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Synpunkter på Förslag till lösningar rörande fartyg för 
undersökningar inom Institutionen för Akvatiska resursers 
verksamhet 
 

SLU presenterar i skrivelsen sin syn på lösningar rörande fartyg för undersökningar inom Institutionen 

för Akvatiska resursers verksamhet. SMHI vill lämna följande kommentarer/synpunkter. 

 

Alternativ 1. Nytt svenskt forsknings- och undersökningsfartyg med delat ägande och redarskap 

på entreprenad 

Byggande av ett nytt fartyg skulle ur verksamhetssynpunkt vara en bra lösning, under förutsättning att 

finansiering och drift är löst långsiktigt. SMHI är dock tveksam till ett delat ägarskap mellan SLU, 

HaV och SMHI av flera skäl. SMHI saknar kompetens såväl avseende projektering, som beställning, 

ägande och redarskap. Dessutom kommer fartyget att kunna utnyttjas av SMHI endast i ringa 

omfattning på grund av att dagens utsjöverksamhet, till stor del på uppdrag av HaV, endast omfattar  

ca 80 dygn. Sist, men inte minst, innebär ett nytt fartyg en lösning 5-7 år in i framtiden, varför de 

tidsmässigt närliggande fartygsbehoven för lång tid förblir olösta, med stora extrakostnader för alla 

berörda myndigheter som följd under mellanperioden. 

 

Alternativ 2. Sverige tecknar långsiktigt avtal med Danmark/DTU aqua 

Om SLU fortsätter och/eller utökar sitt samarbete med DTU kommer potentiella samordningsvinster 

SMHI/SLU att utebli, vilket med dagens nyttjandegrad skulle kunna innebära upp till 150 dygn för 

myndigheterna tillsammans. Det fartyg som finns med i diskussionen med DTU aqua är heller inte 

särskilt lämpat för att operera i Östersjön och Bottenviken. Ett sådant avtal skulle dessutom försvåra 

eller omöjliggöra eventuellt samarbete med Finland (SYKE), vilket enligt vad SMHI erfar skulle vara 

ett alternativ med större effektiviseringspotential för samtliga parter. Baserat på vad SMHI vet idag, 



 

SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

601 76 Norrköping  Besök Folkborgsvägen 1  Tel 011-495 80 00  Fax 011-495 80 01 

 
 
SMHI 

Box 40 

190 45 Stockholm/Arlanda 

SMHI 

Sven Källfelts Gata 15 

426 71 Västra Frölunda 

SMHI 

Hans Michelsensgatan 9 

211 20 Malmö 

SMHI 

Universitetsallén 32 

851 71 Sundsvall 

 

skulle ett samarbete mellan svenska myndigheter och SYKE kunna vara intressant ur såväl tekniskt 

som operativt och ekonomiskt perspektiv. En sådan lösning bör därför undersökas grundligt innan 

långsiktiga avtal tecknas med andra samarbetsparter. 

 

Tf Avdelningschef Eva Edelid har beslutat i detta ärende som beretts av Gunnar Söderström. 

 

För SMHI 

 

 

Eva Edelid 

Tf Chef Avdelning Samhälle och säkerhet   
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