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Förord 
Denna förstudie har initierats inom Lighthouse, och genomförts av IVL och 

Chalmers i tätt samarbete med Wallenius Marine och Lighthouse. 

Många olika initiativ och projektförslag diskuteras och initieras just nu kring 

omställningen till en fossilfri sjöfart. Det är logiskt, då det just nu finns ett 

momentum, bland annat på grund av en stor övertygelse från samhället att vi 

måste minska klimatpåverkan. Det pågår flera initiativ från myndigheter och 

organisationer både globalt, på EU-nivå och i Sverige, vilket ökar medvetenheten 

hos branschen. Vi ser också ett ökat forskningsanslag till sjöfart både på europeisk 

och till viss del nationell nivå. Med alla dessa spirande forskningsidéer och initiativ 

från branschen väcktes hos Wallenius Marine en tanke om ett behov av 

samordning av pågående forskning inom området.  

Projektet är av en karaktär som vinner på att många personer och organisationer 

bidrar och ger sin syn. Vi hade inte som författare till rapporten kunnat komma 

framåt om vi inte fått stort stöd från ett antal parter. Dels från Wallenius Marine 

där Per Tunell och Carl Fagergren lanserade tanken om detta projekt. Dels från 

Åsa Burman på Lighthouse som också såg behovet. Både Wallenius Marine och 

Lighthouse har varit delaktiga i diskussioner och analyser under arbetets gång och 

frikostigt bidragit med tid, kunskap och analyser. 

Därutöver har en mängd personer från branschen, myndigheter och akademi ställt 

upp och svarat på frågor, deltagit i workshop och kommit med klok återkoppling. 

Stort tack till alla! 
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Summary and recommendations 
There is a demand for knowledge in the transition to fossil-free shipping and a 

desire to bring about more coordination between different projects and initiatives. 

The aim of this project was to develop working methods to better coordinate the 

important work that lies ahead of us in the change to sustainable maritime 

transport. The project has been conducted through information gathering in the 

form of interviews and literature search, analysis of collected material, as well as in 

dialogue with key players such as shipping companies, academia, research funders 

and industry organisations. 

Our conclusion is that there is a need for further national efforts for better 

coordination in the area of "shipping's transition to sustainability". A systematic and 

regular compilation of projects and initiatives in the area could contribute to a 

better overview. 

There are several examples of areas where a tool for regular compilation of 

initiatives related to the change of shipping in the form of a database may be used: 

- To make available comprehensive information about projects that have been 
implemented, which can contribute to increased dissemination of results. 

- Contribute to more efficient coordination and resource utilization of R&D funds. 

- Assist in international initiatives such as applications and the formation of EU 
projects. 

- To simplify and initiate collaborations between different ongoing initiatives. 

- For those who want to know who has previously worked with a specific question 
and who has ongoing efforts  

- To more easily find results from already completed projects. 

- Facilitate the often-time-consuming initial work when projects are formulated to 
map what is already done in an area. 

- For research funders who needs to assess whether a subject has already been 
investigated. 

- To more easily identify areas with knowledge gaps. 

To construct this database, it is important to understand needs of the end-users, 

both those who carry out projects and need to enter information into the tool and 

those who need access to information. If users do not see enough value in 

including or using the compiled information, the initiative will probably die by 

itself. The threshold and work effort for entering and retrieving information must 

be low enough that the benefits outweigh the benefits. 

For the compilation of information to be useful for international actors, content 

also needs to cover international projects to provide full value. This need is in 

some ways in contrast to the idea of developing a simple and easy-to-administer 

system and therefore a balance needs to be established. 

Regarding content and delimitations, we have received views that it is important 

to cover all the various areas needed to achieve the desired change. Many 
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organisations active in the industry are technology-driven, but still like to see, for 

example, commercial and financial research projects included. 

Regarding areas where we see that there are specific challenges, conversion of the 

existing fleet, has been identified as an area that need special attention. This is 

important, as ships generally have a long service life. Another key for success is to 

take the question seriously of how the large amounts of renewable fuels for 

shipping should be produced. The lead times for building such production 

capacity are long and will also require large investments. 

Who the different user groups are needs to be clearly defined since the needs look 

different between e.g., shipping companies, technology suppliers, authorities, and 

researchers. Therefore, a sort / search function may be needed to support the 

user. Examples of different compilations could be which Swedish actors are active 

in the area or in which sub-areas current research takes place. 

We suggest that the work and compilations are initially kept simple so that the 

process is sustainable over time and does not take up too much administrative 

resources. The project group's assessment is that it is better to get started with 

compiling and that it should be easy and quick to collect information, or 

alternatively easy for project owners to enter information about their projects 

themselves. The compilations thus need not initially be more comprehensive than 

the information that has been collected within the framework of this project. 

If it is chosen to continue to compile initiatives linked to the transformation of 

shipping, we recommend that the information collected should be: 

- processed, made available and compiled regularly, 

- made available in such a way that efficient searches can be easily performed by users, 

- quality review should be performed and 

- information kept up to date and relevant to users. 

During the work, it has become clear that it is not obtained to get a comprehensive 

compilation of projects that cover all needs and wishes. A proposal for a workflow 

is therefore that guidelines on the desired content are drawn up and that the 

compilation can become more comprehensive as needs emerge. 

In this project, the term fossil-free shipping has been used initially, but our 

recommendation is instead to work with the concept of the transformation to 

sustainable shipping. 

As a first next step, the administrative cost of collecting and managing information, 

conducting the work with compilations etc., should be identified and quantified in 

detail. In connection with this, a management plan also needs to be produced. 

Our proposal is to give an independent party the responsibility to collect and 

compile information on recently completed, ongoing and planned (approved) 

research and development projects linked to sustainable shipping and the 

transformation of the shipping industry. This party would also be responsible for 
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quality review, compilations, making the information available and more. Our 

proposal for a suitable party for this work is the Lighthouse centre. 

If international projects and initiatives are to be included in the compilation, we 

recommend that further work be done to examine what has already been 

compiled within the framework of existing international collaborations and 

collaboration platforms. This has not been accommodated within the framework 

of this study. The possibility of carrying out compilations in collaboration with 

one or more of these organisations should be investigated, in order to increase the 

quality of the information. 

We also recommend investigating the possibility of collaborating with parties who 

are professionally engaged in information retrieval, such as university libraries. But 

also, that one should strive to use technology and methods for compiling 

information about research projects that are developed in other areas. 
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Sammanfattning och rekommendationer 
Det finns en efterfrågan på kunskap om vad som är på gång inom omställningen 

till en fossilfri sjöfart och en önskan om att få till mer samordning mellan olika 

projekt och initiativ. Detta projekt har haft som syfte att ta fram arbetsmetodik för 

att bättre kunna samordna det gedigna arbete som står framför oss med att ställa 

om till hållbara sjötransporter. Projektet har bedrivits genom 

informationsinsamling i form av intervjuer och litteratursökning, analys av 

insamlat material, samt dialog och avstämning med nyckelaktörer som rederier, 

verksamma inom akademi, forskningsfinansiärer och branschorganisationer. 

Vår slutsats är att det finns ett behov av ytterligare nationell satsning för bättre 

samordning inom området ”sjöfartens omställning mot hållbarhet”. En 

systematiskt och regelbunden sammanställning av projekt och initiativ inom 

området skulle kunna bidra till en bättre överblick. 

Exempel på användningsområden med ett verktyg för regelbunden 

sammanställning av sjöfartens omställning i form av en databas: 

- För att tillgängliggöra samlad information om projekt som genomförts, vilket kan 
bidra till ökad resultatspridning. 

- Bidra till effektivare koordinering och resursutnyttjande av FoU-medel. 

- Vara till hjälp vid internationella satsningar så som vid ansökningar och 
genomförande av EU-projekt.  

- För att förenkla och initiera samarbeten mellan olika initiativ som pågår. 

- För den som har ett kunskapsbehov och behöver veta vilka som tidigare arbetat 
med frågan och vilka som har pågående insatser  

- För att lättare kunna plocka upp resultat från redan utförda projekt. 

- Underlätta det ofta tidsödande initiala arbetet när projekt formuleras att se vad 
som redan gjorts inom ett område.  

- För forskningsfinansiärer som ska bedöma om frågan redan har utretts. 

- För att lättare identifiera områden där det finns kunskapsluckor. 

Det är även angeläget att förstå användarnas drivkrafter. Både de som utför 

projekt och behöver lägga in information och de användare som behöver tillgång 

till informationen. Ser användarna inte ett tillräckligt stort värde i att få med eller 

använda den sammanställda informationen, kommer initiativet troligen självdö. 

Tröskeln och arbetsinsatsen för att lägga in och hämta ut information måste vara 

så låg att nyttan avsevärt överväger. 

För att sammanställningen av information ska vara användbar för internationella 

aktörer behöver innehåll också vara internationellt för att ge fullt värde. Detta 

behov står dock i kontrast mot tanken om att ta fram ett enkelt och lätt-

administrerat system och därför behövs en avvägning göras.  

Gällande innehåll och avgränsning har vi fått synpunkter på att det är viktigt att 

täcka de olika områden som behövs för att få till den önskade omställningen. 
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Många organisationer verksamma inom näringen är teknikdrivna, men ser ändå 

gärna att exempelvis kommersiella och finansiella forskningsprojekt inkluderas. 

Vilka de olika användargrupperna är behöver tydligt definieras eftersom behoven 

ser olika ut hos till exempel rederier, teknikleverantörer, myndigheter och forskare. 

Därför kan det behövas en sorterings-/sök-funktion som stöd åt användaren eller 

färdiga sammanställningar. Exempel på olika sammanställningar skulle kunna vara 

vilka svenska aktörer som är verksamma inom området eller inom vilka 

delområden det sker aktuell forskning. 

Vi föreslår att arbetet och sammanställningarna initialt hålls enkla för att processen 

ska bli hållbar över tid och inte ta för mycket administrativa resurser. 

Projektgruppens bedömning är att det är bättre att komma i gång med att 

sammanställa och att det ska vara enkelt och snabbt gjort att samla in information, 

alternativt enkelt för projektägare att själva lägga in information om sina projekt. 

Sammanställningarna behöver alltså till en början inte vara mer omfattande än den 

information som har samlats in inom ramen för detta projekt.  

Väljer man att fortsätta att sammanställa initiativ kopplade till sjöfartens 

omställning rekommenderar vi att insamlad information: 

- bearbetas, tillgängliggörs och sammanställs regelbundet,  

- görs tillgängligt i sådan form att effektiva sökningar enkelt kan genomföras av 
användare, 

- kvalitetsgranskas och 

- hålls uppdaterad och relevant för användarna. 

Under arbetets gång har det blivit uppenbart att det inte är lätt att få en 

heltäckande sammanställning över projekt som täcker alla behov och önskemål. 

Som förslag på arbetsgång föreslås därför att riktlinjer om önskat innehåll dras 

upp och att sammanställningen över tid får växa och bli mer heltäckande i takt 

med att behov växer fram. 

Gällande områden där vi ser att det finns specifika utmaningar är det bland annat 

att få till en effektiv omställning av den befintliga flottan. Detta är bland annat 

viktigt då fartyg generellt sett har en lång livstid. Ytterligare ett område som kan 

ses som en nyckelfaktor för att lyckas är att ta frågan om hur de stora mängder 

förnybara bränslen till sjöfart ska produceras på allvar. Ledtiderna för att bygga 

upp sådan produktionskapacitet är långa kommer att kräva stora investeringar. 

Inom detta projekt har termen fossilfri sjöfart använts men vår rekommendation 

är istället att arbeta med begreppet omställning till hållbar sjöfart.  

Som ett första kommande steg bör den administrativa kostnaden för att samla in 

och hantera information, driva arbetet med sammanställningar etc. mer i detalj 

identifieras och kvantifieras för att kunna vara beslutsunderlag för finansiering. I 

samband med detta behöver också en förvaltningsplan tas fram.  
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Vårt förslag är att låta en oberoende part få ansvaret att samla in och sammanställa 

information om nyss avslutade, pågående och planerade (beviljade) forsknings- 

och utvecklingsprojekt kopplade till hållbar sjöfart och sjöfartens omställning. 

Denna part skulle också ansvara för kvalitetsgranskning, sammanställningar, 

tillgängliggörande av informationen med mera. Vårt förslag på lämplig part för 

detta arbete är Lighthouse. 

Om även internationella projekt och initiativ ska inkluderas i sammanställningen 

rekommenderar vi att ytterligare arbete läggs på att undersöka vad som redan 

finns sammanställt inom ramen för existerande internationella samarbeten och 

samverkansplattformar. Detta har inte rymts inom ramen för denna studie. 

Möjligheten till att utföra sammanställningar i samverkan med några eller någon av 

dessa organisationer bör undersökas, för att öka kvalitén på informationen.  

Vi rekommenderar även att undersöka möjlighet till att samarbeta med parter som 

professionellt håller på med informationssökning som exempelvis 

universitetsbibliotek. Men även att man bör eftersträva att nyttja teknik och 

metoder för sammanställningar av information om forskningsprojekt som 

utvecklas inom andra områden.  
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1 Beskrivning av projektet 
Detta projekt vill bidra till att de ansträngningar som utförs i svensk kontext för 

att nå målen om minskade utsläpp av växthusgaser från sjöfart är effektiva och 

skapar mervärde för branschen och Sverige som nation. Syftet med studien är att 

bidra till att mer initierade beslut kan tas baserat på tillgänglig kunskap och 

forskning, och således inte att ge ett precist svar på frågan om vilken forskning 

och vilka utvecklingsprojekt som ska prioriteras. 

Övergripande mål med projektet har varit att:  

- Skapa en struktur för att kunna kartlägga olika typer av forskning som behövs för 
att kunna uppnå målet med fossilfri och hållbar sjöfart. 

- Kartlägga nyligen avslutade och pågående FoU-insatser som syftar till att uppnå 
målen om fossilfri sjöfart.  

- Identifiera områden som behöver stärkas. 

- Genomföra en övergripande benchmark i ett internationellt perspektiv för att 
kunna hitta potential för framtida svensk affärsverksamhet och akademiska 
styrkeområden. 

Svårigheten att veta vad som är på gång, vad som behöver utföras och hur 

effektivt vi egentligen arbetar idag lyfts i projektet. Ibland har information om 

nyss utförda eller pågående projekt sammanställts men detta sker i så fall mest 

som tillfälliga initiativ som endast ger en ögonblicksbild. Det finns vad vi kunnat 

se inga kontinuerliga sammanställningar av mer heltäckande karaktär.  

Föresatsen har varit att omställningen mot fossilfri sjöfart är en mycket stor 

utmaning som kan behöva mer av koordinering och att stora krav på omställning 

skapar både möjligheter och risker för de parter som redan verkar inom området. 

Oavsett lösningar blir det, likartat omställningen av andra branscher, omfattande 

processer när en hel näring ska ställa om till hållbara lösningar. Inom landbaserade 

transporter eller stål- och cementindustri pågår omfattande forsknings- och 

utvecklingsprojekt och på samma sätt har initiativ startats upp inom sjöfarten. 

Men frågan är om forsknings- och utvecklingsinsatser inom sjöfartsområdet 

kopplat till framtida fossilfri operation är tillräckliga och om viktiga områden kan 

ha förbisetts. 

Mottagare av resultatet från denna studie är exempelvis myndigheter, 

intresseorganisationer, forskningsaktörer aktiva inom sjöfart, organisationer som 

beslutar om FoU-insatser inom sjöfart med flera. Vi bedömer att det inom detta 

område med stora behov av forskning och utveckling också finns stora 

möjligheter till framtida affärsverksamhet, varför även nya aktörer kan vara 

intressanta avnämare.  

Alternativen för fossilfri drift är många liksom de möjliga insatserna. Det är ännu 

inte självklart med vilka ansatser och åtgärder som växthusgaser från sjöfarten ska 

fasas ut. Det är naturligt att många olika lösningar behöver prövas för att identifiera 
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de mest lovande. Men den som tidigt kan identifiera vilka lösningar som framöver 

kommer att slå igenom i stor skala har möjlighet att skapa konkurrensfördelar. 

Det har från projektstart varit uppenbart att det inte är självklart hur forskning och 

utveckling som är relevant för området ska avgränsas och redovisas. Viktiga projekt 

kan vara del av forskning som inte är specifikt inriktad mot sjöfart eller har 

projektnamn och beskrivningar som inte direkt anknyter till sjöfart. En tanke som 

väckts under projektet är istället att det verktyg eller den sammanställning som kan bli 

det långsiktiga resultatet aldrig kan bli komplett eller täcka alla områden. Ambitionen 

är därför att försöka utveckla ett verktyg som är användarvänligt och innehåller 

tillräckligt mycket information för att ge reell nytta och skapa tillräckligt stort värde. 

Därefter kan information fyllas på efter hand och funktioner utvecklas vidare. 
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2  Arbetsmetod och arbetsgång 
Ambitionen har varit att skapa struktur, en sammanställning av pågående insatser, 
hitta styrkeområden och vita fläckar. Arbetsgången i projektet har delats in i ett 
antal delområden som varit till hjälp för att strukturerat ta sig an den komplexa 
frågan. Arbetsgången beskrivs översiktligt i Figur 1. 

 

Figur 1. Arbetsgång i projektet. 

För att kartlägga pågående insatser inom forskning och utveckling med 

tyngdpunkt på svenska initiativ har vi utgått från tre angreppssätt: 

• Identifiering av tidigare utförda sammanställningar över forskning som finns 
tillgänglig från forskningsfinansiärer och utförare. 

• Ett antal tongivande organisationer som arbetar med FoU kopplat till sjöfartens 
omställning har intervjuats och tillfrågats om vilka projekt de utför eller känner till. 

• Projekt som varit kända inom projektgruppen samt den forskning som på andra 
sätt kunnat identifierats har listats. 

Exempel på svenska organisationer som utför, initierar och finansierar forskning 

och utveckling som tagits i beaktande är Trafikverket, TripleF, 

Energimyndigheten, f3, Vinnova, Lighthouse, Closer, institut som VTI, RISE och 

IVL Svenska Miljöinstitutet, universitet och högskolor som Chalmers och KTH, 

samt branschföreningar som Svensk Sjöfart och några större rederier som Stena, 

Wallenius och Destination Gotland. 

Cirka 70 projekt som just kopplar till sjöfartens omställning mot fossilfri drift har 
identifierats. Då många projekt ska hanteras och analyseras blir det uppenbart att 
det behövs struktur för sökbarhet och användarvänlighet för att skapa överblick 
och att informationen verkligen ska kunna göra nytta. Relativt tidigt i projektet 
fastställdes att någon form av verktyg eller databas skulle behövas för att insamlad 
information ska bli användbar, se avsnitt 3.Hur kartläggningen genomförts.  

I det arbete som utförts för att identifiera behov av FoU har vi i huvudsak utgått 

från tre angreppssätt för att identifiera vilka projekt som krävs, är pågående och 

var de största behoven av forskning och utveckling finns och i någon mån kanske 

därför ska prioriteras. 

• Litteratursökning och inläsning av tillgängliga rapporter och material som 
hanterar sjöfartens omställning mot fossilfrihet och alternativa bränslen. 

• Intervjuer med företrädare för branschen som har insikt kopplat till forskning 
och utveckling inom området. 

• Egna analyser ur ett mer nationellt svenskt och regionalt perspektiv. 

Kartlägga 
pågående 
insatser

Identifiera behov 
av FoU
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områden som 
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Förslag på 
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Inom ramen för uppdraget har diskussioner förts med ett antal organisationer 

varav några personer har djupintervjuats, där vi utgått från en intervjumall. 

Exempel på organisationer som bidragit är Svensk Sjöfart, Trafikverket, 

Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Destination Gotland, Stena, KTH, VTI, 

Lighthouse, Volvo Penta, Energimyndigheten, SOL, SSPA, Färjerederiet och 

Wallenius Marine. 

Gällande området att identifiera områden som behöver stärkas så har ett 
angreppssätt varit att kategorisera de projekt som identifierats för att se om det 
genom detta går att se var forskningsinsatser är starka och var de saknas. Om vi 
inom detta projekt kan, eller bör, peka ut områden där det saknas forskning är 
också något som diskuterats inom projektgruppen och med de aktörer som 
intervjuats eller på annat sätt deltagit i projektet. Se avsnitt 8.Identifiering av områden 
som behöver stärkas.  

De olika sjöfartsområdena har delats in för att lättare kunna kategorisera och hitta 
bland initiativen som kartläggs, se avsnitt 3.Hur kartläggningen genomförts och 
utformning av verktyg / sammanställning. Exempel på områden är om identifierade 
projekt kan vara applicerbara för nya respektive existerande fartyg. 

Projektet har även undersökt vilka insatser som kan krävas för att nå målet om 
fossilfri sjöfart och hur en sådan process kan se ut. Vi har använt oss av samma 
kategorisering som för befintliga projekt. Detta utan att ha ambitionen att inom 
ramen för detta projekt ta fram en färdplan. Tanken med att arbeta med en sådan 
färdplan har varit att se om en sådan plan kan bidra till att identifiera områden 
som det idag inte satsas nog inom (se avsnitt 6.Scenario för önskvärd utveckling inom 
sjöfarten och dess hållbarhetsanpassning). 

Slutligen har området förslag på struktur, arbetssätt och förvaltning hanterats. 
Här har intervjumaterial, tidigare steg i processen, vad som framkom under 
workshopen (se avsnitt 9.Avstämning med intressenter), diskussioner, egna tankar och 
erfarenheter vägts samman.  
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3 Hur kartläggningen genomförts och utformning av 
verktyg / sammanställning 

Identifiering av tidigare utförda, nu pågående och i närtid avslutade projekt har 

genomförts inom projektet. Detta arbete har alltså utgått från litteratursökningar, 

befintliga sammanställningar, information från olika organisationer som kontaktats 

och projekt som varit kända inom projektgruppen. 

Från fasen projektidé fanns en skiss över projekt inom olika områden kopplade till 

fossilfri sjöfart där identifierade projekt placerats in och kategoriserats under 

områden så som styrmedel, bränslen, framdrift, energieffektivisering och så vidare. 

Under projektets gång har ett kontinuerligt arbete pågått med att utveckla 

metodiken kring hur projekten som identifierats ska kunna kategoriseras för att 

därmed göra informationen mer sökbar. I Figur 2 visas projektgruppens förslag på 

kategorisering av projekt där varje projekt som identifieras kan kopplas till fyra 

huvudkategorier: energieffektivisering, fossilfritt bränsle inklusive CCS-lösningar, 

samhällsvetenskapliga aspekter och systemomställning. 
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Figur 2. Illustrationen visar föreslagna kategorier som projekt och initiativ kan märkas upp med i databasen samt exempel på aktuella projekt inom respektive kategorier. Här visas även 
exempel på projekt som bedöms bidra till omställning av befintlig fartygsflotta och/eller kopplat till nybyggnation. 
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Vi har under projektets gång valt att tala om ”verktyg” för att inte för tidigt låsa 

oss vid en specifik utgång eller lösning. Efter hand har en idé växt fram som utgått 

ifrån de behov som framkommit. Mer konkret ser vi ett behov av att samla 

information om avslutade och pågående projekt i en databas som är strukturerad 

så att sökningar kan underlättas. I tillägg till själva databasen har det också 

framkommit önskemål om att regelbundna sammanställningar görs för att en 

överskådligare bild av vad som är på gång och nyss genomförts blir lätt tillgänglig.  

Vi ser i dagsläget att den information som är nödvändig för att kunna genomföra 

initierade sökningar och sammanställningar inte finns samlad. Med de olika pågående 

initiativen kring gemensamma forskningsdatabaser kan man tänka sig att det i 

framtiden kan gå att använda en sådan nyutvecklad databas men där är vi inte nu. Se 

bland annat avsnitt 5.Identifiering av relevanta planerade, pågående och avslutade projekt. 

Man kan också tänka sig att sammanställningar som utvecklas och genomförs kan 

anpassas till att fungera även med nya databaser som inte specifikt relaterar till 

sjöfartsforskning, utan kanske forskning i bredare kontext. 

Diskussioner har förts kring avgränsningar och vilken information som databasen 

bör innehålla. Slutsatsen är att databasen inte behöver vara komplett från start, 

utan att det istället är viktigt att inledningsvis gallra ganska hårt för att skapa 

strukturen och därefter låta den växa. Det är också viktigt att inse att listan aldrig 

kommer att bli komplett då all information aldrig går att få in. 

Utmaningen är att skapa kontinuitet i inmatningen för att skapa en levande 

databas, samt ha en sökbarhet så att den ger nytta. 

Under projektets gång har de projekt och initiativ som identifierats lagts in i en 

sammanställning (se Figur 3 samt Appendix - Projektlista), indelat i de fyra 

kategorierna som visades i Figur 2.
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Figur 3. Utdrag ur den sammanställning av aktuella projekt som gjorts inom ramen för projektet. Information som samlats in om projekten är bland annat organisationen som står 
bakom, kontaktperson, finansiär, när projektet startat och avslutas och nivån på finansieringen. En kategorisering har gjorts av projekten och en bedömning om resultatet har relevans för 
nya eller existerande fartyg. 
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Som komplement till sammanställningen av aktuella projekt som utförts inom 

ramen för detta projekt har det efter hand kommit upp förslag på ytterligare 

information som bör eftersträvas att samlas in. Exempelvis har det efterfrågats 

information om vilka forskningsprogram projekten är kopplade till, och om 

projektet är pågående eller avslutat. Även uppgifter om projektpartners och en 

uppdelning på finansiering av forskningsfinansiär och projektmedel som tillkommer 

genom in-kind är exempel på information som efterfrågats. Ett önskemål för att 

underlätta både resultatspridning och sökbarhet vore också att möjliggöra att lägga 

in en kort sammanfattning alternativt abstract kopplat till projekten. 

För avslutade projekt vore det bra om det fanns en kort redogörelse av resultaten. 

Sammanställningar för projekt som utförs inom ramen för Lighthouse verksamhet 

skulle förslagsvis kunna göras av Lighthouse när de färdiga projekten ändå 

kommuniceras. Information behöver dock i så fall läggas in vid två tillfällen; vid 

projektstart som ett pågående projekt och vid projektavslut när även en 

sammanfattning bifogas. 

En idé som kommit upp under diskussioner med intressenter är om det kan gå att 
samarbeta med eller få hjälp av någon organisation som är expert på just 
informations- och litteratursökning, som till exempel något universitetsbibliotek, 
som Chalmers bibliotek. De kan ha kompetens och förmåga att sammanställa 
projektlistor på ett effektivt sätt. 

Utöver själva arbetet med sammanställningarna behövs troligen ytterligare analys 
göras av innehåll, ytterligare kategorisering med mera, samt en kvalitetsgranskning 
av sammanställd information. För att detta ska ske effektivt är det viktigt att 
organisationen/personen som genomför sammanställningen har översikt och god 
kunskap inom området. 
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4 Behov, nytta och användning av ett verktyg / sökbar 
databas 

Användare kan tänkas vara finansiärer, teknikutvecklare, forskare och 

sjöfartsbranschen. Verktyget behövs för den som utför, bidrar till och finansierar 

forskning samt för de som nyttjar resultaten. Bedömningen är att ett verktyg och 

sammanställningar ger störst nytta för dem som är insatta i området.  

Exempel på områden där en databas med tillhörande sökfunktioner kan skapa 

mervärde är: 

• För att tillgängliggöra samlad information om projekt som genomförts, vilket kan 
bidra till ökad resultatspridning. 

• För att förenkla och initiera samarbeten mellan olika initiativ som pågår. 

• Sammanställningar över vilka satsningar som görs och tidigare genomförts inom 
specifika forsknings- och utvecklingsområden. 

• För den som har ett kunskapsbehov och behöver veta vilka som tidigare arbetat 
med frågan och vilka som har pågående insatser på gång. 

• För att lättare kunna plocka upp resultat från redan utförda projekt. 

• Underlätta det ofta tidsödande initiala arbetet när projekt formuleras att se vad 
som redan gjorts inom ett område.  

• För forskningsfinansiärer som ska bedöma om frågan redan har utretts. 

• För att underlätta för mindre aktörer som vill engagera sig och vill hitta 
kontaktpersoner. 

• För att lättare identifiera områden där det finns kunskapsluckor. 

• Bidra till att stärka svenska aktörers möjlighet till EU-finansiering genom bättre 
kunskapsunderlag om vad som pågår och bidra till att samla oss nationellt för att 
påverka inom EU och IMO.  

I flera sammanhang påpekas vikten av att rutiner för inmatning och användning är 

enkla och inte administrativt betungande. Viktigt är också uthållighet och funktion 

över tid, så att resultaten som samlas in i databasen används och kommer till nytta.  

I tidigare försök att sammanställa information om forskningsinitiativ har man ofta 

haft ambitionen att kunna söka ut information ur befintliga databaser. Dock kan 

detta vara svårt då informationen i många databaser inte är tillgänglig i sökbar 

form för externa användare. Det bör i detta sammanhang påpekas att exempelvis 

vissa forskningsfinansiärers databaser redan idag innehåller mycket och matnyttig 

information men det skiljer allt för mycket mellan organisationerna för att medge 

sammanställningar. 

Avseende tillgänglighet och användarvänlighet har påpekats att mer initierade och 

insatta användare troligen kan genomföra egna sökningar i databasen och själva 

bearbeta materialet. Men för att inkludera dem som inte är lika insatta kan 

exempelvis årliga sammanställningar eller standardiserade rapporter underlätta för 

användare att få ökad nytta av materialet. Vi förutsätter också att informationen i 

databasen ska vara tillgänglig för alla. 
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Men det finns även farhågor och invändningar mot att utveckla en ny databas, 

sammanställning och sökverktyg.  

• Det har redan gjorts många försök till sammanställningar och databaser inom 
olika områden och dessa är ofta bara aktuella vid tillfället då de precis ställts 
samman.  

• Det finns också helt andra sökverktyg för allmänna sökningar på nätet som idag 
kan ge mycket information. En satsning på en ny databas och ett nytt verktyg 
behöver ge bättre svar än vad sökningar med hjälp av Google kan ge för att vara 
värt satsningen. 

• En annan problematik är den geografiska avgränsningen. I vissa fall är nationella 
insatser fullgott medan i andra fall krävs i princip heltäckande internationell 
täckning för att ge full nytta. 

• Det finns även en skepsis mot att få fler databaser att mata in information i. 
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5 Identifiering av relevanta planerade, pågående och 
avslutade projekt 

Inom projektet har vi sammanställt information om nyss utförda, pågående och 

planerade forskningsprojekt och andra relevanta projekt som syftar till utveckling 

av fossilfria sjötransportsystem (se avsnitt 3.Hur kartläggningen genomförts och 

utformning av verktyg / sammanställning). Det har inte funnits någon skarp 

avgränsning i form av ämnesområden, utförare eller i vilket land som utföraren 

kommer från. Däremot har vi mer aktivt sökt efter projekt som just kopplar till 

minskning av växthusgaser inom sjöfarten och med svenska utförare. 

Arbetet med att identifiera information visar tydligt att det i dagsläget är ett 

tidsödande arbete att sammanställa information om avslutade, pågående eller 

planerade projekt och initiativ. Svårigheten är bland annat att informationen 

behöver gås igenom och värderas manuellt och att det ibland är svårt att hitta 

informationskällorna. I vissa fall finns information bara tillgänglig om den 

specifika organisationen som utfört eller finansierat initiativet kontaktas direkt. 

Under projekttiden har kunskap byggts upp, vilket kan underlätta arbetet med att 

fortsatt hålla informationen uppdaterad, samt att utveckla metodik och riktlinjer 

för att underlätta ett sådant arbete framöver.  

Möjligheten till att helt eller delvis automatisera informationsinsamlingen i syfte att 

effektivisera identifiering av projekt har diskuterats inom projektgruppen och med 

bland annat Lighthouse. En idé som kom upp var om det vore möjligt att utveckla 

ett AI-verktyg för informationssökning, och att materialet därefter kunde gås 

igenom manuellt. En annan tanke är att undersöka om vissa av de tillgängliga 

projektdatabaserna redan är tillgängliga eller kan tillgängliggöras i sådan form att 

API:er skulle kunna skanna av och direkt hämta upp information. Om inte, kanske 

sjöfartsforskning skulle kunna vara ett lämpligt område där en sådan metodik 

kunde introduceras och testas.  

Under projektets gång har det framkommit att det finns parallella pågående 

processer med samma mål, att bättre tillgängliggöra och sprida information om 

forskningsprojekt och initiativ:  

• Trafikverket är med i ett initiativ som Vinnova driver för en gemensam databas 
för all nationell forskning i Sverige.  
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• Trafikverket är också med i ett nätverk av ett 30-tal myndigheter som är 
finansiärer och där talar man mycket om direktivet öppen data1 och lagkrav om vad 
man inom kort måste dela med sig av. Här handlar det mycket om att avgränsa, 
paketera och använda data som redan finns.  

• Tidigare försök har gjorts kopplat till regelbundna och tillfälliga 
forskningssammanställningar. Bland annat har VTI i flera år arbetat med 
strukturering av transportforskning. I VTI:s sammanställningar saknas dock 
exempelvis information om storlek på projekt mm, vilket istället finns i 
Energimyndighetens egen projektdatabas. 

• Marin teknik på Chalmers tog under 2020 fram ett förslag till en centrumbildning 
för fossilfri sjöfart som fortfarande är aktuellt och som kan vara värt att stämma 
av mot. 

 
 

 

 

 

1 Direktiv (EU) 2019/1024 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga 
sektorn https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024&from=SV  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024&from=SV
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6 Scenario för önskvärd utveckling inom sjöfarten och 
dess hållbarhetsanpassning 

I arbetet med att försöka se vilka områden som behöver utvecklas för att nå mer 

hållbar sjöfart och som idag antingen arbetas med eller eventuellt inte täcks in 

behövs en idé om vilken kunskap och vilka metoder som behöver utvecklas. En 

sådan bild kan utgå från det långsiktiga målet och sedan beskriva hur vägen dit kan 

se ut och vad och när som då behöver utvecklas. 

För att nå IMO:s mål om reducerade växthusgasutsläpp från sjöfart inom loppet 

av knappt trettio år krävs stora förändringar. Tidsspannet till 2050 kan verka långt 

men genomsnittsåldern för fartyg i världshandelsflottan är i nuläget över 21 år.2 

Många fartyg tenderar att ha en livslängd på upp mot 30 år, vilket innebära att 

många av fartygen som seglar (med eller utan segel) 2050 kommer vara byggda 

2030 eller tidigare. Det betyder att vi behöver ha alternativa bränslen som inte 

genererar växthusgaser och som fungerar i befintliga fartyg. Samtidigt behöver vi 

snarast möjligt ställa om till produktion av nya fartyg med framdrivning som 

fungerar med alternativa hållbara bränslen. Troligtvis kommer det i praktiken att 

krävas lösningar för både nya och befintliga fartyg med en blandning av retrofit, 

nya framdrivningsalternativ och bränslen, eventuellt i kombination med 

koldioxidavskiljning (CSS). 

Egna analyser har utgått från en enklare scenariobeskrivning som med hjälp av 

back-casting från ett önskat mål 2050 beskriver vad som kan behöva vara på plats 

vid olika tidpunkter. Detta kan sedan översättas i forsknings- och 

utvecklingsinsatser som kan krävas för att kunna få dessa aktiviteter genomförda. 

Exempel på sådan schematisk scenariobeskrivning visas i Figur 4. 

 
 

 

 

 

2United Nations, 2020, Review of Maritime transport 2020, UNCTAD 
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Figur 4. Schematisk bild över en utveckling mot fossilfri sjöfart för att illustrera en händelsekedja. 

Ett exempel på ett mycket viktigt forskningsområde är att det behöver finnas 

tillgång i tillräcklig mängd på bränslen som är förnybart producerade. Innan ett 

sådant bränsle kan finnas tillgängligt i tillräcklig omfattning behöver 

produktionskapacitet byggas upp. För att en ny näring som investerar i tillverkning 

av förnybara bränslen ska uppstå behöver investerare och entreprenörer se en 

affär som bedöms någorlunda säker och då behöver kunskap om bränslets 

prestanda och risker vara klarlagd, ekonomiska förutsättningar vara någorlunda 

kända och en tillräcklig förväntad efterfrågan finnas på plats. Här kan med stor 

sannolikhet en mix av långsiktiga strategier och åtaganden från samhället och de 

som köper nya bränslen tillsammans med nya affärsmodeller som hanterar risker 

vara en viktig del i att skapa förutsättningar för utbyggnad av kapacitet. 
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7 Exempel på pågående initiativ inom branschen för att 
nå hållbar sjöfart 

Inom ramen för denna studie har viss efterforskning kring olika nationella och 

internationella initiativ genomförts som syftar till att bidra till sjöfartens 

omställning. Det har varit intressant att se till mer konkreta projekt och initiativ 

som bidrar till att utveckla kunskap men framförallt förmåga att i större skala ställa 

om sjöfarten.  

Några exempel på samarbetsforum: 

• Det finns en branschdriven teknikplattform i EU, Waterborne TP, som samordnar 
forsknings- och innovationsbehov och upprätthåller dialog mellan intressenter i 
den maritima sektorn. Plattformen är officiellt erkänd av EU-kommissionen och 
riktar sig till organisationer som klassningssällskap, rederier, tillverkare av marin 
utrustning, infrastruktur- och tjänsteleverantörer, universitet och 
forskningsinstitut tillsammans med EU-institutionerna och medlemsstaterna.  

• Inom Horizon Europe, EU:s nionde ramprogram för forskning och innovation, 
har sjöfarten för första gången fått ett eget partnerskapsprogram Zero Emission 
Waterborne Transport (ZEWT) med syfte att demonstrera implementeringsbara 
fossilfria lösningar för såväl nya som existerane fartyg, inklusive IWT-fartyg. 

• I vårt närområde har Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping arbetat 
tillsammans med ett antal partnerföretag för att systematiskt värdera och arbeta 
fram lösningar på sjöfartens omställning.  

• Organisationen Global Maritime Forum driver Getting to Zero Coalition där ett stort 
antal företag inom den maritima näringen genom samarbete ska verka för att det 
bland annat utvecklas fartygskoncept utan klimatpåverkan som ska finnas 
kommersiellt tillgängliga senast 2030. 

Kopplat till produktion av förnybara bränslen som kan användas till sjöfarten har 

relativt storskaliga projekt annonserats den senaste tiden.  

• Maersk är delaktiga bland annan i det danska projektet där el från off-shore 
vindkraft ska användas till att producera vätgas, metanol och ammoniak.  

• I Australien planerar InterContinental Energy (ICE) den kanske idag största 
produktionsanläggning där vind- och solkraft ska byggas och där elproduktionen 
ska användas till att producera grön vätgas och andra alternativa bränslen. 
Projektet syftar till att producera 1,75 miljoner ton vätgas per år (ca 60 TWh).3  

 
 

 

 

 

3 https://intercontinentalenergy.com/our-projects  

https://intercontinentalenergy.com/our-projects
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• I Sverige verkar företaget Liquid Wind för att etablera produktion av förnybar 
metanol med planerad produktionsstart 2024 i den första anläggningen i 
Örnsköldsvik.4  

Beträffande potential för framtida svensk affärsverksamhet och akademiska 

styrkeområden bör det till stor del kunna sättas likhetstecken mellan stort behov 

av omställning och potential för både affärs- och forskningsverksamhet. Som 

exempel medför ett framtida stort behov av alternativa bränslen i en hamn med 

stor trafik, att det finns en motsvarande intressant marknad för bunkring av fartyg. 

Ett bränslebehov leder till att det bränslet skulle kunna produceras i Sverige och så 

vidare. Kopplat till sådan utveckling behövs forsknings- och utvecklingsinsatser. 

Vi ser här ovan exempel från Danmark med stora satsningar på produktion av 

förnybart fartygsbränsle som nyligen dragit igång med stöd från danska staten. 

I Norge satsar staten och den maritima näringen tillsammans med ambitionen att 

etablera Norge som ledande inom lösningar för utsläppsfri ocean- och kustsjöfart. 

En fråga som uppkommit inom ramen för arbetet är om sjöfartens anpassning 

mot mål om reducerad växthusgaspåverkan idag är av intresse för fler 

organisationer än de som traditionellt arbetat med forskning och utveckling inom 

den maritima sektorn. Intresset för att bedriva maritim forskning har ökat hos 

forskningsorganisationer och finansiärer i takt med att frågan om sjöfartens 

omställning diskuterats allt mer och sektorn fått något ökade anslag, från en 

relativt blygsam nivå. Detta kan ses som en uppväxling av de riktade medel som 

satsats inom sektorn och positivt för utvecklingen mot mer hållbar sjöfart.  

 
 

 

 

 

4 https://www.liquidwind.se/news/miljotillstand  

https://www.liquidwind.se/news/miljotillstand
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8 Identifiering av områden som behöver stärkas  
Inom ramen för studien har också ingått att undersöka om den forskning och 

utveckling som idag pågår täcker de områden och de behov som finns för att 

anpassa sjöfarten till framtidens krav på ökad hållbarhet.  

Kopplat till behovet finns även frågan om vilken forskning och utveckling som 

kan behöva utföras i Sverige för att utveckla och upprätthålla nationell kompetens 

och förmåga att bygga verksamheter kopplat till framtidens sjöfart. 

Vi har inom projektgruppen diskuterat och analyserat frågan och har kommit fram 

till generella svar. Övergripande kan sägas att det i princip pågår projekt och 

initiativ med svensk anknytning inom alla de kategorier och områden som beaktats 

i studien (se kategorier i Figur 2). Samtidigt har det blivit uppenbart att det skulle 

behövas avsevärt mer av sammanställningar och analyser för att kunna uttala sig 

om initiativen inom respektive forskningsområde är tillräckliga i förhållande till 

behoven. Ett område vi dock skulle vilja peka ut som underrepresenterat med 

insatser i förhållande till behoven, är hur omställningen till fossilfrihet ska lösas för 

befintlig fartygsflotta. Då fartygen historiskt sett har en avsevärt längre livslängd 

än den tid som finns tillgodo för omställningen så pekar alltså mycket på att 

relativt stora insatser behöver genomföras även på befintligt tonnage och här 

saknas i dagsläget många av svaren.  

En annan fråga som diskuterats inom projektet är om det är av nytta att flera 

organisationer arbetar med liknande frågor. Ett sätt att se på saken är att parallell 

kompetens kan stimulera till att fler lösningar testas och att en sund konkurrens 

kan driva på utvecklingen. Ett annat synsätt kan vara att det kan vara ineffektivt 

att inte samla forskning och utveckling. Oavsett så ger transparens kring 

information om vilka projekt och vilken kunskap som finns tillgänglig en ökad 

möjlighet till att ta rätt beslut, lära av varandra och större möjlighet att utnyttja 

synergier. Detta är en av nyttorna med att sammanställa pågående projekt och 

tillgängliggöra denna information. 
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9 Avstämning med intressenter 
Som en avslutande del i projektet hölls en workshop för att presentera resultat, 

stämma av och komplettera slutsatser. Inbjudna till workshopen var utvalda 

personer som antingen representerar organisationer som finansierar forskning, 

utför sjöfartsrelaterad forskning eller använder resultaten från sådan FoU. 

Syftet med workshopen var bland annat att: 

• Stämma av vilka områden som anses mest prioriterade för att nå målen om 
fossilfri sjöfart, och säkerställa svensk sjöfart och näringslivets konkurrenskraft 
kopplat till omställningen. 

• Stämma av behov och nytta med att hålla ett verktyg med information om 
pågående och avslutade projekt uppdaterat och nationellt samordna forskning 
mot fossilfri sjöfart. 

• Diskutera framtida förvaltning och huvudmannaskap för samordning. 

 

Vid workshopen deltog: 

Stena Teknik: Harry Robertsson, Ansvarig för Stena Teknik, Jacob Norrby, 

Fartygskoncept, nybyggnation & decarbonisation 

Färjerederiet: Fredrik Almlöv, Teknik- och miljöchef  

Trafikverket: Charlott Andersson (CA), Portföljledare för Sjöfartsportföljen 

Energimyndigheten: Magnus Henke, Styr över sjöfartsprogrammet på Energimyndigheten 

Svensk Sjöfart: Suzanne Green, Ansvarig för forskning och innovation på Svensk Sjöfart 

KTH: Jakob Kuttenkeuler, Professor marina system 

RISE: Andreas Bach, Fossilfrihet, sjöfart och hamnar 

SSPA: Joanne Ellis, Forskare kopplat till sjöfart 

Lighthouse: Åsa Burman, Chef för Lighthouse 

Wallenius Marine: Carl Fagergren, Projektledare för bland annat nya fartygskoncept, 

Per Tunell, Operativt ansvarig på Wallenius Marine 

Chalmers: Jonas Ringsberg, Avdelningschef, Marin Teknik, Selma Brynolf, Forskare 

på enheten marin miljövetenskap 

IVL: Linda Styhre, Forskare, Erik Fridell, Adjungerad professor på Chalmers och leder 

gruppen Transporter och mobilitet på IVL, Karl Jivén, Forskare 

 

På workshopen förankrades delar av de framtagna resultaten men framförallt 

kompletterades den information som tagits fram och nya infallsvinklar gavs. 

Synpunkter, information och tankar som framkom vid workshopen har bearbetats 

och införlivats i projektets resultat.  

Exempel på synpunkter om projektet som uttrycktes under workshopen: 

• ”Temat för projektet ligger i linje med behov och ett bra verktyg skulle kunna göra stor skillnad 
även inom andra områden.” 

• ”Positivt initiativ som visar på behovet som identifierades redan när Redareföreningens 
forsknings- och innovationskommitté bildades och kämpade för forskningsmedel till sjöfarten.”  
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• ”Egentligen har man i detta initiativ valt att fokusera på fossilfri sjöfart men verktyg för att 
strukturera forskning är det viktiga.” 

• ”Projektet kan underlätta att svara på frågan om man gör rätt sak och att inte någon annan 
redan gjort samma sak.” 

• ”Viktigt att se branschöverskridande och nyttja andra branschers resultat.”  

• ”Vill gärna se mer samordning mellan olika svenska initiativ.” 

• ”Ser fram mot att få ett bättre grepp om vad som pågår och vad som saknas.” 

• ”Ser ett stort behov av att bättre kunna förstå var man ska vara med och engagera sig.” 

• ”Viktigt att inte låsa sig för specifika tekniska lösningar.”  

• ”Bra om detta kan leda till ökad samordning med projekt som utförs där man ofta missar att 
plocka upp resultat från redan utförda projekt.”  

• ”Får frågor från rederier som undrar varför aldrig någon från institut och akademi kontaktar 
dem så det finns behov av att samordna mer även inom detta.” 

• ”Upplever att det finns en dominans runt bränslen och teknik men kan sakna delar som 
betalningsvilja, infrastruktur osv. Regulatoriska initiativ är till exempel viktiga.” 

• ”Bra med verktyg för att se vad som görs i andra organisationer än det vår organisation 
finansierar.” 

Som återkoppling på presenterade projektresultat inkom exempelvis nedan 

synpunkter: 

• ”För att kunna definiera forskningsbilden behövs mycket kunskap.”  

• ”Frågan om vilken forskning som är underprioriterad är svårt att se och behöver nog även 
framöver bedömas av varje forskningsfinansiär. Men om man samordnat kan se om det finns 
parallella projekt på gång kan det vara av stort värde att detta blir känt så att arbete kan 
samordnas och erfarenheter utbytas.” 

• ”Att kunna se och identifiera vilka personer som arbetar med specifika frågor skulle underlätta 
samarbete och informationssökning.” 

• ”På många ställen finns för lite kompetens om hur stor frågan är för att dra hela forskningen 
som krävs i mål mot fossilfria sjöfarten.” 

• ”Nyttoperspektivet med att få till en sammanställning över projekt och initiativ är bland annat 
att snabbt kunna få en överblick över vad som gjorts tidigare, ett arbetsmoment som det idag 
läggs ganska mycket tid på kopplat till forskningsprojekt. Samt att få relevanta 
kontaktpersoner så att man kan se om man kan bygga vidare på etablerade modeller osv. 
Detta kan ge kontinuitet och tydligare strategi framåt. Detta kan också leda till ett bredare 
samarbete bland aktörer genom bland annat ökad transparens.” 

• ”Sammanställningar skulle göra att det blir lättare att se vad som gjorts tidigare. Samt även 
kunna bemöta om någon säger att något redan gjorts tidigare eller att detta är redan känt. 
Samt att kunna användas för att hitta de vita fläckarna.” 

• ”Alla verktyg ska underhållas och administreras. Bara en årlig sammanställning skulle kunna 
räcka i många fall. Dessutom förändras omvärlden över tid och med detta behoven.” 

• Det framhölls också att för vissa organisationer så skulle det framförallt vara av intresse och 
stort värde att ha en internationellt täckande sammanställning. 

• ”Ett verktyg eller en sammanställning skulle absolut användas och vara till nytta exempelvis 
som referensmaterial vid förfrågningar om forskningsbidrag, samt vara värdefullt för svensk 
sjöfart för att få ut max nytta från FoU-insatser.” 

• ”Svensk Sjöfart har exempelvis använt det som görs av tex Lighthouse snarare än att skapa 
egna sammanställningar. På samordnande nivå så som kommunikation i samband med 
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politiker osv kan verktyget ha stort värde. Inte bara resultaten utan även nästa steg är av stort 
intresse så som vad som skulle behöva forskas vidare på. En årlig uppdatering skulle behövas.” 

• ”Antagligen viktigt med avgränsningar som i så fall behöver beskrivas tydligt annars kan det växa.” 

• ”Indelningen i kategorier är svår. Man tenderar ofta att vara tekniskt orienterade och 
perspektivet blir då lite för teknologiskt. Annan påverkan behöver inkluderas som exempelvis 
ett mer ekologiskt perspektiv.” 

• ”Om man vill ha med mottagaren/användaren av resultaten för att visa på nyttan kan det 
vara intressant att kunna visa på vad man kan använda resultaten till.” 

• ”Viktigt med drivkrafter hos dem som ska använda (både de som ska lägga in och ta ut data). 
Bra att tänka på att det ska finnas värde.” 

Gällande önskemål om utformning av databasen och hur den skulle behöva se ut 

och uppfylla för att den skulle användas så inkom bland annat följande 

synpunkter: 

• ”Verktyget behöver vara lättanvänt, sökbart och väl kategoriserat. Det är viktigt att utseende 
och användarvänlighet är på plats och att man har arbetat aktivt med innehållet. Fokus 
behöver ligga på vad som kommer ut snarare en vilken teknisk lösning som väljs. Det måste 
vara lätt att hitta.” 

• ”Sökord eller liknande behövs antagligen för att underlätta sökning. Utmaning blir antagligen 
att få utförarna att ange detta.”  

• ”Det vore bra med en mini-sammanfattning av projekten.”  

• ”Gärna information i form av ett nyhetsbrev eller regelbunden sammanställning.” 

• ”Gällande gränssnitt, användare och data behöver frågan ställas vilka användare verktyget 
kommer vilja ha. Man kan då tänka sig funktioner som gör jobbet åt användaren. Annars 
kan det bli för stort steg att ta sig över för organisationer som inte har stora resurser.”  

• ”Information om Partners i projekten behöver vara med i sammanställningarna.” 

• ”Kan vara intressant att införliva information om projekt kanske några år tillbaka i tiden. 
Kanske kan detta fyllas på efter hand om man hittar information om projekt som fortfarande 
känns relevanta.” 

• ”Viktigt att skilja på grundforskning och tillämpad forskning (TRL-skala). Som exempel 
byggdes det strategiskt innovationsprogrammet SIP Lighter upp genom att relatera till TRL-
skalan.” 

• ”Man glömmer exempelvis ofta aspekten social påverkan från nya bränslen. Därför är det 
viktigt trycka på hållbarhet. Alltså tala om hållbar sjöfart och inte bara fossilfri sjöfart. Då 
kan vi utveckla energi som är hållbar hela vägen. Men vad som är hållbart på lång sikt är inte 
självklar och fossilfritt behöver inte vara detsamma som hållbart. Man bör vara försiktig med 
begrepp: förnyelsebar, hållbar, fossilfrihet, etc.” 

• ”Även regulatoriska initiativ bör innefattas. Svensk sjöfart och klassningssällskapen täcker 
detta till en viss del.” 

Gällande avgränsningar och internationella projekt påpekades bland annat: 

• ”Bra med ambitionen att ta med det internationellt men det kommer att krävas resurser att söka.” 

• ”Att samla in och täcka internationell FoU kan vara en utmaning och i många fall är inte 
heller alla sådan information offentlig och publik.”  

• ”ICCT publicerar mycket material och EU:s samarbetsplattformar publicerar en del samt även 
IMO en del.” 
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• ”Grupper så som Windship association och Hydrogen association har också bra listor på projekt.” 

Som återkoppling och synpunkter på förvaltning och huvudmannaskap inkom 

bland annat följande: 

• ”Som ett första steg behöver bilden över behov och utformning först klarna. Därefter kan man 
besluta vem som ska förvalta.” 

• ”Den som ska administrera och hålla i ett verktyg behöver mycket kunskap som utgångspunkt.” 

• ”Det är viktigt att kvantifiera administrativa resurser som krävs för att sköta verktyget, plan 
för förvaltning och finansiering kommer att behöva finnas på plats.” 

• ”Det upplevs positivt om det är en forskningsfinansiär som förvaltar samt att det är en neutral 
part. Men också att det är en organisation som har ett stort intresse för sjöfartsfrågor. Skulle 
t.ex. någon utförare som inte har huvudfokus på sjöfart förvalta är risken att det inte får 
samma prioritet.”  

• ”Viktigt att kunna ta resultat vidare till nya projekt.”  

Lighthouse har nämnts som möjlig huvudman från många parter under projektets 

gång och även under workshopen. Några reflexioner kring just Lighthouse som 

huvudman: 

• ”Att Lighthouse inte söker pengar för egna projekt talar för. Organisationen är neutral och 
bedriver inte lobbyverksamhet.” 

• ”Skulle Lighthouse bli huvudman behövs resurser tillskjutas för detta.”  
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Appendix - Projektlista 
Tabell 1. Lista med projekt som identifierats under arbetet med projektet. Sammanställningen har inte utförts med fokus på att vara heltäckande varför viktiga projekt kan saknas i 
sammanställningen. Istället har huvudfokus varit utvecklandet av själva processen med att identifiera och kategorisera projekt. Kategoriseringarna som utförts har genomförts av 
projektteamet baserat på snabb genomläsning av tillgänglig information om projekten och bör därför mest ses som en ansats till kategorisering. 
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LIGHTHOUSE PARTNERS

LIGHTHOUSE ASSOCIATE MEMBERS

Lighthouse brings together industry, society, academia and institutes in triple 
helix collaboration to strengthen Sweden’s maritime competitiveness through 
research, development and innovation. As part of the work for a sustainable 
maritime sector, Lighthouse initiates and coordinates relevant research and 
innovation based on industry and society’s needs.

Lighthouse – for a competitive, sustainable and safe maritime sector 
with a good working environment
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