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Skärgårdsredarnas yttrande gällande förslaget till förordning om Eko-bonussystem: 

 
Om Skärgårdsredarna 

Skärgårdsredarna är en branschorganisation för rederier med färje- och passagerarfartyg med 
upp till 500 passagerare. Föreningen organiserar i huvudsak rederier med passagerarfartyg i 
skärgårdstrafik och representerar cirka 115 medlemsrederier med 370 fartyg som årligen 
transporterar mer än 35 miljoner passagerare och 12 miljoner fordon. Skärgårdsredarnas 
medlemsrederier är statligt, kommunalt eller privat ägda och svarar för nästan all 
fartygsbaserad kollektiv-, vägfärje- och turisttrafik i Sverige. Många medlemsrederier är 
småföretag där redarna själva arbetar ombord på sina fartyg.  

Fartygen bedriver trafik över hela landet i skärgårdar och städer, längs kusterna, på insjöar och 
kanaler. Trafiken är en förutsättning för en levande skärgård och har stor betydelse för turism 
och rekreation samt kollektivtrafik. Vägfärjorna är en del av det svenska vägnätet.  
 

Vi tackar för möjligheten att få komma med synpunkter på förslaget gällande Eko-
bonussystem.  

Skärgårdsredarna välkomnar och ser positivt på regeringens förslag till förordning för att 
stimulera överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart i syfte att minska utsläpp av 
luftföroreningar och växthusgaser. 
 
Vi anser dock att föreslagen förordning även borde innehålla liknande förutsättningar för 
överflyttning av persontransporter från väg till sjöfart. En inventering av Sveriges kuster, 
sjöar och vattendrag kan påvisa att trafik med rätt konstruerade fartyg med miljöanpassad 
teknik och fossilfri drift på många platser skulle kunna ge betydande miljövinster, särskilt där 
vägnätet kan avlastas.   

Vi vill framhålla vikten av en övergripande och långsiktig infrastrukturplanering 
(tilläggningsplatser, omstigning till övriga transportslag, P-platser osv) där båttrafik 
inkluderas. Infrastruktur med el-platser för elbåtar behövs för att förnya och modernisera 
kollektivtrafiken till sjöss. Vid bostadsbyggande i sjönära lägen måste plats lämnas för 
omstignings- och tilläggningsplatser för att möjliggöra pendelbåtstrafik. Det måste även 
planeras för servicepunkter i närområdet för att säkerställa att trafiken kan fungera effektivt 
(serviceverkstäder och varv). 
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Sammanfattning 
Skärgårdsredarna anser att Trafikverket ska ges möjlighet att lämna stöd i form av eko-bonus 
även för överflyttning av persontransporter från väg till sjöfart.  Detta skulle påskynda 
omställningen till mer miljöanpassade transporter och stimulera en ”HÅLLBAR INRIKES 
SJÖFART” även för passagerarfartygen. 
 
 
Saltsjö-Boo den 17 april 2018 
 

 
Alf Norgren 
VD, Skärgårdsredarna 

 
 


