjöfart bidrar till skydd av 
miljön.

MONALISA. Sedan 2010 leder Sjöfartsverket det 
EU-finansierade projektet som innefattar bland annat 
innovativa e-navigationstjänster till sjöfarten. Det har fått 
stor spridning interna tionellt och kan leda till effektivare 
sjötransporter, optimerad bränsleförbrukning och 
minskade emissioner.

IALA. Sverige är genom Sjöfartsverket 
representerat i IALAs rådsgrupp samt i ett 
flertal tekniska kommittéer.

IHO. Sjöfartsverket biträder regeringen med beredning av 
ärenden i samarbetet inom IHO. Vi deltar i arbetet och står 
som värd- och ordförandeland vid olika tillfällen. Sjöfartsverket 
är Sveriges representant för att verksamheten kan samordnas 
över nationsgränserna och att skapa en gemensam europeisk 
infrastruktur för försörjning av sjögeografisk information.

WMU. Ett sjöfartsuniversitet knutet till FN-organet 
International Maritime organisation (IMO). Sjöfartsverket är 
representant i Executive Board. 

PIANC. En branschorganisation med säte i Bryssel 
som hanterar främst infrastrukturfrågor kring farleder 
och hamnar. Sjöfartsverket är ordförande i den 
svenska sektionen av PIANC.

Gothenburg Approach. Samlokalisering av Sjöfartsverkets 
lotsplanering och VTS-central med Göteborgs hamns central för 
fartygsplanering. Målsättning: effektivare anlöpsprocess. Ledorden är 
”snabbare, enklare och grönare anlöp”.

MICE
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SOCIAL HÅLLBARHET

Vi har formulerat vår vision – SÄKRA SJÖVÄGAR I EN HÅLLBAR FRAMTID GENOM MARITIMT PARTNERSKAP – för att samla och 
engagera alla medarbetare. Vi har ansvar för en rad samhällsviktiga funktioner och är därför en självklar 
samarbetspartner i dessa frågor. En förutsättning för att nå våra mål är att Sjöfartsverkets medarbetare 
har en gemensam värdegrund att stå på. Det syftar till att vi ska bemöta varandra och omvärlden med 
hjärta och ansvar. Utgångspunkten i vår värdegrund är hållbar utveckling. Värdegrunden pekar tillsam-
mans med varumärke, vision och affärsidé ut riktningen för hur Sjöfartsverkets verksamhet bedrivs med 
våra kärnvärden öppen, professionell och engagerad som utgångspunkt. 

Kompetensförsörjning
Sjöfartsverkets medarbetare bidrar till att skapa värde för såväl enskilda individer som näringsliv och 
samhälle. Under året har mestadels män rekryterats (tabell 1 och 2). Vi eftersträvar ökad mångfald och 
jämställdhet men pga. ett begränsat urval är det svårt inom exempelvis lotsningsverksamheten. Perso-
nalomsättningen har ökat något sedan förra året och ligger nu på 7 % (tabell 3 och 4). Av Sjöfartsverkets 
anställda tillhör ca 80 procent någon facklig organisation.

1. Antal nyanställningar, fördelat på ålder och kön

2. Antal nyanställningar fördelat på ålder och län.

< 30 31-40 41-49 > 49 TOTALT

Gotlands län 2 (5 %) 2 (5 %)

Norrbottens län 1 (2,5 %) 1 (2,5 %) 2 (5 %)

Skånes län 2 (5 %) 1 (2,5 %) 3 (7,5 %)

Stockholms län 2 (5 %) 2 (5 %) 3 (7,5 %) 4 (10 %) 11 (27,5 %)

Västra Götalands län 2 (5 %) 8 (20 %) 3 (7,5 %) 13 (32,5 %)

Östergötlands län 2 (5 %) 4 (10 %) 3 (7,5 %) 9 (22,5 %)

Totalt 6 (15 %) 18 (45 %) 11 (27,5 %) 5 (12,5 %) 40 (100 %)

< 30 31-40 41-49 > 49 TOTALT

Kvinnor 3 (7,5 %) 1 (2,5 %) 1 (2,5 %) 5 (12,5 %)

Män 3 (7,5 %) 18 (45 %) 10 (25 %) 4 (10 %) 35 (87,5 %)

TOTALT 6 (15 %) 18 (45 %) 11 (27,5 %) 5 (12,5 %) 40 (100 %)
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3. Antal personer som har avslutat sin anställning fördelat på ålder och kön. 
Avrundning av decimaler kan göra att summan av procenttalen inte stämmer helt.

4. Antal personer som har avslutat sin anställning fördelat på ålder och län. 
Avrundning av decimaler kan göra att summan av procenttalen inte stämmer helt.

Samarbete med skolor och universitet 
Sjöfartsverket utmanas av stora pensionsavgångar där cirka 200 personer kommer att pensioneras på fem 
års sikt och 400 personer på tio års sikt. Pensionsavgångarna är framförallt stora bland lotsar, båtmän och 
ingenjörer. Vi fortsätter att utveckla samarbetet med skolor och universitet. Under året har Sjöfartsverket 
haft nio samarbeten med universitetsstudenter i form av exjobb, praktik och projektarbete, detta att jäm-
föras med ett enda under 2012. Vi erbjuder också praktikplatser på våra fartyg via SUI (Sjöfartens Utbild-
ningsinstitut). 

Kompetensutveckling 
Sjöfartsverket erbjuder kompetensutveckling i egen regi. Alla tillsvidareanställda kan också ansöka om 
bidrag från Trygghetsfonden. Under året har Trygghetsfonden fått in 140 ansökningar, vilket är något fler 
än föregående år. Kompetensutvecklingsinsatser via Trygghetsfonden bidrar till att personen blir mer an-
ställningsbar på arbetsmarknaden.

< 30 31-40 41-49 > 49 TOTALT

Blekinge län 2 (2,7 %) 2 (2,7 %)

Gotlands län 1 (1,4 %) 1 (1,4 %)

Norrbottens län 6 (8 %) 6 (8 %)

Skånes län 1 (1,4 %) 2 (2,7 %) 3 (4 %)

Stockholms län 2 (2,7 %) 16 (22 %) 21 (29 %)

Västra Götalands län 3 (4 %) 4 (5,5 %) 14 (19 %) 22 (30 %)

Östergötlands län 4 (5 %) 4 (5,5 %) 14 (19 %) 18 (25 %)

Totalt 7 (10 %) 11 (15 %) 55 (75 %) 73 (100 %)

< 30 31-40 41-49 > 49 TOTALT

Kvinnor 2 (2,7 %) 3 (4 %) 8 (11 %) 13 (18 %)

Män 5 (6,8 %) 8 (11 %) 47 (64 %) 60 (82 %)

TOTALT 7 (9,6 %) 11 (15 %) 55 (75 %) 73 (100 %)
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Sjukfrånvaro
Sjöfartsverkets mål är att sjukfrånvaron inte ska överstiga 3 procent. Sjukfrånvaron för 2013 var 2,57 
procent, vilket kan betraktas som en låg frånvaro, men kvinnornas sjukfrånvaro är fortfarande högre än 
männens (tabell 5). Vi ser på detta som ett problem, och i syfte att förhindra sjukskrivningar har vi under 
året tagit fram en ny process för rehabilitering där syftet är att upptäcka och åtgärda signaler på ohälsa i 
ett tidigt skede. 

Skador och tillbud
Under 2013 har 24 arbetsskador anmälts, vilket är 12 stycken fler än föregående år. Ökningen antas främst 
bero på att viljan att anmäla har ökat bland medarbetarna. De flesta rapporterade skador, tillbud och 
observationer sker inom vår kärnverksamhet och är ofta kopplade till farledsarbeten och fartygsbordningar. 
I syfte att förhindra arbetsskador uppmuntrar vi att anmälningar görs i samband med tillbud och observatio-
ner. Under året har vi därför förberett en mobilapp för tillbudsrapportering, för att förenkla för medarbetare 
att rapportera tillbud och observationer.

5. Sjukfrånvaro i procent fördelat på kön.  

6. Antal arbetsskador, tillbud och observationer fördelat på kön
(Inga anmälningar har inkommit från personer som inte är anställda av Sjöfartsverket). Föregående års statistik är angiven inom parantens.

Vi har ett antal yrkesgrupper som arbetar i skift, något som är en betydelsefull parameter när man pratar 
om ohälsa och sjukdom. Det har dock visat sig att dessa yrkesgrupper har en god återhämtningstid och det 
finns i dagsläget inga indikationer på att de ligger i riskzonen.

Genomförda arbetsmiljöutredningar 2

Arbetsmiljöombudsträffar 32

Säkerhetsutbildning 60 personer inom fyr- och farledsunderhåll

Kvinnor Män TOTALT

2013 5,26 % 1,88 % 2,57 %

2012 3, 81 % 1,75 % 2,17 %

Kvinnor Män TOTALT

Arbetsskador 4 (5) 20 (7) 24 (12)

Tillbud 0 (0) 29 (16) 29 (16)

Observationer Finns inte statistik uppdelat på kön Finns inte statistik uppdelat på kön 16 (5)
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Kvinnor Män

20-45
46-

TOTALT

2 (25 % ) 2 (25 %)

2 (25 %) 2 (25 %)

4 (50 %) 4 (50 %)

Jämställdhet och mångfald
Sjöfartsverkets övergripande mål med jämställdhets- och mångfaldsarbetet är att vi ska ha en organisa-
tionskultur där alla behandlas på lika villkor och där ingen känner sig kränkt. Sjöfartsverket har fått fler 
kvinnliga chefer de senaste åren. 2013 hade vi 19 kvinnor med ledningskompetens av totalt 86 chefer, en 
ökning från totalt 17 kvinnor 2012 (tabell 7, 8 och 9). Däremot är könsfördelningen i hela organisationen 
cirka 20 procent kvinnor och 80 procent män, vilket den varit de senaste åren. Det är en utmaning att rekry-
tera kvinnor till Sjöfartsverkets kärnverksamheter, då det är få kvinnor som söker nautiska och tekniska 
tjänster. Konceptet Sjöfartsverket som Sveriges vackraste arbetsplats tilltalar både kvinnor och män enligt 
en extern undersökning.

Om antalet anställda. Sjöfartsverket arbetar med att ta fram ett nytt system 
för beräkning av antal anställda. Med anledning av det redovisar vi i den här rapporten olika 
uppgifter för antalet anställda år 2012. I avsnittet om social hållbarhet anger vi att vi var 1118 
anställda 2012 och i andra fall att vi var 1115 samma år.

7. Sjöfartsverkets ledningsgrupp 
Redovisat på kön och ålderskategori - angivet i antal och i procent. Avrundning av decimaler kan göra att summan av procenttalen inte stämmer helt.

8. Sjöfartsverkets anställda 
Redovisat på kompetenskategori och kön - angivet i antal och i procent. Avrundning av decimaler kan göra att summan av procenttalen inte stämmer helt.

Lednings-
kompetens 
2013

Lednings-
kompetens 
2012

Kärn-
kompetens 
2013

Kärn-
kompetens 
2012

Stöd-
kompetens 
2013

Stöd-
kompetens
 2012

Totalt
2013

Totalt
2012

Kvinnor 19 (2 %) 17 (2 %) 104 (9 %) 109 (10 %) 90 (8 %) 95 (8 %) 213 (19 %) 221 (20 %)

Män 67 (6 %) 64 (6 %) 747 (68 %) 749 (67 %) 77 (7 %) 84 (7,5 %) 891 (81 %) 897 (80 %)

TOTALT 86 (8 %) 81 (7 %) 851 (77 %) 858 (77 %) 167 (15 %) 179 (16 %) 1104 (100 %) 1118 (100 %) 

9. Sjöfartsverkets anställda 
Redovisat på kompetenskategori och ålder - angivet i antal och i procent. Avrundning av decimaler kan göra att summan av procenttalen inte stämmer helt. 

Lednings-
kompetens 
2013

Lednings-
kompetens 
2012

Kärn-
kompetens 
2013

Kärn-
kompetens 
2012

Stöd-
kompetens 
2013

Stöd-
kompetens
 2012

Totalt
2013

Totalt
2012

-40 15 (1,4 %) 14 (1,3 %) 188 (17 %) 194 (17 %) 41 (4 %) 40 (4 %) 244 (22 %) 248 (22 %)

41-54 49 (4,4 %) 46 (4 %) 386 (35 %) 381 (34 %) 68 (6 %) 78 (7 %) 503 (46 %) 505 (45 %)

55-59 14 (1,3 %) 15 (1,3 %) 154 (14 %) 153 (14 %) 27 (2 %) 23 (2 %) 195 (18 %) 191 (17 %)

60- 8 (0,7 %) 6 (0,5 %) 123 (11 %) 130 (12 %) 31 (3 %) 38 (3 %) 162 (15 %) 174 (16 %)

Totalt 86 (8 %) 81 (7,2 %) 851 (77 %) 858 (77 %) 167 (15 %) 179 (16 %) 1104 (100 %) 1118 (100 %)
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Inom Sjöfartsverket finns möjligheter till flexibla arbetstider. Föräldrar uppmuntras arbeta deltid till dess 
att barnet har fyllt 12 år. Anställda har ett föräldrapenningtillägg som är 10 procent utöver föräldrapen-
ningen. Kvinnor tar ut föräldraledighet i större utsträckning än män.

10. Föräldraledighet i % av den schemalagda arbetstiden.

Metoden för beräkning av uttagen föräldraledighet har ändrats vilket gör att det inte är möjligt att jämföra med föregående år.

Sjöfartsverket har satsat för att jämna ut löneskillnaderna för lika och likvärdiga arbeten mellan kvinnor 
och män. Lönekartläggningen som gjordes 2011-12 innebar att 15 300 kr/månad avsattes för att jämna ut 
skillnaderna.

Kvinnor Män Diff SEK Diff %

Kärnkompetens 29 447 32 173 2 726 8,47 %

Ledningskompetens 58 405 50 463 7 941 13,60 %

Stödkompetens 25 922 36 531 10 609 29,04 %

TOTALT 30 716 33 990 3 274 9,63 %

11. Löneskillnader - genomsnittlig grundlön per kompetenskategori och kön.

Andel av schemalagd arbetstid

Kvinna 4,43 %

Man 1,11 %

TOTALT 1,78 %
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EKOLOGISK HÅLLBARHET

Energianvändning
I vårt arbete med att mäta ekologisk hållbarhet fokuserar vi på hur Sjöfartsverket använder energi 
och omfattningen av våra koldioxidutsläpp. Jämfört med 2012 har vi ökat vår totala energian-
vändning. Fler isbrytarassistansuppdrag står för merparten av ökningen. Vår huvudsakliga ener-
gianvändning består av drivmedel för fartyg, alltså fossila bränslen, vilket innebär att energin 
till största del kommer från icke förnybara källor. Och trots att den totala energianvändningen 
har ökat, har mängden energi från förnybara källor som används inom vår verksamhet legat på 
samma nivå. Den förnybara energin har framför allt använts till att producera elenergi. 

Förnybara källor Ej förnybara källor
2013 2012 2013 2012

El  20 600     20 600     50 300     50 400    

Motorbensin  -       -       470     250    

Diesel  -       -       8     9    

Marina bränslen  -       -       674 800     376 500    

Etanol  4     3     -       -      

Värme  1 800     -       4 300     6 700    

Övriga förnybara  3     1     -       -      

Primärenergi  1 500     1 500     44 600     26 900    

Producerad 
solenergi

 160     160     -       -      

Summa  24 067     22 264     774 478     460 759    

Såld energi 0 0 0 0

Totalt  
Inkl.primär energi

483 023 798 545

Totalt  
Exkl.primär energi

454 623 752 445

12. Energianvändning inom Sjöfartsverket (GJ)

Det kan verka som att mängden förnybar energi till uppvärmning har ökat under 2013. I själva verket beror ökningen på att vi först under 2013 
kunnat beräkna den energimängd som producerades av våra bergvärmepumpar, vilket vi inte kunde 2012. Summan av förnybar energi är egent-
ligen i stort sett densamma 2013 som 2012.

Vad är primärenergi? Det är den energi som 
använts för att framställa och distribuera själva produkten, t.ex. marint 
bränsle.
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Förnybara källor Ej förnybara källor
2013 2012 2013 2012

El  470     440     -      

Motorbensin  -       -       50     610    

Diesel  -       180     6 600     6 700    

Jet A1  -       -       3 300     3 100    

Etanol  10     -       -       -      

Kyla  420     290     1 000     1 400    

Värme  11 900     22 400     5 900     3 400    

Primärenergi  2 900     6 500     1 400     1 200    

Summa  15 700     29 810     18 250     16 410    

Totalt inkl. primär energi 46 220 33 950

Totalt exkl. primär energi 38 520 29 650

13. Energianvändning utom Sjöfartsverket (GJ)

Den totala energianvändningen utom Sjöfartsverket kommer främst från fjärrvärme och tjänsteresor och har minskat något (12 200 GJ) under 
2013.

Användning av fossila bränslen 
Utsläppen inom vår verksamhet kommer bland annat från värme till våra lokaler och bränsle till våra 
fartyg, lotsbåtar och bilar medan utsläppen utom vår verksamhet kommer från till exempel tjänsteresor 
med flyg och taxi och fjärrvärme. Marina bränslen som förbrukas av våra fartyg dominerar. 

                               Koldioxid - fossilt ursprung (ton)

Primär källa 2013 2012

El  5 000     5 000    

Motorbensin  83     84    

Diesel  166     172    

Marina bränslen  50 800     28 200    

Värme  305     480    

Totalt  56 354     33 936    

15. Direkta utsläpp av koldioxid utom Sjöfartsverket 

Ökningen av koldioxidutsläppen beror på att isläget har krävt fler och längre isbrytarassistanser under 2013 jämfört med 2012. Trots den totala 
ökningen har utsläppen per assisterad nautisk mil minskat med 23 % , från 1,28 till 0,99 ton. Detta speglar de längre assistanserna och miljö-
anpassningarna som har gjorts.

14. Direkta utsläpp av koldioxid inom Sjöfartsverket

                            Koldioxid - fossilt ursprung (ton)

Primär källa 2013 2012

El  0,0034     0,0032    

Motorbensin  3     49    

Diesel  261     112    

Jet A1  241     227    

Kyla  10     7    

Värme  324     247    

Totalt  840     641    
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Så här har Sjöfartsverket minskat användningen av fossila bränslen och energieffektivisering 
under 2013.

För att minska vår egen direkta miljöpåverkan hade vi inför 2013 satt ett 
mål på att minska bränsleförbrukningen per lotstransport med 10 procent. 
Vid utgången av 2013 har vi uppnått lite drygt hälften av besparings-
målet (5,3 procent). Anpassad körteknik och fart har bidragit till resultatet 
och ett testsystem för uppföljning har tagits fram.

Vi har beställt tre nya lotsbåtar enligt det nya lotsbåtkonceptet, varav 
två levererades under året.

De nya lotsbåtarna har en bränsleförbrukning på 140 liter per timme vid 
full effekt. I en jämförelse med äldre och tyngre typer av lotsbåtar där 
bränsleförbrukningen är 220-260 liter per timme, är bränslebesparingen 
med de nya båtarna 30-40 procent. Denna åtgärd medför en minskad 
miljöbelastning med 200-300 kg CO2 per timme vid körning på full effekt. 
Om samma koncept innebär samma bränslebesparing för alla lotsbåtar 
skulle minskningen totalt bli i storleksordningen 2000-3000 ton CO2 per 
år.

Nya motorer i fyra befintliga lotsbåtar ger en bränslebesparing på 5 procent. 

Vi har påbörjat en övergång till landansluten värme till lotsbåtar och 
har börjat installera elmätare ombord. Innan utgången av 2014 ska alla 
lotsbåtar vara utrustade med elmätare. 

Båtbesättningarna engageras i miljöarbetet för att tillvarata deras kun-
skap.

Underhållsfartyget Polstjärnan har bytt motor och sparar därmed 
bränsle med ca 25 procent.

Miljöanpassning av fartyg för att uppfylla nya regler för energieffektivitet, 
t.ex. installation av bränsleinsprutning på isbrytaren Ymer, har inneburit 
en faktisk besparing på 6,7 procent bränsle motsvarande 67 ton CO2.

Gamla motorer med låg verkningsgrad har successivt bytts ut ombord 
på isbrytaren Ale och de två sista av fem hjälpmotorer har under 2013 
ersatts med nya, vilket ger en bränslebesparing på ca 10 procent. Detta 
motsvarar 100 ton CO2 av totalt 1146.

Kyl- och värmesystemet ombord på fartyget Scandica har byggts om. 
Spillvärmen tas tillvara och minimerar värmepannans gångtid då moto-
rerna är i drift.

Fartyg
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Anställda uppmanas att resa med tåg som ett klimatsmart transport-
medel vid tjänsteresor. 

91 procent av bränsleförbrukningen för våra egna miljöbilar var miljö-
klassat drivmedel (jämför med 94 procent 2012).

Arbetet med att bygga om elkabelförsörjda fyrar till LED-belysning och 
solpaneldrift har fortsatt och förutsättningarna att övergå från stål- 
till plastbojar har utretts. Hittills har 590 av totalt 1100 byggts om till 
LED-belysning och solpaneldrift.

Gamla belysningsarmaturer har bytts ut mot ny LED-teknik.

Norrköpingskontoret har minskat med 2765 m2, vilket innebär en be-
sparing på 6,6 mkr/år fram till 2032.

Vi undersöker möjligheten att mäta och visualisera elförbrukningen på 
Norrköpingskontoret för att öka energimedvetenheten.

IT-verksamheten bidrar till en hållbar utveckling genom att möjliggöra 
att Sjöfartsverket kan öka andelen distansmöten och därmed minska 
resandet. 

I dagsläget har vi ersatt omkring en fjärdedel av våra 400 servrar med 
virtualiserade dito, vilket ger Sjöfartsverket möjlighet att köra flera 
virtuella servrar på en fysisk server. Detta innebär en rad olika fördelar. 
Bland annat har de flesta fysiska servrar hittills varit underutnyttjade 
sett till sin kapacitet; genom att vi kan använda ett mindre antal fysis-
ka servrar i högre utsträckning kan vi nu minska dels kapitalkostnaden 
för serverparken, dels elförbrukningen.

Genom att vi konsoliderar och byter ut äldre utrustning, har vi kunnat 
minska energianvändningen i datorhallen med knappt 10 procent under 
2013 jämfört med 2012. 

Tjänsteresor

Farleder

Fastigheter

IT
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EKONOMISK HÅLLBARHET

Årsredovisning för 2013
En fullständig finansiell redovisning återfinns i den årsredovisning som Sjöfartsverket den 22 
februari varje år lämnar in till regeringen avseende det senast avslutade räkenskapsåret, detta 
enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Ekonomiska mål
Sjöfartsverkets långsiktiga ekonomiska mål för räntabilitet är att resultatet efter skattemot-
svarighet ska uppgå till 3,5 procent av justerat eget kapital under en konjunkturcykel och det 
långsiktiga målet för soliditeten är att den ska uppgå till minst 25 procent. Utöver dessa mål är 
Sjöfartsverket begränsat till att höja farledsavgifterna med högst ett belopp motsvarande netto-
prisindex räknat från och med 2004. Sjöfartsverkets finansiella ställning påverkas av hur ekono-
min i Sverige och omvärlden utvecklas men också av politiska beslut, stora svängningar i den av 
Statens Pensionsverk beräknade pensionsskulden samt omfattningen av vinterns isutbredning. 
Ett sunt resursutnyttjande är målet och vi arbetar intensivt med att hitta samverkansmöjligheter 
med andra myndigheter, företag och organisationer i syfte att uppnå ökad kostnadseffektivitet.

Ekonomiska resultat
Under de senaste åren har intäkterna från sjöfartsavgifterna minskat till följd av konjunktur-
nedgång. Samtidigt har kraftig isutbredning under flertalet av de senaste åren medfört ökade 
kostnader. Historiskt låg realränta har påverkat pensionsskulden vilket har medfört betydande 
kostnader under de senaste åren, dock inte under 2013. Sammantaget har det medfört att Sjö-
fartsverkets ekonomiska ställning har försämrats och att både räntabiliteten och soliditeten för 
2013 är negativa. 

2013 2012

Omsättning (exkl. anslag) 1 714 392 1 714 417

Anslag 205 592 205 592

Löner och ersättningar -788 638 -796 967

Pensionsskuldens förändring (inkl. räntedel) -19 499 -229 619

Kostnader exkl. löner och ersättningar -1 023 991 -946 384

Avskrivningar -146 830 -145 133

Finansiellt netto 
(exkl. räntedel i pensionsskulden) 

336 4 604

Fastighetsskatt -196 -178

Resultat -58 434 -193 668

Investeringar 387 081 326 310

16. Skapat och levererat värde (tkr).
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Sjöfartsverket erhåller anslag för vissa uppgifter som inte ska finansieras via handelssjöfarten. 
Ersättningen för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m. uppgår till 143 308 tkr. Ersättningen till 
viss kanaltrafik m.m. uppgår till 62 284 tkr. Bidrag från Havs- och vattenmyndigheten avser digi-
talisering av djupdata för Östersjön.

2013 2012

Anslag 205 592 205 592

Bidrag från Havs- och vattenmyndigheten 7 000 10 000

Övriga bidrag från offentlig sektor 1 303 1 207

Liksom under 2012 har det även under 2013 genomförts stora investeringar inom verksamheten 
Sjö- och flygräddning. Dessa avser framförallt investeringar i nya räddningshelikoptrar. Det har 
under 2013 även gjorts investeringar i ett antal nya lotsbåtar.

2013 2012

Farleder 33 085 16 970

Isbrytning 25 143 40 752

Sjögeografisk information 7 864 4 406

Sjötrafikinformation 61 288

Lotsning 28 399 4 876

Sjö- och flygräddning 281 094 240 855

Gemensamma funktioner 11 435 18 163

TOTALT 387 081 326 310

17. Väsentligt finansiellt stöd från den offentliga sektorn (tkr).

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