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Vad har hänt sedan sist?



Från digital sändning studio till fysisk konferens!
Omvälvande tider – från global pandemi till krig i Europa
Minskad tillväxt, ökad inflation = stagflation
Stora utmaningar globala försörjningskedjor – transporterna tagit 
plats i förarsätet. Vad är det nya normala? 
Höga material- och energipriser samt höga transportpriser
Globalisering i nytt ljus



Förra året stort fokus på planerade hållbara investeringar i 
norra Sverige > 1000 mdr
Utvecklingen fortsätter med Reemap, Nordic Hydrogene
Route, SSAB, H2 Green Steel fortsatt utbyggnad vindkraft mfl
Planerade investeringar ianspråktar den gröna elproduktionen 
i norr och kräver mer. Utbyggnad elnät och elproduktion i 
hela Sverige.



Ringar på vattnet … 
Kompetensförsörjning satsningar T25, Mind-dig
Samhällsutveckling kommuner
Infrastrukturinvesteringar elnät, hamnar, farleder, järnväg, väg och flyg



Omställningen inom sjöfarten fortsätter
Redare investerar i nya generationens fartyg



Hamnarna är av central betydelse idag och av 
avgörande betydelse i framtiden för att ytterligare 
utveckla kostnadseffektiva hållbara 
logistiklösningar
Svenska hamnar har anslutande farleder med god 
kapacitet
Hamnaktörerna samarbetar i större utsträckning för 
att uppnå ökad hållbarhet, kostnadseffektivitet och 
lösa framtidens transportbehov



Vad är på gång inom Sjöfartsverket?
- Uppdrag från regeringen att se över Sjöfartsverkets 

organisation och finansiering. 
- Statlig finansiering isbrytare och drift av operativ verksamhet.
- Digital infrastruktur och digitala tjänster för att möjliggöra 

smartare, mer kostnadseffektiva tjänster, ex utveckling 
navigationsstöd från land, digitala system, API:er

- Moderniserade lotsföreskrifter som ger möjlighet till fler dispenser.

Infrastrukturminister Enerot har utlovat besked om statlig 
finansiering investering isbrytare innan sommaren 2022!



EUs green deal – en tillväxtstrategi för tillväxt som säger -90% 
växthusgasutsläpp till 2050. 
Transportsektorn står för ¼ del av EUs totala utsläpp växthusgaser. 
Senast 2050 ska EU vara världens första fossilneutrala världsdel.
Konsekvenser sjöfart som del av utsläppshandeln?
CO2 utsläppen måste minska i flera led, från fartygstransport till 
verksamheten i hamnarna.



På regeringsnivå:
Transportpolitiska målen
Nationell godstransportstrategi
Omsätts i propositioner och infrastrukturplaner
Nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart, ifjol Pia i år Björn 
- inspel 2021 var att tänka regionalt, sätta näringslivet i fokus och hitta 
sätt att dela risk
Det finns väl formulerade mål och strategier, det görs mycket men 
arbetet behöver intensifieras!



Nationell plan 
- Måldatum färdigställande Norrbotniabanan
- Finansiering nya isbrytare 



Sjöfarten i fokus i olika sammanhang
Sjöfarten är en möjliggörare för tillväxt! 
Stort intresse från sjöfartsbranschens aktörer med fokus på norra 
Sverige att bidra till ”den permanenta världsutställningen”. 

Sjöfartssamling norr för ökat samarbete!
Det har hänt en del - men det behöver hända mer


