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- Vad vill de olika myndigheterna uppnå 

med FOI verksamheten inom sjöfartsområdet
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Behov av nya åtgärder och styrmedel



Sjöfartens spelplan för FoI

https://www.regeringen.se/49f291/contentassets/5e79349b796548f7977cbfd1c246a694/effektiva-kapacitetsstarka-och-hallbara-godstransporter--en-nationell-godstransportstrategi
http://trafikverket.diva-portal.org/smhttp:/trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1391372/FULLTEXT01.pdfash/get/diva2:1391372/FULLTEXT01.pdf
https://www.sjofartsverket.se/pages/594/Tre%c3%a5rsplan%20f%c3%b6r%20Sj%c3%b6fartsverket%202020-2022.pdf


Transportstyrelsen – övergripande inriktning

Sjöfarts-FoI ska bidra till nytta för vår verksamhet och som ser till att vi utvecklas åt 

det håll som vi ser behov av.

Fokus på myndighetens kärnområden: 

• Regelgivning

• Tillståndsgivning

• Tillsyn

• Registerhållning

• Marknadsövervakning
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Energimyndigheten vill se 

EFFEKT
i samhället 

av sin forskningsfinansiering



Effektkedjan / Strategin
Aktiviteter Resultat-Mål Utfall Effekt

Öppna utlysningar

Behovsdriven och 

problemorienterad 

forskning

• Företagsdrivna 

innovations- och 

utvecklingsprojekt

• Tvärvetenskapliga 

projekt

Resultatspridning och 

nyttiggörande

• FOI i samverkan 

mellan akademi , 

näringsliv och 

myndigheter

• Programkonferens

• Skriftlig och muntlig 

resultatspridning

• Innovationskluster

• Synteser

• Utsläppen av 

växthusgaser 2030 

minst 70 procent

• 2045 har inte 

Sverige några 

nettoutsläpp av 

växthusgaser

• Hållbar 

transportförsörjning

•Starkt svenskt 

näringsliv

• Ny kunskap finns 

framtagen om hur en 

ökad energieffektivisering 

kan uppnås 

• Innovativa och 

vidareutvecklade 

arbetssätt, tjänster, 

affärsmodeller, teknik 

och anpassade 

lösningar är 

demonstrerade.

• En långsiktig 

kompetensuppbyggnad

• Samverkar och bidrar 

gemensamt till förståelse 

och förändring 

• Resultatspridning med 

starkt fokus på 

nyttiggörande.

• Sjötransport-

systemet är energi-

effektivt med hög 

andel förnybart

• Fartyg som ny-

tillverkats har en 

hög energi-

effektivitet med 

mycket stor andel 

förnybar energi 

• Svensk forskning 

håller hög 

internationell nivå.

• Effektiv samverkan 

och kunskapsutbyte 

i samhället ger 

energieffektiva 

lösningar.



Vad behöver göras inom statens 
forskningsfinansiering för att få 

effekt?



Det ambitiösa målet

Unika lösningar

Stora behov

Hela vägen till marknaden



Integrera FoI mellan 8 och 17 – du behövs!

FoI är allas angelägenhet

FoI kan jämna ut en ojämn 

orderbok

FoI finansierar ny kunskap och 

kontakter

FoI är vägen mot de strategiska 

målen



Transportstyrelsen – mer i detalj

Bättre regler

Bättre tillståndsgivning och tillsyn 

Bättre verktyg för marknadsövervakning 

Effekter inom specifika områden:

• Klimat

• Miljö i övrigt

• Säkerhet, 

• Digitalisering/automation (och HF/MTO-perspektivet)

• Säkerhetskultur

• Intermodalitet och konkurrensförhållanden

• Kompetensförsörjning och utbildning

• Arbetsmiljö



Trafikverkets arbete med forskning och 
innovation
• Fokus på behovsmotiverad forskning, innovation och demonstration av hög 

kvalitet, samhällsnytta och genomslagskraft

• Generellt inga utlysningar, prioriterade områden och regler publiceras i 

Trafikverkets forsknings- och innovationsplan (revidering en gång om året) 

• Indelning i portföljer: dedikerad portfölj för sjöfarten men ambition att sjöfarten 

även ska synas i andra portföljer, t.ex. Planera-portföljen 

• Mer senare under dagen 
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Sjöfart är inte bara 
Sjöfartsprogrammet hos 

Energimyndigheten

Sjötransportsystemet

Digitaliseringsutlysningar

SEEL, Samspel, 

samordningsuppdrag

Batterifondsprogrammet

Transporteffektivt 

samhälle
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