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Dagens agenda

Välkomna och inledning, Katarina Norén, generaldirektör
- Status sjöfart
- Sjöfartsverkets ekonomi
- Servicemål och utvecklingsmål
- Sjöfartsverket som beredskapsmyndighet
- Nästa generations sjökort – S-100

Aktuella infrastrukturfrågor, Joel Smith
Status EMSWe, Mikael Renz
Miljöindex och gröna korridorer, Johan Wahlström
Navigationsstöd från land, Fredrik Karlsson



Antal anlöp godsfartyg
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Antal anlöp passagerarfartyg
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Antal lotsningar per månad
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Service- och utvecklingsmål



Servicelöften 2022

Lots inom 
5 timmar 
>95 %

Sjöräddning 
svenskt/

internationellt 
vatten inom 60/90 

minuter >90 %

Isbrytnings-
assistans 
<4 timmar

98 % 
tillgänglighet 

i farleder

Lotsning* Isbrytning SAR* Farledsservice

99,4% 2 timmar 98%/94% 99,49%

* Fördjupad analys av servicegrad pågår för lotsning Vänern och Mälaren samt SAR

Helikopter-
beredskap

Lotsning i 
Vänern/Mälaren

Uppskjuten 
underhållsskuld



Servicelöften 2022

6 800 
Fartygs-
besök*

0 kollisioner
/grundstötningar 

som Sjöfartsverket 
kan påverka

Leverera 
uppdateringar i 

elektroniska 
sjökort inom 

7 dagar >95%

VTS Sjömansservice Sjögeografi

0% 5207 100%

Data-
bearbetning



KVALITET OCH 
MER FÖR PENGARNA
Vi gör sjöfarten attraktiv genom förenklat

arbetssätt och minskad miljöpåverkan
Vi är en arbetsplats där alla 

vill jobba!

ATTRAKTIV 
ARBETSPLATS

GODA 
AFFÄRER

Vi lyssnar på kunden och levererar 
tjänster de behöver och vill betala för.

Övergripande utvecklingsmål 2027

75
OSA

75
NKI

50 
miljoner 

i nya intäkter

35
procent
minskade 

CO2-utsläpp

1
miljard 
i egna 

effektiviseringar

Medarbetare MiljöProcessKunder Affärsutveckling



Aktuellt inom Sjöfartsverket



• Upphandling av 2 nya isbrytare påbörjad 

• Införlivande av driften på Sjöfartsverkets isbrytare

• Färre larm och betydligt färre drunkningar

• Flera stora räddningsaktioner och kriser (Nordstream, Stena 
Scandica, Karin Höj, tyska flygplanet, Almirante Storni) 

• Tangerat rekord i försäljning av båtsportkort

• Utveckling mot Fossilfri flotta påbörjad

• Uppdaterad instruktion - större möjligheter till försäljning av 
tjänster på öppna marknaden

• Hållbar kompetensförsörjning genom likabehandling och 
inkludering - ”Vågrätt” och ”REDO”

Aktuellt inom Sjöfartsverket



• Flera stora förändringsprojekt 
- Koncentration till 3 trafikcentraler
- Modernisering av lotsutsättning och lotsbeställning

- Säkerhetsskydd och informationssäkerhet                                
- Nytt VTS-system
- Uppbyggnad av totalförsvarsförmåga 90 dagar                                  
- Moderna kollektivavtal 

• Test av ny teknik för minskade kostnader och bättre service
- Drönare/UAS
- AI som stöd trafikövervakning utanför VTS
- Informationsdelningsplattform
- Nav. Stöd från land                                                                                            
- Framtidens farledsunderhåll

• Förankring och djupanalyser av servicegrad 2023
- Lotsning i Vänern och Mälaren

- SAR-förmåga

Aktuellt inom Sjöfartsverket



Sjöfartsverkets ekonomi



• Trafikvolymer fortfarande lägre än före pandemin (antalet anlöp 
har minskat med 7,5 procent jämfört med 2019)

• Stora kostnadsökningar p.g.a. prisförändringar i omvärlden

• Sjöfartsverket fortsätter effektivisera och skjuter på vissa 
utvecklings- och förändringsprojekt. Exempelvis VTS, 
informationsdelning, eMSW och HRM-system.

• Återtagande av underhållsskuld i system och farleder går i stort 
enligt plan.

Prognosen innebär att vi klarar budgeten på +258 mkr.

Soliditeten ökar då från 5,9 (2021) till ca 9,5 procent.

Detta har kunnat ske tack vare regeringens extra satsning på 220 
mkr. 

Sjöfartsverkets ekonomi 2022



Ur budgetpropositionen

• Medel för nya isbrytare

• Klimatkompensation (300 mnkr)

• SjöV ges minskade anslag med 220 mnkr (jämfört med 2022)

• Ökade medel för att ställa om Totalförsvar

Budgetproposition 2022-2024



• Konjunkturen vänder nedåt 

• Kostnadsökningar slår igenom fullt ut

• Stor negativ påverkan på pensionsskulden

• Ökat säkerhetsskydd kostar mer än tillförda anslag

• Tak och eftersläpningseffekt på avgifter 

• Effektiviseringsinitiativ fortsätter 

• Sänkning av anslag för slussar, fritidsbåt och sjöräddning

• Fortsatt stora osäkerheter intäkter via Eurocontrol

Sammanfattningsvis pekar detta på en mycket svår ekonomisk 
situation de närmaste tre åren.

Dialog pågår om anpassning av verksamhet och servicegrad till 
denna verklighet.

Sjöfartsverkets ekonomi 2023 -
indikationer



Öka lönsamheten

Förstärkt säkerhet och beredskap

Skapa en modern och attraktiv myndighet

Ökad satsning på miljö och klimat 

Utveckling mot digitaliserade och uppkopplade farleder och 
transporter. 

Främja utvecklingen mot kostnadseffektiva logistikkedjor och 
storskalighet

Främja överflyttning från land- till sjötransporter

Sjöfartsverkets 7 strategiska 
utvecklingsområden



För att ge tydligare inriktning beslutade styrelsen i augusti 2021 
om en strategi för ökad lönsamhet som tog sikte på att 

nå justerad soliditet på 20% senast år 2028 genom 

• Fortsatt arbete för rimliga finansieringsförutsättningar

• Verka för ökad godsvolym genom statliga åtgärder

• Kostnadsbesparingar genom ev sänkta servicemål och fortsatta 
kostnadseffektiviseringar

• Ökad intäkter genom höjda priser och fler uppdrag

• Tjänsteutveckling med fokus på nya intäkter och 
kostnadsbesparingar

• Se över avgiftsmodellen

Strategi för ökad lönsamhet



Sjöfartsverket som 
beredskapsmyndighet



Beredskapsmyndigheter ersätter begreppet 
bevakningsansvariga myndigheter och antalet ökar 
från 47 till 60 beredskapsmyndigheter.

Beredskapsmyndigheterna delas in i 10 
beredskapssektorer 
med en sektorsansvarig myndighet i varje sektor.

Länsstyrelserna delas in i 6 civilområden med en 
civilområdesansvarig länsstyrelser med ansvar för 
beredskapsfrågor. 

Nytt beredskapssystem 
från den 1/10 2022



Animering vid franska Atlantkusten under 21 timmar

S-100



I juni 2022 beslutade en av IMO:s subkommittéer (NCSR) att 
funktionalitet för S-100 ska inkluderas i IMO:s regelverk för ECDIS 
(Performance Standards for ECDIS).

1 januari 2026 blir det tillåtet att använda nya så kallade S-100 
ECDIS och 1 januari 2029 måste alla nyinstallationer vara 
S-100 ECDIS. Ingen deadline är beslutad för nuvarande ECDIS.

Beslutet konfirmerades av IMO Maritime Safety Committee (MSC), 
7 november 2022.

Sverige, med stöd av alla EU MS och flera övriga MS, försökte 
även att få med standardiserad funktionalitet för ruttutbyte, men 
förslaget godkändes inte. Finns dock med på agendan för nästa 
möte i maj 2023.

Förändringar i IMO:s regelverk för att 
stödja S-100



Våra produkter stödjer navigering i framtidens digitaliserade 
farleder bl. a. genom efterfrågade tjänster. 

Prioritet:

• Nya generationens elektroniska sjökort (S-101 ENC)
Behövs för att interaktion med andra S-100 produkter ska bli 
möjlig. SjöV klart 2026.

• Djupdata för användning i navigationssystem (S-102)
För att kunna räkna fram en noggrannare Safety Contour. SjöV 
klart i farleder och hamnar 2026.

• Vattenståndstjänst (S-104)
För att kunna kompensera Safety Contour med aktuellt 
vattenstånd (Water Level Adjustment – WLA). Klart 2027?

• Navigationsvarningar i navigationssystem (S-124)
För att slippa separat system för navigationsvarningar och 
kunna justera/optimera rutten efter uppkomna situationer. SjöV 
klart 2027?

Vad är prioriterat för Sjöfartsverket
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