
Sedan 2015 har Lighthouse verkat som plattform 
för att samla akademi, näringsliv och offentliga 
aktörer för att gemensamt driva utvecklingen mot 
en mer hållbar sjöfart. Detta har gjorts genom 
seminarier och workshops och gemensamma 
forsknings- och innovationsprojekt om aktuella 
och viktiga frågor för sjöfartsbranschen.

– Inom vårt närverk är vi bra på att snappa 
upp idéer tidigt. Ammoniaks potential som 
bränsle tog vi oss an redan på utopistadiet. 
En snabb förstudie gav svar och frågor som 
ledde vidare till ett större forskningsprojekt om 
vätgas, ammoniak och bränsleceller. Ett annat 
exempel är Stenas elektrifieringskoncept som det 
pratas mycket om idag och som har utvecklats 
i innovations- och samverkansprojektet Lätta 
elfartyg. Det är så det ska fungera, säger Åsa 
Burman.

Men de första fem åren har också präglats 
av en tröghet och ett nötande för att på allvar 
få upp sjöfartsfrågorna på den politiska 
agendan. Men så kom EU:s klimatpaket ”Fit for 
55” i somras, tätt följd av IPCC:s alarmerande 
klimatrapport och plötsligt är det ”viktigt på 
riktigt” att sjöfarten minskar sina utsläpp. Parallellt 
har land efter land, rederi efter rederi satt press 
på FN:s internationella sjöfartsorganisation IMO. 
Målet om en halvering av utsläppen till 2050 
räcker inte för att uppfylla Parisavtalets mål om 
klimatneutralitet. Sjöfarten måste ner på noll.

– Det kommer definitivt att hända saker nu. EU 
har ett antal förslag på styrmedel och regelverk. 
Frågan är hur de kommer att se ut. Blir det skatt 
eller utsläppshandel, eller bägge delarna? Blir 
det landanslutning vid kaj för vissa fartyg eller för 
alla? Och hur kommer systemen att utformas? 
Det är stora frågor som diskuteras och det är 
viktigt att de rederier som gått före inte straffas. 

En snabb omställning är alltså att vänta. Men 
hur ska den gå till? Utmaningen är enorm.

– LNG, vätgas, ammoniak och metanol – allt 
produceras idag av fossila råvaror, men kan 
produceras fossilfritt. Ett bränsle löser inte alla 
behov utan olika applikationer kan kräva olika 
lösningar. Vi vet idag till exempel inte hur långa 
sträckor batterier eller vätgas kan ta oss, säger 
Åsa Burman och fortsätter:

– Vi måste också vara vaksamma. Vi får 
inte stirra oss blinda på koldioxid och hitta på 
lösningar som gör att andra skadliga utsläpp 
ökar. Och arbetsmiljön ombord måste också 
beaktas. 
 
Ett annat exempel är utvecklingen av autonoma 
eller självkörande fartyg. I Sverige pratar vi 
hellre om smarta fartyg där digitalisering och 
automatisering bidrar till ökad säkerhet och 
energieffektivisering. Det här är ett område där 
Sverige ligger i framkant, vilket vi förstås också 
gör när det gäller bränslen och utvecklingen i 
stort av en hållbar och säker sjöfart. 

– Vi besitter en enorm potential som inte bara 
kan bidra till att lösa världssjöfartens utmaningar 
utan dessutom gynna vår exportindustri. För 
detta behövs samverkan och att sjöfarten 
behandlas som den viktiga sektor den är för 
Sverige. Satsningarna på sjöfartsforskning och 
innovation behöver ökas men alla inblandade – 
forskare, rederier, finansiärer och beslutsfattare – 
behöver också ha förståelse för hur behoven och 
utmaningarna ser ut ur ett systemperspektiv. 

Därför överlämnades en nationell agenda 
för sjöfartsforskning och innovation (NRIA 
Sjöfart 2021) till näringsminister Ibrahim Baylan 
i våras. Bakom agendan, som presenterar 
sjöfartsbranschens nycklar till en hållbar och 

konkurrenskraftig svensk sjöfart, låg ett års 
samverkansarbete.

– Efter fem år med Lighthouse föll det sig 
ganska naturligt att branschen kunde göra 
detta tillsammans. Som neutral spelare hade 
vi trovärdigheten att leda arbetet med den 
nationella agendan.
 
Lighthouse jobbar också utanför Sverige. 
2019 blev man medlem i EU:s teknikplattform 
Waterborne och i september i år utsågs Åsa 
Burman till dess vice ordförande.

– Tillsammans med EU-kommissionen har vi 
utformat ett partnerskapsprogram för forskning 
inom sjöfart. Inom Waterborne tas sedan 
förslagen på utlysningar fram. Så det finns 
förstås stora möjligheter att påverka, säger Åsa 
Burman.
  

Världen verkar ha bestämt sig. Det är dags att gå från ord till handling: Bort 
med det fossila, fram med el och fossilfria bränslen. 

– Utvecklingen av marina fossilfria bränslen är i sin linda. Det krävs 
samverkan och stora och snabba FoI-satsningar innan de på allvar kan göra 

sjöfarten grönare, säger Åsa Burman, verksamhetschef på Lighthouse.

Fakta Lighthouse:
• Är en neutral samverkansplattform för forskning, utveckling 
och innovation inom den marina sektorn. 
• Driver Trafikverkets branschprogram Hållbar Sjöfart som 
löper över tio år, 2019-2028, med målsättningen att skapa 
en internationellt konkurrenskraftig, hållbar och säker 
sjöfartssektor med god arbetsmiljö.
• Driver traineeprogram för att bidra till kompetensförsörjning 
inom den maritima sektorn i Sverige.
• Gör omfattande omvärldsbevakning. Lighthouse.nu är navet 
för den som vill ha koll på vad som händer kring sjöfart och 
hållbarhet.
• Medlemmar och partners: Svensk Sjöfart, Sjöfartsverket, 
Stiftelsen Sveriges Sjömanshus, Västra Götalandsregionen, 
Chalmers, Göteborgs universitet, KTH, Linnéuniversitetet, IVL 
Svenska miljöinstitutet, RISE, SSPA, VTI 

ÄNTLIGEN ÄR DET 
VIKTIGT PÅ RIKTIGT


