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Göteborg vill vara 
med och jobba för den 
miljövänliga sjöfarten 
Sjöfarten är Göteborgs livsnerv och har varit så under 
lång tid. Under året som gått har Göteborgs Stad 
samlat göteborgare kring en dialog om stadens framtid 
i två olika framtidsprojekt; ett med anledning av 
stadens stundande 400-årsjubileum, och ett annat för 
utvecklingen av den centrala älvstaden. I denna dialog 
ser vi tydligt att en stor del av göteborgarna lyfter just 
sjöfarten och havet som mycket viktiga delar av stadens 
identitet. De allra fl esta vill utveckla stadens närhet till 
vattnet och göra stadens hamn mer synlig. 

Sjöfarten är en mycket påtaglig del av stadens historia 
men också dess framtid. I Göteborg arbetar vi, till-
sammans med akademi, region och näringsliv, med 
att utveckla sjöfarten för framtiden. Det är ett arbete 
som består av fl era olika delar, för en miljövänlig sjöfart 
för framtiden handlar om utveckling av kompetens, 
infrastruktur, miljö och säkerhetstänkande. Och det är 
ett arbete som kräver investeringar och tydliga strategier.

50 000 ton koldioxid. Så mycket utsläpp sparades 
under ett år genom att gods kom till Göteborgs Hamn 
med tåg istället för med lastbil. Vi ser att mängden 
gods till och från Göteborgs hamn ökar. För att man 
ska slippa köra stora mängder gods på lastbil, med 
stora miljöstörningar som följd, behövs en fungerande 
tåglösning även i framtiden. Vi har därför under 
lång tid arbetat för en utbyggnad av hamnbanan till 
dubbelspår, som kan förbättra kontakterna mellan 
Norra älvstranden och resten av Hisingen. 

En annan betydelsefull del i stadens bidrag till 
utveckling av sjöfarten är det som sker i Göteborgs 
Hamn. Som en stor aktör kan vi direkt styra miljö-
påverkan och se till att vi genom arbetet i hamnen 
bidrar till en långsiktigt hållbar miljöutveckling. 
Några konkreta exempel är elanslutning för fartyg, 
differentierade hamntaxor, miljömärkt el och 
internationell samverkan i miljöutvecklingsfrågor. 

Hamnen arbetar också med stöd till gröna fartyg enligt 
clean shipping index-modellen samt stöd till fartyg 
som satsar på en förbättrad bränslekvalitet. 

Göteborg är en levande hamnstad och sjöfarten 
är en del av stadens själ. För att så förbli behöver vi 
göra medvetna satsningar och främja miljövänliga 
lösningar. Då kommer vi också att ge sjöfarten goda 
förutsättningar för framtiden.

Ledare

Anneli Hultén, ordförande i Göteborgs kommunstyrelse.
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EU, sjöfart och värld
Minst 80 procent av världshandeln transporteras i ett 
fartyg. Sjöfarten växer dessutom stadigt varje år. Det 
beror till stor del på tillväxten i Kina som de senaste 
åren ökat med ungefär tio procent per år. Ökat välstånd 
ökar behovet av bättre hus, vägar och broar, vilket 
i sin tur kräver ökad stål- och malmimport. Sådana 
transporter kräver mängder av fartyg. Tillväxtökningen 
i sig beror på att Kina blivit världens lågprisfabrik, med 
en kraftigt ökad export till USA och Europa som följd. 
Detta ger en ännu större efterfrågan på sjötransporter.

Sjöfart bygger välstånd
Europas länder är stolta över sina handelsfl ottor. Varje 
land med självaktning värnar om den sjöfart som en gång 
i tiden förde ut de första exportprodukterna över haven. 

Sjöfarten har alltid varit en viktig del i välstånds-
byggandet; först i det egna landet, sedan över hela 
världen. Miljontals människor har idag det mycket 
bättre än för bara tjugo år sedan och den välstånds-
ökningen hade inte skett om inte sjöfarten med sina 
oerhört kostnadseffektiva transportlösningar fl yttat 
råvaror och färdiga industriprodukter över världshaven 
för en spottstyver.

Men eftersom sjöfarten är så betydelsefull, är det också 
viktigt att kunna styra näringen i den riktning man önskar. 
Det är i det ljuset EU:s intresse för sjöfarten ska ses. 

Inom EU anses sjöfarten inte bara vara en viktig 
näring för välståndsbyggande, utan även som lösningen 
på problemet med igenkorkade vägar. När Europas inre 
gränser försvunnit ökar handeln mellan länderna och 
därmed även lastbilstransporterna. För några år sedan 
publicerade EU en Vitbok där man på allvar försökte 
göra något åt problemet genom att satsa på mer kustnära 
sjöfart och sjöfart på Europas fl oder. 

Sjöfart för mindre trängsel på vägen
Den europeiska sjöfarten har också ökat, men lastbils-
transporterna har ökat ännu mer. Skälet till detta är inte 
bara att lastbilen är så enkel att destinera exempelvis 
från en fabriksport i Västerås till ett distributionslager i 
Europas mittpunkt, utan för att lastbilen slipper en hel 
del av det administrativa krångel som fartyget fortfarande 
måste hantera inför varje hamnbesök. Men även detta 
är något EU försöker lösa genom att harmonisera 
regler, införa smarta datasystem och ta bort onödiga 
informationsformulär. Men mycket återstår innan 
sjöfarten kan fl ytta sig lika lätt, administrativt sett, mellan 
EU länder som väg- och järnvägstransportörer gör.

EU har också genomfört en mera sammanhållen plan 
över hav och vatten. Från EU-håll vill man helt enkelt se 
ett större helhetstänkande kring det hav som vi alla är så 
beroende av. 

Inom EU har sjöfarten alltid varit i fokus eftersom den både 
är ett energieffektivt transportmedel och en betydelsefull 
näring. Just därför är det också viktigt att EU-länderna 
behåller kontrollen över sin sjöfart.
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dshandel i förändring
Svensk sjöfart – ett föredöme
Faktum är att sjöfarten inte bara är en garant för fortsatt 
välstånd och mindre igenkorkade vägar. Sjöfarten har 
också en egen hemläxa att göra. För samtidigt som det 
inte fi nns något annat kommersiellt transportmedel som 
släpper ut så lite koldioxid per transporterat ton som 
sjöfarten, så fi nns det stor förbättringspotential vad gäller 
svavelutsläpp. Särskilt på global nivå. Idag har till exempel 
fartyg i Medelhavet, i Asien eller Sydamerika rätt att ha 
3,5 procents svavel i sin bunkerolja. 

I Östersjön och Nordsjön har dock näringen redan 
anpassat sig till lagkrav på maximalt en procents 
svavelhalt. Många fartyg i svenska vatten har dessutom, 
på helt frivillig väg, använt en bunkerolja om max 
0,5 procent svavel. 

Om man nu på frivillig väg visar vägen, kan man ju 
anse att lite beröm från politiskt håll vore på sin plats. 
Men det kom inget beröm, det kom istället ett helt annat 
beslut som en blixt från klar himmel. 

Det gick faktiskt något av en chockvåg genom den 
svenska basindustrin och sjöfartsnäringen när det stod 
klart att IMO (FN:s sjöfartsorganisation) klubbat igenom 
beslutet att rederierna i Östersjön och Nordsjön måste 
sänka den maximala svavelhalten till 0,1 procent. De fl esta 
hade räknat med ett lagkrav om 0,5 procent. Det hade 
varit fullt tillräckligt, anser näringslivet. Många befarar 
att mer transporter kommer att föras över från sjö- till 
landstransporter nu när sjöfarten, genom de nya strängare 
svavelreglerna, blir så mycket dyrare.

Dyrare per sjömil
Den svenska industrin är orolig för att de högre transport-
kostnaderna kommer att öka det avstånds handikapp 
som redan idag fi nns till marknaden i Europa. För alla 
transporter norr om Rotterdam som idag är dyrare för 
att avståndet är längre, blir efter 2015 också dyrare per 
transporterad sjömil. Det är knappast något som rimmar 
med EU:s tal om en inre marknad, där hela EU har 
gemensamma spelregler.

Tidtabelländring krävs
Sjöfartsnäringen har egentligen ingenting emot kravet 
som sådant, men man anser att tidtabellen är alldeles för 
snålt tilltagen. Teknikutvecklingen hänger helt enkelt inte 
med. Tekniksprånget från bunkerolja på 0,5 % svavelhalt 

till 0,1 låter litet, men är gigantiskt. Att rena de allra sista 
tiondels procenten är oerhört svårt och kostsamt. 

Dessutom känner sig de svenska och nordiska 
redarna frustrerade över att få den här extra kostnaden 
i konkurrens med den globala sjöfarten som 2015 
fortfarande kan använda bränsle med upp till 3,5 procents 
svavelinnehåll.

I Finland har regeringen trotsat EU och sagt att man 
inte tänker införa de nya kraven förrän hela världens 
sjöfart inför en gräns om 0,5 procent. Det ska ske 2020, 
eller allra senast 2025. Så långt vågade inte den svenska 
regeringen gå, men den anser att 0,1-procent-kravet ska 
införas samtidigt i hela Europa.

Sjöfartens företrädare vill verkligen sänka sina svavel-
utsläpp, för när det är gjort fi nns det inget transportmedel 
som är så skonsamt mot miljön som ett fartyg. Men de 
anser att det måste ske på ett sätt som leder till bättre 
miljö, utan att riskera norra Europas konkurrenskraft. 

European Maritime Day i Göteborg

20 – 22 maj kommer EU:s fl agga att synas överallt i 
Göteborg. Då fi ras nämligen European Maritime Day 
i Göteborg. En mängd EU-kommissionärer kommer 
att fl yga hit för diverse olika möten och seminarier. 
Representanter för Europas sjöfartsnäring, havsforskare 
och en mängd myndighetspersoner kommer också hit. 

Söndag 20 maj är för allmänheten, 21 maj sker 
själva EU-mötet och 22 maj blir det bransch-
organisationernas dag. EU-kommissionen har utsett 
Göteborg till hemort för 2012 års European Maritime 
Day, men arrangemanget genomförs i samarbete med 
Göteborgs Kommun, Näringsdepartementet och Västra 
Götalandsregionen. 

På allmänhetens dag söndag 20 maj, mellan 
10.00 och 18.00, blir det fartygsbesök, utställningar 
och mängder av aktiviteter på följande platser: 
Eriksberg, Lindholmen, Amerikaskjulet, Gullbergsvass, 
Packhuskajen, Klippan och Lilla Bommen. För full-
ständigt program kring allmänhetens dag den 20 maj, 
besök: www.europasmaritimadag.se

För mer information om hela arrangemanget, 
besök: www.emd2012.se.
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Mer sjöfart – för ökad 
sysselsättning, starkare 
ekonomi och bättre miljö
– För vårt avlånga land är det 
viktigt att ha en livskraftig egen 
sjöfartsnäring. Men sjöfarten är 
inte bara en näring, utan även ett 
transportslag. Därför är det viktigt 
att även de transportpolitiska 
spelreglerna är likvärdiga och 
neutrala.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd har bestämt 
sig för att hon ska göra skillnad. Frågorna på hennes bord 
ska verkligen genomtröskas och fi nna sina lösningar – om 
de ligger inom det politiskt möjliga.

– Vi äger inte alla frågor, näringen måste också ta tag i 
en del. Men tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar.

Just att skapa verktygen för att sjöfarten och de andra 
transportslagen ska utvecklas är hennes viktigaste uppdrag 
som infrastrukturminister. 

– Pratar vi sjöfarten som transportmedel spelar det 
egentligen ingen roll vilken fl agga som hänger i aktern. 
Varorna transporteras ut och in i landet oavsett om vi har 
svenskfl aggade fartyg eller inte. 90 procent av vår export 
och import transporteras idag med hjälp av sjöfarten och så 
kommer det att förbli.

Sverige vill kunna påverka världssjöfarten
Catharina Elmsäter-Svärd understryker att eftersom sjö farten 
i sig är så viktigt, vill politikerna också kunna påverka den. 
Och då behövs en livskraftig svensk sjöfartsnäring. Det är 
viktigt för Sverige att få göra sin åsikt hörd i IMO och det 
är viktigt för hela det maritima klustret att det fi nns svenska 
rederier, med svenska ombordanställda. 

– Handelsmässigt är Sverige i det närmaste att betrakta 
som en ö där i princip allt som inte går över Öresundsbron 
eller ska till Norge går med sjöfart. Inget annat transport-
slag kan transportera motsvarande volymer gods på ett 
så kostnads- och energieffektivt sätt. Sjötransporterna är 
helt enkelt nödvändiga i många handels relationer och 
därmed en förutsättning för svenska jobb och företag, 
säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Viktigt med en egen handelsfl otta
– Absolut ingen ska behöva tveka om att vi i Alliansen 
verkligen tycker att det är viktigt att vi har en stark 

sjöfartsnäring. Det handlar om jobb, kunskap, sjösäker-
hetsarbete och inte minst miljöarbetet. Detta är områden 
där Sverige och den svenska sjöfartsnäringen varit drivande 
och på många håll ses som en internationell förebild.

– Det är svenska rederier som varit med och utvecklat 
Sverige och jag tror på fortsatta satsningar på effektiva 
sjötransportsystem, mer miljöanpassning och en näring 
som verkligen tillför ett värde till vårt land. Kunskapen 
fi nns, vi ligger i framkant vad gäller mycket och nu vill vi 
ta utvecklingen ett steg till. Mona Lisa-projektet (sid 23) är 
en innovativ spjutspetssatsning som ligger helt rätt i tiden, 
säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Det 
är en satsning som visar hur våra svenska myndigheter 
tillsammans med sjöfartsnäringen och underleverantörer 
faktiskt kan bygga upp ett säkerhetssystem som direkt 
efterfrågas av rederier och myndigheter i andra länder. 
Det är så, genom att ständigt ligga i framkant, som vi 
utvecklar sjöfarten. Jag vill se fl er sådana exempel.

Konkurrensneutrala spelregler
Men hur är det då med sjöfarten som transportmedel, när 
ska den få konkurrensneutrala spelregler?

– Jag vet att sjöfarten anser att det är orättvist att den 
tvingas betala alla sina infrastrukturkostnader, medan 
exempelvis järnvägens kostnader till största delen betalas 
av skattebetalarna. Men järnvägens företrädare har också 
argument för att de ska slippa betala högre banavgifter än 
de gör. Jag har tillsatt en utredning som ska se över alla 
avgifter som betalas och inte betalas av brukarna. När vi har 
ordentliga fakta kan vi ta en ordentlig översyn av avgifterna. 
Men vi har redan sagt att vi har en ambition att öka ban-
avgifterna. Om vi mäktar med att inom en tioårsperiod 
öka dem till 2 500 miljoner, vilket skulle täcka större 
delen av järnvägens årliga underhållskostnader, återstår att 
se. Men det är vår ambition. Idag betalar järnvägen cirka 
700 miljoner i banavgifter.

Vill se mer samsyn mellan 
transportslagen
Catharina Elmsäter-Svärd understryker dock att transport-
slagen måste ses som en enhet, inte som konkurrenter till 
varandra.

– För att klara framtidens utmaningar på transport-
området ur både kapacitets- och miljöhänseende gäller 
det att samtliga transportslag kan fungera väl var för 
sig, men ännu viktigare är att de fungerar väl ihop. 

Catharina Elmsäter-Svärd:
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Varje enskild del har sina fördelar och kan bidra till att 
utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem. 

– Vårt uppdrag blir att skapa regelverk och förutsätt-
ningar för att de ska kunna konkurrera på likvärdiga villkor.

Väl förankrad sjöfartsstrategi
I samband med European Maritime Day, i maj, kommer 
regeringen att presentera sin färdiga sjöfartsstrategi 
och innan dess har det blivit ett fl ertal överläggningar 
med näringens olika parter. Allt för att skapa ett så väl 
förankrat förslag som möjligt.

– Mina företrädare har gjort fl era utredningar 
och det blir en viktig kunskapskälla och ett utmärkt 
underlag till sjöfartsstrategin. Sjöfarten är på alla sätt 
en global näring som påverkas av regler och konkurrens 
från hela världen. I sammanhanget kan man bara 
konstatera att många svenska redare verkar under sämre 
konkurrensförutsättningar än sina internationella 
motparter.

Catharina Elmsäter-Svärd pekar på regelverk, ökade 
kostnader och internationell konkurrens som exempel på 
det sjöfarten möter tidigare och hårdare än vår inhemska 
industri, som även den naturligtvis är konkurrensutsatt.

– När vi presenterar vår strategi vill vi veta att vi vänt 
på alla stenar så att vi med tyngd kan adressera framtidens 
utmaningar. Regeringen vill kunna se sjöfarten som 
en viktig del i ett sammanhängande maritimt kluster 
i samspel med andra närliggande verksamheter och 
näringar.

”Jag är glad att vi fi ck European 
Maritime Day till Sverige och 
för oss i regeringen var det 
fullständigt självklart att dagen 
skulle förläggas till Göteborg. 
Det är ju där den mesta 
sjöfarten fi nns.”

Catharina Elmsäter-Svärd är född 1965 i Södertälje. 
Hon är bosatt i Enhörna, är gift och har två barn. 
Sedan 2010 är hon Sveriges infrastrukturminister. 
Tidigare befattningar och uppdrag:

2008-2010 Finanslandstingsråd i Stockholms 
läns landsting.

2006-2008 Ordförande i Riksdagens 
Arbetsmarknadsutskott.

2003-2006 Ordförande i Riksdagens Miljö- 
och jordbruksutskott.

1997-2008 Riksdagsledamot.

1994-1997 Gruppledare för moderaterna i Södertälje.

1987-1994 Hotellchef Stadshotellet i Södertälje.

1986-1987 Annonskonsulent, Södertäljekuriren.

1984-1986 MSU-ombudsman.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd 
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kopplas till det vanliga landnätet under hamnuppehållet, 
berättar Åsa Wilske.

Hamnens starkt uttalade ambition är att inom en snar 
framtid ha samtliga färjor och roro-fartyg anslutna. Det 
är ju just dessa fartyg som är mest frekventa i hamnen. De 
ligger också relativt lång tid i hamn och har relativt korta 
sjöresor mellan hamnbesöken. Det är alltså inte en slump 
att hamnen börjar med färjor och roro-fartyg.

Det är inte gratis för rederierna att investera i el-
anslutning, alltså ser kalkylen helt annorlunda ut för ett 
stort containerfartyg som ligger några timmar i kanske 
tio olika hamnar på sin färd mot Kina. Om det bara är 
Göteborgs hamn som har el-anslutning går ekvationen 
inte ihop.

– Det är därför det är viktigt för oss att vi sprider både 
miljöambitionen och den teknikutveckling som vi varit 
med och drivit fram tillsammans med till exempel Stena 
Line, Stora Enso och ABB. 

Göteborgs Hamn har därför initierat ett samarbete 
inom World Port Climate Initiative för att öka intresset och 
kunskapen om elanslutning. Tillsammans med hamnarna 
i Amsterdam, Antwerpen och Hamburg har en informativ 
hemsida byggts upp: www.onshorepowersupply.org

Tågpendlar – för miljön
Göteborgs Hamn är naturligtvis inte bara beroende av 
sjöfart. De fl esta industrier ligger inte i Göteborg och 
de fl esta konsumenter bor inte där heller. Alltså måste 
godset fraktas på land. Hamnen har länge arbetat aktivt 
för att öka järnvägens andel av transporterna till och 
från hamnen. 

Idag fi nns det så kallade järnvägspendlar till Karlstad, 
Åhus, Gävle, Södertälje, Helsingborg, Stockholm och 
många andra destinationer. Med dagliga avgångar.

Den första järnvägspendeln introducerades 2002 
och det året lyckades hamnen få ihop sex järnvägslinjer, 
idag fi nns det över tjugo. Faktum är att hälften av allt 
containergods nu kommer i en järnvägsvagn. Allt för 
att minska miljöbelastningen i Göteborg, samt i Sverige 
som helhet.

Göteborgs Hamn är en stolt hamnför e  bild. 
Efter mängder av inter natio nella priser 
och utmärkelser är självförtroendet på 
topp. Men ambitionerna är större än så. 
Miljö arbetet har bara börjat – och helst 
ska hela världen med.

För drygt femtio år sedan skedde hamnens verksamhet 
tydligt framför fl anerande göteborgare i stadens mest 
centrala delar. Sedan dess har verksamheten renodlats 
och rationaliserats, men också blivit mera anonym då 
den inte längre syns innanför staketen ute på Hisingen.

Därför tror många göteborgare att hamnen idag 
hanterar mindre mängd gods än tidigare. Ingenting kunde 
vara mera fel.

Faktum är att bara Stena Line hanterar lika mycket gods 
idag som hela hamnen hanterade för drygt 50 år sedan. Den 
totala volymen har mer än fyrdubblats under samma tid. 

Men hamnverksamheten har inte bara blivit effektivare, 
den har också blivit mer miljöanpassad genom åren.

– När vi i vintras fi ck den internationella utmärkelsen 
Energy Globe Awards var det naturligtvis ett viktigt 
erkännande för oss, säger Åsa Wilske, miljöchef i 
Göteborgs Hamn.

– Men faktum är att vi var lika glada när vi blev 
inbjudna till World Ports Climate Initiative som bland 
annat startats av Bill Clintons ”Clinton Climate Initiative”. 
Han har samlat världens tolv största hamnar, plus 
Göteborgs Hamn för att sprida de goda exemplen ut över 
världen. Att vara med i denna skara känns riktigt stort! 
I världen är vi små, rent volymmässigt. Vi fi nns inte ens 
på listan över de hundra största hamnarna och ändå kan vi 
vara ett föredöme.

Elanslutning – viktigaste miljöinitiativet
Så vad har då Göteborgs Hamn gjort de senaste åren? 
Elanslutningen är kanske det mest uppmärksammade 
inslaget i hamnens miljöinitiativ.

– Vi har ungefär 11 000 fartygsanlöp under ett år 
och vid närmre trettio procent av dessa anlöp kan fartyg 
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Enligt det oberoende konsultbolaget WSP innebär 
järnvägspendlarna att utsläppen av växthusgaser minskar 
med 51 000 ton årligen, jämfört med om godset 
transporterats med lastbil.

Samarbete med kunderna
Hamnen arbetar också aktivt med sina kunder för att 
premiera de rederier som investerar i miljöförbättrande 
åtgärder. Hamntaxan, det vill säga den avgift varje rederi 
får betala för sjöfartens infrastruktur i hamnen, är till 
exempel miljödifferentierad. De pengar som hamnen 
tar in från de fartyg som släpper ut mest, portioneras 
sedan ut till de mest miljöanpassade fartygen. Samtliga 
fartyg som redan nu går på ett bränsle som har mindre än 
0,1 procents svavelinnehåll, dvs den gräns som blir lag i 
hela Östersjön från och med 2015, får upp till 250 000 kr 
per fartyg i extra miljörabatt. Ett fyrtiotal fartyg når 
till kvalifi ceringsgränsen och totalt sex miljoner kronor 
betalar hamnen ut under den kampanjen till fartyg som 
körs med lågsvavligt bränsle.

Tre fartyg har även blivit klassade som så kallade 
”Gröna Skepp” och därmed belönats med 60 000 kr 
var av ham nen. För att anses vara ett Grönt Skepp 
måste fartyget anpassas så att det klassas som ”good 
performance” enligt Clean Shipping Index. I korthet 
går det ut på att rederiet systematiskt arbetar enligt ett 
särskilt miljöschema för att minimera utsläppen till både 
luft och vatten. Läs mer på sid 26.

Grön bunkring
Hamnen har också tillsammans med bunkeroperatörer, 
miljömyndigheter och kustbevakning tagit fram ett 
koncept kallat ”grön bunkring”. 

– Grön bunkring innebär att alla bunkeroperatörer ska 
gå en särskild utbildning, ha utrustning för att ta hand om 
ett oljespill och genomföra regelbunden inspektion, förklarar 
Åsa Wilske som menar att hamnens regelverk för grön 
bunkring har visat sig minska risken för oljespill radikalt.

Det är alltså ytterligare ett exempel på hur hamnen 
i samverkan med sina kunder är föregångare inom 
miljöområdet. Även om inte allt sker över en natt.

– Vi har närmare 2 000 kunder över hela världen, 
lite avhängigt av hur vi defi nierar ordet ”kund”. När 
vi vill uppnå något är det alltså många som måste 
informeras; många som måste räkna och fundera innan 
de kan ta beslut. Jag tycker inte att det är konstigt att 
miljösatsningar tar tid, säger Åsa Wilske. Förändring tar 
tid. Det viktiga är dock att vissa företag vågar gå före 
de andra – och Göteborgs Hamn är ett sådant företag. 

Det är bland annat därför hamnen beslutat att det ska gå 
att bunkra LNG i Göteborg 2014.

Framtidens fartygsbränsle
– Vi skapar förutsättningar för att sjöfarten ska kunna 
använda framtidens bränsle och då måste vi ha en palett av 
olika alternativ. LNG, eller naturgas som det också kallas, 
fi nns i mängder i Nordsjön. Det fi nns mer gas än olja och 
gasen är dessutom mycket renare för miljön. Men, precis 
som oljan, är naturgasen en ändlig resurs som påverkar 
klimatet. Alltså är inte LNG någon långsiktig lösning. 

Biogas är mycket bättre eftersom råvaran till biogasen 
kan odlas i all oändlighet. Men problemet med biogas är 
att det är svårt att få ekonomi i det, speciellt i början.

– Alltså är det några som måste gå före och jag är stolt 
över att Göteborgs Hamn kommer att ha en ny biogas-
anläggning inom sitt område.

Numera är det dock inte bara hamnens egna beslut 
som styr själva godshanteringen i hamnen. Sedan en tid 
tillbaka har hamnens terminalverksamhet sålts ut till 
privata aktörer. Logent Gothenburg Car Terminal AB 
hanterar sedan 2010 all bilverksamhet, APM Terminal tog 
över verksamheten från och med 2012 i Skandiaterminalen 
och i april gav EU grönt ljus till att DFDS och Cobelfrets 
dotterbolag C. RO Ports tar över verksamheten i Älvsborg 
Ro/ro AB.

– Det är sant att vi inte styr allt själva längre. Men vi 
har i samtliga konsessionsavtal skrivit in krav om att vår 
miljöambition ska fortsätta som förut. Det ligger i allas 
vårt intresse, säger Åsa Wilske.

Fakta om Göteborgs Hamn

• 887 000 containrar TEU (nr 115 i världen)

• 549 000 roro-enheter

• 227 000 nya bilar

• 1,7 miljoner passagerare

• 20 miljoner ton olja

• 41 miljoner ton gods

65 procent av all containertrafi k till och från Sverige 
och en tredjedel av Sveriges sjöburna utrikeshandel 
går via hamnen i Göteborg som därmed är Nordens 
största hamn.

(Alla siffror gäller 2011).

www.goteborgshamn.se
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Världens rederitätaste ö
– en ö i förändring

Donsö i Göteborgs södra skärgård har 1 400 invånare och 
elva shippingföretag och är därmed världens rederitätaste ö, 
i alla fall per capita. För bara tjugo år sedan drevs de fl esta 
rederierna hemifrån grundarens kök.

Nu har grundarnas barn tagit över företagen och 
shippingverksamheten drivs från nybyggda kontor nere 
i hamnen. Men familjekänslan är den samma, liksom 
småskaligheten och de långa trogna kontrakten med till 
exempel St1, Preem, Statoil och Neste.

En majoritet av det svenskkontrollerade produkttank-
tonnaget drivs från bolag som har sina rötter på Donsö. 
Faktum är att om man räknar in Ektank och Stenasfären 
blir det bara en handfull svenska tankrederier som inte kan 
förknippas med Donsö.

Hur kan det då komma sig att just Donsö blivit Sveriges 
rederimetropol, vad gäller produkttank?

Kanske är det en slump, kanske är det så som ”di gamle 
siijer”: ”Vi har bara gjort som grannen”. Några startade 
rederi i början av förra seklet, gärna med bunkringsfartyg, 
och andra följde efter. ”Kan han så kan jag”. Kanske allt 
bara är ett arv efter den störste Donsöredaren av dem alla: 
Sten Allan Olsson, född och uppvuxen på Donsö. Med två 
tomma händer och utan några gratiskontakter in i den fi na 
världen visste han hur man startade och drev företag. Idag 
omsätter Stenasfären över 50 miljarder kronor.

Även om ingen vet exakt hur det började, vet alla att 
rederierna på Donsö alltid legat i framkant när det gäller 
miljömedvetenhet. De var till exempel bland de första i 
världen med dubbel botten och dubbelskrov och deras 
fartyg håller erkänt hög kvalitet. 

Tills alldeles nyligen gick de här fartygen sällan utanför 
Europas gränser, men numera kan man då och då hitta 
fartyg i vattnen utanför Sydamerika eller längs den afrikanska 

kontinenten med Donsö i aktern. Eller rättare sagt, det är 
inte längre säkert att det fortfarande står Donsö i aktern…

Utfl aggning – ett svårt beslut
Från början var det otänkbart att prata om utfl aggning 
på Donsö. Därför var det med stor sorg som några av 
redarna ute på ön insåg att det inte längre gick att bedriva 
rederiverksamhet under svensk fl agg. Villkoren var så mycket 
gynnsammare under bland annat färöisk, dansk eller norsk 
fl agg, och när lastägarna började jämföra och ställa krav på 
lägre frakter gick det inte längre att blunda för fakta. 

Det är ett faktum att i stort sett alla andra europeiska 
sjöfartsländer har en gynnsammare sjöfartspolitik än 
Sverige, som ännu inte levt upp till villkoren i EUs ”State 
Aid Guidelines for Maritime Transport”. Konkurrensen 
blev till slut för hård, och när ett rederi väl tagit steget 
hängde de fl esta andra efter…

Tärntank är det rederi som drivit utvecklingen allra längst 
och fl yttat hela rederikontoret, inklusive rederiledningen, 
till Skagen i Danmark. Kvar på Donsö fi nns idag bara ett 
managementbolag med några få inspektörer och befraktare. 

Furetank har också bara kvar management på Donsö, 
ägarbolaget fi nns på Färöarna och det kommersiella bolaget 
i Danmark. Sirius vd Jonas Backman är till och med 
styrelseledamot i danska redareföreningen.

Bunkertell, Älvtank, Donsötank, Swedia, Kiltank och 
Veritas Tankers fi nns på den andra skalan, de stretar kvar 
med den svenska fl aggan trots att det årligen kostar dem 
fl era miljoner extra för varje fartyg. Och däremellan fi nns 
de andra som fl aggat ut hela eller delar av fartygsfl ottan.
Varje tankfartyg under svensk fl agg kostar ungefär två 
miljoner mer än om man fl aggar ut, så det är inget lätt 
beslut att vara kvar. 

Donsö var länge hemvist för det svenskaste av svensk sjöfart. Men nu 
har till och med redarna i Göteborgs södra skärgård börjat överge den 
blågula fl aggan. Förändringens vindar blåser ute på Donsö och öns unga 
entreprenörer satsar på vindkraft- och bunkringsindustrin.
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Även om inget av rederierna har sagt upp sina svenska 
sjömän i samband med utfl aggningen, har det blivit svårare 
för sjöbefälsstudenter att få praktik på de tankfartyg som 
tidigare seglade med Donsö i aktern. De rederier som nu 
seglar under dansk fl agg känner sig helt enkelt pressade 
att upplåta sina fartyg till danska sjöbefälsstudenter istället 
för de svenska. Det är också allt oftare så att danskar, eller 
fi lippiner, ersätter de svenskar som slutar.

Oavsett om man fl aggat ut eller ej, försöker de fl esta 
fortsätta bedriva den kommersiella verksamheten på Donsö, 
men det fi nns en genuin sorg bland både redare och anställda 
över att man inte längre kan hålla den svenska fanan högt. 

Entreprenörskapet fortsätter dock att frodas ute på Donsö.

Donsö Shipping Meet 2013
Ett exempel på detta är Donsö Tanker Meet, en jättesatsning 
då alla shippingföretagens kunder och underleverantörer 
bjudits in till en mässa. I juni 2011 var det fl era tusen 
personer som besökte Donsö under de aktuella dagarna. 
De utländska gästerna fi ck nästan nypa sig i armen för att 
förstå att det var denna lilla ö, med alla pittoreska hus, som 
stått bakom Donsöfl ottans framgångar genom åren. 

3-4 september 2013 sker nästa mässa och då byter den 
namn till Donsö Shipping Meet och hela sjöfartseuropa 
kommer att bjudas in, oavsett om man sysslar med 
tank-, roro- eller bulksjöfart – eller offshore och fi ske.

För det handlar inte bara om stora tankfartyg ute på 
Donsö. Bunkersjöfarten, på ett sätt själva grunden till många 
Donsörederier, har upplevt något av en renässans på Donsö 
de senaste åren. OljOla har ”alltid” funnits, men på senare tid 
har nya rederier tillkommit som Bunkertell och Kiltank. 

Senaste rederitillskottet är dock Northern Offshore 
Services som opererar höghastighetskatamaraner vilka 
i huvudsak transporterar personal som sköter drift och 
underhåll av vindkraftverk som byggs upp i havet. Det är 
tre unga sjöfartsentreprenörer som lyckats nischa in sig 
i den kanske enda sjöfartsmarknad som expanderar för 
tillfället. Synd bara att bristen på regelverk och sjöfarts-
politik fått även dem att fl agga ut alla fartyg och till och 
med öppna kontor i Danmark. Den fortsatta utvecklingen 
kommer alltså att ske där. 

Man behöver knappast vara Donsöbo för att tycka att 
det är en tråkig utveckling – för sjöfarten och för Sverige.

Rederi AB Älvtank
Rederi AB Älvtank är äldst av de idag verksamma rederierna 
på Donsö. Verksamheten startade redan 1948 då rederiet 
köpte sitt första tankfartyg, specialanpassat för trafi k på 
Vänern och Göta älv. Rederiet äger två tankfartyg och last-
anskaffningen sköts av danska skeppsmäkleriet Milestone 
Maritime. 40 anställda.

Rederi AB Donsötank
Rederi AB Donsötank startade 1953 och äger och driver 
idag fem kem- och tankfartyg samt ett torrlastfartyg. 
Fyra av dem är byggda på 2000-talet och utchartrade på 
långa kontrakt till Broströms (tank) och ESL Shipping i 
Helsingfors (torrlastaren). 150 anställda.

Furetank Rederi AB
Rederiet startade 1955, men efter att familjen sålt alla 
fartyg till bolag på Färöarna har det svenska bolaget 
omvandlats till ett managementbolag; bolaget sköter all 
teknisk drift av de tidigare svenskägda sju tankfartygen, 
samt den tekniska driften och bemanning för Svensk 
Kärnbränslehanterings fartyg. 
Antal anställda: 40. 
Furetank är också delägare i danska skeppsmäkleriet 
Milestone Maritime som har befraktaransvaret för drygt 
20 tankfartyg.

Swedia Rederi AB:
Swedia startades 1958 och äger idag två tankfartyg. 
Därutöver sköter rederiets befraktningsavdelning fem 
andra tankfartyg som är på så kallat kommersiellt 
management. Det betyder att Swedia sköter lastanskaffning 
även för dessa fem fartygsägares räkning. 40 anställda.

Tärntank Rederi AB
Tärntank Rederi AB startades 1958 och var länge det 
största rederiet på Donsö. Idag har hela rederiet fl yttat till 
Skagen. Kvar fi nns bara teknisk operation, det vill säga de 
inspektörer som ser till att fartygen lever upp till kundernas 
höga krav, och tre befraktare som skaffar last till fartygen; 
totalt fjorton personer. 

OljOla AB
OljOla startades 1978 och är ett bunkerrederi med två 
fartyg som är långtidschartrade av Stena Oil. Bunkringen 
sker mest runt dansk ostkust och svensk västkust, dvs 
Skagen, Göteborg och Brofjorden. 15 anställda.

Rederi AB Veritas Tankers
Rederiet startade 1983 och har tre tankfartyg. Ett har varit 
utchartrat till fi nska Neste sedan 1999. De andra går på 
spotmarknaden och då är det Sirius Chartering som sköter 
lastanskaffningen. 51 personer anställda. 

Sirius Rederi AB
Rederiet startade 1994 och har idag tio tankfartyg. 
Rederiet befraktar sina egna (och andras) fartyg via 
Sirius Chartering som är ett helägt skeppsmäkleri. Sirius 
Rederi AB äger även fartygsagenturen Vald. Anderssons 
Shipagency. Totalt 250 personer anställda. 

Bunkertell Rederi AB
Startades 1996 som ett rent bunkerrederi, men 2009 ändrades 
inriktning till att hämta sludge och spolvatten, främst 
i Göteborgs Hamn. Äger ett fartyg och har fem anställda. 

Northern Offshore Services AB, NOS
NOS startades 2008 och är ett serviceföretag inom vind-
kraftindustrin. Rederiet har tio ”crew transfer vessels” i drift 
och fyra under konstruktion. 75 anställda idag, före årets slut 
blir det 90 personer. All expansion sker i Danmark.

Kiltank Rederi AB
Kiltank startades 2008 och är ett bunkerrederi med ett 
fartyg är som långtidschartrat av OMB Bunker i Tyskland. 
Verksamheten är fokuserad till Travemünde, Lübeck och 
Rostock. Nio anställda. 

Följande rederier 
fi nns ute på Donsö:
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– Lighthouse är den maritima sektorns nationella kompetenscenter 
och verksamheten bygger på de tre ledorden: utbildning, forskning 
och innovation. Det säger Klas Brännström, prefekt på Chalmers 
institution Sjöfart och marin teknik samt föreståndare för Lighthouse.

Lighthouse startades 2006, i samband med Sveriges 
Redare  förenings 100-årsjubileum, då föreningen donerade 
100 miljoner under en tioårsperiod till Lighthouse som en del 
i fi randet. Bakom initiativet fanns insikten om att sjöfarten 
höll på att halka efter vad gäller forskning och utveckling.

– Sverige höll helt enkelt på att tappa den kompetens 
som byggts upp under sjöfartens och varvens glansdagar. 
Vi hade kvar själva utbildningarna till att bli skeppsbyggare, 
sjökapten- och sjöingenjör, samt viss spetskompetens inom 
skeppsbyggnad, men vi sackade efter när det gällde mera 
allmän sjöfartsforskning. Vårt första mål blev att bygga upp 
kreativa forskningsmiljöer.

Efter att ha fått ytterligare 70 miljoner under en 
tioårs period från Vinnova, samt löfte från Sjöfartsverket 
om att de skulle fi nansiera ett antal doktorander och 
särskilda projektpengar från Västra Götalandsregionen 
och ytterligare medel från Chalmers och Göteborgs 
Universitet var satsningen i hamn. Idag sysselsätter 
Lighthouse 30 - 40 forskare på heltid. 

Marin Miljöteknik och Human Factors 
Forskningen inom Chalmers fi ck genom Lighthouse 
två ytterligare huvudinriktningar: Marin Miljöteknik 
och Human Factors. För utbildningen och forskningen 
inom skeppsbyggnad blev den största förändringen att 
verksamheten fl yttades från Chalmers till Chalmers 
Lindholmen.

Marin Miljötekniks åtta doktorander forskar på alter-
nativa bränslen; de analyserar bränslen och fartyg ur ett 
livscykelperspektiv för att utvärdera miljöbelastningen; de 
undersöker avgasreningstekniker för svavel (skrubbers) och 
kväve (katalysatorer); de bedömer riskerna för oljeutsläpp 
för de hundratals vrak som ligger nere på havsbotten längs 
våra kuster och de lägger mycket energi på hur man ska 
kunna minska energiförbrukningen ombord i fartygen. 
Bland mycket annat.

Forskningen vad gäller den mänskliga faktorn är mera 
inriktad på människans förmågor och begränsningar och 
utförs av 14 personer, varav åtta doktorander. De har bland 
annat specialstuderat hur befälet och manskapet på bryggan 
fungerar ihop med varandra och med den nya tekniken, 
både under stress och under normala omständigheter. 
De har även tagit reda på hur riskerna för trötthet kan 
minimeras och hur maskinrummen bör utformas för att få 
bästa möjliga arbetsmiljö.

Forskningsresultaten kommuniceras 
– Resultaten som hittills kommit fram för vi ut till näringen 
genom nyhetsblad och seminarier, öppna och gratis; till för 
alla. Men självklart för vi också in resultaten i utbildningen. 
Det är ju det som är universitetens själva kärna, detta att 
all utbildning ska vila på forskningens grund, menar Klas 

Brännström. Efter fem år är Lighthouse nu redo för nästa 
steg, det som kanske egentligen var huvudsyftet med hela 
satsningen: innovationssprånget.

– Vi vill helt enkelt skapa konkurrensfördelar för det 
maritima klustret, vi vill få fl er entreprenörer. Men deras 
företag ska vila på hållbar grund; det vill säga de ska vara 
socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara.

– Innovation betyder inte att man ska uppfi nna något 
sensationellt, det handlar mera om att sätta saker i ett 
nytt sammanhang så att det kommer till allmän nytta. 
Con tainern är en innovation. Inte för att konstruktionen i 
sig är så märkvärdig, utan för att den standardiserades och 
fi ck ett sådant genomslag att den har revolutionerat hela 
världs handeln, exemplifi erar Klas Brännström.

Exakt vad det blir för innovativa projekt som kommer 
att födas inom Lighthouse är naturligtvis omöjligt att säga 
idag. Klart är dock att det nu fi nns en grogrund för dem 
tack vare den forskning som bedrivits i över fem år.

Sjöfart och marin teknik vid Chalmers Tekniska 
Högskola. Chalmers har ca 900 inskrivna studenter som 
läser för att bli sjökaptener, sjöingenjörer, skeppsbyggare 
eller sjöfarts logistiker/skeppsmäklare.

I summan inkluderas även de som läser på de tre 
masters programmen: Naval Architect, Maritime 
Management och Marine Engineering.

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Handels-
högskolan har totalt ca 4 100 inskrivna studenter som läser 
för att bli civilekonomer, logistiker eller jurister. Av dessa 
läser ca 300 på Logistikprogrammet på kandidatnivå eller 
på mastersprogrammet Logistics and transport management 
som har en inriktning mot sjöfart med ca 30 studenter per år.

Studenternas utbildningar och mastersprogram fi nansie-
ras, precis som all annan högskoleutbildning, via skatt-
sedeln och studieavgifter (för utomeuropeiska studenter). 
Lighthouse samordnar alla sjöfartsprojekt och fi nansierar 
forskningsmiljöerna, dvs doktoranderna på Chalmers och 
Handelshögskolan, liksom ett fl ertal professorer.

Lighthouse visar vägen

Livbåtsövning vid Chalmers anläggning på Lindholmen.
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MAERSK  gör skillnad i Göteborg

Maersk arbetar systematiskt och strategiskt med håll-
barhetsarbete.

– Att ta de frågorna på allvar är en förutsättning för att 
bedriva vår verksamhet i framtiden, säger Annette Stube, 
hållbarhetschef på A.P. Møller-Maersk Group i Köpenhamn. 

Koncernen fi rade för några år sedan 100-årsjubileum 
och planerar kontinuerligt fl era decennier framåt. I företagets 
resa mot långsiktig hållbarhet handlar det inte bara om 
miljö, utan även om företagets sociala ansvar. 

 – 2009 anslöt sig Maersk till FN-initiativet Global 
Compact och därmed även till de tio principer som 
överens kommelsen grundar sig på. Inom FN-initiativet 
fi nns det fyra fokusområden som Maersk arbetar med: 
Mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

– När det gäller sjöfarten har vi särskilt fokuserat 
på klimatfrågan. Transportsektorn som helhet står för 
23 procent av alla koldioxidutsläpp. Det mesta är utsläpp 
från fl yg och lastbilar, sjöfarten står för tre procent av all 
världens CO2-utsläpp. Vi tar vårt ansvar och har förbundit 
oss att minska våra utsläpp med 25 procent till 2020 per 
transporterat ton, jämfört med 2007.

– Vi arbetar systematiskt och metodiskt med våra 
håll barhetsmål. Totalt har vi 100 projekt som vi går 
igenom i syfte att få ned energiförbrukning och utsläpp 
från fartygen som koncernen opererar. Ett exempel är 
avgasåtervinningssystem som i ett enda slag minskar energi-
användningen med tio procent på de större fartygen.

– Jämfört med bilen är fartyget oslagbart. När jag 
tar bilen till köpcentrat för att köpa nya skor orsakar jag 
mer CO2-utsläpp än vad skornas transport från Asien till 
Göteborg orsakat, säger Annette Stube. 

Lokala hållbarhetsinitiativ
På det lokala planet handlar det om att samarbeta med de 
aktörer som fi nns här, exempelvis Göteborgs Hamn. Ett av 
hamnens initiativ är programmet för bättre fartygsbränsle 
som syftar till att fartygen ska byta till bränsle med mindre 
än 0,1 procent svavel när de närmar sig Göteborg. 

Både Broströms tankfartyg och Maersk Lines container-
fartyg var tidiga med att ansluta sig till programmet.

– En övergång till bättre bränsle leder till bättre hälsa 
samtidigt som våra kunders miljöavtryck från transport-
kedjan reduceras, säger Christian Juul-Nyholm, chef för 
Maersk Line i Skandinavien. Våra svavelutsläpp i hamn-
området minskar med 90 procent genom bränsle bytet, 
som sker sex sjömil utanför Vinga.

– Maersk Lines miljömål är att på sikt helt bli av med 
svavel utsläppen från sjöfarten, understryker Christian Juul-
Nyholm. 

Bogserbåts- och Responsebolaget Svitzer får under 
våren leverans av två nya fartyg, så kallade ”Eco-Tugs” varav 
åtminstone ett kommer att vara stationerat i Göteborg. De nya 
fartygen är försedda med diesel-elektrisk drift och kommer i ett 
slag att reducera koldioxidutsläppen från bogsering med upp 
till tio procent. Fartygen är också försedda med katalysatorer 

A.P. Møller-Maersk, ett av nordens största företag, med kända bolag som Svitzer, 
Broström, APM Terminals och Maersk Line, fi nns starkt förankrat i Västsverige. 

och partikelfi lter som minskar NOx- och SOx-utsläppen med 
över 80 procent. Sedan tidigare använder Svitzer landel under 
hamnuppehållen i Göteborg.

Terminalbolaget inom koncernen, APM Terminals, 
tog vid årsskiftet över containerterminalen i Göteborg 
och kommer att investera 800 miljoner kronor under de 
närmaste fem åren. Dessa investeringar kommer att resultera 
i effektivare logistik som i slutändan sparar både pengar och 
miljö. APM Terminals fortsätter med de miljöambitioner 
som de tidigare ägarna Göteborgs Hamn haft. Exempelvis 
transporteras varannan container på landsidan till och från 
terminalen med järnväg. De väl utbyggda järnvägspendlarna 
reducerar dagligen antalet lastbils transporter med mer än 
500 körningar.

– Vi vet att vi är en del av problemet kring klimat-
förändringarna, men vi har också bestämt oss för att vara 
en del av lösningen. Även om det är en lång väg dit har vi 
kommit en bra bit mot målet, säger Annette Stube; en nöjd 
hållbarhetschef för A.P. Møller-Maersk Group.

A.P. Møller Maersk A/S (Moderbolag):
Omsättning: ca 380 miljarder SEK. Totalt antal anställda: 
117 000 i 130 länder. Utöver sjöfart är gruppen även stor 
inom till exempel oljeutvinning och logistik.
Maersk Line: Flottan: ca 500 containerfartyg som 
trafi kerar alla världsdelar. Årligen genomför Maersk Line 
ca 35 000 hamnanlöp. Totalt antal anställda: ca 25 000 
personer, varav cirka 120 i Göteborg.
Maersk Tankers där Broström ingår: Flottan: 
ca 230 tankfartyg som trafi kerar alla världsdelar. Årligen 
genomför Broström ca 6 000 hamnanlöp. Totalt antal 
anställda: ca 2 400 personer i Maersk Tankers, varav 
cirka 50 i Broström i Göteborg.
Svitzer: Flottan: mer än 500 bogserbåtar, i 100 hamnar, 
varav 5 i Göteborg. Totalt antal anställda: ca 4 500 personer, 
varav cirka 50 i Göteborg.
APM Terminals: Finns i Göteborg sedan 2012. 
Totalt antal anställda: ca 24 000 personer, 
varav cirka 400 i Göteborg.

För mer information om gruppens hållbarhetsarbete 
se gärna www.maersk.com.
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Vindsnurror och el
– en del av Stena Lines mi

Stena Line har länge varit en föregångare inom miljö-
området. Redan 1989 använde den första tysklandsfärjan 
el från landnätet under hamnuppehållen. Detta var långt 
innan andra rederier sakta följde efter. 

Eftersom miljömedvetenheten har varit stor var det 
också naturligt att Stena Line 2002 certifi erades enligt 
den oberoende miljöcertifi eringen ISO 14001. En sådan 
certifi ering innebär ett löfte om en ständig miljöförbättring.

– I och med ISO 14001 gick startskottet för ett mera 
strukturerat, samlat och övergripande miljöarbete, säger 
Stena Lines Per Wimby, ansvarig för miljö.

– Genom certifi eringen fi ck vi ”en karta” att förhålla 
oss till. Efter att ha analyserat hela verksamheten utifrån 
ett miljöperspektiv visste vi var vi befann oss och vart vi 
strävade. 

Alla skulle bidra
2005 var miljösatsningen fastslagen och kommunicerad 
i hela organisationen. Nu skulle alla bidra för att minska 
Stena Lines miljöbelastning. Övergripande mål är att 
minimera utsläpp till vatten och luft, minska energi-
användningen, källsortera mer samt öka personalens 
kunskaper om miljöarbetet. Ett rent konkret och mätbart 
mål blev att försöka minska energianvändningen med 
2,5 procent; år efter år efter år…

Totalt har 200 projekt sjösatts som alla ska bidra till den 
positiva utvecklingen.

Ett av dem var att se över belysningen i samtliga fartyg; 
lysrör byttes till lågenergilampor, dimmer och individuell 
styrning installerades så att de bara gav ljus när de behövdes 
och på de nya fartygen släcks belysningen automatiskt när 
passageraren lämnar hytten. 

Företaget har även satt solfi lm på alla rutor ombord 
och i kontorsfönstren på land. Därmed minskade 

värmeinstrålningen från solen, liksom behovet av luft-
konditionering. 

Men Stena Line har också bytt ut fartygens propeller-
blad till mer optimerad design som ökar verkningsgraden. 
Rent konkret har exempelvis polenfärjan Stena Vision tack 
vare de nya propellerbladen minskat oljeförbrukningen med 
upp emot fyra ton per resa. Det är ungefär lika mycket som 
en normalvilla gör av med under ett år. 

ECO-driving till sjöss
Konceptet ECO-driving används av det nautiska befälet 
ombord. Varje resa planeras så att destinationen nås i 
tid med minsta möjliga energiåtgång. Alla påverkande 
parametrar som till exempel väder och vind tas med i 
beräkningen och farthållare programmeras och optimerar 
resan ytterligare. Genomsnittligt under ett år reduceras 
bränsleförbrukningen med ungefär fyra procent.

Även andra avdelningar har bidragit till energi-
besparingen, bland annat genom att ta en diskussion 
om avgångstiderna med kunderna. Efter en grundlig 
analys beslutades därefter att det är möjligt att lämna 
Tysklandsterminalen en halvtimme tidigare än förr. 
Eftersom ankomsttiden i Kiel är densamma kan farten 
sänkas, liksom bränsleförbrukningen. 

En stor miljövinst gjordes också när de två nya 
tysklandsfärjorna sattes i trafi k, med större bildäck som 
även kunde ta all last som tidigare fraktats i två separata 
roro-fartyg. Två fartyg som fraktar lika mycket som tidigare 
fyra gjorde, alla kan förstå miljövinsten i det projektet. 

Landström – komplicerad process
Stena Line har även fortsatt satsningen på landström. 
Numera är alla Stena Lines färjor anslutna till det vanliga 
elnätet under hamnuppehållen. De nya tysklandsfärjorna 
visade dock att det här med elanslutning i hamn inte är 
alldeles enkelt. 

Alla fartyg måste självklart generera sin egen el när de är 
ute på havet, vilket sker genom fartygets vanliga maskineri. 
Även i hamn har det varit naturligt att använda den 
”egenproducerade elen” eftersom europeisk landström och 
fartygsström har olika frekvens. Den el som genereras i de 
fl esta fartyg är på 60 Hz, samma standard som används på 
land i USA; på land i Europa används 50 Hz.

Den förra generationen tysklandsfärjor specialbyggdes 
redan på 80-talet för europastandarden 50 Hz eftersom 
Stena Line ville ha det i Göteborg, även om det blev dyrare. 
De nya tysklandsfärjorna byggdes från början för en 

Även det miljövänligaste transportmedlet kan bli bättre. Den insikten ligger bakom Stena Lines 
Sedan dess har den totala energianvändningen minskat med 30 procent och kväveutsläppen me
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anslutning i hamn 
ljöarbete

annan hamn där elanslutning inte fanns som alternativ. 
Det vill säga för 60 Hz. När de färjorna ändå kom till 
Göteborg ville Stena Line inte backa från elanslutningen 
och ett idogt utvecklingsarbete vidtog tillsammans med 
underleverantörer för att hitta sätt att konvertera 50 Hz 
landström till 60 Hz. Det arbetet gav till slut utdelning och 
sedan 2011 fi nns en frekvensomvandlare installerad så att 
det går att använda den vanliga landströmmen till fartygen. 
Detta är enligt Göteborg Hamn ett reellt teknikgenombrott 
som kan påskynda utvecklingen med elanslutning till andra 
hamnar och andra länder.

Minskat buller
Med elanslutningen sparar man inte bara 500 ton fartygs-
bränsle per år och färja. 

Det blir även mindre buller. För att ytterligare sänka 
bullernivån har även frekvensstyrda fl äktar installerats på 
bildäcket. De styrs helt steglöst efter verkligt behov och 
bildäckets ramper har också fått en speciell bullerdämpande 
beläggning.

Samtliga nya färjor har katalysatorer ombord, vilket 
nästan eliminerar kväveoxidutsläppen (NOx). Katalysa-
torerna har inneburit en halvering av företagets totala 
kväveutsläpp. Stena Jutlandica, Stena Germanica, Stena 
Scandinavica och samtliga Scandlines färjor som går 
i Öresund har katalysatorer.

Vindkraftverk i fören
Ett av de mest uppmärksammade projekten är det som 
innebar att ett vindkraftverk placerades i fören på Stena 
Jutlandica. Syftet var dubbelt. Dels skulle vindsnurrorna 
generera tillräckligt med ström för belysningen på bildäck, 
dels skulle konstruktionen i sig minska luftmotståndet och 
därmed bränsleförbrukningen. Båda dessa mål uppnåddes, 
men tyvärr var själva vindkraftverket för klent för att klara 
väderpåfrestningarna ombord på ett fartyg.

– Nu har vi plockat ner vindsnurrorna för att analysera 
de resultat vi fått fram och för att kunna utveckla konstruk-
tionen vidare. Vi tog en standardprodukt för att komma 
igång, nu måste den marinanpassas, säger Per Wimby. 
Detta kommer att ske under 2012.

Men vad gör ni sedan, nu har ni väl nästan hittat alla 
lågt hängande miljöfrukter?

– Det är sant att det var enklare med de första projekten. 
Nu kostar varje nytt projekt mer i bland annat utvecklings-
arbete och konstruktion. Men vi försöker hela tiden hitta 
nya miljövinster. 

Det senaste projektet sker på Stena Germanica där 
matavfallet tas omhand på ett särskilt sätt för att kunna 
omvandlas till biogas. För att så ska kunna ske behövs 
en avfallskvarn och en stor avfallstank, ganska avsevärda 
investeringar. 

– Det blir alltså dyrare för oss att mala ner allt matavfall 
på plats till en pumpbar massa (så kallad slurry) än att bara 
skicka iland matavfallet som det är. Men förutom tillfreds-
ställelsen i själva miljöarbetet blir det renare ombord nu när 
vi slipper sopsäckshanteringen med matavfallet. Kvarnen 
står i cafeterian och avfallet åker ner dit direkt från brickan.

– Det här projektet följer samma mall som alla andra. 
Vi börjar i liten skala på ett fartyg och när vi efter en tid fått 
våra beräkningar bekräftade även i praktiken implementerar 
vi resultaten på resten av fl ottan. 

– Vi vet nu att vårt miljöengagemang fungerar i 
praktiken och målet om 2,5 procents årlig minskning av 
energiförbrukningen har vi uppnått med råge. Det ger oss 
stärkt självförtroende att arbeta vidare i samma riktning, 
menar Per Wimby.

miljösatsning som drogs igång för tio år sedan. 
d 50 procent – trots oförändrad transportkapacitet.

Stena Line 

Omsättning: ca 10 miljarder SEK.

Flottan: 32 färjor som bildar ett tätt färjenät 
i Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, 
Norge, Holland, Storbritannien och Irland. 

Totalt antal anställda: ca 6 000 personer, 
varav cirka hälften i Sverige.
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Västra Götalandsregionen, VGR, har 
engagerat sig i det maritima klustret i 
många år. VGR stöttade tidigt arbetet 
med Clean Shipping Index; för några år 
sedan fastställdes den maritima strategin 
och i år arrangeras alltså EMD, European 
Maritime Day, med regionen som 
medarrangör. De andra arrangörerna är 
Näringsdepartementet och Göteborgs Stad. 

– Det fi nns en tradition av samverkan 
i Västra Götaland, säger Anders Carlberg, 
regionens maritima expert, som arbetat 
med EMD-programmet.

– Havet är en central plats i den 
göteborgska och västsvenska identiteten. 
Mångfalden i det maritima styrkeområdet 

är en fördel för det skapar en grogrund för både bred och 
djup kompetens. Det fi nns en kärlek till havet som förenar 
alla som jobbar med havsfrågor. 

– Jag hoppas den här satsningen ska ge långsiktiga 
resultat. Vi har redan märkt att de maritima aktörerna 
är intresserade av att samverka och bli mer publika. 
Förhoppningsvis kan vi fortsätta med utåtriktade 
arrangemang om havet. I förenings- och kulturliv, på 
högskolor och institut och i näringslivet fi nns en stor 
samlad kompetens som tillsammans utgör det maritima 
arvet i Göteborg och hela Västra Götaland. 

– Jag tror också att de västsvenska aktörerna kommer att 
bli ännu attraktivare partners i internationellt samarbete. 
Det handlar om att fortsätta bygga Västsverige som ett 
maritimt kompetenscentrum; bara så kan världsledande 
forskning komma ut från Göteborgs Universitet och 
Chalmers och våra maritima företag fortsätta verka här. 

Västra Götalandsregionen har antagit en maritim strategi där 
visionen lyder: ”Västsverige ska vara en av Europas ledande 
maritima regioner med lösningar inriktade på innovation och 
miljöanpassad tillväxt”. Många tänker då enbart på hamnen 
och rederierna, men klustret är större än så.

Det maritima klustret 
– större än man tror

– Vi vill utveckla de maritima näringarna

– Att jobba med sjöförsäkring är både spännande och 
utmanande, säger Maria Berndtsson, ansvarig för P&I-
skadeavdelningen på Swedish Club.

Swedish Club startade verksamheten redan 1872 
och var i hundra år helt inriktad på den svenska rederi-
näringen. Men idag är mindre än tio procent av den 
försäkrade fl ottan svenskägd. Huvudkontoret är och 
förblir dock vid Gullbergsvass i Göteborg. 

Verksamheten står framförallt på två ben: kasko 
(försäkring av själva fartyget) och P&I (redarens ansvars-
försäkring). När en olycka händer är det alltså Swedish 
Club eller något av deras konkurrenter som hjälper till att 
lösa rederiets problem. Det kan handla om allt från att 
påbörja en bärgningsaktion om fartyget gått på grund till 
att betala kostnader för att sanera efter ett oljeutsläpp. 

Swedish Club är även ett internationellt föredöme då 
de fokuserat på förebyggande arbete. De informerar tydligt 
om nya forskningsresultat och uppmanar sina kunder att 
leta efter potentiella risker, både i utrustning och i felaktigt 
beteende.

Fartygsförsäkring, för säkrare sjöfart
– Arbetet med att öka säkerheten 

inom sjöfarten pågår ständigt och 
om vi i vår verksamhet kan bidra 
med kunskaper som kan förhindra 
en olycka gynnar det naturligtvis inte 
bara oss som försäkringsbolag, utan 
även redare, anställda och samhället i 
stort, säger Maria Berndtsson.

Swedish Club är inget bolag i 
vanlig mening, utan en ömsesidig 
förening som ägs av sina försäkrings-
kunder. I juni varje år är det förenings-
möte och då kommer redare från mer 
eller mindre hela världen till Göteborg.

– Det är årets höjdpunkt, säger 
Maria Berndtsson. Då träffar vi våra medlemmar och får 
ansikten bakom försäkringsbreven. Det blir tre härliga 
dagar med mycket möten och erfarenhetsutbyten.

Totalt är ett hundratal personer anställda på Swedish 
Club, med kontor på Gullbergsvass i Göteborg, samt i 
Pireus, Hongkong, Tokyo och Oslo.
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– DNV har spelat en viktig roll inom sjöfarten sedan 1864. 
Det säger Stefan Borggren (t.v. på bilden) distriktschef på 
DNV i Göteborg. 

Det Norske Veritas, är en oberoende stiftelse med syfte 
att skydda liv, egendom och miljö och bildades i Norge för 
att inspektera och kontrollera norska handelsfartyg. I 
mitten av 60-talet började man även inspektera utländska 
fl ottors fartyg och idag har DNV cirka 300 kontor i 
100 länder och är världens nästa största klassifi cerings-
sällskap, med 9 000 anställda.

– Traditionellt har DNV, och andra klassningssällskap, 
arbetat med att ta fram regler för konstruktion av fartyg och 
följt upp nybyggnation med besiktningar. I driftsfasen har 
vi sedan regelbundet kontrollerat och besiktigat fartygen. 
Från början var det skrovet och maskineriet som hade störst 
fokus, men under senare år har även människan kommit i 
fokus genom att vi kontrollerar rederiernas säkerhetssystem, 
ISM och hamnarnas terrorskydd, ISPS. 

– Som köp- och försäljningsmäklare är kontaktnätet din 
viktigaste tillgång. Det säger Johan Brax, en av fem delägare 
i Brax Shipping.

Familjeföretaget Brax Shipping fi rar 30 år som skepps-
mäklare i år och under årens lopp är det fl era hundra färjor, 
roro- och kryssningsfartyg som bytt ägare genom bolagets 
försorg.

– Vi arbetar verkligen över hela världen. SOL, våra 
grannar här i Klippan, och Stena Line är några av våra 
närmaste kunder, men eftersom vi verkar inom ett litet 
segment av marknaden måste vi arbeta över hela världen. 

Så var det till exempel när två av Stena Lines färjor över 
Engelska kanalen skulle ersättas med nybyggen och de gamla 
färjorna behövde ny sysselsättning. Brax Shipping presenterade 
fartygen för Marine Atlantic i Kanada. Problemet var bara att 
de var för stora för den aktuella hamnen.

– Stena förkortade då fartygen med tolv meter! 

Klassifi ceringssällskapen – sjöfartens besiktningsorgan

Köp- och försäljningsmäklare – med världen som marknad

– Här är ingen dag den andra lik, säger Mårten Zetterberg; 
sedan 2009 anställd som fartygsagent hos TSA Agency 
Sweden, med kontor på Vasagatan.

Som fartygsagent är Mårten befälhavarens och rederiets 
förlängda arm. Precis allt som de kan behöva ha hjälp med 
ska han eller hans tre kollegor fi xa, som exempelvis beställa 
lots och bogserbåt, skicka efter reservdelar, sköta kontakterna 
med terminal, ordna fl ygbiljetter och transport till fl yg-
platsen vid besättningsbyten och tusen andra saker som 
kan vara svårt för en befälhavare utan lokal förankring att 
ordna, men enklare för den som lever och bor i Göteborg. 

Dessutom är det fartygsagenten som gör alla betalningar 
som rederiet måste fullgöra i hamn, oavsett om det är lots- 
och farledsavgifter eller hamn- och stuveriavgifter och han 
sköter även all pappersdokumentation som behövs under 
och efter ett hamnuppehåll.

Fartygsagenter – befälhavarens ombud i hamn

– Idag är vi en viktig samarbetspartner 
för rederierna och vi assisterar vid projek-
tering av fartyg så att fartyget byggs enligt 
alla regler. Regelutvecklingen har varit 
explosionsartad de senaste åren; 
på internationell, nationell och lokal nivå.

– Speciellt inom miljöområdet sker 
det mycket just nu, infl ikar Mikael 
Johansson som är ansvarig för DNV:s 
rådgivningstjänst i Sverige. Såväl myndig-
heter som kunder ställer större krav på 
rederinäringen vad gäller miljöprestanda. Vi får snart nya 
regler runt svavel och kväveutsläpp samt starkare krav om 
att minska växthusgaspåverkan från sjöfarten. 

– Detta medför stora utmaningar för den maritima 
sektorn, säger Mikael Johansson (t.h. på bilden). Men det 
kan också vara en konkurrensfördel för sjöfarten i Sverige 
där vi av tradition har varit duktiga på miljöarbete. 

Ingenting är omöjligt, men vissa affärer kräver mer 
än andra! Stena visade en fantastisk fl exibilitet och 
beslutsamhet, berömmer Johan Brax.

Det var hans far Sven-Olof Brax som startade 
verksamheten 1982 och idag arbetar sju personer på 
kontoret i Klippan. 

– Det är ett grymt roligt, men krävande jobb, 
säger Mårten Zetterberg, som fi ck tjänsten efter att 
ha läst tre år på Chalmersprogrammet Sjöfart och 
Logistik. Vi jobbar både kvällar och helger och skall 
fi nnas till hands dygnet runt.

TSA Agency Sweden ingår i samma företagsgrupp 
som Tarbit Shipping; ett tankrederi i Skärhamn som 
driver 14 tankfartyg som alla ligger mycket långt 
fram vad gäller miljöanpassning. 

I fl ottan fi nns till exempel Bit Okland och Bit 
Oktania (sid 25) samt Bit Viking, världens första 
ombyggda tankfartyg som drivs helt och hållet med 
LNG. Rederiet fi nns i Skärhamn, men lastanskaffning 
och operation sker från befraktningsmäkleriet TSA Tanker 
Shipping. Totalt arbetar nio personer på TSA-kontoret på 
Vasagatan i Göteborg.

– Det är inte ofta vi är alla på kontoret, men här har vi lyckats samla alla 
mäklarna, säger Johan Brax, stående. Övriga på bilden fr.v. Sven-Olof Brax, 

Mikael Lagström, Martin Kärrhage och Lars Hallengren. 
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– Inte i mina vildaste fantasier kunde 
vi drömma om detta, säger Björn 
Eklund, koncernchef för Greencarrier 
med verksamhet inom spedition, 
skeppsmäkleri och linjeagentur. 

– När Stefan Björk och jag köpte 
bolaget för drygt tio år sedan var vi 
60 personer i Göteborg. Idag har vi 
700 anställda i 13 länder. 

Historien om Greencarrier och de två linjeagenterna som fi ck 
köpa loss en egen linjeagentur är en ren framgångssaga. Den 
handlar om ambition, tur och en hel del rätt fattade beslut. 

Ambitionen hade under 1990-talet lett Stefan Björk 
upp till posten som vd, och Björn Eklund till vice vd, i det 
bolag som i många år varit Sverigeagent för det taiwanesiska 
linjerederiet Evergreen Line. 

Turen gjorde att bolaget blev till salu ungefär när de 
själva var redo för nya utmaningar och att en representant för 
Nordeas affärsutveckling råkade ringa i exakt rätt ögonblick.

– I mars 2000 hade vi plötsligt köpt linjeagenturen för 
det rederi som vi hade arbetat med i stort sett hela våra liv; 
ett rederi som under vårt yrkesliv gått från att vara absolut 
ingenting till ett av världens största linjerederier. Vi hade 
kämpat för det länge, men det var först när allt var klart som 
vi satte oss ner och diskuterade igenom vad vi verkligen ville 
med vårt bolag. Innan dess hade vi inte vågat, det hade känts 
som att sälja skinnet innan björnen var skjuten.

Strategival inför framtiden
De bägge huvudägarna låste in sig på ett hotell i Mölle i 
två dagar och gick igenom allt; för- och nackdelar med olika 
strategier inför framtiden.

– Vi kunde fokusera enbart på vår linjeagentur, köra hårt, 
tjäna mycket pengar och se till att bli skuldfria så fort som 
möjligt. Men då skulle vi hela tiden få leva med insikten att vi 
när som helst kunde bli av med agenturen. De fl esta rederier 
köper förr eller senare upp sin agent och då skulle vi stå där.

– Vårt andra alternativ var att, i och för sig se till att bli 
skuldfria, men att därefter låta bli att ta ut överskottet. Istället 
skulle vi investera allt överskott i nya verksamheter. Helt 
enkelt bredda oss och göra oss mera oberoende. 

De valde det senare alternativet.
Med det beslutet följde också insikten om att de måste 

öka kompetensen inom företaget.
– Linjeverksamheten kunde vi sköta i sömnen, det hade 

vi gjort hela vårt liv. Men vi insåg också vikten av att ha en 
riktigt professionell styrelse, så vi rekryterade två personer 
utifrån för att komplettera oss två. Därmed fi ck vi in viktig 
kompetens i bolaget, alla våra förslag fi ck helt enkelt en 
”second opinion”.

Ett annat strategiskt beslut som fattades tidigt var att 
växa med agentnätet i Norden.

– Vi hade återigen tur. Han som ägde agenturen i 
Danmark gick i pension och de som fanns i Norge och 
Finland blev snart till salu. På köpet fi ck vi agenturen för 
två länder i Baltikum.

– Vi ville helt enkelt bredda vårt nät i Norden för att 
bli attraktiva för det stora taiwanesiska 

Spindeln i nätet mellan transportör och industri

rederiet. Hur man än räknar är vi inte stora i Sverige, med 
asiatiska mått mätt. 

– Men framförallt behövde vi bli större och kraftfullare på 
speditionssidan. 

Norden vårt enda fokus
Björn Eklund är dock väldigt tydlig på en punkt. Även om 
Greencarrier ska växa, ska de aldrig släppa sitt nordiska fokus. 
Det fi nns redan allt för många företag i logistikbranschen 
som köpts upp av stora globala företag som omorganiserat 
och centraliserat; fört viktiga strategiska funktioner ut ur 
landet och till på köpet försvagat den lokala förankringen.

– För oss är och förblir Sverige, Norden och Baltikum 
vårt fokus, och det ska varenda en av våra kunder känna.

Det bolag som hade 60 anställda år 2000 har alltså på 
drygt tio år mer än tiodubblat antalet anställda och de har 
gjort det med fyra viktiga ledord, inskrivna som eldskrift i 
företagets själ: engagemang, delaktighet, humor och glädje.

– Det är inte bara ord för oss, de står verkligen för oss 
alla här på Greencarrier. Det som förenat Stefan och mig 
har varit allt vårt skratt och all glädje. Det genomsyrar hela 
organisationen, dock utan att ta bort medvetenhetenen om 
varför vi har vårt jobb. Som linjeagent måste man alltid varit 
på toppen, allt vi gör kan fortfortfarande sägas upp med sex 
månaders varsel. Vi, och alla våra anställda, måste alltså hela 
tiden bevisa för vår uppdragsgivare att vi är bättre än dem 
på att förse rederiet med kunder. Och att vi gör det på ett 
kostnadseffektivare sätt än de själva skulle kunna göra, menar 
Björn Eklund. 

Greencarrier består av tre divisioner: 
Greencarrier Freight Services är speditionsbolaget med 
400 anställda vid 40 kontor i 13 länder. Som speditörer 
köper de upp de transporter som behövs, oavsett om det 
är bil-, järnvägs-, fl yg- eller sjötransporter.
Scandinavian Shipping & Logistics driver egna terminaler 
och är fartygsagenter och skeppsmäklare, samt linjeagenter 
för Höegh Autoliners A/S. 200 anställda på sju platser i 
Sverige och Norge.
Greencarrier Liner Agency är linjeagenter för Evergreen, ett 
av världens största linjerederier. 100 anställda i Norden och 
Baltikum, dvs sju länder. Vid huvudkontoret fi nns också 
en stabsfunktion med 20 anställda. Totalt arbetar 120 vid 
huvudkontoret i Göteborg.
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– Vi är sprungna ur den svenska varvsindustrin, säger Per 
Croner, vd i TTS Marine AB som levererar roro-utrustning 
till all världens biltransport- och rorofartyg. TTS Marine 
AB har huvudkontoret i Göteborg och ingår i den norska 
koncernen TTS Group ASA som har dotterbolag i bland 
annat Kina och Korea.

Många trodde nog att skeppsbyggarutbildningen 
på Chalmers skulle dö ut i samma takt som de svenska 
varven utkonkurrerades, men TTS Marine är beviset på 
motsatsen. Idag arbetar 85 fast anställda och 25 inhyrda 
konsulter i Göteborg med avancerad stålkonstruktion av 
fartygsutrustning.

Många anställda är just skeppsbyggare, men man har 
också sjöingenjörer, civilekonomer och civilingenjörer 
anställda. Tillsammans bildar de ett team med olika 
arbetsuppgifter i en process som syftar till att få leverera 
och underhålla roro-utrustning till så många fartyg 
som möjligt. Utrustningen är allt från akterramper, 
internramper, bogportar, höj- och sänkbara bildäck och 
sidoportar.

– Vår marknad är global och de fl esta av våra anställda 
får resa en hel del i jobbet. Det gäller främst de på för-
säljnings avdelningen, men även de på kontrakts-, design- 
och inköpsavdelningarna. Tyngdpunkten ligger på Asien, 
främst Korea, Japan och Kina där de fl esta och största 
varven fi nns. 

Vi levererar roroutrustning 
till all världens fartyg

– Men vi levererar också utrustning till varv i Europa 
som bygger ropax- och kryssningsfartyg.

20 – 30 nyleveranser varje år
– Vi brukar leverera utrustning till ungefär 20-30 bil-
transport – och rorofartyg per år och vi blir lika stolta för 
varje nytt kontrakt vi får, säger en nöjd vd. 

Utöver leveranser till nybyggnadsvarv så ser service-
avdelningen en växande marknad. 

– Våra serviceingenjörer reser ofta till all världens större 
hamnar och reparationsvarv för att säkerställa att våra 
kunder, rederierna, har ständigt fungerande utrustning. 
I princip är de tillgängliga dygnet runt.

– Vi ser en utmaning i att vara 
marknadsledande i konkurrens 
med bland annat koreanska 
leverantörer som med ett annat 
kostnadsläge och närheten till 
varven har vissa fördelar. Med 
hög kompetens, kreativitet och 
effektivitet har vi hittills haft 
framgångar på marknaden och 
vi ser, trots nedgången inom 
shipping, ljust på framtiden, 
säger Per Croner.

MANAGING  
MARITIME  
SECURITY
Coastal water areas can be subjected to a great 

number of threats such as illegal immigration, 

smuggling, illegal fishing, oil spills and even piracy. 

Saab can provide you with the ability to continuously 

monitor your waters from air, land and sea, covering 

the entire Exclusive Economic Zone.

 Our surveillance solutions are truly comprehensive. 

Airborne, naval and ground-based sensors, radars 

and AIS solutions give you complete coverage of 

your territorial waters.

 Saab has extensive experience from surveillance 

and monitoring of vast archipelagos and endless 

coastlines. Information integration and input data 

compilation from a wide range of sensors promotes 

superior situational awareness.

www.saabgroup.com



Forskning & utveckling 
– spjutspetsen in i framtiden

Harry Robertsson beskriver sin avdelnings 15 anställda som 
kvalifi cerade marintekniska rådgivare till hela det maritima 
Stena, det vill säga Stena Line, Stena Bulk, Concordia 
Maritime, Stena RoRo och Stena Drilling. 

– Det är både spännande och fullt av utmaningar att 
arbeta med så olika typer av farkoster som vi har, såsom 
färjor, borriggar, roro- och tankfartyg.

Vart och ett av de ca 75 fartyg och riggar som beställts, 
byggts och levererats till Stenakoncernen det senaste decenniet 
har sina speciella villkor som måste uppfyllas för att de ska bli 
effektiva inom sitt segment. Det är i detta ljus som intresset 
för forskning och relevanta utvecklingsprojekt ska ses.

Luft under fartyget – för mindre friktion
Ett av de mer spektakulära forskningsprojekten som 
bedrivits under de senaste fem åren är AirMAX-projektet. 
AirMAXen är enkelt uttryckt en 15 meters modell av 
en tankbåt, byggd med en ”hålighet” (kavitet) i botten 
som trycksätts för att skapa en luftbubbla under fartyget. 
Luftbubblan gör att friktionen minskas mot vattnet, vilket 
förhoppningsvis leder till lägre bränsleförbrukning.

Problemet har tidigare varit att få luften att stanna kvar i 
luftbubblan. AirMAXen lyckas med detta tack vare en unik 
konstruktion av bulben som Stena har patent på.

– Vi hoppas uppnå 30 procents bränsleminskning, men 
har ännu inte nått dit. 

Harry Robertsson är dock tydlig med att oavsett 
resultat, är projektet väl investerade pengar.

– Vi lär oss hela tiden av våra försök, det är själva kärnan 
i allt forsknings- och utvecklingsarbete. Hittills har vi gjort 

Stena satsar stora resurser på forsknings- och utvecklingsarbete. 
Det är en satsning som resulterat i ökad säkerhet, större 
lastkapacitet och lägre underhållskostnader.

– Men nu fokuserar vi allt mer på lägre bunkerförbrukning som 
genererar mindre utsläpp, säger Harry Robertsson, teknisk direktör 
på Stena Rederi.

ett stort antal tester under två somrar och vi kommer att 
göra ännu fl er tillsammans med Chalmers och SSPA innan 
vi kan dra några säkra slutsatser.

– Det här projektet visar att forskning tar tid och att många 
kompetensområden behöver samordnas för att nå resultat. 

Budgeten för projektet är cirka 50 miljoner kronor och 
resultat förväntas under nästa år.

Med metanol i bränsletankarna
Miljöbesparingen kretsar inte bara kring att hitta sätt att 
minska bränsleförbrukningen. Det fi nns också projekt 
som går ut på att hitta helt nya bränslen till rederiets stora 
fartygsfl otta. Som till exempel metanol.

– Sedan årsskiftet arbetar vi med ett projekt där vi ska 
installera särskilda anläggningar så att vår järnvägsfärja 
Stena Scanrail kan köra två hjälpmotorer med metanol, 
berättar Per Stefenson, ansvarig för projektet på Stenas 
teknikavdelning. Metanolen tillverkas av den naturgas som 
fi nns i mängder i t.ex. Nordsjön, men kan i förlängningen 
tillverkas av biobränsle.

– Det pratas mest om LNG idag, det vill säga fl ytande 
naturgas, men LNG kräver väldiga investeringar i hamn-
infrastruktur och specialdesignade bunkerfartyg vilket 
påverkar priset. Dessutom är det oerhört dyrt att bygga om 
ett fartyg för LNG-drift. Metanolen är förmodigen lika 
bra som LNG, men mycket lättare att hantera och kräver 
dessutom mindre ombyggnader ombord, eller i hamnen. 
Ännu har ingen på allvar testat om metanol fungerar som 
bränsle för ett fartyg. Det är det Stena nu, som första rederi 
i världen, ska ta reda på.
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Både LNG- och metanoldrift blir betydligt dyrare 
än det bränsle som används idag, men det kan vara ett 
alternativ när IMO kräver renare fartygsbränsle från och 
med 2015.

– Vi gör allt vi kan för att hitta effektiva lösningar, men 
all forskning tar tid, säger Harry Robertsson. 

Tekniksprång tar tid
– En lastbil byts ut vart femte år, medan ett fartygs 
livslängd är 20 år eller mer. Lastbilarnas miljökrav har 
kommit successivt under en 25-årsperiod, medan den lägre 
svavelhalten för sjöfarten ska förverkligas bara sju år efter 
att beslutet fattades i IMO. 

– Vi måste också ha en organisation med tillräcklig 
kompetens så att vi kan beställa fartyg som lever upp 
till våra krav. Det kräver ett nära samarbete med våra 

Stena – mycket mer än färjor
Stena, säger göteborgaren och tänker på färjor till 
Danmark och Polen, över engelska kanalen och irländska 
sjön. Men hur många vet att färjeverksamheten är mindre 
än 20 procent av Stenas totala verksamhet? Resten är 
offshoreverksamhet, tank- och bulksjöfart, fastigheter, 
metallåtervinning, vindkraftverk och medicin. Bland annat.

Allt sedan Sten Allan Olsson för snart 75 år sedan gav sig 
in i det göteborgska näringslivet har entreprenörskapet stått 
på två stabila ben: Stena Metall och Stena AB. De omsätter 
ungefär lika mycket, ca 27 miljarder kronor vardera. Stena 
Metall återvinner sopor och metaller, fi nns på 250 platser 
i 14 länder och har 3 600 anställda. Stena AB sysselsätter 
drygt 15 000 personer i Europa, Asien, Afrika samt Syd- 
och Nordamerika och verksamheten omfattar följande delar:

Stena Fastigheter är en av Sveriges största privata 
hyresvärdar med 24 000 lägenheter och 300 anställda.

Adactum är Stenas bolag för långsiktiga investeringar. 
Via Adactum äger Stena exempelvis Blomsterlandet, köks-
tillverkaren Ballingslöv och miljöteknikföretaget Envac. 
Stena Renewable, som just nu investerar ungefär en miljard 
kronor i vindkraftutbyggnad i hela Sverige, är ytterligare ett 
Stenaföretag som satsar på miljön. 

Färjeverksamheten är dock den enskilt största delen av 
Stena AB, med drygt en tredjedel av omsättningen och 
ca 6 000 anställda. (Se sid 14.) 

Offshore är nästan lika stort och den klart mest lön-
samma och expansiva delen av Stenas verksamhet, med 
1 000 anställda. På senare år har Stena investerat i fyra så 
kallade Drill Max-fartyg (borrfartyg) som kan borra på 
3 000 meters djup. Dessutom består fl ottan av tre mera 

vanliga borriggar. Borrfartygen kan förfl ytta sig i upp till 
12 knop, vilket är helt unikt. Det senast levererade av 
de här fartygen, DrillMax-Ice, har dessutom en särskild 
isförstärkning som gör henne perfekt för borrning i arktiska 
vatten, något som inget annat borrfartyg klarar idag. Fartygen 
kostar ungefär fem miljarder kronor styck, så investeringarna 
är avsevärda, men affären är kommersiellt säkrad genom långa 
charteravtal med världens största oljeprospekteringsbolag.

Shipping har drygt 6 000 anställda och är den sjöfartsdel 
som inte är färjor, det vill säga främst roro, tanksjöfart och 
bemanning av fartyg. 

Bemanningsbolaget Northern Marine i Glasgow 
administrerar allt som har med sjömännen ombord att 
göra, oavsett om det gäller Stenasfärens egna 100 lastfartyg 
eller de 55 fartyg som man har externt uppdrag för.

Totalt opererar Stenasfären cirka 150 fartyg. 
Av dem är ca 85 tankfartyg som drivs genom Stena 

Bulk. Vissa av dem ägs också av Stena Bulk, andra ägs av 
det börsnoterade Concordia Maritime, eller av helt externa 
fartygsägare. Men det är alltså Stena Bulk som sköter dem 
rent kommersiellt; marknadsför och fyller dem med last för 
olika oljebolag världen över.

Stena RoRo äger ett tiotal rorofartyg som chartras ut 
till diverse olika operatörer och resten är alltså färjor eller 
offshoreenheter.

kompetenta samarbetspartners. Vi är till exempel glada över 
att vi har SSPA här i Göteborg. Deras stora testanläggningar 
provar våra fartyg långt innan de blir verklighet i full skala, 
säger Harry Robertsson.

Är det något han önskar sig så är det mera tid för 
forskning och utveckling, så att sjöfarten hinner anpassa 
sig till de krav som alla vet kommer, inte minst inom 
svavelområdet.

– Om vi inte får chansen att ta tekniksprånget på ett 
vettigt sätt är risken stor att den enda effekten blir 
att sjöfarten tappar marknadsandelar till 
vägtransporter. Det tjänar ingen på. Det 
är bättre för alla om så mycket gods 
som möjligt fraktas på havet, inte 
på motorvägar eller överbelastade 
järnvägsspår.
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Visst fi nns det statliga 
myndigheter i Göteborg

– Det har blivit väldigt mycket bättre på senare år. 
Attityderna har förändrats ombord och alla vet att de inte 
kommer undan vid ett utsläpp, så som de kanske gjorde förr. 

Vid ett utsläpp har Kustbevakningen även stor nytta av 
verkets tre fl ygplan som dels kan se hur utsläppet ser ut i 
form av storlek och oljekvalitet, men även snabbt upptäcka 
potentiella miljösyndare. 

Skulle det hända en större olycka på en färja eller 
kryssningsfartyg samordnas räddningsinsatserna med 
Sjöfartsverkets Sjö- och fl ygräddning i och med att resurser 
ställs till räddningsledarens förfogande Därmed blir den 
verkliga räddningskapaciteten ännu större – om det värsta 
tänkbara ändå skulle hända. 

Men som sagt, trots att sjöfarten ökat starkt de senaste 
åren minskar faktiskt antalet olyckor och incidenter. 

Kustbevakningen har alltså 750 anställda och ett antal 
fartyg som dygnet runt har beredskap för att rycka ut var 
som helst längs hela den svenska kusten – om det värsta 
tänkbara händer. Men vad gör ni däremellan?

– Då utför vi en mängd kontroller. På uppdrag av Havs- 
och Vattenmyndigheten kontrollerar vi att fi skefartygen 
inte har större fångster ombord än de har rätt till, för 
Transportstyrelsen kontrollerar vi surrning och annan säkring 
av last ombord i handelsfl ottsans fartyg och på uppdrag av 
Tullverket och polis har vi hand om gränskontrollen till sjöss. 
Vi utför även sjötrafi kövervakning både i skärgårdsområden 
och ute till havs för att se till att regler efterföljs.

– Man skulle kunna säga att alla våra fartyg, både miljö-
skyddsfartyg och övriga används som patrullfartyg som, när 
larmet går, omvandlas till miljöbekämpningsenheter. Alla 
våra ombordanställda tränas regelbundet i oljebekämpning 
och vet exakt hur de ska bete sig om olyckan är framme, 
men som tur är blir det väldigt sällan skarpt läge.

Kustbevakningens huvudkontor ligger inte i Göteborg, 
utan i Karlskrona. Men efter den senaste omorganisationen 
är svensk kustbevakning numera indelad i två regioner, 
varav den ena, Region Sydväst leds från Göteborg. 

– Region Sydväst sträcker sig från Strömstad till gränsen 
mellan Småland och Östergötland inklusive Öland, medan 
Region Nordost har Gotland och allt norrut. Det är 
regionerna som sköter den dagliga verksamheten, medan 
huvudkontoret i Karlskrona står för det mera strategiska; för 
utvecklandet av styrmedel, rutiner och övergripande mål. 

Det yttersta målet sätts dock av regeringen i form av 
en lag som kräver att Kustbevakningen ska ha ständig 
beredskap för att kunna ta hand om olja eller andra farliga 
ämnen som hamnar i svenska vatten. Beredskapen ska 
dimensioneras så att en enhet inom åtta timmar ska ha 
kunnat påbörja själva saneringsarbetet.

– Vi ska kunna ta upp 10 000 ton olja. En sådan stor 
olycka har vi aldrig haft i Östersjön, men det känns bra att 
vi är dimensionerade för det värsta tänkbara, menar Bernt 
Stedt.

De främsta miljöskyddsfartygen är Poseidon, Triton 
och Amfi trite i den så kallade 001-serien och senare i år tar 
Kustbevakningen leverans av ytterligare fyra stora fartyg. 
Då blir det totalt 15 miljöskyddsfartyg i Kustbevakningens 
fl otta som dessutom förfogar över ett femtontal 
renodlade patrullfartyg samt fl era mindre båtar 
och svävare.

– Men det behövs många enheter för att täcka 
vår 270 mil långa kust, Europas längsta, säger 
Bernt Stedt. 

Nu är det självklart inte så ofta det inträffar 
några olyckor. 2011 inträffade tre allvarliga olje-
olyckor. Utan Kustbevakningens insats hade stora 
mängder olja kunnat nå Kyrkesund, Koster och 
Söderhamn. 

– Innan dess har vi i stort sett inte haft några 
allvarligare olyckor med utsläpp som följd sedan 
2003, så 2011 var ett ovanligt år. 

Utöver de tre allvarliga olyckorna inträffade 
även 39 andra utsläpp där Kustbevakningens 
fartyg ryckte ut och sanerade efter mindre utsläpp.

Kuusstbbeevaaakkniinggeen
– Vi har ständig beredskap. Om det 
inträffar ett oljeutsläpp i våra svenska 
farvatten är målet att vara på plats 
inom fyra timmar, oavsett var i landet 
det inträffar. Det säger Bernt Stedt, 
chef för Räddningstjänstenheten vid 
Kustbevakningens huvudkontor.

Havs- och Vattenmyndigheten har sitt huvudkontor i Göteborg, 
mer om dem fi nns på sidan 27, men både Kustbevakningen 
och Sjöfartsverket satsar stort i västra Sverige.
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Sjjöffaartssvvverrkkett 
saatssaar ii GGGööteeboorrg

Sjöfartsverket har haft några tuffa år. Till skillnad från väg 
och järnväg fi nansieras inte verksamheten via skattsedeln, 
utan direkt av brukarna. Det betyder att i en lågkonjunktur 
skjuter inte politikerna till några extra medel; istället tvingas 
man antingen höja intäkterna eller sänka kostnaderna.

– Vi kunde inte höja farledsavgifterna. Det hade bara 
försvagat sjöfartens transportandelar än mer, säger Jonas 
Vedsmand, marknadsdirektör på Sjöfartsverket. Alltså var 
vi tvungna att hitta andra sätt att förbättra vårt resultat.

Sjöfartsverket har effektiviserat genom att jobba 
smartare, sänka de kostnader som går och påverka 
intäkterna så långt som möjligt. Det innebär ett förbättrat 
netto på 100 miljoner jämfört med 2009. Ett vanligt sätt 
att jobba lite smartare är att centralisera mera, men just i 
Göteborg fi ck man tänka annorlunda.

– Vi ville centralisera all VTS-verksamhet till Södertälje 
för att spara pengar, men när redare, befälhavare, 
skeppsmäklare protesterade fi ck vi tänka nytt.

Samordning och samarbete
Det nya bestod i samarbete över gränserna. Istället för 
att sköta övervakningen av sjöfarten från egna lokaler, 
samordnas nu verksamheten i Göteborgs Hamns nya 
kontor i Amerikaskjulet. Hamnen har eget behov av 
övervakning och nu blev synergieffekterna uppenbara och 
hyreskostnaden försumbar. På samma sätt blev samarbete 
och samordning honnörsord när Sjöfartsverket beslutade 
att utveckla sin simulatorverksamhet.

– Vår stora fartygssimulator fl yttar vi ner till Chalmers, 
vilket gör att den kommer att kunna användas betydligt mer 
än tidigare. Vi har tillgång till den när vi behöver utbilda 
våra lotsar, men övrig tid används den av sjökaptensstudenter 
eller av yrkesverksamma nautiker som behöver vidare-
utbildning. När den används för externt bruk får Sjöfarts-
verket en intäkt, vilket ytterligare förbättrar kalkylen.

Dessutom har samarbetet med Chalmers fört med sig 
ytterligare satsningar, och i april 2012 fl yttade delar av 
verkets avdelning för innovation ner till Göteborg.

– Vi ska få saker att hända och vara sjöfartens naturliga 
nav för innovation. Vi ska vara nära både forskarna och 
sjöfartens vardag och plocka ut de forskningsresultat som 
på ett konkret sätt kan effektivisera den svenska sjöfarten. 
Vi ska alltså knyta ihop Chalmers, rederinäringen och 
teknikföretagen för att uppnå det vi kallar ”Blue Growth”. 

Som en del i den satsningen fi nns det EU-fi nansierade 
Mona Lisa-projektet, som numera drivs från Göteborg.

Mona Lisa visar bästa sjövägen
200-miljonersprojektet Mona Lisa ska ge smartare 
sjötransporter med hjälp av modern teknik och 
kvalitetssäkrade farleder. Samarbetet inom Mona Lisa 
omfattar inte bara rederinäring, forskningsinstitutioner 

Sjöfartsverket storsatsar under 2012 
på Göteborg. Med ökat fokus på sjö-
säkerhet, innovation och samordning 
ska sjöfarten växa; och då inte bara i 
Göteborg utan i hela landet.

och myndigheter i Sverige, utan även i Finland och 
Danmark. Samarbetet med näringslivet består exempelvis 
av experthjälp från teknikföretag såsom Saab.

– Stena Line och fl era andra färjerederier har länge 
använt sig av ruttplanering, men med Mona Lisa tar vi 
ruttplaneringen ett steg till och gör den även tillgänglig för 
all annan sjöfart. Det vill säga även den som inte går enligt 
tidtabell. Här lägger vi till hamn- och myndighetsinformation 
såsom när lotsen kan komma eller kajen är klar och vi 
kommer även att kunna guida befälhavaren in i hamn på 
ett tydligare sätt. Men vi tar aldrig över själva ansvaret för 
fartyget, vi kan bara råda befälhavaren. 

Som en del i Mona Lisa-projektet kommer Sjöfarts-
verket att sjömäta på fl er ställen än vid dagens farleder. 
På det viset kan vissa fartyg, under vissa förhållanden, gå en 
genare väg än när alla hänvisas till de stora farledsstråken. 
Därmed ska miljöbelastningen minska. Världsnaturfonden 
är också med och bidrar med sin kunskap, så att sjöfarten 
kan ta hänsyn till exempelvis häckningstider för sjöfåglarna.

– Med den här informationen blir vårt system väldigt 
dynamiskt. Varje ruttplan vi lämnar bygger på information 
som gäller just i detta nu. 

Med modern teknik ska man också hitta metoder för 
att få bättre information om att besättningarna har rätt 
behörigheter och får tillräckligt med vilotid, allt för att hålla 
säkerheten på högsta nivå. Av samma skäl ska fartygen som 
ingår i projektet ”kunna prata med varandra”. 

– Varje fartyg har en radar där man ser var de andra 
fartygen är, även i tät dimma. Det är elementär teknik, 
men med vårt system kan man inte bara se exakt var 
fartyget befi nner sig, utan även se hur fartygets färdplan ser 
ut. Det minimerar naturligtvis kollisionsrisken väsentligt.

– När Mona Lisa-projektet är färdigutvecklat 2014 
kommer vi att kunna sprida det vidare inom främst EU, 
allt för att stärka svensk och europeisk sjöfart. Och vårt 
dynamiska ruttplaneringssystem Mona Lisa kommer att 
bli en svensk föregångare, precis som vi tidigare visat vägen 
med roro-konceptet och AIS:en, säger Jonas Vedsmand.

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

Med utgångspunkt från sin ledande roll i det svenska 
maritima klustret, vill man skapa förutsättningar för 
affärsnytta och samhällsnytta genom proaktiv, gränslös 
samverkan. Sjöfartsverket kallar sitt sätt att vara, 
verka och tänka för ”Maritimt Partnerskap™”.

Omsättning 2011: 2 miljarder SEK. 
Antal anställda: 1 100.
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Goda raffi naderier 

Självklart är råolja fortfarande den allra största råvaran som 
används i Preems raffi naderier i Göteborg och Lysekil. Men 
faktum kvarstår. Det handlar inte bara om fossila bränslen 
längre. Raffi naderiet i Göteborg är till exempel först i 
världen med att producera diesel gjord på tallolja. 

– Vi kallar den Preem ACP Evolution Diesel och den 
består av förnyelsebar råvara med upp till 22 procent, för-
klarar Michael G:son Löw.

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag och faktum 
är att även om Norge och Danmark har mer olja än Sverige 
har, fi nns det inget nordiskt bolag som raffi nerar mer olja 
än Preem. Preem står för 30 procent av den nordiska och 
80 procent av den svenska raffi naderimarknaden.

Varje år importerar Preem 15 miljoner ton råolja 
huvudsakligen från Ryssland och Nordsjön, och av detta 
blir det sedan ca 15 miljoner ton raffi nerade produkter 
såsom bensin, diesel och tjockolja. Totalt transporterar 
Preem drygt ca 30 miljoner ton olja i våra svenska vatten.

Preem är nästan 20 procent av sjöfarten 
Preem är därmed det företag som genererar mest sjöfart 
i våra svenska farvatten. Enligt Sjöfartsverket hanterades 
totalt 164 miljoner ton i de svenska hamnarna 2011. 
Enbart Preem står alltså för nästan tjugo procent av allt 
som hanteras i våra svenska hamnar. Företagets egen hamn 
i Lysekil, Brofjorden, är näst största hamn i Sverige.

När Preem gör något får det alltså direkt påverkan på 
sjöfarten längs vår kust.

– Vi har bestämt oss för att göra vad vi kan, och för 
oss blev Clean Shipping Index (läs mer sid 26) ett viktigt 
verktyg, säger Katarina Sundvall, skeppningschef på Preem. 
Preem har varit med sedan starten 2007 och nu arbetar 
man för att anpassa indexet till oljetransporter.

Katarina Sundvall fi ck Sjöfartsforums Miljö pris 2011 
för att hon ”förverkligat Preems tyd  liga offensiva miljömål 
för en hållbar transport utveckling” och ”gjort Preem till en 
föregångare inom sin bransch.”

Eftersom Preem inte har några egna fartyg handlar 
miljöansvaret om att ställa relevanta miljökrav vid upp-
handlingar av sjötransporter. Ett av kraven är till exempel 
att alla tidsbefraktade fartyg ska ha NOx-renande utrustning 
ombord och senast 2016 ska den inhyrda fartygsfl ottan 
släppa ut mindre än 3g NOx/kWh, vilket är långt under 
genomsnittet för världshandelsfl ottan.

Halverade kväveoxidutsläpp
– Preem har under en femårsperiod halverat kväveoxid-
utsläppen (NOx) från de tidsbefraktade fartygen, säger 
Katarina Sundvall. Dessutom har Preem krav på minskade 
koldioxidutsläpp (CO2).

Problemet med koldioxiden är att den inte kan renas 
bort, den kan bara sparas bort.

– Preem startade därför ett så kallat Slow Steaming-
projekt där fartygens fart optimeras för att anlöpa kaj vid 
rätt tidpunkt och därigenom undvika ankring. 

 Med denna relativt enkla åtgärd minskade Preem under 
2011 koldioxidutsläppen med ca 4 500 ton.

Det är framförallt fyra rederiers fem fartyg som hon 
gärna för fram som de goda exempel de är:
• Bit Okland, som ägs av Tarbit Shipping i Skär hamn, har 

bland annat dubbla maskiner med kväveoxidrening, vilket 
halverar utsläppen av kväveoxid. 

• Wisby Wave, som ägs av Wisby Tankers AB, har en SCR 
som reducerar kväveoxidutsläppen med ca 80 procent.

• Olympus, som ägs av Sirius Shipping AB, är det första 
fartyget som byggts med ett helt unikt avgasreningssystem 
som minskar kväveutsläppen med 90 procent, jämfört med 
ett vanligt fartyg. 

• Ternvag, som ägs av Tärntank Rederi AB, har även hon 
numera samma slags reningsutrustning som Olympus.

• Bit Oktania, som också ägs av Tarbit Shipping, kommer 
under våren 2012 att installera en katalysator av samma 
typ som ovanstående fartyg redan har.
– Efter många års intensivt miljö- och säkerhetsarbete 

får vi nu tillgång till en teknik som på allvar minskar 

Inget annat europeiskt oljebolag har miljöanpassat verksamheten 
så som Preem gjort. 

– Vi ska leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle, säger Preems 
koncernchef och vd Michael G:son Löw. Vi är inte längre bara ett oljebolag; 
vi är ett drivmedelsbolag som kan producera drivmedel av antingen råolja 
eller förnybara råvaror så som tallolja.

- fi nns det?- fi nns det?
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utsläppen i samband med våra sjötransporter, säger Michael 
G:son Löw, företagets vd. 

Men även om man på Preem är stolt över sina upp-
nådda resultat, slår sig inte företagsledningen till ro.

Utsläpp med nollvision
– Vi strävar mot en nollvision vad gäller utsläpp till både 
luft och vatten. Tillsammans med Sveriges Redareförening, 
SSPA och Sirius Shipping AB deltar Preem i projekt EVO-
ship, ett ”0-visionsfartyg” som drivs av LNG och har en unik 
konstruktion med bland annat katalysator och partikelfi lter, 
som nästan helt eliminerar utsläppen av CO2, NOx och SOx.

– Som drivmedelsbolag har Preem en unik möjlighet 
att påverka framtiden genom att ta fram miljöanpassade 
drivmedel, säger vd Michael G:son Löw.

Som en del i det arbetet är Preem en av de största på 
svavelfri diesel i världen och först med att producera och 
sälja en diesel gjord på tallolja, en restprodukt från svensk 
skogsindustri, Evolution diesel. Genom ny teknik har 
man lyckats inte bara erbjuda produkter som påverkar 
miljön så lite som möjligt, man har också fått svart på vitt 
hur väl man lyckats i internationella sammanhang. I den 
oberoende Solomonstudien jämfördes alla västeuropeiska 
raffi naderier och ingen konkurrent kunde mäta sig med 
Preem i miljöprestanda. Det visade sig att Preem släpper 
ut 20 procent mindre koldioxid, 70 procent mindre 
kväveoxider och 90 procent mindre svaveloxider, jämfört 
med konkurrenternas medelvärden.

– Vi är väldigt glada över de här siffrorna; de bevisar att 
vi är på väg rätt väg, menar Michael G:son Löw.

Biprodukt blir villavärme
Preemraff i Göteborg raffi nerar upp till sex miljoner ton 
råolja per år. Den produktionen ger ett överskott av värme 
som levereras i två vattensystem till Göteborg Energi. 
Värmen används dels till fjärrvärmenätet, dels i produktionen 
på Volvo. 16 procent av all energi som Preem använder till 
sina processer kan på det här sättet återanvändas.

Fjärrvärmen som kommer från raffi naderiet räcker 
faktiskt till att värma upp 30 000 villor i Göteborg. 

– Det är inte många göteborgare som tänker på 
det när de kör förbi vår anläggning på Hisingen, säger 
Michael G:son Löw.

– Totalt levererar vi drygt 490 GWh till fjärrvärmenätet och 
Volvo under ett år. Om det framställts på vanligt sätt hade 
74 ton kväveoxid och 148 000 ton koldioxid släppts ut i 
luften. Det blir alltså en avsevärd miljövinst när vi på det 
här sättet ”återanvänder” vår spillvärme.

Raffi naderiet i Lysekil är dubbelt så stort som det i 
Göteborg. Även där tas överskottsvärme tillvara och värmer 
2 600 bostäder, kommunala anläggningar och industrier. Vid 
raffi naderiet i Lysekil fi nns outnyttjad överskottsvärme om 
800 GWh. Detta motsvarar värme till drygt 53 000 bostäder. 
På sikt skulle Preem kunna värma alla bostäder i Uddevalla, 
Trollhättan och stor del av Vänersborg. Företaget undersöker 
också möjligheten att omvandla överskottsvärmen till el.

Så hur är det då, vågar Preem kalla sig det goda 
raffi naderiet?

– Vi vet att vi har ett dubbelt ansvar. Samhället är beroende 
av våra produkter, men för att samhället ska överleva på lång 
sikt måste vi se till att de produceras på ett miljömässigt och 
etiskt hållbart sätt. 

– Vi leder den omvandlingen till ett hållbart samhälle. 
Det tycker vi är stort, även om vi alltid strävar efter att bli 
ännu bättre, säger vd Michael G:son Löw.

Preem har även beslutat att tillsammans med Skangass 
investera 700 miljoner kronor för att bygga en LNG-
terminal vid Preems raffi naderi i Lysekil.

Den nya LNG-terminalen beräknas vara färdig i 
slutet av 2013, och kommer att skapa närmare 100 nya 
arbetstillfällen under bygget. 

– LNG är en mycket intressant produkt för Preem ur 
fl era aspekter. Den är inte bara ekonomiskt fördelaktig. 
Raffi naderiets koldioxidutsläpp kommer också i och med 
detta att minskas med ca 130 000 ton per år. Men det är 
också en intressant produkt för våra kunder. LNG kan ersätta 
tjockolja hos våra industrikunder och därmed minska deras 
miljöpåverkan. Andra spännande användningsområden 
är LNG som bränsle till fartygstrafi ken och på sikt även 
som drivmedel till moderna lastbilar och långtradare, säger 
Michael G:son Löw, koncernchef och vd för Preem i ett 
pressmeddelande strax före pressläggning.

Sedan intervjun gjordes har Michael G:son Löw gått i pension 
31/3 men är kvar i Preems styrelse. Ny vd är Petter Finn 
Holland som kommer från ExxonMobil.
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– för en grönare sjöfart
Clean Shipping Index började som en idé hos två miljöinspiratörer, 

fortsatte med en kravspecifi kation hos trettio lastägare och är idag ett 
världsledande verktyg för inköp av sjötransporter. Över 1 600 fartyg 

är redan anslutna och nu tar lastägarna nästa steg.

Clean Shipping Index

Idag är Clean Shipping Index en värdefull databas, spräng-
fylld med miljödata för över 1600 lastfartyg. Genom data-
basen kan lastägarna på ett överskådligt sätt se vilka fartyg 
som har högst miljöprestanda. 

– Konsumentmakten är den bästa drivkraften för för-
bättringar inom miljöområdet. Här är det de som köper 
sjötransporter, det vill säga lastägarna, som lägger ribban, 
säger Sara Sköld, vd inom Clean Shipping Index.

Clean Shipping Index startades 2007 av Ulf Duus 
och Jan Ahlbom och har drivits framåt genom att fl er 
och fl er lastägare börjat ställa miljökrav på sjöfarten. 
Det offentliga Västsverige har stöttat projektet 
från start och idag är det Göteborgs Stad, 
Havs- och vattenmyndigheten, Västra 
Götalandsregionen, Göteborgsregionens 
kommunalförbund och Länsstyrelsen 
som äger namnet och databasen med all 
dess information.

– De 30 lastägare som under 
årens lopp anslutit sig till projektet 
har hela tiden varit drivande och det 
är för dem som databasen kan göra 
skillnad. Tidigare har varje företag med 
miljöambitioner tvingats begära in alla 
uppgifter från alla de olika rederier som 
företaget förhandlat med. För rederierna har det 
varit en tidsödande process att besvara olika frågor 
från lastägare. Frågorna kan gälla allt från vilken 
svavelhalt rederiet har i fartygsbränslet till hur avloppsvatten 
tas om hand; olika företag har fokuserat på olika saker.

Från början byggde all information i Clean Shipping 
Index-databasen enbart på rederiernas egna uppgifter och 
lastägarnas krav för upphandling var att rederiet rapporterat 
in minst 20 procent av sin fl otta. Succesivt ökades kraven till 
90 procent och idag ställs dessutom kravet att minst två av 
rederiets fartyg måste vara genomgångna även av en tredje 
part. Idag erbjuder klassningssällskapen Lloyd’s Register, 
DNV och Bureau Veritas sådan tredjeparts-verifi ering. 

– Inte för att vi behöver ifrågasätta uppgifterna från 
rederierna, men nu VET vi att de genomgångna fartygens 
uppgifter stämmer. Därmed har klassningssällskapen även 
kunnat verifi era så kallade ”Gröna Skepp” eller fartyg som 
har en ”good performance” enligt Clean Shipping Index, 
säger Sara Sköld.

För att få denna utnämning ska fartyget få minst 
35 procent av poängen inom kategorierna koldioxid (CO

2
), 

kväveoxider (NOx), svaveloxid (SOx) och partiklar (PM), 
kemikalier och vatten/avfall och ha ett genomsnittligt 
totalvärde på över 50 procent. 

– Ett fartyg som endast lever upp till de lagkrav som fi nns 
inom Sverige och IMO (FNs sjösäkerhetsorganisation) får 
inte ett enda poäng i databasen. Varje poäng betyder alltså att 
man gör något på frivillig väg, något utöver det vanliga. 

De tre fartygen som hittills passerat nålsögat är 
Transatlantics TransTimber, Furetanks Fure West och 
Sirius Olympus.

– Det kostar rederiet tid, pengar och energi att göra 
själva utvärderingen. 15 av 1 600 fartyg har validerats av ett 
klassningssällskap och av dem var det alltså tre som klarade 

att nå ”good performance”-nivån. Men de fartygen kan å 
andra sidan skryta med att vara helt världsledande 

när det gäller miljöprestanda. Genom våra 
internationella nätverk vet vi att inget annat 

index har så mycket detaljerad miljö-
information kring så många fartyg. 

Utöver att granska enskilda fartyg 
kan rederiet även välja att utvärdera 
hela sin fl otta utifrån miljöprestanda. 
Hittills är det endast Maersk som 
gjort detta, men eftersom det är 
världens största containerrederi, får 

det naturligtvis stort genomslag, även 
globalt sett.

– Vi är glada att de antagit den här 
utmaningen. Nu har de svart på vitt vilken 

miljöpåverkan deras verksamhet har. Det är 
uppgifter de dessutom delar med sig av till sina 

kunder, vilket banar väg för ytterligare förbättringar. 
Det är dock bara de 30 anslutna företagen som har 

tillgång till uppgifterna i databasen, uppgifterna är inte 
offentliga. 

– Vi arbetar med positiva förebilder, såsom Maersk 
och de tre fartygen med ”good performance” enligt Clean 
Shipping Index. Vi hoppas att databasen skall bli mer och 
mer transparant framöver, då fl er rederier verifi erar sin data.

För att komma vidare har nu de trettio lastägarna 
beslutat sig för att bilda den ideella föreningen Clean 
Shipping Network där de kommer att fortsätta utveckla 
användandet av Clean Shipping Index-databasen inför 
upphandlingar med rederierna. Nu ska medlemsbasen 
breddas ytterligare utomlands.

– Våra lastägare är globala företag, som oftast har 
svensk bas. Nu arbetar vi vidare på europeisk och global 
nivå. Sjöfarten är global och vår databas innehåller fartyg 
från hela världen; självklart vill vi sprida användandet av 
databasen som inköpsverktyg över hela världen. 

Läs mer: www.cleanshippingproject.se

Sara Sköld, vd.
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Rederi i utveckling – 
för en levande skärgård

Utsikten från Styrsöbolagets fönster är svårslagen. Havet 
ligger för dagen spegelblankt, husen i Långedrag blänker 
vita i solen och i fjärran syns Älvsborgsterminalen och 
några rorofartyg på väg till England.

Styrsöbolagets båtar går inte så långt, verksamheten 
sträcker sig till trafi k över älven och öarna i södra skär-
gården, med Vrångö som yttersta utpost.

Flottan består av fjorton båtar där nytillskotten är 
kolfi berkatamaranerna Valö och Rivö, som nu varit i drift 
i över ett år och visat sig leverara det som varvet utlovat: 
högre fart med mindre miljöbelastning.

Inom sjöfarten är detta en svårighet eftersom bränsle-
förbrukningen normalt sett ökar mycket mer än farten.

– Det är en gammal dröm att minska restiden för 
dem som pendlar in till Göteborg, men på grund av 
ökat svall och bränsleförbrukning har det varit svårt att 
hitta ett gångbart koncept. Vändningen kom med en 
artikel i en norsk bransch tidning om att man levererat 
en kolfi berkatamaran som gjorde minimalt med svall 
samtidigt som den hade en låg bränsleförbrukning. 

I 90 år har Styrsöbolaget bedrivit skärgårds trafi k 
med passagerarbåtar och godsfärjor. Jubileet 
fi ras med ett löfte från vd Bertil Karlsson: 
– Vi tänker fortsätta vara en för utsättning för 
en levande skärgård och en självklar länk mellan 
älvstränderna i Göteborg, i minst 90 år till!

Kolfi ber är fyrtio procent lättare än aluminium, vilket i sin 
tur gör att man kan installera motorer med lägre effekt.

– Trots att vi ökat farten från 14 till 27 knop, och därmed 
i vissa avseenden halverar restiden till Vrångö, förbrukar 
våra kolfi berbåtar mindre bränsle per nautisk mil än våra 
konventionella båtar. Valö och Rivö, som byggdes vid Br Aa varv 
i Norge, är världens första HSC-klassade kolfi berkatamaraner, 
så här kan man säga att vi ligger i framkant. 

Styrsöbolaget har också gjort annat för att minska 
miljöbelastningen. Man genomför just nu ett bränsle-
besparingsprojekt där man satsat på bränslemätning ombord 
i kombination med ett webbaserat analysverktyg, Blue Flow.

 – Det är förvånande hur mycket bränsle man faktiskt 
kan spara bara genom mindre förändringar i t ex rutter 
eller körsätt. Men det är inte bränslemätningen i sig som är 
lösningen, utan engagemanget hos besättningarna. Vi tycker 
det är angeläget och utvecklande att se hur mycket vi kan 
göra för miljön, utan att på något sätt försämra servicen. 

– Vi som jobbar i Styrsöbolaget är stolta över det vi gör 
för en levande skärgård och älv, säger Bertil Karlsson.

Bara en liten ynka pöl
Farvattnen runt Sverige har en vattenvolym 
som är någon ynka promille av världshaven. 
Här färdas hela 10% av världens fartyg. 
Det ställer höga krav på miljötänk inom  
sjöfartssektorn. 

Havs- och vattenmyndigheten är Sveriges nya 
miljömyndighet. Vi jobbar för levande hav, sjöar 
och vattendrag – till glädje och nytta för alla.



Vattenvägen ges ut av Sveriges 
Redareförening, Sveriges 
Skeppsmäklareförening och 
Västsvenska Handelskammaren.
Sveriges Redareförening är en branschorganisation 
för svensk sjöfartsnäring och representerar svenska 
rederier med verksamhet över hela världen. 
Ca 70 medlemsföretag. Säte i Göteborg. 

Sveriges Skeppsmäklareförening är en bransch-
organisation för fartygsagenter, linjeagenter, 
befraktningsmäklare och köp- och försälj-
ningsmäklare, verksamma i Sverige. 
Ca 135 medlemsföretag, många mindre. 
Säte i Göteborg. 

Västsvenska Handelskammaren är en partipolitiskt 
oberoende näringslivsorganisation som arbetar 
med att skapa västsvensk tillväxt och utveckling 
genom att hjälpa företagen göra fl er och bättre 
affärer och genom att påverka politiska beslut. 
Ca 2 600 medlemsföretag. Säte i Göteborg.


