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VÄRLDENS BÄSTA Ö
Vi är många som älskar Gotland. Vissa av oss bor här, andra besöker ön då och då.

För att det ska vara möjligt för Gotland att fortsätta utvecklas året runt behöver vi pålitlig 

och hållbar färjetrafik. Vi behöver kunna frakta förnödenheter som mat, medicin, kläder och 

byggmaterial till ön och varor som produceras lokalt behöver kunna transporteras från ön. 

Tack vare Gotlandstrafiken, vår landsväg, är Gotland en levande plats för alla som vill njuta 

av världens bästa ö.

Destination Gotland är en del av det gotländska samhället och erbjuder trygga och säkra 

resor. Alla som reser till och från Gotland är dessutom med på en resa mot klimatneutral 

färjetrafik. 



I enlighet med ÅRL 6:e kapitlet har Destination Gotlands styrelse

tagit fram en hållbarhetsrapport för 2020. I den redovisar vi vårt arbete

med sociala och miljömässiga aspekter av vår verksamhet.
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2020 var ett speciellt år för hela Sverige och inte minst för rese- och transportbranschen. Tillsam- 

mans har vi på Destination Gotland arbetat för att ställa om och säkerställa att alla gotlänningar 

kunnat resa säkert mellan Gotland och fastlandet. För att besökare ska kunna komma hit och ta

del av allt som Gotland har att erbjuda och för att säkra varuförsörjning och samhällskritiska kom-

munikationer för det gotländska samhället och näringslivet, precis som vanligt.

Samtidigt har vi fortsatt bygga vidare på det som är ett av världens mest moderna trafiksystem till 

sjöss och lanserat vår klimatfärdplan. Målet är att vi till 2045 ska kunna erbjuda en fossilfri överfart, 

och redan till 2030 ska vi ha minskat utsläppen med 70 procent.

En viktig möjliggörare för detta är vårt andra naturgasdrivna fartyg M/S Gotland som anlände till 

Visby under sommaren 2020. Genom att byta från diesel till naturgas (LNG) minskar vi koldioxid-

utsläppen med 20 procent och öppnar upp för att successivt blanda in biogas i tanken. I februari 

2021 var det glädjande att vi som första passagerarrederi i världen startade med storskalig 

inblandning av biogas.

För bara några år sedan hade Inblandning av biogas på denna nivå varit omöjligt. Men utvecklingen

går i snabb takt. Tack vare ökad produktion och införandet av en certifierad bränsleblandning med 

biogas och naturgas kan vi nu ta snabba steg framåt. Trots att priset på biogas fortfarande är högre

jämfört med naturgas gör vinsten, kraftigt minskade utsläpp, att vi tycker att investeringen är 

motiverad. Med 10 procent iblandning av biogas visar vi att det går att göra skillnad.

Trygga, säkra och hållbara resor mellan Gotland och fastlandet är det

som får oss att gå till jobbet varje dag, och under ett år som detta har vårt

ansvar varit särskilt stort. 

”Med 10 procent inblandning

av biogas visar vi att det går att

göra skillnad.”

Jag är mycket stolt över vad vi som

rederi åstadkommit under året, som

också är mitt sista helår som vd för

Destination Gotland.

Under mina nio år på bolaget är det

mycket som har förändrats och

utvecklats. Samtidigt som vi ökat antalet passagerare och besökare till ön,

har vi minskat utsläppen och bidragit till en mer hållbar sjöfart.

Det är nu dags för mig att lämna över rodret till Marcus Risberg som ny vd för Destination Gotland. 

Vi står inför en mycket spännande utveckling och en avgörande klimatomställning, och det känns 

fantastiskt spännande att få följa Destination Gotland under Marcus ledarskap.

Även om pandemin fortfarande präglar vår vardag arbetar vi vidare för att ställa om och göra 

Gotlandstrafiken mer hållbar. Under året har vi också visat att vi agerat snabbt, och i nära samråd 

med regionen, sjukvården och myndigheterna, när det behövdes. Vi har visat att vi finns där för det 

gotländska samhället och att vi håller Gotland öppet. För oss är det ju alltid Gotland först.

Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare på Destination Gotland för nio fantastiska år.

Era insatser gör skillnad för Gotland varje dag. Stort tack!
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En långsiktigt hållbar Gotlandstrafik, med hög punktlighet, god tillgänglighet

och service är en förutsättning för att vår ö ska kunna fortsätta utvecklas och

vara en attraktiv destination att besöka och plats att bo och verka på.

EN DEL AV LOKALSAMHÄLLET

EN LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR TRAFIK

har Trafikrådet under 2020 lämnat in de gotländska ståndpunkterna, vilka tydligt redogör för

den samlade bilden av hur Gotland önskar att trafiken mellan ön och fastlandet ska se ut. Vi som 

transportör har möjlighet att påverka öns attraktions- och konkurrenskraft, ekonomiska utveckling 

och välfärd genom att bidra till goda kommunikationer för både passagerare och gods.

Det finns en förväntan om att kommunikationerna ska vara hållbara, långsiktiga och erbjuda god 

tillgänglighet. Destination Gotland erbjuder redan idag en högre kapacitet och turtäthet än vad

avtalet med Trafikverket kräver. Vad gäller miljö och klimat finns det också en särskild efterfrågan 

på moderna fartyg som klarar av höga miljökrav. Därför har vi under 2019 och 2020 investerat i nya 

fartyg och bränslen för att skapa energieffektiva överfarter och minska användningen av fossila 

bränslen.

Under 2020 genomförde vi också en trygghetsundersökning ombord för att förstå hur våra 

åtgärder för en trygg och säker resa uppfattades av våra resenärer. En övervägande majoritet 

upplevde resan som trygg. Hela 85 procent av de tillfrågade resenärerna svarade att de kände sig 

trygga ombord, varav 45 procent svarade att man upplevde resan som väldigt trygg. Vi har ett 

ansvar att säkerställa en trygg och säker arbetsplats och resa, såväl ombord som till land.

Därtill genomför vi löpande medarbetarundersökningar för att kunna möta våra medarbetares 

förväntningar på oss som arbetsgivare. Medarbetarundersökningen består av fyra områden, 

arbetsklimat, ledarskap, organisation samt vision och mål. För många av våra medarbetare är frågor 

som att få feedback och uppskattning, ha balans mellan arbetsliv och privatliv samt återhämtning 

viktiga områden. Syftet är att få ett samlat underlag om vad våra medarbetare tycker att vi ska 

utveckla och förändra.

Som länk mellan Gotland och fastlandet har Destination Gotland stor påverkan på lokalsamhället. 

På ön är alla beroende av tillförlitliga, säkra och hållbara överfarter. Därför arbetar vi kontinuerligt 

för att säkerställa god turtäthet, kortare överfartstider och just-in-time-leveranser som gör det 

lättare för de gotländska företagen att vara en del av hela det svenska näringslivet, och för män-

niskor att bo på båda sidor vattnet. Idag görs cirka 25 procent av resorna av bofasta gotlänningar.

Vår affärsmodell bygger på att vara en del av lokalsamhället, vi brukar säga att vi ser Gotland som 

vår uppdragsgivare. Idag görs cirka 25 procent av resorna av bofasta gotlänningar. Våra fartyg ägs 

och designas av vårt moderbolag Rederi AB Gotland, men används för Gotlandstrafiken av Desti-

nation Gotland, med huvudkontor på ön. Vi bidrar genom vår verksamhet till att göra Gotland till en 

viktig besöksdestination för både inhemska och utländska turister. Vi är en del av den gotländska 

besöksnäringen och tillsammans arbetar vi för att göra det attraktivt att besöka ön året runt. Därtill 

har Destination Gotland ett uppdrag av svenska staten och Trafikverket att bedriva färjetrafik 

mellan Visby, Nynäshamn och Oskarshamn. Ett avtal som gäller till 31 januari 2027. Flottan består 

av fyra snabbgående fartyg med en överfartstid på strax över tre timmar.

Vi har löpande dialog med våra viktigaste intressenter, det innefattar bland annat besöksnäringen, 

företag och näringslivsorganisationer, samarbetspartners, lokala och nationella myndigheter och 

många enskilda resenärer. Deras åsikter är viktiga för oss och vi arbetar kontinuerligt för att för-

bättra vår verksamhet där det är möjligt. Inför den kommande upphandlingen av Gotlandstrafiken 

SÄKERHET, TRYGGHET OCH LÅNGSIKTIGHET 
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Sjöfarten är en viktig del i ett långsiktigt hållbart transportsystem och vi på Destination Gotland vill vara

en del av utvecklingen. Idag består utsläppen från sjöfarten av flera delar; koldioxid (CO2), kväveoxider (NOx), 

kolmonoxid (CO), kolväten från förbränning (HC/VOC), svaveloxider (SOx) och partiklar.

DESTINATION GOTLANDS FOKUSOMRÅDEN

Destination Gotlands hållbarhetsarbete är indelat i fyra fokusområden som också tar

hänsyn till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi arbetar aktivt inom alla delar av vårt

hållbarhetsarbete för att göra överfarten så bra som möjligt, för medarbetare,

passagerare och vår miljö.

Vårt mål är att till 2045 erbjuda en fossilfri överfart mellan Gotland och fastlandet,

första delmålet är att till 2030 minska utsläppen av koldioxid med 70 procent, jämfört

med år 2010. Genom optimerad körning, nya fartyg och mer miljövänliga bränslen

arbetar vi för att minska utsläppen av växthusgaser och partiklar. 

EN FOSSILFRI RESA

För oss som verkar på havet är det en självklarhet att värna om den känsliga natur-

miljön som havet innebär. Vi vill skydda havsmiljön och bidra till rena och levande hav och

arbetar förebyggande med att minimera risker för utsläpp av oljor och andra miljöfarliga

ämnen, och därmed belastningen på vattenlevande organismer.  

RENA HAV

På Destination Gotland verkar vi för att vår arbetsplats ska vara trygg och säker,

samt präglas av både mångfald, jämställdhet och inkludering. Ökad jämställdhet ger

bättre arbetsklimat, nöjdare medarbetare, ökad produktivitet och en bättre upplevelse

för våra passagerare.  

EN TRYGG OCH SÄKER ARBETSPLATS

Vi vill bidra till en hållbar resa, genom hela överfarten. Vi samarbetar med lokala

leverantörer för att kunna erbjuda närproducerad mat. Vi arbetar för att minska

kemikalieanvändning och användning av plast. Avfall ombord ska tas omhand för

att inte generera farligt avfall. För en hållbar överfart från land till land.   

EN HÅLLBAR ÖVERFART



Vi arbetar med att integrera FN:s Globala mål i vår verksamhet. De består av 17 globala mål och 169 delmål för 

hållbar utveckling globalt och vi arbetar specifikt med fyra mål med ett antal delmål som har starkast koppling

till vår verksamhet.

GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
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Vi vill bidra till en mer jämställd sjöfartsbransch och erbjuda en arbetsplats

där alla känner sig trygga, jämlika och välkomna. Jämställdhet och inkludering, 

fritt från diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och vi har ett 

ansvar att bidra till att vår arbetsplats är trygg och säker.

– Andelen kvinnor i chefsposition på Destination Gotland är idag 33 procent 

och målsättningen är en könsbalans om minst 40/60.

Delmål 5.5 – Säkerställa fullt deltagande för kvinnor

i ledarskap och beslutsfattande:

En god förbindelse mellan Gotland och fastlandet är en viktig förutsättning för 

en stor del av näringsverksamheten som bedrivs på ön. Genom innovation och 

teknologiska framsteg skapar vi nya hållbara lösningar för att fortsätta bedriva 

regelbundna, tidseffektiva och tillförlitliga resor som kan bidra till en hållbar 

utveckling av Gotland.

– Under 2020 hade vi 1 235 481 passagerare och fraktade 794 383 lastmeter.

– 2020 satte vi in en ny färja som drivs med naturgas och biogas i trafiken, 

vilket minskade koldioxidutsläppen ytterligare.

Delmål 9.1 – Skapa hållbara, motståndskraftiga

och inkluderande infrastrukturer:

Delmål 9.4 – Uppgradera all industri och infrastruktur

för ökad hållbarhet:

Det globala arbetet för att uppnå mål 13 och bekämpa klimatförändringarna

är ett av våra viktigaste mål. Vi vill bidra till att begränsa uppvärmningen och 

minska våra utsläpp av koldioxid med 70 procent till 2030, jämfört med 2010. 

Destination Gotlands största miljöpåverkan är användningen av drivmedel

och bunkerolja för framdriften av fartygen.

– Under 2020 minskade vi koldioxidutsläppen med totalt 14,2 procent

jämfört med 2019.

Delmål 13.1 – Stärka motståndskraften mot och

förmågan till anpassning till klimatrelaterade faror

och naturkatastrofer i alla länder:

För oss som verkar på havet är det en självklarhet att värna om den känsliga 

naturmiljön och vattnet vi färdas på. Överfiske, försurning, gifter och föroren-

ingar är några av de problem som drabbar våra hav idag och vi har ett ansvar 

att se till att inga utsläpp kommer ut i havet.

– Under 2020 minskade vi våra svavelutsläpp med 40 procent,

en viktig åtgärd för att minska försurningen av haven.

Delmål 14.3 – Minska havsförsurningen:

5. JÄMSTÄLLDHET

13. BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

14. HAV OCH MARINA RESURSER

9. HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER
OCH INFRASTRUKTUR



DET VI GÖR IDAG PÅVERKAR
MORGONDAGENS GOTLANDSTRAFIK

Destination Gotland driver ett långsiktigt arbete för att minska klimatavtrycket och påverkan på 

miljön. Tack vare beslut som togs långt tidigare kan vi idag ligga i framkant på miljöområdet inom 

sjöfartsnäringen. Det vi gör idag påverkar morgondagens Gotlandstrafik.

Redan på 1990-talet påbörjade vi vårt arbete för att skapa en mer modern och hållbar Gotlands-

trafik. Vi investerade i nya fartyg och mer bränslesnål teknik. Vid millennieskiftet bestämde vi oss 

för att satsa på spetsteknologi och gasdrivna fartyg vilket gjorde att vi under 2019/2020 kunde

ta de nya fartygen M/S Visborg och M/S Gotland i drift. Båda fartygen drivs med flytande

naturgas och biogas.

Teknikutvecklingen fortsätter i snabb takt och vi arbetar kontinuerligt med att implementera

nya mer effektiva lösningar som minskar utsläppen. I ett nästa steg ser vi framför oss att elektri-

fiering, hybridfartyg, biogas- och vätgasteknik kommer spela en viktig roll för att trafiken ska kunna 

bli helt klimatneutral. Vi samarbetar med flera aktörer inom sjöfarten och satsar på ny teknik och 

innovationer på bränslemarknaden för att resan mot fossilfrihet ska gå så snabbt och effektivt

som möjligt. 

Vi behöver agera så smart som möjligt i allt vi gör, från ombordservice, till maten vi serverar, och 

hanteringen av fartygets material och det som förbrukas på färjan. Tack vare ett systematiserat 

miljöarbete och ledningssystem förbättrar vi kontinuerligt vårt arbete för en ännu mer hållbar resa.
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2003 2021

2030

Återanvändning av värmen i frånluften

minskar elförbrukningen ombord.

Vi utökar inblandning av biogas till 10 %

Införs landström i Nynäshamn

Målet är att ta nästa generations

fartyg i bruk 2030. Ny teknik i form av

elektrifiering och vätgas kommer leda

vägen mot en klimatneutral trafik. 

2007
Installation av solfilm på fönster minskar

värmeinstrålningen och behovet av kylanläggning.

Ruttoptimering

Eco-driving

2009
Avloppsvatten från fartygen lämnas i land

för att renas i Visby reningsverk. Vatten från

sop- och skurmaskinen på däck tas omhand

som farligt avfall.

2020
Nya fartyget M/S Gotland tas i bruk som också

med flytande naturgas (LNG) och biogas (LBG).

 drivs

1998
Började vi köra på lågsvavligt bränsle för att minska

utsläppen av svavel till havs, redan 17 år innan detta

blev ett krav för sjöfarten på Östersjön. 

Installerades katalysatorer för att minska utsläppen

av kväveoxider (NOx), motsvarande den minskning

som krävs i lag första januari 2021.  

Källsortering av allt avfall från sopor och

gästutrymmena ombord. 

2019
Nya fartyget M/S Visborg tas i

bruk som drivs med flytande naturgas

(LNG) och biogas (LBG).

Kopplades vi upp med landström i Visby hamn

Vi återanvänder kylan från LNG-systemet till

kylanläggningen och minskar elförbrukningen.

Vi börjar plastbanta och källsorterar plasten

ombord. Några exempel är kaffemuggar av

papper blandat med gräs och plastförpackningar

av återvunnen plast. 

2000 2005 2010 2015 2020 2030

NÅGRA AV VÅRA INITIATIV:
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LADDA BILEN I HAMNEN
I fastlandshamnarna Oskarshamn och Nynäshamn har utrustning 
placerats ut för snabbladdning av elfordon. För den som vill ha sin bil 
fulladdad krävs bara 10–15 minuters anslutning. Utrustningen är 
placerad utanför terminalerna vilket innebär att de kan nyttjas av 
såväl passagerare som allmänhet.

MINDRE ALGER – MINDRE BRÄNSLE
Vi rengör frekvent undervattensskrovet från alger som vuxit fast. 
Detta minskar motståndet i vattnet och sparar bränsle.

SÅ LITE KEMIKALIER SOM MÖJLIGT
Vår kemikaliehantering är uppbyggd för att minska risken för skada 
på både människa och miljö. Syftet är att genom ett enhetligt system  
skaffa en bra överblick över de produkter som köps in och hanteras, 
samt att begränsa användningen av skadliga ämnen. Arbetet har 
inkluderat riskanalyser vilket lett till att vissa produkter fasats ut ur 
eller bytts ut mot andra mer miljövänligare alternativ.

MILJÖUTBILDNINGAR
FÖR ALLA MEDARBETARE
Miljömedvetenhet ska genomsyra hela företaget. Därför
genomgår alla fast anställda och säsongsanställda utbildningar
angående Destination Gotlands hållbarhetsarbete, vilket även
innefattar företagets klimatfärdplan. 

RENA DÄCK MINSKAR UTSLÄPP
Det svart- och gråvatten som uppkommer på fartygen körs iland och 
omhändertas i hamnar. Vatten från sop- och skurmaskinen på däck 
tas omhand som farligt avfall. Analyser som Destination Gotland låtit 
genomföra konstaterar att vattnet innehåller föroreningar och inte 
ska släppas ut obehandlat. Därför samlar vi in det och omhändertar 
det iland.

EFFEKTIVISERAR RUTT & HASTIGHET
Vi bygger en kunskapsbank om väder, vind, djup och strömmar för att 
effektivisera rutten och hastigheten.

MINDRE PLAST
Under 2020 reducerade vi antalet serveringsartiklar av engångs-
plast med nästan 60 procent. Målet för 2021 är att reducera med 
ytterligare 50 procent.

MILJÖVÄNLIGARE
ENGÅNGSFÖRPACKNINGAR
Kaffemuggarna görs av papper blandat med gräs och 
plastförpackningar av återvunnen plast. Locken till muggarna är 
gjorda av restprodukter från sockertillverkning.



EN DESTINATION
FÖR ALLA – ÅRET RUNT

Våra fartyg möjliggör viktiga transporter för att det ska kunna gå att leva

och bo på ön. Gotland utgör grunden för vårt arbete och vår ambition om att

bidra till en hållbar destination för boende, besökare och näringsliv. 
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I årtusenden har Gotland varit en plats som välkomnat besökare från när och fjärran. Även i dag 

lever vi nära historien som finns närvarande runt om på ön i form av byggnader, fornlämningar, 

seder och bruk. Tack vare att människor genom tiderna varit försiktiga och bevarat den gotländska 

kulturen och naturen kan vi njuta av den idag. Visar vi hänsyn nu så kan kommande generationer

ta del av vårt vackra Gotland framöver.  

Besöksnäringen är en av Sveriges största exportnäringar och väldigt viktig för Gotland. Den syssel-

sätter många människor på vår ö, den skapar intäkter och därmed skatteunderlag. Vårt samarbete 

med lokala arrangörer är av största vikt för att vi ska kunna utveckla ett hållbart samhälle för såväl 

besökare som boende.



De flesta som besöker Gotland gör det under sommaren och ön har länge förknippats med sol

och bad. Men vi vet att året runt-boende ofta vittnar om att den bästa tiden är våren eller hösten. 

Då är det färre besökare men lika vacker och tillgänglig natur. Gotland är ett fantastiskt hemester-

resmål, och intresset för lokala upplevelser, friluftsliv, utomhusaktiviteter och närproducerad mat 

växer. Aktiviteter som går att uppleva och njuta av på Gotland under stora delar av året. Vi arbetar 

aktivt för att visa upp vad vår ö erbjuder, även utanför högsäsong. Vi är övertygande om att det 

skapar en mer hållbar turism och ger nya målgrupper möjlighet att ta del av öns prakt även vid 

andra årstider.

Vi har under flera år arbetat för att välkomna fler konferensgrupper till ön. Konferenser kan med 

fördel ske under vardagar före eller efter sommaren och Gotland kan erbjuda en hållbar mötesplats 

i flera avseenden. Enligt Svenska Möten är det 7 av 10 som uppger att de föredrar att återgå till 

fysiska möten efter pandemin och på våra fartyg har vi konferensrum med plats för både stora och 

små grupper. Dessutom arbetar vi för att efter pandemin, kunna välkomna fler långväga gäster till 

Gotland. De har ofta semester vid andra tidpunkter än vi traditionellt har i Sverige och de gör att vi 

kan bidra till att utveckla Gotland som besöksdestination under fler årstider.
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Tillväxt Gotland

Gotlands förenade besöksnäring 

Passagerarrederiernas Förening 

Östsvenska Handelskammaren

Gotland Convention Bureau

Hållbara Gotland

Näringslivsrådet

Visby Centrum

Trafikrådet via Regionen 

Åkerier på Gotland

Almi

Mässgruppen

Besöksnäringsstrategin/Styrgrupp

Subtainable Spies

Outdoor Gotland 

Krögarföreningen

Rotary

DBW

Kulinariska Gotland

Bryggeriföreningen

Fenomenalen Science Center

Gotlands idrottsförbund

Organisationer vi samverkar med

ANDRA ÅRSTIDER - NYA MÖJLIGHETER 

LOKALA SAMARBETEN

Runt om på Gotland finns flera aktörer och samarbetspartners som Destination Gotland arbetar 

med. Det handlar bland annat om att stötta evenemang som Almedalsveckan, Medeltidsveckan 

och Skördefestivalen. Tillsammans med Region Gotland har vi portalen Kulturens Ö där vi lyfter 

lokala kulturevenemang. Ett liknande arbete har vi med den gotländska idrottsrörelsen, Gotlands 

Idrottsförbund och besöksnäringen; Idrottens Ö. Vi lyfter också upp flera mindre aktörer som 

erbjuder upplevelser utanför högsäsong, framför allt inom outdoor-sfären och olika kulinariska 

äventyr. Gemensamt för alla är att de visar öns mångfald, hur mycket som finns att se och göra på 

ön, under andra delar av året än högsommaren. Att vara en del av det gotländska näringslivet är en 

del av vår affär och vi strävar efter att fortsätta utveckla Gotland för att ön ska förbli en hållbar 

destination för alla som bor här eller vill komma på besök, nu och i framtiden. Därför är det viktigt 

för oss att fortsätta utveckla våra samarbeten och relationer till lokala aktörer. 
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FÄRDPLAN FÖR
EN KLIMATNEUTRAL
GOTLANDSTRAFIK

Under 2020 antog vi tillsammans med Rederi AB Gotland, en ambitiös

klimatfärdplan som beskriver hur vi vill göra överfarten till Gotland helt

fossilfri senast 2045. 

POWERED BY

Vi vill att Gotlandsresan ska vara så hållbar som möjligt. Senast 2030 ska utsläppen av

koldioxid från vår trafik ha minskat med 70 procent jämfört med 2010. Det innebär en 

minskning med 124 000 ton CO2 på 20 år. Från 177 000 ton CO2 per år 2010 till 53000 ton

CO2 per år 2030. Vår färdplan bygger på de verktyg som finns tillgängliga idag, och hur vi

anser att dessa kommer att kunna utvecklas och användas framåt.

Vår klimatfärdplan är också i linje med Sveriges nationella ambitioner. Sommaren 2017 antog 

riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk och en ny klimatlag som anger att utsläppen från inrikes 

transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030, jämfört med 2010.
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POWERED BY

Resan till en klimatneutral Gotlandstrafik kommer att kräva fler smarta val och investeringar i ny 

teknik. Investeringen i två nya gasdrivna fartyg, M/S Visborg och M/S Gotland, där den sistnämnda 

kom till Gotland under 2020, är ett viktigt steg på vägen. Fartygen drivs med flytande naturgas

(LNG – Liquefied Natural Gas) och biogas (LBG – Liquefied Bio Gas), vilket minskar utsläppen 

ordentligt.

Naturgas är idag det främsta drivmedlet i fartygen. Det är ett fossilt bränsle som minskar utsläppen 

av CO2 med omkring 20 procent, kväveoxidutsläppen med upp till 85 procent och tar nästan helt 

och hållet bort utsläppen av svaveldioxid och partiklar. 

Fartygens motorer är byggda för att även kunna drivas med biogas. Senast år 2030 planerar vi för 

30 procent inblandning av biogas och kommer successivt att öka andelen. I dagsläget är tillgången 

dock långt ifrån tillräcklig för att kunna tillgodose sjöfartens behov. Och även om utvecklingen gått 

snabbt framåt har också den totala efterfrågan ökat och användningen och behovet av biogas har 

ökat mer än produktionen. 2021 kunde vi som första större färjeoperatör i världen öka inbland-

ningen av biogas till 10 procent.

I alla förbränningsmotorer finns det vid förbränning av naturgas ett mindre läckage av oförbränt 

bränsle. Det innebär att ett så kallat ”metanslipp” uppstår, där metan släpps ut tillsammans med 

andra avgaser genom skorstenen. Våra motortillverkare arbetar aktivt för att minimera utsläppen 

från bränslesystemet och betydande framsteg är redan gjorda. I takt med teknikutvecklingen 

kommer vi att se ytterligare förbättringar, och kommer närmare och närmare vårt mål om en 

klimatneutral Gotlandstrafik.

TVÅ NYA FARTYG

FRÅN NATURGAS TILL BIOGAS
Teknikutvecklingen fortsätter i snabb takt och vi arbetar kontinuerligt med att implementera nya 

mer effektiva lösningar som minskar utsläppen från vår trafik. Förutom ökad användning av digital 

teknik och artificiell intelligens (AI) för att kunna optimera rutter och motorprestanda, ser vi också 

framför oss att elektrifiering, ökad användning av biogas och vätgasteknik kommer spela en viktig 

roll för att trafiken ska kunna bli helt klimatneutral.

Ett nästa steg kan också vara hybriddrift, där fartygen drivs med el under delar av överfarten. Med 

en investering i hybridfartyg skulle Destination Gotland kunna köra på el under delar av överfarten, 

till exempel in och ut ur hamn. 

För att Gotland ska kunna fortsätta att utvecklas och växa även i framtiden måste resan över vara 

både säker, trygg och klimatsmart. Vår klimatfärdplan bygger på de verktyg som finns tillgängliga 

idag, och hur vi anser att dessa kommer att kunna utvecklas och användas i framtiden. Vi står redo 

att ta nästa steg i takt med teknikutvecklingen, och att uppdatera våra fartyg med ny teknik när 

den finns på plats. Det är en resa som vi ser fram emot.

MINSKAD FÖRBRUKNING NÄR FÄRJAN
KOPPLAS UPP TILL DET LOKALA ELNÄTET

NYA DRIVMEDEL, ELEKTRIFIERING OCH SMART TEKNIK

Under 2019 fick Destination Gotland tillgång till landström i Visby hamn. En liknande anläggning 

planeras i Nynäshamn och beräknas vara klar under 2021. Det innebär att fartygen kopplas upp till 

det fasta elnätet och inte behöver köra med hjälpmotorer när fartygen ligger till kaj (vid de tillfällen 

vi stannar längre än en timme). Detta beräknas ge en årlig utsläppsminskning av koldioxid med 

cirka fem procent.



MER BIOGAS – MINDRE UTSLÄPP
Motorerna i våra nya fartyg M/S Gotland och M/S Visborg som togs i

drift under 2019 och 2020 drivs av både naturgas och biogas. Vi satsar på

att successivt öka inblandningen av biogas för att minska utsläppen

från trafiken. 
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De fossila bränslen som används idag behöver fasas ut för att klara 1,5-gradersmålet i Parisavtalet 

och Sverige har som mål att senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Samhället 

behöver en omställning till ett mer effektivt transportsystem och en ökad användning av hållbart 

producerade bränslen. Biobränslen spelar en viktig roll i denna omställning och är en bra lösning 

för att möjliggöra för sjöfarten att nå klimatmålen.

ETT FÖRNYBART DRIVMEDEL FÖR SJÖFARTEN

Biogasen spelar en viktig roll i omställningen till fossilfri sjöfart. Biogasdrivna fordon släpper

ut mindre koldioxid, kväveoxider (NOX) och skadliga partiklar, och bidrar därmed till minskad

påverkan på hälsa och miljö. Därutöver har biogas, precis som naturgas, fördelen att utsläppen

av svaveloxider (SOX) är nästan noll. Utsläpp av luftföroreningar, och ämnen som orsakar 

övergödning eller försurning minskar också.

För sjöfart på långa distanser är biogasen en smart och effektiv lösning, och eftersom både 

naturgas och biogas består av gasen metan, kan motorerna i våra fartyg drivas med både natur- 

och biogas. Flytande biogas, LBG (Liquefied Bio Gas), är biogas som kylts ned till minus 162°C.

LBG kan användas på samma sätt som flytande naturgas, LNG (Liquefied Natural Gas). 

Biogas är en förnybar energikälla som bildas när organiskt material bryts ner i en syrefri miljö.

Till skillnad från naturgas är biogasen förnybar och ingår i jordens naturliga kretslopp, medan 

naturgasen är en fossil gas som bildats i marken under många miljoner år. 



16 Destination Gotlands hållbarhetsarbete 2020

Biogas produceras genom rötning av organiskt material, ofta avfall och restprodukter. Det är 

framförallt avloppsslam, gödsel, matavfall samt avfall från livsmedelsindustrin och slakterier som 

går in i produktionen. Genom att producera biogas tar vi vara på en resurs som annars skulle gå till 

spillo. Det som blir över efter produktionen av biogas kan användas som näringsrik gödsel, och på 

så vis återförs näringen till jordbruket.

Precis som med andra förnybara bränslen anses den beräknade nivån på de faktiska utsläppen 

(tank to wheel, TTW) från förnybar biogas till noll. Biogasförbränning i sig genererar koldioxid, men 

eftersom mängden koldioxid i det biologiskt nedbrytbara råmaterialet motsvarar den mängd som 

släpps ut via biogasförbränningen, sker det ingen ökning av koldioxid i atmosfären.

Destination Gotlands mål är att successivt öka inblandningen av biogas och att senast 2030

bunkra minst 30 procent biogas. 

Som första större färjeoperatör i världen med både gods och passagerartrafik började Destination 

Gotland från och med februari 2021 med storskalig och kontinuerlig inblandning av biogas. 

Utökningen av biogas från en till tio procent ger en utsläppsminskning motsvarande 9000 ton 

koldioxid per år. Åtgärden innebär att Destination Gotland ligger före sin klimatfärdplan och har 

goda möjligheter att nå målen om 70 procents utsläppsminskning av koldioxid till 2030.

Biogasen levereras i Nynäshamn och bunkras till fartygen både på fastlandet och i Visby. Det är 

tack vare ökad produktion av biogas och införandet av en certifierad bränsleblandning med biogas 

och naturgas som detta kliv blivit möjligt. Även om priset på biogas fortfarande är betydligt högre 

jämfört med naturgas, och bränsleskiftet innebär en stor investering för Destination Gotland, ser vi 

den som motiverad tack vare stora utsläppsminskningar. 

Tillsammans med vår gasleverantör, som förser Destination Gotland med bränsle, kommer 

Destination Gotland fortsätta investera i sjöfartens klimatomställning.

AVFALL BLIR TILL BRÄNSLE

10 PROCENT BIOGAS BLIR VERKLIGHET

Biogödsel till
lant- & skogsbruk

Lastbilar Bussar Fartyg/Sjöfart

Biogas till
industri/hushåll

Biogasanläggning

Tankstationer
Biogas

Gödsel
Organiskt avfall
Restprodukter



Destination Gotlands påverkan sker främst genom förbränning av de fossila bränslen som används 

av våra fartyg. Våra betydande miljöaspekter innefattar utsläpp till luft av koldioxid (CO2), kväveoxi-

der (NOx), kolmonoxid (CO), kolväten från förbränning (HC/VOC), svaveloxider (SOx) och partiklar. 

Här ligger vår största miljöpåverkan, men också möjligheten att påverka för en förändring.

Att reducera vår förbrukning av fossila bränslen för framdrift och till övriga system ombord är

högt prioriterat.

VI PÅVERKAR LUFTEN – DET ÄR ETT STORT ANSVAR

TRANSPORTERADE ENHETER

TOTALA LUFTUTSLÄPP AV KOLDIOXID

UTSLÄPP AV  FRÅN FARTYGEN VID HAMNUPPEHÅLLKOLDIOXID

År

År

År

Längdmeter gods

Fordon

Passagerare

Utsläpp CO2 i ton

Utsläpp CO2 i ton

2018

2018

2018

850 221

554 508

1 766 738

156 381

12 910

2019

2019

2019

2020

2020

2020

837 995

572 239

1 822 292

144 000

16 900

794 383

437 564

1 235 481

123 600

13 500

Siffrorna avser 2020 års färjetrafik. Rapporteringen baseras på standarden EN 16258 (2012) i enlighet med

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 (MRV) – Standarden är antagen som svensk standard

och kallas då SS-EE 16258:2012.

*
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År

Nynäshamnslinjen

Oskarshamnslinjen

Västervikslinjen

Snittvärde – Alla linjer

2018

6,7

5,5

i.u.

6,3

2019 2020

6,3

5,1

4,2

5,8

6,1

5,0

Ingen trafik

5,7

KOLDIOXIDUTSLÄPP I KG PER PASSAGERARE OCH ÖVERFART*
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Nynäshamnslinjen OskarshamnslinjenSnittvärde

5,7 kg
6,1 kg

5,0 kg



2017 inleddes arbetet med att identifiera våra möjligheter för energieffektivisering, enligt lagen

om energikartläggning i stora företag (SFS 2014:266). Detta arbete har inneburit en genomgripande 

utforskning av energiprestandan i olika delar av verksamheten vilket inkluderar fartyg, terminalerna

i Visby, Oskarshamn, Nynäshamn och Västervik, Landservice samt huvudkontoret i Visby.

Den största energianvändningen är fartygens förbrukning av drivmedel. Den är större än all annan 

användning sammantaget och där vi har en målsättning om en besparing på en procent per år.  För 

att reducera bränsleförbrukningen, och därigenom våra utsläpp, arbetar vi bland annat med trim- 

och fartoptimering, skrubbning av fartygen för att minska algpåväxten och därmed motståndet i 

vattnet. Ett annat exempel är att utnyttja vår kunskapsbank med olika mätetal avseende väder, 

vind, djupkurvor och strömmar för att effektivisera rutt och hastighet.

Vi arbetar också med ett antal andra områden där vi kan göra förbättringar, främst terminalernas 

energianvändning och bränsle till arbetsmaskiner och bilar.

OPTIMERAD FART – MINDRE UTSLÄPP
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KEMISKA PRODUKTER

FARTYGENS BRÄNSLEFÖRBRUKNING I KWH/NM

2 200

2 400

2 600

2 800

FÖRBRUKADE KWH I LAND

År

Terminaler & huvudkontor

2018

1 872 586

2019 2020

 1 814 403 1 639943

År

Bränslevolym i liter

2018

89 339

2019 2020

93 289 90 544

Destination Gotland har även miljöpåverkan genom användande av olika typer av kemiska 

produkter såsom färger, smörjoljor, hydrauloljor. Förutom bunker, vars huvudsakliga miljöpåverkan 

tas upp under luftutsläpp, används dessa till underhåll av fartygen och till olika tekniska 

applikationer. På fartygen förbrukades:

År

3Färg (m )
3Bottenfärg (m )

3Kemikalier och rengöringsmedel (m )
3Absol och andra absorbenter (m )

Smörjoljor (ton)

Urea (ton)

Hydrauloljor (ton)  

2019

15,20

0,10

2,57

2,44

266

3 417

7,20

2020

8,17

-

3,06

0,10

196

1 816

6,16

ARBETSMASKINER PÅ TERMINALERNA

2016 2017 2018 2019 2020

2593

2437 2433
2378 2383



Vår verksamhet förbrukar en mängd resurser, men genom att återvinna så mycket som möjligt 

lyckas vi också spara in på många resurser och minska vår påverkan. Ombord arbetar vi för att göra 

det så enkelt som möjligt att återvinna och för att allt som förbrukas ska tas omhand på bästa sätt.

På grund av det minskande resandet under Covid 19-pandemin minskade hushållsavfallet kraftigt.

Vi ser också ett reducerat avfall av plastförpackningar i och med att vi minskat användningen av 

engångsartiklar i plast ombord. Med ny modern teknik på vårt nya fartyg som sattes in i trafiken 

minskade också förbrukning och återvinning av elekronikavfall, lampor och batterier.

AVFALL OCH RESTPRODUKTER

994 980 kg

6 968 kg

10 400 kg

484 kg

7 189 kg

48 681 kg

13 766 kg

17 383 kg

Maskinrumsolja

Wellpapp

Hushållsavfall (inkl. organiskt)

Metallförpackningar

Glasförpackningar
(ofärgat)

Tidningar/Journaler

Plastförpackningar

Glasförpackningar (färgat)

RESTPRODUKTER – GRÅVATTEN/SVARTVATTEN

År

3Kubikmeter (m )

2018

15 763

2019 2020

14 221 15722

ÖVRIGT VI ÅTERVINNER – ENHETER I LITER

År

Filter

Oljetrasor

Lysrör/Lampor

Elektronikavfall

Batterier

Kemikalierester

2019

4 548

28 045

985

1 415

536

59

2020

2 885

29 936

406

915

173

136
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År

Maskinrumsolja

Hushållsavfall

Glasförpackningar – ofärgat

Glasförpackningar – färgat

Metallförpackningar

Tidningar/Journaler

Wellpapp

Plastförpackningar – mjuka & hårda

2019 2020

1 280 720

28 500

6 438

18 026

596

41 080

i.u.

21 446

994 980

10 400

7 189

17 383

484

48 681

6 968

13 766

AVFALL FRÅN FARTYG – FRAKTION VIKT (KG)
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VÅRA MEDARBETARE
– HJÄRTAT I VERKSAMHETEN
Ombord på fartygen, i terminalerna och på andra arbetsplatser i land arbetar ca 400 personer 

för att möjliggöra resor till och från Gotland året runt. Det är många yrkesgrupper som behövs 

för att säkerställa att alla som reser får en trevlig och trygg överresa. Kompletterande kunskap 

och kompetenser tillsammans med ett gediget lagarbete gör att allt fungerar. Våra medarbet-

are är den viktigaste resursen för att det ska gå att säkerställa en trygg och säker överfart, för 

såväl resenärer som godstrafiken.
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Tillsammans har vi arbetat fram en gemensam värdegrund som leder vår vardag och genomsyrar

vår verksamhet, oavsett var man jobbar och vilka arbetsuppgifter man har. Under 2020 när Covid 19-

pandemin påverkade vår verksamhet i hög grad fick vi arbeta med våra värdeord på ett nytt sätt. Vi 

säkerställde att vår personal och våra resenärer kunde resa säkert och tryggt mellan Gotland och 

fastlandet. Bland annat ändrade vi flera rutiner ombord när det gällde hur resenärer sitter och rör sig 

ombord, platser i restaurangen stängdes av, städrutiner intensifierades och vi hade trygghetsvärdar 

ombord som hjälpte resenärer att hålla avstånd.

Vår värdegrund består av fem värdeord:

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND

ALLAS LIKA VÄRDE – I ALLA LED

Våra medarbetare är vår grundpelare och vi strävar efter att ha en jämn könsfördelning. Vi har 

signerat ”Strategi- och handlingsplan för likabehandling inom svensk sjöfart” som är framtagen i 

syfte att stärka och synliggöra det arbete som redan pågår inom svensk sjöfart mot diskriminering, 

trakasserier och kränkande särbehandling där samtliga aktörer ska verka för likvärdig behandling.

Destination Gotland arbetar för att säkerställa en jämlik behandling och allas lika värde, oavsett 

ursprung, kulturell och social tillhörighet, religion, ålder och kön och följer alla riktlinjer inom 

Sjöarbetskonventionen – Maritime Labour Convention (MLC). Jämställdhet och mångfald är också en 

stående punkt i vårt systematiska arbetsmiljöarbete, vi genomför revisioner avseende krav i miljö- 

och arbetsmiljölagstiftningen och styrs av vår jämställdhets- och mångfaldspolicy.

Serviceorienterade

Professionella

Inkluderande

Hållbara

Möjliggörare

Alla medarbetare skall ha likvärdiga rättigheter, möjligheter och skyldigheter

Alla medarbetare skall vara medvetna om betydelsen av jämställdhets- och mångfaldsarbetet

Alla medarbetare skall ha likvärdiga möjligheter till utveckling och befordran

En arbetsmiljö där alla medarbetare får möjlighet att komma till tals och synliggöras

Genom att aktivt arbeta med jämställdhet och mångfald
strävar vi efter att nå dessa mål:
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Ombord på fartygen finns en stark tradition av arbetsmiljöarbete som Destination Gotland är stolta 

över. När det gäller arbetsmiljöfrågor ombord krävs det enligt styrande regelverk skyddsombud för 

däck, maskin och ombordservice. Arbetsmiljöarbetet bedrivs genom skyddskommittén där skydds-

ombud från de olika avdelningarna och befälhavare sammanträder var tredje månad.

I en komplex verksamhet som Destination Gotland sträcker sig arbetsmiljöriskerna från allt ifrån 

mycket allvarliga risker som kan leda till dödsfall till risker som kan klassas som försumbara skador. 

Arbetsmiljöriskerna sträcker sig från fysiska risker till psykosociala risker. För att identifiera och 

åtgärda de arbetsmiljörisker som finns ombord och i land genomförs skyddsronder regelbundet 

inför varje möte i skyddskommittén. Samordning med rederiet sker vid åtgärder som kräver stora 

resurser. Det sker även samordningsmöten med personalchef, säkerhetsansvarig och fackliga 

representanter. 

Arbetsmiljöarbetet styrs och följs upp inom ramen för ledningssystemet. Medarbetare ombord 

uppmuntras att lämna in förbättringsförslag som kan föras vidare till andra avdelningar som en del 

i ett proaktivt arbete.

ARBETSMILJÖARBETE OMBORD

Säkerhet ombord är av högsta prioritet, medarbetare som arbetar ombord skall ges tiden och 

möjligheten att utföra sina arbeten på säkraste möjliga sätt, något som även ger våra passagerare 

ett tryggare resande. Destination Gotland har en säkerhetspolicy som bestämmer företagets 

säkerhetsansvar gentemot passagerare och medarbetare samt en arbetsmiljöpolicy som syftar till 

att skapa en fysiskt och psykosocialt säker och sund arbetsplats för alla medarbetare. Dessa 

övergripande dokument är vägledande för resten av vårt säkerhets- och arbetsmiljöarbete.

Vi har sedan en längre tid tillbaka byggt upp en infrastruktur för utbildning och övningsverksamhet 

för att säkerställa kunskapen och färdigheterna hos de ombordanställda och har även certifikats-

grundande utbildningar enligt STCW (internationell konvention för de utbildningar som ombord-

anställda måste ha). Destination Gotland har också en övningsanläggning i land där vi byggt upp de 

evakueringssystem som används för alla våra fartygstyper – SF700/780, SF1500 och SF1650.

Vi tränar med samma utrustning som finns i fartygen, vi använder ett brandfält där vi tränar våra 

medarbetare och vi har även avtal med ett företag som sköter utbildningen vad gäller sjukvård. 

Utöver det har vi även egen FRB (Fast Rescue Boat) och livbåt för att säkerställa denna typ av 

utbildningar. Våra utbildningar inkluderar:

SÄKERHETEN FÖRST

De utmaningar vi står inför inom detta område är att tillsammans med arbetstagare och företags-

hälsovården få ner sjukfrånvaron. Under 2020 hade verksamheten 21 tillbud/olycksfall.

SOCIALA NYCKELTAL

SJUKFRÅNVARO OCH ARBETSPLATSOLYCKOR

År

År

Antal land/sjö (heltid)

Andel kvinnor (%) land/sjö

Andel kvinnliga chefer (%)

Genomsnittlig sjukfrånvaro – 

Genomsnittlig sjukfrånvaro – Sjö

Land

2019

2019 2020

4 %

5 %

5 %

5 %

2020

113/288

60/22

33

125/230

62/23

33

Utöver tillsvidareanställda finns ett antal vikarier och säsongsanställda som arbetar på Destination Gotland under olika delar av året.

– Grundläggande säkerhetsutbildning

– Sjukvårdsutbildning

– Avancerad brandbekämpning

– Räddningsfarkoster

– Passagerarhantering – Crowd

– Snabba beredskapsbåtar FRB

– Livräddningsfarkoster livbåtar

– TRC, speciell behörighet i HSC-fartygen

– Sjöfartsskyddsutbildning

Utöver dessa har vi även en del fortbildningskurser
vad gäller säkerhetsutbildningar.



Destination Gotland arbetar kontinuerligt för att utveckla och förbättra policyer, styrning och 

metoder för att skapa en så hållbar Gotlandsresa som möjligt. Vårt arbete styrs utifrån en rad olika 

policyer och styrdokument, och därtill är vi certifierade enligt ISO standarderna 9001 och 14001 för 

kvalitets- och miljöledning. Vd är ytterst ansvarig för det samlade hållbarhetsarbetet och utveck-

lingen av Destination Gotland. Därtill har vi ett miljöråd med medarbetare från olika avdelningarna 

med såväl land- som fartygsfunktioner representerade.

Det pågår ett kontinuerligt arbete för att justera processerna i vår verksamhet i syfte att säkerställa 

att arbetet fungerar så väl som möjligt. Vi ser löpande över förväntningar och behov hos våra 

intressenter och analyserar eventuella risker.

PROCESSER OCH STYRNING
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EFTERLEVNAD OCH HANTERING

En grundläggande del i vårt arbete handlar om god efterlevnad av processer och lagstiftning,

samt hantering av risker kopplade till hållbarhet, det innebär risker såväl inom miljö, klimat, anti-

korruption, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter. Vi genomför löpande intern- och externrevisioner 

för att upptäcka eventuella avvikelser mot policyer, rutiner och standardkrav och kunna föreslå

förbättringsåtgärder som också kan hanteras med hjälp av vårt avvikelsehanteringssystem.

Brott mot mänskliga rättigheter, korruption och bristande arbetsmiljö är ett hinder för utveckling 

och medför en risk för alla verksamheter. Vi har en hög medvetenhet om de risker som är förknip-

pade till dessa områden  och därmed ett ansvar att säkerställa processer för att minska risken för 

sådana brister i vår verksamhet. Under början av 2021 upprättade och implementerade vi en ny 

anti-korruptionspolicy för Destination Gotland. Vi har också, sedan tidigare, en visselblåsartjänst där 

alla inom företaget kan rapportera oegentligheter. Under 2020 var det inga inrapporterade fall av 

korruption, eller oegentligheter.

För våra medarbetare är mänskliga rättigheter i arbetslivet av särskild stor vikt. Destination Gotland 

arbetar efter allas lika värde oavsett ursprung, kulturell och social tillhörighet, religion, ålder och 

kön och vi anser att schysta villkor ska gälla för samtliga medarbetare. Kollektivavtal tillämpas för

samtliga anställda, vilket reglerar sådant som lön och anställningsvillkor och uppsägningstid. Vi 

accepterar ingen form av diskriminering avseende de sju diskrimineringsgrunder som omfattas av 

lagen, och vår policy för jämställdhet och mångfald. Därtill kan vi konstatera att vi under 2020 inte 

hade några fall kopplat till brott mot mänskliga rättigheter inrapporterade.

Destination Gotland transporterar årligen stora mängder farligt gods. Säkerhet och miljöpåverkan 

är därför två viktiga delar att ta hänsyn till. International Maritime Organization (IMO) har på dessa 

områden utarbetat konventioner som bland annat ligger till grund för mer detaljerade bestämmel-

ser om transport av farligt gods till sjöss.

Utöver dessa konventioner har Destination Gotland tagit fram ett eget last- och stabilitetsprogram 

som även omfattar farligt gods. Fartyget har certifikat för farligt gods som anger hur godsklasserna 

ska placeras på däck och vilka säkerhetsavstånd som gäller mellan olika klasser. När dessa turer 

körs finns en begränsning i antalet passagerare. Farligt gods klass 1 körs var femte vecka med 

fartyg utan passagerare.

–  SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) innehåller 

bestämmelser om hur fartyg ska vara konstruerade för att vara så säkra som möjligt

–  MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships)

innehåller bestämmelser som ska förhindra att fartyg förorenar miljön

–  IMDG koden (International Maritime Dangerous Goods Code) som ligger under 

SOLAS hanterar föreskrifter som styr hur olika ämnen ska klassificeras och förpackas. 

Farligt gods-ämnen som inte ingår i IMDG koden får inte transporteras till sjöss

HANTERING AV FARLIGT GODS



Genom våra ledningssystem och styrdokument säkerställer vi ett systematiskt arbete som leder till ständig 

förbättring. Vi har en särskild prioritet när det gäller miljöfrågor och reduktion av skadliga emissioner till luft

och vatten, främst vad avser försurande ämnen och växthusgaser. I början av 2000-talet beslutade Destination 

Gotland att systematisera miljöarbetet genom att införa ett miljöledningssystem enligt ISO.

VÅRA STYRDOKUMENT OCH LEDNINGSYSTEM
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Kvalitetspolicy
Styr Destination Gotlands kvalitetsarbete.

Verksamhetspolicy
Säkerställer vårt långsiktiga miljö- och 

hållbarhetsarbete.

Säkerhetspolicy
Bestämmer företagets säkerhetsansvar gentemot 

passagerare och medarbetare.

Arbetsmiljöpolicy
Syftar till att skapa en fysiskt och psykosocialt säker

och sund arbetsplats för alla medarbetare.

Antikorruptionspolicy
Bolaget tillämpar nolltolerans mot korruption. Med 

korruption avses att i samband med tjänsteutövning ta 

emot eller utlova en otillåten förmån eller muta.

Jämställdhet- och mångfaldspolicy
Reglerar vårt arbete med allas lika värde för att 

motverka diskriminering. 

ISO 14001
Sedan 2003 är Destination Gotland certifierat enligt 

miljöledningssystemet ISO 14001. Miljöledningssystem 

gör det möjligt att kontinuerligt arbeta med att minska 

vår totala miljöbelastning och är ett verktyg för att få 

kontroll över miljöarbetets utveckling.

ISO 9001
Sedan 2003 är Destination Gotland certifierat enligt 

kvalitetsledningssystemet ISO 9001 som är en standard 

för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser och som 

säkerställer att vi ständigt förbättrar vår verksamhet för 

att kunna möta våra kunders behov.

ISM-koden
International Maritime Organization – en

internationell kod och standard för säker drift av

fartyg och förhindrande av föroreningar.

IOPP
International Oil Pollution Prevention Certificate – ett 

intyg som utfärdas till varje nytt fartyg efter inspektion 

av överrensstämmelse med MARPOL-konventionen vad 

gäller hantering och rening av olja.

ISPP
Internationellt föroreningscertifikat för toalettavfall.

IAPP
Internationellt certifikat till förhindrande av 

luftföroreningar.

NOx Reduction Certificate
Ett intyg ligger som grund för miljödifferentiering

av farledsavgifter för vissa av våra fartyg som har 

katalysatorer på huvud- och hjälpmaskiner.

International anti-fouling
system certificate
lnternational Convention on the Control of Harmful

anti-Fouling Systems on Ships.

FÖLJANDE POLICYERS, KODER OCH CERTIFIKAT
STYR DESTINATION GOTLANDS ARBETE:



Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2020 och för att den är upprättad i enlighet 

med årsredovisningslagen.

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade 

hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en 

väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International 

Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund 

för vårt uttalande.

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN
LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN
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UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING

UTTALANDE

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING

Till bolagsstämman i Destination Gotland AB, org.nr 556038-2342

Stockholm den

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Thorling
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Sebastian Månsson
Auktoriserad revisor



Destination Gotlands hållbarhetsarbete 2020

Destination Gotland är kvalitets- och miljöledningscertifierade

enligt ISO 9001 och ISO 14001 sedan 2003.
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