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Smart Marina lanserar ny app
Smart Marina är ett treårigt gästhamnsprojekt i Östersjön. Smart Marina-projektet omfattar
32 gästhamnar och är finansierat av Interreg Central Baltic-programmet. Syftet med projektet
är att gästhamnarna skall kunna erbjuda båtgästerna en högre kvalitet, service och säkerhet.
Renovering av servicehus, nya service- och bastubyggnader samt flytbryggor är en del av
investeringarna. Dessutom har olika typer av miljöinvesteringar utförts i hamnarna som t ex
solenergianläggningar. Lead partner för projektet är Åland Utvecklings Ab som bland annat
skapar gemensamma aktiviteter och rekommenderar miljösmarta investeringar åt hamnarna.
Smart Marina har tillsammans med GITech Ab lanserat Smart Marina appen.
-I Smart Marina appen kan båtgästerna planera sina gästhamnsbesök och bland annat se
våra gästhamnar i Finland, Sverige och Estland i 360, säger Lennart Joelsson, projektledare
Smart Marina.
-Jag tycker att vi har lyckats utveckla en lättanvänd app som faktiskt är banbrytande. Den
skiljer sig från tidigare gästhamnsappar genom att den verkligen drar nytta av fördelarna med
bildformatet 360-panorama. Uppdraget var egentligen som klippt och skuret för oss då vi har
arbetat med och utvecklat avancerade 360-tillämpningar i flera år, berättar David Björlin, VD
för GITech Ab.
När man öppnar appen kan man lätt orientera sig i kartan eller söka bland hamnarna i listan
som är uppdelad på landstillhörighet. När man klickar på en hamn ser man först en
grundläggande informationsruta om hamnen, sedan kan man gå in på djupet och verkligen
se sig omkring i hamnen om man öppnar 360-bilden. Där kan man direkt lokalisera alla
faciliteter i hamnen, som t ex var du får förtöja, var tankning, färskvatten och
säkerhetsutrustning finns osv. Man får också en bra överblick över inseglingsvägen till
hamnen genom att utforska 360-bilden.
Tekniskt sett är applikationen byggd som en s.k. hybridapp vilket betyder att den består av
ett appskal som innehåller flera webbappar. Skalet laddas ner till användarens telefon eller
surfplatta medan den dynamiska kartan och 360-bilderna hämtas från nätet när appen
öppnas. På det viset kan appens innehåll uppdateras smidigt och snabb. Bakom ligger bl.a.
ett användargränssnitt där hamnadministratörer kan logga in och editera hamnens
information, vilket betyder att ändringar som t.ex. nya telefonnummer, hamnavgifter och
annat slår igenom när en användare öppnar appen nästa gång.
-Det finns faktiskt jättemycket användbar information för båtfolket i den här appen! Vi
hoppas att den kommer att leva vidare och att fler hamnar kan fotograferas och komma med
redan nästa sommar, säger David Björlin, VD för GITech Ab.

-Brudhälls gästhamn är jättenöjda med hur vår hamn visas i den nya Smart Marina appen.
Gästhamnen har så mycket att erbjuda och med den nya appen så kan båtgästerna få en
unik överblick över hamnen och all service som erbjuds. Appen ökar också hamnens
tillgänglighet och hjälper nya båtgäster att hitta till oss, säger Niclas Karlsson från Brudhälls
Gästhamn.
-Smart Marina appen gör det möjligt att presentera investeringarna i de 32 hamnarna och
förse gästhamnsbesökarna digitalt med viktig information. Nu kan intresserade kostnadsfritt
ladda ner appen från Apples App Store eller Google Play Store säger Annica Grönlund,
kommunikationschef Smart Marina.
Den Europeiska Unionen och andra medfinansiärer har bidragit med ekonomiska resurser till
Smart Marina, totalt uppgår beloppet till 8,2 miljoner euro som kommer att gå till hamnarnas
utveckling genom investeringar. Smart Marina strävar efter minskad energianvändning i
hamnarna genom energieffektiva lösningar. Miljöförbättringar genomförs bland annat genom
att installera solcellsanläggningar, förnyelse av elsystem, nya elpiedestaler, nya
svartvattentömnings stationer för fritidsbåtar, källsortering, reningsverk för dricksvatten och
avloppsvatten. Smart Marina strävar efter minskad energianvändning i hamnarna genom
energieffektiva lösningar.
-Våra Smart Marina hamnar har fått möjlighet att investera ca 200 000 euro per hamn genom
projektet och inför 2021 har de flesta av våra 32 gästhamnar förbrukat en stor del av
beloppet vilket kommer att märkas i gästhamnarna genom högre kvalitet och service, säger
Annica Grönlund, kommunikationschef Smart Marina.
Ålands Utvecklings Ab är Lead Partner för projektet och dessutom finns det fem
samarbetspartners: Valdemarsviks kommun, Östhammar kommun, Skärgårdsstiftelsen i
Stockholms län, Yrkeshögskolan Novia och Hiiumaa Vald.
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