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1 Sammanfattning 

Trafikverket fick 2019 i uppdrag av regeringen att verka för ett utökat och breddat stöd till 

forskning och innovation på sjöfartsområdet. Beslutet innebar i princip en fördubbling av de 

medel som Sjöfartsportföljen hade till sitt förfogande för att finansiera lämpliga projekt. 

Satsningen har varit framgångsrik. Antalet ansökningar har ökat kraftfullt, strategiska 

satsningar på mer omfattande projekt har kunnat genomföras och nya aktörer har 

intresserat sig för området. Bland utförarna återfinns aktörer såsom myndigheter, institut 

och konsulter men också akademier samt näringsliv t ex i form av transportköpare, hamnar, 

rederier och marintekniska företag. Särskilt kan nämnas Rise och VTIs kraftigt ökade 

engagemang inom sjöfartsområdet. Trafikverkets bedömning är att ansökningarna ligger väl 

inom FoI-planen, håller hög kvalitet sett ur ett akademiskt perspektiv men också uppvisar 

hög näringsrelevans.  

Behovet av forskning inom det maritima området bedöms vara fortsatt stort. Detta gäller 

hela hållbarhetsområdet men kanske särskilt inom utmaningar kopplat till miljö- och 

klimatfrågor. För att nå en mer hållbar sjöfart behövs fortsatt energieffektivisering, stärkt 

sjösäkerhet och stärkt konkurrenskraft för sjöfarten relativt andra trafikslag. Viktiga medel 

och områden för att nå framgång är satsningar inom bland annat digitalisering, teknisk 

utveckling, affärsmodeller, logistik och policy. 
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2 Inledning 

2.1 Kort om regeringsuppdraget 

Trafikverket fick den 25:e april 2019 i uppdrag från regeringen att verka för ett utökat och 

breddat stöd till forskning och innovation (FoI) inom sjöfartsområdet. Enligt uppdraget 

skulle Trafikverket finansiera forskning- och innovationsprojekt inom sjöfartsområdet med 

upp till 100 miljoner kronor fram till 2022.  

Trafikverket skulle årligen, före september månads utgång, informera Regeringskansliet 

(Infrastrukturdepartementet) om nya forsknings- och innovationsprojekt som tillkommit 

eller är under utvärdering av myndigheten inom sjöfartsområdet. 

2.2 Sjöfartsforskningens finansiärer 

Av den offentligt finansierade forskningen som är specifikt riktad till sjöfartsområdet utgör 

de satsningar som görs inom ramen för Trafikverkets Sjöfartsportfölj den absoluta 

merparten. Energimyndigheten har fram tills nyligen haft ett sjöfartsprogram men det är 

avslutat. Vinnovas forskningsfinansiering utgår vanligtvis från bredare utlysningar som kan 

inkludera för sjöfarten relevanta områden. Nationellt finns det också i viss mån finansiering 

att tillgå från regioner där bland annat Västra Götalandsregionen stöder den nationella 

samverkansplattformen Lighthouse. Det finns också ett antal stiftelser på området som 

stöder specifika forskningsinsatser men i sammanhanget måste dessa bidrag ses som ringa. 

Därutöver kompletterar internationella finansieringskällor såsom Interreg-programmen och 

andra EU-finansierade forskningsprogram i viss mån. Att Trafikverkets Sjöfartsportfölj 

kommit att bli ryggraden för svensk sjöfartsforskning i och med det breddade uppdraget är, 

sett ur det offentliga finansieringsperspektivet, tveklöst. 

Mycket av den forskning och utveckling som görs inom handelssjöfarten finansieras direkt 

av rederierna och de maritima tillverkningsindustrin utan inblandning av statliga bidrag. 

Det finns inga uppgifter om omfattningen av denna egenfinansiering men det finns 

anledning att tro att den är tämligen omfattande då utvecklingstakten bland svenska 

rederier är att betrakta som hög sett ur ett internationellt perspektiv.  

3 Sjöfartsområdet 

Av den globala handelsflottan är i storleksordningen 300 fartyg svenskkontrollerade och 

ungefär en tredjedel av dessa är svenskflaggade. Marknaden är global i alla avseenden och 

det gäller även arbetsmarknaden. Följden är att det i många fall bara är ett fåtal personer 

ombord, intendenturpersonal undantagen, på fartygen som har svenskt medborgarskap. 

Fartygets flagg, antalet svenskflaggade/svenskkontrollerade fartyg inom olika kategorier och 

besättningsmixens nationalitet är av mycket stort intresse för totalförsvaret. Andelen 

kvinnor som arbetar ombord på fartygen, och inte tillhör intendenturen, är mycket liten, 

något som föranlett forskningsinsatser såväl nationellt som internationellt. 
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Att transportera varor och/eller passagerare med fartyg är energieffektivt. Volymerna är 

mycket omfattande och ungefär 90 % av såväl svensk import som export transporteras med 

sjöfart. Även om sjöfarten är energieffektiv och stora framsteg gjorts finns det mycket stora 

utmaningar såväl nationellt som globalt för att nå fram till en hållbar sjöfart inom såväl 

området miljö/klimat som säkerhet/sociala faktorer. Sjöfartsportföljen har avseende 

energifrågan, spelat en viktig roll genom att finansiera flaggskeppsprojekt såsom Candelas 

elektriska bärplansbåt för kollektivtrafik, det seglande roro-fartygskonceptet Oceanbird men 

också möjliggjort att många mindre projekt kunnat adressera frågor inom områden som 

energibärare och fartygets energikonsumtion. 

Forskningsområden berör fartyget, dess framdrift och roll i transportsystemet. Dessutom 

fokuseras områden som logistik, sjöfolkets arbetsmiljö, infrastrukturens utformning och de 

lagar, policys och affärsmodeller som påverkar sjöfarten och dess nyttjande. Därutöver 

kommer områden som hur sjöfarten passar in i den multimodala transportkedjan in i bilden 

där även hamnfrågorna adresseras. 

Svensk sjöfart och svensk maritim tillverkningsindustri har ett gott renommé internationellt 

utifrån att de är välkända för att utveckla allt mer hållbar sjöfart och gå i bräschen 

internationellt. Det finns många exempel på detta bland rederierna och inom den maritima 

tillverkningsindustrin. Det handlar i stor utsträckning om att göra fartyg mer energieffektiva 

och att möjliggöra drift med alternativa bränslen.  

3.1 Sjöfartsforskningens aktörer 

Det finns ett stort antal aktörer inom svensk sjöfartsforskning såväl från akademier1, 

institut2 och myndigheter. Därtill är det tydligt att det finns ett djupt och ökande 

engagemang från näringslivets aktörer3 såsom transportköpare, hamnar och 

tillverkningsindustrin. 

Svensk sjöfartsforskning kännetecknas i mångt och mycket av samverkan mellan olika 

aktörer enligt ovan – ofta i en triple helixkontext. Detta är påtagligt inom ramen för 

Sjöfartsportföljens satsningar. Sådan samverkan är också något som portföljen förordar.  

Sjöfartssektorn som till sin form och funktion är global. Sverige har akademier, institut, 

rederier och tillverkare i framkant. Det ger representanter företräder Sverige internationella 

sammanhang, en god grund i arbetet. Det ger också rederier, maritim tillverkningsindustri 

och akademier en möjlighet att nå ut med sitt kunnande och sina produkter på den 

internationella marknaden. Det innebär att svensk sjöfart och aktörer inom svensk 

                                                           
1 Till akademierna på området hör bl a Chalmers Tekniska Högskola, Linnéuniversitetet, Kungliga 
Tekniska Högskolan, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och Uppsala Universitet. 
2 VTI och Rise är instituten som är stora på området och den stora utförande myndigheten på 
området är Sjöfartsverket. 
3 En lång rad enskilda rederier engagerar sig i projekt finansierade inom ramen för Sjöfartsportföljen 
och till dessa hör bl a Furetank, Terntank, Wallenius Marine, Viking Line, Stena-koncernen för att 
nämna några. Därtill kommer aktörer såsom Candela, Saab, ABB, Alfa Laval, FKAB, enskilda hamnar 
branschorganisationer som Svensk Sjöfart, Skeppsmäklarföreningen och Sveriges Hamnar. 
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sjöfartsforskning, blir en viktig murbräcka i arbetet med att utveckla en mer hållbar sjöfart 

nationellt och globalt. Vid sidan av rederier och maritim tillverkningsindustri är också 

akademierna, instituten och myndigheterna viktiga aktörer på den internationella 

marknaden.  

Trafikverkets uppfattning är att branschen välkomnat och sett mycket positivt på 

Sjöfartsportföljens utökning. Detta stöds inte minst av citaten på denna rapports omslag. 

Något som ofta efterfrågas av aktörerna är långsiktigt förutsägbara och stabila regler och 

förutsättningar. De trycker i sammanhanget på vikten av att de statligt riktade 

forskningsmedlen ämnade för sjöfart inte minskar. Orsakerna härtill är att de dels är viktiga 

för att utveckla hållbar sjöfart men också för att hålla hög kvalitet på sjöfartsutbildningarna. 

Att branschen värnar om hög sjöfartskompetens blev tydligt i och med grundandet av 

Lighthouse där just denna funktion framhävdes av initiativtagarna. 

3.2 Den internationella kontexten 

Att sjöfarten, i stor utsträckning, är global till sin karaktär, såväl avseende utveckling, 

byggnation, trafikering som bemanning är väl känt. Den globala dimensionen innebär flera 

utmaningar men givetvis också möjligheter. När en sjöfartsinnovation utvecklas kan den 

säljas och nyttjas på en global marknad. Sjöfartens globala karaktär ger goda möjligheter till 

internationell samverkan i många avseenden. Det blir tydligt till exempel vid byggnation av 

ett nytt fartyg med alla de tekniskt avancerade komponenter och processer som ingår.  

Varken utmaningar, möjligheter eller lösningar känner i regel geografiska gränser. Givetvis 

kan kontexten variera utifrån nationella eller överstatliga regelverk och förutsättningar. 

Historiskt sett finns det ett antal svenska innovationer på sjöfartens område som format 

sjöfarten som vi känner den idag. Till dessa hör allt från Gustaf Dahléns fyr med solventil, 

via AIS-systemet till radartransponder. 

Till den internationella utmaningen hör att innovationsprojekt, för att nå en global 

marknad, ofta måste accepteras av internationella organisationer såsom IMO, IALA, ITU4 

med flera. Det innebär en stark förankring, omfattande uppmärksamhet men förstås också 

hårt arbete inom områden som teknik, juridik, förvaltning och operativa processer. Först 

när dessa delar är kompletta kan innovationen tas vidare till marknaden via certifiering, 

standardisering och inte sällan patentering. 

Det faktum att branschen är global gör den mer sårbar för störningar. Att ha ett redundant 

system är kostbart oaktat om det handlar om digitala kommunikationssystem eller 

transportlösningar. Störningar kan få mycket omfattande ekonomiska konsekvenser men 

också påverka såväl trafikslagsval, miljö/klimat som säkerhet i transportsystemet. 

Störningar som setts i närtid är bl.a. av digital art riktad mot hamnar, blockeringen för 

                                                           
4 International Maritime Organisation (IMO), International Telecommunication Union (ITU) och The 
International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA). 
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världshandeln när ett fartyg hamnade snett i Suezkanalen, pandemin och dess effekter och 

nu förstås kriget Ryssland för mot Ukraina. 

3.3 Den politiska kontexten 

Att det finns och länge funnits en brett uttalad vilja inom politiken såväl på riksnivå som på 

EU-nivå om att använda sjöfarten i ökad utsträckning. Den spänner dessutom över alla 

politiska partier även om argumenten kan variera. I grunden ser politiken att 

transportsektorns samlade hållbarhetsutmaning delvis kan lösas med ökat användande av 

sjöfarten. Politiken, men också myndigheterna, noterar att sjöfarten, i många fall, är 

energieffektiv men också har möjligheter att avlasta landinfrastrukturen och generera 

positiva konsekvenser genom minskat antal trafikolyckor och reducerat slitage på vägarna.  

Politiken ser de omfattande utmaningar som finns inom sjöfarten kopplat till utsläpp till luft 

och vatten men också bullerproblematik. Ytterligare utmaningar kopplar till rekrytering, 

arbetsmiljö och det faktum att sjöfarten nära nog är helt mansdominerad i befattningar 

bortom intendenturen samt ett konkret exempel i att bränslets skattefrihet som minskar 

incitamenten att energieffektivisera. 

4 Nya forsknings- och innovationsprojekt 

Trafikverket tillämpar ett tvåstegsförfarande i sin forsknings- och innovationsverksamhet. I 

den första fasen lämnar den sökande in ett kortare projektförslag som granskas av en 

bedömningsgrupp. Vid ett positivt utlåtande från bedömningsgruppen, ska den sökande 

lämna in en fullskalig projektspecifikation som också granskas av samma grupp samt av två 

externa experter. Efter en positiv bedömning fattar Trafikverket sitt beslut om finansiering. 

Sedan förra rapporteringen i september 2021 har 17 nya projekt beviljats finansiering. En 

lista med tillkomna projekt återfinns i Bilaga 1. Sammanlagt pågår 61 projekt vid den 

tidpunkt när rapporten skrivs (Bilaga 2.)  

För närvarande är 23 ansökningar i beredning, det vill säga de inkom vid det senast 

stängningsdatumet (15 september 2022).  

Totalt har Trafikverket mellan september 2019 och augusti 2022 mottagit 223 ansökningar 

och 79 projekt har beviljats forskningsbidrag. Det innebär en genomsnittlig beviljningsgrad 

om ca 35 % under det utökade uppdragets tid (Bilaga 3.) 

4.1 Programmen 

I Sjöfartsportföljen ingår ett antal olika program. Syftet med de olika programmen är att 

fokusera på ett specifikt område, att få mer delaktighet från olika aktörer samt att stärka 

samarbetena inom och utanför Sverige.  

- The Nordic Maritime Transport and Energy Research Programme  

Ett 2-årigt program som leds av Nordic Energy Research och där samtliga nordiska 
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länder ingår. I samtliga projekt ingår flera nordiska parter från akademin och 

industrin. Sverige leder två projekt inom ammoniak- respektive vätgasområdet. 

- Svenska/Finska vintersjöfartsforskning 

Finland och Sverige samarbetar kring forskning och utveckling för att främja och 

utveckla vintersjöfarten i Östersjön och Bottenviken. De årliga utlysningarna har 

sammanlagt resulterat i drygt 100 publikationer som har gjorts tillgängliga i 

Finland, Sverige och på den internationella arenan. 

- Hållbar Sjöfart 

En 10-årig satsning med målsättningen att skapa en internationell 

konkurrenskraftig, hållbar och säker sjöfartssektor med god arbetsmiljö. 

Programmet utgår från en triple helix-samverkan mellan akademi, näringsliv och 

myndigheter. Det leds av Lighthouse som är den nationella samverkansplattformen 

för sjöfartsforskning och innovation. 

4.2 Projekt som bidrar till utökad bredd 

I dialog med de forskningsutförarna har breddningen av portföljen visat sig ha stor 

betydelse för svensk sjöfartsforskning. Återkoppling från industri, forskningsinstitut och 

akademin tydliggör att den utökade satsningen har lett till ökad kunskapsnivå, ökat 

samarbete såväl horisontellt som vertikalt både på nationell och internationell nivå, fler 

projekt, fler uppdrag och nyanställningar. Sjöfartsportföljen är indelad i fyra olika 

målområden. För att bidra till bredden av sjöfartsforskningen har bidrag beviljats relativt 

jämt fördelat inom samtliga målområden, som framgår av figuren nedan. 

 

 

Figur 1. Pågående projekt klassificerade efter utpekade målområden (beräkningsgrund: 

projektens budget).  
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5 Ekonomiskt stöd och bidrag 

5.1 År 2022 finansiell prognos 

Trafikverkets prognos är att bidragen till sjöfartsområdet under 2022 kommer att uppgå till 

100 miljoner kronor, vilket är samma nivå som föregående år. Prognosen för 2022 bygger på 

att projektens faktiska förbrukning följer plan. Trafikverket står i kontinuerlig dialog med 

utförarna för att säkerställa att det ekonomiska bidraget nyttjas så effektivt som möjligt.  

5.2 Bidragsutbetalningar under uppdraget 

Under det tre-åriga uppdraget har utfallet av utbetalda medel succesiv ökat. Uppdraget 

startade i september 2019 och redan första året skedde en kraftig uppgång av forskningen. 

Det visade tydligt på att branschen kunde agera snabbfotat och växla upp till en ökad 

satsning. 

 

 

Tabell 1. Forskningsportföljens faktiska volym över tid. 

6 Kommunikation och stöd 

Enligt regeringsuppdraget bör Trafikverket intensifiera sina ansträngningar att informera 

om att myndigheten erbjuder stöd till högkvalitativa forsknings- och innovationsprojekt 

som kan bidra till en utvecklad och hållbar sjöfart samt att erbjuda stöd till sökande av 

forskningsmedel.  

6.1 Trafikverkets kommunikation 

Trafikverket har initierat flera aktiviteter för att informera om hur myndigheten erbjuder 

stöd till forskning- och innovationsprojekt. Det har dels skett genom information i 

nyhetsbrev och på Trafikverkets hemsida. Inför den årliga uppdateringen av Trafikverkets 

forskning-och innovationsplan har företrädare från bransch, näringsliv och akademi bjudits 

in till dialog.  

Representanter för sjöfartsportföljens styrelse har besökt forskningsinstitut och akademier 

inom området för att, i dialog, förklara ansökningsprocess och tydliggöra utmaningar och 

behov inom sjöfartsområdet. Trafikverket har även medverkat vid bland annat 

Transportstyrelsen och Energimyndighetens evenemang för att delge information om olika 

forskningssatsningar. Den möjlighet till finansiering som sjöfartsportföljen erbjuder har 

också spridits genom till exempel branschföreningar och inlägg på sociala medier. 

Forskningsbidrag 

miljoner kronor

Verksamhets

volym 2019

Verksamhets

volym 2020

Verksamhets

volym 2021

Verksamhets

volym 2022 

(prognos)

Sjöfartsportföljen 55 94 100 100
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Förslagsställare har uppmuntrats ta kontakt med Trafikverket inför ansökningstillfällena 

om det finns frågor rörande projektförslaget eller regelverket för genomförandet av 

projektet. Inför starten för varje nytt projekt har Trafikverket ett startmöte där projektets 

upplägg och aktiviteter gås igenom. När projekten avslutas har ett avslutningsmöte 

genomförts där Trafikverket säkerställer att det ekonomiska bidraget är utbetalt. Då förs 

också en dialog om hur resultatet av projektet ska användas och hur projektresultatet har 

kommunicerats.   

6.2 Projektens kommunikation  

I samband med projektansökan kräver Trafikverket en redogörelse från förslagsställaren 

avseende hur de ska kommunicera projektets genomförande och resultat. De olika projekten 

har genomfört olika aktiviteter med delredovisning av genomförandet samt slutredovisning 

och resultatredovisning av projekten. Resultatrapporterna från projekten publiceras i 

Trafikverkets publika forskningsdatabas och skickas därefter vidare till VTI nationella 

bibliotek för vidare informationsspridning. Trafikverket har erbjudit forskningsutförare att 

presentera vid Trafikverkets olika forskningskonferenser samt att medverka vid eventet 

Sjöfartsforskning till kaffet. Information om projektens resultat har även delats på sociala 

medier av olika utförare. Ett antal projekt har fått mycket uppmärksamhet i både nationell 

och internationell media. Flera projekt har fått direkt eller indirekt uppmärksamhet genom 

inslag i TV och radio i Sverige. Ett antal projektutförare har gett ut pressreleaser i samband 

med projektstart men även löpande under projektets genomförande. Den senaste aktiviteten 

är att sjöfartsportföljen nu har en permanent blogg i Sjöfartstidningen. Där kan personer 

eller organisationer som fått bidrag från Trafikverket medverka och på så sätt få 

uppmärksamhet och sprida information om sin forskning till branschen. 

Vid sidan av dessa kommunikationsinsatser har projekten naturligtvis kommunicerats på 

traditionellt sett i bland annat akademiska publikationer och vid nationella och 

internationella konferenser.   

7 Vad ser vi framför oss inom sjöfartsområdet  

För närvarande pågår en uppdatering av Trafikverkets FoI-plan. Trafikverket ser nytta med 

långsiktig stabilitet beträffande inriktning och finansiering. Avseende den långsiktiga 

stabiliteten inom forskningsområdena syns ett behov av satsningar inom hållbarhetens tre 

huvudsakliga inriktningar a) miljö- och klimat, b) säkerhet och sociala aspekter samt c) 

konkurrenskraft. Dessa frågor adresseras av forskningsinsatser inom områdena inre 

vattenvägar, när- och fjärrsjöfart men också inom landbaserad verksamhet där inte minst 

noden och dess kopplingar till landtransportsystemet är i fokus. 

I samband med fördubblingen av satsningen på sjöfartsforskning uppmanades branschen 

att anta utmaningen att på mycket kort tid intensifiera omfattningen på sjöfartsforskningen 

så att de avsatta medlen nyttjades och bidrog till att möta sjöfartens hållbarhetsutmaningar. 
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Branschen antog utmaningen och ökade omfattningen av forskningsinsatserna så att de 

mötte de nya möjligheterna. Det tydliggörs av antalet ansökningar, dess omfattning och 

kvalitet. Antalet forskningsaktörer som beviljats medel har ökat i och med satsningen. 

Slutligen kan det konstateras att branschen gemensamt, vid sidan av portföljen, tagit fram 

och enats om en Nationell agenda för sjöfartsforskning- och innovation (NRIA) som 

lämnades över till näringsminister Ibrahim Baylan under 2021.  

Konsekvenser av omvärldshändelser som cyberattacker, Covid 19 samt Rysslands krig mot 

Ukraina har varit dramatiska för sjöfarten. Detta påvisar behovet av ökad kunskap om hur 

sjöfart kan bli mer är redundant såväl ur ett intramodalt som ett intermodalt perspektiv.  

Inom sjöfarten och den maritima näringen pågår en utveckling, till stor del kopplad till 

digitaliseringen, som kallas smarta fartyg. I detta är Transportstyrelsen en nyckelspelare 

genom sin roll i IMO. Konceptet ska ses som en kontinuerlig utveckling mot en autonom och 

hållbara sjöfart. Vägen dit är dock lång. Personal ombord och iland kommer att behöva 

finnas under överskådlig tid men med ändrade roller.  

Att sjöfarten har omfattande tillgänglig kapacitet till skillnad från landinfrastrukturen talar 

för insatser som stärker sjöfarten. Den tillgängliga kapaciteten finns i princip i alla led från 

fartyg och farled till hamn. En kapacitetsbrist idag kopplar dock an till 

kompetensutmaningen som är bred i samhället och så också inom sjöfarten. Det märks 

ombord på handelsfartygen såväl som i till exempel lotsområdet. Av dessa anledningar finns 

det anledning att fokusera på såväl smartare fartyg som navigationsstöd. 

Sjöfarten är, som nämnts ovan, energieffektiv som trafikslag men har också potential att bli 

än mer effektiv inom alla tre hållbarhetsdimensioner. Framgent behöver dessa adresseras 

genom FoI inom områden såsom fartygens konstruktion, farledernas och hamnarnas 

beskaffenhet och sjöfartens policyförutsättningar. Fartyg har ofta lång livslängd varför 

forskning kopplat till ombyggnation och underhåll är av stor vikt för att nå mer hållbar 

sjöfart. 

8 Rekommendationer 

 Den ökade satsningen på sjöfartsforskning har motsvarats av ökad aktivitet bland 

forskarna och sjöfartens aktörer. Forskningen har nått ut i hög utsträckning till 

såväl andra aktörer i forskarvärlden, de relevanta branscherna och till allmänheten. 

Det sistnämnda är viktigt för långsiktig kompetensförsörjning. 

 Trafikverket kan konstatera att satsningen bidragit till ökad aktivitet och nya triple-

helixkonstellationer men också till ökad samverkan mellan aktörer i branschen. 

Satsningen har också möjliggjort satsningar på större projekt som kan komma att få 

signifikant inverkan på sjöfartens möjligheter att utvecklas mot att bli en mer 

hållbar näring. Svenska exportmöjligheter inom kunskapsintensiv verksamhet torde 

vara goda. 

https://lighthouse-prod.hawco1.se/verksamhet/nria/
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 VTI och Rise har under senare år tagit stora steg framåt med att bygga upp sina 

möjligheter att bedriva forskning inom sjöfartsområdet. Denna uppbyggnad har 

skett dels genom förvärvad dels genom organisk tillväxt. Även flera av akademierna 

som är verksamma inom området har haft en positiv utveckling sedan den utökade 

satsningen aviserades. 

 Långsiktigt stabila förutsättningar avseende forskningsområden och tillgängliga 

medel är avgörande för branschens långsiktiga satsningar. Genom dessa kan Sverige 

befästa sin position i forskningsfronten avseende mer hållbar sjöfart. Stabilitet är 

också till gagn för kunskapsuppbyggnad och kompetensförsörjning till näringslivet, 

akademin och den offentliga sektorn. 
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9 Bilagor 

Bilaga 1 Tillkommande projekt 2021 till 2022 

Bilaga 2 Pågående projekt 2022 
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Bilaga 1 Beviljade projekt mellan september 2021 ock augusti 2022

Projekt

Sökt från 

Trafikverket (TKR) Utförare 

SAR UAS - samverkan för förbättrad SAR genom 

UAS och AI 10000 Sjöfartsverket

Konkurrensytor i hamnsystemet: Ökad attraktivitet 

genom effektivare noder för enhetslaster 1400 VTI

Drift och operation av smarta fartyg: Behovsanalys 

för en säker och effektiv implementering 1400 VTI

Infrastructure for fossil-free fuels for ships in ports 

(Blue Supply Chain) 1311 Lindholmen Scinece Park AB

International Benchmark Campaign on Measuring 

Ship Added Resistance in Waves 2296 SSPA

REDO 2.0- Preventivt arbete för en hållbar social 

arbetsmiljö 9821 Rise

Navigationsstöd från land - fas II 29175 Sjöfartsveket

KTH:s Fartygsdynamikprogram 2022-2026 8000 KTH

Empirisk bestämning av stöt-och vibrationsnivå för 

hälsorisker och nedsatt fartygssytemprestanda 4200 KTH

Pre-study: Synchromodality as a promising 

digitalization scheme for freight logistics 900 World Maritime

Digitaliseringens påverkan på säkerhet och 

besättningens arbetsmiljö 1014 Svensk Rederiservice AB

Klimatomställning av torrbulkflottan drivet av 

lastägare 2103 Responsible shipping initiativeINTERACT - Validerad aerodynamisk 

interaktionsmodell till EEDI och EEXI för 

vindframdrift 1498 SSPA

On-board CCS för fartyg 980 RISE

Förutsättningar för framtidens farleder 4472 RISE

Kunskapsunderlag för värdering av den vattenburna 

kollektivtrafikens potentiella roll och funktion 2300 IVL

VDES ombord på en 3U nanoisatelit - utökning av 

befintligt projekt 2625 SAAB



Bilaga 2 Pågående projekt 2022

Uppdrag Akt Budget Uppd

161167 06483 Autonom Seglande Sensorplattform 640

165332 06714 F-auto, följsam automation, sjöfartsdelen, del 2 1 560

165550 06649 Akustiskt övervakningsprogram av fartyg i Nordsjön 183

165566 6770 Förbättrade prognosmetoder för sjöfarten - Energy Saving Devices 250

165567 6646 Vattenburen urban mobilitet, KTH 475

166145 06783 EfficientFlow SjöV -1 156

168089 06814 Vinddrivet biltransportfartyg 3 895

168174 Branschprogram Sjöfart 11 500

169155 6930 TANGO - Påverkan på undervattensmiljön 240

169156 06934 Arbetsbåtars sjöegenskapskriterier (ASK) 1 484

170456 06997 SHARK - Strucual and Hydro mechanical Assessment of Risk in Collision and grounding 200

170458 07002 Sv/Fi Styrelsen för Vintersjöfartsforskning utlysningar 2020,2021 och och2022 1 367

170645 07008 Simulatorbaserad riskidentifiering för autonom fartygstrafik 1 083

171724 07050 Drivkrafter för kompetensförsörjning i en socialt hållbar sjöfart 373

171725 07048 AutoMon Del 1: Automatisk trafikövervakning genom AI i svenska farvatten 2 244

173288 07140 FoilCart II - Demonstrator för energieffektiv och snabb USVsjömätning i kustnära vatten 1 975

173349 07142 SEA-CASE (Spatially Explicit Analysis of Cargo Associated maritime Shipping Emissions) 0

173498 07146   Referensdata och algoritmer till stöd för forskning och utveckling av smarta fartyg 3 336

173507 07148 OSKAR (Optimering av Sjöburen Kollektivtrafik och Annan Regelbunden trafik) 2 258

173538 7150 BREND 2.0 – Brand i nya Energibärare på Däck 170

173591 7151 Safe evacuation at sea- accounting for representative populations on board 922

173763 7172 Bio-Met implementering 0

174124 07196 Potential och förutsättningar för svensk sjöfarts omställning till fossilfri framdrift 1 348

174126 7195 Framtidens ledarskap inom sjöfarten – förutsättningar och krav för främjandet av en god säkerhetskultur 110

174162 07199 EU Emission Trading System - impacts of including maritime transports 1 326

174164 07206 ÖVERLAST - Ökad överflyttning genom likriktning av nyckelaktörers strukturella incitament 110

174216 07193 Överflytt av gods till närsjöfart genom branschsamverkan 608

174252 07229 Hur realiserar man den mest energieffektiva fartygsresan i praktiken? 1 133

174257 07227 Heimdall 1 188

174464 07261 Demonstrations-projekt. VDES ombord på en 3U nanosatellit. 5 539

174481 07252 Linjesjöfartens roll för robusta försörjningskedjor 1 838

174896 07318 Svenska hamnars roll i en cirkulär ekonomi 829
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175047 07323 Utvärdering av eye-tracking som utbildningsstöd vid simulatorförlagd lotsutbildning 1 497

175712 07361 Mot säkrare verifiering av fartygdesignens utlovade energieffektivt (LOVA) 712

175734 07362 Avgiftsmodell 2028 - hur skapar vi en konkurrenskraftig och hållbar sjöfart? 2 160

175772 07367 Policylabb smarta fartyg 1 767

176840 07388 CAHEMA- Begrepp av ammoniak 1 954

176841 07391 HOPE- Vätebränslecellslösningar i sjöfarten 1 944

177127 07425 Pilotprojekt med elektrisk bärplansbåt i kollektivtrafik 5 994

177145 07428 ESTIR- Effektsamband för sjösäkerhet 1 040

177852 07435 Remote Operation Center ROC 2 155

178256 07476 EOS - Eyes on Scene 3 649

178339 07479 Silent at Sea 1 836

178364 07485 EXIT 786

178365 07483 Dynamiska farområden och IVV zoner 405

179115 7557 Drift och operation av smarta fartyg: Behovsanalys för en säker och effektiv implementering 1 200

179116 7560 REDO 2.0 Preventivt arbete för en hållbar social arbetsmiljö 3 596

179117 7540 SAR UAS - samverkan för förbättrad SAR genom UAS och AI 6 115

179118 7559 - International Benchmark Campaign on Added Resistance 1 748

179694 7587 Blue supply chain 131

179695 7586 Konkurrensytor i hamnsystemet 300

181377 07634 DIGITALISERINGENS PÅVERKAN PÅ SJÖSÄKERHET 689

181486 07641 Empirisk bestämning av stöt- och vibrationsnivå 700

181488 07637 KTHs Fartygsdynamikprogram 2022-2026 1 000

181489 07636 Pre-study: Synchromodality as a promising digitalization scheme for freight logistics 600

181818 07574 SPECTRUM – Ship Evacuation with Reduced Manning 822

182001 07668 Kunskapsunderlag för värdering av den vattenburna kollektivtrafikens potentiella rol och funktion 768

182408 07688 On-board CCS för fartyg 327

182442 07684 Klimatomställning av torrbulkflottan driven av lastägare 756

182454 07683 INTERACT 458

182455 07690 Navigationsstöd från land 5 372
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Bilaga 3     

Totalt antal projektansökningar sedan 2019    

ÅR Namn Totalsumma TG0 TG2 

2019 

A new data approach and information system to 
support the decarbonization of the  maritime 
shipping industry 

2 450 000  

Beviljas Beviljas 

2019 

Analys av förutsättningar och nyttor med ett nytt 
navigationsstöd från land 

3 900 000  

  Beviljas 

2019 

Analys av möjlig affärsmodell för ökad användning 
av biogas i sjöfarten 

500 000  

Avslag   

2019 

Arbetsbåtars sjöegenskapskriterier (ASK) 5 821 800  

  Beviljas 

2019 

Automatisering och digitalisering i sjöfarten, ett 
transportövergripande perspektiv - Vad kan 
sjöfarten lära av övriga transportslag 

800 000  

Avslag   

2019 

AutoMon del 1:Automatisk trafikövervakning genom 
Al i svenska farvatten 

9 215 000  

Beviljas Beviljas 

2019 

Branschsamverkan för överflytt av gods till närsjö 
Nytt projekt namn: Utveckling av närsjöfart för 
konkurrenskraftiga och hållbara transporter. 

3 400 000  

Beviljas Avslag 

2019 

Developing Maritime Informatics into a Swedish 
Global Service Export 

1 200 000  

Beviljas Avslag 

2019 

DOKS - Digitaliseringsorienterade Operationer och 
Kompetenser inom Sjöfart (Digitalization-oriented 
Operations and Competences in Shipping) 

6 271 800  

Avslag   

2019 

Drivkrafter för kompetensförsörjning i en socialt 
hållbar sjöfart 

2 169 000  

Beviljas Beviljas 

2019 

Effektiva hamnar i hela landet 1 800 000  

Avslag   

2019 

Emission Free Waterways- Fossilfri vägfärja 500 000  

Avslag   

2019 

Explosions- och brandrisker med gasfordon i roro-
lastutrymmen (ExpRo) 

1 200 000  

Beviljas   

2019 

Fartygskoncept för konkurrenskraftig svensk 
inlandssjöfart (FART) 

700 000  

Avslag   

2019 

Fler elanslutna fartyg vid kaj (KAJ-EL) – Åtgärder för 
att stärka drivkrafter hos rederier och hamnar 

2 560 000  

Beviljas Beviljas 

2019 

FoilCart II - Demonstration av transformation mot 
eldrift och autonomi i sjömätning med ökad kvalité 
och reducerad klimatpåverkan 

6 150 000  

Beviljas Beviljas 

2019 
Framtagning av nya ISO-standarder för marin 
surrningsutrustning för fordon 338 000  Beviljas Beviljas 

2019 

Förebygga ohälsa i sjöfarten Longitudinell 
uppföljning av psykisk och organisatorisk arbetsmiljö 
i sjöfarten. Hur förebygger sjöfarten ökande psykisk 
ohälsa bland svenska sjömän? 

1 300 000  

Beviljas Beviljas 

2019 

Green Grenset 4 670 000  

Avslag   

2019 

Green Marine Propulsion GMP 15 000 000  

Avslag   



2019 

GreenGen 4 065 000  

Beviljas Avslag 

2019 

HARMLESS shipping - Holistic Approach for Ship 
Resistance Reduction and Biofouling Mitigation 

3 987 000  

Avslag   

2019 

Helelektriskt containerfartyg 1 060 000  

Beviljas Avslag 

2019 

Hur kan man öka implementeringstakten av åtgärder 
som minskar svenska hamnars miljöeffekter? 

3 600 000  

Avslag   

2019 

HydrodAInamics – Tillämpad AI för fartygs 
hydrodynamik 

4 900 000  

Avslag   

2019 

Hydrogenpråmar 1 050 000  

Avslag   

2019 

Hållbar inlandssjöfart - offentlig upphandling som 
katalysator 

1 400 000  

Beviljas  Beviljas 

2019 

Hållbara bränsletransporter med pråmfartyg - test- 
och demonstrationsprojekt för etableringen av EU:s 
femte trafikslag, pråmtrafik 

20 000 000  

Avslag   

2019 

Hållbart fartygsunderhåll genom framtagande av 
beslutsstöd samt hållbarhetsklassning av antifouling-
strategier 

3 000 000  

Avslag   

2019 

Hänsyn till korrosionens materialpåverkan för ökad 
marin säkerhet och hållbarhet 

2 400 000  

Avslag   

2019 

Industridoktorander Kalmar Isnavigation 
Fortsättning 

581 000  

Beviljas Beviljas 

2019 

Integration och validering av ny teknik för 
energieffektivisering inom sjöfarten 

1 344 000  

Avslag   

2019 

Klimatsmart skrovform i alla väder 4 600 000  

Avslag   

2019 Lion Fire II 

2 212 900  

Beviljas Beviljas 

2019 

Logistiska konsekvenser av störningar i svenska 
hamnar 

3 000 000  

Avslag   

2019 Miljösmarta sjösäkerhetsanordningar 

5 652 000  

Beviljas Avslag 

2019 

Nanol Technologies produkts 300 000  

Avslag   

2019 

Nationell forskningsinfrastruktur för energieffektiva 
fartyg i vågor (VÅGA) 

8 000 000  

Avslag   

2019 

Novel compact cleaner for exhaust gases from 
marine diesel engines 

6 075 000  

Beviljas Avslag 

2019 
NRTK mätningar (Nätverksbaserad Realtids Kinetik) 

400 000  

Beviljas   

2019 

OpenSeaAlliance 4 000 000  

Beviljas   

2019 

Optimerad sjöburen kollektivtrafik 10 925 000  

Beviljas Beviljas 

2019 

Rekrytering till sjöfarten - Måste sjömän vara män 3 280 000  

Beviljas Beviljas 

2019 

Risk Assessment: “Introducing autonomous vessels 
to the fleet” Simulatorbaserat riskidentifiering för 
autonom fartygstrafik. 

4 746 000  

Beviljas Beviljas 

2019 

ROAP (ROtor sail Assisted Propulsion – ett steg mot 
fossilfri sjöfart) 

5 100 000  

Avslag   



2019 

RoBound (Fire protection of Ro-Ro Space 
Boundaries) 

2 000 000  

Beviljas Beviljas 

2019 

Safe evacuation at sea- accounting for 
representative populations on board 

1 900 000  

Beviljas Beviljas 

2019 

Search and Rescue Technologies and Practices to 
Address Requirements of the IMO Polar Code 

1 713 000  

Avslag   

2019 

SHARC - Structural and Hydro mechanical 
Assessment of Risk in Collision and grounding 

2 600 000  

Beviljas Beviljas 

2019 

SHIPNOISE - Mätning och utvärdering av luftburet 
buller från fartyg 

1 916 000  

Beviljas Beviljas 

2019 

Shoreline- Demonstration affärs och 
samarbetsmodeller för framtidens mikrorederier 

981 915  

Avslag   

2019 

Sjöfartens konkurrenskraft  - Betydelsen av 
returtransporter 

  

    

2019 

Styrmedel för klimatvänlig sjöfart – ”minimum 
Power regulations” 

4 000 000  

Avslag   

2019 

Sv/Fi Styrelsen för Vintersjöfartsforskning 
utlysningar 2020,2021 och och2022 

3 900 000  

Beviljas Beviljas 

2019 

TANGO - Påverkan på undervattensmiljön vid 
storskalig farledsomläggning i Kattegatt 

1 215 000  

Beviljas Beviljas 

2019 

Toxiska gaser vid brandsläckning av elfordon i roro-
lastutrymmen (RO-Tox) 

800 000  

Beviljas Beviljas 

2019 
VDR data for more accurate prediction of vessels’ 
manoeuvring characteristics 

2 300 000  

Avslag   

2020 
” Ett fortsatt hållbart arbetsliv inom sjöfarten - Hur 
mår sjöbefälen i Covid-19-pandemins spår?” 2 000 000  Avslag   

2020 
”CENTER” – Comparison and verification of 
numerical tools for ship-hydroelasticity research 228 000  Avslag   

2020 ”Safe & Efficient Sea Operations” 10 512 000  Avslag   

2020 
Anpassning av utbildningar för digitaliserad och 
automatiserad sjöfart 8 500 000  Avslag   

2020 
Artificial Intelligence for Safety and Efficiency at Sea 
(AISEaS)  4 308 000  Avslag   

2020 

Automated logging and measuring of trucks’ and 
trains’ turn-around times at seaport terminals using 
a high frequency radar system 1 800 000  Avslag   

2020 

Autonomous cargo handling on tankers (ACHT) – 
Pre-study for operations mapping and design 
guidelines 1 057 150  Beviljas Beviljas 

2020 
Avgiftsmodell 2028 - hur skapar vi en 
konkurrenskraftig och hållbar sjöfart?  5 000 000  Beviljas Beviljas 

2020 
Behovsanalys av digitala tjänster, användargränssnitt 
och utbildning för sjöfarten 1 900 000  Avslag   

2020 
Behovsanalys av tekniska system, 
användargränssnitt och utbildning för däckpersonal 1 900 000  Avslag   

2020 
Beslutsfattarstöd – emissionsberäkningar för 
intermodal ShortSea  1 134 720  Beviljas Beviljas 

2020 

Bio-Met – CO2 neutral metanol för sjöfart - 
implementering 10 594 000  Beviljas Beviljas 

2020 
Blåljus till sjöss - en sammanställning av regler, 
praktik, attityder och behov 600 000  Avslag   



2020 

BOSSE – Behovsanalys för Optimerad Sjö- och 
flygräddning i Samverkan för Effektivare 
räddningsinsatser 480 000  Avslag   

2020 
Branschgemensamt utvecklingsprogram för Digitalt 
Anlöp - etableringsprojekt 4 997 770  Beviljas Beviljas 

2020 

BREND 2.0 – Brand i nya Energibärare på Däck 

1 900 000  Beviljas Beviljas 

2020 Bränslecellsdrift för Utsläppsfri Sjöfart,  BUS 560 000  Avslag   

2020 
Catalysis for Chemical Recuperation for CO2-neutral 
Shipping   450 000  Avslag   

2020 
Compasses in smart ships -Auhtorized Compass 
Adjustment from Ashore 1 200 000  Avslag   

2020 

Containerized Marine Transportation via the NSR for 
Swedish Ports (COMPASS) 1 990 000  Avslag   

2020 
Demonstrations-projekt. VDES ombord på en 
mikrosatellit för marin användning 16 798 000  Beviljas Beviljas 

2020 
Development and demonstration of fossil free 
passenger and cargo vessels of up to 50m 16 600 000  Avslag   

2020 
Development of eco-friendly coatings for marine 
antifouling applications (NATURAL) 4 000 000  Avslag   

2020 
Digital samverkan för effektivare hamnar genom 
ökad informationstillgänglighet 1 800 000  Avslag   

2020 

DOKS - Digitaliseringsorienterade Operationer och 
Kompetenser inom Sjöfart (Digitalization-oriented 
Operations and Competences in Shipping) 2 600 000  Avslag   

2020 Effektivare sjötransportsystem och infrastruktur 2 701 000  återtagen   

2020 

ELi (Helelektriskt containerfartyg) 

1 400 000  Beviljas återtagen 

2020 

Empirisk studie av risknivåer för ohälsa och nedsatt 
systemprestanda vid stöt- och vibrationsexponering 
under arbete ombord på snabba fartyg 3 600 000  Beviljas Avslag 

2020 
Energibesparingspotential vid kajanlöp av vägfärjor 
och mindre passagerarfartyg 458 000  Beviljas Beviljas 

2020 EnergieffektiV ruttplanerINg för närSjöfarT (VINST) 2 406 000  Avslag   

2020 
EU Emission Trading Scheme - impacts of including 
maritime transports 4 347 000  Beviljas Beviljas 

2020 F-Auto Del 2  3 876 000    Beviljas 

2020 

FoilCart II - Demonstrator för energieffektiv och 
snabb USVsjömätning i kustnära vatten 6 150 000  Beviljas Beviljas 

2020 

ForeSea 3.0: Vidareutveckling av det svenska 
incidentrapporteringssystemet genom fallstudier 
och 
insamlande av data 1 552 000  Beviljas Avslag 

2020 Fossilfri Nationell Sjöfart 500 000  Avslag   

2020 

Framtidens ledarskap inom sjöfarten – 
förutsättningar och krav för främjandet av en god 
säkerhetskultur 848 000  Beviljas Beviljas 



2020 
Förstudie teknikdemonstrator autogiro-seglare för 
handelssjöfart 255 000  Avslag   

2020 
Förutsättningar för en dynamisk och hållbar 
marknad för inrikes Sjöfart 3 800 000  Avslag   

2020 
Genomförbarhetsstudie BLC Frihamnen, 
byggplatslogistik sjövägen. 1 163 000  Beviljas Avslag 

2020 
Hamnen som en del av det digitala 
transportekosystemet 6 788 000  Avslag   

2020 

Heimdall 

4 436 000  Beviljas Beviljas 

2020 
High-accuracy flow field measurements around an 
array of wings for sail-powered vessels 2 965 244  Avslag   

2020 

HOPE - Hydrogen fuel cells solutions in shipping in 
relation to other low carbon options - a Nordic 
perspective 6 450 000  Beviljas Beviljas 

2020 
Hur realiserar man den mest energieffektiva 
fartygsresan i praktiken?  7 217 210  Beviljas Beviljas 

2020 

Hur åstadkommer man beteendeförändringar i stor 
skala för ökad energieffektivitet i 
fartygsmanövrering?  2 500 000  Avslag   

2020 
Hydrogen som energikälla för bränsleceller för 
elektrisk drift av ny systemlösning för Holmöleden 1 472 000  Avslag   

2020 Hållbar och attraktiv sjöfart nu 1 790 776  Avslag   

2020 Hållbar stabilisering av muddermassor 1 583 000  Avslag   

2020 
KANVAS (påverKAN av havsbottens djupVAriation på 
Sjöfart och ruttplanering) 3 600 000  Avslag   

2020 Kompetensbehov för smarta fartyg 900 000  Avslag   

2020 
Kvantifiering av effektsamband för sjösäkerhet - test 
av ny metod 2 000 000  Beviljas   

2020 Linjesjöfartens roll för robusta försörjningskedjor 4 500 000  Beviljas Beviljas 

2020 

Lättviktsfartyg: dynamiska belastningar för 
säkerhetsbaserad dimensionering 5 800 000  Beviljas Avslag 

2020 Maritim Informatik som forskningsområde - steg 3 214 000  Avslag   

2020 
Medicinska krav i sjöfarten - En kartläggning och 
jämförelse mellan trafikslag 1 300 000  Beviljas Avslag 

2020 Metodik för stabilisering av muddermassor 1 500 000  Avslag   

2020 
Minskad bränsleförbrukning genom trimvariation – 
CFD, EFD och fullskalamätning (ITRIM) 4 800 000  Avslag   

2020 
Mot säkrare verifiering av fartygdesignens utlovade 
energieffektivt (LOVA) 1 147 240  Beviljas Beviljas 

2020 

OSKAR (Optimering av Sjöburen Kollektivtrafik och 
Annan Regelbunden trafik) 10 111 000  Beviljas Beviljas 

2020 Policylabb för smarta fartyg 4 374 000  Beviljas Beviljas 

2020 

Potential och förutsättningar för svensk sjöfarts 
omställning till fossilfri framdrift. 4 448 000  Beviljas Beviljas 



2020 

Reduction of underwater noise and vibration from 
ships by propeller surface roughness - utilization of 
RoughProp 1 429 000  Beviljas Beviljas 

2020 

Referensdata och algoritmer till stöd för forskning 
och utveckling av smarta fartyg 10 618 000  Beviljas Beviljas 

2020 

SEA-CASE (Spatially Explicit Analysis of Cargo 
Associated maritime Shipping Emissions) 3 862 000  Beviljas Beviljas 

2020 
Shift 2 Sea –vad krävs för att minska 
anlöpskostnaderna? 2 500 000  Beviljas Avslag 

2020 
Sjöfolkets guide till god ombordmiljö. Utveckling av 
webbverktyg för riskbedömning av luftkvalitet 2 500 000  Avslag   

2020 Smart short sea shipping 4 500 000  Avslag   

2020 
Staten, kapitalet och akademin: hur sätta dem i 
samma båt? Om FoI för sjöfartens klimatomställning 574 000  Avslag   

2020 STM Ferry pilot 4 769 050  Beviljas   

2020 Svenska hamnars roll i en cirkulär ekonomi  2 500 000  Beviljas Beviljas 

2020 
Svenska sjömäns hälsa och möjlighet till 
återhämtning - livsstil och personliga riskfaktorer 1 400 000  Beviljas Avslag 

2020 
Svenska sjömäns hälsa. Ett tematiskt program för ett 
hållbart arbetsliv till sjöss. 6 100 000  Avslag   

2020 

Säkra fartyg i vågor genom förbättrad 
hydrodynamisk analys 1 958 000  Beviljas Avslag 

2020 

TANGO - Påverkan på undervattensmiljön vid 
storskalig farledsomläggning i Kattegatt- UTÖKNING 1 198 000  Beviljas Beviljas 

2020 
Transporteffektivitet med regional sjöfart i 
Mälardalen  711 780  Beviljas Beviljas 

2020 
Trygg och passande brandbekämpning / Safe and 
suitable firefighting 573 000  Avslag   

2020 
Utsläppsåtgärder för pannor på fartyg i 
hamnområden 852 000  Beviljas Avslag 

2020 
Utveckling av nya KPI för att maximera 
energieffektiviteten på fartyg i operationellt läge 700 000  Avslag   

2020 
Utvärdering av eye-tracking som utbildningsstöd vid 
simulatorförlagd lotsutbildning 5 329 000  Beviljas Beviljas 

2020 
Verktyg för att analysera överflytt av bygglogistik 
från väg till sjö 4 795 000  Avslag   

2020 Ytråhetsberäkningar för sjöfarten (RÅHET2) 5 780 000  Avslag   

2020 

Överflytt av gods till närsjöfart genom 
branschsamverkan 2 695 000  Beviljas Beviljas 

2020 
ÖVERLAST - Ökad överflyttning genom likriktning av 
nyckelaktörers strukturella incitament  1 690 000  Beviljas Beviljas 

2021  CONNECTIVITY challenge at sea 7 410 000  Avslag   

2021  PONTOS - öppen datahub för driftsdata från fartyg  1 692 000  Beviljas Avslag 

2021 
”Klimatsmart vägledning för isbrytare och 
handelsfartyg med hjälp av drönare” 3 488 000  Beviljas Avslag 



2021 
Användbarhetskrav i samband med introduktionen 
av nya generationens ECDIS-system 1 200 000  Beviljas   

2021 
Att vända skeppet - Chefers förutsättningar att 
motverka och förebygga trakasserier inom sjöfarten 958 000  Avslag   

2021 Automation inom sjöfartens tjänst 6 270 000  Beviljas   

2021 Automationsprogrammet Sjöfart 7 500 000  Avslag   

2021 

BojKom – Bojar till havs som 
kommunikationsplattform 400 000  Beviljas Beviljas 

2021 
CAHEMA - Concepts of ammonia/hydrogen engines 
för marine application 4 813 000  Beviljas Beviljas 

2021 Den hållbara hamnens digitala förmåga 5 110 000  Beviljas Avslag 

2021 
Digitaliseringens påverkan på säkerhet och 
besättningens arbetsmiljö 1 000 000  Beviljas   

2021 
Drift och operation av smarta fartyg: Behovsanalys 
för en säker och effektiv implementering 1 400 000  Beviljas Beviljas 

2021 Dynamiska fartområden och IVV-zoner 710 000  Beviljas Beviljas 

2021 
Empirisk bestämning av stöt-och vibrationsnivå för 
hälsorisker och nedsatt fartygssytemprestanda 4 200 000  Beviljas Beviljas 

2021 

EOS - Eyes on Scene - Säkrare och effektivare 
Sjöräddning med drönar-stöd 7 703 202  Beviljas Beviljas 

2021 

ESTIR- Effektsamband för sjösäkerhet – analys av 
tillbud som identifieras med RAIS-data  2 000 000  Beviljas Beviljas 

2021 
eWaterjet: The Hydrodynamics of Electric Waterjet 
Propulsion 3 050 000  Avslag   

2021 

EXIT– EXterna kostnader, styrmedel och 
kostnadseffektIva åTgärder för att nå en hållbar 
sjöfart 3 200 100  Beviljas Beviljas 

2021 
Forskning på disruptivt teknikkoncept för effektivare 
elektriska fartygsdrivlinor 3 592 000  Avslag   

2021 
Framgångsfaktorer för etablering av inrikes 
sjöfartspendel (PENDEL) 2 500 000  Avslag   

2021 

Friska sjömän behövs för en hållbar sjöfart. Möjlig 
utökning av läkarintyg för sjöfolk. 1 200 000  Beviljas Avslag 

2021 

Head Up Display for maritime applications 

1 972 000  Avslag   

2021 

HÅLL 2.0 - Hållbart skrovunderhåll för fartyg genom 
tillämpning av ett beslutsstödverktyg 5 065 000  Avslag   

2021 Hållbarhetskultur inom sjöfarten 600 000  Avslag   

2021 
Infrastructure for fossil-free fuels for ships in ports 
(Blue Supply Chain) 1 311 000  Beviljas Beviljas 

2021 
Integrerade el- och transportsystem i den 
digitaliserade hållbara elektrifierade hamnen 750 000  Avslag   

2021 
International Benchmark Campaign on Measuring 
Ship Added Resistance in Waves 2 296 060  Beviljas Beviljas 

2021 JIT Ports 7 470 000  Beviljas   



2021 
Klimatomställning av torrbulkflottan drivet av 
lastägare: en genomförbarhetsstudie 2 197 000  Beviljas   

2021 

Kommunikationsresiliens inom den maritima och 
multimodala domänen 4 700 000  Avslag   

2021 
Konkurrensytor i hamnsystemet: Ökad attraktivitet 
genom effektivare noder för enhetslaster 1 400 000  Beviljas Beviljas 

2021 KTH:s Fartygsdynamikprogram 2022-2026 8 000 000  Beviljas Beviljas 

2021 Marin trådlös laddning med IPT 3 290 000  Avslag   

2021 

MARSBAL: Employing Technology Innovation and 
Respective Regulations to Improve Maritime and 
Port Security in the Baltic Region through 
Government Cooperation 774 000  Avslag   

2021 Miljönyttan av transportöverflyttning till sjöfarten 3 850 000  Beviljas   

2021 Motivation till motion inom Sjöfarten (MMS)  8 727 000  Beviljas Avslag 

2021 
Nationellt organisationsöverskridande Forskning- 
och Utbildningscenter inom simulatordomänen 500 000  Beviljas Beviljas 

2021 
Norra havsrutten och högkapacitetsfordon för 
Effektiv contAinertranspoRt (NEAR) 1 948 000  Beviljas Avslag 

2021 OMI:Optimalt underhåll av isbrytare med hjälp av AI 5 800 000  Beviljas Avslag 

2021 Pilot “De maritima näringarnas kompetenscenter” 6 848 000  Avslag   

2021 

Pilotprojekt med semi-autonom elektrisk 
bärplansbåt i kollektivtrafik 9 259 000  Beviljas Beviljas 

2021 
Pre-study: Synchromodality as a promising 
digitalization scheme for freight logistics 900 000  Beviljas   

2021 På rätt kurs - Färdplan för gemensam mental modell 1 228 000  Beviljas Avslag 

2021 
REDO 2.0- Preventivt arbete för en hållbar social 
arbetsmiljö  9 821 000  Beviljas Beviljas 

2021 Remote Operation Center (ROC) för skärgårdstrafik 6 625 000  Beviljas Beviljas 

2021 Sailing Technology Laboratory på KTH 12 000 000  Avslag   

2021 
SailStory - ständiga förbättringar och ett resilient 
sjöfartssystem i praktiken 951 000  Avslag   

2021 

SAR UAS - samverkan för förbättrad SAR genom UAS 
och AI 10 000 000  Beviljas Beviljas 

2021 

SHIPLIFE-Systematisk holistisk prestandamodell för 
innovationsdriven fartygskonceptutveckling 
UPPDATERAD 5 368 000  Beviljas Bordlagd 

2021 
Silent@Sea - minskat fartygsbuller och ökad komfort 
från nästa generations drivlinor 4 465 000  Beviljas Beviljas 

2021 
SOKUF Stödmetod för optimalt konstruktionsstöd 
och framtida upphandling av fartyg 1 182 000  Avslag   

2021 SPECTRUM – Ship Evacuation with Reduced Manning 1 000 000  Beviljas Beviljas 

2021 
Transitioning to fossil-free national shipping – 
implications, challenges, and intervention (FFSHIP) 1 383 290  Avslag   



2021 

URBANA KAJER  

500 000  Beviljas Beviljas 

2021 

Utbildningsstöd för sjöfarten i psykiskt 
omhändertagande 1 400 000  Avslag   

2021 
Utveckling av en numerisk metod för prediktering av 
seglande fartygs tilläggsmotstånd och rörelser 3 535 295  Avslag   

2021 
Utvärdering av batteriexplosioner i maritima 
tillämpningar 4 000 000  Avslag   

2021 Vätgasdriven sjöfart i Östersjöområdet 10 200 000  Avslag   

2021 Vätgasinfrastruktur för Sveriges kuster 1 200 000  Avslag   

2021 Wind assisted vessels and effects on crew 1 952 880  Avslag   

2021 Windman 6 000 000  Avslag   

2021 Working conditions aboard hydrofoil craft 3 790 000  Avslag   

2022 
ACHT 2: Smart cargo handling on tankers – Proof of 
concept 4 620 000  Avslag   

2022 
Development and utilization of ship traffic flow 
model for safe and energy efficiency shipping 2 728 000  Avslag   

2022 
Digitaliseringens påverkan på säkerhet och 
besättningens arbetsmiljö 1 014 000  Beviljas Beviljas 

2022 
Effekter av kriget i Ukraina på försörjningskedjor och 
sjöfart från ett svenskt perspektiv 3 000 000  Avslag   

2022 FRAS - Fire Response at Sea 1 000 000  Avslag   

2022 
Försörjningssystem för framtidens marina bränslen - 
Östersjön 1 822 000  Beviljas Avslag 

2022 Förutsättningar för framtidens farleder 4 472 000  Beviljas Beviljas 

2022 

Installation av digitalt IoT- och utvärderingspaket för 
elektrifiering av arbetsbåtar på den svenska 
marknaden 5 360 000  Avslag   

2022 

INTERACT - Validerad aerodynamisk 
interaktionsmodell till EEDI och EEXI för 
vindframdrift 1 498 000  Beviljas Beviljas 

2022 
Klimatomställning av torrbulkflottan drivet av 
lastägare 2 103 000  Beviljas Beviljas 

2022 
Kunskapsunderlag för värdering av den vattenburna  
kollektivtrafikens potentiella roll och funktion 2 300 000  Beviljas Beviljas 

2022 
Miljö- och klimateffeekter av överflyttning av 
transportarbete från väg till sjö (MÖTS) 1 430 000  Avslag   

2022 Navigationsstöd från land - fas II 29 500 000  Beviljas Beviljas 

2022 Olyckslaster från fartyg på fasta strukturer 1 500 000    Avslag 

2022 On-board CCS för fartyg 980 000  Beviljas Beviljas 

2022 
RC Link - Säker och resilient kommunikationskanal 
för fjärrstyrning av fartyg 5 112 000  Avslag   



2022 
Reviderad ansökan: Den hållbara hamnens digitala 
förmåga 5 085 000  Beviljas Avslag 

2022 
Strategier för att säkra elförsörjning vid nyttjande av 
landström i svenska hamnar (El-till-kaj) 2 850 000  Avslag   

2022 
Tank-2-Tank: Hydrogen storage and bunkering 
solutions for maritime applications 5 880 000  Beviljas Avslag 

2022 
Tyst lossning - störningsfri hamnverksamhet för 
hållbara transporter och attraktiva städer 500 000  Avslag   

2022 
VDES ombord på en 3U nanoisatelit - utökning av 
befintligt projekt 2 625 000    Beviljas 

 

 

 

År Antal ansökningar

Total ansökningar 

tkr  Beviljade %

Beviljade 

projekt tkr

2019 57 199 000 39% 71 000

2020 83 283 000 35% 130 000

2021 62 234 000 32% 80 000

2022 21 86 000 38% 45 000

Total 223 802 000 35% 326 000




