
- Saeed Mohebbi
- Sjöingenjör/elektriker
- Sakkunnig handläggare
- Sektionen för sjövärdighet
- Sjö och luftfartsavdelningen
- Har arbetat på myndigheten i cirka 10 år
- Ansvarsområden:
- Elinstallationer, elsäkerhet och batteridrivna fartyg
- Maskininstallationer
- Alternativa bränslen, LNG, Metanol, bränsleceller, vätgas etc.



Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, 
hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom 

järnväg, luftfart, sjöfart och väg.

Vår vision: 
Vi möjliggör morgondagens resor och transporter.



1. Internationellt samarbete inom IMO och EU
2. Utveckling av nationellt och internationellt regelverk

3. Samarbete med andra svenska myndigheter
4. Stödja, vägleda och samarbeta med branschen
5. Teknikutveckling, digitalisering och hållbarhet

Vad har myndigheten för ansvar och strategi?



Internationella bestämmelser

Internationella bestämmelser som påverkar sjöfarten

Den 1 januari 2015 infördes svaveldirektivet i 
kontrollområden i Nordeuropa och Nordamerika 
(SECA). Det nordeuropeiska området omfattar 
Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. 
Svaveldirektivet syftar till att minska sjöfartens hälso-
och miljörisker. Bestämmelserna fastslår att marina 
bunkeroljor högst får ha en svavelhalt på 0,1 
viktprocent för fartyg som trafikerar inom 
utsläppskontrollområden, vilket är en tiondel av det 
tidigare gränsvärdet. Utanför kontrollområdet är den 
högsta tillåtna halten 3,5 viktprocent. Globalt 
kommer det dock ske en övergång till högst 0,5 
viktprocent från år 2020 när nya krav från IMO 
träder i kraft. 



Internationell reglering
• IMO
• RESOLUTION MSC.285(86) interim guidelines on safety for natural gas-fuelled 

engine installations in ships (antogs 1juni 2009)
• IGF koden träde i kraft 2017 och införlivad i svensk rätt genom TSFS 2017:89 

(gäller för närvarande endast gasdrivna Fartyg, men i framtiden ska innehålla
regelverk för de flesta alterantiva bränslen) 

• Övriga pågående arbeten inom ramen för IGF koden är metanoldrivna fartyg
och bränsleceller.

• EU
• Direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen 
• Direktiv 2005/35/EG om föroreningar förorsakade av fartyg och införandet av 

sanktioner för överträdelser
• Direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen



• TSFS 2017:89 (Transportstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd om säkerhet på SOLAS-fartyg 
som använder gaser eller andra bränslen med
låg flampunkt (IGF-koden))

• Nationella riktlinjer för bunkring av flytande 
metan i Sverige TSG 2018-4023

• Transportstyrelsens riktlinjer för batteri-
och hybriddrivna fartyg TSG 2018-735

Nationell reglering



Våra erfarenheter
BIT VIKING 

Världens första dual fuel LNG 
ombyggnad 2011 

Seagas (180 m3)
Världens första LNG bunkerfartyg

ombyggnad 2013 



Våra erfarenheter



Nationella Riktlinjer 2017



Nationell Riktlinjer 2017

Syftet med riktlinjerna
Syftet med riktlinjerna är att förenkla 
hanteringen/bunkring av flytande metan i Sverige. 
Riktlinjerna ska fungera som stöd för myndigheter, 
hamnar, gasleverantörer, rederier och konsulter.
Sverige är ett av de länder som har varit mest aktivt när 
det gäller miljöarbete och övergång till alternativa 
bränslen inom sjöfarten. Det bränsle som har varit mest 
aktuellt både nationellt och internationellt är LNG. 
Övergången till LNG har lett till utmaningar för 
myndigheter, hamnar, redare och inte minst för 
leverantörer, men dessa utmaningar har vi i Sverige 
klarat av genom gott samarbete mellan alla parter. 
Transportstyrelsen har aktivt arbetat på alla fronter för 
att övergången till alternativa bränslen ska ske på ett 
smidigt och säkert sätt.



Nationell Riktlinjer 2017



Nationell Riktlinjer 2017



Nästa steg

Version 2.0

English Version

NY
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