
FFFF – Utveckla miljövänlig 

självopererande färja 

Koppling ÅMN:s utvecklingsområden: Forskning & Utveckling 
Koppling Interreg Central Baltic Programme: 3:1 Improved transport flows 
of people and goods 

Idé i korthet 

Projektets mål är att utveckla en miljövänlig självopererande vägfärja som ska 

fungera som vägfärja på korta distanser. Med maskineriet på land och (eventuell) 

operatör på en annan plats, som kan styra flera färjor simultant kan driftskostnaderna 

sänkas markant. Landbaserat maskineri öppnar för miljövänligare driftsformer. 

Projektet leder till minskade koldioxidutsläpp och minskad transporttid för 

passagerare och gods. 

Partners 

Den geografiska målgruppen och användningsområdet för färjan är skärgårdsmiljöer 

och öar i Sverige, Finland, Estland.  

Centrala partners som behöver finnas med:  

 Aktörer som äger och driver vägtrafikfärjor 

 Aktörer som planerar och utvecklar transportlösningar 

 Högskolor och universitet med relevant forskning 

 

Ska projektet kunna genomföras behöver Ålands landskapsregering finnas med.  

Ytterligare information & ingångsvärden 

 Projektet ska beskrivas som ett pilotprojekt som har ett brett 

användningsområde.  

 En annan viktig del för att lyckas med projektet är att utreda och utveckla 

regelverken som styr färjetrafiken– myndigheter och klassningssällskap är 

viktiga aktörer. Kan dock vara svårt att få in denna del av projektet inom 

ramen för CBP:s finansiering.  

 Helårsaspekten lyftes av gruppen som viktig – an lösning ska fungera också 

vintertid 

 Automationssektorn är växande och spännande, och kan skapa en ny 

utbildning på Åland 

  



 

Utveckling av den maritima IT-

sektorn 

Koppling ÅMN:s utvecklingsområden: Benchmarking och 
internationalisering 
Koppling Interreg Central Baltic Programme: 1:1 New Central Baltic 
knowledge intensive companies 

Idén i korthet 

Flera delar av den åländska maritima sektorn består av ”miniföretag” som framförallt 

agerar på den lokala marknaden. Genom ett projekt med andra kluster kan dessa gå 

från miniföretag till SME-nivån (Small and Medium sized Enterprises) med en större 

marknad. Målet med projektet är att skapa kunnande och en större trovärdighet som 

leverantör genom nätverkssamarbete samt att utveckla nya kunskapsintensiva företag 

i skärgårds-/glesbygdsregioner med exportpotential genom internationellt samarbete 

mellan företagskluster. 

Partners 

Partners hittas i andra klustermiljöer, ej nödvändigtvis maritima sådana:  

 Företagarorganisationer i Sverige, Finland, Åland och Lettland med fokus på 

små kunskapsintensiva företag 

Ytterligare information & ingångsvärden 

Maritima IT-sektorn är ett exempel på en delbransch som kan vara aktuell för en 

insats mellan 1:1, men den maritima sektorn kan innehålla fler branscher som kan 

vara aktuella.  

  



 

 

Varumärkesstärkande insatser 

Koppling ÅMN:s utvecklingsområden: Varumärket maritima Åland 
Koppling Interreg Central Baltic Programme: Olika för de olika idéerna  

Idén i korthet 

Arbetet resulterade i ett flertal idéer. Nedan redogörs för de idéer som direkt kunde 

kopplas till ett område i projektfinansieringen:  

 De maritima miljöerna i Mariehamn: Sjökvarteret – Pommern – Sailortown – 

Sjöfartsmuseet (2.1, Natural and cultural resources development inte 

sustainable tourist attractions eller 3.2, Improved services of existing 

small ports to improve local and regional mobility and contribute to 

tourism development) 

 Click, Smart, och andra dylika spetsprojekt (1.3, More exports by the 

central baltic companies to new markets eller 1:1 New Central Baltic 

knowledge intensive companies 

 Färjetrafikens logistiklösningar utvecklar ytterligare sin världsledande nivå. 

(3:1 Improved transport flows of people and goods) 

 Ännu bättre råvaror och matkultur ombord på fartyg och i land (2.1, Natural 

and cultural resources development in sustainable tourist attractions) 

 Internationella kryssningsdestinationer i samverkan (2.1, Natural and 

cultural resources development in sustainable tourist attractions)  

 Evenemang och aktiviteter med maritimt innehåll. (2.1, Natural and 

cultural resources development in sustainable tourist attractions) 

Partners 

Gruppen lyfter fram två partnerskap: Gotland och Ösel, vilket framförallt (tror 

protokollföraren) är partners för kryssning och för de mer besöksnäringsinriktade 

idéerna, samt Norrtälje, Stockholms hamnar och Åbo hamn, vilket framförallt bör ha 

bäring på övriga idéer.  

Ytterligare information & ingångsvärden 

Några idéer som fanns med som oneliners på blädderblock hade ingen tydlig koppling 

till CBP-finansiering:  

 ”Dra nytta av det maritima kunnandet – utveckla det” 

 ”Använda Ålands behörighet och få ny – förarlösa fartyg, registerlagstiftning, 

captive, försäkring, banking” 

 

Jonnys kommentar: Det är centralt att inte tappa bort den projektplan som skissades 

för år 1 under den praktiska workshopen – att baserat på marknadskunskap ta fram 

en varumärkesplattform måste vara den första aktiviteten. Sedan kan aktiviteterna 

ovan, framförallt de riktade mot besökare, genomföras för att gestalta varumärket.  



 

Ship management-kompetens 

Koppling ÅMN:s utvecklingsområden: Samarbete och samverkan 
Koppling Interreg Central Baltic Programme: 1.3, More exports by the 
central baltic companies to new markets  

Idén i korthet 

Ship management kräver samlad kompetens inom en mängd områden. Projektidén 

handlar om att skapa export inom såväl service-sektorn som inom produkter och 

kompetens genom att samla och organisera nätverket till ett affärsdrivande system. 

Det affärsdrivande systemet ska: 

 Paketera de gemensamma tjänsterna/kompetensen 

 Genomföra marknadsanalyser 

 Utveckla service och tjänster för nya marknader 

 Marknadsföra och genomför konkreta säljkampanjer på vald exportmarknad 

utanför EU. 

Partners 

 Regioner: Åland, Gotland, Riga, Tallin, Åbo / Sydvästra Finland 

 Universitet HÅ – Åbo-Gotland-Tallinn 

 Kluster/nätverk av mindre företag inom ship management, underleverantörer 

och rederier 

 Företagarorganisationer 

Ytterligare information & ingångsvärden 

”Learning by doing” användes som begrepp i presentationen – att bli bättre på att 

göra affärer genom att jobba tillsammans runt några case. De delbranscher som lyftes 

upp inom Ship management som är styrkeområden för Åland är:  

 Crewing 

 Försäkring 

 Skeppshandel 

 Utbildning 

 Teknik och underhåll 

 Bank 

 New building 

 Operation 

  



 

 

Samarbete och utbildning 

Koppling ÅMN:s utvecklingsområden: Kunskap och kompetens 
Koppling Interreg Central Baltic Programme: 4.2, More aligned vocational 
education and training (VET) programmes in the Central Baltic region 

Idén i korthet 

Kompetensutveckling genom digitalt lärande och distanslärande. Målgrupp och fokus 

är fortbildning av aktiva sjömän, som ska kunna göra sin vidareutbildning på sjön. 

Designa, utveckla och genomför utbildningsaktiviteter på distans. 

Partners 

 Utbildningsinstitutioner 

 Arbetsmarknadens parter? 

 Företag 

 Åbo 

 Stockholm 

 Kalmar 

 Göteborg 

 Estland 

 SST 

Ytterligare information & ingångsvärden 

Arbetssätt:  

 Etablera utbildningssamarbete både på gymnasial- och högskolenivå, för att 

bättre nyttja resurser som t.ex. simulatorer och skolfartyg.  

 Utbyte av lärare mellan skolorna 

 Utbyte av elever mellan skolorna 

 Gemensamma kurser som erbjuds digitalt 

 


