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Du vet väl att den svenska handelsflottan växer igen? Efter 
att ha minskat under många år har vi lyckats vända trenden 
och är nu uppe i över 100 svenskflaggade fartyg. Detta är 
ett resultat av ett gemensamt arbete mellan regering och 
riksdag, fackliga parter och svensk rederi näring för att 
förbättra förutsättningarna för svensk sjöfart.

Nu har vi goda förutsättningar att hålla i den positiva 
trenden. Det finns mycket att vinna på det, både vad gäller 
klimatomställning och ekonomisk tillväxt med fler jobb. 

För att den svenska sjöfarten ska fortsätta växa behövs 
förutsägbara, långsiktiga och konsekventa villkor för 
näringen. Att skapa detta är egentligen varken svårt eller 
kostsamt. Det handlar om justeringar snarare än finansie-
ringar. Det som behöver göras är:

Förenkla och harmonisera regelverken
Idag gör olika myndigheter och instanser olika bedöm-
ningar, trots att syftet för regelverket är ett och samma, 

nämligen att garantera likvärdiga konkurrensvillkor för 
den svenska sjöfarten gentemot andra EU-länder samtidigt 
som arbetsvillkor och löner följer svensk standard. Det 
 behövs en harmonisering så att sjöinkomst, nettomodell 
och tonnage beskattning får samma bedömningsgrunder. 

Säkerställ långsiktig och förutsägbar nettomodell
I Sverige har vi en nettomodell med syftet att svenska 
rederier ska ha lika konkurrensvillkor gentemot övriga 

EU-länders. Att bevara modellen är en viktig principfråga. 
Det är viktigt för enskilda rederier att systemet är 

förutsägbart och stabilt om de ska göra stora investering-
ar i Sverige. Det är också viktigt att ett av villkoren i den 
svenska modellen, det vill säga statens del, inte påverkas då 
den utgör grunden för de villkor som förhandlats fram av 
sjöarbetsmarknadens parter. 

Därför behöver nettomodellen återföras i en block-

Tillsammans för en

och
konkurrenskraftig 

hållbar sjöfart
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överskridande överenskommelse under en fastställd och 
långsiktig period.

Tillsätt ett sjöfartsråd för framtidens sjöfart
Sjöfarten vill ta ansvar, kan bidra med kompetens 
och vara en del i att skapa ett välfungerande system. 

Genom att bygga upp ett partsöverskridande sjöfartsråd 
kan politiska beslut fattas och förankras effektivare, vilket 
bidrar till långsiktig stabilitet och större tydlighet. 

Det är vad den svenska sjöfarten behöver för att kunna 
växa och stärka hela den maritima näringens konkurrens-
kraft utifrån den svenska modellen.

Dessa tre justeringar och åtgärder är relativt små för 
staten men viktiga för näringen och kan genomföras till 
låga kostnader med stora samhällsvinster. Vår förhoppning 
med denna tidning är att fler ska få veta hur enkelt det är 
att stärka den svenska sjöfarten och på så sätt bidra till 
klimatomställning, ökad tillväxt och fler jobb.

Blå Tillväxts samverkansparter
Rikard Engström, vd för Svensk Sjöfart

Mikael Huss, vd för Sjöbefälsföreningen
Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk
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Kenny Reinhold, 
Mikael Huss och 
Rikard Engström.
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Vinden har vänt
Utflaggningarna har pågått under 
många år och den svenska handels
flottan har krympt till ett minimum. 
Men nu har det vänt och för första 
gången på länge ökar den svenska 
handelsflottan.

Destination Gotlands passagerar-
fartyg M/S Visborg blev symboliskt 
då det blev det 100:e fartyget att få 
svensk flagg i aktern. 

– 100 svenskflaggade fartyg är en 
viktig milstolpe som visar att vi har 
vind i seglen och bör fortsätta arbeta i 
samverkan med långsiktiga lösningar 
och åtgärder för att stärka den svenska 
sjöfarten, såsom regelförenkling, 
ut veck ling av tonnageskatten och infö-
rande av ett sjöfartsråd, säger  Rikard 
Eng ström, vd för Svensk Sjöfart. 

Mellan 2001 och 2017 minskade 
den svenska handelsflottan från 254 
fartyg till 83 fartyg i augusti 2017.

– Att trenden nu går åt rätt håll är ett 
resultat av att beslutsfattare, politiker 
och fackliga parter arbetar mot samma 
mål. Vi är stolta över att vara en del av 
den utvecklingen, säger Kenny Rein-
hold, ordförande för Seko sjöfolk. 

För att uppmärksamma den positiva 
utvecklingen anordnade Blå Tillväxt 
ett 100-fartygskalas där företrädare 
från sjöfartsbranschen och politiker 

som jobbar med sjöfartsfrågor sam-
lades för att fira. En av gästerna var 
infrastrukturminister Tomas Eneroth.

– Det är viktigare än någonsin 
att främja sjöfarten, sa han i sitt 
tal. Den är helt avgörande för vårt 
välstånd och det är avgörande för 
klimat omställningen att vi kan växla 
över gods från väg till vatten. Det är 
möjligt att ställa om transportsektorn, 
som står för en stor del av utsläppen.

Ministern lovade att fortsätta arbeta 
med branschen för att hitta lösningar.

– Jag är väl medveten om att det 
kommer att krävas ett beting av 
 politiken. Vi har gjort en hel del men 
mycket återstår 
för att man ska få 
rimliga villkor att 
fortsätta utveckla 
svensk sjöfart. Det 
kommer jag att 
göra i dialog med 
branschen. Jag tror 
på att hitta samförstånd.

En stor fördel med svensk sjöfart är 
att svenska rederier ligger långt fram 
i sitt miljöarbete. En stor svensk han-
delsflotta kan bidra till omställningen 
mot klimatsmarta transporter.

– När den svenska sjöfartsbranschen 
växer får vi också en starkare och mer 
trovärdig röst internationellt. På så sätt 

kan vi driva de viktiga hållbarhetsfrå-
gorna i både FN och EU, säger Rikard 
Engström. Vi har en stark internatio-
nell position inom såväl miljö som 
säkerhet till sjöss och vi har goda för-
utsättningar att driva på detta arbete 
internationellt. Då är det nödvändigt 
att det finns en konkurrenskraftig 
svensk handelsflotta och att förutsätt-
ningarna finns för att de ansvarstagan-
de rederierna kan välja svensk flagg för 
sina ofta mycket miljövänliga fartyg.

Men trots den positiva stämningen är 
det mycket som återstår att göra.

– Blickar vi framåt är målet ännu 
inte nått. Vi skulle 
behöva betydligt 
fler svenskflaggade 
fartyg för att vara 
väl rustade i hän-
delse av kris; det 
är viktigt för Sve-
rige både i freds- 

och kristider att den svenska handels-
flottan är stark och att vi tillsammans 
fortsätter arbeta för konkurrenskraftig 
svensk sjöfart, säger Mikael Huss, vd 
för Sjöbefälsföreningen.

– Vi i Blå Tillväxt tar åt oss en del 
av äran för det vi hittills uppnått, 
fortsätter han. Men det är genom de 
politiska beslut som tas som vi får den 
verkliga effekten.

2001
254

2006
210

2010
162

2015
101

2017
89

2018
100

        100 svensk
flaggade fartyg är 
en viktig milstolpe”

14 december 2018  
registrerades M/S Visborg 

som det 100:e  
fartyget 

I augusti 2017  
var Sverige nere  

på 83 fartygIllustrationen visar utvecklingen  
av svenskregistrerade handelsfartyg.
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Framtidens fartyg blir allt effektivare, 
men på ett hållbart sätt. Här spelar 
nya framdrivningslösningar en av
görande roll.

Hållbarhet handlar om mycket mer 
än enbart miljö, även om en av kärn-
frågorna är att idka sin verksamhet så 
att miljön påverkas i så liten utsträck-
ning som möjligt.

Den svenska sjöfarten är på 
framkant vad gäller minimering av 
miljöpåverkan och har genomfört 
banbrytande insatser för en bättre 
havsmiljö. För att driva på utveck-
lingen krävs omfattande satsningar 
på forskning och innovation. Bland 
annat på Chalmers pågår ett forsk-
ningsprojekt om alternativa bränslen 
för sjöfarten. Elektrometanol, som till-
verkas av koldioxid och vätgas med 

hjälp av förnyelsebar energi, skulle 
innebära nollutsläpp och kan bli ett 
intressant alternativ i framtiden.

Det finns emellertid redan idag 
många alternativ till de konventio nella  
dieselbränslena. Svenska rederier hör 
till pionjärerna  vad 
gäller användning 
av flytande naturgas, 
LNG, som bränsle. 
Även om LNG är 
ett fossilt bränsle 
innebär det avsevär-
da miljövinster med 
lägre utsläpp av sva-
vel, kväve, koldioxid 
och partiklar. 

Flera rederier som idag använder 
LNG kommer att övergå till flytande 
biogas, LBG, när det finns ett tillräck-

ligt utbud på marknaden. LBG är ett 
helt förnybart bränsle som tillverkas 
av bland annat organiskt avfall och 
ger inga nettoutsläpp av koldioxid.

Stena Line har konverterat en av 
sina färjor för drift med metanol, 
vilket ger liknande miljöfördelar som 

LNG-drift. Alkoholen 
metanol kan även 
framställas av förnybar 
råvara.

Eldrivna fartyg med 
kraftfulla batterier 
är på stark fram-
marsch. De elektriska 
propeller motorernas 

kraftkälla är batterier som laddas 
under hamn uppehållen. Det innebär 
att fartygen har nollutsläpp av avga-
ser. Förutom mindre passagerarfartyg 

Hållbar sjöfart är framtiden

        Svenska  
rederier hör till  
pionjärerna vad 
gäller LNG”
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Wallenius Marine utvecklar ett   fartyg med vindkraft  
som framdrivningskälla.

De eldrivna färjorna Aurora och Tycho Brahe har batterier som laddas i hamn. Fartygen går i trafik för rederiet  
ForSea på linjen Helsingborg–Helsingör. 
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Hållbar sjöfart är framtiden
har två färjor som tillhör rederiet 
ForSea (tidigare HH Ferries) byggts 
om för eldrift med batterier. Tack 
vare dem har rede-
riets  totala utsläpp 
av koldioxid och 
skadliga partiklar 
halverats.

Även Stena 
Line inför eldrift med batterier på 
sin färja Stena Jutlandica i trafik 
mellan Göteborg och Fredrikshamn. 
Utbyggnaden görs i tre steg och när 
allt är klart ska färjan få sin energi 
från batterier för hela överfarten.

Vindkraft har i århundraden använts 
som energikälla för sjöfarten. Nu 
gör den comeback. På Viking Lines 
färja Viking Grace har ett så kallat 
rotorsegel installerats. Rotorseglet 

utnyttjar vinden och bidrar till att 
driva fartyget framåt. Därmed mins-
kas bränslekonsumtionen i fartygets 

ordinarie framdriv-
ningsmaskineri, där 
LNG-drivna motorer 
är kopplade till gene-
ratorer som i sin tur 
alstrar elektricitet för 

de elektriska propellermotorerna.

Det kan även bli verklighet med ett 
helt vinddrivet fartyg, som därmed 
har närapå nollutsläpp av avgaser. 
Wallenius Marine utvecklar med 
bidrag från Trafikverket ett fartygs-
koncept som utrustas med hög-
effektiva segel som hanteras med 
ett avancerat kontrollsystem. Målet 
är att ha ett färdigt underlag för en 
fartygsbeställning 2021.

        Vindkraft 
gör comeback”

Över 23 miljoner kronor. Varje år. Så 
mycket sparar ett gasdrivet tank
fartyg i liv och samhällskostnader, 
enligt IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL har analyserat ett gas drivet 
fartygs minskade miljöpåverkan och 
översatt detta i samhällsvinster genom 
att använda internationella bedöm-
ningsmodeller som ARP och GAINS.

I uträkningen jämförs beräknad 
bränsleåtgång och utsläpp av koldiox-
id,  partiklar och andra luftföroreningar 
för Furetanks produkttanker Fure 
West, som drivs med LNG, med upp-
gifter från ett likartat fartyg som drivs 
med marindiesel  (MGO). Faktorer som 
ingår är bland annat kostnader för 
förkortad livslängd, förstörda skördar 
och kostnader för koldioxidutsläpp.

Undersökningen från 2017 baseras 
på Fure West och konverteringen till 
gasdrift som rederiet lät göra.

– Enligt det trafikmönster vi kör 
våra fartyg, med en blandning av tätt 
befolkade områden och mer glesbygd, 
har man kommit fram till en årlig 
besparing för ett fartyg på 2,2 miljo-
ner euro, säger Lars Höglund, vd för 
Furetank. Då ska man även tänka på 
att en produkt tanker har en livslängd 
på 20 år. 

Källa: IVL report No. U 5863 Environ mental 
assessment of LNG tankers for Furetank

Gasdrift ger 
samhällsvinst
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Reducering av utsläpp vid LNG-drift
Koldioxid: 55 procent (kan elimineras 
vid drift med biogas)
Kväveoxid, NOx: 86 procent
Svaveloxid, SOx: 99 procent
Partiklar: 99 procent

Stena Germanicas huvudmaskiner har konverterats för metanoldrift. 
Fartyget trafikerar linjen Göteborg–Kiel för Stena Line. 

Wallenius Marine utvecklar ett   fartyg med vindkraft  
som framdrivningskälla.

Rotorseglet på 
Viking Grace  
ger tilläggskraft.



BLÅ TILLVÄXT 6 2019 BLÅ TILLVÄXT 7 2019

Tre rederier som visar att det går. 
Furetank, Älvtank och Erik Thun 
AB beställde gemensamt sex nya 
produkt tankers. Alla med svensk 
flagg. Alla med miljösmart gasdrift. 
Nu har samtliga levererats – och 
ytterligare fartyg i serien är på gång.

Det är i slutet av juni 2018. Över 200 
gäster har samlats på Donsö i Göte-
borgs södra skärgård för namngiv-
ningen av Fure Vinga. Stämningen är 
festlig i den tidiga högsommarvärmen. 

Fure Vinga är det första fartyget i 
en framtidssatsning för flera miljarder. 

Det är också en investering med noga 
uträknat miljöfokus. Och en satsning 
på sjöfart med svensk flagg.

Allt hänger ihop. Från de tre 
rederiernas mångåriga samarbete till 
de förbättrade förutsättningarna för 
svensk sjöfart. 

Men låt oss först backa ytterligare 
fyra år. Lars Höglund, vd för Fure-
tank, åker med några kollegor till 
Kina för att undersöka möjligheten 
att bygga nytt tonnage. De inspekterar 
tio varv. Med sig har de ritningar på 
vad som ska bli de miljösmartaste 
tankfartygen i världen.

– Vi trodde stenhårt på detta, säger 
Lars Höglund. Vi hade kommit till 
slutsatsen att vi måste ha mycket 
renare fartyg i framtiden. Dels för att 
minska vår miljöpåverkan men också 
för att komma ned i bränslekostnader.

Hemma igen fortsätter samtalen med 
Älvtank och Erik Thun AB. De be-
stämmer sig snart för att gå samman 
med en beställning av sex fartyg.

– Vi har alla kunskap om vad som 
behövs för att ett fartyg ska bli bra. 
Samarbetet ger styrka, samtidigt som 
en beställning med fler fartyg gör det 

Svenska redare satsar stort
Nybyggda produkttankern Fure Vinga döptes i juni förra året i hemmahamnen Donsö, i Göteborgs södra skärgård. 
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möjligt att få bättre kontrakt med 
varvet, berättar Lars Höglund.

Under tiden fortsätter konstruk-
tionsarbetet i samarbete med FKAB 
Marine Design i Uddevalla.

Alla fartyg i serien är utrustade med 
dualfuel-maskiner. De kan köras på gas 
– både naturgas och biogas – på öppet 
hav såväl som i hamn eller vid kaj. 

En av de viktigaste energibesparan-
de  innovationerna är den nya skrov-
formen med lägre vattenmotstånd. 
Andra exempel är frekvensstyrda 
elektriska pumpar för lasthantering, 
värmeåtervinning från huvud- och 

Svenska redare satsar stort

hjälpmotorer, optimerade propeller-
kurvor och 100 procent ledbelysning.

Listan med finesser och ”features” 
är lång. Resultatet är en 40-procentig 
minskning av bränsleåtgången under 
drift, jämfört med ett motsvarande 
fartyg byggt 2006. Och en drastisk 
minskning av utsläpp av koldioxid, 
svavel- och kväveoxider samt partik-
lar.

Beställningen innebar ett trendbrott 
för svensk sjöfart. Under många år 
hade den svenska handelsflottan 
minskat men nu satsade rederierna 
på svensk flagg igen. Furetank valde 
svensk flagg för alla nybyggen sam-
tidigt som rederiet flaggade in Fure 
Nord och Fure West från Färöarna.

– Vi hade inte kunnat vara i Sverige 
om inte förutsättningarna för svensk 
sjöfart hade förbättrats som de gjort. 
Blå Tillväxt har förbättrat dialogen 
mellan parterna men också med 
politiker och myndigheter, säger Lars 
Höglund.

Parterna har fått förnyat förtroende 
för varandra samtidigt som branschen 
tillsammans fått igenom reformer som 
exempelvis tonnageskattesystemet och 
regelförändringar inom myndighets-
tillsynen.

– Det är betydligt lättare att bygga 
fartyg för svensk flagg idag. Det har 
skett en anpassning till internationella 
regler genom att Transportstyrelsen 
delegerat tillsynen under byggtiden till 
klassningssällskapet. Administratio-
nen är smidigare nu, tidigare kunde 
varven känna osäkerhet att bygga för 
svensk flagg eftersom de hade både 
klassen och den svenska myndigheten 
att ta hänsyn till.

I augusti levereras det sista i serien 
om sex fartyg. Men redan nu har 
Furetank lagt in en beställning på 
 ytterligare ett systerfartyg som kom-
mer levereras under 2020. Rederiet 
har även option på att bygga ännu ett.

Den nya beställningen blev möjlig 

tack vare att Furetank i våras sålde 
Fure Vinga till ett kanadensiskt rederi. 
Och försäljningen i sig möjliggjordes 
av att rederiet vid årsskiftet fört in 
sina svenskflaggade fartyg i tonnage-
skattesystemet.

– Det tog ett tag innan vi bestämde 
oss för att gå in i tonnageskatten. 
Men i Fure Vingas fall hade vi stor 
nytta av det, nu kunde vi göra en affär 
som gynnar rederiet.

Tonnageskattesystemet fungerar 
bra för Furetank, menar Lars Hög-
lund. Samtidigt ser han gärna att de 
förändringar som branschen efter-
frågar genomförs. Det handlar bland 
annat om en översyn av reglerna som 
säger att ett fartyg bara får tillbringa 
25 procent av tiden på svenskt vatten 
för att räknas vara i internationell 
trafik. Regeln kan göra det svårt för 
rederier med transporter mellan olika 
nord europeiska länder att gå med i 
systemet.

En annan regel som behöver ses över 
är skrivningen att fartyg ska ha en 
bruttodräktighet över 100 ton för att 
kvalificera sig för tonnageskatt. 

– Storlekskravet slår fel. Det finns 
exempel på spännande rederier som 
utvecklar egna nischer i svensk sjöfart 
som har fått välja annan flagg för sina 
fartyg, säger Lars Höglund. Jag håller 
helt med om att detta bör ändras.

Försäljningen av Fure Vinga är 
ett kvitto på de nya tankfartygens 
prestanda. Fartygen har fått mycket 
uppmärksamhet både nationellt och 
internationellt.

– Jag ser intresset som ett erkän-
nande för vår satsning på fartyg med 
minsta möjliga miljöpåverkan. 12 av 
de 51 fartyg som ingår i samarbetet 
Gothia Tanker Alliance är dualfuel. 
Det finns egentligen ingen som är i 
närheten av det vi gör.

Fotnot: Furetank, Älvtank och Erik Thun AB 
ingår tillsammans med tre andra rederier i 
samarbetet Gothia Tanker Alliance.

     Det är betydligt lättare att bygga 
fartyg för svensk flagg idag”

Foto Dick Gillberg
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Infrastrukturminister Tomas Eneroth 
(S) vill se fler inflaggningar och tror 
att det nya infrastrukturdepartemen
tet kommer att gynna sjöfarten.

Tomas Eneroth klargör direkt att 
sedan han tillträdde som infrastruk-
turminister 2017 har han jobbat för 
en stark sjöfart i Sverige. 

– Lite konstigt kanske att höra från 
en smålänning som växt upp utan 
närhet till någon kust. Men sjöfarten 
är viktig både för att klara klimat-
målen och för att Sverige, som ett litet 
exportberoende industriland, ska ha 
bra vägar ut i världen.

Infrastrukturministern gläds åt den 
hundrade inflaggningen, men han vill 
se en handelsflotta som växer än mer. 

– Och det kommer den att göra 
med de satsningar som vi nu gör inom 
godsstrategin. Vi har 
till exempel införan-
det av den nationella 
samordnaren för 
inrikes sjöfart samt 
omlastningspengen. 
Dessa initiativ 
kommer att vara 
bidragande fakto-
rer till att sjöfarten 
stärks ytterligare framöver. Dessutom 
flerdubblade vi satsningarna på sjö-
farten i den nationella planen med till 
exempel fördjupningen i Göte borg och 
slussarna i Trollhättan och Södertälje. 
Det är tydliga signaler från regeringen 
att vi anser att sjöfarten måste växa.

Överbelastade vägar och järnvägs-
projekt som drar ut på tiden gör 

också att sjöfarten ses som en lösning 
på den ständigt ökande godsmängden 
i Sverige och världen.

– Sjöfarten får en helt avgörande roll 
framöver eftersom den är så kapaci-
tetsstark och 90 procent av vår export 
går via sjöfart. Men vi kan effektivisera 
den mer. Jag har också valt att fokuse-
ra på hamnarna och bjöd in dem under 
förra mandat perioden till det första 
stora hamnmötet någonsin. Den täta 
dialogen som skapades då avser jag 
att fortsätta ha, för hamnarna behöver 
automatiseras, moderniseras och vi be-
höver hitta vägar som underlättar och 
förenklar omlastningen till sjöfart.

Hamnarnas nyckelposition som om-
lastningsnoder har heller inte fått den 
uppmärksamhet som den förtjänar, 
enligt Eneroth. 

– Under lång tid har 
hamnarna hamnat i 
skymundan. Det är ett 
av skälen till att jag 
inkluderar hamnarna i 
arbetet med godsstra-
tegin. Jag kommer att 
titta på hur kostnads-
utvecklingen ser ut när 
det gäller hamnar och 

hur man kan se till att sjöfarten blir 
konkurrenskraftig som transportslag.

En förklaring till att fler rederier nu 
väljer att flagga in sina fartyg beror 
på införandet av tonnageskatten. Det 
nya skattesystemet har välkomnats av 
branschen, men samtidigt har röster 
höjts för en justering av tonnageskat-
ten för att fler ska kunna inkluderas i 

systemet. Till exempel att fartygen får 
tillbringa högst 25 procent av tiden 
på svenskt vatten och att rederierna 
måste ingå i skattesystemet i minst tio 
år för att kunna ansluta sig.

– Det var relativt nyligen som den 
infördes och jag vill låta systemet ver-
ka ett tag. Men jag har lyssnat på åsik-
terna och har en mycket bra dialog 
med Blå Tillväxt och är naturligtvis 
beredd att göra justeringar. Det finns 
ett antal åtgärder som vi behöver göra 
för att stärka sjöfarten ytterligare. För-
utom tonnageskatten så är isbrytar-
frågan något som vi behöver hitta en 
långsiktig lösning på, menar han.

En sak som verkligen oroar Tomas 
Eneroth är kompetensförsörjningen 
och förutsättningarna för näringen att 
hitta personal framöver. 

– Här måste branschen, rederierna 
och hamnarna arbeta för att göra nä-
ringen attraktiv att arbeta inom. Det 
handlar om anställningsvillkor, om 
utvecklingsmöjligheter, om jämställd-
het för att få fler kvinnor att söka sig 
till sjöfarten, om att jobba för Sveriges 
klimatomställning där sjöfarten är 
väldigt betydande. I regeringskansliet 
arbetar vi även för att införa netto-
modellen till 100 procent, det har 
inte minst ett viktigt symboliskt värde 
och är ännu ett önskemål från Blå 
Tillväxt. När det kan bli aktuellt är 
dock för tidigt att säga än, säger To-
mas  Eneroth som är imponerad över 
samarbetet inom Blå Tillväxt. 

– Jag tycker att Blå Tillväxt har en 
stor betydelse och jag är imponerad 

”Sjöfarten får en  
helt avgörande roll”

        Vi arbetar  
för att införa  
nettomodellen  
till 100 procent”
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över den samverkan som finns mellan 
branschen och de fackliga organi-
sationerna. Jag träffar Blå Tillväxt 
regelbundet och de är i den meningen 
viktiga rådgivare till mig. Att man 
gemensamt vill utveckla branschen har 
stor betydelse, inte bara för sjöfarten 
utan för synen på hela transportsys-
temet. Jag brukar lyfta fram sjöfarten 
när jag träffar andra aktörer inom till 
exempel flyg- och järnvägsbranschen. 
Jag uppskattar verkligen det samarbe-
tet och jag har också valt att lyfta in 
Rikard Engström i godstransportrådet 
för att sjöfarten ska ha en tydlig roll.

Tomas Eneroth tror också att det 
nybildade infrastrukturdepartementet 
kommer att gynna sjöfarten, i synner-
het inom området digitalisering och 
den tekniska utvecklingen. 

– Vi har ju STM och ser hur beho-
vet av digitala plattformar, automa-
tisering och elektrifiering ökar inom 
sjöfarten. Den uppgraderingen vill 
jag att vi utvecklar snabbare i Sveri-
ge , för konkurrensen inom sjöfarten 
är hård och vi har goda förutsätt-
ningar att vara ledande där. Kan vi få 
godsstråk och godstransporter som 
är digitaliserade från skogsråvaran 
och landsvägen via järnvägen ut i 
auto matiserade hamnar och sjöfart, 
där man som transportköpare kan 
följa godset hela vägen, då är det en 
konkurrensfördel för Sverige. Jag 
tror att den bredd vi får i departe-
mentet kan hjälpa branschen och 
att vi tillsammans kan utveckla det 
som är nästa steg i digitalisering och 
elektrifiering av sjöfarten.

        Jag brukar lyfta 
fram sjöfarten  när 
jag träffar aktörer 
inom till exempel 
flyg och järnväg
”
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Tomas Eneroth vill  
se en handelsflotta 
som växer ännu mer. 
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Wallenius och Svenska Orient 
 Linien bildar ett nytt  rederi för 
transport av skogsprodukter. 
Rederiet har  beställt fyra special
byggda fartyg på 240 meter som 
ska levereras 2021.

– Vi gör det här för att kunna stödja 
svensk och finsk basindustri med 
miljövänliga transporter. De nya 
fartygen kommer att bli LNG-drivna 
och motsvara högsta miljöstandard, 

säger Ragnar Johansson, vd för 
nystartade Wallenius SOL.

Ambitionen är att bygga upp en 
linjeverksamhet med täta anlöp till 
hamnar på svenska och finska sidan 
av Bottenviken och Östersjön samt 
kunder i Tyskland, Belgien och Stor-
britannien.

Fartygen kommer att få svensk flagg 
och införas i den svenska tonnage-
skatten – något som är möjligt tack 

vare den gynnsamma utvecklingen 
inom svensk sjöfart de senaste åren.

– Branschen har tagit stora steg 
framåt genom samarbetet i Blå 
Tillväxt. Fackförbunden och Svensk 
Sjöfart har tillsammans fått reger-
ingen och svenska myndigheter att 
ta sjöfarten på allvar. Arbetsgivarna 
har också fått till moderna avtal med 
fackförbunden som ger oss stabilitet 
över tid, säger Ragnar Johansson.

Storsatsning på nytt rederi

Så många passagerare 
transporterar sjöfarten 
varje år till och från 
 Sverige.  Källa: Trafikanalys

30 miljoner 

Svenska rederier omsätter drygt  
34 miljarder kronor varje år.  
 Källa: Trafikanalys

3 % av inrikes-
transporterna 
i Sverige sker 
idag med sjö-
fart. I Europa 
står närsjöfar-
ten för 40 % av 
godstranspor-
terna.

Inom EU bidrar sjöfarten  
med 145 miljarder euro till  
unionens BNP och syssel -
sätter 2,3 miljoner människor. Wow!

Totalt transporteras 
cirka 10 miljarder ton 
gods i världen med 
fartyg varje år. OECD 
förutspår att det 
globala fraktbehovet 
kommer att tredubb-
las under perioden 
2015–2050. Då 
behövs mer sjöfart!

av alla godstrans-
porter går sjövägen.

90%
Källa: Svensk Sjöfart

10 000

Ett stort fartyg reser i genom-
snitt tre fjärde delar av vägen  
till månen och tillbaka på ett år.

Källa: World Shipping Council

Den svenska sjöfarten 
syssel sätter cirka 10 000 

personer ombord och 
100 000 personer i hela 

sjöfartssektorn.
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För den enskilde sjömannen påver
kar fartygets flagg en hel del. En 
svensk flagga i aktern gör att allt 
från anställningstrygghet till pension 
och föräldraledighet garanteras. 

– Det finns inget annat alternativ än 
den svenska flaggan för manskap, 
säger Kenny Reinhold, ordförande 
i fackförbundet Seko sjöfolk. Den 
svenska flaggan innebär social trygg-
het, schyst lön och i 98 procent av 
fallen ett kollektivavtal.

Att jobba i sitt eget land där man 
är skriven, betalar skatt och förstår 
språket är alltid det enklaste. Men det 
finns många andra fördelar som man 
kanske inte alltid tänker på.

– Framför allt så är svensk flagg 
nära. Det vill säga, du förstår det 
svenska systemet och du är helt och 
hållet försäkrad på samma sätt som 
om du har en vanlig landanställning, 
säger Mikael Huss, vd för fackförbun-
det Sjöbefälsföreningen.

– Jobbar du utanför EU omfattas 
du till exempel inte av föräldraförsäk-
ringsreglerna, fortsätter han.

Vissa saker kan den anställde lösa 
genom att teckna tilläggsförsäkringar, 
antingen själv eller via facket. Om du 
jobbar som sjöbefäl på ett svensk-
kontrollerat fartyg under annan flagg 
än svensk så har Sjöbefälsföreningen 
tecknat ett avtal 
med dem. 

– Då täcks 
pension, sjuk-
försäkringar och 
övriga försäkring-
ar. Dock går det 
inte att teckna en 
föräldraförsäk-
ring. Men man 
kan omfattas av flagglandets försäk-
ringsskydd. Om du inte jobbar på 
våra avtal måste du själv sätta undan 
till pensionen och teckna egna försäk-
ringar, säger Mikael Huss.

Sjöbefäl under utländsk flagg om-

Svensk flagg ger fördelar

        Vi kan inte 
rekommendera 
något annat än 
svensk flagg”

fattas inte heller av sjöbefälens mer 
förmånliga pensionssystem som ger 
den som jobbar på ett svenskflaggat 
fartyg möjlighet att ansöka om för-
tidspension från 60 års ålder. 

Kenny Reinhold på Seko sjöfolk, som 
organiserar manskapet, menar att de 
har en tuffare situation än befälen har.

– Befäl har alltid större möjlighet 
att jobba på en annan flagg än den 
svenska, och ändå få kollektivavtal 
och en bra lön. Som manskap kan du 
som boende i Sverige inte leva på en 
manskapslön på ett bekvämlighetsflag-

gat fartyg. Dessutom 
är överskottet på man-
skap i världen mycket 
stort, vilket gör att 
även om du har ett kol-
lektivavtal så efterlevs 
det sällan. Utsattheten 
är markant större hos 
manskap än hos befäl 
även om det förekom-

mer för befäl också, säger han. 
Ett annat problem är att inte 

många arbetsgivare utanför Norden  
tillsvidare anställer sin personal. 
Istället  är det korta, osäkra kontrakts-
anställ ningar som gäller.

– En person som inte har en fast 
anställning står inte på barrikaderna 
när det uppstår arbetsmiljöproblem, 
för då står du på kajen nästa gång. Du 
får dessutom inget vederlag, utan bara 
betalt när du jobbar. Eventuellt tjänar 
du in lite semester, som cashas ut när 
du kliver av. Sen får du försöka leva 
på din intjänade lön och när pengarna 
tar slut måste du ut och jobba igen, 
säger Kenny Reinhold.

Han menar att de fartyg som är 
svenskkontrollerade oftast är schysta, 
oavsett flagg. Det tyder på ett ansvars-
fullt ägande och då är det extra synd 
att denna typ av rederier inte kan ges 
möjligheter att ha en konkurrenskraf-
tig svensk flagga i aktern. 

Det räcker att gå till övriga Norden 
för att Seko sjöfolk ska få svårt att 
avgöra vad det är för fartyg och vilka 
skattetekniska och sociala villkor som 
råder där.

– Vi kan inte rekommendera 
något annat än svensk flagg. Alla 
som jobbar på svenskflaggade fartyg 
omfattas av det svenska socialförsäk-
ringsskyddet. Det är bra arbetsplatser, 
oftast moderna och ligger i framkant 
miljömässigt, säger han. 
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För den anställde sjömannen är svensk flagg en garanti för social trygghet och schyst lön. 
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Att stärka nettomodellen är en 
viktig principfråga för parterna i 
Blå Tillväxt. För rederierna har det 
avgörande betydelse att systemet är 
förutsägbart och stabilt när de ska 
göra stora investeringar i Sverige. 

Principen om varaktiga och förutsäg-
bara villkor är en central fråga, under-
stryker Anders Hermansson, vice vd 
för föreningen Svensk Sjöfart. Man ska 
inte äventyra ett fungerande system. 

– Nettomodellen är helt avgörande 
för svensk sjöfart. Vi vill att man åter-
går till den och samtidigt säkerställer 
dess långsiktighet. Därför anser vi att 
man inte ska genomföra den aviserade 
sänkningen.

Sänkningen, som beslutades som 
en finansiering för införandet av 
tonnageskattesystemet (se faktaruta), 

innebär dessutom att fartyg som inte 
kan gå in i tonnageskattesystemet till 
stor del finansierar ändringen. 

Även om nettomodellen är fram tagen  
enbart med tanke på den svenska 
arbetsmarknaden, kan modellen 
 utvecklas för att bli ännu bättre. 
 Anders Hermans-
son menar att det 
även är viktigt 
att säkerställa 
att det fungerar 
för fler typer av 
sjöfart och fartyg 
än vad det gör 
idag. Det finns helt enkelt fler typer av 
sjöfart idag än tidigare. 

– Vi har stora problem framför allt 
inom specialsjöfarten som inte omfat-
tas fullt ut av nettomodellen. För att 

omfattas av nettomodellen måste man 
uppfylla kraven för att få sjöinkomst 
– och för att få sjöinkomst måste man 
enligt Skatteverkets tolkning bedriva 
transport från A till B, säger han.

Detta kriterium uppfylls inte alltid 
av den så kallade specialsjöfarten, där 
verksamheten i första hand går ut på 

att utföra andra 
uppdrag än tradi-
tionell transport av 
gods och passa-
gerare. Detta ger 
svensk specialsjö-
fart en konkurrens-
nackdel, eftersom 

EU i sina riktlin jer för statsstöd tillåter 
att specialsjöfarten inkluderas.

– Det här är vi jätte bekymrade över. 
Till exempel Danmark och Holland 

Nettomodellen är viktig

        Nettomodellen 
är helt avgörande 
för svensk sjöfart”
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Pleijel är det enda fartyget med kabel
utläggningskapacitet som är registrerat  
i Sverige. Att rederiet inte omfattas av  
netto modellen hotar nu möjligheten att  
ha kvar fartyget under svensk flagg. 



BLÅ TILLVÄXT 12 2019 BLÅ TILLVÄXT 13 2019

Nettomodellen är avgörande för 
sjöfart under svensk flagg. Men reg
lerna behöver finslipas. Det menar 
Tomas Abrahamsson som sitter i 
Delegationen för sjöfartsstöd.

Nettomodellen innebär att rederier 
med svenskregistrerade fartyg får 
tillbaka kostnaden för skatt och 
arbetsgivaravgifter. I genomsnitt 
betalas drygt 120 miljoner kronor 
per månad ut till ett 30-tal 
rederier.

– 99 procent av de 
som ansöker får stöd så 
för majoriteten fungerar 
systemet bra, säger Tomas 
Abrahamsson, tidigare vice 
förbundsordförande i Seko 
och verksam i internatio-
nella sjöfartsorganisationer. 

En fungerande netto-
modell är avgörande för sjöfart 
under svensk flagg, menar Tomas 
Abrahamsson. Det handlar om att 
kunna konkurrera eftersom  andra 
EU-länder har liknande system.

– En del säger att man inte ska ge 
stöd åt enskilda branscher och att 
marknaden ska sköta konkurrensen. 
Men då får vi rederier med bekväm-
lighetsflagg, låglönebesättningar och 
bristande säkerhet, säger han.

När tonnageskatten infördes 2017 
skulle den finansieras genom att ta en 
procent av sjöfartsstödet. Den änd-
ringen har ännu inte trätt i kraft.

– Alla ändringar som ett land gör i 
sitt stödsystem måste godkännas av 
EU-kommissionen. De har inte tagit 

beslut än, så tills vidare är det svenska 
sjöfartsstödet fortsatt 100 procent.

2014 ändrades stödförordningen 
för att även kunna innefatta special-
fartyg. Tomas Abrahamsson kallar 
ändringen för ett hastverk som 
gjorde det svårt för delegationen 
att tolka förordningen och ta beslut 
eftersom det saknas förarbeten. 

– Vad innebär egentligen formule-
ringar som att ett fartyg ska 
vara i trafik och utsatt för 
internationell konkurrens? Vi 
har haft några rättsfall som 
skapat klarhet och det är vi 
glada för. 

Än finns detaljer att slipa 
på, menar han. En stötesten är 
att villkoren för sjöfartsstöd i 
vissa fall inte stämmer överens 
med skattelagstiftningen.

– Om Skatteverket inte klassar en 
verksamhet för sjöinkomst så har vi 
ingen möjlighet att ge stöd. 

Delegationen har ibland kritiserats 
när rederier fått avslag. Men någon 
illvillig attityd finns inte, anser Tomas 
Abrahamsson. Vid tveksamhet om ett 
fartyg är berättigat till stöd eller inte 
försöker man hitta en lösning.

– För ett tag sedan hade vi ett 
rederi som inte uppfyllde kravet att 
erbjuda utbildningsplatser på alla 
sina fartyg. Men totalt i rederiet 
fanns tillräckligt många platser. Vi 
resonerade oss fram till att förord-
ningens syfte fick anses vara uppfyllt 
och rederiet fick stöd för alla fartyg 
de ansökt om.

”Reglerna bör finslipas”

Sjöfartsstödet ger svenska rederier lika konkurrensvillkor gällande bemanning 
som i övriga EU-länder. Det bygger på en nettomodell som är anpassad för svensk 
arbetsmarknad, där staten ger ersättning till rederierna för skatt och arbetsgivar-
avgifter på ombordanställdas löner. För att ett fartyg ska kunna få sjöfartsstöd ska 
en rad villkor vara uppfyllda. Beslut tas av Delegationen för sjöfartsstöd.
Regeringen beslutade i samband med tonnageskattens införande att ändra 
modellen så att rederierna får tillbaka 99 istället för 100 procent.

NETTOMODELLEN

har säkerställt att den här typen av 
trafik finns med. Det är en viktig 
fråga för oss att sjöfartsstödet ut-
vecklas för att även omfatta special-
sjöfarten.

Det handlar inte minst om att 
säker ställa att Sverige kan behålla 
de specialfartyg som finns idag. Ett 
exempel är rederiet Baltic Offshore i 
Kalmar, som äger och driver kabel-
fartyget Pleijel, det enda specialfar-
tyget med kabelutläggningskapacitet 
som är registrerat i Sverige. Att 
rederiet nekas sjöfartsstöd hotar nu 
möjligheterna att hålla kvar fartyget 
under svensk flagg.

– Om omvärldsläget förändras kan 
vi få stora problem utan ett enda eget 
kabelfartyg i Sverige. Det är viktigt 
med villkor som gör det attraktivt 
att vara i Sverige, så att vi har kvar 
den här typen av förmåga nationellt, 
påpekar Anders Hermansson.

Thomas Eklund, vd och en av grun-
darna av rederiet Baltic Offshore, 
har kämpat länge för att rederiet 
ska få sjöfartsstöd.

– Vi tycker att vi i allra högsta 
grad transporterar last i form av 
kabel. Med stöd av parterna i Blå 
Tillväxt gör vi allt vi kan via alla 
möjliga medel för att hävda att vi 
också skulle få sjöfartsstöd, och 
framför allt, sjöinkomst för våra om-
bordanställda, men det får vi inte. 

Han säger att Baltic Offshore 
känner att konkurrenskraften urhol-
kas gentemot närliggande register 
där motsvarande fartyg inkluderas 
i nettomodellen, vilket är ohållbart 
på sikt i en internationell konkur-
renssituation. 

– Vi har en helsvensk besättning 
och svensk flagg. Sjöfartsstödet 
hade tryggat existensen att behålla 
flaggen.

        Vi har stora 
problem inom  
specialsjöfarten”
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        Jens Holm (V)

1. Stärk sjöfartens konkurrens
kraft och minska dess klimat- och 
miljö påverkan.

2. Inför permanenta styrmedel 
för att stimulera nya transport-
upplägg för gods inom inlands- 
och kustsjöfarten.

3. Stärk Sjöfartsverkets för
utsättningar att finansiera en 
förbättrad sjöinfrastruktur och 
låt Sjöfartsverket finansieras via 
anslag från budgeten istället för 
avgifter från sjöfarten. Lots- och 
farledsavgifterna kan därmed 
göras om i grunden.

        Emma Berginger (MP)

1. Mer gods sjövägen. För att 
få en överflyttning behövs bättre 
ekonomiska incitament. Skapa 
balans mellan kostnader för gods 
på land och på sjö för att uppnå 
konkurrensneutralitet. I praktiken 
betyder det exempelvis vägslitage-
skatt och eco bonus.

2. Ekonomiska incitament för 
fossilfri sjöfart, exempelvis miljö-
styrning via farledsavgifter. Även 
viktigt att satsa på forskning. 

3. Infrastruktur som kopplar 
samman hamnarna och järn
vägsnätet är avgörande för 
hållbara transporter hela vägen.

       Johan Buser (S)

1. Sjöfartens roll i klimatomställ
ningen. Fortsatt fokus på mer 
gods både via inlandssjöfarten 
men också att vi säkrar svensk 
konkurrenskraft för vår viktiga 
import och export.

2. Kompetensförsörjning. Det ska 
vara attraktivt och arbetsvillkoren 
ska vara goda när man arbetar i 
sjöfartsnäringen. Vi behöver fler 
som vill arbeta inom sjöfarten 
framöver då vi har relativt stora 
pensionsavgångar i närtid.

3. Den svenska inflaggningen 
ska fortsätta öka. Glädjande att 
sjöfarten från politiskt håll under 
de senaste åren har varit i fokus. 
Så ska det fortsätta och det får vi 
hjälpas åt med.

       Jimmy Ståhl (SD)

1. Se över Sjöfartsverkets 
 kostym och sy om den så att man 
kan ta bort farledsavgifterna. 
Detta är den  absolut viktigaste 
frågan för oss.

2, 3. Sedan är det svårare att 
 placera de andra två. Men de är 
att få igång inre vattenvägar, 
pråmtrafiken, det vill säga slussar, 
lots med mera, och kompetens, 
att få fler att vilja arbeta inom 
sjöfarten.

”Stärk sjöfartens 
konkurrenskraft”

Hur ser riksdagspartierna på svensk 
sjöfart och dess framtid? Vi frågade 
partiernas representanter i trafik
utskottet: Vilka är de tre viktigaste 
sjöfartspolitiska frågorna just nu?

Vissa svar är nedstrukna av 
 utrymmesskäl. 

         Anders Hansson (M)

1. Genomför en grundlig översyn 
av farledsavgifterna. Bör de 
finnas? Bör de miljödifferentieras 
ytterligare för att premiera grön 
teknik och minskade utsläpp? 
Se över Sjöfartsverkets organi-
sationsform och finansierings-
modell. Ständigt ökande farleds-
avgifter är ingen hållbar lösning 
för varken svensk sjöfart eller för 
Sjöfartsverket. Bättre med tudelad 
modell där anslag och finansie-
ring av erbjudna tjänster ingår?

 
2. Utveckla tonnageskatten till 
att bli mer inkluderande genom 
att justeringar genomförs gäl-
lande till exempel fartygsstorlek, 
kust- och specialsjöfart.

 
3. Öka incitamenten att överföra 
transporter av gods till sjöfart 
i syfte att frigöra kapacitet från 
andra transportsystem. Beakta 
pråm-, inlands- och kustsjöfarten 
ytterligare.

       Mikael Larsson (C)

1. Hållbara transporter till sjöss. 
Sjöfarten är duktig på att jobba 
med omställningen. Politiken 
måste hänga med och skapa rätt 
förutsättningar för att detta ska 
lyckas.

2. Mer gods till sjöfarten. För att 
klara detta måste farledsavgifter-
na styra rätt och hamnarna där 
omlastning sker måste mer än idag 
involveras i hela transportkedjan.

3. Öka antalet inflaggningar. 
 Genom en stark svenskflaggad 
handelsflotta som ligger i fram-
kant i arbetet med lägre svavel-
utsläpp och minskad klimat-
påverkan samt säkerhetsarbete 
kan Sverige påverka utformning-
en av de internationella reglerna 
för sjöfarten och dess anställda.
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         Magnus Jacobsson (KD)

1. Tillsätt ett sjöfartsråd. För att 
stärka konkurrenskraften i den 
svenska sjöfarten bör det tillsättas 
ett partsöverskridande sjöfartsråd 
för att bidra med kompetens och 
förslag på åtgärder för utveckling.

 
2. Utveckla inlandssjöfarten 
då bränsleanvändningen för 
pråmfartyg bara är en tredjedel 
av diesel förbrukningen för en 
lastbil. För att Vänersjöfarten ska 
fungera krävs nya slussar. Likaså 
kommer satsningar att behövas i 
bland annat Södertälje och Luleå. 

 
3. Kollektivtrafik till sjöss är ett 
miljövänligt och effektivt trans-
portmedel i storstäder. Vattenvä-
garna är underutnyttjade. Vi före-
slår att Trafikverket får i uppdrag 
att samverka med kommuner och 
regioner för att stödja utbyggna-
den av kollektivtrafik på vatten.

Pia samordnar sjöfarten

        Helena Gellerman (L)

1. Ta fram en övergripande 
strategi för att identifiera och 
prioritera åtgärder som skapar 
stabila, långsiktiga villkor för 
svensk sjöfart att kunna konkur-
rera på lika villkor. 

 
2. Kompetensutveckling parat 
med fokus på ökning av fartyg 
under svensk flagg. Genom 
långsiktiga konkurrensneutrala 
förutsättningar för branschen, ut-
bildningsmöjligheter kopplat till 
goda arbetsvillkor och att kunna 
kombinera familjeliv med arbete 
inom sjöfarten, kan kompetens-
brist undvikas i framtiden.

 
3. Digitalisering och utveckling av 
infrastrukturen i Sveriges hamnar 
för smidigare omlastning av gods. 
Smidiga hamnanlöp gör att svensk 
sjöfart kan bibehålla sin mark-
nadsposition samtidigt som man 
stärker svenskt näringsliv. 

I februari i år tillträdde Pia 
Berglund som nationell sam
ordnare för  in rikes sjöfart och 
närsjöfart. Hon ska främja en väl 
fungerande och effektiv inrikes 
sjöfart och närsjöfart och förbättra 
förutsättningarna för överflyttning 
av godstransporter från väg.

Motsvarar jobbet de förväntningar 
du hade innan du började?

– Det tycker jag absolut. Upp-
draget är väldigt fritt och lämnar 
mycket upp till mig själv att lägga 
upp arbetet. Jag har inledningsvis 
prioriterat att träffa nyckelaktörer-
na för att uppnå målet om mer gods 
på sjöfart. Det är viktigt att vi får 
en gemensam bild över hur vi kan 
arbeta tillsammans mot målet.

Tror du att det är möjligt att flytta 
över mer gods från land till sjö?

– Det tror jag, annars hade jag 
inte tagit mig an uppdraget. Med 
det sagt tror jag dock inte att resan 
dit blir enkel. Vi vet att godsmäng-
den fram till 2040 ska öka med 
drygt 60 procent och alla möjlighe-
ter finns att en 
stor andel av det 
godset hamnar 
hos sjöfarten. 
Men det kräver 
att vi samlat gör 
något annat imorgon än idag, för 
annars får vi ingen förändring.

Var ser du den största potentialen 
för en överflyttning?

– Närsjöfarten har stor potential 
att ta mycket gods på kort sikt, dels 
genom att vi ökar fyllnadsgraden i 
befintliga transporter och dels genom 
att hamnarna har gott om kapacitet 
för mer gods. Här finns också villiga 
aktörer på både rederi- och lastkö-
parsidan som vill köra mer gods sjö-
vägen. Vad gäller gods på våra inre 
vattenvägar kommer mer åtgärder 
att krävas för att få en förändring. 
Här finns inte på samma sätt en ut-

redd marknad vare sig på lastköpar-
sidan eller rederisidan. Här behöver 
vi ta ett gemensamt helhetsgrepp.

Varför behöver Sverige ett 
 sjöfarts råd?

– Blå Tillväxt har varit väldigt 
framgångsrika i sitt sätt att arbeta 
gemensamt och strategiskt för att 
stärka svensk sjöfart. Ett sjöfartsråd, 
som jag förstått det, skulle inkludera 

fler parter såsom 
akademin, myndig-
heter och andra 
maritima aktörer. 
Vi vet att det har 
slagit mycket väl 

ut i exempelvis Danmark där de tar 
fram gemensamma rekommendatio-
ner för hur dansk sjöfart kan stärkas. 
Låt oss se vad jag kan göra i min roll 
som samordnare för inrikes sjöfart 
och närsjöfart. I detta uppdrag är det 
stort fokus på just samverkan och 
förhoppningsvis kan vi hitta fram-
gångsrika vägar även i Sverige.

Vilken roll skulle ett sjöfartsråd ha?
– Sjöfartsfrågorna är idag spridda 

på många myndigheter och flertalet 
branschföreningar. Ett sjöfartråds 
eller en samordnares roll är att hitta 
gemensamma vägar framåt där alla 
kan bidra mot ett gemensamt mål.

       Närsjöfarten 
har stor potential”
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        Det är oerhört glädjande att vi lyckats vända trenden  
och nu går mot en ökande svensk handelsflotta”

        Vårt samarbete  
har gett resultat   ”        Vi känner framtids -

optimism för svensk sjöfart” Mikael Huss, vd för SjöbefälsföreningenRikard Engström, vd för Svensk Sjöfart

Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk

Inom ramen för Blå Tillväxt samarbetar Föreningen Svensk 
Sjöfart, Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen för att öka 
medvetenheten om sjöfartens betydelse för arbetsmarkna-
den, miljön och tillväxten.

Målet är att riksdag och regering ska skapa goda förutsätt-
ningar för en konkurrenskraftig och hållbar svensk sjöfart. 
Tillsammans arbetar organisationerna för att villkoren för 
sjöfartsnäringen ska vara förutsägbara och långsiktigt 
 konsekventa. 

Samarbetet kallades tidigare Blå skatt, men bytte namn till 
Blå Tillväxt när tonnageskatten infördes i Sverige 2017. 
Vi har en unik och lång erfarenhet av att arbeta framgångs-
rikt med varandra. 


