Vad är Smart Marina?
What is Smart Marina?
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Projektets målsättningar
Project objectives
Förbättra servicenivån i existerande små hamnar för att
förbättra lokal och regional rörlighet och därigenom bidra
till utökad turismen
Improved services of existing small ports to increase local
and regional mobility and contribute to tourism
development

Smart Marina= Miljösmart
Smart Marina = Environmentally friendly
− Genom att investera i förbättrad
service med miljösmarta
lösningar skapas ett mervärde för
båt turisten;
− Miljöprofilen skall vara tydlig och
synas i de flesta hamnar;
− Certifiering i Blue Flag eller Blue
Star Marina är målsättning för de
flesta hamnar

− By investing into improved services
with environmentally friendly
solutions an added value to the boattourist will be given;
− The environmental profile shall be
clear and visible in most of the ports;
− Blue Flag or Blue Star Marina
certification is the target for mostof
the ports.

Vilken typ av miljövänliga lösningar?
What kind of environmentally friendly solutions?
− Miljöstation med tydlig och lättförståelig källsortering
− Solceller på servicehuset
− Solföljare för el eller vatten
− Svartvattensmottagning
− Kommunalt avlopp eller egen avloppsrening
− Godkänt dricksvatten
− Laddstolpe för el bilar och cyklar
− Led belysning på bryggor
− Bokningsbara platser med betalning separat för el och
vatten
− Oljesug
− Snålspolande duschar och toaletter
− Tillgänglighets anpassning för rörelsehindrade

− Environmental assessment with clear instructions on waste disposal
− Solar cells at the service house
− Solar collector for electricity and/or water
− Blackwater
− Municipal wastewater or own sewage treatment in harbours
− Approved drinking water
− Ladder pole for electric cars and bikes
− Led lighting on docks
− Bookable places with payment separately for electricity and water
− Oil suction Spacious showers and toilets
− Accessibility adaptability for disabled people
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Förväntat resultat
Expected results
− Så många hamnar som möjligt skall
certifiera sig i någondera av ingående
program Blue Flag eller Blue Star
Marina, år ett tillhandahålles av LP.

− As many ports as possible receive Blue Flag
or Blue Star Marina, they must certify
themselves in either of the following
programs, (first period is provided by LP).

− Standarden och servicenivån skall
förbättras och miljön skall alltid vara i
fokus.

− The standard and service level should be
improved and the environment should
always be in focus

− Kommunikationen och nätverkandet
mellan hamnarna skall var väl synligt
på marknaden och varumärket Smart
Marina skall representera en hög
miljöstandard på gästhamnen.

− Communication and networking between
ports should be clearly visible on the
market and the brand Smart Marina will
represent a high enviroment standard of
the harbor.

Vad tillhandahåller vi som Lead Partner?
What do we provide as a Lead Partner?
− Marina Manual

− Marina Manual

− Säkerhetsbesiktning av hamnar

− Security inspection of ports

− Hamnvärdsutbildning i säkerhet

− Port staff security training

− Smart Marina App med 360° och
Marina Manual

− Smart Marina App with 360° and Marina
Manual

− Gemensamma inköp

− Joint purchases

− Blue Flag eller Blue Star Marina

− Blue Flag or Blue Star Marina

− Bokningssystem

− Booking system

(2 dagar, 2 personer / hamn)

(2 days, 2 persons / port)

... and of course NETWORKING !!

Framtids möjligheter
Future opportunities
Med att tillföra landaktiviteter och
flera hamnar i samma nätverk kan
en unik möjlighet skapas.
Vi har döpt detta till Smart
Marina PLUS.
By adding activities on land and
several ports in the same
network, a unique opportunity
can be created.
We have named this to Smart
Marina PLUS.

Smart Marina PLUS GOLD/SILVER/STANDARD

Smart Marina
med sina 32
hamnar har en
unik möjlighet
att skapa
mervärde för
alla hamnar.

Möjligheter?
Opportunities?
Smart Marina PLUS är kanske ett kommande nytt gemensamt projekt?
Smart Marina PLUS may be an upcoming new joint project?
Smart Marina+SEA STOP+ 30miles +???? = more than 80 ports in Baltic
Sea in commom marketing portal
Lennart Joelsson
Managing Director ÅUAB,
Project ledare Smart Marina

